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In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer werd een bodemkartering uitgevoerd van de Staatsboawachterijen Ugchelen en Hoenderlo. Het doel was een overzicht te geven van de produktiemoge
lijkheden van de grond voor de bosbouw.
Hiertoe zijn een bodemkaart en daarvan afgeleide geschiktheidskaarten voor de japanse lariks, de douglas en de grove den
vervaardigd; alle schaal 1 s 10.000. Het rapport geeft hierop een
toelichting.
De beide boswachter!jen liggen in de provincie Gelderland
binnen de gemeente Apeldoorn (afb. 1, Top.kaart 1 s 50*000 blad 33
west). Zij vormen een aaneengesloten gebied van ongeveer 3000 ha.
De noordelijke boswachterij Ugchelen omvat het.Ugchelse bos,
Hoog Buurlo en het Leesten. Tot de zuidelijk gelegen boswachterij
Hoenderlo behoren het Hoenderlose bos, het Spelderholt, hët Lierderbos en Schenkenshul.
Het landschap maakt deel uit van de kern van een hoge, noord
zuid gerichte zandige heuvelrug, de zogenaamde stuwwal van de
oostelijke Yeluwe.
Grondwatez1 vinden we eerst op een diepte van enige tiental
len meters. We hebben dus met gronden te maken, die voor hun
vochtvoorziening geheel op regenwater zijn aangewezen.
Het gebied is vrijwel geheel bebost. De grootste oppervlak
te wordt ingenomen door naaldhout met in hoofdzaak grove den en
in mindere mate douglas en japanse lariks. De eik, eikehakhout
en de beuk komen over een veel geringere oppervlakte voor.
De aard van de bodem en de groei van het bos hangen veelal
ten nauwste samen met opbouw van het landschap. Deze vormt als
het ware de basis voor de bodemkaart. In hoofdstuk 2 worden de
ontstaanswijze en de opbouw van het gebied uitvoerig besproken.
In hoofdstuk 3 worden enige beginselen van de bodemvorming
en de belangrijkste voorkomende bodemeenheden besproken.
Op basis van de geologie en de bodemkunde, in beide voor
gaande hoofdstukken besproken, is de legenda opgesteld.
In hoofdstuk 4 vindt men de verantwoording van deze legenda.
Dit hoofdstuk wordt besloten met een korte karakteristiek van
alle onderscheiden bodemeenheden, bij elk waarvan tevensde bos
bouwkundige waardering en eventuele bijzonderheden zijn aangege
ven.
Aan de bodemkaart moeten voor de bosbouwpraktijk bruikbare
gegevens ontleend kunnen worden. De samenvattende waardering van
de bodem en ook een geschiktheidsbeoordeling voor de drie hout
soorten is in hoofdstuk 5 aan de orde gesteld.
Hoofdstuk 6 geeft enige technische bijzonderheden betref
fende de kartering en de vervaardiging van de bodemkaart.
Een verklaring van een aantal bodemkundige termen en be
grippen vindt men in bijl. 7.
De kartering en het onderzoek naar de bosbouwkundige produktiemogelijkheden vonden plaats van juni 1958 "bot juni 1960.
Het werk werd uitgevoerd door J.P. Firet, P.H. Schoenfeld en
A. Schoones. De eerstgenoemde had de dagelijkse leiding en ver
vaardigde tevens aquarellen van een aantal bodemprofielen, die
bij de Stichting voor Bodemkartering door M.C. Nater fotografisch
werden vermenigvuldigd. Het rapport werd samengesteld door
Ir. K.R. Baron van Lynden.
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Afb.3 Schematische voorstelling van de vorming van stuwwallen.
( dwarsdoorsnede )
a rivierdal in het Preglaciaal (de hoogten zijn sterk overdreven)
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Afb.4 Voorbeeld van de wijze waarop de Lagen van het gestuwd
Preglaciaal dagzomen. ( Blokdiagram )
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Dr. G.C. Maarleveld, geoloog bij de Stichting voor Bodemkartering, was ons enige malen behulpzaam bij de vaststelling en de
herkenning van de geologische afzettingen.
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Ontstaan en Opbouw

De topografie, de bodemvorming en in vele gevallen de groei van
het bos, hangen samen met de opbouw van het landschap. Een ver
klaring van de ontstaanswijze en de daaruit voortvloeiende eigen
schappen van de verschillende zandafzettixgen is dan ook noodzake
lijk voor een goed inzicht in de bodemgesteldheid.
Het landschap, zoals wij dit thans kennen, is voor een belang
rijk deel niet alleen door het landijs uit de Risstijd gevormd,
maar ook onder invloed van het koude klimaat van de daarop volgen
de ijstijd, het Würm.
De onderdelen, de geologische afzettingen, die onze aandacht
vragen, zijn het gestuwd preglaciaal, het dekzand, het niveofluviaal en het stuifzand, terwijl ook de typische landschapsvorm,
het droge erosiedal, voor een bespreking in aanmerking komt.
De tabel op afb. 2 geeft een overzicht van deze afzettingen
in de perioden waarin zij zijn gevormd. In overeenstemming met
de ligging in het veld, vindt men hierin de oudere afzettingen
onderaan en de jongere boven.
Het gestuwd preglaciaal
Yóór de Risstijd maakte midden-Nederland deel uit van een grote,
vlakke rivierdelta, die uit zand-, grind-en soms uit kleilagen
was opgebouwd. Hierin hebben de Rijn en de Maas diepe dalen inge
sneden, waarvan de ligging ongeveer overeenkomt met het tegen
woordige dal van de IJssel en de Gelderse Vallei.
De Risstijd is een zeer koude, geologische periode, waar
in de ijskap van Scandinavië zich zo sterk uitbreidde, dat een
deel van West-Europa, waaronder ook noord- en midden-Nederland,
door het landijs werd. bedekt.
Op zijn weg naar het zuiden maakte dit ijs in de eerste
plaats gebruik van de laagste terreingedeelten, zoals het dal
van de Rijn, het huidige IJsseldal. De hierin voortschuivende
ijslob oefende een grote zijdelingse druk op de dalwanden uit.
De hard bevroren zand-, grind- en leempakketten daarvan, wer
den als schollen opgestuwd en dakpansgewijs over elkaar gescho
ven. Op deze wijze werd het dal sterk verbreed en verdiept,
terwijl aan beide zijden heuvels ontstonden, de stuwwallen
(afb. 3)• Het zal duidelijk zijn, dat in deze stuwwallen de
eertijds horizontale gelaagdheid van de rivierafzettingen ern
stig is verstoord.
De gestuwde, schuinstaande lagen, het gestuwd preglaciaal
geheten, vinden we nu aan de oppervlakte terug, waar het dagzoomt in een grillig patroon van min of meer evenwijdig lopen
de stroken (afb. 4)» De horizontaal gemeten breedte varieert
van enige meters tot 100 à 200 meter.
Deze stroken bestaan over het algemeen uit grof of matig
fijn zand; fijnzandige zijn gering in aantal en leembanen komen
zelden voor.
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De mineralogische samenstelling van het zand loopt uiteen
van zeer arm tot relatief rijk. De zeer arme, en in het veld
herkenbaar als witte zanden, bevatten uiterst weinig verweerbare mineralen. De rijke zanden, met een bruine kleur, hebben
nog een redelijk gehalte aan glimmer en andere, verweerbare
mineralen.
Het geomorfologisch kaartje (afb. 5) geeft de ligging
van een aantal stuwwallen voor midden-Nederland weer. De beide
gekarteerde boswachterijen liggen geheel op de uitzonderlijk
hoge en brede stuwwal van de oostelijke Veluwe.
Na een onderbreking door een mild klimaat, de Eemtijd,
vangt opnieuw een koude periode aan, de Würmtijd.
Hoewel het landijs Nederland toen niet bereikte, was de tem
peratuur toch zo laag, dat in de zomer alleen de bovengrond
ontdooide. De ondergrond bleef permanent bevroren. De begroei
ing was schaars en vergelijkbaar met wat wij nu een toendra
vegetatie noemen.
Het droge erosiedal
Vooral het begin van de Würmtijd is zeer sneeuwrijk geweest.
De grote hoeveelheid smeltwater, die iedere zomer ont
stond, kon niet in de bevroren ondergrond wegzakken en vloei
de over de oppervlakte weg waardoor grote dalen werden uitgeschuurd. Hoewel deze dalen later gedeeltelijk weer opgevuld
raakten, kan men thans de meeste nog duidelijk in het terrein
waarnemen. Zij staan bekend als droge erosiedalen omdat er
nu geen waterlopen meer doorheen stromen.
Het dekzand
In de Würmtijd kwamen naast sneeuwrijke ook sneeuwarme perio
den voor.
In de betrekkelijk droge perioden, waarin een armelijke
vegetatie de bodem maar ten dele bedekte, hebben verstui
vingen plaatsgevonden. Grote hoeveelheden zand worden hoog
door de lucht of nabij de grond verplaatst. Dit gewoonlijk
fijne en arme zand heeft grote delen van de stuwwal overdekt,
gedeeltelijk in de vorm van lange, hoge ruggen, gedeeltelijk
als een dek van geringe dikte (50-150 cm).
De afzetting wordt aangeduid met de naam dekzand.
Merkwaardig is dat de dekzandruggen veelal zijn afgezet
in de vroegere, droge erosiedalen van het gestuwd preglaciaal. Deze werden eerst geheel opgevuld, waarbij dit proces
soms zover doorging dat ter plaatse van het dal een rug ont
stond (omkering van het reliëf).
De overgangszone.
Tussen dekzand en gestuwd preglaciaal bevindt zich een merk
waardige laag, door ons aangeduid met de naam lemige overgangs
zone of overgangszone alleen.
Zij bestaat uit een keienvloer van gewoonlijk één steen
dik, waarboven een fijnzandige of matig fijnzandige, lemige laag
ligt. Deze gaat aan de bovenzijde via een zeer fijnzandige laag
over in het dekzand. Over het ontstaan van deze laag is niets
bekend.
De totale dikte is 20-30 ca.
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Het solifluctiedek
De tijdens de zomer ontdooide en doorx^eekte bovengrond van hel
lende terreinen kon zelfs bij een geringe helling al in bewe
ging komen en weinig dalwaarts schuiven. Hierbij trad een aan
zienlijke dooreenmenging van het glijdende materiaal op.
Het verschijnsel, dat een op deze wijze met water verzadig
de, slappe laag over een vaste ondergrond omlaag schuift, wordt
solifluctie of bodemvloeiing genoemd; de glijdende laag solifluctielaag of solifluctiedek.
De verplaatsing was echter zo gering dat de samenhang
tussen het solifluctiedek en de ondergrond nog duidelijk waar
neembaar is.
Onder overwegend fijn dan wel grof solifluctiemateriaal
vindt men een fijn-/resp. grofzandige ondergrond.
De over het algemeen grindrijke solifluctiedekken treft
men overal aan waar het gestuwd preglaciaal niet door dekzand
of niveofluviaal is afgedekt.
Het niveofluviaal
Langs de steile hellingen van de stuwwallen, bijvoorbeeld de
hellingen van de erosiedalen, trad in de zomer behalve sterke
solifluctie, ook directe verspoeling op. Naast elkaar vinden
wij nu door solifluctie gemengd en door verspoeling gelaagd mate
riaal. In de winter kon in de luwte hier overheen dekzand worden
afgezet.
Deze door afwisseling van bodemvloeiing, verspoeling en af
zetting van dekzand gevormde afzettingen noemen wij niveofluviaal.
Het komt voornamelijk voor op de hellingen van de droge da
len. Vooral langs de westhellingen van de noord-zuid lopende dalen
is de dikte aanzienlijk en bedraagt meer dan 3 meter.
Overwegend bestaat het uit matig fijn zand, waarin grind,
lemige laagjes, fijnzandige laagjes en grindsnoertjes verspreid
voorkomen. Hier en daar kan deze afzetting ook zeer grofzandig
zijn, vooral in het noorden van Ugchelen en in Schenkenshul.
De stuifzanden.
De Würmtijd wordt gevolgd door een warmere periode, het
Holoceen, die met geringe klimaatschommelingen tot op heden
voortduurt.
Daar, waar de afzettingen ongestoord aan de oppervlakte
lagen en zich een vegetatie kon ontwikkelen, begon de bodemvorming
(zie hoofdstuk 3). Deze zet zich gewoonlijk tot op de huidige dag
voort. Voorbeelden hiervan zijn de op dekzanden voorkomende humuspodzolen.
In de warmere perioden van de holocene klimaatschommelingen
is bij een tekort aan bodemvocht de voorwaarde aanwezig voor moge
lijke verstuivingen. De bodemvorming werd dan nogal eens onderbro
ken. Zo gaat onder meer omstreeks de eerste akkerbouwperiode
(3OOO jaar v. Chr.) een deel van het dekzand nogmaals in verstui
ving. Het is waarschijnlijk dat in deze periode de langgerekte,
hoge stuifzandruggen zijn ontstaan. Vanaf de vroege Middeleeuwen
vinden opnieuw verstuivingen op grote schaal plaats. De oorzaak
hiervan moeten wij bij de mens zoeken die, door het verstoren van
de betrekkelijk dichte vegetatie, het hoog boven het grondwater
liggende, fijnkorrelige zand aan de wind blootstelde.

