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VERKLARING VANJ3E IN DE TEKST GEBRUIKTE
BODEMmÏDÏGE UITDRUKKINGEN EN BEGRIPPEN
mu

micron, dit is 0,001 millimeter

klei

minerale delen kleiner dan 2 mu

leem

minerale delen kleiner dan 50 mu

zand

minerale delen tussen 50 en 2000 mu

grind.

minerale delen groter dan 2000 mu

textuur

de indeling naar korrelgrootte of de
samenstelling van de grond uit gro
vere en fijnere minerale deeltjes

goed gesorteerd zand

zand, waarin één korrelgrootte sterk
overheerst

slecht gesorteerd zand

zand, waarin vele korrelgrootten
naast elkaar voorkomen

mediaan van het zand (M^q)

de gemiddelde korrelgrootte van de
zandfractie (50-2000 mu), of nauw
keuriger omschreven* die korrel
grootte van de zandfractie (50-2000 mu),
waarbij 50$ van de deeltjes een gro
tere en 50$ een kleinere doorsnede
heeft

zeer grof zand

: zand met een M50

van

matig grof zand

; zand met een

van 210-420 mu

matig fijn en matig grof zands zand met een

van 150-420 mu

420-2000 mu

matig fijn zand

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

zeer fijn en matig fijn zand

s

leemarm

; een leemgehalte kleiner dan 10$

zwak lemig

: een leemgehalte van 10-17»5$

zwak en sterk lemig

: een leemgehalte van 10-32,5$

sterk lemig

s een leemgehalte van 17>5"32,5$

humus

s donkergekleurde, min of meer besten
dige organische stoffen, ontstaan
uit afgestorven planten- en dierenresten.

zand met een

van 105-210 mu

uiterst humusarm

een humusgehalte kleiner dan 0,7$

uiterst en zeer humusarm

een humusgehalte kleiner dan 1,5$

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$

moerig

een organische—stofgehalte hoger
dan 15$

matig dikke A-| of cultuurdek

een A-j van 30-50 cm dikte, ontstaan
door een geleidelijke ophoging met
plaggemest

humuspodzol-B

een B-horizont (inspoelingshorizont)
in minerale grond, waarvan het ingespoelde deel voornamelijk bestaat uit
amorfe humus of uit amorfe humus met
ijzer en aluminium.
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1. I N L E I D I N G .
In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer is een bodemkartering uitgevoerd van het complex "Eelerberg", onderdeel van de
Staatsboswachterij Haarle. Het doel was een overzicht te geven
van de productiemogelijkheden van de grond voor de bosbouw. Hier
toe zijn een bodemkaart en daa,rvan afgeleide geschiktheidskaarten
voor de Japanse lariks, de douglas en de grove den vervaardigd,
alle schaal 1:10.000, Het rapport geeft^hierop een toelichting.
Het complex "Eelerberg" ligt in de provincie Overijssel,
binnen de gemeente Hellendoorn (afb. 1, Top. kaart 1s50.000 blad
28 west). De totale oppervlakte van dit sterk verbrokkelde deel
van de boswachterij bedraagt rond 370 ka.
Het ligt gedeeltelijk op de noordelijke uitloper van een hoge,
en steile, grofzandige heuvelrug, gedeeltelijk op een veel lager,
zeer zwak golvend terrein dat de heuvel omzoomt. In het complex
treffen we uitsluitend zandgronden aan, waarvan de korrelgrootten
sterk uiteenlopen. De vochtvoorziening van de gronden op de hoog
gelegen delen is geheel afhankelijk van de neerslag; die van de
lager gelegen gronden wordt zowel door de neerslag als door het
grondwater beïnvloed.
De aard van de bodem, de topografie en de waterhuishouding
hangen veelal nauw samen met de opbouw van het landschap. Deze
vormt als het ware de basis van de bodemkaart. In hoofdstuk 2
worden het landschap, zijn ontstaan en opbouw alsmede de hieruit
voortvloeiende topografie en hydrologie behandeld. Aan de begroei
ing en de oude en nieuwe cultuurtoestand, die eveneens als onder
delen van het landschap mogen worden beschouwd, wordt tevens enige
aandacht geschonken.
In hoofdstuk 3 worden enige beginselen van de bodemvorming
en de belangrijkste voorkomende gronden behandeld.
Op basis van de kennis van landschap en bodem, in beide vori
ge hoofdstukken besproken, kan een legenda worden opgesteld. De
verantwoording van deze legenda vindt men in hoofdstuk 4- Dit
hoofdstuk wordt besloten met een karakteristiek van alle onder
scheiden bodemeenheden, waarvan bij elk tevens de bosbouwkundige
waardering en eventuele bijzonderheden worden vermeld.
Aan de bodemkaart moeten voor de praktijk bruikbare gegevens
kunnen worden ontleend. Een samenvattende waardering van de bodem
en ook een geschiktheidsbeoordeling voor de drie houtsoorten zijn
in hoofdstuk 5 aan de orde gesteld.
Hoofdstuk 6 geeft enige technische bijzonderheden betreffende
de kartering en de vervaardiging van de kaarten.
Een verklaring van een aantal bodemkundige termen en begrippen
vindt men vóór in het rapport.
De kartering en het onderzoek naar de bosbouwkundige produktiemogelijkheden van de grond vonden plaats van 1 juli tot eind no
vember I960.

Geologische
periode

Afzetting

Holoceen

Stuifzanden

Würmt ijd

Solifluctie
Niveofluviaal
Dekzand

Ouderdom in
jaren

10.000

80.000

Eemtijd

Risstijd

Vóór de Pdsstijd

Afzetting keizand
(keileem)
Vorming van de
stuwwallen
Afzetting van de
riviervlakte

Afb. 2. Tabel van de geologische afzettingen.
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Het veldwerk werd voor een belangrijk deel verricht door twee praoti'oantens de heer H.M. IJvel uit Suriname en de heer C. Soels, bosbouwstudent te Wageningen in een periode van respectievelijk twee
maanden en anderhalve maand. Het resterende veldwerk werd afgemaakt
door de heer A. Schoones. De heer J.F. Firet had het dagelijks toe
zicht, terwijl de algehele leiding bij Ir. K,R. Baron van Lynden
berustte. Dr. G.C. Maarleveld, geoloog bij de Stichting voor Bodemkartering was ons enige malen behulpzaam bij het vaststellen
en herkennen van geologische afzettingen.
Het rapport werd samengesteld door de heer J.F. Firet.

2. H E T

L A N D S C H A P

De bodem vormt een onderdeel van het landschap. Door ook dit land
schap in deze toelichting te betrekken kan ons inzicht in de bo
demgesteldheid aan duidelijkheid winnen. In het volgende willen
wij de landschappelijke aspecten, die direct met de bodemgesteld
heid samenhangen dan ook nader bezien.
Achtereenvolgens worden besproken? het ontstaan en de opbouw van
het landschap (2.1); de hieruit voortvloeiende topografie (2.2)5
de met de opbouw en topografie samenhangende waterhuishouding
; de oude en recente cultuurtoestand en de huidige begroeiing

2-1

ONTSTAAK BIT OPBOUW

Het landschap, zoals wij dit thans kennen, is voor een belangrijk
deel niet alleen door het landijs uit de Risstijd gevormd, maar
ook onder invloed van het koude klimaat uit de daarop volgende
ijstijd, Se Würm,
De geologische afzettingen die onze aandacht vragen zijn
het gestuwd preglaciaal, de keileem en het keizand, het oude dekzand, het jonge dekzand, het solifluctiedek, het niveofluviaal en
het stuifzand. Een beschrijving van de geologische overzichts
kaart besluit de geologie van het landschap.
De tabel op afb. 2 geeft een overzicht van deze afzettingen en van
de periode waarin zij gevormd zijn. In overeenstemming met hun na
tuurlijke ligging vindt men hierin de oudere afzettingen onderaan
en de jongere boven.
Het gestuwd preglaciaal
Vóór de Risstijd maakte midden-Nederland deel uit van een grote
riviervlakte, waar enkele grote naar het noorden en westen stro
mende rivieren laagsgewijs hoofdzakelijk zand en grind hebben af
gezet. Een verticale doorsnede door deze afzetting zou ons een
grillig beeld te zien geven van dikke en dunne, fijne en grove
zand- en grindlagen. Dit gehele pakket wordt wel preglaciaal ge
noemd.
In de zeer koude Risstijd breidde de ijskap van Scandinavië
zich zo sterk uit, dat een deel van Europa, waaronder ook middenNederland, door het landijs werd bedekt.

rr77777777Tm
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afb.3 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

grof zand
leem

afb.4 Voorbeeld van de wijze waarop de lagen van het gestuwd
Preglaciaal dagzomen. (Blokdiagram)

2
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De zeespiegel daalde sterk, omdat veel neerslag in de vorm van ijs
werd vastgelegd. Hierdoor erodeerden de rivieren diepe dalen in
het preglaciaal.
Op zijn weg naar het zuiden maakte landijs in de eerste plaats
gebruik van de laagste terreingedeelten. Het drong de rivierdalen
"binnen, waardoor het ijsfront gesplitst werd in een aantal lobvormige ijsmassa's. Deze ijslobben oefenden op de dalwanden een ster
ke -vooral zijdelings gerichte- druk uit. Grote schollen werden
uit de diep bevroren grond losgebroken en in schuine stand dak
pansgewijs over elkaar geschoven, waarbij zij soms geheel verkneed
werden. Het dal werd hierbij verbreed en verdiept, terwijl aan
beide zijden heuvels ontstonden, de zg. stuwwallen (afb. 3). Het
geheel va,n opgeperste schollen, die gewoonlijk evenwijdig aan de
lengterichting in de stuwwal liggen noemt men gestuwd jor^glaciaal^»
Het is duidelijk dat de horizontale gelaagdheid na de stuwing
ernstig is verstoord. In de stuwwallen treffen we dan ook schuine
en soms vrijwel verticaal staande lagen aan. In een horizontaal
vlak door de stuwwal op 75-100 cm diepte kunnen wij deze lagen waar
nemen. Zij vormen daar een grillig patroon van min of meer even
wijdig lopende stroken: dagzomen (afb. 4)•
De horizontaal gemeten breedte varieert van enige meters tot
100-200 m. In de "Eelerberg" bestaan deze MW-ZZO gerichte stroken
vrijwel alle uit zeer grove zanden en grind. Het zand bevat bijna
uitsluitend kwarts met een uiterst geringe bijmenging van verweerbare mineralen en brokjes gesteente. Deze zg. witte zanden zijn
waarschijnlijk afgezet door de rivieren Ems en Wezer, die door het
uit het noorden naderende landijsfront gedwongen werden naar het
westen af te buigen.
De "Eelerberg" is de noordelijke uitloper van een NNW-ZZO ge
richte stuwwal waarvan ook de Hellendoornse berg, de Haarlerberg
en de Holterberg deel uitmaken. De opbouw komt overeen met de
stuwwalllen van de Veluwe. De grote verschillen tussen de dagzomende lagen in korrelgrootte en mineralogische samenstelling
(bruine en witte zanden), zoals wij die van bijvoorbeeld de stuw
wal van G-arderen kennen, komen hier echter niet voor.
De keileem en het keizand
Bewegend landijs kan op zijn weg materiaal uit de bevroren onder
grond opnemen en elders afzetten. Door de grote wrijvingskrachten,
die tussen ijs en ondergrond optreden, wordt dit materiaal ge
woonlijk verkleind en soms geheel verpulverd.
Deze afzetting, keileem genaamd, kan overal voorkomen waar
het landijs gelegen heeft. Vaak is hij, na het terugtrekken van
het landijs, door erosie geheel of gedeeltelijk verdwenen. De
samenstelling van de keileem varieert nogal en kan bestaan uit
een taaie vaste leem met enkele stenen van noordelijke herkomst
(granieten), maar ook uit een heterogeen, min of meer leemhoudend,
scherp aanvoelend zand, eveneens met keitjes van noordelijke her
komst. In het laatste geval spreekt men wel van keizand.
In het gekarteerde gebied treffen wij voornamelijk keizand
aan. Het komt nergens aan de oppervlakte, aangezien het later is
bedekt door jongere afzettingen (dekzand, niveofluviaal). Het
ligt op wisselende diepte in een gordel om de stuwwal. Men treft
het eveneens in Schuilenburg aan. Hier ligt het voora,l rondom de
leemgroeven, dicht aan de oppervlakte.

Foto J.F. Firet

Afb.

5

Het vlakke lage weidegebied ten westen van
de Eelerberg (op de achtergrond).
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Soms is het vermengd met groen glauconiet houd end. zand. De geëx
ploiteerde leem uit de eveneens in Schuilenburg voorkomende leemgroeven mag men wel tot de echte kei"leem" rekenen.
Het oude dekzand
Na een korte onderbreking van een periode met een milder klimaat,
de Eemtijd, begint een nieuwe koude tijd, de Würm. Hoewel het
landijs ons land toen niet bereikte, kent de Würmtijd perioden
waarin de temperatuur toch zo laag was, 0at de ondergrond perma
nent bevroren bleef en de bovengrond alleen in de zomer kon ont
dooien.
Het oude dekzand is in een dergelijke zeer koude periode van
de Würmtijd afgezet. Algemeen wordt aangenomen, dat het materiaal
uit het toen droogliggende Noordzeebekken afkomstig is en dat het
door krachtige noordelijke en noordwestelijke sneeuwstormen onder
meer in midden-Nederland werd afgezet. Het oude dekzand is geken
merkt door een fijne gelaagdheid van afwisselend zeer fijn en ui
terst fijn leemhoudend zand. Het reliëf is zeer zwak golvend tot
vlak. De weiden ten westen van de stuwwal geven hiervan een goed
voorbeeld (afb. 5)- Men vindt het oude dekzand in het westelijke
deel van het karteringsgebied, de oostelijke grens wordt ten naaste
bij gevormd door de 10 m hoogtelijn..

Het jonge dekzand is in de laatste koude periode van de Würmtijd
uit het oude dekzand ontstaan. Als gevolg van de droogte en de
schrale begroeiing zijn vooral de hoogste delen van het oude dekzandlandschap opnieuw verstoven. Het zand werd echter nabij de
oppervlakte of rollend over korte afstand verplaatst, waarbij de
nog fijnere delen gewoonlijk geheel wegwaaiden en elders terecht
kwamen.
Het jonge dekzand heeft een weinig opvallende gelaagdheid en
is wat grover dan het oude dekzand. Het reliëf is eveneens zwak
golvend, maar opvallend onrustiger. Goed waarneembare ruggen en
koppen wisselen over korte afstand af met vlakke gedeelten.
De verbreiding is tamelijk gering, we vinden het hoofdzakelijk
in een smalle strook ten westen van de s-uwwa,l tussen de 10 en de
15 m hoogtelijn. De grens tussen het oude en jonge dekzand wordt
op enkele plaatsen gevormd door een zg. steilrand. Deze kan men
duidelijk waarnemen waar de weg Hellendoorn-Luttenberg de beboste
heuvelrug verlaat en overgaat in het vlakke graslandgebied van het
Hellendoornse broek.
Het solifluctiedek
De in de zomer ontdooide en doorweekte bovengrond van hellende ter
reinen kan een weinig dalwaarts schuiven, zelfs bij een geringe
helling. Hierbij trad een sterke vermenging van het "glijdende" ma
teriaal op. Dit verschijnsel wordt solifluctie of bodemvloeiing
genoemd en het resultaat hiervan noemt men de solifluctielaag of
het solifluctiedek. Gewoonlijk wordt door solifluctie het materiaal
maar over geringe afstand verplaatst.
De 50-100 cm dikke, grindrijke solifluctielaag treft men aan
op de hellingen van de stuwwal, hier en daar ontbreekt zij echter.
Op de Eelerberg komen in het solifluctiedek, of op het scheidingsvlak van solifluctiedek en ondergrond keienvloeren voor.

