STICHVOOR
BODEMKARTERING
BENNEKOM
BIBLIOTHEEK

V

*

Q+. V+.

„ ,

V

+

.

Stichting voor Bodemkartenng
Vageningen
Directeur; Dr. Ir. F.W.G. Pijls.

Rapport no. 610.

DE_BODEMGESTELDHEID__ VAN^DE__BOSWACHTERIJ
SPRIELDE

door: Ir. K.R. Baron van Lynden.
P.H. Schoenfeld.

Bennekom, juli 1962.

I N H O U D
biz.
3

1. Inleiding
2« Het landschap

Ontstaan en Opbouw

Het gestuwd preglaciaal
Het dekza,nd
Het solifluctiedek
Het niveofluviaal
De geologische overzichtskaart
3 ° Bodem en bodemvorming

4
4
5
5
6
6
6

3.1. Het ontstaan van de bodem

6

3-2o Het bodemprofiel en zijn horizonten
A-| -horizont
A2-horizont
Ap-horizont
B -horizont
C -horizont

8
8
8
8
9
9

3.3- De belangrijkste bodemklassen in het karteringsgebied
Holtpodzolgronden
Loopodzolgronden
Haarpodzolgronden
Houtwalgronden

9
9

10
, 10
11

4• De legenda

11

4.1. De
De
De
De
De

11
12
12
13
13

opzet van de legenda
Holtpodzolgronden
Loopodzolgronden
Haarpodzolgronden
Houtwalgronden

4.2. De bodemeenheden
5. De bodemwaardering
5«1.
5.2.
5-35.4»

Geschiktheid5 klassen, bepaling en kaarten
Geschiktheidsbeoordeling voor de japanse lariks
Geschiktheidsbeoordeling voor de douglas
Geschiktheidsbeoordeling voor de grove den

6° Kartering en kaarten
Kaartmateriaal
Veldwerk
Vervaardiging van kaarten
Literatuur

Bijlagen;
1
2
3
4
5

Bodemkaart
Geschiktheidskaart voor de japanse lariks
Geschiktheidskaart voor de douglas
Geschiktheidskaart voor de grove den
Verklaring van de in de tekst gebruikte bodemkundige uitdrukkingen en begrippen
6 Lijst van bodemeenheden en hun geschiktheid vooxde japanse lariks, de douglas en de grove den

13
40
40
41
42
43
44

44
44
44
45

- 2 -

LIJST VUT AFBEELDING-EN

Afb.
Afb.
Afb.
Afb.

1.
2.
3*
4*

Afb.
Afb.

5*
6.

Afb.

7«

Afb.

8.

Afb»

9-

Afb.
Afb.
Afb.
Afb.
Afb.
Afb.
Afb.
Afb.
Afb.

10.
11.
12.
13.
14«
15«
16.
17«
18.

Situatiekaart, schaal 1:50.000
Hoogtekaart, schaal 1 s 50.000
Tabel van de geologische afzettingen
Riviervlakte (puinwaaier) met duidelijke afwis
selende gelaagdheid in verticale richting
De insnijding van de rivier in eigen afzettingen
IJslob in het verbrede en verdiepte rivierdal,
aan beide zijden de stuwwallen
Schematische voorstelling van de vorming van stuw
wallen (dwarsdoorsnede)
Schematische voorstelling van dagzomende lagen in
het gestuwd preglaciaal (blokdiagram)
Geomorfologische kaart van een deel van de Veluwe
(naar Maarleveld), schaal 1 s 200.000
Geologische overzichtskaart schaal 1;25«000
Sterk of zwak lemige Holtpodzolgrond (onbewerkt)Loopodzolgrond
Leemarme Holtpodzolgrond (onbewerkt}
Leemarme Haarpodzolgrond (onbewerkt)
De legenda
Diep gespitte Holtpodzolgrond
Leemarme afgeplagde Holtpodzolgrond (onbewerkt)
Omschrijving van de geschiktheidsklassen

Tölz.
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
8
8
8
8
11
14
14
40

\fb.1 Situatiekaart van de Boswachterij Sprielde
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Dit rapport geeft een toelichting op de bodemkaart en de bosbouw
kundige waardering van de gronden van de boswachterij "Het SprieLderbos".
De kartering is uitgevoerd in opdracht van de Directie van
het Staatsbosbeheer. Zij heeft ten doel een overzicht te geven
van de produktiemogelijkheden van de grond voor de bosbouw. Hier
toe zijn een bodemkaart en daarvan afgeleide, aparte geschiktheidskaarten voor de japanse lariks, de douglas en de grove den
vervaardigdj alle op schaal 1 % 10.000.
De boswachterij ligt in de provincie Gelderland tussen de
dorpen Garderen en Putten (zie afb. 1, Top.kaart 1:50.000 blad
26 oost en 32 oost). De totale oppervlaktô bedraagt ongeveer 800
ha. Zij omvat het "Sprielderbos", de "Peppelboom" en het 1 km
noordelijker, afzonderlijk liggende "Nieuw Groevenbeek".
Het gebied ligt op de westhelling van een betrekkelijk
hoge, noord-zuid gerichte heuvelrug de zg. stuwwal van Garderen.
Deze rug bestaat voornamelijk uit grove en matig grove, goed door
latende zanden.
Het op zichzelf nogal vlakke terrein daalt in westelijke
richting van 45 tot 25 m boven NAP (afb. 2). Door deze hoge lig
ging vindt men het grondwater eerst op een diepte van enige tien
tallen meters. Er komen dus over het algemeen droge, goed door
latende gronden voor, die voor hun vochtvoorziening geheel op
regenwater zijn aangewezen.
De gronden van het Sprielderbos zijn reeds lang voor de bos
bouw in gebruik. Vroeger werd er veel eikehakhout geteeld, waar
bij de gronden vaak diep werden bewerkt 5 60-80 cm. Na de overname
door het Staatsbosbeheer is het eikehakhout langzamerhand in op
gaand bos, voornamelijk naaldhout, omgezet. Met uitzondering van
enkele percelen bouw- en weiland, is het gehele karteringsgebied
met bos bedekt. Onder de houtsoorten neemt de grove den de belang
rijkste plaats in. Over een geringer oppervlak komen de japanse
lariks en de douglas voor.
De bodemgesteldheid en de groei van het bos hangen veelal
samen met de ligging, samenstelling en dikte van de verschillen
de zandpakketten, waaruit het landschap is opgebouwd. In hoofd
stuk 2 wordende ontstaanswijze en de opbouw van het gebied uit
voerig besproken.
De bodems, die in de loop der tijden in deze verschillende
zandafzettingen zijn ontstaan, worden in hoofdstuk 3 behandeld.
Op basis van de kennis van het landschap en van de bodem,
in beide voorgaande hoofdstukken besproken, is de legenda opge
steld. In hoofdstuk 4 vindt men de verantwoording daarvan. Het
wordt besloten met een korte karakteristiek van alle onderschei
den bodemeenheden, waarvan bij elk tevens de bosbouwkundige
waardering en eventuele bijzonderheden zijn aangegeven.
Aan de bodemka.art moeten bruikbare gegevens voor de bosbouwpraktijk ontleend kunnen worden. De samenvattende waarde
ring van de bodem en ook een geschiktheidsbeoordeling zijn in
hoofdstuk 5 aan de orde gesteld.
Hoofdstuk 6 geeft enige technische bijzonderheden betref
fende de kartering en de vervaardiging van de kaarten»

Geologische
periode

Bijzonderheden

Holoceen

overwegend milde
klimaten

Würmtijd

afwisselend droge en
natte, koude perio
den

Eemtijd

iets warmer dan
tegenwoordig

Risstijd

Nederland ten dele
met ijs bedekt

Afzetting

dekzand
solifluctiedek
niveofluviaal

vorming van de
stuwwallen (ge
stuwd preglaciaal)

Afb. 3- Tabel van de geologische afzettingen.

Afb.4 Riviervlakte (puinwaaier) met duidelijke afwisselende
gelaagdheid in verticale richting.

Afb.5 De insnijding van de rivier in eigen afzettingen.
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Een verklaring van een aantal "bodemkundige termen en be
grippen vindt men in "bijlage 5«
De kartering en het onderzoek naar de bosbouwkundige pro
ductiemogelijkheden vonden plaats van maart tot juni 1960 en van
1 tot 30 april 1961. Het werd uitgevoerd door P.H. Schoenfeld en
A. Schoones onder de dagelijkse leiding van J.F. Firet. De laat
ste vervaardigde tevens de gekleurde afbeeldingen van enkele bo
demeenheden. Deze afbeeldingen zijn vermenigvuldigd door de foto
grafische afdeling van de Stichting voor Bodemkartering. Het rap
port werd samengesteld door Ir. K.R, Baron van Lynden en P.H.
Schoenfeld.

2Ontstaan en Opbouw
De topografie, de bodemgesteldheid en de groei van het bos hangen
gewoonlijk nauw samen met de opbouw van het gebied. Een verkla
ring voor het ontstaan en de daaruit voortvloeiende eigenschappen
van de verschillende zandafzettingen, is dan ook noodzakelijk
voor een goed inzicht in de bodemgesteldheid.
De onderdelen die de aandacht vragen zijn;
het
het
het
het

gestuwd preglaciaal
dekzand
solifluctiedek
niveofluviaal.

Deze afzettingen zijn voornamelijk ontstaan door de werking
van het landijs uit de Risstijd en onder invloed van het koude
klimaat uit de -Würmtijd. De tabel (afb. 3) geeft een overzicht
van de afzettingen, de perioden waarin zij ontstonden en de kli
maat omatandigheden waaronder zij zijn gevormd. Overeenkomstig de
natuurlijke ligging vindt men de oudste afzettingen beneden en de
jongere boven in de tabel.
Het gestuwd preglaciaal
Vóór de Risstijd maakte midden-Nederland deel uit van een rivier
vlakte (puinwaaier) waar de Maas en de Rijn laagsgewijs hoofdzake
lijk zand en grind hebben afgezet. De rivieren stroomden snel;
zij hadden geen vaste bedding maar verlegden hun loop voortdurend.
De afzetting is dan ook zeer grillig en kan zowel in verticale
als in horizontale richting een sterke afwisseling in korrelgroot
te en mineralogische samenstelling vertonen Het gehele pakket van
zand- en grindlagen wordt wel "preglaciaal" genoemd (afb. 4).
In de zeer koude Risstijd breidde het landijs van Scandina
vië zich zo sterk uit dat een deel van Europa, waaronder ook noord
en midden-Nederland, door het landijs word bedekt. Door het vast
leggen van grote hoeveelheden water in de vorm van ijs daalde de
zeespiegel sterk. Hierdoor sneden de Rijn en de Maas diepe dalen
in hun eigen afzettingen (afb. 5). De respectieve ligging
van deze dalen komt ongeveer overeen met het huidige IJsseldal
en de Gelderse Tallei.
Het landijs maakte op zijn weg naar het zuiden allereerst
gebruik van de laagste terreingedeelten, zoals het dal van de
Maas, de Gelderse Tallei.