dekzand
uiterst humusarm stuifzand
zeer humusarm stuifzand
matig humusarm stuifzand
\

bodemprofiel
Schematische voorstelling van de ontwikkeling van het Stuifzand landschap
uit het Dekzandlandschap naar Schelling (dwarsdoorsneden).
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Op de hoogste en droogste plaatsen, waar vegetatie en bodem
het minst weerstand boden, kreeg de wind vat op de bodem en
begon de verstuiving zich allengs over grotere oppervlakten
uit te breiden.
Het verstoven zand werd door de vegetatie in de laagten
opgevangen en vastgehouden. Overstuivingen traden verre van
regelmatig op. Perioden van sterke zandaanvoer, waarbij de
gehele vegetatie werd bedolven, wisselden af met tijden waar
in vrijwel geen zand werd afgezet. In deze stilstandsperioden
kon de vegetatie weer vaste voet krijgen om gewoonlijk na
enige tijd weer onder zand bedolven te raken. Bij iedere tij
delijke begroeiing ontstond aan de oppervlakte een humeus
zandlaagje, dat naarmate de vegetatie zich lang handhaafde
in dikte en humusgehalte toenam.
Het is duidelijk dat op deze wijze een stuifzanddek ont
staat van afwisselend humusloze en meer humeuze zandlaagjes,
samenhangend met veel respectievelijk weinig zandaanvoer.
Naarmate de verstuiving verder gaat, treedt een omkering
van het reliëf op. De oorspronkelijke laagten stuiven steeds meer
op, terwijl de vroegere hoogten verder uitgeblazen worden (afb. 6).
De uitblazing komt tot staan wanneer het grondwater, of gro
ver materiaal dat door de wind niet verplaatst kon worden, is betreikt.
In ons karteringsgebied speelt het grondwater geen rol, zo
dat de uitblazing gewoonlijk doorgaat tot op het gestuwd preglaciaalo De gevormde heuvels en gewoonlijk vlakke laagten wor
den aangeduid als opgestoven heuvels en uitgestoven laagten.
De grote stuifzandgebieden zijn lange tijd in beweging ge
weest. Opgestoven heuvels konden weer worden aangetast, terwijl
in de uitgestoven laagten opnieuw heuvels opstoven die, al naar
gelang het tempo van opstuiven, meer of minder humeus waren.
Een stuifzandgebied vertoont dan ook een beeld van min of
meer humeuze, al dan niet op een oud bodemprofiel liggende, opge
stoven heuvels van zeer uiteenlopende vorm en afmeting, afge
wisseld door vlakke, uitgestoven laagten.
In ons karteringsgebied blijken de humusgehalten over het
algemeen weinig uiteen te lopen. Yrijwel overal treffen we
uiterst humusarme en zeer humusarme stuifzanden aan.
De geologische kaart
De geologische kaart (bijlage 1 H en 1 ïï) geeft de onderlinge
ligging van de verschillende afzettingen weer.
Het fundament wordt gevormd door het gestuwd preglaciaal,
waarin diepe en vaak steile erosiedalen zijn uitgeslepen. Op
dit geheel is stuifzand en dekzand afgezet.
Het in de erosiedalen liggendtniveofluviaal, dat vooral op
de westhelling ligt, is in drie dikten aangegeven. In de dal
voet, aangeduid door een getrokken lijn, is de afzetting ge
woonlijk dun. Hellingopwaarts neemt de dikte geleidelijk toe om
aan de bovenzijde van het dal langzaam over het gestuwd pregla
ciaal uit te wiggen» Een uitzondering hierop vormt het grote,
brede dal in het Hoenderlose bos. Dit is vrijwel geheel op
gevuld met doorgaans fijnzandige, niveofluviale afzettingen,
en daarom in het terrein ook moeilijk waar te nemen.
Het op de stuwwal afgezette dekzand is eveneens in drie
dikten aangegeven. Hierdoor komen op de kaart de hoge en vaak
steile ruggen duidelijk naar voren. Deze typische ruggen

sluiten vaak aan op de erosiedalen. De trede dekzandrug die het
Ugchelse "bos in noordwestelijke richting doorsnijdt, is vrijwel
geheel in verstuiving geraakt. In het Hoenderlose bos ligt het
dekzand wat meer verspreid en de ruggen hebben een minder uit
gesproken karakter.
De stuifzanden treft men meestal op, of in de nabijheid
van het dekzand aan. Opvallend zijn de zeer hoge en steile rug
gen in het Ugchelse bos (vak 10, 32 - 35) en het Spelderholt
(vak 38, 50, 51 en 55)« Ze zijn met een aparte kleur aangegeven.
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Uit het maagdelijk moedermateriaal, zoals dat geologisch tot
stand is gekomen, vormt zich onder invloed van verschillende fac
toren de bodem zoals wij die thans kennen. Voor het onderzochte
gebied, dat uit algemeen bodemkundig oogpunt geen al te grote
verscheidenheid vertoont, kan, voor het verkrijgen van een in
zicht in de nieuwvormingen die aldaar zijn opgetreden, met de
vermelding van enkele hoofdzaken van bodemvorming worden vol
staan.
3.1 HET ONTSTAM VAN DE BODEM
In de bovenste laag van de aardkorst treden in de loop van de
tijd belangrijke veranderingen op die tot het ontstaan van een
bodem leiden. Deze veranderingen zijn de vorming van humus, de
verwering van mineralen uit de zandkorrels en de verplaatsing
van humus en verweringsprodukten.
Humusvorming
Humus wordt gevormd uit de resten van afgestorven planten en
dieren. Door een leger van verschillende bacteriën, schimmels
en kleine bodemdieren wordt het oorspronkelijke weefsel afge
broken en omgezet in min of meer bestendige, donker gekleurde
stoffen. Deze vatten we samen onder de algemene naam humus,
waarvan er verschillende soorten worden onderscheiden.
Ruwe humus?
Humus waarin het oorspronkelijke plantenweefsel nog herkenbaar is. Het is ten dele omgezet
voornamelijk door bacteriën en schimmels.
Muil humus;
Dit is een innige vermenging van organische
stof en minerale delen, gevormd door regenwor
men.
Moder humus:
Dit zijn microscopisch kleine bolletjes of
groepen van bolletjes die tussen de korrels
liggen. Het zijn uitwerpselen van kleine
bodemdieren.
Disperse humus; Dit is vervloeide humus, die als een dun, zwart
huidje om de korrels van het moedermateriaal
ligt.
De aard van de humusvorming wordt hoofdzakelijk beinvloed
door de vegetatie en het klimaat.
Verwering
De aan weer en wind blootgestelde mineralen en gesteentefrag
menten kunnen op den duur uiteenvallen. De oorspronkelijke
brokjes worden hierbij steeds kleiner.
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Bij deze verwering komen allerlei stoffen vrij zoals Ca,
Na, P, K, Al, Fe en dergelijke. Een deel hiervan dient de plan
ten tot voedsel, een ander deel wordt in de grond vastgelegd of
door water afgevoerdEr bestaan gemakkelijk verweerbare en vrijwel onaantastbare
mineralen. Afzettingen met veel gemakkelijk verweerbare minera
len, zoals veldspaat, glimmer en dergelijke, noemen we rijk.
Materiaal met veel moeilijk of niet verweerbare mineralen bij
voorbeeld kwarts, wordt als arm aangeduid.
De verweringsprodukten van arm moedermateriaal (mineraal
en gesteentefragmenten), zullen over het algemeen als zodanig
in de grond worden vastgehouden of afgevoerd. Bij verwering
van rijk moedermateriaal echter, kunnen uit de verweringspro
dukten (aluminiumhydroxide en kiezelzuur) weer nieuwe minera
len, de zogenaamde kleimineralen ontsta,an. Dit zijn veelal
plaatvormige, microscopisch kleine deeltjes (0,002 mm), die de
grond kneedbare of plastische eigenschappen geven. Kleigronden
bijvoorbeeld hebben een groot gehalte aan kleimineralen.
Verplaatsing van humus en verweringsprodukten
Door allerlei oorzaken vindt verplaatsing van bodemdelen plaats.
Mollen, mieren, regenwormen en een menigte van kleine bodemdieren woelen in de grond. Hierbij wordt onverweerd materi
aal naar boven en humeuze grond naar beneden getransporteerd.
Door deze menging wordt de humeuze bovengrond aanmerkelijk ver
diept.
Het water in de grond kan stoffen zoals ijzer, aluminium,
natrium, kalium en calcium oplossen en over zekere afstand
verplaatsen.
Niet alleen opgeloste stoffen maar ook kleinere bodem
deeltjes, zoals kleimineralen, kunnen door regenwater naar be
neden worden verplaatst.
De snelheid, afstand en omvang van het transport zijn voor
namelijk van de aard van het moedermateriaal (vast of los, grof
of fijn zand) afhankelijk.
Bodemvorming
Door de hierboven geschetste processen is uit de dode aardkorst
een "bodem" ontstaan die wij ruwweg kunnen omschrijven als het
bovenste, losse deel van de aardkorst waarin leven voorkomt
(insekten, wormen, schimmels, bacteriën, plantenwortels), dat
veranderd is door humusvorming, verwering van minerale deel
tjes en transport van humus en verweringsprodukten en dat
voor de plant een milieu is voor beworteling en opname van voed
sel en water.
De drie bodemvormende processen (humusvorming, verwering en
transport), en dus ook de bodemvorming, worden sterk beinvloed
door één of meer van de volgende factoren;
1. De samenstelling van de aardkorst, het z.g. moedermateriaal
(arm-rijk, grof-fijn, vast-los enz.).
2. Het klimaat (warm-koud, droog-nat enz.).
3- De planten- en dierenwereld, vooral micro-organismen.
4. De ligging t.o.v. het grondwater (nat-droog).
5. De mens (ploegen, mesten, ophogen, afgraven, ontwateren enz.).
6. De tijd waarin de factoren 2, 3, 4 en 5 hebben gewerkt.
Kleine verschillen in één van deze factoren hebben direct
hun weerslag op de bodemvormende processen en dus op de bodem.
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De grote verscheidenheid in de aard van de "bodem wordt dan ook
duidelijk wanneer men "bedenkt dat de 6 factoren en hun variaties
in een enorm aantal verschillende combinaties kunnen voorkomen.
3.2. HET BODEMPROFIEL EN ZIJN HORIZONTEN.
In een dwarsdoorsnede van de "bodem, "bodemprofiel" genaamd,
kan men gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk gescheiden,
horizontale lagen waarnemen. Een voorbeeld van duidelijke gelaagd
heid vinden we in afb. 19. Een goed waarneembare, maar minder
scherpe gelaagdheid geeft afb. 8 weer.
Deze lagen kunnen in vele opzichten van elkaar verschillen,
bijvoorbeeld in hun gehalte aan humus, aluminium, ijzer, klei of
door vastheid, structuur, kleur, lemigheid enz.
Lagen als gevolg van bodemvorming ontstaan, worden gewoon
lijk "horizonten" genoemd.
De opeenvolging, de dikte, de kleur en andere waarneembare
eigenschappen van deze horizonten vormen va.ak 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/cijfercombinatie aan.
De hoofdhorizonten duidt men met de letters A, B en C aan. In de
A-horizont vindt opeenhoping en uitspoeling van humus plaats
en ook uitspoeling van minerale delen en stoffen. In de B-hori
zont worden de uitgespoelde stoffen weer neergeslagen. Het hier
onder liggende, onveranderde moedermateriaal wordt de
C-horizont genoemd. Deze drie hoofdgroepen worden door toevoe
ging van een cijfer of letter weer onderverdeeld.
A^-horizont
Met voorbijzien van het strooisel is dit de laag, die onder nor
male omstandigheden aan de lucht grenst. Zij is zwart, bruin of
grijs' van kleur. Hierin hopen zich de humeuze stoffen op, die
door planten en dieren werden vervaardigd en verwerkt. Men vindt
er de grootste biologische activiteit.
A^-horizont
Deze horizont is gekenmerkt door een sterke uitspoeling zowel van
humeuze als van minerale stoffen. Hij ligo onder de A^ en is vaak
sterk gebleekt, de loodzandlaag.
B-horizont
Onder de A ligt een laag waarin een gedeelte van de daaruit uitge
spoelde stoffen weer is neergeslagen. Naar gelang de aard van de
ze stoffen en de diepte waarop dit plaatsvindt, kan de B-horizont
in B^ , B^, B, enz. worden onderverdeeld als opvallende verschil
len voorkomen.
C-horizont
Hiermede duidt men het moedermateriaal aan, waaruit de A- en
B-horizonten zijn ontwikkeld. Veelal is dit de onveranderde geo
logische formatie, maar behoeft dit niet steeds te zijn. Heeft
bijvoorbeeld de overstuiving vele malen
een oude bodem bedol
ven, dan rekent men niet alleen het jongste, bedekkende materiaal
tot de C-horizont maar ook de fossiele bodems die daaronder lig
gen. Het hele pakket beinvloedt de vorming van de A- en B-hori
zonten.
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3.3. DE BELANGRIJKSTE BODEMGROEPEN IN HET KARTERINGSGEBIED
In ons karteringagebied spelen de verschillen in klimaat, vege
tatie en ligging ten opzichte van het grondwater vrijwel geen
rol. De bodemverschillen worden voornamelijk veroorzaakt door de
aard van het moedermateriaal en in mindere mate door de invloed
van de mens.
We treffen er de volgende, belangrijke bodemgroepen aans
Humusijzerpodzolgronden
Humuspodzolgronden
Stuifzandgronden
Humusijzerpodzolgronden (afb. 8-1 5)
Humusijzerpodzolen zijn gronden met een zwarte, humeuze boven
laag (A ), die geleidelijk overgaat in een minder humeuze, geel
bruine laag (B), waarin veel ijzer om de korrels voorkomt. De
humus bestaat uit moder. Deze B-horizont gaat op zijn beurt zonder
scherpe grens in het onveranderde moedermateriaal, de C-horizont,
over.
Humusijzerpodzolgronden komen voor op relatief rijk moeder
materiaal zoals de bruine zanden van het gestuwd preglaciaal, de
lemige en rijke gedeelten van het niveofluviaal en in enkele ge
vallen op dekzand.
Ze zijn ontstaan in een gematigd regenrijk klimaat, door
een neerwaartse verplaatsing van ijzer, een geringe hoeveelheid
humus en soms wat klei.
Humuspodzolgronden (afb. 16-20)
Humuspodzolen zijn gronden met van boven naar beneden een zwarte
bovenlaag (A^), een witte of grijze laag (Ag), een dunne, zwarte
zeer humeuze laag (Bp^) die aan de onderzijde door een dun ijzer
bandje wordt begrensd, en een roodbruine, minder humeuze, vlekkige
B. De humus in de B-horizont is dispers. Deze roodbruine B gaat
geleidelijk in het vrijwel onveranderde moedermateriaal over.
Onder de B~, komen zowel in de rest van de B- als in de C-horizont gewoonlijk een aantal dunne humusbandjes (fibers) voor.
De humuspodzolgronden treft men aan op de dekzanden, grote
delen van het niveofluviaal en de witte zanden van het gestuwd pre
glaciaal. In het algemeen dus op arm moedermateriaal.
Evens.ls de humusi jzerpodzolgronden zijn zij ontstaan in een
gematigd, regenrijk klimaat. Hier zijn echter naast ijzer belang
rijke hoeveelheden humus en aluminium uit de bovengrond afgevoerd
en in de B-horizont afgezet.
Bij zowel humuspodzolgronden als humusijzerpodzolgronden treft
men soms een wat dikkere A^ aan (afb. 9), die onder menselijke in
vloed door langdurige bemesting met plaggemest is ontstaan. Deze
mest bevat naast heideplaggen en dierlijke uitwerpselen nogal wat
zand, dat hiermede ieder jaar op het land kwam. In de loop van ve
le tientallen jaren is de A hierdoor geleidelijk dikker geworden.
Wanneer een dikte van 30 tot 50 cm werd aangetroffen, spreken we
van een matig dikke
.
Stuifzandgronden (afb. 21-24)
Voorts worden nog gronden aangetroffen waarin de bodemvormende
processen nog maar kort werkzaam zijn geweest. De eventueel aan
wezige A- en B-horizonten zijn gewoonlijk zeer dun en onduidelijk
(afb. 21 tot 24).
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Men treft ze aan op nog pas kort geleden gevormde stuifzan
den.