In het laatste geval is in het solifluctiedek dan wat dekzand hijgemengd. Keienvloeren vindt men eveneens als scheidingslaag tussen
solifluctiedek en dekzand- Over het ontstaan van deze keienvloeren
kan niets met zekerheid worden gezegd.
Het niveofluviaal
Langs de steile hellingen van de stuwwal trad in de zomer naast
solifluctie ook directe verspoeling van het grofzandige materiaal
op. Naaet elkaar vindt men dan gelaagd materiaal (verspoeling) en
gemengd materiaal (solifluctie). In de winter kon in de luwte hier
overheen een laagje dekzand worden afgezet. Deze afzetting nu,
die wij ons ontstaan denken door een afwisseling van verspoeling,
solifluctie en dekzand, wordt met de naam niveofluviaal aangeduid.
Uit de wijze van ontstaan volgt reeds dat het niveofluviaal
zeer heterogeen en wisselend van samenstelling is. Overwegend "be
staat het uit matig fijn of fijn zand, waarin vrijwel altijd grind
voorts lemigo en soms lössachtige laagjes, grindsnoertjes, grindnesten en leembrokken verspreid voorkomen. Het zand heeft vaak een
hleek grijagele of "bleek grijsbruine kleur. Wanneer veel dekzand,
respectievelijk veel materiaal van de stuwwal is bijgemengd, is
het soms moeilijk van het dekzand of het gestuwd preglaciaal te
onderscheiden. Van het keizand is het gewoonlijk wat gemakkelijker
te onderscheiden door de afwezigheid van granietjes.
De afzetting ligt als een gordel om de stuwwal heen en heeft
ten oosten hiervan een grote verbreiding. Yaak ligt op het niveo
fluviaal een laagje dekzand van variërende dikte. Wanneer het niet
te dik was, is het gewoonlijk tot het niveofluviaal gerekend.
Het stuifzand
Op deWiirntijd volgde een warmere periode, het Holoceen, die met ge
ringe 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 5)1 die zich gewoonlijk tot op de huidige dag voortzet.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere de in de dekzanden voorko
mende humuspodzolgronden.
Tanaf de vroege Middeleeuwen vinden echter opnieuw verstui
vingen plaats. De oorzaak van deze verstuivingen in een betrek
kelijk vochtig klimaat en bij een dichte begroeiing, moeten wij
bij de mens zoeken, die door verstoring van de vegetatie (kappen
van bos, overbeweiding van de heide) het fijnkorrelige, hoog bo
ven het grondwater liggende zand aan de wind blootstelde.
Op de hoge en droge plaatsen, waar vegetatie en bodem het
minst weerstand konden bieden, kreeg de wind vat op de grond en
begon de verstuiving. Het verstoven zand werd door de wat le
venskrachtiger vegetatie in de laagten opgevangen en vastgelegd.
De overstuivingen traden verre van regelmatig op. Perioden van
sterke zandaanvoer wisselden af met tijden waarin vrijwel geen
zand werd afgezet. In deze stilstandsperioden kon de vegetatie
weer vaste voet krijgen om na enige tijd opnieuw onder het zand
bedolven te raken. Bij iedere tijdelijke begroeiing ontstond een
humeus zandlaagje, waarvan , naarmate de vegetatie zich langer
handhaafde, de dikte en het humusgehalte toenemen. Het is duidelijk
dat op deze wijze een zanddek ontstaat van afwisselend humusloze
en meer humeuze zandlaagjes.

dekzand
uiterst humusarm stuifzand
zeer humusarm stuifzand
matig humusarm stuifzand
bodemprofiel
Afb.6

K

Schematische voorstelling van de ontwikkeling van het Stuifzand landschap
uit het Dekzandlandschap naar Schelling (dwarsdoorsneden).

Foto J.F. Firet

aft. 7
Hatte uitgestoven laagte (Natte Vlakvaaggrond)
in de "Heerdts Belten".
Verspreid in de laagte enkele zeer kleine
stuifzandkopjes.

Afb.:8

Hoogtekaart van de Eelerberg en omgeving

Schaal 1 ! 25.000
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Naarmate de verstuiving verder gaat treedt een omkering van
het reliëf op. De oorspronkelijke laagten stuiven steeds meer op,
terwijl de vroegere hoogten verder worden uitgeblazen (afb. 6).
De uitblazing komt tot staan wanneer het grondwater of grover ma
teriaal, dat door de wind niet verplaatst kan worden, wordt be
reikt. De heuvels en de doorgaans vlakke laagten worden met de
naam opgestoven hejzveljs, respectievelijk uitj£e^sjtoj^e_n laagten aan
geduid. Stuifzandgebieden zijn vaak lange tijd in beweging geweest,
waarbij opgestoven heuvels weer konden worden aangetast en in de
uitgestoven laagten opnieuw heuvels opstoven»
Een stuifzandgebied vertoont dan ook een zeer sterk reliëf van min
of meer humeuze, al dan niet op een oud bodemprofiel liggende opge
stoven heuvels, afgewisseld door vlakke uitgestoven laagten.
In het gekarteerde gebied vindt men vooral ten westen van het
sanatorium grote aaneengesloten uitgestoven laagten, waar het
grondwater zich dicht onder de oppervlakte bevindt (afb. 7)de
wat zuidelijker gelegen uitgestoven laagten ligt de grondwater
spiegel veel dieper. Opgestoven heuvels en dunne stuifzanddekken
op profiel treffen we plaatselijk (soms hoog) op de stuwwal aan,
hoofdzakelijk echter aan de westzijde.
De geologische overzichtskaart (bijlage 1)
Deze kaart geeft een overzicht van de verbreiding en de onderlinge
ligging Van de belangrijkste afzettingen.
De kern van het gebied wordt gevormd door de, uit gestuwd
preglaciaal bestaande, steile heuvelrug of stuwwal. Rondom deze
stuwwal ligt een gordel van keizand (keileem), die echter nergens
aan de oppervlakte komt Lager op de helling duiken keizand en
keileem vrij snel onder het dekzand weg (bijlage 6).
Op dit keizand en wat hoger op de helling van de stuwwal ligt
het niveofluviaal. Nog hoger op de helling wigt het geleidelijk
over het gestuwd preglaciaal uit en gaat zonder scherpe grens in
het solifluctiedek over. Het solifluctiedek is echter niet op de
kaart aangegeven. Onderaan de helling duikt het vrij plotseling
onder het dekzand weg of gaat hierin min of meer geleidelijk over
(bijlage 6). Op de overzichtskaart is het niveofluviaal op keizand
en op gestuwd preglaciaal apart aangegeven.
In het overige, la,ge en gewoonlijk vlakke gebied komt het
dekzand aan de oppervlakte.
Stuifzand vindt men voornamelijk in het midden en het zuid
westen van het complex "Eelerberg". Het komt voor op dekzand, ni
veofluviaal en gestuwd preglaciaal.
2.2 DE TOPOGRAFIE
Onder topografie verstaan wij hier de hoogteligging en het reliëf.
Beide zijn van belang voor de bodemvorming en de waterhuishouding.
De hoogtekaart (afb. 8) geeft een overzicht van de onderlinge hoog
teverschillen en de hoogteligging ten opzichte van N.A.P..
Bij het bekijken van deze kaart valt direct op, dat het karteringsgebied uiteenvalt in twee delens een hoge en steile ÏTNV-ZZO
gerichte heuvelrug en een veel lager vlak of zwak golvend land
schap dat deze rug aan de west-, noord- en oostzijde omsluit. De
rtig vormt de noordelijke uitloper van de reeds ter sprake gekomen
stuwwal, die behalve de Eelerberg ook de Hellendoornse berg, de
Haarlerberg en de Holterberg omvat. De laatste twee liggen
echter niet meer in het gekarteerde gebied.
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Ter hoogte van het sanatorium heeft de rug een min of meer
driehoekige doorsnede d.w.z. vrij steile hellingen en een smalle
kam. Naar het zuiden neemt de breedte toe; een doorsnede krijgt
daar de vorm van een trapezium. Op de hoogste punten van de on
regelmatig gevormde kam vindt men de brandtoren en een steen van
de Rijksdriehoeksmeting. Het hoogste punt van de Eelerberg ligt
op ongeveer 47 m boven N.A.P..
Ongeveer ten westen en zuidwesten van het sanatorium is het
reliëf op de helling zeer onrustig door het voorkomen van stuif
zandheuveltjes.
Het vlakke en soms zwak golvende lagere gedeelte ligt ten
naaste bij tussen de 7 en 10 meter hoogtelijn. Het helt geleide
lijk naar het westen, noorden en oosten af. Naar het oosten loopt
het uit in het dal van het riviertje de Segge.
2-3

JE WATERHUISHOUDING

Bij de bespreking van de waterhuishouding komen zowel de afwatering
en ontwatering als de vochtvoorziening aan de orde. Dank zij de
grote hoogteverschillen is de waterhuishouding in dit betrekkelijk
kleine gebied sterk gevarieerd. We vinden zowel hoog gelegen eeer
droge, als laag gelegen vochtige en soms zeer natte gronden.
Gezien de hoogteligging van het terrein ten opzichte van de
naaste omgeving kan in het algemeen een goede afvoer van het over
tollige water worden verwacht. Toch komen in de laagste gedeelten
van het vlakke gebied rondom de stuwwal nog vrij hoge grondwater
standen voor. Het betreft in het noorden de vakken 16, 18, 19» 21
en 23 en meer naa.r het zuiden de laag gelegen uitgestoven laagten
in de vakken 1b, 1c, 3b, 4a en 4c en 4d. Yoor een betere ontwate
ring zijn vooral in de vakken 18, 19» 22 en 23 op korte onder
linge afstand greppels gegraven. Met het materiaal uit de grep
pels is het tussenliggende terrein 30 tot 40 cm opgehoogd. Een wat
hogere ligging gaat dan gepaard met een betere ontwatering.
In de vakken 18, 19 en 23 zijn tevens afwateringssloten ge
graven, die aansluiten op de Boksloot. Deze vormt de hoofdafwateringsleiding van het noordelijtedeel van het complex en voert het
water in noordelijke richting af naar het Overijssels kanaal.
Niettegenstaande deze maatregelen komen vooral in de vakken 18 en
23 ons inziens te hoge grondwaterstanden voor. Wellicht is het
aantal greppels hier te gering of is hun werking verminderd door
periodiek verstopte duikers.
De wat zuidelijker gelegen lage uitgestoven laagten zijn
plaatselijk begreppeld. Een waterafvoer ontbreekt echter. In de
vakken 4c en een deel van 3b wordt bovendien afvalwater van het
sanatorium geloosd.
De vochtvoorziening van het bos wordt onder meer bepaald door
de neerslag en/of het grondwater, dat al naar gelang de neerslag
meer of minder fluctueert.
Op de laag gelegen gronden zal het grondwater zelden buiten
het bereik van de boomwortels wegzakken. Vochtgebrek zal hier
slechts bij uitzondering voorkomen. Wanneer een teveel aan water
vlot wordt afgevoerd, hebben deze gronden een voor bos gunstige
waterhuishouding. Is de afwatering onvoldoende, dan zal door de
periodiek hoge grondwaterstand de wortelzone worden beperkt,
met als gevolg een minder gunstige boomgroei.
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Op hoger gelegen gronden kan in regenarme perioden de grond
waterspiegel beneden de hoofdbewortelingszone dalen. Voor de vocht
voorziening is het bos dan aangewezen op het vocht dat, aan de
humus en leem gebonden, in de grond achterblijft. Gewoonlijk is
dit niet voldoende om een maximale groei te waarborgen.
Op de nog hoger gelegen gronden, zoals op de heuvelrug, is het
bos voor zijn vochtvoorziening geheel op de neerslag aangewezen.
Het kan slechts profiteren van het vocht dat de bodem in staat is
vast te houden. Dit vermogen wordt hoofdzakelijk bepaald door het
humusgehalte, de lemigheid en de korrelgrootte van het zand. Op
de doorgaans ondiépe en zwak lemige gronden, die we op de heuvel
rug aantreffen zal het vocht vaak een groeibeperkende factor zijn.
In deze hoog gelegen droge gronden kunnen de boomwortels onder be
paalde omstandigheden vaak zeer diep doordringen. Komen in de on
dergrond vochthoudende of ondoorlatende lagen voor, dan kan dit
voor de vochtvoorziening een belangrijk voordeel betekenen. Als
voorbeeld hiervan noemen we de lemige lagen in het niveofluviaal
en de gewoonlijk komvormig gelegen overstoven bodemprofielen in
de stuifzanden. Tot slot zij vermeld, dat in de stuifzanden, dank
zij de gemakkelijke doorworteling, lage grondwaterstanden nog tot
de vochtvoorziening van het bos kunnen bijdragen.
Om een zeer globaal inzicht te verkrijgen van de waterbewe
ging in een terreingedeelte, waar geen intensieve begreppeling
heeft plaatsgehad, werden grondwaterstanden gemeten op een zestal
plaatsen aan de noordgrens van vak 17a. De metingen werden op on
geregelde tijdstippen uitgevoerd in de periode van 14 december 1960
tot 30 november 1961.
De gegevens zijn weergegeven in een grafiek (afb. 9 ) - Het
blijkt dat de droge zomer van 1959 nog tot eind 1960 invloed heeft
gehad op de grondwaterstand. Opvallend is, dat de fluctuatie van
het grondwater in de verschillende bodemeenheden vrijwel parallel
loopt. We zouden hieruit willen concluderen dat -althans hier- een
duidelijke invloed van drangwater van de stuwwal niet aanwezig is.
2

•4

DB OUDE EN RECENTE CÏÏLTTJTJRTPEST AND EN DE BEGROEIING

Uit de topografische kaart van de Eelerberg en omgeving van 1850
(fifb. 10) blijkt dat wij niet van een zeer oud bosgebied kunnen
spreken. Op de heuvelrug zelf kwam toen alleen heide en vrijwel
nergens bos voor. Bouwland vond men op de essen langs de flanken
van de stuwwal (Hellendoornse es, Schuilenburger es en de es van
Eelen). De weilanden lagen voornamelijk tussen deze bouwlanden en
de Regge. De grote oppervlakte broe kgrond ten westen van de stuw«»
wal was vrijwel nog niet in cultuur.
Op deze oude top. kaart wordt een perceel bouwland aangegeven,
dat op de huidige bedrijfskaart de vakken 16 en 17 omvat en ge
deeltelijk bekend ie onder de naam "De grote Kampen". Deze per
celen zijn nu nog door duidelijk waarneembare oude wallen (wildwallen) omgeven. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit ter
rein lange tijd in cultuur is geweest, in elk geval bleek dit
niet uit de profielopbouw. Op de bodemkaart zijn deze percelen
dan ook niet als gronden met "cultuurinvloed" vermeld. Hetzelfde
geldt v0or de afd. 16b waar ook landbouw zou zijn uitgeoefend en
voor de afd. 12b (Veulenweide) waar weiland geweest zou zijn.
De bosbedrijfskaart van het complex Eelerberg laat ons zien,
dat na 1850 de bebossing in hoog tempo is uitgevoerd.