Afb.6 IJslob in het verbrede en verdiepte rivierdal,
aan beide zijden de stuwwallen.

ongestuwde pakketten

gestuwde pakketten

ni
I I

ijslob

LLL

oorspronkelijk dal

afb.7 Schematische voorstelling van de vorming van stuwwallen,
(dwarsdoorsnede)
a rivierdal in het Preglaciaal (de hoogten zijn sterk overdreven)

b

hetzelfde rivierdal na stuwing door het ijs (de hoogten zijn sterk overdreven)

C als b), hoogte en lengte in juiste verhouding

fijn zand
matig fijn zand
Jtmm g r o f z a n d
leem

Afb.8 Schematische voorstelling van dagzomende
lagen in het gestuwd Preglaciaal.(Blokdiagram)

ligging van de
Bo s w a ehrtet i j Sprielde

Afb.9 Geomorfologische kaart vpn een deel van de Veluwe
(naar Maarleveld )

- 5 De hierin voortschuivende ijslob oefende op de dalwanden
een sterke, vooral zijdelings gerichte druk uit. Hierdoor werden
grote schollen uit de diep bevroren ondergrond losgebroken en,in
schuine stand, dakpansgewijs op en over elkaar geschoven. Het dal
werd hierbij verdiept en verbreed, terwijl aan beide zijden heu
velruggen ontstonden? de stuwwallen (afb. 6 en 7)- Het zal duide
lijk zijn dat de oorspronkelijke, horizontale gelaagdheid na de
stuwing geheel verstoord is. De opgeperste schollen blijken ge
woonlijk evenwijdig aan de lengterichting van de stuwwal te lig
gen. Deze opgestuwde schollen worden gestuwd preglaciaal genoemd.
In een horizontaal vlak, op een diepte van 75-100 cm, kan
men deze lagen waarnemen. Zij vormen daar nl. een grillig patroon
van min of meer evenwijdige stroken; dagzomen (afb. 8). De hori
zontaal gemeten breedte van deze banen vcrieeit van edge meters tot 100&'
200 m, In ons gebied bestaan zij voornamelijk uit zeer grove en
matig grove zanden; zeer fijnzandige stroken zijn gering in aan
tal en leembanen komen zelden voor,
De verschillen in mineralogische samenstelling zijn in dit
gebied niet gsoot. Gewoonlijk treft men de bont uitziende, zg»
bruine zanden aan. Deze bevatten naast een groot percentage kwarts
nog wat verweerbare mineralen en gesteentebrokjes.
Het geomorfologisch kaartje (afb. 9) geeft de ligging van
een aantal stuwwallen in midden-Nederland weer. Het karteringsgebied ligt op de westhelling van de stuwwal van Garderen, die waar
schijnlijk vanuit de Gelderse Vallei is opgestuwd.
Het dekzand
Ha een korte onderbreking door een periode met een mild klimaat,
de "Eemtijd", begint opnieuw een koude tijd, de "Würmtijd". Hoe
wel het landijs ons land toen niet bereikte, was de temperatuur
toch zo laag dat de ondergrond permanent bevroren was en in de
korte zomers alleen de bovengrond kon ontdooien. De begroeiing was
schaars en vergelijkbaar met de huidige toendravegetatie.
In de betrekkelijk droge en sneeuwarme perioden van de Würm
tijd hebben verstuivingen plaatsgevonden, waarbij grote hoeveel
heden zand hoog door de lucht of nabij de grond werden verplaatst.
Deze fijne en arme (kwartsrijke) zanden zijn vermoedelijk door
stormen uit noordwestelijke richting aangevoerd uit het toen
droog liggende Noordzeebekken. Zij hebben grote delen van Neder
land overdekt en worden met de naa.m dekzand aangeduid.
In zuivere vorm komen zij in de boswachterij "Het Sprielderbos" alleen zeer plaatselijk voor. Zij vertonen vrijwel geen re
liëf.
Het solifluctiedek
De tijdens de zomer ontdooide en doorweekte bovengrond van hellende
terreinen kan zelfs bij zeer flauwe hellingen in beweging komen en
een weinig dalwaarts schuiven. Hierbij treedt een aanzienlijke ver
menging van het glijdende materiaal op. Dit verschijnsel, dat een met
water verzadigde slappe laag over een vaste ondergrond omlaag
schuift, wordt solifluctie of bodemvloeiing genoemd, de glijdende
laag heet solifluctiedek of solifluetielaag»
De verplaatsing was echter zo gering dat de samenhang tussen
solifluctiedek en ondergrond nog duidelijk waarneembaar is. Onder
een overwegend fijn, of grof solifluctiemateriaal vindt men een
fijn- respectievelijk grofzandige ondergrond.Deze, over het alge
meen grindrijke solifluctiedekken hebben een dikte van 50-100 cm.
Men treft ze overal aan waar het gestuwd preglaciaal niet door
een andere afzetting is overdekt.

LEGENDA
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500

1250 m

gestuwd preglaciaal
dekzand
] niveo-fluviaal

Afb.10 Geologische Overzichtskaart van de Boswachterij Sprielde
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Het niveofluviaal
Langs de steilere hellingen van de stuwwal trad in de zomer naast
sterke solifluctie ook directe verspoeling op. Naast elka,ar vindt
men nu door solifluctie gemengd en door verspoeling gelaagd mate
riaal. In de winter kon hierover in de luwte dekzand worden afge
zet. Deze door afwisseling van 'bodemvloeiing, verspoeling en af
zetting van dekzand gevormde afzetting noemt men niveofluviaal.
Over het algemeen bestaat het niveofluviaal uit matig fijn
zand, waarin verspreid grind, lemige en fijnzandige laagjes en
grindsnoertjes voorkomen. De afzetting kan echter ook zeer grofzandig zijn. Deze grofzandige variant wordt langs de noordrand en
in het midden van het Sprielderbos aangetroffen. De afzetting "bevat
hier waarschijnlijk hoofdzakelijk verspoeld materiaal van de stuw
wal. Langs de zuidrand van het Sprielderbos en in de Peppelboom
bevat het niveofluviaal veel matig fijn zand, terwijl ook de le
mige laagjes en grindsnoertjes plaatselijk meer voorkomen.
Het niveofluviaal heeft de laagste delen van het terrein op
gevuld en bereikt plaatselijk een dikte van enige meters. Het
komt alleen voor beneden de 35 meter hoogtelijn, (vergelijk afb. 2
met afb. 10)
De Würmtijd wordt gevolgd door een warmere periode,het Holoceen, dat met geringe klimaatschommelingen tot op heden voortduurt.
Daar waar de afzettingen ongestoord aan de oppervlakte liggen en
zich een vegetatie kon ontwikkelen, begon de bodemvorming. Deze
heeft zich tot op de huidige dag voortgezet.,
De ffoologiache overzichtskaart
De geologische kaart (afb, 10) geeft een overzicht van de
ligging en de verbreiding van de besproken zandafzettingen»
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door het gestuwd
preglaciaal met het daarop liggende solifluctiedek,
Op de lagere delen van de stuwwal komen de niveofluviale af
zettingen voor, en wel in de Peppelboom en in de ongeveer noord
oost-zuidwest lopende ondiepe dalen van het Sprielderbos. Helling
opwaarts ligt het niveofluviaal wigvormig over het gestuwd pregla
ciaal «
In de zuidoosthoek treft men een over het algemeen dun dekzanddek aan van 1-2 m dikte, dat aa.nsluit op de dikkere dekzandruggen van de boswachter!j Speulde
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ONTSTAAN VAN DE BODEM

Aan de oppervlakte van geologische afzettingen treden processen
op die, wanneer zij gedurende voldoende tijd werkzaam zijn, de bo
venlaag volledig omvormen. Het geheel van deze processen, waarbij
tegelijkertijd afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer van zowel or
ganische als minerale stoffen plaatsvindt, heet bodemvorming- Bij
deze bodemvorming ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagdheid, die
in het oorspronkelijke materiaal, het moedermateriaal, niet aan
wezig was. Afbeelding 14 geeft hiervan een sprekend voorbeeld. In
het aanvankelijk homogene geelbruine moedermateriaal treft men nu
duidelijke zwarte, grijsbruine en bruine lagen aan.
De belangrijkste processen die bij de bodemvorming een rol spelen
worden wat nader bezien.

- 7 Het_ vergaan van £lanjtenr_es_ten
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels en
"bacteriën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Het vergaan
van dode plantenresten gaat vrijwel altijd gepaard met de vorming
van humus.
De_Vjïrwering
Door afwisselende temperatuur en vochtigheid en door inwerking van
zwakke zuren, afgescheiden door plantenwortels of ontstaan bij het
vergaan van plantenresten, kunnen mineralen en gesteentefragmenten
aangetast worden en in kleinere brokken uiteenvallen of verweren.
Er bestaan gemakkelijk verweerbare en vrijwel onaantastbare minera
len. Afzettingen met veel gemakkelijk verweerbare mineralen als
veldspaat, glimmer, e-d,, noemt men "rijk", materiaal met veel
moeilijk verweerbare mineralen, b.v. kwarts, worden als "arm" aan
geduid. Bij deze verwering komen stoffen vrij, o.a. Na, K, Ca, Al,
Fe, P, e.d., Een deel hiervan kan direct de plant tot voedsel die
nenden ander deel wordt in de grond vastgelegd of afgevoerd.
Humu£V£rming
Humus wordt gevormd uit de door kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën geheel of gedeeltelijk afgebroken weefsels van planten
en dieren en uitwerpselen van dieren. De afbraak van dood plantenweefsel en de vorming van humus zijn onafscheidelijk aan elkaar
gebonden. Onder humus verstaat men een groep van donkergekleurde,
min of meer bestendige stoffen van organische oorsprong. Er wor
den vele soorten humus onderscheiden, waarvan er hier enkele wor
den genoemd.
Huwe humus;
Humus waarin het oorspronkelijke weefsel van de
plant nog herkenbaar is| voornamelijk gevormd
door schimmels en bacteriën.
Amorfe humus*.
Dit is vervloeide humus, die als een dun zwart
huidje
om
do zandkorrels heen ligt.
Modeihutaua:
Dit zijn microscopisch kleine bolletjes of groe
pen bolletjes die tussen de zandkorrels in lig
gen. Het zijn uitwerpselen van kleine bodemdie
ren.
Mullhucius;
Dit is een innige vermenging van organische stof
en minerale delen, gevormd door regenwormen.
Vorming van kleimineralen
In rijk moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandigheden uit de
verweringsprodukten nieuwe mineralen, de zg. kleimineralen ont
staan. Dit zijn microscopisch kleine echubvormige mineralen die,
wanneer zij in voldoende mate aanwezig zijn, de grond kneedbare of
plastische eigenschappen geven.
Aa£~_e£;

d e gr ond

In de grond vindt voortdurend verplaatsing van materiaal plaats.
Mollen, muizen en regenwormen woelen in de grond, waarbij onverweerd materiaal naar boven en humeuze grond naar beneden wordt ge
transporteerd, Door deze vermenging wordt de humeuze bovengrond
aanmerkelijk verdiept.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verweringsproduk
ten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen.
Bij de in ons klimaat voorkomende, overwegend neergaande wa
terstroom zullen de opgeloste stoffen op een zekere diepte neerslaan
of geheel uitspoelen.