4. D E

L E G E N D A

De legenda is een systematische lijst van bodemeenheden die op de
"bodemkaart voorkomen. Hier is zij op de bosbouw afgestemd, het
geen wil zeggen dat de onderscheiden bodemeenheden een verschillen
de bosbouwkundige betekenis hebben. Onder deze betekenis verstaan
wij in de eerste plaats de opbrengst aan hout, maar ook de uitwer
king van een bemesting, de wenselijkheid van grondbewerking, de
mate waarin bodemverwildering kan optreden, de kans op verstuiving
na kaalkap, de bewortelingsdiepte e.d.
In ons gebied hangt de bosbouwkundige betekenis af vans
de bodemgroep
de ljemigheid van het profiel
de korrelgrootte van het zand
de diepteligging van de overgangszone
de aard van de ondergrond
de dikte van de A1
het overstoven bodemprofiel
de dikte van het stuifzanddek
de mate van profielontwikkeling
gleyverschijnselen.
Met behulp va,n döze deels bodemkundige, deels geologische gegevens
is de legenda opgebouwd.
4.1. DE OPZET YM DE LEGENDA
In fig. 7 is de legenda van de bodemkaart weergegeven.
Er zijn drie grote bodemgroepen onderscheiden
humusijzerpodzolgronden (1 t/m 11)
humuspodzolgronden (12 t/m 19)
stuifzandgronden (20 t/m 31 )•
Ieder van deze drie groepen wordt ntier ingedeeld volgens de
hieronder te bespreken maatstaven. In totaal zijn er 31 bodemeen
heden onderscheiden.
Van de variaties, die er binnen een bodemeenheid kunnen optre
den, zijn er enkele gebonden aan duidelijk herkenbare, soms over
aangrenzende bodemeenheden heengrijpende veldkenmerken en die daar
om als Overige Onderscheidingen zijn aangegeven. Op de kaart zijn
zij met een signatuur aangegeven, in de tekst met de letters a, b,
c, d en e.
Is de term "overwegend" gebruikt, bijvoorbeeld overwegend
grofzandig, dan wil dit zeggen dat deze term op JO/o van de opper
vlakte van de bodemeenheid betrekking heeft.
Humusijzerpodzolgronden (1 t/m 11)
Deze groep wordt ingedeeld naars
lemigheid,
korrelgrootte van het zand,
aanwezigheid en diepteligging van de overgangszone,
aard van de ondergrond.
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De overige onderscheidingen binnen deze groep zijns
een stuifzanddek van 20 tot 40 cm (a)
een matig dikke A^ van 30 tot 50 cm (d)
als bouwland in gebruik geweest (e)
De_lemigheid
Deze onderscheiding is in 4 klassen ingedeeld,
niet lemige
(7? 8, 9)
zwak lemig
(1, 2, 3)
lemig
U, 5, 6)
zwak lemig tot lemig (10, 11)
De laatste is gebruikt in gebieden waarin de lemigheid op
korte afstand sterk wisselt van zwak lemig tot lemig.
De afwisseling komt bij humusijzerpodzolen in dekzand voor waarin
de diepte van de lemige overgangszone schommelt tussen 50 en 60
cm (10). De variabele diepte en de lemigheid van de overgangszone
bepalen hier de lemigheid van het bodemprofiel.
Een dergelijke afwisseling treffen we eveneens aan bij de humusijzerpodzolen in het niveo.fluviaal (li), waar het aantal lemige
bandjes in de bovengrond de lemigheid van het profiel bepalen.
In het algemeen is de lemigheid in de B-horizont bepaald.
Hierin worden 5 onderscheidingen gemaakt,
overwegend grof zand
overwegend matig fijn zand
overwegend fijn zand
fijn zand
8, $, 10)
matig fijn zand, grindhoudend
De eerste drie klassen worden gebruikt voor gronden die
binnen korte afstand sterk in korrelgrootte wisselen, met name
de humusijzerpodzolen van het gestuwd preglaciaal. Binnen een
strook van bijvoorbeeld grof zand komen meestal nog bredere of
smallere banen met een andere textuur voor.
Bij de gronden op het gestuwd preglaciaal is de korrelgroot
te in de overgamg van de B- naar de C-horizont bepaald. Dit
staat in verband met de slechte sortering van de bovenste 70 cm
als gevolg van solifluctie.
2®_âi®2l£iiSêiîîi_YS'ïï_â®_"overfaSSszone"
Indien een overgangszone in de ondergrond aanwezig is wordt
een indeling toegepast naar de diepte van de onderkant van deze
laag. Er zijn drie klassen onderscheiden,
diepte overgangszone 50 - 120 cm (7, 10)
diepte overgangszone 120 - 280 cm f8)
diepte overgangszone
>280 cm (9)
De_aa^d van_de ondergrond
Afgezien van de overgangszone wordt naar de aard van de
ondergrond een tweedeling gemaakt,
een homogene ondergrond (1 t/m 10)
een ondergrond waarin horizontaal en verticaal een afwisseling in
korrelgrootte en/of lemigheid voorkomt (li).
In wezen is hiermee een onderscheid gemaakt tussen de humusijzerpodzolen in gestuwd preglaciaal en dekzand (1 t/m 10) ener
zijds en die in niveofluviaal (11) anderzijds.

- 14 -

Humuspodzolgronden (12 t/m 19)
Ook deze bodemgroep wordt, evenals de humusijzerpodzolgronden, ingedeeld naar;
lemigheid
korrelgrootte van het zand
aanwezigheid en diepteligging van de overgangszone
aard van de ondergrond.
Als een bijzondere onderscheiding wordt voor de humuspodzolgronden nog aangegevens
een matig dikke A^ j 30-50 cm (Overige Onderscheidingen d),
een stuifzanddek van 20-40 cm (Overige Onderscheidingen a),
het voorkomen van een geringe homogenisatie, die duidt op een
vroeger gebruik als bouwland (Overige Onderscheidingen e).
Met uitzondering van de lemigheid is de indeling gelijk
aan die van de humusijzerpodzolgronden.
De_lemigheid
De lemigheid wordt in twee klassen gesplitst;
niet lemig ( 1 5 , 1 6 , 17)
zwak lemig en lemig ( 1 2 , 13» 14» 18, 1 9 )
Zwak lemige en lemige humuspodzolen worden in één groep
samengevat omdat zij afwisaelend binnen korte afstand naast
elkaar voorkomen, en het leemgehalte met 15 - 25^ weinig uit
eenloopt.
De stuifzandgronden (20 t/m 31)
Deze worden onderverdeeld naar;
de aard van de overstoven ondergrond,
de dikte van het stuifzanddek.
De bij deze groep gebruikte Overige Onderscheidingen zijn;
de mate van profielontwikkeling in de bovengrond;
zwak ontwik
kelde humuspodzol,
water dat kan stagneren op een overstoven humuspodzol5 gleyverschijnselen.
De aard van de overstoven ondergrond
Hierin zijn 6 onderscheidingen gemaakt
humusijzerpodzol (20, 21, 22),
humuspodzol ( 2 3 , 2 4 , 2 5 ) ,
zand van wisselende korrelgrootte; over het algemeen grof of
matig fijn (26, 27, 28),
fijn zand met lemige overgangszone op 0 - 4 0 cm diepte ( 2 9 ) ,
fijn zand met lemige overgangszone op 40-180 cm diepte ( 3 0 ) ,
fijn zand met lemige overgangszone op 180 cm diepte (31)•
De eerste twee onderscheidingen vatten we samen onder de
naam van stuifzand op profiel, de laatste vier worden als
stuifzand niet op profiel aangeduid.
De__dxic^be_-va,n het stuifzanddek
Het stuifzanddek is in 6 dikteklassen
Voor stuifzand op profiel
dikte van het stuifzanddek 4 0 - 1 8 0 cm ( 2 0 ,
dikte van het stuifzanddek 180-280 cm ( 2 1 ,
dikte van het stuifzanddek
280 cm (22,

onderscheiden.
23),
24),
25).
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Yoor stuifzand niet op profiel
dikte van het stuifzanddek
100 cm (26, 29» 30, 31 )>
dikte van het stuifzanddek 100-180 om ( 2 7 ) ,
dikte van het stuifzanddek
180 cm (28).
De mate van profielontwikkeling in de bovengrond
Hierin zijn twee onderscheidingen gemaakt en wel;
geen of zeer zwakke profielontwikkeling; de onderkant van de
B-horizont ligt ondieper dan 40 cm,
zwakke profielontwikkeling; de onderkant van de B-horizont
ligt dieper dan 40 cm*
De laatste is door middel van arcering op de kaart aange
geven (Overige Onderscheidingen a).
4.2. KENMERKEN YAK DE BELANGRIJKSTE BODEMGROEPEN
Yan de drie bodemgroepen wordt in het onderstaande een
korte, samenvattende beschrijving gegeven.
Humusi.jzerpodzolen
Humusijzerpodzolen zijn gronden met een A-, een B- en een
C-horizont, die geleidelijk in elkaar overgaan»
De zeer humeuze A-horizont is zwartbruin van kleur en
bevat vrij veel loodzandkorrels in de Ag.
De B-horizont is donkergeelbruin van kleur en gewoonlijk
matig humeus. De humeuze stoffen zijn hier doorgaans nog te
herkennen als uitwerpselen van kleine bodemdieren. Wij hebben
met moderhumus te maken. De humus is weinig stabiel. Bij ster
ke toetreding van lucht, bijvoorbeeld door intensieve grondbe
werking, blijkt hij snel te verteren.
In de geelbruine C-horizont, het onveranderde moedermate
riaal, komt vrijwel geen humus meer voor.
Korrelgrootte, lemigheid en het gehalte aan plantevoedingsstoffen kunnen bij de humusijzerpodzolgronden sterk variëren.
De lemigheid vindt men hoofdzakelijk in de B-horizont.
Humuspodzolen
Humuspodzolen zijn gronden met een A-, een B- en een C-hori
zont, die gewoonlijk scherp van elkaar zijn gescheiden.
De zwarte A^-horizont is zeer dun (2-5 cm) en gewoonlijk
humusrijk. Hieronder ligt een grijze, zeer humusarme, uitge
loogde laag van ongeveer 15-20 cm dikte, de A„-horizont of
loodzandlaag.
De B-horizont bestaat uit een zwarte, dunne, zeer humeuze
laag, de B^, aan de onderzijde begrensd door een ijzerbandje.
Hieronder treft men een dikkere, bruine, matig humeuze B^ aan.
De humus in de B-horizont is vervloeid en ligt als een dun
huidje om de korrels; disperse humus.
In de gele of geelbruine C-horizont en de B_ komen zeer
dunne, humeuze bandjes voor, de zogenaamde fibers.
Evenals bij de humusijzerpodzolen treft men grote verschil
len in korrelgrootte, lemigheid en gehalten aan plantevoedingsstoffen aan.
Stuifzanden
Dit zijn fijne, losse, gelaagde zanden, waarin verspreid
dunne, horizontale, humeuze bandjes kunnen voorkomen (afb. 21, 22
en 24).

stuifzand- •'
.dek

ïïormaal profiel

BlPWäffi
Matig dikke *A.

Dun StuifzaidcLek
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In tegenstelling tot andere stuifzandgebieden varieert hier
het humusgehalte zeer weinig, en wel van uiterst tot zeer
humusarm. Onderscheidingen naar het humusgehalte zijn dan ook
niet gemaakt.
In het onder het stuifzanddek soms aanwezige, zwak ont
wikkelde bodemprofiel kan men, evenals bij de humuspodzolen
een A-, een B-, en een C-horizont onderscheiden. Zij zijn
echter aanmerkelijk dunner, humusarmer en minder scherp van
elkaar gescheiden. De grijze loodzandlaag ontbreekt en in
plaats hiervan vindt men een wat paars getinte overgang van
de A^ naar de B.
4.3. BE B0DEMEE13HEDEN
In het onderstaande vindt men een karakteristiek van alle
onderscheiden bodemeenheden, waarbij tevens voor ieder daar
van de bodemwaardering wordt aangegeven.
Door de Overige Onderscheidingen, die naar hun karakter
mede gericht zijn op de bosbouwkundige waardering en vaak
over meerdere bodemeenheden heengrijpen, zijn binnen vele
bodemeenheden variaties ontstaan. Zo is bijvoorbeeld 1a de
bodemeenheid 1, doch dan met een dun stuifzanddek.
Om herhalingen in de tekst wat binnen de perken te hou
den woriit voor de algemene kenmerken telkens naar de beschrij
ving onder 3*3 en 4»2 verwezen. Bij de variaties is dit de
bodemeenheid.

Zwak lemige, overwegend grofzandige humusijzerpodzolgronden
Ligging

In bredere of smallere, ongeveer noord-zuid
lopende banen, soms in grotere aaneengesloten
oppervlakten.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
Het profiel is vaak wat ondieper.
De sortering van het zand in de bovenlagen is
slecht (MrQ tussen 300 en 2000 mu). Zij wordt
naar beneden geleidelijk beter.
Het gehalte aan voedingsstoffen is redelijk,
de vochtvoorziening matig.

Geologische afz.

De grove rijke zanden (bruine zanden) van het
gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
Na intensieve grondbewerking kan het humus
gehalte en de daarmede samenhangende bodem
vruchtbaarheid sterk afnemen.
De kans op bodemverwildering is op deze gron
den vrij groot.
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1a

Zwak lemige, overwegend grofzandige humusi.jzerpodzolgronden met dun stuifzanddek

Ligging

In smalle of "brede ongeveer noord-zuid
lopende banen.
De totale oppervlakte is zeer gering.

Kenmerken en
eigsnschappen

Als 1 doch met stuifzanddek van 20-40 cm

Geologische afz.

Als 1 .

Bodemwaardering

In het algemeen als 1, maar het aanslaan van
plantsoen op deze arme stuifzanddekjes kan
soms moeilijkheden geven.
De heworteling beperkt zich vaak tot het
stuifzanddek en de B-horizont van het profiel.
In neerslagarme perioden kan hierdoor vochtgebrek optreden.
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1d

Zwak lemige, overwegend grofzandige humusijzerpodzolgronden met matig dikke A^.

Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende banen.
De totale oppervlakte is gering. Zij komen
slechts voor in Hoog Buurlo (vak 112 en 121) en
in het Ugchelse bos (vak 14 en 209).

Kenmerken en
eigenschappen

Als 1, doch met zwarte of zwartbruine humeuze A^
van 30-50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is door de jaren
lang uitgeoefende landbouw en de dikkere A^ in
het algemeen wat hoger dan bij 1, zij kan echter
van perceel tot perceel sterk uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 1.

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 1, maar in verband met
de verschillen in chemische vruchtbaarheid en
de soms ondiepe beworteling kunnen gemakkelijk
afwijkingen van deze beoordeling voorkomen.
De kans op verwildering met grassen is op
deze gronden groot.
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Zwak lemige, overwegend matig fijnzandige
humusijzerpodzolgronden
Ligging

In vrij smalle ongeveer noord-zuid lopende
banen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
Be sortering van het zand in de bovenlagen
is slecht maar wordt naar beneden gaande ge
leidelijk beter (M-« tussen 210 en 300 mu).
Het gehalte aan plantevoedingsstoffen is
redelijk, de vochtvoorziening wat hoger dan
bij 1.

Geologische afz,

Matig fijne, rijkere zanden (bruine zanden)
van het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Yoor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
Na intensieve grondbewerking kan het
humusgehalte en de daarmede samenhangende
bodemvruchtbaarheid sterk afnemen.
Bodemverwildering komt op deze gronden
veel voor.
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2a

Zwak lemige, overwegend matig fi.inzandige
humusi.jzerpodzolgronden met dun stuifzanddek

Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende banen.
De totale oppervlakte is zeer gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 2, doch met stuifzanddek van 20-40 cm
dikte.

Geologische afz.

Als 2.

Bodemwaardering

In het algemeen als 2.
Het aanslaan van plantsoen kan op deze arme
dekjes soms minder gemakkelijk gaan.
De beworteling beperkt zich vaak tot het
stuifzanddek en de A- en B-horizonten van het
profiel.
In regenarme perioden kan hierdoor vochtge"brek optreden.
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2d

Zwak lemige, overwegend matig fi.inzandige
humusi.jzerpodzolgronden met matig dikke A^.

Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende banen.
De totale oppervalkte is gering, zij ko
men alleen voor in Hoog Buurlo (vak 112 en 121).

Kenmerken en
eigenschappen

Als 2, doch met zwarte of zwartbruine humeuze A.
van 30-50 cm dikte,
De chemische vruchtbaarheid is door de jaren
lang uitgeoefende landbouw en de dikkere A-hori
zont wat hoger dan bij 2, maar kan van
perceel tot perceel sterk wisselen.

Geologische afz.

Als 2.

Bodemwaardering

Als 2, maar in verband met de verschillen in
chemische vruchtbaarheid en de soms ondiepe
beworteling kunnen afwijkingen van deze be
oordeling voorkomen, (zie hoofdstuk 5)«
Grasverwildering treft men op deze gronden
veel aan.
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Zwak lemige, overwegend fi.inzandige humusijzerpodzolgronden
Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende hanen.
De totale oppervlakte is aanmerkelijk klei
ner dan die van de overwegend grofzandige en
matig fijnzandige humusijzerpodzolen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De profielontwikkeling is echter veel minder
duidelijk. De A is dunner en minder humeus.
Het humusgehalte van de B-horizont is eveneens
lager.
De sortering van het zand is over het algemeen
goed en door het gehele profiel gelijk.
Het gehalte aan plantevoedingsstoffen is vrij
hoog.
De vochtvoorziening wat beter dan "bij 1 en 2.

Geologische afz.

De fijne vaak zeer rijke zanden (bruine zanden)
van het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
Na intensieve grondbewerking kan het humus
gehalte en de daarmede samenhangende bodem
vruchtbaarheid sterk afnemen.
De kans op bodemverwildering is vrij groot.

Bijzonderheden
over 3a

Over een zeer geringe oppervlakte komt deze
bodemeenheid met een dun (20-40) stuifzanddekje voor (ja).
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21

Zwak lemige, overwegend fi.jnzandige humusijzerpodzolgronden met matig dikke A^

Ligging

In smalle noord-zuid lopende banen.
De totale oppervlakte is gering, zij komen
voornamelijk voor in Hoog Buurlo (vak 112 en 121),

Kenmerken en
eigenschappen

Als 3j doch met zwarte of zwartbruine humeuze
A van 30-50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is door jaren
lang uitgeoefende landbouw in het algemeen wat
hoger dan bij 3» maar kan van perceel tot per
ceel sterk uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 3 «

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 3> maar in verband met
de verschillen in chemische vruchtbaarheid en
de vaak ondiepe beworteling kunnen afwijkingen
van deze beoordeling voorkomen (zie hoofdstuk 5).
G-rasverwildering komt op deze gronden gere
geld voor.
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Lemige, overwegend grofzandige humusijzerpodzolgronden
Ligging

In smalle of bredere, ongeveer noord-zuid
lopende tanen, soms in grotere aaneengesloten
oppervlakten.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving, doch de profiel
diepte is wat minder.
De sortering van het zand is in de boven
lagen slecht (M(-0 tussen 300 en 2000 mu),
maar wordt naar Deneden geleidelijk beter.
Het gehalte aan plantevoedingsstoffen is
redelijk, de vochtvoorziening gewoonlijk goed.

Geologische afz.

De grove, rijkere zanden (bruine zanden) van
het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
Na intensieve bodembewerking kan het humusgehalte en de daarmede verband houdende vrucht
baarheid sterk afnemen.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een sterke bodemverwildering.
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Lemige, overwegend grofzandige humusi,jzerpodzolgronden met dun stuifzanddek
Ligging

In smalle of brede, ongeveer noord-zuid lopende
banen, de totale oppervlakte is gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 4, doch met stuifzanddek van 20-40 cm dikte.

Geologische afz.

Als 4.

Bodemwaardering

In het algemeen als 4» maar het aanslaan van
plantsoen kan op deze gewoonlijk arme dekjes
moeilijkheden geven.
De beworteling beperkt zich vaak tot het
stuifzanddek en de A- en B-horizont van het
profiel. In regenarme perioden kan hierdoor
vochtgebrek optreden.
Zie hoofdstuk 5»
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M

Lemige, overwegend grofzandige humusi.jzerpodzolgronden met matig dikke A^.

Ligging

In smalle of brede ongeveer
banen.
De totale oppervlakte is
slechts voor in Hoog Buurlo
en het Ugchelse bos (vak 14

noord-zuid lopende
zeer gering, zij komen
(vak 112 en 121)
en 209).

Kenmerken en
eigenschappen

Als 4? doch met zwarte of zwartbruine humeuze
A van 30-50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is door de
jarenlang uitgeoefende landbouw in het algemeen
wat hoger dan bij 4? maar kan van perceel tot
perceel sterk uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 4*

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 4> maar in verband met
de verschillen in chemische vruchtbaarheid en de
vaak ondiepe beworteling kunnen afwijkin
gen van deze beoordeling voorkomen.
Grasverwildering komt op deze gronden veel
voor.
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1.

Lemige, overwegend matig fijnzandige humusijzerpodzolgronden

Ligging

In smalle, ongeveer noord-zuid lopende banen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de bovenlagen is
slecht, doch wordt naar beneden geleidelijk beter.
Het gehalte aan plantevoedingsstoffen is re
delijk, de vochtvoorziening goed.

Geologische afz.

Matig fijne, rijkere zanden (bruine zanden)
van het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt tot zeer geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
Na intensieve bodembewerking kan het humusgehalte en de daarmee samenhangende bodemvrucht
baarheid snel afnemen.
De kans op bodemverwildering ia vrij groot.

Bijzonderheden
over 5a.

Over zeer kleine oppervlakken vindt men de
bodeineenheid met een dun stuifzanddek
van 20-40 cm dikte (5a).
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Lemige, overwegend matig fijnzandige humusijzerpodzolgronden met matig dikke A^
Ligging

In smalle, ongeveer noord-zuid lopende banen.
De totale oppervlakte is gering, zij komen
slechts in het Ugehelse bos voor (vakken 13-16).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving, doch met een zwarte
of zwartbruine, humeuze A^ van 30 tot 50 cm dikte.
De sortering van het zand in de bovenlagen,
met uitzondering van de A, is slecht maar wordt
naar beneden geleidelijk beter.
De chemische vruchtbaarheid is, door de jaren
lang uitgeoefende landbouw en de dikkere humeuze
A, in het algemeen wat hoger dan bij 5? zij kan
echter van perceel tot perceel sterk uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 5»

Bodemwaardering

In grote lijnen als 5> maar in verband met de
verschillen in chemische vruchtbaarheid en de
vaak ondiepe beworteling kunnen afwijkingen
voorkomen (zie hoofdstuk 5)«
Grasverwildering komt op deze gronden veel
voor.
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Lemige, overwegend fi.jnzandige humusijzerpodzolgronden

Ligging

In smalle, ongeveer noord-zuid lopende hanen.
De totale oppervlakte is gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving, doch de profiel
ontwikkeling is hier veel minder duidelijk.
De A is dunner en minder humeus. Het humusgehalte van de B-horizont is eveneens veel lager.
De sortering van het zand is over het algemeen
goed en door het gehele profiel gelijk.
Het gehalte aan plantevoedingsstoffen is
vrij hoog, de vochtvoorziening is goed.

Geologische afz.

Fijne, vaak zeer rijke zanden (bruine zanden)
van het gestuwd preglaciaal. Deze fijne zanden
hebben vaak een belangrijk gehalte aan glimmer.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt tot zeer geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
Na intensieve bodembewerking kan het humusgehalte en de daarmede samenhangende bodemvrucht
baarheid snel afnemen.
De kans op bodemverwildering is groot.

Bijzonderheden
over 6a

Over een uiterst geringe oppervlakte vindt men
deze bodemeenheid met een dun (20-40 cm) stuifzanddekje (6a).
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6a

Lemige, overwegend fijnzandige humusijzerpodzolgronden met matig dikke A^

Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende banen.
De totale oppervlakte is zeer gering, zij
komen slechts voor in Hoog Buurlo (vak 112
en 121) en het ügchelse bos (vakken 13» 14» 15)-

Kenmerken en
eigenschappen

Als 6, doch met zwarte of zwartbruine humeuze A
van 30 tot 50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is, door de
jarenlang uitgeoefende landbouw en de dikkere
humeuze A, in het algemeen wat hoger dan bij 6,
maar kan van perceel ;ot perceel sterk uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 6.

Bodemwaardering

In grote lijnen als 6, maar in verband met de
verschillen in vruchtbaarheid, en de vaak on
diepe beworteling kunnen afwijkingen voorkomen
(zie hoofdst. 5)°
Grasverwildering komt op deze gronden veel
voor.
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Met lemige, fi.inzand.ige humuai.izerpodzolgronden met lemige overgangszone in de ondergrond tussen 50 en 120 cm
Ligging

In kleine, onregelmatig gevormde oppervlakten
langs of in de nabijheid van de hoge dekzandruggen.
De totale oppervlakke is echter gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving.
Het zand is goed gesorteerd (lYL-.tussen
50
150 en 210 mu).
De onderkant van de lemige overgangszone
ligt tussem de 50 en 120 cm; gewoonlijk om
streeks 90 cm.
De chemische vruchtbaarheid is waarschijn
lijk wat lager dan bij de zwak lemige en le
mige humusijzerpodzolen.
Niettegenstaande de lemige overgangszone
is de vochtvoorziening aan de lage kant.

Geologische afz,

Arm dekzand, waaronder de lemige overgangs
zone ligt.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt tot matig geschikt.
Voor grove den geschikt tot matig geschikt.
De groei is op deze gronden nogal variabel
Dit staat waarschijnlijk in verband met de
sterk wisselende diepteligging en lemigheid
van de overgangszone.
Na intensieve grondbewerking kan het humusgehalte en de daarmede samenhangende
vruchtbaarheid sterk afnemen.
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7a

Niet leimige, fi.inzandige humusijzerpodzolgronden met stuifzanddek van 20-40 cm dikte
en overgangszone in de ondergrond tussen
50 en 120 cm

Ligging

In enkele kleine vlakken. De totale opper
vlakte is zeer gering*

Kenmerken en
eigenschappen

Als 7? doch met een stuifzanddek van 20-40 cm
dikte.

Geologische afz.

Als 7.

Bodemwaardering

In grote lijnen als 7? maar het aanslaan van
plantsoen kan in deze arme stuifzanddekjes
soms minder gemakkelijk gaan.
De beworteling beperkt zich wel eens tot het
stuifzanddek en de bovenste lagen van het pro
fiel. Door de aanwezigheid van een lemige laag
in de ondergrond is de kans hierop bij deze
bodemeenheid echter niet groot (zie hoofdst.5)«
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Niet lemige, fijnzandige humusijzerpodzolgronden met overgangszone in de ondergrond
tussen 120 en 280 cm
Ligging

In betrekkelijk kleine, onregelmatig gevormde
oppervlakten op de flanken of toppen van de
dekzandruggen.
De totale oppervlakte is vrij gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving (M_n tussen
5
150 en 210 mu).
Het zand is goed gesorteerd.
In de ondergrond komt de lemige over
gangszone op een diepte tussen de 120 en
280 cm voor.
De chemische vruchtbaarheid is waarschijn
lijk wat lager dan bij de zwak lemige en le
mige humusijzerpodzolen.
Afgaande op de groei mag men aannnemen
dat de vochtvoorziening wat beter is dan bij
de niet lemige humusijzerpodzolen waar de
overgangszone ondieper voorkomt» Ze blijft
echter vrij laag.

Geologische afz.

Arm dekzand, waaronder de lemige overgangszone,

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt tot matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt tot zeer geschikt.
De groei op deze gronden houdt verband
met de diepteligging van de lemige over
gangszone.
De beworteling ontwikkelt zich in het
gehele bodemprofiel en ook in de vaak zeer
diep gelegen overgangszone.
Na intensieve bodembewerking kan het
humusgehalte en de daarmee samenhangende
vruchtbaarheid sterk afnemen.
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8a

Met lemige, fi.inzandige humusi.izerpodzolgronden
met een stuifzanddek van 20-40 cm dikte, en een
overgangszone in de ondergrond van 120- 280 cm

Ligging

In enkele kleine vlakken. De totale oppervlakte
ia zeer gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 8, doch met een du;i stuifzanddekje van
20-40 cm dikte.

Geologische afz.

Als 8.

Bodemwaardering

In grote lijnen als bij 8, maar het aanslaan
van plantsoen kan in deze arme stuifzanddekjes soms minder gemakkelijk gaan.
De beworteling beperkt zich wel eens tot
het stuifzanddek en de bovenste lagen van het
profiel. Door de aanwezigheid van een lemige
laag in de ondergrond is de kans hierop bij de
ze bodemeenheid niet groot.
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Niet lemige, fijnzandige humusi.jzerpodzolgronden
net overgangszone

in de ondergrond dieper dan

280 cm
Ligging

Enkele kleine vlakken gewoonlijk op de toppen
van de dekzandruggen.
De totale oppervlakte is zeer gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
Het zand is goed gesorteerd (M,-« tussen
150 en 210 mu).
In de ondergrond ligt de lemige overgangs
zone dieper dan 280 cm.
De chemische vruchtbaarheid is waarschijn
lijk wat lager dan bij de zwak lemige en lemi
ge humusijzerpodzolen.
Daar de lemige laag in de ondergrond buiten
het bereik van de wortels valt, is de vochtvoorziening van deze gronden laag.

Geologische afz.

Arm dekzand waaronder de lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
Na intensieve grondbewerking kan het humusgehalte en de daarmœ samenhangende vruchtbaar
heid van de grond sterk afnemen.
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Zwak lemige tot lemige fijnzandige humusijzerpodzolgronden met overgangszone in
de ondergrond tussen 50 en 120 cm

Ligging

Gedeeltelijk als "brede zomen langs de dekzandruggen, gedeeltelijk in onregelmatige
vlakken door het gebied verspreid»

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving. *
De overgang van de A- naar de B-horizont is
echter vrij abrupt. Tussen de beide horizonten
is vaak een onduidelijke en dunne Ag waar te
nemen. De A-horizont doet denken aan de A^
van een humuspodzol. De B-horizont heeft
daarentegen alle kenmerken van de humusijzerpodzol B.
Het zand is goed gesorteerd (MRn tussen
150 en 210 mu).
De lemigheid in de B-horizont hangt samen
met de in de ondergrond voorkomende, lemige
zone. De diepte van de onderkant van deze
zone ligt tussen 50 en 120, gewoonlijk op
70 cm. Naarmate de lemige overgangszone dikker
is en hoger ligt, zal een groter stuk van de
B-horizont lemig of zwak lemig zijn.
De chemische vruchtbaarheid is vrij laag,
het waterhoudend vermogen redelijk.

Geologische afz.

Arm dekzand op gestuwd preglaciaal, geschei
den door een lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt tot matig geschikt.
Voor grove den geschikt tot matig geschikt.
De beworteling gaat tot in de lemige zone.
Na intensieve grondbewerking kan het
humusgehalte en de daarmee samenhangende
vruchtbaarheid sterk afnemen.

- 37

10a

Zwak lemige tot lemige, fijnzandige huniusijzerpodzolgronden met stuifzanddek van
20-40 cm en lemige overgangszone in de onder
grond tussen 50 en 120 cm

Ligging

In onregelmatige vlakken, voornamelijk in het
zuiden van het Leesten en het oosten van het
Spelderholt.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 10, doch met dun stuifzanddekje van 20-40 cm
dikte.