Af b.11

De begroeïngs-en cultuurtoestand van de Eelerberg en omgeving naar de topografische kaart van 1882 (iets vereenvoudigd)
Schaal 1 : 25000
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Voornamelijk echter in het gebied, dat deel uitmaakte van het toen
gestichte landgoed "De Eelerberg". De oudste opstanden bestaan uit
grove den, van latere datum dateert de op grote schaal aanwezige
onderbeplanting van douglas.
Een vergelijking van de topografische kaarten van 1850 en 1882
laat duidelijk zien welke grote veranderingen er in deze 32 jaar
hebben plaatsgehad (nfb. 10 en 11).
Zoals in hoofdstuk 1 werd vermeld is het gebied thans vrijwel
geheel bebost. Van de verschillende houtsoorten neemt de grove
den nog steeds een belangrijke plaats in. Afgaand op groei en stam
vorm, krijgt men de indruk dat de oudste opstanden van grove den
over het geheel genomen van goede herkomst zijn. De jongere op
standen tonen wat dit betreft een veel ongunstiger beeld.
Aan de kruidenvegetatie is slechts geringe aandacht besteed.
Wij willen hierover alleen enkele globale en zeer onvolledige op
merkingen maken.
^e_Y£S£"fca;tj.e_oi2 ö_e_d.roge_humus£odz_olen ')
Als natuurlijke vegetatie is hier struikheide aanwezig. Opvallend
is het plaatselijk sterk voorkomen van jeneverbes, onder andere
in de vakken 28 en 29. Deze vegetatie komt overeen met die op een
gedeelte van de Holterberg en de Lemelerberg. Onder niet al te
dicht gesloten grove-dennenbossen vinden we voornamelijk Hypnum-en
Dicranummossen, plaatselijk ook bosbes en smele.
Ile_v£Sietat.ie__0J2 âe__mati_g_dro£e_humusjDOdziolen. ')
Ook hier speelt de struikheide nog een belangrijke rol, zij is
echter al vrij sterk vermengd met dopheide.
De_vegetat_ie_o]o de_v_ocht_ig_e humusp£d_zolen
De plaats van de struikheide wordt hier ingenomen door dopheide
en ook iser aseds eest behoorlijke hoeveelheid buntgras aanwezig.
De_v£g_etati.e_0£ jle_natte_humus£Odzolen t )
Het buntgras is hier zeer vitaal en komt voor in de vorm van grote
pollen, de zogenaamde buntbelten. Plaatselijk werd ook mattenbies,
braam en wilg aangetroffen.
De_vjsgetatie_02 ^e„Duinvaa_ggronden ')
Op de droge Duinvaaggronden met een profiel in de ondergrond komen
behalve mossoorten als Hypnum en Dicranum ook grassen voor, b.v.
Deschampsia. Voorts vinden we er struikheide, bosbes, stekelvaren
en enige opslag van prunus, lijsterbes en eik.
De uitgestoven laagten vormen hiermede een grote tegenstelling.
De vegetatie is hier nl. zeer arm. Zij bestaat voornamelijk uit
rendiermos.
In de Duinvaaggronden-op-profiel, waar het grondwater nog enige
invloed heeft wijkt de vegetatie weinig af van die op de droge
variant. Over het algemeen is de groei wat vitaler. Vooral de
opslag van loofhout schijnt van het vocht in de ondergrond te pro
fiteren. De begroeiing in de laag gelegen natte uitgestoven laag
ten (Vlakvaaggronden) wijkt nogal af van die in de droge. Het ren
diermos is sterk teruggedrongen, Hypnum en Dicranum nemen nu een
belangrijke plaats in. Opvallend is hier de aanwezigheid van
struikheide en dopheide.
1)

Voor beschrijving van deze gronden zie hoofdstuk 3»3»

Afbraak

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

Vergaan van planten
en dierenresten

vorming van humus

vermenging van bovenen ondergrond door bio
logische activiteit

Verwering van mine
ralen en gesteente
fragmenten

vorming van kleimineralen

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

Afb. 12. Schematisch overzicht van de bodemvormende processen.
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3.1 HET ONTSTAAN VAN DE BODEM
Aan de oppervlakte van geologische afzettingen treden processen
op, die -wanneer zij maar lang genoeg werkzaam zijn- de boven
laag volledig omvormen. Het geheel van deze processen, waarbij
tegelijkertijd afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer van zowel
minerale als organische stoffen plaatsvindt, noemen wij bodem
vorming.
Bij deze bodemvorming ontstaat gewoonlijk een zekere ge
laagdheid, die in het oorspronkelijke materiaal, het moedermateri
aal niet aanwezig was. Afb. 18 geeft hiervan een voorbeeld. In het
aanvankelijk homogene geelbruine moedermateriaal treft oen nu dui
delijke zwarte en bruine lagen aan.
Van de vele zeer ingewikkelde processen, die bij de bodemvor
ming een rol spelen, willen wij de belangrijkste wat nader bezien.
Gemakshalve verdelen wij ze hiertoe in drie groepen, waarin res
pectievelijk de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materiaal
en verplaatsing van stoffen door de grond de belangrijkste plaats
inneemt (afb. 12).
AF3RAAX
Het vergaan van plantenresten
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Het vergaan
van afgestorven plantenresten gaat vrijwel altijd gepaard met de
vorming van humus.
De_verwering
Door afwisseling van temperatuur en vochtigheid en door inwerking
van zwakke zuren, afgescheiden door plantenwortels of ontstaan
bij het vergaan van plantenresten, kunnen mineralen en gesteente
fragmenten worden aangetast en in kleine brokken uiteenvallen of
wel verweren.
Bij deze verwering komen stoffen vrij, b.v. natrium, kalium,
calcium, aluminium, ijzer, fosfor e.d.. Een deel hiervan kan di
rect de plant als voedsel dienen^ een ander deel wordt in de grond
vastgelegd of afgevoerd.
Er bestaan gemakkelijk verweerbare en vrijwel onaantastbare
mineralen. Afzettingen met veel gemakkelijk verweerbare mineralen
zoals veldspaat, glimmer e.d., noemen wij "rijk"; materiaal met
veel moeilijk verweerbare mineralen, b.v. kwartsen, wordt als
"arm" aangeduid.
NIEUWVORMING
Humusvorming
Onder humus verstaan wij hier een groep van donker gekleurde, min
of meer bestendige stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong.
Het wordt gevormd uit de door kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën geheel of gedeeltelijk afgebroken weefsels van planten
en dieren en uit de uitwerpselen van dieren. De afbraak van dit
dode materiaal en de vorming van humus zijn onafscheidelijk aan
elkaar gebonden.
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Er worden vele soorten humus onderscheiden, waarvan wij de voor
naamste hier willen noemen.
ruwe humus s Humus,waarin het oorspronkelijke weefsel van de
plant nog herkenbaar is, wordt voornamelijk gevormd
door schimmels en bacteriën,
amorfe humus; Vervloeide humus, die als een dun, zwart huidje
rondom de gandkorrels ligt.
moderhumus s Microscopisch kleine bolletjes of groepen bolle
tjes die tussen de zandkorrels in liggen. Het zijn
uitwerpselen van kleine bodemdieren.
mullhumus
s Dit is een innige vermenging van organische stof
en minerale delen, gevormd door onder andere re
genwormen.
Vorming van kleimineralen
In rijk moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandigheden uit
de verweringsprodukten nieuwe mineralen, zogenaamde kleimineralen,
ontstaan. Dit zijn microscopisch kleine, schubvormige mineralen
die, wanneer zij in voldoende mate aanwezig zijn, de grond kneed
bare of plastische eigenschappen geven.
AM- EN AFVOER
In de grond vindt voortdurend verplaatsing van materiaal plaats.
Mollen, muizen en regenwormen woelen in de grond, waarbij onverweerd materiaal naar boven en humeuze grond naar beneden getrans
porteerd wordt. Door deze vermenging wordt de humeuze bovengrond
aanmerkelijk verdiept.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verwerings
produkten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij de
in ons klimaat voorkomende overwegend neergaande waterbeweging
zullen de opgeloste stoffen op een zekere diepte neerslaan of ge
heel uitspoelen. Niet alleen opgeloste stoffen maar ook kleine
bodemdeeltjes, zoals kleimineralen en/of moderhumus, kunnen op
denduur door het regenwater naar beneden worden getransporteerd.
De reeds geconstateerde gelaagdheid zou op deze wijze kunnen zijn
ontstaan.
Al deze bodemvormende processen (afb. 12) kunnen in diverse
soorten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden van
klimaat, vegetatie en waterhuishouding verschillend verlopen, waar
door geheel verschillende bodems tot ontwikkeling komen. Bovendien
wordt de mate van ontwikkeling beïnvloed door de tijd gedurende
welke deze factoren hebben gewerkt. Het zal dan ook duidelijk zijn
dat er, zelfs binnen betrekkelijk kleine gebieden, een grote va
riatie in bodemgesteldheid kan bestaan.
3.2 HET BODEMPROFIEL EU 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 een duidelijke gelaagdheid vin
den wij in afbeelding 18. Een goed waarneembare maar minder scher
pe gelaagdheid geeft afb. 14 weer.
Deze horizontale lagen kunnen in vele opzichten van elkaar
verschillen, b.v. in hun gehalte aan humus, aluminium, ijzer, klei
of door vastheid, structuur, kleur, lemigheid enz.. Lagen die
door bodemvorming zijn ontstaan worden gewoonlijk "horizonten" ge
noemd.
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De opeenvolging, de dikte, de kleur en andere visueel waar
neembare eigenschappen van deze horizonten vormen vaak de belang
rijkste veldkenmerken van de bodem. Om nu de verschillende bodems
te kunnen beschrijven, vergelijken en indelen, duidt men de min
of meer overeenkomstige horizonten met eenzelfde letter of letter/
cijfer combinatie aan.
De hoofdhorizonten geeft men aan met de letters A, B en C,
In de A-horizont vindt opeenhoping en uitspoeling van humus plaats,
maar ook uitspoeling van minerale delen. In de B-horizont worden
de uitgespoelde stoffen weer neergeslagen. Het hieronder liggende
onveranderde moedermateriaal wordt C-horizont genoemd. Deze drie
hoofdgroepen worden door toevoeging van een cijfer of letter weer
onderverdeeld.
At

Bovenste horizont van het profiel, met relatief hoog organische-stofgehalte, vermengd met minerale bestanddelenj maximale
biologische activiteit.

Ag

Horizont van maximale uitspoeling, gewoonlijk relatief licht
gekleurd (loodzandlaag).

Aj

Overgang naar B, meer A- dan B-karakteristieken.

B-)

Overgang naar A, meer B- dan A-karakteristieken.

B2

Horizont van maximale inspoeling

B£k Dunne zwarte, humusrijke laag in de B2 van een humuspodzol.
Bj

Overgang naar C, meer B- dan C-karakteristieken.

C

Relatief weinig verweerd materiaal, waarin de ontwikkeling van
het bovenliggende profiel heeft plaatsgevonden.

Cg

Deel van de C-horizont waarin duidelijke gleyverschijnselen
voorkomen.

D

Laag die afwijkt van het C-materiaal of van het moedermateri
aal waarin het profiel is ontwikkeld.

Ap

Bouwvoor of verwerkte laag, die dieper reikt dan de oorspron
kelijke A-|

3-3 DE BELANGRIJKSTE GROMDEN IN HET KARTERINGSGEBIED
De bodemverschillen in het karteringsgebied worden voornamelijk
veroorzaakt door verschil in feoedermateriaal, door de ligging
van het grondwater ten opzichte van het maaiveld, door het ingrij
pen van de mens en door het verschil in tijd gedurende wölke de
bodemvorming werkzaam is geweest.
Yerschil in moedermateriaal bestaat vooral in de grofheid en
de lemigheid van het zand.
Het zand is over het algemeen arm aan verweerbare mineralen.
Wel is er verschil in mineralogische samenstelling tussen de witte
zanden van het gestuwd preglaciaal enerzijds en de dekzanden,
stuifzanden en het niveofluviaal anderzijds, maar deze verschillen
komen niet duidelijk in de bodemontwikkeling tot uiting.
De diepte en de fluctuatie van het grondwater is doorgaans
wel duidelijk te zien aan de bodemontwikkeling. Bij de Humuspodzolgronden kan men in het algemeen zeggen dat naarmate de gemiddelde
grondwaterstand hoger is, de gronden humeuzer en sterker ontijzerd
zijn, terwijl de horizonten vloeiender, zonder duidelijk aanwijs
bare grenzen, in elkaar overgaan.

- 17 -

Ontijzerd wil zeggen dat de dunne lichtgele ijzerhuidjes die gewoon
lijk de zandkorrels van het moedermateriaal omhullen onder invloed
van het fluctuerende grondwater geheel of vrijwel geheel verdwe
nen zijn. Deze ontijzering vindt vooral plaats in het C-materiaal
direct onder de B-horizont| in het veld is dit te herkennen aan
de vale en grauwe kleuren.
Humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes onder de B-horizont
vinden we in het karteringsgebied eveneens op de stuwwal. Het ont
breken van ijzer is hier echter niet veroorzaakt door het grond
water, maar is het gevolg van het extreem arme moedermateriaal
(witte zanden), dat voor de afzetting reeds was ontijzerd.
In de B- en/of C-horizont van laag gelegen gronden komt een
zone met lichte, vaak onduidelijke vlekjes voor. Deze gaat naar
beneden over in grijs zg. gereduceerd zand. Men neemt aan dat deze
vlekkerige zone is ontstaan onder de invloed van het fluctuerende
grondwater en dat de boven- en onderzijde van de zone ongeveer
overeenkomen met respectievelijk de gemiddeld hoogste en gemiddeld
laagste grondwaterstand. Het grijze gereduceerde zand ligt vrijwel
voortdurend in het grondwater.
De verschijnselen, die ontstaan onder invloed van het fluc
tuerende grondwater, zoals de reeds besproken ontijzering en vlek
kerigheid (soms ook roest), worden wel "gleyverschijnselen" ge
noemd.
De mens heeft de bodemontwikkeling beïnvloed door eeuwenlange
bemesting met zg. potstalmest, waardoor op verscheidene gronden
een dikkere A-] is ontstaan. Ook door afplaggen, ontwatering en
diepe grondbewerking heeft hij de oorspronkelijke toestand vaak
ingrijpend gewijzigd.
De tijd gedurende welke de bodemvorming werkzaam is geweest
heeft eveneens bodemverschillen tot gevolg. Gronden waarin de bodemvormende processen nog maar korte tijd werkzaam zijn geweest,
hebben gewoonlijk dunne en/of onduidelijke horizonten. Wij vinden
ze onder meer in de uitgestoven laagten en in de stuifzanden.
De onderstaande tabel (afb. 13) geeft een overzicht van de
belangrijkste gronden, die in het karteringsgebied voorkomen.

Moerpodzolgronden
Podzolgronden

Humuspodzolgronden

Veldpodzolgronden
°

gewone
witzand

Laarpodzolgronden
Haarpodzolgronden

Vaaggronden

Ylakvaaggronden
Duinvaaggronden

op profiel
niet op profiel

Afb. 1J. Tabel van de belangrijkste gronden in het karteringsgebied.