aft». 11

sterk lemige of zwak lemige
HOLTPODZOLGROND

afb. 13

afb. 12

afb. 14

A1

A1
B2

B3

B2

B3

c

C

LOOPODZOLGROND

leemarme
HOLTPODZOLGROND

leemarme
HAARPODZOLGROÏÏD

- 8 Niet alleen opgeloste stoffen,ook kleine bodemdeeltjes zoals kleimineralen of moderhumus kunnen op den duur door het regenwater
naar beneden worden getransporteerd. Op deze wijze zal, naar wij
aannemen de reeds geconstateerde gelaagdheid zijn ontstaan.
Al deze bodemvormende processen kunnen in verschillend moedermate
riaal en onder uiteenlopende omstandigheden van klimaat, vegetatie
en waterhuishouding verlopen, waardoor verschillende bodems tot
ontwikkeling komen. Bovendien wordt de mate van ontwikkeling beinvloed door de tijd gedurende welke deze factoren op het moeder
materiaal hebben gewerkt. Het zal dan ook duidelijk zijn dat er
zelfs binnen betrekkelijk kleine gebieden een grote variatie in
bodemgesteldheid kan bestaan.
3•2 - HET BODEMPROFIEL EM ZIJN HORIZONTEN
In een dwarsdoorsnede van de bodem, "bodemprofiel" genaamd, kan
men gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk gescheiden hori
zontale lagen waarnemen. Een voorbeeld van duidelijke gelaagdheid
vinden we in afb. 14» Een goed waarneembare, maar minder scherpe
gelaagdheid geeft afb. 11 weer.
Deze lagen kunnen in vele opzichten van elkaar verschillen,
b.v. in hun gehalte aan humus, alurinium, ijzer, klei of door vast
heid, structuur, kleur, lemigheid, enz..
Lagen als gevolg van bodemvorming ontstaan, worden gewoon
lijk "horizonten" gedoemd.
De opeenvolging, de dikte, de kleur en andere waa.rneembare eigen
schappen van deze horizonten vormen vaak de belangrijkste veldkenmerken van de bodem.
Om de verschillende bodems te kunnen beschrijven en indelen, duidt
men de min of meer overeenkomstige horizonten met eenzelfde letter
of letter/cijfercombinatie aan. De hoofdhorizonten geeft 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.
In de B-horizont worden de uitgespoelde stoffen weer neergeslagen.
Het hieronder liggende, onveranderde moedermateriaal wordt de Chorizont genoemd.
Deze drie hoofdgroepen worden door toevoeging van een cijfer of
letter weer onderverdeeld.
Ai-horizont
Met voorbijzien van het strooisel is dit de laag die onder normale
omstandigheden aan de lucht grenst. Zij ia zwart, bruin of grijs
van kleur. Hierin hopen zich de humeuze stoffen op, die door plan
ten en dieren worden vervaardigd en verwerkt. Men vindt er de
grootste biologische activiteit.
Ac-horizont
Deze horizont is gekenmerkt door een sterke uitspoeling zowel van
humeuze als van minerale stoffen. Hij ligt onder de A-j en is vaak
sterk gebleekt s de loodzandlaag.
Ap-horizont
Dit is gewoonlijk een heterogene laag, die bestaat uit een meng
sel van meer of minder scherp begrensde brokken A-] , A-) en A.2, A en
B of A, B en C. Deze horizont is doorgaans door een grondbewerking
met ploeg of spade ontstaan.
Ook een homogene "bouwvoor" dieper dan de A-] wordt wel als Ap aan
geduid; deze komt echter in dit gebied niet voor.

- 9 B-horizont
Onder de A ligt een laag, waarin een gedeelte van de daaruit uit
gespoelde stoffen weer is neergeslagen. Naar gelang de aard van
deze stoffen en de diepte waa.rop dit plaatsvindt, kan de B-horizont
in B-|, B2, B3, enz. worden onderverdeeld als opvallende verschil
len voorkomen.
C-horizont
Hiermede duidt men het moedermateriaal atJi, waarin de A- en B-ho
rizonten zijn ontwikkeld. Veelal is dit de onveranderde geologische
afzetting.
3.3. BB BELANGRIJKSTE BODEMKLASSEN IN HET KARTERINGSGEBIED
Uit het standpunt van de bodemkundige zijn het klimaat, de ligging
ten opzichte van het maaiveld en de vegetatie in het gehele gebied
nagenoeg gelijk.
De bodemverschillen zullen voornamelijk veroorzaakt zijn door het
verschil in moedermateriaal en door het ingrijpen van de mens.
Het moedermateriaal is over het algemeen genomen arm. Toch
treft men, zij het kleine, verschillen aan tussen de dekzanden en
de grovere niveofluviale afzettingen enerzijds en de zanden van het
gestuwd preglaciaal en de fijnzandige niveofluviale afzettingen
anderzijds. De verschillen komen ook in de bodemvorming tot uiting.
In de eerste groep vindt men hoofdzakelijk Haarpodzolgronden en
in de laatste voornamelijk Holtpodzolgronden en Loopodzolgronden.
De menselijke invloed bestaat uit :
1. Het meer of minder diep spitten van de grond.
2. Het afplaggen van de grond.
3. Het bemesten van de grond met zg. plaggenmest.
In de boswachterij worden de volgende belangrijke bodemklassen
aangetroffens
Holtpodzolgronden.
Loopodzolgronden.
Haarpodzolgronden.
Houtwalgronden.
Het zijn alle gronden met een A-, B- en C-horizont, waarbij in de
B humus tezamen met ijzer en aluminium of alleen voorkomt.
Holtpodzolgronden (afb. 11)
Holtpodzolgronden zijn gronden met een zwarte humeuze bovenlaag
(A-,), die geleidelijk overgaat in een minder humeuze, donker geel
bruine laag (B), waarin veel ijzer om de korrels voorkomt. De hu
mus in de B-horizont bestaat uit moder. Deze B-horizont gaat op
zijn beurt zonder scherpe overgang in het onveranderde moederma
teriaal, de C-horizont over.
De Holtpodzolgronden komen voor in relatief rijk moedermateriaal,
zoals de zanden van het gestuwd preglaciaal en het fijnzandige
niveofluviaal, voorts in het dekzand en het grofzandig niveofluviaal, dooh in deze laatste twee alleeu daar waar deze afzettin
gen dun zijn en wigvormig op het gestuwd preglaciaal liggen.
Grote oppervlakten van de Holtpodzolgronden zijn eertijds
ten behoeve van de eikehakhoutcultuur tot een diepte van 60 à
80 cm gespit.
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In deze gespitte, losce grond kon de lucht gemakkelijk toetreden,
waardoor de biologische activiteit, vooral direct na de bewerking
aanzienlijk is toegenomen. Als gevolg hiervan is de weinig sta
biele moderhuiras , vooral van de B-horizont, snel afgebroken zon
der dat nieuwe aanvoer plaatsvond. Hierdoor is het humusgehalte en
de daarmee samenhangende chemische vruchtbaarheid en het vochthoudend vermogen van deze gronden aanzienlijk verminderd.
Over een betrekkelijk klein oppervlak van de Holtpodzolgronden
heeft men plaggen gestoken. Het steken van heideplaggen gebeurde
vroeger om in de behoefte aan strooisel voor de veestallen en mest
voor de bouwlanden te voorzien.
Bij het steken van deze plaggen werd met de vegetatie, gewoonlijk
heide, ook het bovenste laagje van de humeuze Ai verwijderd. Daar
waar deze plaggenwinning intensief bedreven werd, en de grond geen
tijd kreeg
zich te herstellen,is de A-] in de loop der tijden
dan ook geheel verdwenen. Men spreekt dan van afgeplagde gronden.
Zowel wat de chemische vruchtbaarheid als wat het vochthoudend
vermogen betreft, betekent dit een aanmerkelijke verarming, waar
van de gevolgen vergelijkbaar zijn met de zojuist beschreven die
pe grondbewerking.
Loopodzolgronden (afb. 12)
De Loopodzolgronden onderscheiden zich van de Holtpodzolgronden
door een aanzienlijk dikkere, zeer donker grijsbruine homogene
A.J van 30 à 50 cm dikte (matig dikke A-)).
Zij zijn ontstaan onder menselijke invloed door langdurige bemes
ting met plaggenmest. Deze mest bevatte behalve heideplaggen en
dierlijke uitwerpselen nogal wat zand, dat hiermede ieder jaar op
het land kwam. In de loop van vele tientallen jaren is de A-] hier
door geleidelijk dikker geworden.
Haarpodzolgronden (afb. 14)
Haarpodzolgronden zijn gronden met van boven naar beneden een
zwarte humeuze bovenlaag (Ai), een donkergrijze laag (A2), een
dunne, zwarte, zeer humeuze laag (B2h) <iie aan &e onderzijde door
een dun ijzerbandje wordt begrensd en een donkerbruine vlekkige
minder humeuze B. Deze donkerbruine B gaat geleidelijk in het vrij
wel onveranderde moedermateriaal over.
Onder de B2h komen zowel in de rest van de B- als in de Chorizont gewoonlijk een aantal dunne humusbandjes (fibers) voor.
Over een vrij grote oppervlakte vindt men Haarpodzolgronden, die
als het ware een overgang naar de Holtpodzolgronden vormen. Zij
bezitten geen grijze of donkergrijze A2 en geen zwarte zeer hu
meuze B2h* ^ zwarte of zeer donkerbruine Ai ligt hier direct op
de vaak wat gelere en lichter gekleurde, gewoonlijk donker geel
bruine B2- In tegenstelling tot de Holt- en Loopodzolgronden is
de humus in de B-horizont amorf.
De Haarpodzolgronden vindt men in het algemeen op het wat armere
moedermateriaal. Zij komen voor op de dekzanden, op de grovere
niveofluviale afzettingen en over een slechts kleine oppervlak
te in de fijnere niveofluviale zanden.
Ook de Haarpodzolgronden zijn soms tot een diepte van 60 à
80 om gespit. De gevolgen zijn echter minder ernstig, omdat de
humus van deze gronden stabieler is en in veel mindere mate kan
worden afgebroken.
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Een deel van de Haarpodzolgronden is een tijd lang als kwekerij
of bouwland in gebruik geweest. Hierdoor is een homogene, donker
gekleurde "bouwvoor" ontstaan van 25-30 cm dikte. Deze bouwvoor
bevat de oorspronkelijke A-| en het bovenste deel van de B2-horizont •
Houtwalgronden
Onder de naam Houtwalgronden worden de ondiep en diep gespitte
en soms geheel vergraven Holtpodzolgronden samengevat, die in het
zuidelijk deel van de boswachterij gewoonlijk de huidige en be
boste voormalige bouwlanden omzomen.