Geologische afz.

Als 10.

Bodemwaardering

In grote lijnen als bij 10.
Het aanslaan van plantsoen kan in deze arme
stuifzanddekjes soms minder gemakkelijk gaan.
De beworteling beperkt zich wel eens tot
het stuifzanddek en de bovenste lagen van het
profiel. Boor de aanwezigheid van een lemige
laag in de ondergrond is de kans hierop bij
deze bodemeenheid gering.
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Zwak lemige tot lemige. fi.inzandige humusijzerpodzolgronden met matig dikke A^ en over
gangszone in de ondergrond tussen 50 en 120 cm

Ligging

In betrekkelijk kleine oppervlakten voornamelijk
in het Ugchelse bos (vak 13 en 16), het Leesten
(vak 209 en 210) en het Spelderholt (vak 19)«

Kenmerken en
eigenschappen

Als 10, doch met zwarte of zwartbruine humeuze A
van 30-50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is, door de jaren
lang uitgeoefende landbouw en de dikkere humeuze
A, in het algemeen wat hoger dan bij 10 en kan
van perceel tot perceel sterk uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 10.

Bodemwaardering

In grote lijnen als 10, maar in verband met de
verschillen in chemische vruchtbaarheid en de
vaak ondiepe beworteling kunnen afwijkingen
voorkomen (zie hoofdst. 5)«
Grasverwildering komt op deze gronden veel
voor.
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Zwak lemige tot lemige, matig fijnzandige
humusijzerpodzolgronden, zwak lemig of lemig
in de ondergrond

Ligging

Gewoonlijk in grote aaneengesloten oppervlakten
langs of in de droge dalen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
Het zand is matig goed gesorteerd (M,-— tussen
15O en 3OO mu). In de ondergrond komen op wisse
lende diepte kleine lemige of zwak lemige laag
jes en grindsnoeren voor.
De chemische vruchtbaarheid is waarschijnlijk
sterk variabel.
De vochtvoorziening hangt voor een belangrijk
deel af van het aantal lemige bandjes in de
ondergrond.

Geologische afz,

Het niveofluviaal, waarboven vaak nog een pak
ket dekzand kan voorkomen.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den zeer geschikt tot geschikt.
Hier valt op dat de lemige bandjes in de
ondergrond sterk beworteld zijn.
Na intensieve grondbewerking kan het humusgehalte en de daarmede samenhangende vrucht
baarheid sterk afnemen.
Men kan op deze gronden een sterke bodem
verwildering aantreffen.

Bijzonderheden
over 11a en 11b

Over een te verwa?.rlozen oppervlakte vindt men
deze bodemeenheid met een dun stuifzanddek
van 2O-4O cm (11a) of matig dikke
van 3050 cm (lib).
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Zwak lemiffetot lemige, overwegend grofzandige
humu3podzolgronden

Ligging

In ongeveer noord-zuid lopende, smalle of brede
banen; vaak ook in grotere aaneengesloten opper
vlakte. Zij komen voornamelijk voor in het ooste
lijke deel van het Leesten en in Schenkenshul.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de bovenlagen is
gewoonlijk slecht (M^q tussen 3OO/36O en 2000 mu).
Zij wordt naar beneden toe wat beter.
De vochtvoorziening is matig.

Geologische afz.

Grove, arme zanden (witte zanden) van het
gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
De beworteling beperkt zich hoofdzakelijk
tot de A~ en B-horizont van het profiel. De
waardering voor de douglas lijkt wat aan de
hoge kant.
Bodemverwildering komt op deze gronden
vrij veel voor.

Bijzonderheden
over 12a

Over een uiterst geringe oppervlakte komt deze
bodemeenheid voor met een dun (2O-4O cm) stuifzanddekje (12a).

- 41 1 2d

Zwak lemige tot lemige, overwegend grofzandige
humuspodzolgronden met matig dikke A^

Ligging

In ongeveer noord-zuid lopende hanen.
Zij komen over een geringe oppervlakte voor
in het Ugchelse hos (vakken 12-16).

Kenmerken en
eigenschappen

Als 12, doch met een zwarte of zwartbruine humeuze A„ van 30-50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is door de jaren
lange landbouw en de dikkere humeuze A in het
algemeen wat hoger dan bij 12 en kan van perceel
tot perceel sterk uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 12.

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 12, maar in verband
met de verschillen in vruchtbaarheid kunnen
afwijkingen voorkomen (zie hoofdst. 5)»
De kans op verwildering met grassen
is op deze gronden vrij groot.
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Zwak lemige tot lemige. overwegend matig
fijnzandige humuspodzolgronden

Ligging

In enkele smalle ongeveer noord-zuid liggen
de korte banen tussen de overwegend grofzandige humuspodzolen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is in de "boven
lagen gewoonlijk slecht en wordt naar beneden
toe wat beter (M^q tussen 210 en 300 mu).
De vochtvoorziening is over het algemeen
matig.

Geologische afz.

De matig fijne, arme zanden (witte zanden)
van het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
"Voor grove den geschikt.
De beoordeling voor de lariks en de dou
glas lijkt wat aan de hoge kant.
De kans op bodemverwildering is vrij groot.

Bijzonderheden
over 13a

Over een uiterst kleine oppervlakte komt deze
bodemeenheid voor met een dun (20-40 cm)
stuifzanddekje (13a).
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Zwak lemige tot lemige, overwegend matig
fi.inzand ige humuspodzolgronden met matig
dikke A^

Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende banen.
De totale oppervlakte is zeer geringe zij
komen alleen voor in het Ugchelse "bos (vak
14 en 5).

Kenmerken en
eigenschappen

Als 13, doch met zwarte of zwartbruine humeuze A^ van 30-50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is door de
jarenlang uitgeoefende landbouw en de dikke
re humeuze A in het algemeen wat hoger. Zij
kan van perceel tot perceel uiteenlopen.

Geologische afz.

Als 13.

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 13» maar in verband
met de verschillen in vruchtbaarheid kunnen
afwijkingen voorkomen (zie hoofdstuk 5)>
De kans op verwildering met grassen is
vrij groot.
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Zwak leinige, tot lemige, overwegend fijnzandige
humuspodzolgronden

Ligging

In enkele smalle ongeveer noord-zuid lopende
korte banen tussen de overwegend grofzandige
humuspodzolen. De totale oppervlakte is zeer
gering.

Kenmerken en
eigens chappen

Als algemene omschrijving.
De sortering in de bovenlagen is slecht, maar
wordt naar beneden geleidelijk beter (M^ tussen
105 en 210 mu).
De vochtvoorziening is wat beter dan bij 12
en 13«

Geologische afz.

De fijne, arme zanden (witte zanden) van het
gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
De beoordeling voor douglas en lariks lijkt
wat aan de hoge kant.
De kans op een niet te zware bodemverwildering
is vrij groot.

Bijzonderheden
over 14a

Op een te verwaarlozen oppervlakte vindt men
deze bodemeenheid met een matig dikke A. van
3O-5O cm (14a).

•,

Overgangszone
Overgangsz
tussen
diéper d
:
120 en 290 cm
*
280 ott
Niet lemige, fijnzandige .humuspodzolgronden
• '1h
'
''
V
I *< - '
;
bodemeenheden 15, 16 en 17.

•
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Met lemige, fijnzandige humuspodzolgronden
met een overgangszone in de ondergrond tussen
50 en 120 cm

Ligging

In brede of smalle zomen la,ngs de dekzandruggen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene beschrijving.
Het zand is goed gesorteerd (M50 tussen
150 en 210 mu).
De chemische vruchtbaarheid is waarschijn
lijk laag en vergelijkbaar met de niet lemige
humusijzerpodzolen (7>
9)•
De vochtvoorziening is ondanks de aanwezig
heid van een lemige laag aan de lage kant.
In de ondergrond komt de lemige overgangs
zone voor. De diepte van de onderkant ligt
tussen 50 en 120 cm; gewoonlijk omstreeks 90 cm.

Geologische afz,

Arm dekzand op gestuwd preglaciaal, geschei
den door de lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt tot matig geschikt.
Voor grove den geschikt tot matig geschikt»
De groei is op deze gronden nogal wissel
vallig. Waarschijnlijk hangt dit samen met
de diepteligging en lemigheid van de over
gangszone. Deze lemige zone is gewoonlijk
dicht doorworteld.

Bijzonderheden
over 15a en 1 5d

Op een te verwaarlozen klein oppervlak vindt
men doze bodemeenheid met een dun stuifzanddekje van 20-4-0 cm, of met een matig dikke
A.. van 30-50 cm dikte, respectievelijk 15a
en 15d.

Bijzonderheden
over 15a, 15d
en 1 5e

Over een te verwaarlozen klein oppervlak
vindt men deze bodemeenheid met een dun
stuifzanddekje van 20-40 cm (l5a), met een
matig dikke A^ van 30-50 cm dikte (15&) of
met een geringe bouwlandinvloed (15e).
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Niet lemige, fi.jnzand ige humuspodzolgronden
met overgangszone in de ondergrond tussen
120 en 280 cm

Ligging

Gewoonlijk langs de hellingen, soms op de hoog
ste delen van de dekzandruggen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving. De B-horizont is in
de regel opvallend hard.
Het zand is goed gesorteerd. (M,-n tussen
150 en 210 mu).
^
In de ondergrond komt de lemige overgangs
zone voor. De diepte van d' onderkant ligt
tussen de 120 en 280 cm.
De chemische vruchtbaarheid is waarschijn
lijk laag en vergelijkbaar met de niet lemige
humusijzerpodzolen (7, 8,9).
Afgaande op de groei mag men aannemen dat de
vochtvoorziening beter is dan bij de humuspodzolen, waar de overgangszone ondieper voorkomt.
Zij blijft echter vrij laag.

Geologische afz.

Arm dekzand.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt tot matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt tot zeer geschikt.
De groei op deze gronden houdt verband met
de diepteligging van de overgangszone. De gun
stigste diepte is omstreeks 200 cm. Toch is de
zeer diep gelegen lemige zone veelal intensief
doorworteld.

Bijzonderheden
over 16e en 16d

Over een te verwaarlozen oppervlak vindt men
deze bodemeenheid met een matig dikke A^ van
30-50 cm dikte (l6d) en met een geringe bouw
landinvloed. (16e).
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Niet lemige, fi.jnzand ige humuspodzolgronden
met stuifzanddek van 20-40 cm en overgangszone
in de ondergrond tussen 120 en 280 om

Ligging

In smalle zone langs de laagste delen van de
hellingen van de dekzandruggen. De totale opper
vlakte is zeer klein.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 16, doch met een dun stuifzanddek van
20-40 cm dikte.

Geologische afz.

Als 16.

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 16, maar het aanslaan
van plantsoen kan op deze arme, vaak droge dekjes wel eens moeilijkheden geven.
De beworteling beperkt zich wel eens tot het
stuifzanddek en de bovenste horizonten van het
bodemprofiel. Door de aanwezigheid van een lemige laag in de ondergrond is de kans op een
beworteling bij deze bodemeenheid gering.
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Niet lemige, fi.inzandige humuspodzolgronden
met overgangszone in de ondergrond dieper dan
280 cm

Ligging

Op de hoogste delen van de hoge dekzandruggen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving.
Het zand is goed gesorteerd (M--. tussen 150 en
5
210 mu).
In de ondergrond komt de lemige overgangszone
op meer dan 280 cm diepte voor.
De chemische vruchtbaarheid is waarschijnlijk
laag en vergelijkbaar met de niet lemige humusijzerpodzolen (7> 8, 9).
Haar de lemige laag buiten het bereik van de
wortels valt, is de vochtvoorziening van de
gronden laag.

Geologische afz.

Arm dekzand op de lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
Door de betrekkelijk lage chemische vrucht
baarheid en het geringe waterbergend vermogen
kan men op deze gronden slechts lage opbreng
sten verwachten.
De beworteling beperkt zich gewoonlijk tot
de bovenste 150 cm en dringt vrijwel niet in
de C-horizont door.

Bijzonderheden
over 17a en 17d

Over een verwaarloosbaar klein oppervlak,
komt deze bodemeenheid voor met een dun
stuifzanddekje van 20-40 cm (lja) of met een
matig dikke A^ van 30-50 cm (l7d).
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Zwak lemige tot lemige, fijnzandige humuspodzol
met overgangszone in de ondergrond tussen
50 en 120 cm

Ligging

In enkele kleine vlakken in Schenkenshul en
het Leesten (vak 212). De totale oppervlakte
iß zoer gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
Het zand is goed gesorteerd (Mrn tussen
5
150 en 210 mu).
In de ondergrond komt de lemige overgangs
zone voor. De diepte van de onderkant ligt
op 50-120 cm, gewoonlijk omstreeks 70 cm.
De lemigheid van de B-horizont hangt met
deze zone samen. Naarmate de zone dikker is en
hoger ligt, zal een groter deel van de B-hori
zont lemig zijn. De lemigheid neemt dan ook
vaak naar beneden toe en zet zich even in de
C-horizont voort.
De chemische vruchtbaarheid is vrij laag,
het waterbergend vermogen matig.

Geologische afz.

Arm dekzand op gestuwd preglaciaal, gescheiden
door de lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt tot matig geschikt.
Voor grove den geschikt tot matig geschikt.
De beworteling zet zich
zone voort.

tot in de lemige
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Zwak lemige tot lemige, matig fi.jnzand.ige
humuspodzolgronden, zwak lemig of lemig in de
ondergrond

Ligging

In grote aaneengesloten oppervlakten in of
langs de droge dalen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving. Het zand is matig
goed
tussen 150 en 300 mu) in andere delen
slecht gesorteerd.
In de ondergrond komen op wisselende diepte
kleine, onderbroken, zwak lemige of lemige laag
jes en grindsnoertjes vooi*.
De chemische vruchtbaarheid is waarschijnlijk
variabel.
De vochtvoorziening is redelijk of slecht en
hangt voor een belangrijk deel af van het aan
tal lemige bandjes in de ondergrond.

Geologische afz.

Het niveofluviaal, waarboven vaak een pakket
dekzand kan voorkomen.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den zeer geschikt tot geschikt.
De dunne leemlaagjes zijn, ook op grote diepte, gewoonlijk intensief doorworteld.

Bijzonderheden

In Hoog Buurlo, het Ugchelse bos, het oostelij
ke deel van het Leesten en Schenkenshul treft
men een grofzandiger slecht gesorteerde variant
aan.
In het Hoenderlose bos en het westelijke deel
van het Leesten vindt men deze humuspodzolen
in wat fijner en beter gesorteerd zand.

Bijzonderheden
over 19e

Over een kleine oppervlakte vindt men deze
bodemeenheid met een geringe bouwlandinvloed
(19e).
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19a

Zwak lemige tot lemige. matig fi.inzandige
humuspodzolgronden met stuifzanddek van 20-4-0 cm
zwak lemig of lemig in de ondergrond

Ligging

In een onregelmatig gevormd, aaneengesloten
oppervlak in het Hoenderlose bos.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 19, doch met een dun stuifzanddek van
20-40 cm dikte.

Geologische afz.

Als 19.