afb. 14

NATTE MOERPODZOLGROND
in dekzand
bodemeenheid vHn45

aft. 15

VOCHTIGE VELDPODZOLGROOT)
in dekzand
bodemeenheid Hv41
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Humuspodzolgronden
Humuspodzolgronden zijn minerale gronden raet een A-, B- en C-horizont. De A-j is dunner dan 50 cm. Ze zijn gekenmerkt door een "humuspodzol-B", dit is een wat kleur en dikte betreft duidelijke
B2-horizont, waarvan het ingespoelde deel voornamelijk bestaat uit
amorfe humus of amorfe humus, ijzer en aluminium.
MoerjDodz£lgronden (afb. 14)
Dit zijn humuspodzolgronden met een 5-30 cm dikke, zwarte, moerige
bovenlaag (A-j), die zeer geleidelijk overgaat in een vaalbruine
humeuze, soms gespikkelde laag (B2) waarin de amorfe humus als
huidjes rondom de zandkorrels ligt. Deze B2~horizont gaat via een
Bj over in grijs humusloos zand zonder ijzerhuidjes om de korrels
(C-horizont begint op 60-70 cm diepte).
Een deel van deze gronden is bedekt door een zandlaag van
30-40 cm dikte, afkomstig uit de ontwateringsgreppels. Het bodem
profiel is hierbij plaatselijk, vooral langs de randen van de grep
pels, sterk vergraven.
De Moerpodzolgronden, die korte tijd in cultuur zijn geweest,
zijn gekenmerkt door een 20-30 cm dikke min of meer homogene A-)
(cultuurinvloed). Moerpodzolgronden zijn natte tot vochtige gron
den met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 0-40 à 60 cm
beneden maaiveld. Zij komen vrijwel uitsluitend in dekzanden voor
en wel in de laagste delen van het terrein.
Veldjood z_olgronden(afb. 15)
Deze humuspodzolgronden onderscheiden zich van de Moerpodzolgronden
door het ontbreken van een moerige A-).
Er zijn twee varianten, de gewone Veldpodzolgronden, waarin de
laag direct onder de B is ontijzerd onder invloed van het fluctue
rende grondwater en de witzand Veldpodzolgronden, waarin het ont
breken van de ijzerhuidjes om de zandkorrels een gevolg is van ex
treem arm moedermateriaal (witte zanden), dat reeds voor de afzet
ting was ontijzerd.
De gewone Veldpodzolgronden zijn gronden met een 10-30 cm dikke
zwarte of zwartgrijze, humeuze bovenlaag (A-j), die evenals bij de
Moerpodzolgronden geleidelijk overgaat in een vaalbruine humeuze
laag (B2), waarin de amorfe humus als huidjes rondom de zandkorrels
ligt. Op een diepte van 50-70 cm gaat de B-horizont geleidelijk
over in grijs humusloos zand zonder ijzerhuiôjes rondom de zand
korrels. Bij een deel van deze gronden vindt men tussen de A-| en de
B2 een onduidelijke grijze humusarme laag, de A2~horizont.
Evenals bij de Moerpodzolgronden zijn ook deze gronden plaat
selijk met een zandlaag van 30-40 cm dikte bedekt, waarvan het
zand uit de ontwateringsgreppels afkomstig is. Voorts is een ge
deelte bedekt met een stuifzandlaagje van 20-^0 cm dikte. In enke
le percelen treft men een min of meer homogene Ai aan van 20-30 cm
dikte. Dit wijst op een vroeger 1andbouwgebruik (cultuurinvloed).
De gewone Veldpodzolgronden zijn over het algemeen vochtig
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en 60 à 70 cm
beneden maaiveld. Zij komen in de vlakke en lage gedeelten van het
terrein voor, zowel in de dekzanden als in het niveofluviaal.
De wi«aandVeldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden met een 10-15
cm dikke, matig humeuze bovenlaag (A-)) die met een scherpe grens
overgaat naar de daaronder liggende 10-20 cm dikke grijze humusarme
lnodzandlaag .(A2)• Onder de A2 en hiervan scherp gescheiden ligt een
dunne, zwarte, verkitte humeuze laag (de B2h)> gewoonlijk aan de on
derzijde begrensd door een dun ijzerbandje. De B2h is vaak in een
keienvloer ontwikkeld. Het hieronder aansluitende bruine deel van de
B2 is opvallend dun en bevat vrijwel alleen ijzer in de vorm van zg.
roestvlekken. Samen vormen zij veel diep doorlopende "wortelzakken".

t

afb. 1 6

Foto J.F. Firet
ZEER DROGE VELDPODZOLGROïTO
in het gestuwd preglaciaal
( wit zand)
bodemeenheid Hz93

Op plm. 20 cm ("boven de zwarte
B2h) "bevindt zich een deel van
een keienvloer.

Op plm. 30 cm (onder de zwarte
B2h) een dun ijzerlaagje.
Diepe, verticale wortelzakken,
gevuld met zwarte en bruine
disperse humus, maar verder
een zeer ondiep profiel.
Door het ontbreken van ijzer
huidjes om de korrels van
het kwartsrijke zand, is de
C-horizont wit gekleurd.

(Het meetlint is verdeeld in
decimeters)

ZEER DROGE HAARPODZOLGROND

DROGE HAARP0DZ0LGR01D
in dekzand

in het niveo-fluviaal
bodemeenheid Hz63

"bodemeenheid Hd41

MATIG DROGE HAARPODZOLGROïïD
in dekzand
bodemeenheid Hm41

afb. 20

- 40

Cgj
' 1

- 80

-120 om

NATTE VLAKVAAGGROND
"bodemeenheid On41r
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De amorfe humus in de B-horizont ligt als een iun huidje om de
zandkorrels. De B-horizont gaat geleidelijk in het humus- en ijzerloze, vuilwitte zand van de C-horizont over.
Een gedeelte van deze gronden is "bedekt met een stuifzandlaag
je van 20-30 cm dikte. Over een geringe oppervlakte vinden we een
min of meer homogene A-j van 20-30 cm dikte, waarin de oorspronke
lijke A-|, de A2 en soms een deel van de B2^ verwerkt is. Deze is
ontstaan doordat de grond, kortere of langere tijd in cultuur is
geweest.
De witzand Veldpodzolgronden zijn over het algemeen zeer droge
(soms matig droge) hoog hoven het grondwater liggende gronden met
een gemiddeld hoogste grondwaterstand van doorgaans meer dan 2
meter diepte. Zij komen alleen voor op de witte zanden van het ge
stuwd preglaciaal.
Zij lijken in vele opzichten op de nog te "bespreken Haarpodzolgronden maar verschillen hiervan door het ontbreken van ijzerhuidjes
om de zandkorrels direct onder de B-horizont.
Laar£odz£lgronden
De Laarpodzolgronden onderscheiden zich van de gewone Yeldpodzolgronden alleen door een 30-50 cm dikke, zwarte, humusarme A-]. Deze
is ontstaan doordat de gronden lange tijd als "bouwland gebruikt
zijn, waarbij zij jaarlijks met zg. potstalmest werden bemest. Deze
mest bevatte behalve dierlijke uitwerpselen en heidestrooisel ook
nogal wat zand dat jaarlijks met de mest op het land kwam. In de
loop van vele tientallen jaren is de A-| hierdoor geleidelijk dik
ker geworden.

Haarjaod z£lgrcmden (afb - 17» "18 > 19)
Dit zijn humuspodzolgronden met een 10-15 cm dikke, zwarte of
donkergrijze, matig humeuze bovenlaag (A^), die scherp overgaat
in de daaronder liggende 15-20 cm dikke, grijze en humusarme loodzandlaag (A2). Onder de A2 en hiervan scherp gescheiden ligt een
zwarte, dunne, humeuze en plaatselijk verkitte laag (B2k). Deze
ia aan de onderzijde soms door een ijzerbandje begrensd. De hier
onder aansluitende bruine B2-horizont gaat geleidelijk over in
het humusloze, geelgrijze of geelbruine zand van de C-horizont. In
tegenstelling tot de andere humuspodzolgronden heeft het zand di
rect onder de B-horizont in dit geval ijzerhuidjes rondom de kor
rels.
De Haa.rpodzolgronden zijn zeer droge, droge of matig droge
gronden met een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 60 à
70 en meer dan 200 cm beneden maaiveld en komen zowel op de hogere
gedeelten van het terrein als in de dekzanden en in het niveofluviaal voor. Zij vertonen een sterke overeenkomst met de witzand Veld
podzolgronden, maar verschillen hiervan door een wat dikkere B2horizont en de aanwezigheid van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
in de laag direct onder de B.
Vaaggronden
Dit zijn gronden waarin de bodemvormende processen nog maar kort
'rerkzaam zijn geweest. Wanneer A- of B-horizonten aanwezig zijn,
zijn deze dun en/of onduidelijk. Door de doorgaans zeer geringe
opeenhoping van humus, hangt de chemische vruchtbaarheid af van de
aard van het moedermateriaal.
Vlakvaaggrjonden (afb. 20)
Dit zijn vaaggronden zonder of met zeer dunne (2-3 cm) A en/of Bhorizonten, die zowel amorfe als niet amorfe humus kunnen bevatten.
De laag direct onder de B-horizont heeft gewoonlijk geen ijzerhuid
jes meer rondom de zandkorrels.
De Vlakvaaggronden zijn natte, uiterst tot zeer humusarme gronden
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 0 en 40 cm beneden
maaiveld. Zij komen voor in de laag gelegen uitgestoven laagten.

afb. 21

afb. 22
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DujLnvaaggronden (afb„ 21, 22)
Dit zijn vaaggronden met een doorgaans onduidelijke en zeer dunne
(2-3 cm) A- en B-horizont. De laag direct onder de B-horizont
heeft ijzerhuidjes rondom de zandkorrels.
Duinvaaggronden zijn uiterst tot zeer humusarme of matig hu
musarme gronden met het grondwater op zeer uiteenlopende diepten.
Zij komen voornamelijk in doorgaans matig fi jnza.ndige, losse en
gelaagde stuifzanden voor.
De bodemvruchtbaarheid en de indeling van deze gronden hangen
geheel samen met de aard van het moedermateriaal, dat wil hier
zeggen het gemiddelde humusgehalte, de dikte van het stuifzanddek
en de aanwezigheid van een overstoven bodemprofiel in de onder
grond. Soms komen schijngrondwaterspiegels voor, die ontstaan
doordat regenwater op een komvormig gelegen overstoven bodempro
fiel stagneert.

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, hetgeen
wil zeggen dat de onderscheiden bodemeenheden een verschillende
bosbouwkundige betekenis hebben.
Onder deze bosbouwkundige betekenis verstaan wij in de eerste
plaats de opbrengst aan hout, maar daarnaast ook de uitwerking van
een bemesting, de wenselijkheid van grondbewerking, de mate waarin
bodemverwildering kan optreden, de kans op verstuiving e.d..
In het karteringsgebied hangt de bosbouwkundige betekenis
van de grond onder meer af vans
de profielontwikkeling
de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
de dikte van de A-]
de lemigheid van het profiel
de grofheid van het zand
het voorkomen van cultuurinvloed
de aanwezigheid van een zanddek op het oorspronkelijke oppervlak
(geen stuifzanddek)
de aanwezigheid van een overstoven bodemprofiel in de ondergrond
de dikte van het stuifzanddek
het humusgehalte van het stuifzand
Deze bodemeigenschappen zijn zo goed mogelijk in de legenda ver
werkt.
4-1 DE OPZET VAN DE LEGEWDA
In bijlage 7 is de legenda in tabelvorm,in aft. 23 in een schena
weergegeven. Er zijn 6 hoofdbodemeenheden onderscheidens
Moerpodzolgronden
vH
Veldpodzolgronden
H
Laarpodzolgronden
cH
Haarpodzolgronden
H
Ylakvaaggronden
0
Duinvaaggronden
S
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Met uitzondering van de Vlakvaaggronden is ieder van deze hoofdbodemeenheden onderverdeeld naar één of meer van de volgende ei
genschappens
de grofheid van het zand
de leuïigheid
de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
de aard van het moedermateriaal
het voorkomen van een cultuurinvloed
de aanwezigheid van een zanddek (geen stuifzand) op het oorspron
kelijke oppervlak
de aanwezigheid van een overstoven bodemprofiel in de ondergrond
het humusgehalte van het stuifzanddek
de dikte van het stuifzanddek
De indeling naar de aard van het moedermateriaal wordt alleen ge
maakt binnen de Yeldpodzolgronden.
De laatste drie onderscheidingen hebben uitsluitend betrekking op
de Duinvaaggronden.
De grofheid van het zand
Deze wordt uitgedrukt in de mediaan van de fractie tussen 50 en
2000 mu (M^O)- Er worden 5 klassen onderscheiden:
overwegend zeer grof
zand met M50 van 420-2000 mu
overwegend matig grof
zand met M^q van 210- 420 mu
matig fijn en matig grof
zand met M50 van 150- 420 mu
matig fijn
zand met M50 van 15O- 210 mu
zeer fijn en matig fijn
zand met
van 105- 210 mu
Is de term overwegend gebruikt dan wil dit zeggen
dat deze op ongeveer 60 van de oppervlakte van de bodemeenheid
betrekking heeft.
°fo

De lemigheid
Naar de lemigheid, d.w.z. het percentage minerale delen kleiner dan
50 mu, zijn 4 klassen onderscheidens
leemarm
leemgehalte kleiner dan 10c/o
zwak lemig
leemgehalte
10 —17,5^
zwak en sterk
lemig
leemgehalte
10 -32,5i°
sterk lemig
leemgehalte
17,5-32,5$
De ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
Naar de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
is een indeling in vochtklassen gemaakts nat, vochtig, matig
droog, droog en zeer droog.
Deze indeling is gebaseerd op de diepte, waarop in het pro
fiel de gleyverschijnselen voorkomen. De diepteligging van de bo
venkant van de gleyzone komt in grote trekken overeen met de ge
middeld hoogste grondwaterstand. De indeling in vochtklassen is
ontworpen om de vochtvoorziening vanuit het grondwater bij bena
dering aan te geven.
Diep doorwortelbare gronden (vele Duinvaaggronden) zullen
bij een lage grondwaterstand een even goede vochtvoorziening kun
nen hebben als gronden met een hogers grondwaterstand, maar met
een geringe bewortelingsdiepte. In verband hiermede zijn voor de
Duinvaaggronden afwijkende klassen opgesteld, waarbij met deze
diepe doorworteling rekening is gehouden.
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De vochtklassen
den worden als volgt
nat
vochtig
matig droog
droog
zeer droog

van de Humuspodzolgronden en de Vlakvaaggronomschreven;
bovenzijde gleyzone tussen 0 en 40 cm ')
bovenzijde gleyzone tussen 40 en 60 à 7Ó cm
bovenzijde gleyzone tussen 60 à
en 80 à 100 cm
bovenzijde gleyzone tussen 80 à 100 en 200 cm
bovenzijde gleyzone dieper dan 200 cm
JO

De vochtklassen voor de Duinvaaggronden luiden
V°or__d£ gronden o_p_overstoven bodemprofiel
bovenzijde gleyzone (stagnatiegley) tussen 0
nat
en 80 cm
vochtig
alle Duinvaaggronden in een stuifzanddek dun
ner dan 180 cm op een nat of vochtig overstoven bodemprofiel
droog
alle Duinvaaggronden in een stuifzanddek dun
ner dan 180 cm op een matig droog of droog
overstoven bodemprofiel
zeer droog
alle Duinvaaggronden in een stuifzanddek dikker
dan 180 cm, of in een stuifzanddek dunner dan
180 cm op een zeer droog overstoven bodempro
fiel
Voor_de_ gronden niet_o]o een £ver£tov£n_bodem£ro_fiel ;
vochtig
bovenzijde gleyzone tussen 40 en 60 à 70 om ')
droog
bovenzijde gleyzone tussen 80 à 100 en 180 cm
zeer droog
bovenzijde gleyzone dieper dan 180 cm
De aard van het moedermateriaal
De Yeldpodzolgronden, ontwikkeld in de "witte zanden" van het ge
stuwd preglaciaal, worden van de "gewone" Veldpodzolgronden onder
scheiden.
Cultuurinvloed
Gronden waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend, gewoonlijk te
herkennen aan een min of meer homogene A-| van 20-30 cm dikte,
worden met een toevoeging op de kaart aangegeven.
De aanwezigheid van een stuifzanddekje
Gronden met een stuifzanddekje van 20-40 ca dikte worden met een
toevoeging op de bodemkaart aangegeven.
De aanwezigheid van een zanddek (geen stuifzand)
Gronden met een zanddek van 30-40 cm dikte worden eveneens met
een toevoeging op de bodemkaart aangegeven. Het zand is afkomstig
uit de dicht bij elkaar liggende ontwateringssloten en greppels.
Een overstoven bodemprofiel in de ondergrond
Binnen de Duinvaaggronden wordt een onderscheiding gemaakt tussen
degxndoajaet en zonder een overstoven bodemprofiel in de ondergrond.