4- LLiJJJJÜ
De legenda is een systematische lijst van alle bodemeenheden, die
op de bodemkaart voorkomen. Hier is zij op de bosbouw afgestemd.
Dit wil zeggen dat de onderscheiden bodemeenheden een verschillen
de bosbouwkundige betekenis hebben. Onder deze bosbouwkundige be
tekenis verstaan wij in de eerste plaats de opbrengst aan hout,
maar ook de uitwerking van een bemesting, de wenselijkheid van
grondbewerking, de mate waarin bodemverwildering kan optreden, de
kans op verstuiving na kaalkap, de bewortelingsdiepte en derge
lijke.
In ons gebied hangt de bosbouwkundige betekenis af van:
De bodemklasse; (ïïoltpodzol, Loopodzol, Haarpodzol e.d.)
De lemigheid van het profiel
De korrelgrootte van het zand
De diepte van de grondbewerking
De mate, waarin de grond is afgeplagd
Het voorkomen van een bouwvoor.
De legenda is samengesteld uit deze gegevens.
4 .1. DE OPZET V A N DE LEGEWDA
In afb. 15 is de legenda van de bodemkaart weergegeven.
Er zijn vier grote bodemklassen onderscheiden.
Holtpodzolgronden (1 t/m 10, 4a, 5a en 9a)
Loopodzolgronden (4b t/m Tb en 9b)
Haarpodzolgronden (11, 12, 12c en 13)
Houtwalgronden (14)
Ieder van de eerste drie klassen wordt nader ingedeeld vol
gens de hieronder te bespreken maatstaven. De laatste klasse wordt
niet verder onderverdeeld in verband met de geringe oppervlakte
die zij inneemt. In totaal zijn 23 bodemeenheden onderscheiden.
De afgeplagde gronden, de Loopodzolgronden en de gronden met een
bouwvoor krijgen behalve een nummer nog een extra aanduiding. In
de tekst geschiedt dit alleen met de letters a, b of c, op de
kaart bovendien met een signatuur. Deze signaturen zijn toegepast
om de verspreiding van het verschijnsel duidelijk te laten uit
komen.
Is de term "overwegend" gebruikt, b.v. "overwegend grofzandig" dan wil dit zeggen dat deze term op 70/<> van de oppervlakte
van de bodemeenheid betrekking heeft en dat de korrelgrootte
over korte afstand sterk varieert. Dit komt voor bij de gronden
in het gestuwd preglaciaal.
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De Hbltpodzolgronden
Deze klasse gronden is onderverdeeld naar;
De lemigheid
De korrelgrootte van het zand
De diepte van grondbewerking
De mate van afplaggen
De_lenigheid
De lemigheid is in drie klassen onderscheiden en weis
Sterk lemig (l,2, 3)
Zwak lemig (4, 4a, 5* 5a, 6 en 7)
Leemarm (8,. 9, 9a, 10)
De lemigheid is in het algemeen in de B-horizont "bepaald.
D©_korrelgro£tte_van_het_zand
In de korrelgrootte van het zand zijn zes onderscheidingen gemaakt,
te wetens
Zeer grof zand (8)
Overwegend zeer grof (1, 4, 4a)
Overwegend matig grof (2, 5? 5a)
Matig fijn en matig grof (7, 9, 9a)
Matig fijn (10)
Overwegend zeer fijn en matig fijn.
De korrelgrootte is bepaald in de B-horizont of wanneer deze slecht
gesorteerd is (solifluctiedek) in de C-horizont.
De_diej>te van de_grondbewerking
De Holtpodzolgronden zijn vrijwel alle
gespit. Naar de diepte
van deze grondbewerking zijn twee groepen onderscheiden en wel:
Gespit tot een diepte van
Gespit tot een diepte van
De^jnatje van afjalaggen
Naar de mate van afplaggen is eveneens een tweedeling gemaakt. On
derscheiden zijns
Uiet-afgeplagde gronden (1 —10)
Afgeplagde of onthoofde gronden (4a, 5a, 9a)
Bij de niet-afgeplagde gronden is de A-] geheel of vrijwel geheel
aanwezig; bij de afgeplagde of onthoofde gronden is de A-| geheel
of voor een belangrijk deel verdwenen. Deze onderscheiding is bij
de diep bewerkte Holtpodzolgronden achterwege gelaten omdat de aanof afwezigheid van een A-] hier bijzonder moeilijk vast te stellen
is.
Loopodzolgronden (4b-7b, 9"b)
De Loopodzolgronden zijn verdeeld naars
Lemigheid
Korrelgrootte van het zand
Lemigheid
Door het ontbreken van sterk lemige Loopodzolgronden zijn hier
twee klassen onderscheiden en wel;
Zwak lemig (4^, 5t>, 6h, Tb)
Leemarm (9"b)
De lemigheid is bepaald in de B-horizont.

- 13 Korrelgrootte van het zand
In de korrelgrootte van het zand zijn vier klassen onderscheiden;
Overwegend zeer grof (4b)
Overwegend matig grof (5b)
Matig fijn en matig grof (7b)
Overwegend zeer fijn en matig fijn (6b)
De korrelgrootte is bepaald in de B-horizont (9b, 7b) of wanneer
deze slecht gesorteerd is (solifluctiedek) in de overgang van de
B- naar de C-horizont (4b, 5b, 6b),
Haarpodzolgronden

(11 , 12, 12a, 13)

In het onderzochte gebied komen alleen leemarme en niet-afgeplagde
Haarpodzolgronden voor. Zij zijn vrijwel alle bewerkt en worden
ingedeeld naars
Korrelgrootte van het zand
Diepte van de bewerking
Het voorkomen van een bouwvoor.
De_k£rrel_gro£tt_e__van_h^t_zand
De korrelgrootte is in drie klassen onderscheidens
Zeer grof (11)
Matig fijn en matig grof (12, 12c)
Matig fijn (13)
De korrelgrootte is bepaald in de B-horizont.
De_diejDt_e van de_grondbewerking
De Haarpodzolgronden worden naar de diepte van bewerking ingedeeld
in 3 groepens
Gespit tot een diepte van 60-80 cm (11»13)
Gespit tot een diepte van 40-60 cm (12)
Niet gespit (12C)
Het Z°£r^°J£eZi

£eü bouwvo_or

Naar het voorkomen van een bouwvoor, oen door herhaaldelijk ploegen
homogene A-] , is een tweedeling gemaakt»
Onderscheiden zijns
Gronden met een bouwvoor (l2c)
Gronden zonder bouwvoor (11, 12, 13)
Houtwalgronden (14)
In het gekarteerde gebied komen Houtwalgronden voor van verschil
lende korrelgrootte.
Een onderverdeling is echter achterwege gelaten, omdat de kaa,rtvlakken dan zc kkdn zcuderx worden, dat zij op deze schaal niet meer
zijn af te beelden.
4*2. DE BODEMEENHEDEN
In het volgende wordt een korte karakteristiek van alle onderschei
den bodemeenheden gegeven, waarbij tevens voor ieder daarvan een
bodemwaardering wordt aangegeven.
Om hij de profielbeschrijvingen herhalingen wat binnen de
perken te houden, wordt van te voren een samenvattende beschrij
ving gegeven van die gronden waarbinnen alleen verschillen in
textuur en /of moedermateriaal voorkomen. Hiernaar wordt in de
tekst voortdurend verwezen

af'b. 16

afb. 17

120 cm

diep gespitte
H0LTP0DZ0LGR0ÏÏD

leemarme
AFGEPLAGDE HOLTPODZOLGROND

- 14 Het zijn des
Dijsp^g£S]3itte Holt]Dodz£l£ronden (1 t/m 6 , 8 en 10) (afb. 16)
Dit zijn gronden met een door "bewerking verkregen heterogene losse
bovenlaag, de Ap-horizont, Deze bestaat uit een vlekkerig, licht
bruin of lichtgeel uiterst humusarm zand (een mengsel van A-, Ben C-materiaal), waarin deels scherpe deels vaag begrensde brokken
grijsbruin (gebleekt) zeer humusarm zand (Ai), brokken bruin zeer
humusarm zand (B2)} en brokken geelbruin of geel-okerkleurig, humusloos zand (c) verspreid voorkomen.
De Ap-horizont gaat met een scherpe grens naar het onderliggende
geelbruine of okerkleurige zand, de C-horizont, over.
Afge£lagde_en £ndi£p_gesjDitte Holt£odz£lgr£nden (4a» 5a en 9a)
(afb. 17)
Dit zijn gronden met een door bewerking verkregen losse, hetero
gene bovenlaag van 4O-6O cm dikte, de Ap-horizont.
Deze bestaat uit vrij scherp begrensde onregelmatige brokken bruin
matig of zeer humusarm zand (B2), brokken geelbruin uiterst humus
arm zand (B3) en soms wat kleine brokken donker grijsbruin zeer
humusarm zand (een mengsel van restjes A-| en B2). De humus in de
brokken B en de vaste B-horizont bestaat uit moder.
De Ap gaat met een scherpe grens naar de geelbruine uiterst humusarme B3~horizont over, die dan weer geleidelijk overgaat in de
lichtgele of geel-okerkleurige humusloze C-horizont.
L°2P£djz°l.gr°nd_en_(4b, 5b, 6b, 7b en 9b)
Dit zijn gronden met een donker of zeer donker grijsbruine, matig
humusarme A-] van 30-50 cm dikte, waarin veel loodzandkorrels voor
komen.
De B2-horizont is bruin of donker geelbruin en gewoonlijk matig
humusarm; hij gaat geleidelijk over in de geelbruine uiterst hu
musarme B^-horizont. De humus in de B-horizont bestaat uit moder.
De B3 gaat vrijwel ongemerkt in de lichtgele of licht grijsgele
C-horizont over. Deze bevat nagenoeg geen humus.
Die_p_gesjoitt£ Haar^odzolgronden (11 , 1 3)
Dit zijn gronden met een door bewerking verkregen losse, hetero
gene bovenlaag van 60-80 cm dikte, de Ap-horizont. Deze bestaat
uit een vlekkerig lichtbruin of lichtgeel, uiterst humusarm zand
(een mengsel van A-, B-, en C-materiaal), waarin gewoonlijk vrij
scherp begrensde brokken donkergrijs (soms gebleekt) matig humus
arm zand (A-]), brokken donkerbruin en geelbruin zeer humusarm en
uiterst humusarm zand (B2 en B3) en brokken licht grijsgeel humusloos zand (c) verspreid voorkomen. De humus in de brokken B is
amorf.
De Ap-horizont grenst direct aan de geelgrijze of lichtgele humus
loze C-horizont. De overgang tussen beide is vrij scherp.
OndI_ep_geIS£It t_e Haarjaodzolgronden (1 2)
Dit zijn gronden met een door bewerking verkregen losse, hetero
gene bovenlaag van ongeveer 40-60 cm dikte, de Ap-horizont.Deze
bestaat uit vrij scherp begrensde brokken donkergrijs (soms ge
bleekt) matig humusarm zand (A*|), brokken donkerbruin matig of
zeer humusarm zand (B2) en brokken geelbruin uiterst humusarm
zand (B3).