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 19, maar het aanslaan
van plantsoen kan, in deze doorgaans arme stuifzanddekjes, soms moeilijkheden geven.
De beworteling heeft de neiging zich tot het
stuifzanddekje en de bovenste lagen van het
profiel te beperken (zie hoofdstuk 5)-
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Zwak lemige tot lemige, matig fi.inzandige
humuspodzolgronden met een matig dikke A^;
zwak lemig of lemig in de ondergrond

Ligging

Enkele rechthoekige stukken in het Hoenderlose "bos. Be oppervlakte is klein.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 19» doch met een zwarte of zwartbruine,
humeuze A-horizont van 30-50 cm dikte.
De chemische vruchtbaarheid is, door de
jarenlang uitgeoefende landbouw en de dikkere
humeuze A, in het algemeen wat hoger dan "bij
19, maar kan
van perceel tot perceel
sterk wisselen.

Geologische afz.

Als 19.

Bodemwaardering

In grote lijnen als bij 19, maar in verband
met de verschillen in chemische vruchtbaar»
heid en de vaak ondiepe beworteling kunnen
afwijkingen voorkomen, (zie hoofdstuk 5)«
Grasverwildering komt op deze gronden veel
voor.

Overige Onderscheidingen- b

fi - n-pm
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StuifzandcLek op overstoven humusijzerpodzol:
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Stuifzandgronden in dek van 40-180 cm dikte op
overstoven humusi.jzerpodzol

Ligging

In grote aaneengesloten oppervlakten van
onregelmatige vorm.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De overstoven humusijzerpodzol kan zwak
lemig of lemig dan wel fijn-, matig fijnof grofzandig zijn.
Het gehalte aan voedingsstoffen is vrij
laag. Een deel is verspreid door het stuifzanddek en gebonden aan de schaars voorkomen
de humeuze bandjes, een ander deel is gecon
centreerd in de overstoven podzol.
Dezelfde verdeling geldt voor het bodemvocht.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt tot matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De groei houdt verband met de dieptelig
ging van de overstoven podzol. In het alge
meen is het zo dat hoe ondieper het profiel
ligt hoe beter de groei is. (Dit in tegen
stelling met de ervaringen in andere stuifzandgebieden).
De door het gehele stuifzanddek spaarzaam
voorkomende wortels concentreren zich in de
A- en B-horizont van het overstoven bodem
profiel.

Bijzonderheden
over 20b

Over een zeer kleine oppervlakte komt deze
bodemeenheid voor met een zwakke humuspodzol in de bovengrond. De vruchtbaarheid en
het waterhoudend vermogen worden hierdoor
verhoogd, (zie hoofdstuk 5)*

- 54 -

21

Stuifzandgronden in dek van 180-280 om op
overstoven humusi.izerpodzol

Ligging

In enkele noordwest-zuidoost lopende ruggen.
Yerder in onregelmatig gevormde vlakken.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De overstoven humusijzerpodzol kan zwak
lemig , of lemig dan wel fijn-, matig fijnof grofzandig zijn.
De plantevoedingsstoffen zijn voor een
deel verspreid door het stuifzanddek en
gebonden aan de schaars voorkomende, humeuze bandjes, voor een deel geconcentreerd in
de A- en B-horizont van de overstoven humusijzerpodzol.
Dezelfde verdeling geldt voor het bodemvocht.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Yoor lariks matig geschikt.
Yoor douglas geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
De groei houdt verband met de dieptelig
ging van het overstoven bodemprofiel. In het
algemeen geldt dat hoe ondieper het profiel
ligt, hoe beter de groei is (Dit in tegenstel
ling met ervaringen in andere stuifzandgebie
den).
De door het gehele stuifzanddek spaarzaam
voorkomende wortels concentreren zich in de
A- en B-horizont van de humusijzerpodzol.

Bijzonderheden
over 21b.

Over een klein oppervlak komt deze bodemeen
heid voor met een zwakke humuspodzol in de
bovengrond, (21b). De vruchtbaarheid en de
vochtberging worden hierdoor verhoogd (zie
hoofdstuk 5).
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Stuifzandgronden in een dek van dikker
dan 280 cm op overstoven humuaijzerpodzol

Ligging

In enkele noordwest-zuidoost en oost-west
lopende, zeer hoge ruggen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De overstoven humusijzerpodzol kan zwak
lemig of lemig, dan wel fijn, matig fijn,
of grofzandig zijn.
De plantevoedingsstoffen zijn voor een
deel verspreid door het stuifzanddek en ge
bonden aan de schaars voorkomende humeuze
bandjes, voor een ander deel geconcentreerd
in de A- en B-horizont van de overstoven hu
musijzerpodzol.
Dezelfde verdeling geldt voor het bodemvocht.
We beschouwen deze gronden als arm en vrij
droog.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
Het overstoven profiel ligt over het al
gemeen zo diep dat de boomwortels het niet
meer kunnen bereiken en van het daar-in aan
wezige vocht en de plantevoedingsstoffen
niet kunnen profiteren.

Bijzonderheden
over 22b

Op een deel van deze dikke stuifzandruggen
heeft zich een zwakke podzol ontwikkeld (22b).
De vruchtbaarheid en de vochtvoorziening wor
den hierdoor iets verbeterd (zie hoofdstuk 5)-
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Stuifzandgronden in een dek van 40-180 cm
dikte ou overstoven humus-podzol

Ligging

In over het algemeen grillig gevormde vlakken
langs de hogere stuif- en dekzandruggen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De overstoven humuspodzol is fijnzandig
en meestal niet lemig.
Be plantevoedingsstoffen zijn gedeeltelijk
verspreid door het stuifzanddek en gebonden
aan de schaars voorkomende, humeuze handjes,
gedeeltelijk geconcentreerd in de A- en Bhorizont van de overstoven humuspodzol.
Dezelfde verdeling geldt voor het bodemvocht.

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt tot matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De groei houdt verband met de diepte
ligging van het overstoven profiel. In het
algemeen geldt dat hoe dieper het profiel
ligt, hoe slechter de groei is. Dit in tegen
stelling met ervaringen in andere stuifzandgebieden.
Do door het gehele stuifzanddek spaarzaam
voorkomende wortels concentreren zich in de
A- en B-horizont van het overstoven profiel.

Bijzonderheden
over 23b.

Bij een gedeelte van deze bodemeenheid is in
de bovengrond een zwakke humuspodzol ontwik
keld, 23b.
De vruchtbaarheid en het waterhoudend vermogen
worden hierdoor verhoogd.
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Stuifzandgronden in een dek van 40-180 cm
dikte, waarin gleyverschijnselen voorkomen,
op overstoven humuspodzol

Ligging

In over het algemeen grillig gevormde vlakken
langs de hogere stuif- en dekzandruggen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 23 doch met gleyverschijnselen in het stuifzanddek. Deze wijzen op een tijdelijke stagnatie
van water op de overstoven humuspodzol. De vochtvoorziening is hierdoor aanmerkelijk beter dan
bij 23-

Geologische afz.

Als 23.

Bodemwaardering

In het algemeen als bij 23 5 i-n verband met de
betere vochtvoorziening mag men hogere opbreng
sten verwachten.
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Stuifzandgronden in een dek van 180-280 om
dikte op overstoven humuspodzol

Ligging

In vrij grillig gevormde vlakken.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De overstoven humuspodzol is gewoonlijk
niet lemig doch soms /wak lemig of lemig.
De plantevoedingsstoffen zijn gedeeltelijk
verspreid door het stuifzand en gebonden aan
de schaars voorkomende humeuze bandjes, gedeel
telijk geconcentreerd in de A- en B-horizont
van het overstoven profiel.
Dezelfde verdeling geldt voor het bodemvocht.

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
De groei houdt verband met de dieptelig
ging van het overstoven profiel. In het alge
meen geldt dat hoe dieper het profiel ligt
hoe slechter de groei is. Dit in tegenstelling
tot ervaringen in andere stuifzandgebieden.
De door het gehele stuifzanddek spaarzaam
voorkomende wortels concentreren zich in de
A- en B-horizont van de overstoven podzol.

Bijzonderheden
over 24b en

Over een klein oppervlak komt deze bodemeen
heid met een zwakke humuspodzol in de boven
grond voor (24b). De vruchtbaarheid en de
hoeveelheid bodemvocht worden hierdoor iets
verhoogd (zie hoofdstuk 5)Eveneens over een zeer klein oppervlak vindt
men deze bodemeenheid met gleyverschijnselen
in het stuifzanddek (?4o) die wijzen op een
tijdelijke stagnatie van water op de overstoven
humuspodzol. De vochtvoorziening van deze gron
den is hierdoor aanmerkelijk verhoogd.
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Stuifzandgronden in een dek dikker dan 280 om op
overstoven humuspodzol

Ligging

In enkele noordwest-zuidoost lopende, zeer hoge
ruggen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De overstoven humuspodzol is gewoonlijk niet
lemig doch soms zwak lemig of lemig.
De plantevoedingsstoffen zijn gedeeltelijk
verspreid door het stuifzand en gebonden aan de
schaars voorkomende humeuze bandjes, gedeelte
lijk geconcentreerd in de A- en B-horizont van
het overstoven profiel.
Dezelfde verdeling geldt voor het bodemvocht.
We beschouwen deze gronden als arm en droog.

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
Het overstoven profiel ligt gewoonlijk zo
diep dat de wortels het gewoonlijk niet meer
kunnen bereiken en van het daarin aanwezige
vocht en de plantevoedingsstoffen niet kunnen
profiteren.
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Stuifzandgronden in een dek dunner dan 100 cm
op uitgestoven laagte

Ligging

In grote, aaneengesloten, onregelmatig gevormde
oppervlakten. Opvallend is de grote, vlakke, uitgestoven laagte in het midden van het Spelderholt.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
Over het algemeen is bij deze bodemeenheid het
stuifzanddek zeer dun en bedraagt slechts onge
veer 20 cm.
De plantevoedingsstoffen en het vocht zijn
gebonden aan de weinige, verspreid voorkomende
humeuze bandjes in het stuifzand. De totale
hoeveelheid is zeer gering.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas ongeschikt.
Voor grove den ongeschikt.
De groei houdt verband met de dikte van het
stuifzand. Op dekken van 100-180 cm dikte is
zij iets beter dan op de dunne (minder dan 100 cm)
en op de zeer dikke pakketten (meer dan 180 cm).
Het gehele stuifzand is weinig intensief
doorworteld.
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Stuifzandgronden in een dek van 100-180 om
op uitgestoven laagte

Ligging

Als kleine, onregelmatig gevormde, lage heuvels,
temidden van de dunne stuifzanddekken (26).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De ondergrond bestaat gewoonlijk uit fijn,
matig fijn of grof zand.
De plantevoedingsstoffen en het vocht zijn
gebonden aan de schaars voorkomende humeuze
bandjes in het stuifzand. De totale hoeveel
heid is zeer gering.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
De groei houdt verband met de dikte van het
stuifzanddek. Op deze bodemeenheid is zij iets
beter dan op de dunne (minder dan 100 cm) en op
de zeer dikke stuifzanden (meer dan 180 cm).
Het gehele stuifzandpakket is weinig intensief
doorworteld.
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Stuifzandgronden in een dek dikker dan 180 cm
op uitgestoven laagte

Ligging

Als kleine onregelmatig gevormde heuvels ge
woonlijk temidden van de dunne stuifzanddekken (26).
De totale oppervlakte is gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De ondergrond bestaat doorgaans uit fijn,
matig fijn of grof zand.
De voedingsstoffen en het water zijn ge
bonden aan de schaars voorkomende, humeuze
bandjes in het stuifzanddek. De totale hoeveel
heid is zeer gering.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas ongeschikt.
Voor grove den ongeschikt.
De groei houdt verband met de dikte van het
stuifzanddek. Op de matig dikke dekken (IOO180 cm) is zij iets beter dan op de dunne (min
der dan 100 cm) en op de zeer dikke (meer dan
180 cm).
De bovenste lagen van deze bodemeenheid zijn
x^einig intensief doorworteld.
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Stuifzandgronden op uitgestoven laagte met
lemige overgangszone in de ondergrond ondieper
dan 40 cm

Ligging

In kleine, onregelmatig gevormde oppervlakten.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De ondergrond bestaat doorgaans uit een
lemige laag (overgangszone), waaronder fijn,
matig fijn of grof zand wordt aangetroffen.
De plantevoedingsstoffen zijn gebonden aan
de weinige, verspreid in het stuifzand voor
komende, humeuze bandjes.
Hetzelfde geldt voor het water, dat bovendien
in geringe hoeveelheden door de lemige laag
vastgehouden kan worden. De totale hoeveelheid
van beide is echter gering.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal, gescheiden
door de lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas ongeschikt.
Voor grove den ongeschikt.
De groei houdt hier verband met de diepte
ligging van de lemige overgangszone. Ligt deze
tussen 40 en 180 cm, dan kan een iets betere
groei verwacht worden dan bij een ondiepere
(minder dan 40 cm) of diepere ligging (meer
dan 180 cm).
De doorworteling gaat tot in de lemige
zone.
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Stuifzanddek op uitgestoven laagte met lemige
overgangszone in de ondergrond tussen 40 en 180 cm

Ligging

In onregelmatig gevormde betrekkelijk kleine
oppervlakten of in lange en vrij hoge oost*
west lopende ruggen-

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De ondergrond "bestaat in het algemeen uit
fijn zand (dekzand), waaronder een lemige laag
voorkomt tussen 40 en 180 cm diepte.
De plantevoedingsstoffen zijn gebonden aan
de schaarse, humeuze bandjes in het stuifzanddek.
Hetzelfde geldt voor het water, dat boven
dien door de lemige laag in geringe hoeveel
heden opgeslagen kan worden.
De totale hoeveelheid van beide is echter
gering.

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand op lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
De groei van de bodem houdt verband met de
diepteligging van de lemige laag. Zij is hier
iets gunstiger dan bij de bodemeenheden waar
deze laag ondieper (minder dan 40 cm) of die
ser (meer dan 180 cm) voorkomt, resp. bij 29
en 31 •
De beworteling gaat tot in de lemige zone.
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Stuifzanddek op uitgestoven laagte met lemige
overgangszone in de ondergrond dieper dan 180 cm

Ligging

In vrij grote onregelmatige vlakken.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
Het stuifzanddek is doorgaans niet dikker
dan 100 cm. De ondergrond bestaat gewoonlijk
uit fijn zand, waaronder een lemige laag die
per dan 180 cm voorkomt.
De voedingsstoffen zijn gebonden aan de
schaars voorkomende, humeuze bandjes in het
stuifzand»
Hetzelfde geldt voor het vocht, dat boven
dien in de lemige laag in geringe hoeveelhe
den vastgehouden kan worden.
De totale hoeveelheid van beide is echter
klein.

Geologische a,fz.

Stuifzand op dekzand op lemige overgangszone.

Bodemwaardering

Yoor lariks ongeschikt.
Yoor douglas ongeschikt.
Voor grove den ongeschikt.
De groei houdt verband met de diepteligging
van de lemige laag. Deze ligt hier te diep om
voor de boomgroei van belang te zijn, Zie bodem
eenheid 29 en 30.