') beneden maaiveld.
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Hethumusgehalte van het stuifzanddek
Eveneens binnen de Duinvaaggronden wordt een onderscheiding gemaakt
in het humusgehalte van het stuifzanddek. Er worden twee klassen
onderscheidens
uiterst en zeer humusarm
een humusgehalte lager dan 1,5/^
matig humusarm
een humusgehalte van 1,5-2,5$
De dikte van het stuifzanddek
Ook deze onderscheiding geldt alleen binnen de Duinvaaggronden.
Naar de dikte van het stuifzanddek worden twee klassen onderschei
dens
een dikte van 0- 40 cm en
een dikte van 40-180 cm
4.2 DE CODERING VAN DE BODEMEENHEDEN
Op de bodemkaart van het complex de "Eelerberg" zijn de bodemeen
heden met een kleur en met een code aangegeven en niet zoals tot
nu toe het gebruik was met een kleur en een nummer.
Deze wijze van coderen heeft enige voordelen. Verschillende
bodemkaarten kunnen hierdoor gemakkelijker worden vergeleken. Bij
de vroegere kaarten, waarbij de bodemeenheden te beginnen met 1
doorlopend genummerd waren, kon eenzelfde nummer op de ene kaart
een geheel andere bodemeenheid aanduiden dan op de andere kaart.
Een ander voordeel is dat men uit de code direct een aantal
belangrijke bodemeigenschappen kan aflezen. Dit laatste behoeft
echter enige toelichting.
De code is samengesteld uit één hoofdletter, kleine letters
en cijfers. Gewoonlijk bestaat zij uit niet meer dan 5 tekens. Deze
staan in een vaste volgorde en weis
kleine letter, hoofdletter, kleine letter, cijfer, cijfer, kleine
letter. De eerste en laatste kleine letter kunnen ontbreken, ter
wijl bij de codering van de Duinvaaggronden het tweede cijfer nooit
wordt gebruikt. Als voorbeeld van een code geven wij vHv44> 0n41r
en aSn2p.
Met de hoofdletters wordt de hoofdindeling als volgt aangege
ven:
Humuspodzolgronden
H
Vaaggronden
0 en S
In het algemeen zegt de kleine letter voor de hoofdletter iets
over de aard van de A-j. Een streepje onder de hoofdletter geeft de
aanwezigheid van ijzerhuidjes direct onder de B-horizont aan. De
hoofdletter alleen, of de hoofdletter met de ervoor staande kleine
letter geeft nu direct aan met welke van de 6 hoofdbodemeenheden
wij te doen hebben.
Moerpodzolgronden
vH
Veldpodzolgronden
H
Laarpodzolgronden
cïï
Haarpodzolgronden
H
VIakvaaggro nd en
0
Duinvaaggronden
S
De kleine letter achter de hoofdletter geeft de vochtklasse, het
eerste cijfer achter de hoofdletter de grofheid van het zand en
het tweede cijfer achter de hoofdletter de lemigheid van het pro
fiel weer. De laatste letter zegt iets over de B-horizont of de
ondergrond.
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Om verschillende redenen moesten op deze opzet uitzonderingen
worden gemaakt. Cultuurinvloed, gekenmerkt door een min of meer
homogene Ai van 20-30 cm dikte, een zanddek en een stuifzanddek
worden met toevoegingen over het kaartvlak aangegeven. Bij de Duinvaaggronden zegt de letter voor de hoofdletter niets over de aard
van de A-j, maar geeft het humusgehalte van het stuifzand aan, ter
wijl het tweede cijfer achter de hoofdletter altijd ontbreekt.
In een tabel (afb. 24) is de betekenis van de letters en cij
fers gedetailleerd weergegeven, terwijl in bijlage 7 (tabel van
bodemeenheden) alle voorkomende combinaties te vinden zijn.
4.3 DE BODEMEENHEDEIT
In het onderstaande is iedere bodemeenheid zo karakteristiek moge
lijk omschreven, waarbij tevens de geschiktheid voor lariks, douglas
en grove den en eventuele andere bijzonderheden worden vermeld.
Bij de beschrijving van de bodemprofielen wordt hierbij geregeld
verwezen naar de algemene beschrijving in hoofdstuk 3» 3»
De oppervlakte van de hoofdbodemeenheden en de bodemeenheden, uit
gedrukt in ha en procenten van de totale oppervlakte, vindt men in
de tabel van afb. 13.
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vHn45

Natte, sterk lemige, zeer fi.jn- en matig fijnzandige Moerpodzolgronden (afb. 14)

Ligging en
oppervlakte

In de laagste delen van het terrein.
De oppervlakte is gering en bedraagt
1,1 van de totale oppervlakte.

4 ha of

ia

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3»3»
Het zand is goed gesorteerd, de mediaan (M^q)
ligt tussen 105 en 210 mu, de lemigheid tussen
17,5 en 32,5/°.
De vochtvoorziening is over het algemeen
goed5 er bestaat kans op wateroverlast. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt tussen
10 en 4O cm, de laagste waarschijnlijk om
streeks 80 cm beneden maaiveld.
De chemische vruchtbaarheid is over het al
gemeen redelijk. De moerige A-] heeft doorgaans
een vrij hoog stikstofgehalte.

Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
Ook de Amerikaanse eik en de fijnspar vertonen
op deze gronden een goede groei.
De kans op een sterke bodemverwildering met
Molinia is groot. Grondbewerking heeft alleen
betekenis in verband met de onkruidbestrijding.

vHn45 (c) ')

Natte, sterk lemige, zeer fijn- en matig fi.jnzandige Moerpodzolgronden met cultuurinvloed
Deze gronden komen voor over een zeer geringe
oppervlakte (1 ha 0,3?& van de totale oppervlak

te) en wel eveneens in de laagste delen van
het terrein. Zij onderscheiden zich van de vo
rige (vïïn45) door een min of meer homogene A-]
van 20-30 cm dikte, ontstaan door het uitoofeûea van landbouw gedurende korte tijd. Moge
lijk is de chemische
vruchtbaarheid hier
door iets hoger geworden.

') toevoeging op de bodemkaart.
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vHv44

(z)')

Vochtige, zwak en sterk lemige, zeer fi.jn- en
matig fijnzandige Moerpodzolgronden met een
zanddek

Ligging en
oppervlakte

In de laagste sterk begreppelde delen van het
terrein.
De oppervlakte "bedraagt 10,75 ha (2,9% van de
totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3 - 3 »
maar met een zanddek van 30-40 cm dikte, af
komstig uit de dicht bij elkaar liggende ontwateringssloten. In het opgeworpen dek heeft
zich veelal een dunne en zwakke humuspodzol ont
wikkeld.
Het zand is goed gesorteerd, de mediaan
(M50) ligt tussen 105 en 210 mu, de lemigheid
tussen 10 en 32,5^«
Dank zij de ontwatering en de geringe op
hoging van het terrein is de waterhuishouding
over het algemeen gunstig. De gemiddeld hoog
ste grondwaterstand ligt tussen 40 en 60 à 70
cm beneden maaiveld. Waar plaatselijk de ont
watering te wensen overlaat kan men hogere
waterstanden aantreffen.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans
redelijke De moerige A-| heeft gewoonlijk een
vrij hoog stikstofgehalte.

Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Bij een goede ont- en afwaterings
Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
Het opgebrachte dek is los en goed doorwortelbaar. Grondbewerking is alleen noodzakelijk
in verband met onkruidbestrijding. Op deze gron
den bestaat dit voornamelijk uit Molinia.

') toevoeging op bodemkaart.
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Vochtige, zwak 1emiffe, matig fi,in- en matig
grofzandige, gewone Veldpodzolgronden
Ligging en
oppervlakte

Als een gordel rondom de voet van de stuwwal
en
over een vrij grote oppervlakte in Schuilenburg.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3«3»
De sortering van het vaak grindrijke zand is
matig of slecht. De mediaan (M50) ligt tussen
150 en 42O mu, de lemigheid tussen 10 en 17>5^«
In de ondergrond komen fijnzandige, lemige en
soms lössachtige laagjes, grindsnoertjes, grindnesten en leembrokken verspreid voor.
De vochtvoorziening is over het algemeen
goed; de gemiddeld hoogste grondwaterstand
ligt tussen 40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans
redelijk.

Geologische afz.

Niveofluviaal. In Schuilenburg is dit dek maar
dun. Het soms zeer sterk lemige keizand komt
hier dicht aan de oppervlakte.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
De kans op bodemverwildering, vooral met
Molinia, is vrij groot.

Bv65

Vochtige, zwak lemige, matig fijn- en matig

(S) <)

grofzandige gewone Veldpodzolgronden met een
stuifzanddek
Deze gronden komen slechts over 0,5 ha voor
(0,2^ van de totale oppervlakte). Zij onder
scheiden zich van Hv63 door een stuifzanddekje
van 2O-4O cm dikte.
De bodemwaa,rdering is gelijk aan Hv63«
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5»5«
Hv63

hl ')

Vochtige, zwak lemige, matig fijn- en matig
grofzandige gewone Veldpodzolgronden met
cultuurinvloed
Deze gronden komen over een uiterst geringe
oppervlakte voor. Zij onderscheiden zich van
Hv63 door een min of meer homogene A-j, ont
staan door een gedurende korte tijd uitge
oefende landbouw (tuinaanleg).
De bodemwaardering is gelijk aan Hv63.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5»5»

') toevoegingen op de bodemkaart.
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Hv65

h.1 ')

Vochtige, zwaklemige, matig fijn- en matig
grofzandige gewone Veldpodzolgronden met een
zanddek
Deze gronden komen over een geringe oppervlak
te voor (1,25 ha of 0,3$ van de totale opper
vlakte). Zij onderscheiden zich van Hv63 door
een zanddek van 30-50 cm dikte, afkomstig uit
de dichtbij elkaar liggende ontwateringsgrep
pels en sloten.
De bodemwaardering is gelijk aan Hv63*
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5»5»

') toevoeging op de bodemkaart.
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Vochtige 1 leemarme, zeer fijn- en matig fijn-

Hv41

zandige gewone Veldpodzolgronden (aft. 15)
Ligging en
oppervlakte

In de lage en vlakke terreingedeelten voorna
melijk ten noorden van de Twentse weg in het
oosten van Schuilenburg.
De oppervlakte bedraagt 20,0 ha (5 >5$ van de
totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3-3-9
maar met plaatselijk wat roestvlekken in de
ondergrond.
De sortering van het zand is doorgaans goed.
De mediaan (M^q) ligt tussen 105 en 210 mu,
gewoonlijk rondom 150 mu, de lemigheid is min
der dan 10$. In de ondergrond is het zand ge
woonlijk iets fijner, gelaagd en wat vaster
dan in de "bovengrond.
De vochtvoorziening is goed; de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tussen 40 en 60
à 70 cm "beneden maaiveld.
De chemische vruchtbaarheid is redelijk.

Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
De kans op een sterke bodemverwildering is
vrij groot. Grondbewerking is alleen noodzake
lijk in verband met de bestrijding van het on
kruid.

Ev41

Vochtige, leemarme, zeer fijn- en matig fijn-

(s) ')

zandige gewone Veldpodzolgronden met een
stuifzanddek
Deze gronden beslaan een oppervlakte van 9 ha
(2,5$ van de totale oppervlakte). Zij onder
scheiden zich van Hv41 door een stuifzanddekje van 20-40 cm dikte.
De bodemwaardering is gelijk aan Hv41•
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5»5»
Hv41

(c) ')

Vochtige, leemarme, zeer fijn- en matig fijnzandige gewone Veldpodzolgronden me_t cultuurinvloed
Deze gronden beslaan een oppervlakte van 6,0
ha (1,6$ van de totale oppervlakte).

') toevoegingen op de bodemkaart.
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Zij onderscheiden zich van Hv41 door een min
of meer homogene A-| van 20-30 cm dikte, ont
staan door een gedurende korte tijd uitgeoe
fende landbouw.
De bodemwaardering is gelijk aan Hv41•
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5»5«
Hv41

M ')

Vochtige, leemarme, zeer fijn- en matig fijnzandige gewone Veldpodzolgronden met een zanddek
Deze gronden beslaan een oppervlakte van 20,25
ha (5,5$ van de totale oppervlakte). Zij onder
scheiden zich van Hv41 door een zanddek van
30-50 cm dikte, afkomstig uit de ontwaterings
greppels en sloten.
De bodemwaardering is gelijk aan Hv41.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5*5«

1)

toevoeging op de bodemkaart.
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Zeer drog_e_,_ zwak 1einige, pyervegejaA_ zeer grof-

Hz93

zand ige witzand Veldpodzolgronden (afb „ 1ó)
Ligging en
oppervlakte

Op de stuwwal. De oppexvlakte bedraagt 48,75
ha (13,2% van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3»3'
De sortering van het zand is in de bovengrond
matig (solifluctiedek), maar wordt naar bene
den geleidelijk beter. De zandmediaan (M50)
ligt tussen 420 en 2000 mu, de lemigheid tussen
10 en 17,5$.
Binnen deze zeer grofzandige Yeldpodzolgronden treft men hier en daar ongeveer noord
zuid gerichte smalle banen met matig grofzan
dige ei1 soms zelfs matig fijnzandige Veldpodzolgronden aan Deze ba,nen komen overeen met
de in hoofdstuk 2,1 besproken dagzomende lagen.
Zij nemen ruwweg 30Sj van de oppervlakte in.
Afbeelding 4 geeft een voorbeeld van het pa
troon waarin zij voorkomen
De vochtvoorziening is matig tot slecht door
een diepe grondwaterstand (meer da,n drie meter
beneden maaiveld) en een gering leemgehalte
alleen in de bovengrond.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans
redelijk, soms ook aan de lage kant.

Geologische afz»

Gestuwd preglaciaal overwegend bestaande uit
zeer grove "witte zanden".

Bodemwaardering

Ongeschikt voor lariks
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
De bodemverwildering zal voornamelijk uit
heide en bosbes bestaan.
Het breken van de verkitte B-horizont zal
gunstig op de wortelontwikkeling kunnen werken.
Het plaatselijk losmaken,door een woeler b.v.,
verdient de voorkeur. Hierbij treedt minder
vochtverlies op dan bij een volledige grondbe
werking.
Plaatselijk heeft op deze gronden strooiselroof plaatsgevonden (o.a. vak 28), waardoor
de A-| geheel of gedeeltelijk verdwenen is. Als
gevolg hiervan is de chemische vruchtbaarheid
geringer geworden.

Hz23

Zee_r droge, zwak lemige, overwegend zeer grof-

M ')

zandi

gß

wi_tzand VeJLdjpjadzolgronden, met .een

stuifzanddek
Deze gronden beslaan een oppervlakte van 20 ha
(5,556 van de totale oppervlakte).

1)

toevoeging op de bodemkaart.
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Zij onderscheiden zich van Hz93 door een stuifzanddekje van 20-40 cm dikte.
De bodemwaardering is gelijk aan Hz93<
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5<5°
Hz93

M ')

Ze§£. droge, zwak lemige, overwegend zeer grofzandige witzand Veldpodzolgronden, met cultuurinvloed
Deze gronden beslaan slechts een oppervlakte
van 0,75 ha (0,2$ van de totale oppervlakte).
Zij komen alleen voor rondom het huis Eelerberg. Zij onderscheiden zich van Hz93 door een
min of meer homogene A-j van 20-30 cm dikte,
waarin de oorspronkelijke A-] , de A2 en de Ü2h
zijn verwerkt»
De bodemwaardering is gelijk aan Hz93»
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5*5«

') toevoeging op de bodemkaart.

- 33 -

cHv63

Vochtige. zwa.k lemige. matig fi.in- en matig
grofzandige Laarpodzolgronden

Ligging en
oppervlakte

In een vlak en laag gebied nabij de woning
van de voorwerker. De oppervlakte bedraagt
2,0 ha (0,6°fo van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3*3»
Zij vertonen een grote overeenkomst met de
vochtige Yeldpodzolgronden van dezelfde korrel
grootte en lemigheid (Hv63), maar onderschei
den zich hiervan door een cultuurdek of matig
dikke Ai.
De sortering van het va.ak grindrijke zand
is matig of slecht. De mediaan (M^q) ligt tus
sen 150 en 42O mu, de lemigheid tussen 10 en
17,59S.
In de ondergrond komen fijnzandige, lemige en
soms lössachtige laagjes, grindsnoertjes,
grindnesten en leembrokken onregelmatig ver
spreid voor.
De vochtvoorziening is over het algemeen
goed; de gemiddeld hoogste grondwaterstand
ligt tussen 40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld.
Door de eertijds uitgeoefende landbouw en
de dikkere A-] zal de chemische vruchtbaarheid
wat hoger zijn dan bij de overige Humuspodzolgronden (Moerpodzolgronden, Veldpodzolgronden,
Haarpodzolgronden). Zij kan echter van perceel
tot perceel sterk variëren.

Geologische afz.