- 15 De Ap is scherp gescheiden van de daaronder liggende geelbruine
uiterst humusarme Bj-horizont, waarin zo nu en dan zwarte fibers
voorkomen. De humus in de brokken B en in de B-horizont is amorf.
De Bj gaat geleidelijk over in het lichtgele of geelgrijze zand
van de C-horizont, die vrijwel geen humus meer bevat
Achtereenvolgens wordt nu van alle bodemeenheden een korte karak
teristiek gegeven.

- 16 Sterk lemige, overwegend zeer grofzandige, diep
gespitte Holtpodzolgronden
Ligging

In smalle of vrij "brede ongeveer noord-zuid lo
pende banen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is in de bovenla
gen gewoonlijk slecht, doch wordt vanaf de on
derkant van de Ap naar beneden geleidelijk be
ter (M50 tussen 42Oen 20CC mu).
Het leemgehalte ligt tussen de 17>5 en 32,5$»
De chemisch.o rijkdom en het waterhoudend ver
mogen zijn redelijk, doch lager dan bij over
eenkomstige onbewerkte Holtpodzolgronden.

Geologische afz.

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

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortel8 komen in de gehele Ap-horizont
verspreid voor doch concentreren zich in de
ongestoorde brokken uit de A- en B-horizont.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een vrij sterke bodemverwildering.

- 17 Sterk lemige, overwegend matig grofzandige,
diep gespitte Boltpodzolgrondc-n
Ligging

In smalle soms bredere ongeveer noord-zuid lo
pende banen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is in de boven
laag gewoonlijk slecht, doch wordt vanaf de
onderkant van de Ap naar beneden geleidelijk
beter (M50 tussen 210 en 420 mu).
Het leemgehalte ligt tussen 17»5 en 32,5^«
De chemische rijkdom en het waterhoudend ver
mogen zijn redelijk, doch lager dan bij over
eenkomstige onbewerkte Holtpodzolgronden.

Geologische afz.

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

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt tot matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen in de gehele Ap-horizont
verspreid voor, doch concentreren zich in de
ongestoorde brokken A- en B-materiaal.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een vrij sterke bodemverwildering.
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Sterk lemige, overwegend zeer fi.ii>- en matig
fijnaanflig, diep gespitte Holtpodzolgronden

Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende "banen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving, doch met aanmerke
lijk minder en minder duidelijke begrensde
brokken
en B-materiaal in de Ap-horizont.
De sortering is over het algemeen goed en
door het gehele profiel gelijk. De korrelgroothalte tussen 17>5 en 32,5%«
Deze gronden hebben soms een zwakke zg. tex
tuur-B, waarin wat klei voorkomt.
De chemische rijkdom is redelijk, het waterhou
dend vermogen goed.

Geologische afz.

Zeer fijne en matig fijne, over het algemeen
rijke zanden (bruine zanden) van het gestuwd
preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den zeer geschikt.
De wortels komen in de gehele Ap-horizont
maar ook tot diep in de lemige C-horizont ver
spreid voor.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een sterke bodemverwildering.

- 19 Zwak lemige. overwegend, zeer grofzandige. diep
gespitte Holtpodzolgronden
Ligging

In smalle soms wat "bredere ongeveer noord-zuid
lopende lianen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de "bovenlaag is
slecht, doch wordt vanaf de onderkant van de
Ap naar beneden geleidelijk "beter. De korrel
grootte (Mtjo) ligt tussen 420ai 2000 um. de lemigheid tussen 10 en 17,5$.
De chemische rijkdom en het waterhoudend
vermogen zijn matig en lager dan "bij de over
eenkomstige onbewerkte Holtpodzolgronden.

Geologische afz,

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

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt tot ongeschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen door de gehele Ap-horizont
verspreid voor, doch concentreren zich in "brok
ken A- en B-materiaal.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een vrij sterke bodemverwildering.

- 20 -

4a

Zwak lemige, overwegend zeer grofzandige, afgeplagde en ondiep gespitte Holtpodzolgronden

Ligging

In enkele smalle ongeveer noord-zuid lopende
stroken in de Peppelboom. De totale oppervlak
te is zeer gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is gewoonlijk
slecht maar wordt vanaf de
naar beneden ge
leidelijk heter. De korrelgrootte (M^q) ligt
tussen 420 en 2000 ara, de lemigheid tussen 10 en 17»5^»
De chemische rijkdom en het waterhoudend ver
mogen zijn over het algemeen matig.

Geologische afz.

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

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt tot ongeschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen voornamelijk in de Ap, in
wat mindere mate in de vaste Bj,verspreid voor.
In het algemeen moet men op deze gronden met
een geringe "bodemverwildering rekening houden.
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Zwak lemige, overwegend zeer grofzandige Loopodzolgronden
Ligging

In vrij smalle ongeveer noord-zuid lopende stro
ken in het zuidelijk deel van de boswachterij
met name de Peppelboom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de A^-horizont
is over het algemeen goed, in de B-horizont
slecht, doch wordt naar "beneden geleidelijk "be
ter. De korrelgrootte in de A^ ligt tussen 150 en
210 mu, in de B tussen 420 en 2000 mu.
De lemigheid, voornamelijk geconcentreerd in
de B-horizont ligt tussen de 10 en 17-» 5i°Door de jarenlang uitgeoefende landbouw en de
wat dikkere A-| is de chemische rijkdom gewoon
lijk relatief hoogf deze kan echter van perceel
tot perceel sterk uiteenlopen.
Het waterhoudend vermogen is matig.

Geologische afz.

Zeer grove rijkere (bruine zanden) van het ge
stuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
Doordat de wortels voornamelijk in de A- en
B-horizont voorkonen kan tijdens droge perioden,
ondanks de dikkers A-j, vochtgebrek optreden.
In het algemeen komt op deze gronden een
sterke grasverwildering voor.

~ 22 ~

Zwak lemige, overwegend matig grofzandige, diep
gespitte Holtpodzolgrond
Ligging

In smalle soms wat bredere ongeveer noord-zuid
lopende "banen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de bovenlaag is
gewoonlijk slecht, doch wordt vanaf de onder
kant van de Ap naar beneden geleidelijk beter.
De korrelgrootte ligt tussen 210 en 420 mu, de
lemigheid tussen 10 en 17,5$.
De chemische rijkdom en het waterhoudend ver
bogen zijn matig en lager dan overeenkomstige
onbewerkte Holtpodzolgronden.

Geologische afz.

Matig grove rijkere zanden (bruine zanden) van
het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Yoor douglas geschikt.
Yoor grove den geschikt.
De wortels komen in de gehele Ap verspreid
voor, doch concentreren zich in de ongestoorde
brokken A- en B-materiaal.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een vrij sterke bodemverwildering.

- 23 -

5ä

Zwak lemige, overwegend matig grofzandige, af»
geplagde en ondiep gespitte Holtpodzolgronden

Ligging

In enkele smalle ongeveer noord-zuid lopende
banen in de Peppelboom. Do totale oppervlakte
is zeer gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de bovenlaag is
gewoonlijk slecht maar wordt vanaf de Bj naar
heneden geleidelijk heter. De korrelgrootte
(M50) ligt tussen 210 en 423 nu, de lemigheid tus
sen 10 en 17?5%«
De chemische rijkdom en het waterhoudend ver
mogen zijn over het algemeen matig.

Geologische afz.

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

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt tot ongeschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen voornamelijk in de Ap, in
wat mindere mate in de vaste B^,verspreid voor.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een geringe bodemverwildering.

- 24 Zwak lemige, overwegend matig grofzandige Loopodzolgronden
Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende "banen in
het zuidelijk deel van de boswachter!j met name
de Peppelboom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de A-j-horizont
is over het algemeen goed, in de B-horizont
slecht, doch wordt naar beneden geleidelijk be
ter. De korrelgrootte in de A-| ligt tussen 150en
210 mu, in de B tussen 210 en 420 mu.
De lemigheid, die voornamelijk geconcentreerd
is in de B2> ligt tussen 10 en 17>5$»
Door de jarenlang uitgeoefende landbouw en de
wat dikkere A-j is de chemische rijkdom relatief
hoog, hij kan echter van perceel tot perceel
sterk uiteenlopen.
Het waterhoudend vermogen is redelijk.

Geologische afz.

Matig grove rijkere zanden (bruine zanden) van
het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Toor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
Doordat de wortels voornamelijk in de A- en
B-horizont voorkomen kan in droge perioden on
danks de dikkere A-j vochtgebrek optreden.
In het algemeen komt op deze gronden een
sterke graBverwildering voor.

- 25 Zwak lemige. overwegend zeer fi.in en matig fijnzandige, diep gespitte Holtpodzolgronden
Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende "banen.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving, doch met minder en
vooral minder duidelijk begrensde brokken Aen B-materiaal in de Ap-horizont.
De sortering is over het algemeen goed en
door het gehele profiel gelijk. De korrelgroot
te (M50) ligt tussen 105 en 210 mu, de lemigheid
tussen 10 en 17,5^
De chemische rijkdom en het waterhoudend ver
mogen zijn matig.

Geologische afz.

Zeer fijne en matig fijne over het algemeen
rijke zanden (bruine zanden) van het gestuwd
preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen in de gehele Ap-horizont en
tot vrij diep in de zwak lemige C-horizont ver
spreid voor.
In het algemeen komt op deze gronden een
sterke bodemverwildering voor.