5. D E

B O D E M 17 A A R D _ E R 1 _ 0

Een bodemkaart is slechts voor de praktijk bruikbaar wanneer
de waardering van de gronden hetzij voor de bosbouw als geheel,
hetzij voor een aantal houtsoorten volledig of ten naaste bij
kan worden aangegeven.
Om een geheel juiste beoordeling te kunnen vaststellen, zou
men enerzijds de bodem in al zijn facetten, anderzijds alle eisen
die de houtsoorten aan de grond stellen, volledig moeten kennen.
Ons inzicht in de ingewikkelde betrekkingen tussen bodem en bos
is echter verre van volledig. Toch is het mogelijk om met de hui
dige kennis voor de japanse lariks, de douglas en de grove den
in de vorm van zogenaamde geschiktheidsklassen een voor de prak
tijk bruikbare bodemwaardering op te stellen.
Met nadruk zij er op gewezen, dat deze geschiktheidsbeoor
deling een eerste benadering is, waaraan nog veel zal kunnen
worden verbeterd.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart aanwijzingen worden ontleend, die onder andere betrekking
hebben op de uitwerking van een bemesting, de bewortelingsdiepte,
de grondbewerking en de kans op verwildering na sterke dunning
of kaalkap. Daarom verdient het aanbeveling om, wanneer bij de
houtsoortenkeuze de factor bodem aan de orde komt, niet alleen
de geschiktheidskaart maar ook de bodemkaart te raadplegen.
5.1. GESCHIKTHEID ; klassen, bepaling en kaarten
De geschiktheidsklassen (afb. 25) zijn opgesteld in nauwe
samenwerking met het Staatsbosbeheer (bosinrichting en beheershoutvesters) en het Bosbouwproefstation, Yoor de japanse lariks
de douglas en de grove den zijn voor ieder de gronden gewaar
deerd in de klassen zeer, goed, matig en ongeschikt. Maatstaven
hiervoor zijn de "massa-oraloop", de "boniteit" en het "risico
van de teelt". De "produktiekosten", die eveneens een belang
rijke maatstaf voor de geschiktheid zijn, moesten wegens het vrij
wel niet beschikbaar zijn van gegevens buiten beschouwing blijven.
De omschrijving van de klassen is uitvoeriger naarmate er meer
bekend was over het groeiverloop van de houtsoort op de verschil
lende gronden. Zo is in de geschiktheid voor de lariks de massa
omloop, de boniteit en het risico van de teelt verwerkt, maar
voor de grove den alleen de boniteit.
De bepaling van de geschiktheid is zoveel mogelijk gebaseerd
op boniteitsmetingen in kleine proefveldjes. De meeste hiervan
liggen in het karteringsgebied, enkele op overeenkomstige gron
den in aangrenzende bosgebieden zoals in de Loenermark. Hoewel
de uitkomst van deze metingen vrij sterk uiteenlopen, geven zij
toch een globale indruk van de te verwachten groei op de ver
schillende bodemeenheden. Deze boniteitsmetingen zijn aangevuld
met een aantal schattingen. Aan deze visuele beoordélingen werden
een drietal excursies gewijd met deskundigen van het Staatsbos
beheer en het Bosbouwproefstation. Bij de kartering van het
Speulderbos werd de geschiktheid van een belangrijke groep gronden,
de zwak lemige en lemige humusijzerpodzolen, reeds vastgesteld
(Schelling 1955)« Deze beoordeling bleek ook in ons gebied te
voldoen en is geheel overgenomen. Gronden waarop geen regelma
tige opstanden van één of meer van de drie houtsoorten voorkwa
men, zijn volgens ervaringen van elders, of wanneer deze ont-
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Toraken., langs de weg der redenering ingepast. Ook de vast
stelling van de geschiktheid geschiedde in nauw overleg met
het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation.
De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om met één
oogopslag een overzicht te krijgen van de oppervlakte, plaats
en verdeling van de produktiemogelijkheden van de grond. Ze
zijn afgeleid van de bodemkaart en geven per houtsoort de ge
schiktheid weer.
Wanneer we de geschiktheidsbeoordeling van de drie hout
soorten overzien, dan blijkt doze bij c%- podzolgronden veelal
samen te hangen met de lemigheid van het profiel, vochthoudende lagen of laagjes in de ondergrond en de aard van het moeder
materiaal, welke laatste tot uitdrukking komt in de geologische
afzetting. Bij de stuifzandgronden spelen de dikte van het dek
en de aan- of afwezigheid van een overstoven bodemprofiel de be
langrijkste rol.
5.2 GESCHIKTHEIDSBEOOKDELOfG VOOR DE JAPANSE LARIKS
De lariks vraagt vrij veel vocht en een redelijke voorziening
met minerale voedingsstoffen.
Humusijzerpodzolen
De lemige en zwak lemige humusijzerpodzolgronden (1 t/m 6)
hebben over het algemeen een redelijk gehalte aan voedingsstof
fen. De vochthoudendheid hangt voornamelijk van de lemigheid
en in mindere mate ook van de korrelgrootte van het zand af|
zij neemt toe met een hoger leemgehalte en fijner zand. De lemi
ge en ook fijnzandige humusijzerpodzolgronden (2,3 en 5>6) wor
den dan ook als de beste gronden voor lariks beschouwd. Naarmate
de lemigheid afneemt en het zand grover wordt, neemt de geschikt
heid af (1 en 4)•
De niet lemige humusijzerpodzolgronden in dekzand (7, 8, 9)
zijn voor een redelijke lariksopstand te droog. Wanneer de hier
in de ondergrond voorkomende, lemige overgangszone tussen de 120
en 280 cm ligt (8), kan een kleine opbrengstverbetering worden
verwacht.
De zwak lemige tot lemige humusijzerpodzolgronden ontwikkeld
in dekzand (10) of het niveofluviaal (':) geven, niettegenstaan
de hun redelijke leemgehalten, een wat lagere opbrengst. De opstan
den zijn vaak wat onregelmatig. Ze zijn voorlopig als matig ge
schikt beoordeeld.
Humuspodzolen
De beschikbaarheid en het gehalte aan voedingsstoffen is
over het algemeen wat lager dan bij de humusijzerpodzolen. In
grote lijnen echter mag men bij de geschiktheidsbeoordeling de
zelfde gedachtengang volgen.
De zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden van het ge
stuwd preglaciaal (12, 13, 14) worden als geschikt voor de lariksteelt beschouwd, doch op de grofzandige is deze teelt ris
kant.
Van de niet lemige, en dus droge humuspodzolgronden in dek
zand (159 16, 17)j kan slechts een matige opbrengst worden ver
wacht wanneer de lemige overgangszone tussen 120 en 280 voor
komt (16).
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De zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden ontwikkeld in
dekzand (lö) en het niveofluviaal (19) worden evenals de overeen
komstige humusijdzpodzolgronden (10, 11) voorlopig als matig
geschikt geclassificeerd.
Stuifzanden
Over het algemeen zijn de gronden van het stuifzand voor
lariks niet aan te bevelen. Wanneer echter een overstoven bo
demprofiel niet te diep, dat wil zeggen ondieper dan 180 cm, in
de ondergrond voorkomt (20 en 23) kan men deze stuifzanden als
matig geschikt tot geschikt beschouwen. In alle andere gevallen
als matig geschikt (21 en 24) of als ongeschikt (22, 25 t/m 31 ).
5.3. GESCHIKTHEIDSBEOOKDELING VOOR DE DOUGLAS
De vochtbehoefte van de douglas is aanmerkelijk lager dan die
van de lariks. Aan de chemische vruchtbaarheid worden vrij hoge
eisen gesteld.
Humusijzerpodzolen
De zwak lemige en lemige humusijzerpodzolgronden van het
gestuwd preglaciaal (1 t/m 6) hebben voldoende voedingsstoffen
om een goede groei te waarborgen. Verschillen in lemigheid en
korrelgrootte van het zand hebben weinig invloed op de groei.
Al deze bodemeenheden zijn dan ook als zeer geschikt voor de
douglas geclassificeerd.
De niet lemige humusijzerpodzolgronden in dekzand (7, 8,9)
lijken, evenals voor de lariks, voor de douglas wat te droog,
misschien ook te arm. De groei blijkt hier afhankelijk te zijn
van de lemige overgangszone in de ondergrond. Ligt deze laag
tussen 120 en 280 cm (8), dan kunnen de gronden als geschikt
voor douglas worden beschouwd. Ligt de laag ondieper (7) of
dieper (9) dan zakt de waardering tot geschikt of matig ge
schikt respectievelijk matig geschikt.
De zwak lemige tot lemige humusijzerpodzolgronden in dek
zand (10) en het niveofluviaal (11) vertonen een wat mindere
groei. Dit zou in verband kunnen staan met mineralogisch wat
armere zanden waarin deze bodems zijn ontwikkeld. Van bodemeen
heid 11 mag men wat meei' verwachten dan van 10 omdat de onder
grond soms lemig is.
Humuspodzolen
De zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden van het ge
stuwd preglaciaal (12, 13, 14) zijn als zeer geschikt voor de
douglasteelt beoordeeld. Deze waardering lijkt wat aan de hoge
kant.
De niet lemige humuspodzolgronden in dekzand (15> 16, 17)>
de zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden in dekzand (18)
en die in het niveofluviaal (19) volgen qua geschiktheid in
grote lijnen de overeenkomstige humusijzerpodzolen 1, 8, 9> 10
en 11.
Stuifzanden
De geringe vochtbehoefte van de douglas komt tot uiting
in de waardering van de gronden van het stuifzand. Op een be
langrijk deel blijkt deze houtsoort nog een redelijke op
brengst te kunnen geven.
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De stuifzandgronden met een overstoven profiel in de onder
grond ondieper dan 280 cm (20, 21, 23 en 24) kunnen nog als
geschikt voor de douglasteelt worden aangemerkt. Ligt het pro
fiel dieper (22 en 25), dan worden de gronden als matig geschikt
beoordeeld.
Bij de stuifzandgronden niet op profiel, dus geen oversto
ven profiel in de ondergrond, wordt de groei bepaald door de
dikte van het stuifzanddek of de diepte van de lemige overgangs
zone. Bij een dekdikte van 100 - 180 cm (27) of een overgangs
zone op een diepte van 40 - 180 cm (30) vallen de gronden in
de klasse van matige geschiktheid. Is het stuifzanddek echter
dunner, dan wel dikker, of ligt de overgangszone ondieper, dan
wel dieper, dan zijn de gronden geheel ongeschikt voor de teelt
van douglas (26, 28, 29 en 31 )•
5.4. GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE GROVE DEN
De grove den kan, evenals de douglas, met geringe hoeveelheden
vocht een redelijke opbrengst geven. Hij reageert duidelijk, en
duidelijker dan de douglas, op lemige, vochthoudende lagen in
de ondergrond; zelfs wanneer deze dun en zwak lemig zijn. Dit
zou in verband kunnen staan met de diepe beworteling,die in
deze hoog boven het grondwater gelegen gronden enige malen
door ons werd waargenomen. Ten aanzien van de eisen aan voe
dingsstoffen is weinig bekend. In het algemeen mag men zeggen
dat deze laag zijn, waarschijnlijk lager dan die van de douglas.
Humusi.jderpodzol en
De humusijzerpodzolgronden van het gestuwd preglaciaal wor
den al naar gelang zij zwak lemig (1, 2, 3) of lemig (4? 5> 6)
zijn tot de geschikte respectievelijk zeer geschikte gronden
voor de grove den gerekend.
Bij de niet lemige humusijzerpodzolgronden in dekzand
(7, 8, 9) blijkt de groei van de grove den, meer dan bij de
douglas en de lariks, af te hangen van de diepteligging van de
lemige overgangszone in de ondergrond. Komt deze laag tussen
120 en 280 cm voor (8), dan worden de gronden als zeer geschikt
tot geschikt beschouwd. Ligt de laag ondieper (7) of dieper (9)
dan hebben we met geschikte tot matig geschikte gronden te ma
ken.
De zwak lemige tot lemige humusijzerpodzolgronden in dek
zand (10) veroorzaken een nogal afwisselende groei. Waarschijn
lijk staat dit in verband met de over korte afstand optredende
verschillen in lemigheid. Zij zijn als geschikt tot matig ge
schikt beoordeeld.
Ook de zwak lemige humusijzerpodzolen van het niveofluviaal
(11) veroorzaken nogal wat verschillen in groei door dezelfde
omstandigheden. De waardering van deze bodemeenheid is wat ho
ger in verband met de veelvuldig voorkomende, lemige bandjes
in de ondergrond en wel geschikt tot zeer geschikt.
Humuspodzolen
De zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden van het ge
stuwd preglaciaal (12, 13, 14) kunnen als geschikt voor de gro
ve den worden beschouwd.
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Voor de niet lemige humuspodzolgronden in het dekzand
(15> 16, 17)? cLe zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden in
het dekzand en het niveofluviaal, resp. 18 en 19 gelden dezelf
de overwegingen als bij de bodemeenheden 7» 8, 9, 10. De waar
dering is dân ook gelijkluidend; voor 15 geschikt tot matig ge
schikt, voor 16 zeer geschikt tot geschikt, voor 17 matig ge
schikt, voor 18 geschikt tot matig geschikt en voor 19 geschikt
tot zeer geschikt.
Stuifzanden
De grove den kan, evenals de douglas, op een deel van de
stuifzandgronden nog een redelijke opbrengst geven.
De stuifzandgronden met een overstoven profiel in de on
dergrond, ondieper dan 180 cm (20 en 23), worden als geschikt
aangemerkt. Ligt het profiel dieper (21, 22, 24 en 25) dan val
len de gronden in de matig geschikte klasse.
Bij stuifzandgronden niet op profiel (26 t/m 31) komt de
beoordeling overeen met die voor de douglas. Voor 27 en 30 matig
geschikt en voor 26, 28, 29 en 31 ongeschikt.
5.5. BODEMVERSCHILLEN DIE NIET IN DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING
TOT UITING KOMEN
Op de bodemkaart komen onderscheidingen voor die niet in de
geschiktheidsbeoordeling tot uiting komen. Deze kunnen echter
niet zonder meer worden weggelaten, want zij hebben, naast een
zuiver bodemkundige, veelal ook een bosbouwkundige betekenis,
die moeilijk in een eenvoudige geschiktheidsclassificatie tot
uitdrukking is te brengen.
Humusijzer- en humuspodzolen
Vergelijken we de bodemeenheden 7 net 15? 8 met 16, 9 met
17» 10 met 18 en ook 11 met 19 dan blijkt er geen verschil te
bestaan tussen de geschiktheidsbeoordeling van de humusijzerpodzol en de overeenkomstige humuspodzol. Het verschil tussen
beide bodemgroepen bestaat voornamelijk uit de aard van de hu
mus (zie hoofdstuk 3)* De humus speelt een rol bij het vastleg
gen en het weer beschikbaar komen van de voedingsstoffen. Een
bemesting op humusijzerpodzolen kan dientengevolge een andere
uitwerking hebben dan op humuspodzolen. Ook zal de chemische
bodemanalyse voor beide groepen anders geïnterpreteerd moeten
worden. Bovendien kan op verschillen in de gevolgen van een
intensieve grondbewerking worden gewezen. Bij de humusijzerpodzolen zal hierna de humus snel verteren, waardoor de
vruchtbaarheid en het waterbergend vermogen aanzienlijk minder
zullen worden. De humus van de humuspodzolen blijkt aanmerke
lijk resistenter, vraardoor vruchtbaarheid en vochthoudendheid
minder ongunstig worden beinvloed.
Fodzolgronden met een matig dikke A^
De aanwezigheid van een matig dikke A^ komt gewoonlijk
weinig tot uiting in een betere groei van het bos. Hieraan is
dan ook eenzelfde geschiktheid toegekend als aan overeenkom
stige podzolgronden met een dunne A^.
Vergelijk hiertoe bij de beschrijving van de bodemeenheden de
d-variaties met de hoofdbeschrijving.
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De betekenis van dit onderscheid ligt in de afwijkende che
mische vruchtbaarheid, die door de jarenlang uitgeoefende
landbouw en door de dikkere humeuze A-horizont anders en ge
woonlijk wat hoger is dan bij de oorspronkelijke podzol. Zij
kan echter van perceel tot perceel sterk uiteenlopen en is
onder meer afhankelijk van de toestand waarin de boer zijn
grond voor de bebossing heeft achtergelaten en van het aan
tal jaren dat de grond bebost is. Voor een juiste beoorde
ling van deze gronden is het nemen van grondmonsters voor
chemisch onderzoek noodzakelijk.
Voorts is door ons enige malen waargenomen dat bij
gronden met een matig dikke A^ de bovengrond sneller uit
droogt dan bij die met een dunne Ai. Waarschijnlijk wordt
dit veroorzaakt door de intensieve'beworteling van deze
bovenlagen, waarbij geen of vrijwel geen wortels in de onder
grond doordringen. In regenarme perioden kan dan, ondanks
de dikke, humeuze bovengrond, gemakkelijk gebrek aan vocht
optreden, hetgeen nog geaccentueerd wordt door de op deze
gronden veel voorkomende, sterke grasgroei.
Podzolgronden met een dun (20-40 cm) stuifzanddek
Bij de beoordeling van de podzolgronden is geen ver
schil gemaakt tussen podzolen met en zonder dun stuifzanddek. Vergelijk hiertoe bij de beschrijving van de bodemeen
heden de a-variaties met de hoofdbeschrijving.
Doch ook dit dunne dek heeft enige bosbouwkundige betekenis.
In de eerste plaats kan men vervrachten dat het aanslaan van
plantsoen op deze dunne en vaak arme dekjes wel eens wat te
wensen overlaat. In de tweede plaats werd in enkele geval
len bij de lariks waargenomen, dat de beworteling zich be
perkt tot het stuifzanddekje en de bovenlagen van het podzolprofiel. In droge perioden bestaat er dan een gerede
kans op vochtgebrek.
Stuifzandgronden met een zwak ontwikkelde humuspodzol in de
bovengrond
Voornamelijk door gebrek aan vergelijkbare opstanden kon
den geen verschillen worden aangetoond tussen stuifzandgron
den met en zonder zwakke podzolvorming in de bovengrond. Ver
gelijk hiertoe bij de beschrijving van de bodemeenheden de
b-variaties. Men m-g er echter rekening mede houden dat de rijk
dom aan plantevoedingsstoffen door de zwakke humuspodzol aan
zienlijk is verhoogd. In tegenstelling tot de andere stuifzandgronden kan hier van een bemesting effect worden verwacht.
Gronden met bouwlandinvloed
Deze onderscheiding is opgenomen om de kaartgebruiker
te wijzen op de verandering in chemische vruchtbaarheid als
gevolg van het landbouwgebruik. Gewoonlijk vindt daarbij
een verrijking not meststoffen plaats, die echter vaak ge
paard gaat met een verandering van de pH in ongunstige zin,
dit wil zeggen met een verhoging hiervan.
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Daar het verhelderend kan werken wanneer enig inzicht bestaat
omtrent de wijze waarop het kaartmateriaal tot stand is ge
komen, vindt in het onderstaande vermelding plaats over de
topografische basisgegevens, het veldwerk, de waarnemingsdicht
heid en -diepte, alsmede de wijze waarop de bodem- en geschiktheidskaarten tot stand kwamen.
Kaartmat eriaal
Als basis voor de definitieve bodem- en geschiktheidskaarten is de bedrijfskaart 1959? schaal 1 s 10.000, van het Staats
bosbeheer gebruikt. Als basis voor de veldopname diende een ver
groting van deze kaart tot schaal 1 s 5000 en in de onoverzich
telijke vakken 9 en 29 werd gebruik gemaakt van oude luchtfoto's
van de RAF, die eveneens tot 1 ; 5000 werden vergroot.
Veldwerk
Het veldwerk had plaats in de zomers van 1957? '58 en '59»
terwijl in de zomer van 19.6O nog een belangrijk deel moest worden
gecorrigeerd in verband met de minder juiste beoordeling veroor
zaakt door de extreme droogte van 1959*
Ten behoeve van de geschiktheidsbeoordeling van de gronden
werd in de winters van 1958-'59 en 1959-'60 een aantal opbrengst
metingen uitgevoerd op die gronden waarmede in de vorige karte
ringen nog geen ervaring was opgedaan. De verkregen gegevens wer
den in de winter van 1959-'60 verwerkt.
Boringen
De aard van de bodem werd d.m.v. grondboringen bepaald.
Per hectare werden gemiddeld 4 'üoringen verricht in een rechthoeksnet van 50 x 50 of van 30 x 80 m. Dit laatste werd alleen
toegepast bij de in evenwijdige, smalle stroken liggende bodem
eenheden van het gestuwd preglaciaal.
De boordiepte bedroeg minimaal 1.80 m. In gronden met dekzand echter, werd tot de hierin voorkomende, lemige overgangs
zone geboord, doch niet dieper dan 3 m.
De veldgegevens werden, zonder tussenkomst van boorstaten,
in code direct op de veldkaarten genoteerd. De uitgebreidheid
van de code maakte het noodzakelijk voor ieder gebied twee veld
kaarten te gebruiken. Op de ene kaart werden de gegevens over
de profielontwikkeling opgenomen, de profielkaart, op de andere
de korrelgrootte en de lemigheid van het zand, de textuurkaart.
De vermelde gegevens betroffen?
de aard van de bodemontwikkeling.0 de bodemgroep,
de diepte van het bodemprofiel,
de dikte van de A^-horizont,
de dikte van de B^-horizont,
ijzerlaagjes onder de B-horizont,
lemige fibers,
de diepte van de bewerking,
de korrelgrootte per dm diepte,
de lemigheid per dm diepte,
keienvloeren in de ondergrond,
lemige lagen in de ondergrond,
de geologische afzetting.
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Bovendien werden bij de stuifzandgronden nog aangetekends
de dikte en het gemiddelde humusgehalte van het stuifzanddek,
de aan- of afwezigheid van een overstoven profiel.
Vervaardiging van kaarten
Yoor de vervaardiging van de definitieve bodemkaart werden
de op beide veldkaarten genoteerde gegevens en bodemgrenzen op
twee calques overgenomen, de profiel- en de textuurcalque. Door
de bodemgrenzen van beide op één calque over te brengen en die
naar schaal 1 s 10.000 te verkleinen, werd de conceptbodemkaart
verkregen.
Yoor het maken van de bodemgeschiktheidskaarten is een lijst
opgesteld van alle bodemeenheden met de hun toegekende geschikt
heid voor een bepaalde houtsoort; zie Bijlage 8. Met behulp van
deze lijst konden de geschiktheidskaarten van de bodemkaart wor
den afgeleid.
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Bijlage 7«
VERKLARING VAN SE IN DE TEKST GEBRUIKTE BODEMKÜNDIGE
UITDRUKKINGEN EN BEGRIPPEN
mu:

micron, dit is 0,001 millimeter,

klei s

de minerale delen kleiner dan 2 mu.

leem;

de minerale delen kleiner dan 50 mu.

zand;

de minerale delen > 50 en < 2000 mu.

grinds

de minerale d^len groter dan 2000 mu.

textuur;

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

goed gesorteerd zand;

zand waarin één korrelgrootte sterk over
heerst.

slecht gesorteerd zand;

zand waarin vele korrelgrootten gemengd
door elkaar voorkomen.

M^gs (zandmediaan)

de gemiddelde korrelgrootte van het zand,
of nauwkeuriger omschreven;
die korrelgrootte van het zand waarbij
50$ van de deeltjes een grotere en 50$
een kleinere doorsnede heeft,

fijn zand;

zand met een M^q van

matig fijn zand:

zand met een M'^q van 210-300/360 mu.

grof zand;

zand met een M^q van 3OO/36O-2OOO mu.

niet lemig;

een leemgehalte kleiner dan 10$.

zwak lemig;

een leemgehalte van 10-17,5$«

lemig;

een leemgehalte van 17?5-32,5$»

humus;

donkergekleurde, min of meer bestendi

105-210 mu.

ge stoffen, ontstaan uit de afgestorven
resten van planten en dieren,
uiterst humusarm;

een humusgehalte kleiner dan 0,7$.

zeer humusarm;

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 humeus;

een humusgehalte van 5-8$«

humusrijk;

een humusgehalte van 8-15$.

matig dikke A-jS

een A-j-horizont van 30-50 cm dikte,

dunne A^ s

een A-j-horizont dunner dan 30 cm.

Bi.jlage 8.
LIJST YAS BODEMEENHEDEN EN HUH GESCHIKTHEID VOOR LARIKS
DOUGLAS EN GROVE DEN
(de geschiktheid wordt gegeven zoals vermeld in afb„ 25).
Zwak lemige humusi.jzerpodzolgronden

D

GD

1. overwegend grofzandig.
1a.
"
"
, met dun stuifzanddek
11
1 d.
"
met matig dikke A

3
3
3

2
2
2

2. overwegend matig fijnzandig
2a.
"
"
"
, met dun stuifzanddek
2d.
"
"
"
, met matig dikke A.,

2

2

2

2
2

3- overwegend fijnzandig
3a"
"
, met dun stuifzanddek
3d.
, met matig dikke A
1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

Lemige humusi.jzerpodzolgronden
4- overwegend grofzandig
"
"
, met dun stuifzanddek
4a.
li
li
4d.
met matig dikke A,

2
2
2

1

5- overwegend matig fijnzandig
5a.
"
"
"
, met dun stuifzanddek
5d.
"
"
"
, met matig dikke A.
1

6. overwegend fijnzandig
6a.
"
"
, met dun stuifzanddek
éd.
"
"
, met matig dikke A^

1-2
1-2

1-2
1-2

1-2
1-2

Niet lemige humusi.jzerpodzolgronden met overgangszone
in de ondergrond
7» fijnzandig, overgangszone 50-120 cm
3
11
7a.
"
op 5O-I2O cm,met dun stuif
zanddek
3
ja.
9.

120-280 cm
2-3
120-280 cm, met dun stuif
zanddek
2-3
fijnzandig, overgangszone dieper dan 280 cm

4

2-3

2-3

2-3

2-3

2

1-2

2

1-2

3

3

Vervolg bijlage 8
Zwak lemige tot lemige humusijzerpodzolgronden met ondiepe,
overgangszone, of zwak lemige en lemige ondergrond
10. fijnzandig, overgangzzone 50-120 cm
10a.
"
"
50-120 cm, met dun stuifzanddek
10d.
"
"
50-120 cm, met matig dikke
A1

L
3

D
2-3

GD
2-3

3

2-3

2-3

3

2-3

2-3

2

1-2

2

1-2

2

1-2

11. matig fijnzandig, ondergrond zwak lemig of lemig
3
"
,
"
"
"
"
» , met
11a. "
dun stuifzanddek
3
11 d.matig fijnzandig, ondergrond zwak lemig of lemig, met
matig dikke A^
3
Zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden
12. overwegend grofzandig
1 2a. "
"
, met dun stuifzanddek
1 2d. "
"
, met matig dikke A^

3
3
3

1
1
1

2
2
2

13. overwegend matig fijnzandig
13a. "
"
"
, met dun stuifzanddek
13d. "
"
"
, met matig dikke A^

2
2
2

1
1
1

2
2
2

14. overwegend fijnzandig
I4d.
"
"
, met matig dikke A^

2
2

1
1

2
2

Niet lemige humuspodzolgrpnden met overgangszone
in de ondergrond
\"N
MC

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2

1-2

2-3

2

1-2

2-3

2

1-2

2-3

2

1-2

3

3

3
3

3
3

15- fijnzandig, overgangszone 50-120 cm
3
1 4- a.
"
"
50-120 cm, met dun stuif
zanddek
3
1 5d.
"
"
50-120 cm, met matig dikke
3
15e.
"
"
50-120 cm, als "bouwland
in gebruik geweest"
3
16. fijnzandig, overgangszone 120-280 cm
1 6a.
"
"
120-280 cm, met dun
stuifzanddek
16d.
"
"
120-280 cm, met matig
dikke A.
16e.
"
"
120-280 cm, als bouwland
in gebruik geweest

fijnzandig, overgangszone 280 cm
4
"
"
280 cm, met dun stuifzand
dek
4
17d.
"
"
280 cm, met matig dikke A^ 4
17.

17a.

Vervolg bijlage 8.
Zwak lemige tot lemige humuspodzolgronden met ondiepe
overgangszone of zwak lemige en lemige ondergrond
18. fijnzandig, overgangszone 50-120 om
19» matig fijnzandig, ondergrond zwak lemig
19a. "
"
"
"
"
met dun stuifzanddek
I9d. matig fijnzandig, ondergrond zwak lemig
met matig dikke A^.
I9e„ matig fijnzandig, ondergrond zwak lemig
als bouwland in gebruik geweest.
Stuifzandgronden op

of lemig
"
" ,
of lemig,
of lemig,

1
1
3

D
2-3
2-3

GD
21-

3

2-3

1-

3

2-3

1-

3

2-3

1-

2-3

2

2

2-3
3

2
2

2
3

3

2

3

4

3

3

4

3

3

2-3

2

2

overstoven humusijzerpodzol

20. dikte stuifzanddek 40-180 cm
20b, "
"
"
40-180 cm, zwakke humuspodzol
in de bovengrond
21.
»
»
»
180-280 cm,
21b. "
"
"
180-280 cm, zwakke humuspodzol
in de bovengrond
22.
22. dikte stuifzanddek >280 cm.
22b. "
"
"
>280 cm, met zwakke humuspodzol
in de bovengrond
Stuifzandgronden op overstoven humuspodzol
23« dikte stuifzanddek 40-180
23b. "
"
" 40-180
podzol
23c. "
"
" 40-180

cm.
cm, met zwakke humus
in de bovengrond
cm, gleyverschijnselen

24.

"

"

"

24c.

"

"

"

180-280 cm, met zwakke humuspod
zol in de bovengrond
180-280, gleyverschijnselen

25.

"

"

"

>280 cm.

2

2

2-3

2

2

3
3

2
2

3
3

4

3

3

4
4
4

4
3
4

4
3
4

4

4

4

4

3

3

4

4

TA

2-3

Stuifzand op grof, matig fijn (grindhouaend), matig
fijn of fijn zand
26.
27.
28.

dikte stuifzanddek <100 cm
11
"
"
100-180 cm
"
»
»
>180 cm

Stuifzand op fijn zand met overgangszone in de ondergrond
29.
30.
31-

dikte stuifzanddek 100 cm, diepte overgangszone
<40 cm
"
"
" 100 cm, diepte overgangszone
40-180 cm
"
"
" 100 cm, diepte overgangszone
>180 cm