Niveofluviaal.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
Door vroegere bemesting en de daarmede ge
paard gaande verhoging van de pH is de kans
op het optreden van wortelrot groot.
Men mag voorts een vrij sterke verwildering
met akkeronkruiden verwachten.
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cHv41

Vochtige, leemarme, zeer fijn- en matig fijnzandige Laarpodzolgronden

Ligging en
oppervlakte

In een vlak laag gebied in de nabijheid van de
voorwerkerswoning. De oppervlakte bedraagt
2,0 ha (0,6$ van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3* 3«
Zij hebben een grote overeenkomst met de voch
tige Veldpodzolgronden van dezelfde korrel
grootte en lemigheid (Hv41), maar onderscheiden
zich hiervan door een cultuurdek of matig dik
ke Al :
De sortering van het zand is goed. De medi
aan (M50) ligt tussen 105 en 210 mu, gewoon
lijk rondom de 150 mu. De lemigheid is lager
dan 10$. In de ondergrond is het zand gewoon
lijk wat fijner, duidelijker gelaagd en vas
ter dan in de bovengrond.
De vochtvoorziening is doorgaans goedj de
gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt tus
sen 40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld.
Als gevolg van de eertijds uitgeoefende
landbouw en door de dikkere A.-] , zal de totale
hoeveelheid voedingsstoffen hoger zijn dan
bij de overige Humuspodzolgronden (Moerpodzolgronden, "Veldpodzolgronden, Haarpodzolgronden),
Zij kan echter va.n perceel tot perceel sterk
variëren.

Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
Door de vroegere bemesting en de vaak daar
mede gepaard gaande verhoging van de pH is de
kans op het voorkomen van wortelrot vergroot.
De kans op het optreden van een sterke
akkeronkruidenverwildering is groot.
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Hm73

Matig droge, zwak lemige. overwegend matig
grofzandige Haarpodzolgronden

Ligging en
oppervlakte

Op een geringe terreinverhoging in het vlakke
gebied va,n Schuilenburg.
De oppervlakte bedraagt 1 ha (0,3i° van de tota
le oppervlakte.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3« 3,
maar zonder uitgesproken "B2h en me^
®2
milde kleuren, die erop wijzen dat naast de
overwegend voorkomende amorfe humus, ook nog
wat moderhumus aanwezig is.
De sortering van het zand is in de boven
grond matig of slecht (solifluctiedek), maar
wordt naar beneden geleidelijk beter. De me
diaan van het zand (M50) liéTt tussen 210 en
42O mu, de lemigheid tussen 10 en 17,5c/°De vochtvoorziening is matig; de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tussen 60 à 70
en 80a 100 cm, doorgaans echter rondom 100om beneden jœorvEOd.
In de zomer kan het water diep wegzakken. De
bomen zijn voor hun vochtvoorziening dan ge
heel aangewezen op de betrekkelijk geringe
hoeveelheid water, die in het profiel na neer
slag achterblijft.
De chemische vruchtbaarheid is redelijk en
waarschijnlijk iets hoger dan bij de overige
Haarpodzolgronden.

Geologische afz.

Gestuwd preglaciaal, voornamelijk bestaande
uit matig grove bruine zanden.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
Er kan op deze gronden een vrij sterke bodemverwildering voorkomen.
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Hm63

Matig droge, zwak lemige. matig fi.in- en matig
grofzandige HaarpocLzolgronden

Ligging en
oppervlakte

Als een gordel aan de voet van de stuwwal ten
noorden van de Twentse weg en in het noordoos
ten van Schuilenburg. De oppervlakte "bedraagt
16,75 ha (4 » 6% van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3.3»
maar met een aan de onderzijde wat vervloeide
B2-horizont. In Schuilenburg vindt men hier en
daar profielen met een wat "mildere" B2~horizont.
De sortering van het vaak grindrijke zand
is matig of slecht. De mediaan (M50) ligt tus
sen 15O en 42O mu, de lemigheid tussen 10 en

17,5/».

In de ondergrond komen fijnzandige, lemige en
sons lössachtige laagjes, grindsnoertjes, grindnesten en leembrokken onregelmatig verspreid
voor.
De vochtvoorziening is matig? de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tussen 60 à 70 en
80 à 100 cm, doorgaans echter rondom de 100 cm
"beneden maaiveld. In de zomer kan het water
diep wegzakken. De bomen zijn dan voor hun
vochtvoorziening geheel aangewezen op het wa
ter, dat na neerslag gebonden blijft in 'het
profiel of in de plaatselijk lemige ondergrond.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans
redelijk.
Geologische afz.

ÏTiveofluviaal.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
Grondbewerking kan soms zin hebben voor het
losmaken van de plaatselijk verkitte B2-horizont.

Hm63

Matig droge, zwak lemige. matig fi.in- en matig

(s) ')

grofzandige Haarpodzolgronden met stuifzanddek
Deze gronden komen over een oppervlakte van

3,75 ha voor (1,0$ van de totale oppervlakte).
Zij onderscheiden zich van Hm63 door een
stuifzanddek van 20-40 cm dikte.
De bodemwaardering is gelijk aan die van Hm63.
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5» 5«

•)toevoeging op de bodemkaart.
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Hm6$

(c) ')

Matig droge, zwak lemige, matig fi.jn- en matig
grofzandige Haarpodzolgronden met cultuurinvloed
Deze gronden komen alleen voor rondom het huis
Eelerberg en in het noordoosten van Schuilenburg. De oppervlakte "bedraagt 3 » 5 ha (1,0$ van
de totale oppervlakte). Zij onderscheiden zich
van Hm63 door een min of meer homogene A-| , ont
staan door een gedurende korte tijd uitgeoefende
landbouw.
De bodemwaardering is gelijk aan Hm63.
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5-5«

1)

toevoeging op de bodemkaart.
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Hz63

Zeer droge, zwak lemige, matig fijn- en matig
grofzandige Haarpodzolgronden (afb. 17)

Ligging en
oppervlakte

Op de hoge en vrij hoge gedeelten van de heu
velrug.
De oppervlakte "bedraagt 23>75 ha (6,5$ van de
totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3«3,
maar met plaatselijk nogal wat wortelzakken
en zwarte fibers in de B-horizont. De C-horizont is meer geelgrijs, in tegenstelling tot
de gewone geelbruine kleur.
De sortering van het zand is matig of
slecht, de mediaan (M50) ligt tussen 150 en
42O mu, de lemigheid tussen 10 en 17,5$«
In de ondergrond komen lemige, fijnzandige en
soms lössachtige laagjes, grindsnoertjes en
leembrokken onregelmatig verspreid voor.
De vochtvoorziening is matigj de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt lager dan 200 cm
beneden maaiveld. Het bos kan slechts beschikken
over het vocht dat na neerslag in het profiel
en in de plaatselijk lemige ondergrond gebon
den achterblijft.
De chemische vruchtbaarheid is gewoonlijk
redelijk.

Geologische afz.

Biveofluviaal.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
De leembrokken en bandjes in de ondergrond
zijn,ook wanneer deze op grote diepte voorko
men, intensief
doorworteld. Naarmate meer
leem in de ondergrond voorkomt zal de groei
van de bomen beter zijn.
Grondbewerking heeft soms betekenis om de
plaatselijk verkitte B-horizont te breken.

gz63

Zeer droge, zwak lemige, matig fijn- en matig

(s) ')

grofzandige Haarpodzolgronden met stuifzanddek
De oppervlakte van deze gronden bedraagt 8,75
ha (2,4$ van de totale oppervlakte). Zij onder
scheiden zich van H263 door een stuifzanddekje
van 2O-4O cm dikte.
De bodemwaardering is gelijk aan Ïïzb3.
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5*5«

1)

toevoeging op de bodemkaart.
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Hz63

(c) ')

Zeer droge, zwak lemige, matig fijn- en matig
grofzandige Haarpodzolgronden met cultuurinvloed
De oppervlakte van deze gronden "bedraagt 1,25
ha (0,2$ van de totale oppervlakte). Zij onder
scheiden zich van Hz63 door een min of meer
homogene A-| die ontstaan is door een geduren
de korte tijd uitgeoefende landbouw (tuinaan
leg).
De bodemwaardering is gelijk aan die van Hz63.
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5«5»

•) toevoeging op de bodemkaart.

Foto J.P. Firet
afb. 25
Het wortelgestel van een ongeveer 40-jarige grove den
op een matig droge Haarpodzolgrond, ontwikkeld in dekzand (Twentse Wog nabij'Ronhaar).
De "bovengrond is sterk horizontaal beworteld» De penwortel en een aantal verticale "zinkers" hebben sterke
"wortelpruiken" gevormd tot vlak boven de gemiddelde
hoogste grondwaterstand.
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Hm41

Matig droge, leemarme, zeer fi.jn- en matig
fijnzandige Haarpodzolgronden (aft. 19)

Ligging en
oppervlakte

In kleine onregelmatig gevormde vlakken op de
hogere gedeelten aan de voet van de heuvelrug.
De oppervlakte bedraagt 5>50 ha (1,5$ vsn ûe
totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3»3j
maar met een wat ondiepere B2> die geleidelijk
in een "roestige" C-horizont overgaat.
De sortering van het zand is goed, de medi
aan (Mtjo) ligt tussen 105 en 210 mu, doorgaans
rondom de 150 mu. De lemigheid bedraagt minder
dan 10$.
De vochtvoorziening is matig; de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt omstreeks de 100
cm "beneden maaiveld. In de zomer kan het water
diep wegzakken. Het "bos kan dan slechts "be
schikken over het vocht dat na neerslag in het
profiel, achterblijft.
De chemische vruchtbaarheid is redelijk.

Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
De bodemverwildering kan op deze gronden vrij
sterk zijn. Yaak is de bovengrond sterk hori
zontaal doorworteld. De penwortel en een aan
tal verticale zinkers hebben echter ook nog
sterke wortelpruiken gevormd tot vlak boven
de gemiddeld hoogste grondwaterstand (afb. 25)

Hm41

Matig droge, leemarme, zeer fijn- en matig

(s) ')

fijnzandige Haarpodzolgronden met stuifzanddek
Deze gronden komen eveneens voor in een paar
vlakken op de hogere gedeelten van het terrein
rondom de stuwwal» De oppervlakte bedraagt
4,0 ha (1 ,1 fo van de totale oppervlakte). Zij
onderscheiden zich van Hm41 door een stuifzanddek van 20-40 cm dikte.
De bodemwaardering is gelijk aan Hm41•
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5»5«

') toevoeging op de bodemkaart.
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Droge, leemarme, zeer fi.in- en matig fi.jnzan-

Hd41

dige Haarpodzolgronden (afb. 18)
Ligging en
oppervlakte

Voornamelijk op de hogere terreingedeelten in
het zuidwesten van het gebied. De oppervlakte
bedraagt 1,25 ba (0,3$ van de totale opper
vlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk: 3«3»
maar met betrekkelijk veel vrij diep voorko
mende zwarte humusfibers. Het zand is goed ge
sorteerd, de mediaan (M50) ligt tussen 100 en210
mu, gewoonlijk omstreeks 150 mu. De lemigheid
bedraagt minder dan 10$.
De vochtvoorziening is matig tot slecht.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt tus
sen de- 100 en 200 cm beneden maaiveld. Het bos
kan alleen beschikken over de geringe hoeveel
heid vocht, die na neerslag in de leemarme
bovengrond gebonden blijft.
De chemische vruchtbaarheid is redelijk.

Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Ongeschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
Het losmaken van de plaatselijk verkitte
B2-horizont kan de wortelontwikkeling bevorde
ren.

Hd41

Droge, leemarme. zeer fi.in- en matig fi.inzan-

(s) «)

dige Haarpodzolgronden met een stuifzanddek
Deze gronden beslaan een oppervlakte van 1,25
ha (0,3$ van de totale oppervlakte). Zij onder
scheiden zich van Hd41 door een stuifzanddekje van 20-40 cm dikte
De bodemwaardering is gelijk aan die van Hd41•
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5»5*
Hd41

(c) ')

Droge, leemarme, zeer fijn- en matig fijnzandige Haarpodzolgronden met cultuurinvloed
Deze gronden beslaan de zeer geringe oppervlak
te van 0,75 ha (0,2$ van de totale oppervlakte).
Zij onderscheiden zich van Hd41 door eon min of
meer homogene A-| van 20-30 cm dikte, die ont
staan is door het gedurende korte tijd uitoefe
nen van landbouw.
De bodemwaardering is gelijk aan Ïïd41.
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5.5.

') toevoegingen op de bodemkaart.
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Hz41

Zeer droge, leemarme, zeer fijn- en matig fijn
zandige Haarpodzolgronden

Ligging en
oppervlakte

Deze gronden komen voor op de hoogste gedeel
ten in het ziiidwesten van het gebied. De opper
vlakte bedraagt 3,25 ha (0,9$ van de totale
oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Zij komen vrijwel geheel overeen met de droge,
leemarme, zeer fijn- en matig fijnzandige Haarpodzolgronden (Hd4l)> maar onderscheiden zich
hiervan door een diepere grondwaterstand.
De gemiddeld hoogste stand is dieper dan 200
cm "beneden maaiveld.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand;

Bodemwaardering

De bodemwaardering is gelijk aan die van Hd41
en weis
Ongeschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
Het breken van de plaatselijk verkitte B2h
kan de wortelontwikkeling bevorderen.

(s) ')

Zeer droge, leemarme, zeer fijn- en matig
fijnzandige Haarpodzolgronden met een stuifzanddek
Deze gronden beslaan slechts een oppervlakte
van 0,5 ha. Zij onderscheiden zich van Hz41
door een stuifzanddekje van 20-40 cm dikte.
De bodemwaardering is gelijk aan Hz41 •
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5*5«

') toevoeging op de bodemkaart.
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•Qn41r

Watte, leemarme. zeer fi.in- en matig fi.inzandige Vlakvaaggronden (afb. 1, 20)

Ligging en
oppervlakte

In vrij grote, vlakke uitgestoven laagten in de
"Smooks Belten", voorts in en ten zuiden van
de "Heerdts Belten". De oppervlakte bedraagt
30,25 ha (8,3# van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3»3*
De sortering van het zand is doorgaans goed,
de mediaan (Mcq) ligt tussen 105 en 210 mu,
de lemigheid toedraagt minder dan 10#.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt
ondieper dan 40 cm beneden maaiveld. Het wa
terhoudend vermogen (vochtcapaciteit) van de
gronden is zeer gering. De vochtvoorziening
iß dan ook geheel afhankelijk van de stand en
fluctuatie van het grondwater. Plaatselijk
komt wateroverlast voor.
De chemische vruchtbaarheid is laag, daar
humus vrijwel ontbreekt en het moedermateriaal
zeer arm is. Zij is vrijwel geheel afhankelijk
van een plaatselijk voorkomend dun 10-20 cm
stuifzanddekje.

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Ongeschikt voor lariks.
Ongeschikt soms matig geschikt voor douglas.
Ongeschikt soms geschikt voor
grove den.
De beoordeling van deze gronden is zeer
moeilijk omdat men er zowel goede en matig
goede als slechte opstanden vindt. Mogelijk
houdt dit verband met kleine verschillen in
stand en fluctuatie van het grondwater. Door
de geringe vochtcapaciteit van de grond zelf
wordt hierdoor de vochthuishouding en daarmede
de groei hoofdzakelijk bepaald.