- 26 6b

Zwak lemige, overwegend zeer fi.ine en matig
fi.jnzandige Loopoazolgronden

Ligging

In smalle ongeveer noord-zuid lopende "banen in
het zuidelijk deel van de boswachterij met na
me de Peppelboom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen goed en door het gehele profiel vrijwel
gelijk. De korrelgrootte in de A-j ligt tussen
15O en 210 mu, in de B tussen 105 eK 210 mu.
De lemigheid, die voornamelijk geconcentreerd
is in de B2, ligt tussen 10 en 17,5
Door de jarenlang uitgeoefende landbouw en
de wat dikkere A-] is de chemische rijkdom ge
woonlijk relatief hoog, hij kan echter van per
ceel tot perceel sterk uiteenlopen.
Het waterhoudend vermogen is redelijk.

Geologische afz,

Fijne en matig fijne, soms zeer rijke zanden
(bruine zanden) van het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen voornamelijk in de A- en
B-horizont verspreid voor, doch kunnen ook in
de zwak lemige C-horizont doordringen.
In het algemeen komt op deze gronden een
sterke grasverwildering voor.

- 27 Zwak lemige, matis fijne en matig grove, ondiep
gespitte Holtpodzolgronden
Ligging

In een betrekkelijk klein complex in de
pelboom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen slecht. De korrelgrootte (M50) ligt tussen
150 en 420 mu, de lemigheid tussen 10 en 17>5i°>
In de ondergrond komen grind, lemige laagjes,
fijnzandige laagjes en grindsnoertjes verspreid
voor o
Volgens de uitslag van een grondmonsteranalyse is het fosfaatgehalte
opvallend
hoog, ongeveer 70. Dit is waarschijnlijk ver
oorzaakt door de landbouw, die hier tijdens de
eerste wereldoorlog werd uitgeoefend. Wanneer
geen landbouw heeft plaatsgevonden moet men met
een lagere chemische rijkdom rekening houden.
Het waterhoudend vermogen is over het alge
meen matig,

Geologische afz.

Het niveofluviaal, waarboven gewoonlijk nog wat
dekzand voorkomt

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikte
Voor douglas geschikt»
Voor grove den geschikt«.
De wortels komen voornamelijk in de Ap-horizont verspreid voor, Verder vindt men er nog
enkele in de lemige en fijnzandige laagjes van
de ondergrond, C-horizont,
In het algemeen komt op deze gronden een ge
ringe bodemverwildering voor, daar waar land
bouw is uitgeoefend, vindt men doorgaans een
sterke grasverwilderinç.

Pep-
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Zwak lemige, matig fijneen matig grove, ondiep
gespitte en afgeplagde Holtpodzolgronden

Ligging

In een klein oppervlak in de

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen slecht. De korrelgrootte (M50) ligt tussen
150 en420 ELU, de lemigheid tussen 10 en 17>5^»
Xn de ondergrond komen grind, lemige laagjes
en grindsnoertjes verspreid voor.
De chemische vruchtbaarheid is gewoonlijk
laag, het waterhoudend vermogen matig.

Geologische afz,

Het niveofluviaal, waarboven gewoonlijk nog wat
dekzand voorkomt»

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
De wortels komen voornamelijk in de Ap-horizont verspreid voor, enkele vindt men in de
lemige en fijnzandige laagjes van de C-horizont.
In het algemeen komt op deze gronden een ge
ringe bodemverwildering voor.

Peppelboom.

- 29 I*

Zwak lemige. matig fi.ine en matig grofzandige
Loopodzolgronden

Ligging

Over een geringe oppervlakte in het zuidelijk
deel van de boswachterij met name de Peppeltoom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand in de A-| is over
het algemeen goed, in de B- en C-horizont ge
woonlijk matig. De korrelgrootte (Mcq) in de
A-] ligt tussen 150 en 210 mu,in de B tussen
150 en 42O mu.
De lemigheid ligt tussen 10 en 17» 5/^In de ondergrond komen grind, lemige laagjes,
fijnzandige laagjes en grindsnoertjes verspreid
voor.
Door de jarenlang uitgeoefende landbouw en
de wat dikkere A-| is de chemische rijkdom ge
woonlijk relatief hoog, hij kan echter van
perceel tot perceel sterk uiteenlopen.
Het waterhoudend vermogen is redelijk.

Geologische afz.

Fijnere zanden van het niveofluviaal.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas zeer geschikt.
Voor grove den geschikt.
Doordat de wortels voornamelijk in de Aen B-horizont voorkomen kan in droge perioden
ondanks de dikkere A-| vochtgebrek optreden.
In het algemeen komt op deze gronden een
sterke grasverwildering voor.

- 30 Leemarine, zeer grofzandige, diep gespitte Holtpodzolgronden
Ligging

In smalle stroken langs de twee ondiepe dalen
in het midden en aan de noordzijde van het
Sprielderbos.
De totale oppervlakte is gering.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen slecht. De korrelgrootte (MCQ) ligt tussen
420 en 2000 nru, de lemigheid is minder dan 10$.
De chemische vruchtbaarheid en het waterhou
dend vermogen zijn laag.

Geologische afz.

Zeer grove zanden van het niveofluviaal.

Bodemwaardering

Yoor de la,riks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
De wortels komen door de gehele Ap-horizont
verspreid voor, doch concentreren zich in de
ongestoorde brokken A- en B-materiaal.
In het algemeen komt op deze gronden een ge
ringe bodemverwildering voor.

- 31 9

Leemarme, matig fijne en matig grove, ondiep
gespitte Holtpodzolgronden

Ligging

In enkele kleine oppervlakten in het zuidelijk
deel van de boswachteri j (de Peppelboom).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen slecht » De korrelgrootte (M^Q) ligt tussen
150 en420 mu, de lemigheid is minder dan 10$.
In de ondergrond komen grind, lemige laag
jes, fijnzandige laagjes en grindsnoertjes ver
spreid voor.
Volgens de uitslag van een grondmonsterana
lyse is het fosfaatgehalte (P-fcot) opvallenû
hoog, ongeveer JO. Dit is waarschijnlijk ver
oorzaakt door de landbouw die hier tijdens de
eerste wereldoorlog werd uitgeoefend. Vanneer
op deze gronden geen landbouw heeft plaatsge
vonden moet men met een lagere chemische rijk
dom rekening houden.
Het waterhoudend vermogen is over het alge
meen laag.

Geologische afz.

Het niveofluviaal, waarboven gewoonlijk nog wat
dekzand voorkomt.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt tot geschikt.
Voor grove den matig geschikt tot geschikt.
Afwijkingen van deze beoordeling kunnen voor
al voorkomen door verschillen in chemische rijk
dom ten gevolge van de betrekkelijk kort gele
den uitgeoefende landbouw.
De wortels komen voornamelijk in de Ap-horizont, in wat mindere mate in de vaste B^-horizont, verspreid voor. Verder vindt men er nog
enkele in de lemige en fijnzandige laagjes van
de ondergrond.

- 32 Leemarme, matig fi,ine en matig grove, ondiep

!â

gespitte en afgeplagde Holtpodzolgronden
Ligging

In enkele kleine oppervlakten in het zuidelijk
deel van de boswachterij met name de Peppelboom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen slecht. De korrelgrootte (M^q) ligt tussen
150 en 420 mu, de lemigheid is minder dan 10fo.
In de ondergrond komen grind, lemige en fijnzandige laagjes en grindsnoertjes verspreid voor.
Yolgens de uitslag van een grondmonsterana
lyse is het fosfaatgehalte (P-fc0t) opvallend
hoog. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de
landbouw, die hier tijdens de eerste wereldoor
log werd uitgeoefend. Wanneer op deze gronden
geen landbouw heeft plaatsgehad moet men, voor
al door het ontbreken van de A-|, met een aan
merkelijk lagere chemische rijkdom rekening
houden.
Het waterhoudend vermogen is over het alge
meen laag.

Geologisch

Het niveofluviaal, waarboven gewoonlijk nog
wat dekzand voorkomt.

afz.

Bodemwaardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor grove den matig geschikt.
De wortels komen voornamelijk in de Ap-, en
in wat mindere mate in de vaste B^-horizont,
verspreid voor. Enkele dringen door in de fijnzandige en lemige laagjes in de ondergrond.
Afhankelijk van de chemische rijkdom vindt
men een meer of minder sterke bodemverwildering.
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Leemarme, matig fi.jne en matig grofzandige
Loopodzolgronden

Ligging

In een zeer klein oppervlak in het zuidelijk
deel van de boswachterij.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van heb zand in de A-j is over
het algemeen goed, in de B- en C-horizont ge
woonlijk matig. De korrelgrootte (Mcq) in de
A-] ligt tussen 150 en 210 mii, in de B tussen
150 en 42O mu.
De lemigheid is minder dan 10$.
In de ondergrond komen grind, lemige laagjes,
fijnzandige laagjes en grindsnoertjes verspreid
voor.
Door de jarenlang uitgeoefende landbouw en
de wat dikkere A-] is de chemische rijkdom ge
woonlijk relatief hoog, hij kan echter van per
ceel tot perceel sterk uiteenlopen.
Het waterhoudend vermogen is matig.

Geologische afz.

Fijnere zanden van het niveofluviaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
Doordat de wortels voornamelijk in de A- en
B-horizont voorkomen kan in droge perioden, on
danks de dikkere A-| , vochtgebrek optreden.
In het algemeen komt op deze gronden een
sterke grasverwildering voor.

- 34 10

Leemarme. matig fi.inzandige. dieu gespitte
Holtpodzolgronden

Ligging

In enkele smalle stroken in het zuidelijk deel
van het Sprielderbos.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving, doch met een wat
donkerder B-horizont die doet denken aan de
B van de Haarpodzolgronden.
De sortering van het zand is over het alge
meen vrij goed. De korrelgrootte ligt tussen
150 ai 2.10 mu, de lemigheid is minder dan 10$.
In de ondergrond vindt men soms een dun lemig laagje, dat de overgang van het dekzand naar
het gestuwd preglaciaal vormt.
De chemische rijkdom is redelijk, het water
houdend vermogen matig en kleiner dan "bij over
eenkomstige niet bewerkte Holtpodzolgronden.

Geologische afz.

Dekzand van geringe dikte (ongeveer één meter)
op gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen door de gehele Ap-horizont
verspreid voor, doch concentreren zich in de
ongestoorde "brokken A- en B-materiaal.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een geringe bodemverwildering.

35 11

Leemarme, zeer grofzandige, die? gespitte

Haar-

podzolgronden
Ligging

In de twee ondiepe, ongeveer noordoost-zuidwest
lopende dalen in het midden en aan de noordzijdevan het Sprielderbos.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen slecht. De korrelgrootte (M^Q ) ligt tus
sen 420 en 200Cira, de lemigheid is minder dan 10$.
De chemische vruchtbaarheid en het waterhou
dend vermogen zijn gewoonlijk laag.

Geologische afz.

Zeer grove zanden van het gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Toor lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Yoor grove den matig geschikt.
De wortels komen door de gehele Ap-horizont
verspreid voor, doch concentreren zich in de
ongestoorde brokken A- en B-materiaal.
In het algemeen komt op deze gronden een ge
ringe bodemverwildering voor.
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Leemarmc, matig fi.ine en matig grofzandige, on
diep gespitte Haarpodzolgronden

Ligging

Over een kleine oppervlakte in het zuidelijk
deel van de Peppelboom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving, doch zonder bruin
grijze À2 en zwarte B2iaDe sortering van het zand .is over het alge
meen matig. De korrelgrootte (M^Q) ligt tussen
150 en420mu, de lemigheid is minder dan 10$.
In de ondergrond komen grind, lemige laag
jes, fijnzandige laagjes en grindsnoertjes ver
spreid voor.
De chemische rijkdom en het waterhoudend ver
mogen zijn over het algemeen matig.

Geologische afz.

Fijnere zanden van het niveofluviaal.

Bodemwaardering

Yoor lariks matig geschikt,
Yoor douglas geschikt.
Yoor grove den geschikt.
De wortels komen voornamelijk in de
Ap-horizont en de vaste
verspreid voor| enke
le dringen echter door in de fijnzandige en
lemige laagjes van de ondergrond.
In het algemeen komt op deze gronden een ge
ringe bodemverwildering voor.

- 37 12c

Leemarme. matig fi.ine en matig grofzandige
Haarpodzolgronden met "bouwvoor

Ligging

Over een kleine oppervlakte in de zuidoosthoek
van de Peppelhoom.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving.
De sortering van het zand is over het alge
meen matig. De korrelgrootte ligt (M^q) tussen
15O en420 ma, de lemigheid is minder dan 10%.
In de ondergrond komen grind, lemige laag
jes, fijnzandige laagjes en grindsnoertjes ver
spreid voor.
De chemische rijkdom is relatief hoog, het
waterhoudend vermogen echter matig.

Geologische afz.

Fijnere zanden van het niveofluviaal.

Bodemwaardering

Yoor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen voornamelijk in de bouwvoor
en de Bj-horizont verspreid voer; enkele cfeixgen echter
door in de fijnzandige en lemige laagjes van de
ondergrond.
Op deze gronden komt een sterke verwildering
met akkeronkruiden voor.
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Leemarme. matig fi.inzandige. dieu gespitte Haarpodzolgronden

Ligging

Over een betrekkelijk geringe oppervlakte langs
de zuidrand van het Sprielderbos.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving, doch gewoonlijk zon
der bruingrijze A2 en zwarte
De sortering van het zand is over het alge
meen goed. De korrelgrootte (M^q) ligt tussen
150 en210niu, de lemigheid is minder dan 10°/o.
In de ondergrond vindt men soms een lemig
laagje, dat de overgang van het dekzand naar
het gestuwd preglaciaal vormt.
De chemische rijkdom en het waterhoudend
vermogen zijn doorgaans matig.

Geologische afz.

Dekzand va,n ongeveer twee meter dikte op ge
stuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Yoor lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor grove den geschikt.
De wortels komen door de gehele Ap-horizont
verspreid voor, doch concentreren zich in de
ongestoorde brokken A- en B-materiaal.
In het algemeen vindt men op deze gronden
een geringe bodemverwildering .
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Zwak lemige Wildwalgronden

Ligging

In smalle rechthoekige stroken, die de huidige
•bouwlanden en beboste voormalige bouwlanden om
zomen.

Kenmerken en
eigenschappen

Een complex van zwak lemige, diep en ondiep ge
spitte, soms vergraven Holtpodzolgronden van
verschillende korrelgrootte.
In het zuidelijk deel van dit complex vindt
men deze gronden gewoonlijk in slecht gesorteer
de matig fijne en matig grove zanden, in het
noordelijk gedeelte in goed gesorteerde zanden
van vooral in oost-west richting zeer wisselen
de korrelgrootte.
De gronden zijn zeer onregelmatig, nu eens
diep, dan weer ondiep gespit en soms geheel
vergraven.
De chemische rijkdom en het waterhoudend ver
mogen hangen voornamelijk samen met de aard van
bewerking en de korrelgrootte van het zand en
zijn dus even variabel als deze.

Geologische afz.

In het noordelijk deel gestuwd preglaciaal, in
het zuidelijk deel fijnere zanden van het niveofluviaal.

Bodemwaardering

Als zeer globale richtlijn kan men aanhoudens
Voor lariks matig geschikt
Voor douglas matig geschikt
Voor grove den matig geschikt.
De geschiktheid hangt af van de aard van de be
werking (vergraving) en korrelgrootte van het
zand en kan
gezien het bovenstaande van plaats
tot plaats sterk variëren.

GESCHIICTHEIDSKL ASSEN LARIKS (Gebruikte opbrengsttabel Van Soest '54)
1. Zeer geschikt
GeBchikt voor het telen van zwaar hout (d.w.2. een opperhoogte van 20 m "bij een leeftijd van 30 jaar) met een
massa-omloop van minstens 40 jaar. Absolute boniteit 14
en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor het telen van middelzwaar hout (d.w.z. een
opperhoogte van 14-20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met
een massa-omloop van maximaal 40 jaar. Absolute boniteit
9-13
3« Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar
hout met een masea-omloop van max. 30 jaar.
Het risico op een terugslag in groei ook op lage leeftijd
(IO-15 jaar) iB vrij groot. Absolute boniteit 6-8
4. Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van lariks
GESCHIKTHEIDSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Van Soest '55)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor de teelt van zwaar hout, de groei zet zich
minstens tot het 50ste jaar voort.
Boniteit I. Absolute boniteit 18 en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor de teelt van middelzwaar hout, na bemesting
geschikt voor zwaar hout.
Boniteit I, Absolute boniteit 12-17
3. Matig geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige geval
len voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 8-11
4• Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van douglas. Boniteit III.
Absolute boniteit 7 en lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEN GROVE DEN (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Stoffels '55)
1. Zeer geschikt
Boniteit I-II. Absolute boniteit 6-7
2. Geschikt
Boniteit III. Absolute boniteit 5
3. Matig geschikt
Boniteit IV-V. Absolute boniteit 3ïf-4"2'
4» Ongeschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb. 18 . Omschrijving geschiktheidsklassen.
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Een bodemkaart is slechts voor de praktijk "bruikbaar wanneer de
waardering van de gronden, hetzij voor de "bosbouw als geheel, het
zij voor een aantal houtsoorten, volledig of ten naa,ste bij aan
gegeven kan worden»
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.
Ona inzicht in de ingewikkelde betrekkingen tussen bodem en bos is
echter verre van volledig. Toch is het mogelijk
met de huidige
kennis voor de japanse lariks, de douglas en de grove den in de
vorm van zogenaamde geschiktheidsklassen een voor de praktijk bruik
bare bodemwaardering op te stellen.
Met nadruk zij erop gewezen, dat deze geschiktheidsbeoordeling
een eerste benadering is, waaraan nog veel zal kunnen worden ver
beterd.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
aanwijzingen worden ontleend, die onder andere betrekking hebben
op de uitwerking van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grond
bewerking en de kans op bodemverwildering na sterke dunning of
kaalkap. Daarom verdient het aanbeveling om, wanneer bij de hout
soortenkeuze de factor bodem aan de orde komt, niet alleen de geschiktheidskaarten maar vooral ook de bodemkaart te raadplegen.
5.1. GESCHIKTHEID ; klassen, bepaling en kaarten
De geschiktheidsklassen (afb. 18) zijn opgesteld in nauwe samen
werking met het Staatsbosbeheer (bosinrichting en beheershoutvesters) en het Bosbouwproefstation»
Yoor de japanse lariks, de douglas en de grove den zijn voor
elk
de gronden gewaardeerd in de klassen "zeer geschikt" (1),
"geschikt" (2), "matig geschikt" (3) en "ongeschikt" (4). Maatsta
ven hiervoor zijn de"massa-omloop", de "boniteit" en het "risico
van de teelt"- De "produlctiekosten", die eveneens een belangrijke
maatstaf voor de geschiktheid zijn, moeefcon wegens het vrijwel niet
beschikbaar zijn van gegevens buiten beschouwing blijven.
De omschrijving van de klassen is uitvoeriger naarmate er
meer bekend was over het groeiverloop van de houtsoort op de ver
schillende gronden. Zo is in de geschiktheid voor de lariks de
massa*-omloop, de boniteit en het risico van de teelt verwerkt, maar
in de geschiktheid voor de grove den alleen de boniteit.
Voor de bepaling van de geschiktheid is geen aanvullend on
derzoek verricht. Voor de sterk lemige en zwak lemige Holtpodzolgronden en Loopodzolgronden in het gestuwd preglaciaal (l-6) is
Ie voor het Speulderbos opgestelde (Schelling '55) en in de boswachterijen Ugchelen en Hoenderlo wat gewijzigde en aangevulde
beoordeling als richtlijn aangehouden. De in het Sprielderbos
toegepaste diepe grondbewerking maakte enige correcties noodzake
lijk. Deze correcties zijn uitgevoerd met behulp van de meetge
gevens van de Inrichtingsdienst van het Staatsbosbeheer. Voor de
overige gronden berust zij op schattingen.