- 44 -

zSv2p

Vochtige, matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarine Duinvaagg-ronden met een overstoven
bodemprofiel -Sn de ondergrond

Ligging en
oppervlakte

Voornamelijk ten noorden en zuidwesten van het
sanatorium.
De oppervlakte "bedraagt 4j25 ha (1,1^° van de
totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3»3»
De dikte van het stuifzanddek ligt tussen 40
en 180 cm, doorgaans rondom de 100 cm, het
humusgehalte is minder dan 1,5$*
Het bodemvocht en de plantevoedingsstoffen
zijn gedeeltelijk verspreid door het stuifzand,
gebonden aan de schaarse humeuze bandjes, ge
deeltelijk geconcentreerd in het overstoven
bodemprofiel.
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt
tussen 0 en 60 à 70 cm beneden de oppervlakte
van het overstoven profiel. Bevochtiging van
dit profiel vanuit het grondwater kan dus ge
makkelijk plaatsvinden.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
De door het gehele stuifzanddek spaarzaam voor
komende wortels concentreren zich in de boven
ste lagen van het overstoven profiel. Het bos
kan dus van het daarin aanwezige vocht en/of
voedsel profiteren.
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zSd2p

Droge, matig fijnzandige, uiterst en zeer hu
musarme Duinvaaggronden_ met een overatoven
bodemprofiel in de ondergrond

Ligging en
•oppervlakte

In onregelmatig gevormde vlakken voornamelijk
in de "Heerdts Belten". De oppervlakte bedraagt
6 ha (1,6$ van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3» 3°
De dikte van het stuifzanddek ligt tussen 40
en 180 cm, het humusgehalte bedraagt minder
dan 1 ,5i°Het bodemvocht en de plantevoedingsstoffen
zijn gedeeltelijk verspreid door het stuifzanddek, gebonden aan de schaarse humeuze bandjes,
gedeeltelijk geconcentreerd in de A- en B-ho
rizont van het overstoven bodemprofiel. De ge
middeld hoogste grondwaterstand ligt tussen
60 à 70 en 200 .cm beneden de oppervlakte van
het overstoven profiel. Bevochtiging van dit
profiel vanuit het grondwater zal dan ook ge
woonlijk niet plaatsvinden.

Geologische afz,

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Ongeschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Matig geschikt voor grove den.
De door het gehele stuifzanddek spaarzaam
voorkomende wortels concentreren zich in de
A- en B-horizont van het overstoven profiel.
De bomen kunnen profiteren van het da.arin aan
wezige voedsel en het vocht dat na neerslag
achterblijft.
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aSn2p

Natte, ma,tig fijnzandige, matig humusarme Duinvaaggronden met een overstoven bodemprofiel in
de ondergrond

Ligging en
oppervlakte

In een klein vlak in de zuidwesthoek van de
"Smooks Belten". De oppervlakte bedraagt 1,75
ha (0,5$ van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk
maar met gleyverschijnselen ondieper dan 80 cm.
De dikte van het stuifzanddek ligt tussen 40
en180 cm, het humusgehalte tussen 1,5 en 2,5
Het regenwater stagneert op het overstoven
bodemprofiel. Hierdoor ontstaat een schijn
grondwaterspiegel met een gemiddeld hoogste
stand dieper dan 80 cm beneden maaiveld. Boven
deze schijngrondwaterspiegel is het bodemvocht
voornamelijk aan de humeuze bandjes in het
stuifzanddek gebonden»
De plantevoedingsstoffen zijn gedeeltelijk
verspreid in het stuifzanddek, gebonden aan de
humeuze bandjes, gedeeltelijk geconcentreerd
in het overstoven bodemprofiel. Het is mogelijk
dat als gevolg van het stagnerend water (perio
diek reducerende omstandigheden) verlies aan
voedingsstoffen is opgetreden.

Geologische afz.

Stuifza,nd op dekzand.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Matig geschikt voor grove den.
Het periodiek stagnerende water beperkt de
wortelruimte. De wortels kunnen het overstoven
bodemprofiel niet bereiken zodat zij voor hun
voeding geheel afhankelijk zijn van hetgeen in
het doorwortelde deel van het stuifzand aanwe
zig is.
Er kan op deze gronden een vrij sterke bodemverwildering optreden.

aSn2p

Natte, matig fijnzandige, matig humusarme Duin-

(c) ')

va.aggronden met een overstoven bodemprofiel in
de ondergrond
Deze gronden beslaan slechts een oppervlakte van
0,5 ha. Zij onderscheiden zich van aSn2p door
een min of meer homogene A-| die is ontstaan ge
durende een korte periode voor gebruik als
landbouw of kwekerij.
De bodenwaardering is gelijk aan aSn2p.
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5» 5*
') toevoeging op de bodemkaart»
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aSv2p

Vochtige, matig fijnzandige, matig humusarme
Duinvaaggronden met een overstoven bodempro
fiel in de ondergrond

Ligging en
oppervlakte

Voornamelijk in of in de nabijheid van de "Smooks
Belten". De oppervlakte bedraagt 7»75 ha (2,1';o
van de totale oppervlakte).

Kenmerken 6n
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3-3*
Het stuifzanddek heeft een dikte van 40-180 cm,
het humusgehalte bedraagt 1,5-2,5^«
Het bodemvocht en de plar.tevoedingsstoff en
zijn gedeeltelijk verspreid door het stuifzanddek, gebonden aan de humeuze bandjes, gedeelte
lijk geconcentreerd in de A- en B-horizont van
het overstoven bodemprofiel. De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tussen 0 en 60 à
70 cm beneden de oppervlakte van het overstoven •
profiel. Bevochtiging van het profiel vanuit
het grondwater kan gemakkelijk plaatsvinden.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor grove den.
De door het gehele stuifzanddek voorkomende
wortels concentreren zich in de A- en B-hori
zont van het overstoven profiel. De bomen kun
nen profiteren van het daarin aanwezige vocht
(aangevuld vanuit het grondwater) en voedsel.
Men moet op deze gronden rekening houden
met een vrij sterke bodemverwildering.
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aSd2p

Droge, matig fi.inzandige. matig humusarme Duinvaaggronden met een overstoven "bodemprofiel in
de ondergrond (afb. 21)

Ligging en
oppervlakte

In grotere en kleinere vlakken verspreid door
het gehele stuifzandgebied. De oppervlakte
"bedraagt 11,0 ha (yfo van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3-3»
De dikte van het stuifzanddek ligt tussen 40 en
180 cm, het humusgehalte tussen 1,5 en 2,5i°>
Er is grote overeenkomst met zSd2p, maar dit
type onderscheidt zich hiervan door een hoger
humusgehalte.
Het "bodemvocht en de plantevoedingsstoffen
zijn gedeeltelijk verspreid door het stuif
zanddek, gebonden aan de humeuze bandjes, ge
deeltelijk geconcentreerd in de A- en B-hori
zont van het overstoven profiel. De gemiddeld
hoogste grondwaterstand ligt tussen 60 à 70
200 cm beneden de oppervlakte van het oversto
ven profiel. Bevochtiging van dit profiel van
uit het grondwater zal gewoonlijk niet plaats
vinden.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal, niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
De door het gehele stuifzanddek voorkomende
wortels concentreren zich in de A- en B-horizont van het overstoven profiel. De bomen kun
nen profiteren van het daarin aanwezige voed
sel en van het vocht dat na neerslag hierin
achterblijft.
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aSz2p

Zeer droge, matig fi.inzandige, matig humusarme
Duinvaaggronden met een overstoven bodemprofiel
in de ondergrond

Ligging en
oppervlakte

Op de hoogste delen van het terrein. De opper
vlakte bedraagt 13,5 ha (j,' van de totale
oppervlakte)

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van de droge,
matig humusarme Duinvaaggronden (aSd2p) door
een diepere grondwaterstand. De gemiddeld
hoogste stand ligt dieper dan 200 cm beneden
de oppervlakte van het overstoven bodempro
fiel.

Geologische afz.

Stuifzand op gestuwd preglaciaal, niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

De bodemwaardering is gelijk aan die van aSd2p
en weis
Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
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zSvOz

Vochtige, matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden zonder overstoven
bodemprofiel in de ondergrond

Ligging en
oppervlakte

In onregelmatig gevormde vlakken verspreid
door het gehele stuifzandgebied. De oppervlak
te bedraagt 10,75 ha (2,9$ van de totale opper
vlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3.3«
Het stuifzanddek is doorgaans dunner dan 40 cm,
het humusgehalte is minder dan 1,5$»
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt
tussen 40 en 60 à 70 cm beneden maaiveld. Boven
de grondwaterspiegel is het bodemvocht gebondon
aan de schaarse humeuze bandjes van het stuif
zand.
De geringe hoeveelheid plaatevoedingsstoffen
is
evenals het vocht gebonden aan de weinige
humeuze bandjes.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Ongeschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor grove den.
De beworteling beperkt zich gewoonlijk tot
het stuifzanddek, maar kan bij voldoende grond
water ook in de lemige lagen van de ondergrond
(niveofluviaal doordringen)«

zSvOz M •)

Vochtige, matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden met cultuurdek, zon
der overstoven bodemprofiel in de ondergrond
Deze gronden komen over een oppervlakte van
1,25 ha (0,3$ van de totale oppervlakte) al
leen in Schuilenburg voor.
Zij onderscheiden zich van de vorige (zSvOz)
door een min of meer homogene A-|, ontstaan
door een korte landbouwperiode.
De bodemwaardering is gelijk aan zSvOz.
Zie hiervoor echter ook hoofdstuk 5»5»

') toevoeging op de bodemkaart.
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zSdOz

Droge, matig fijnzandige. uiterst en zeer hu
musarme Duinvaaggronden zonder een overstoven
bodemprofiel in de ondergrond (afb. 22)

Ligging en
oppervlakte

Op de hogere delen in het stuifzandgebied.
De oppervlakte bedraagt 7*50 ba (2,1$ van de
totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3-3Het stuifzanddek is doorgaans dunner dan 40
cm, het humusgehalte is minder dan 1,5%*
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt
tussen 60 à 70 en 200 cm beneden maaiveld?
boven de grondwaterspiegel kan een geringe
hoeveelheid vocht gebonden worden aan de schaar
se humusbandjes in het stuifzand.
De geringe hoeveelheid plantevoedingsstof
fen
is evenals het bodemvocht voornamelijk
gebonden aan de weinige humeuze bandjes.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Ongeschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Matig geschikt voor grove den.
De beworteling beperkt zich gewoonlijk tot
het stuifzanddek, maar kan ook in de lemige
lagen van de ondergrond (niveofluviaal) door
dringen.
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zSzOz

Zeer droge, matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden zonder overstoven
bodemprofiel in de ondergrond

Ligging en
oppervlakte

Deze gronden liggen op de hoogste delen in het
stuifzandgebied> De oppervlakte bedraagt 4>25
ha (1,1# van de totale oppervlakte).

Kenmerken en
eigenschappen

Zij onderscheiden zich van de droge, uiterst
en zeer humusarme Duinvaaggronden (zSdOz) door
een diepere gemiddeld hoogste grondwaterstand.
Deze ligt dieper dan 200 cm beneden maaiveld.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

De bodemwaardering is voor de douglas één klas
se verlaagd, voor de lariks en grove den is zij
gelijk aan zSdOz en weli
Ongeschikt voor lariks.
Ongeschikt voor douglas.
Matig geschikt voor grove den.