- 41 Aan deze visuele beoordelingen werd een aantal excursies ge
wijd met deskundigen van het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation.
Daar deze gronden doorgaans ieder over een betrekkelijk ge
ringe oppervlakte voorkomen en het bos door de herhaaldelijk en
vaak ernstige nachtvorsten ernstig geleden heeft, laat de betrouw
baarheid van deze beoordelingen wel wat te wensen over.
De geschikthei skaarten zijn vervaardigd om met één oogop
slag een overzicht te krijgen van de oppervlakte, plaats en verde
ling van de produktiemogelijkheden van de grond. Zij zijn afgeleid
van de bodemkaart en geven per houtsoort de geschiktheid weer.
5.2. GESCHIKTHEIDSBEOOKDELING VOOR DE JAPANSE LARIKS
De lariks vraagt vrij veel vocht en een goede voorzieningmet minera
le voedingsstoffen. Een te hoge pH werkt remmend op de groei, ter
wijl een te hoog stikstofgehalte van de grond een slechte stam
vorm veroorzaakt.
Gezien zijn grote vochtbehoefte zal de lariks vrij scherp
reageren op verschillen in humusgehalte, lemigheid en in wat minde
re mate op de korrelgrootte van het zand, die immers in dit gebied
in grote trekken het vochthoudend vermogen van de grond bepalen.
Geschikt
Als geschikt voor de lariks worden beschouwd; de sterk lemige,
zeer fijne en matig fijnzandige, diep gespitte Holtpodzolgronden
(3)j en de zwak lemige Loopodzolgronden (5b, 6b, Jb) met uitzonde
ring van de zeer grofzandige (4b).
Deze gronden hebben een goede of redelijk goede vochtvoorziening
en een relatief hoge chemische rijkdom, die vooral gebonden zijn
aan de kleideeltjes (3) en de humus van de matig dikke A-i. (5b, 6b,
7b)
Geschikt_t£t_matig_g_es£hikt
Als geschikt tot matig geschikt worden de sterk lemige over
wegend matig grofzandige, diep gespitte Holtpodzolgronden (2) be
schouwd. Zij hebben een redelijk goede vochtvoorziening, de chemi
sche vruchtbaarheid is echter wat lager dan bij de vorige groep.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de lariks worden beschouwd: de sterk
lemige, overwegend grofzandige, diep gespitte Holtpodzolgronden
(1) de zwak lemige Holtpodzolgronden (5, 6, 7) behalve de zeer
grofzandige en de afgeplagde (4, 4a, 5&)? de leemarme matig fijnzandige diep gespitte Holtpodzolgronden (10)| de zwak lemige zeer
grofzandige (4b) en de leemarme Loopodzolgronden (9b) en de leem
arme Haarpodzolgronden (12, 12c, 13) niet uitzondering van de zeer
grofzandige (11).
Dit zijn gronden met een voor de lariks doorgaans te lage
vochtvoorziening. De chemische rijkdom is, met uitzondering van de
Loopodzolgronden, eveneens aan de lage kant. Ook op deze che
misch rijkere Loopodzolgronden (4b, 9b) zal vochtgebrek de beper
kende factor voor de groei van de lariks zijn.
Matig geschikt_t£t_g£ S £hikt
lEerfcoev^den^rècsnd de 3vak lemige, overwegend zeer grofzandige
diep gespitte (4) en afgeplagde ondiep gespitte (4&j 5a) Holtpod
zolgronden.

- 42 De chemische rijkdom en het vochthoudend vermogen zijn van
deze gronden matig. Op grond van de geringe hoeveelheid leem kun
nen wij nog niet van voor de lariks ongeschikte gronden spreken.
Ongeschikt
Als ongeschikt voor de lariksteelt worden "beschouwd de zwak
lemige diep gespitte, afgeplagde Holtpodzolgronden (7a) leemarme
Holtpodzolgronden (8, 9» 9a) (zie afb . 13) met uitzondering van de
matig fijnzandige (10) en de leemarme zeer grofzandige Haarpodzolgronden (11).
Van deze gronden ligt het vochthoudend vermogen en de chemische
rijkdom heneden het minimum van de lariks.
5-3« GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOB DE DOUGLAS
De douglas kan met aanmerkelijk minder vocht toe dan de lariks.
Aan de chemische vruchtbaarheid van de grond worden echter vrij
hoge eisen gesteld. Vooral het stikstof- en fosfaatgehalte mogen
niet te laag zijn.
In tegenstelling tot de lariks reageert de douglas weinig
op verschillen in lemigheid, echter wel op verschillen in humusgehalte en aard van'de humus.
^e£r_g£S£hikt
Als zeer geschikt voor de douglas worden de zwak lemige Loopodzolgronden van verschillende korrelgrootte beschouwd (4^, 5b, 6b,
7b).
Het zijn gronden met een relatief hoge chemische rijkdom en een,
met uitzondering van de overwegend zeer grofzandige, redelijk of
goed vochthoudend vermogen.
Geschikt
Als geschikt voor de douglas worden beschouwd; sterk en zwak
lemige, diep of ondiep gespitte, afgeplagde en ondiep gespitte
Holtpodzolgronden van verschillende korrelgrootte (1, 2, 3> 4» 4a,
5, 5a, 6, 7); de leemarme, matig fijnzandige diep gespitte Holt
podzolgronden (10); de leemarme Loopodzolgronden (9h) en de leem
arme Haarpodzolgronden (12, 12c, 13) met uitzondering van de zeer
grofzandige (11).
Het zijn alle gronden met een redelijke of matige vochtvoorziening.
De chemische vruchtbaarheid is, met uitzondering van de Loopodzol
gronden (9"b) en de Haarpodzolgronden met bouwvoor (12C), eveneens
aan de lage kant.
Matig geschiktstot_ge_s£hikt_
Als matig geschikt tot geschikt voor de douglas worden de
leemarme, matig fijne en matig grofzandige, ondiep gespitte Holt
podzolgronden beschouwd (9)•
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de douglas worden beschouwd: de
leemarme, zeer grofzandige, diep gespitte (8) en de matig fijne en
matig grofzandige, leemarme en zwak lemige afgeplagde en ondiep
gespitte (7a, 9a) Holtpodzolgronden; en de leemarme zeer grof
zandige, diep gespitte Haarpodzolgronden (li).
De chemische rijkdom en vooral het vochthoudend vermogen liggen te
laag voor een redelijke douglascultuur.
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Over de eisen, die de grove den aan de grond stelt is weinig "be
kend. In het algemeen mag men zeggen dat deze houtsoort met weinig
vocht en voedsel een redelijke aanwas kan bereiken. Op verschillen
in chemische rijkdom reageert de grove den doorgaans weinig. Ver
schillen in lemigheid van de grond komen gewoonlijk wat duidelijker
in de groei tot uiting dan bij de douglas.
2eer_geschikt
Als zeer geschikt voor de grove den worden de sterk lemige,
overwegend zeer fijne en matig fijnzandige diep gespitte Holtpodzolgronden (3) beschouwd.
Deze gronden hebben een voor de grove den voldoende chemische rijk
dom en een goede vochtvoorziening.
Geschikt
Als geschikt voor de grove den worden beschouwd? de diep ge
spitte, sterk lemige, zeer grofzandige en matig grofzandige Holt
podzolgronden (1, 2); de zwak lemige, diep gespitte en afgeplagde
ondiep gespitte Holtpodzolgronden van verschillende korrelgrootte
(4, 4a, 5, 5a, 6 en 7)l de leemarme matig fijnzandige diep gespit
te Holtpodzolgronden (10)5 de zwak lemige en leemarme Loopodzolgronden van verschillende korrelgrootte (4b, 5h, 6b, 7^» 9h); en
de leemarme Haarpodzolgronden (12, 12c, 13) met uitzondering van de
zeer grofzandige (11).
Wat chemische rijkdom betreft lopen de gronden van deze groep
nogal uiteen. Men vindt er zowel de door afplaggen en diepe bewer
king verarmde, als de door landbouwcultuur wat verrijkte gronden
in. Dit is in overeenstemming met de algemene ervaring, dat de gro
ve den doorgaans weinig reageert op verschillen in chemische rijk
dom.
De vochtvoorziening voor de grove den is over het algemeen re
delijk of matig goed. Zij wordt bepaald door het humusgehalte, maar
vooral ook door de lemigheid in het bodemprofiel zelf (bij 2, 3j 4>
4a, 4b, 5, 5a, 5h, 6, 6b, 7> 7*0 of in de ondergrond (bij 9b, 10,
12, 12c, 13)' Bij deze laatste categorie moet men echter met een
plaatselijk grotere droogtegevoeligheid rekening houden.
Matig ge_schikt_tot_ geschikt
Als matig geschikt tot geschikt worden de leemarme, matig
fijne en matig grofzandige, ondiep gespitte Holtpodzolgronden
(9) beschouwd.
Deze hebben een betrekkelijk lage chemische rijkdom en een lageoj
plaatselijk (wanneer lemige laagjes in de ondergrond voorkomen)
wat hoger,vochthoudend vermogen.
Matig ge_schikt
Als matig geschikt voor de grove den worden beschouwd: de
leemarme, zeer grofzandige, diep gespitte Holtpodzolgronden (8);
de leemarme en zwak lemige matig fijne en matig grofzandige afge
plagde en ondiep gespitte Holtpodzolgronden (7a, 9a) en de leem
arme, zeer grofzandige, diep gespitte Haarpodzolgronden (li).
De matige groei moet ons inziens geweten worden aan de lage che
mische rijkdom en het lage soms zeer lage (8, 11) vochthoudend
vermogen.
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Daar het verhelderend kan werken wanneer enig inzicht "bestaat om
trent de wijze waarop het kaartenmateriaal tot stand is gekomen,
vindt in het onderstaande vermelding plaats over de topografische
basisgegevens, de waarnemingsdichtheid en -diepte, alsmede de
wijze waarop de bodem- en geschiktheidskaarten tot stand kwamen.
Kaartmateriaal
Als basis voor de definitieve bodem- en geschiktheidskaarten
is de bedrijfskaart 1960, schaal 1 s 10.000, van het Staatsbosbeheer
gebruikt.
Als basis voor de veldopname diende een vergroting van deze kaart
tot schaal 1;5000.
Veldwerk
Het veldwerk had plaats van maart tot juni 1960, terwijl
in april 1961 nog enige correcties werden uitgevoerd.
De aard van de bodem werd d.m.T. grondboringen bepaald. Per
hectare werden gemiddeld 4 boringen 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 bodemeenheden in
het gestuwd preglaciaal.
De boordiepte bedroeg ongeveer 1,80 m; in de Peppelboom is over
het algemeen met een diepte van 1,20 m volstaan.
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 veldkaarten 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; de bodemgroep,
de diepte van het bodemprofiel,
de dikte van de A-|-horizont,
de dikte van de B2~horizont,
ijzerlaagjes onder de B-horizont,
lemige fibers,
de diepte van de bewerking,
de mate van afplaggen,
de korrelgrootte per dm diepte,
de lemigheid per dia diepte,
lemige lagen in de ondergrond,
de geologische afzetting.
Vervaardiging van kaarten
Voor de vervaardiging van de definitieve bodemkaart werden
de op de beide veldkaarten genoteerde gegevens en bodemgrenzen
op twee calques overgenomen, de profiel- en textuurcalque. Door
de bodemgrenzen van beide op één oalque over te brengen en die
naar schaal 1s10.000 te verkleinen, werd de concept-bodemkaart
verkregen.

- 45 Voor het maken van de geschiktheidskaarten is een lijst op
gesteld van alle "bodemeenheden met de hun toegekende geschiktheid
voor een "bepaalde houtsoort; zie bijlage 6. Met behulp van deze
lijst konden de geschiktheidskaarten van de bodemkaart worden af
geleid.
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