GESCHIKTHEIDSEL ASSEN LARIKS (Gebruikte opbrengsttabel Van Soest »54)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor het telen van zwaar hout (d.w.z. een opperhoogte van 20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met een
masBa-omloop van minstens 40 jaar. Absolute boniteit 14
en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor het telen van middelzwaar hout (d.w.z. een
opperhoogte van 14-20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met
een massa-omloop van maximaal 40 jaar. Absolute boniteit
9-13
3. Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar
hout met een massa-omloop van max. 30 jaar»
Het risico op een terugslag in groei ook op lage leeftijd
(10-15 jaar) is vrij groot. Absolute boniteit 6-8
4. Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van lariks
GESCHIKTHEIDSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Van Soest '55)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor 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 Graad
je an en Stoffels '55)
1. Zeer geschikt
Boniteit I-II. Absolute boniteit 6-7
2. Geschikt
Boniteit III. Absolute boniteit 5
3. Matig geschikt
Boniteit IV-V. Absolute boniteit 3^-A'ë
4» Ongeschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb. 26 , Omschrijving geschiktheidsklassen.
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Een bodemkaart is slechts voor de praktijk bruikbaar wanneer de
waardering van de gronden, hetzij voor de bosbouw als geheel, het
zij voor een aantal houtsoorten volledig of ten naaste bij kan
worden aa.ngegeven.
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 bodem stellen, volledig moeten kennen.
Ons inzicht in de ingewikkelde betrekkingen tussen bodem en bos
is echter verre van volledig. Toch is het mogelijk met de huidige
kennis, in de vorm van zogenaamde geschiktheidsklassen, een voor
de praktijk bruikbare bodemwaardering op te stellen voor de Japan
se lariks, de douglas en de grove den.
Met nadruk zij erop gewezen, dat deze geschiktheidsbeoordeling
een eerste benadering is, waaraan nog veel verbeterd zal kunnen
worden.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
aanwijzingen worden ontleend, die onder meer betrekking hebben op
de noodzakelijkheid en de uitwerking van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking en de kans op bodemverwildering
na sterke dunning of kaalkap. Daarom verdient het aanbeveling,
wanneer bij de houtsoortenkeuze de factor bodem aan de orde komt,
niet alleen de geschiktheidskaarten maar vooral ook de bodemkaart
te raadplegen.
5.1 GESCHIKTHEID ; klassen, bepaling en kaarten
De geschiktheid van de grond voor de teelt van lariks, douglas en
grove den is voor ieder van deze houtsoorten uitgedrukt in een
viertal zogenaamde geschiktheidsklassen en weis zeer geschikt,
(goed) geschikt, matig geschikt en ongeschikt (afb. 26). Deze klas
sen zijn opgesteld in samenwerking met het Staatsbosbeheer (In
lichtingsdienst en Beheershoutvesters) en het Bosbouwproefstation.
Uit de omschrijving van de klassen (afb. 26) blijkt, dat de
"massa-omloop", de "boniteit" en het "risico" van de teelt de
maatstaven voor deze geschiktheid zijn. De "produktiekosten", even
eens een belangrijke maatstaf, moesten wegens het vrijwel niet be
schikbaar zijn van gegevens, buiten beschouwing blijven. De om
schrijving van de klassen is uitvoeriger naarmate er meer bekend
was over het groeiverloop van de houtsoort op de verschillende
gronden. Zo is in de geschiktheid voor de lariks de massa-omloop,
de boniteit en het risico van de teelt verwerkt, maar in die voor
de grove den alleen de boniteit.
De bepaling van de geschiktheid van de gronden voor de drie
houtsoorten berust op de resultaten van onderzoekingen op over
eenkomstige gronden elders en op boomhoogtemetingen in een aantal
proefveldjes in het gekarteerde gebied zelf. Hoewel de uitkom
men vrij sterk uiteenlopen geven zij toch een globale indruk van
de te verwachten groei op de verschillende bodemeenheden.
De metingen zijn aangevuld met een aantal schattingen. Aan deze
visuele beoordeling werden een drietal excursies gewijd met des
kundigen van het Staatsbosbeheer (Beheer en Bosinrichting). Met
hen werd ook de uiteindelijke beoordeling vastgesteld.
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De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om met één oogopslag
een overzicht te krijgen van de oppervlakte, plaats en verdeling
van de produktiemogelijkheden van de grond. Zij zijn afgeleid van
de bodemkaart en geven per houtsoort de geschiktheid weer. Men gebruike de geschiktheidskaarten "bij voorkeur samen met de bodemkaart. Bij een apart gebruik bestaat het gevaar, dat men de beper
kingen van deze kaarten over het hoofd ziet.
5-2 GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE JAPANSE LARIKS
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid.
Daar de vochtvoorziening in het gebied van de "Eelerberg" af
hangt van de stand en fluctuatie van het grondwater, of -op de
hoger gelegen gronden- van de leuigheid in boven- en ondergrond
zal de lariks sterk op de hierin voorkomende verschillen reageren.
Langdurig hoge (0-40 cm) grondwaterstanden verdraagt hij slecht.
Hoogste grondwaterstanden dieper dan ongeveer 100 cm schijnen voor
een goede vochtvoorziening reeds te laag zijn.
Een te hoge pH werkt remmend op de groei (Van Goor 1954j 1956)
terwijl een hoog stikstofgehalte een slingerende stamvorm veroor
zaakt. Fosfaat moet in voldoende mate aanwezig zijn, een P^q^ van
ongeveer 40 kan als een minimum voor een goede groei worden be
schouwd (van Goor 1953» 1958)«
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van de lariks woxden beschouwd: de natte Moerpodzolgronden, mits goed ontwaterd (vHn45)> de vochtige Moerpodzolgronden (vHv44)5 de vochtige Veldpodzolgronden (Hv63> Hv41)5 de
Laarpodzolgronden (cHv63, cHv41) en de vochtige, matig humusarme
Duinvaaggronden met een overstoven bodemprofiel in de ondergrond
(aSv2p).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 126,35 ha, dit is 34i°
van de totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden met een goede vochthuishouding, die
vooral bij de natte Moerpodzolgronden (vHn45) mede afhankelijk is
van een goede ontwatering.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans redelijk. Het hoge
stikstofgehalte van de Moerpodzolgronden zou een kromme stamvorm
kunnen veroorzaken. De totale hoeveelheid voedingsstoffen in de
Laarpodzolgronden (cHv63, cHv41) zal door de vroeger uitgeoefende
landbouw en door de wat dikkere Ai gewoonlijk wat hoger zijn. Zij
kan echter van perceel tot perceel sterk variëren.
Matig ge_schikt
Als matig geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd; de
matig droge, zwak lemige, overwegend matig grofzandige Haarpodzolgronden (Hm73); de matig droge en zeer droge, zwak lemige matig
fijne en matig grofzandige Haarpodzolgronden (Hm63> Hz63); de ma
tig droge, leemarme zeer fijn- en matig fijnzandige Haarpodzolgron
den (Hm41); de vochtige, uiterst en zeer humusarme Duinvaaggronden
(zSv2p) en de natte, droge en zeer droge, matig humusarcie Duin
vaaggronden (aSn2p, aSd2p, aSz2p) alle met een overstoven bodem
profiel in de ondergrond.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 99?2 ha, dit is onge
veer 27io van de totale oppervlakte.
Het zijn over het algemeen gronden, waarvan de voohtvoorziening voor een goede groei van de lariks te wensen over laat als
gevolg van een te diepe grondwaterstand en/of een laag leemgehalte in boven- en ondergrond.
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Een uitzondering hierop vormen de vochtige, uiterst en zeer humusarme Duinvaaggronden (zSv2p), waarbij de chemische vruchtbaarheid
een beperkende factor is,en de natte, matig humusarme Duinvaag
gronden (aSn2p), die te nat zijn voor een goede lariksopstand.
Ongeschikt
Als ongeschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd; de witzand Veldpodzolgronden (ïïz93)j de droge en zeer droge, leemarme,
zeer fijn- en matig fijnzandige Haarpodzolgronden (Hd41, HZ41);
de natte Vlakvaaggronden (0n41r); de droge, uiterst en zeer humusarme Duinvaaggronden met overstoven profiel in de ondergrond (zSd2p)•,
de vochtigo, droge en zeer droge, uiterst en zeer humusarme Duin
vaaggronden zonder overstoven bodemprofiel in de ondergrond
(zSvOz, zSdOz, zSzOz).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 137*0 ha, dit is onge
veer 31% van de totale oppervlakte.
De groei van de lariks is op deze gronden gewoonlijk slecht
door een te hoge (0n4*lr) of een te lage grondwaterstand (Hz93j
Ïïd41, Hz41) al dan niet gecombineerd met een lage chemische vrucht
baarheid (zSd2p, zSvOz, zSdOz, zSzOz).
5*3 GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE DOUGLAS
De douglas kan met een betrekkelijk geringe hoeveelheid vocht nog
een redelijke opbrengst geven. In het algemeen is de groei op de
wat vochtiger gronden wat beter en houdt waarschijnlijk wat langer
aan dan op de droge gronden. Vergeleken met de lariks reageert hij
aanmerkelijk minder scherp op verschillen in lemigheid van onder
en bovengrond en op verschillen in stand en fluctuatie van het
grondwater.
De in het karteringsgebied waargenomen groeiverschillen tussen
natte, vochtige, matig droge, droge en zeer droge gronden zijn
opvallend klein. Zo klein dat zij binnen de overigens vrij ruime
grens van één geschiktheidsklasse bleven.
Aan de chemische vruchtbaarheid van de grond worden vrij
hoge eisen gesteld. Het fosfaatgehalte van de grond en het stik
stofgehalte van de humus mogen niet te laag zijn. Een Ptot van on~
geveer 40 en een stikstofgehalte van de humus van ongeveer 2,0^
gelden als een minimum voor de goede groei van de douglas.
Geschikt
Als geschikt voor de douglas worden beschouwd? de natte Moerpodzolgronden (vHn45) mits goed ontwaterd; de vochtige Moerpodzolgronden (vHv44)j de Veldpodzolgronden (Hv63, Hv4*1 , Hz93)5 de
Laarpodzolgronden (cHv63, cHv41)j de Haarpodzolgronden (Hm73> Hmé3,
Hz63, Hm41, Hd41 , Hz41), de vochtige, uiterst en zeer humusarme
Duinvaaggronden zSv2p en de vochtige, droge en zeer droge, matig
humusarme Duinvaaggronden (aSv2p, aSd2p, aSz2p) alle met een over
stoven bodemprofiel in de ondergrond.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 300,25 ha, dit is onge
veer
van de totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden met een zeer uiteenlopende vochtvoorziening van nat tot zeer droog.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans redelijk, bij de
uiterst en zeer humusarme Duinvaaggronden (zSv2p) echter vrij
laag. De totale hoeveelheid voedingsstoffen zal in de Laarpodzol
gronden door de eertijds uitgeoefende landbouw en de dikkere A-^ ,
gewoonlijk wat hoger zijn. Van perceel tot perceel kan dit echter
sterk variëren.
Q2<fo
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Matig geschikt
Als matig geschikt voor de douglas worden beschouwd; de droge,
uiterst en zeer humusarme, en de natte matig humusarme Duinvaaggronden met een overstoven bodemprofiel in de ondergrond (zSd2p,
aSn2p); de vochtige en droge, uiterst en zeer humusarme Duinvaag
gronden zonder overstoven bodemprofiel in de ondergrond (zSvOz,
zSdOz).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 27,75 ha, dit is onge
veer 7,6$ van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden, die voor een goede groei van de douglas
te arm (zSd2p, zSvOz, zSdOz) of te nat (aSn2p) zijn.
0ngej3chikt_en matig geschikt
Als ongeschikt en matig geschikt worden de natte Vlakvaaggronden
(0n41r) beschouwd.
De oppervlakte bedraagt 30,25 ha, dit is ongeveer 8,3 van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met hoge grondwaterstanden en een uiterst
laag humusgehalte. Niettegenstaande deze ongunstige voedsel- en
waterhuishouding vindt men plaatselijk nog redelijke douglasopstanden. Vandaar dat deze gronden als geschikt èn matig geschikt
beoordeeld zijn.
'fo

Ongeschikt
Ongeschikt voor de teelt van de douglas zijn de zeer droge, uiterst
en zeer humusarme Duinvaaggronden zonder overstoven bodemprofiel
in de ondergrond (zSzOz).
De oppervlakte bedraagt 4,25 ha, dit is 1,1$ van de totale
oppervlakte.
Zowel vocht als voedsel zijn in deze gronden voor de douglas
ver beneden het minimum.
5-4 flESCHIKTHEIDSBEOOKDELIHG VOOR DE PROVE VEN
Over de eisen die de grove den aan de grond stelt is weinig be
kend. In het algemeen kan men zeggen dat deze houtsoort met weinig
vocht en voedsel een redelijke opbrengst kan geven.
Wat de eisen aan de vochtvoorziening betreft, staat de grove
den dicht bij de douglas. Uit oppervlakkige veldwaarnemingen krijgt
men echter de indruk dat hij wat gevoeliger is voor verschillen
in lemigheid van boven- en ondergrond en voor verschillen in stand
en fluctuatie van het grondwater.
Op verschillen in Qhemische vruchtbaarheid reageert de grove
den gewoonlijk weinig.
2e£r_g£schi_kt
Als zeer geschikt voor de teelt van de grove den worden beschouwd:
de natte Moerpodzolgronden (vHn45) mits goed ontwaterd; de voch
tige Moerpodzolgronden (vHv44)5 cle vochtige gewone Veldpodzolgronden (Hv63, Hv41); de Laarpodzolgronden (cHv63, cHv4l)j d.e ma~
tig droge en zeer droge, zwak lemige, matig fijne en matig grofzandige Haarpodzolgronden (Hm63, Hz63)| de vochtige, uiterst en
zeer humusarme Duinvaaggronden (zSv2p) en de vochtige, matig hu
musarme Duinvaaggronden (aSv2p), alle met een overstoven bodem
profiel in de ondergrond.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 188,25 ha, dit is onge
veer 51>2% van de totale oppervlakte.
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Het zijn gronden met een, voor de grove den, goede of redelijke
vochtvoorziening als gevolg van een gunstige diepte van het grond
water met relatief gunstige lemigheid van boven- en ondergrond;
een combinatie van beide komt ook voor.
De chemische vruchtbaarheid is zeker voor de grove den door
gaans redelijk.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van de grove den worden beschouwd? de
witmand
Veldpodzolgronden (Hz93)5 de matig droge, zwak lemige,
overwegend matig grofzandige Haarpodzolgronden (Hra73) > de matig
droge, droge en zeer droge, leemarme, zeer fijn-en matig fijnzandige Haarpodzolgronden (Hm41, Hd41, Hz4l)> de droge en zeer droge,
matig humusarme Duinvaaggronden met een overstoven bodemprofiel
in de ondergrond (zSvOz).
De oppervlakte bedraagt 124,0 ha, dit is ongeveer 33 >9% van de
totale oppervlakte.
Het zijn gronden met een wat minder gunstige vochtvoorziening
dan de vorige groep, als gevolg van een diepere grondwaterstand en
een lager leemgehalte van de ondergrond (grofzandig preglaciaal en
dekzand).
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans redelijk. De vochtige
Duinvaaggronden zonder overstoven profiel in de ondergrond (zSvOz)
maken hierop een uitzondering; zij hebben een redelijke vochtvoor
ziening, maar zijn chemisch vrij arm.
Geschikt_en ongeschikt
Op de natte Ylakvaaggronden (0n41r) vindt men zowel goede als
slechte opstanden van grove den. De oorzaak van de grote groeiversohillen op deze arme en natte gronden is niet duidelijk. Overeenkorstig de waargenomen variabele groei van de grove den zijn zij
als geschikt en ongeschikt beoordeeld.
De oppervlakte bedraagt 30,25 ha, dit is ongeveer 8,3% van de tota
le oppervlakte.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van de grove den worden beschouwde
de droge, uiterst en zeer humusarme Duinvaaggronden (zSd2p); de
natte, matig humusarme Duinvaaggronden (aSn2p), beide met een over
stoven bodemprofiel in de ondergrond; de droge en zeer droge, ui
terst en zeer humusarme Duinvaaggronden zonder overstoven bodem
profiel in de ondergrond (zSdOz, zSzOz).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 20 ha,, dit is ongeveer
5 >5$ van de totale oppervlakte.
Deze gronden zijn deels te nat (aSn2p), deels te arm (zSd2p,
zSdOz, zSzOz) om een goede groei van de grore den te waarborgen.
5.5 BODEMVERSCHILLEN DIE NIET IN DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING TOT
UITDRUKKING KOMEN
Op de bodemkaart komen verschillen voor die niet in de geschikt
heidsbeoordeling tot uitdrukking komen. Deze kunnen echter niet
zonder meer worden weggelaten, want zij hebben naast een zuiver
bodemkundige veelal ook een bosbouwkundige betekenis, die moei
lijk in een eenvoudige geschiktheidsclassificatie kan worden
ondergebracht.
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Humuspodzolgronden met een zanddek
Gronden met een uit de ontwateringsgreppels afkomstig zanddek van
30-50 cm dikte hebben dezelfde geschiktheidsbeoordeling gekregen
als de oorspronkelijk niet opgehoogde gronden. Vergelijk hiertoe
bij de beschrijving van de bodemeenheden (hoofdstuk 4*3) de (z)variaties met de beschrijvingen zonder toevoeging.
De betekenis van de onderscheiding
ligt in de belangrijk
grotere wortelruimte die het losse opgeworpen zanddek biedt. Toorts
is de totale hoeveelheid voedingsstoffen iets groter als gevolg
van de in het zanddek aanwezige resten van de vergraven podzol en
de aan de oppervlakte gevormde dunne en zwakke humuspodzol.
Humuspodzolgronden met een stuifzanddek
Bij de beoordeling van de Humuspodzolgronden is geen verschil ge
maakt tussen de Humuspodzolgronden met en zonder stuifzanddek. Ver
gelijk hiertoe bij de beschrijving van de bodemeenheden (hoofdstuk
4.3) de (s)-variaties met de beschrijving
zonder toevoeging.
Toch heeft dit dunne dek enige bosbouwkundige betekenis.
De totale doorwortelbare ruimte en de totale hoeveelheid voe
dingsstoffen en vocht zijn enigszins groter. Het laatste kan voor
al bij gronden met een diepe grondwaterstand van belang zijn.
Hiertegenover staat dat het aanslaan van gevoelig plantsoen op deze
vaak arme dekken wel eens wat te wensen overlaat. Voorts werd in
enkele gevallen bij de lariks waargenomen dat op gronden met diepe
grondwaterstand, de beworteling zich beperkt tot het stuifzanddek
en de bovenste lagen van het podzolprofiel.
In droge perioden bestaat dan een gerede kans op vochtgebrek. Ge
deeltelijk losmaken van het bodemprofiel (woelen) zou hier de wortel
ontwikkeling gunstig kunnen beïnvloeden.
Gronden met cultuurinvloed
Cultuurinvloed is herkenbaar aan een min of meer homogene A-| van
20-30 cm dikte, die in het oorspronkelijkebodemprofiel niet aanwe
zig was. Hij is ontstaan door een gedurende korte tijd uitgeoefende
landbouw of door het gebruik van de gronden voor kwekerij of tuin.Zie
hiervoor bij d.ps beschrijving van de bodemeenheden de (c)-variaties.
Deze onderscheiding is opgenomen om de kaartgebruiker te
wijzen op de hierdoor ontstane veranderingen in chemische vruchtbaar
heid. Gewoonlijk vindt hierbij een verrijking met meststoffen
plaats, die echter gepaard gaat met een geringe verhoging van de pH.
Als mogelijke gevolgen voor de bosbouw noemen wijl een opper
vlakkige beworteling, beperkt tot de min of meer homogene A-j % een
sterke verwildering met akkeronkruiden5 een wat mindere groei van
vooral de lariks en een verhoogde kans op wortelrot door de hoge pH.

6*

Daar het verhelderend kan werken wanneer enig inzicht bestaat om
trent de wijze waarop bodem- en geschiktheidskaarten tot stand
kwamen, wordt in het onderstaande iets gezegd over de topografische
basisgegevens, het veldwerk en de waarneming&»Uchtheid en -diepte.

- 59 -

Kaartmateriaal
Als basis voor de definitieve "bodem- en geschiktheidskaarten is de
bedrijfskaart 1961, schaal 1:10,000 van het Staatsbosbeheer gebruikt.
Als basis voor de veldopnamen diende een vergroting van de bedrijfskaart 1951 (1:10.000) naar schaal 1:5»000, De na 1951 aangekochte
percelen, die niet op deze kaart voorkwamen, zijn hierop bijgete
kend met behulp van een vergroting van de topografische kaart schaal
1Ï 25 000.
Veldwerk
Eet veldwerk is uitgevoerd van 1 juli tot eind november 1960. In
maart en april 1961 werden in verschillende opstanden hoogtemetingen
verricht ten behoeve van de bosbouwkundige beoordeling van de gron
den. In de herfst werden nog enkele uitvoerige profielbeschrijvingen
gemaakt en werden tevens correcties in de ontwerp-bodemkaart aange
bracht.
Een drietal excursies -ter vaststelling van de bosbouwkundige
geschiktheid van de gronden- werden in de zomer van dit jaar met
deskundigen van het Staatsbosbeheer gehouden.
Boringen
De aard van de bodem werd door middel van grondboringen vastgesteld.
Deze boringen werden uitgevoerd in een rechthoeksnet van 50 x 70 of
30 x 80 meter, afhankelijk van de geologische afzetting.
Op het gestuwd preglaciaal werden de raaien gelegd op een onder
linge afstand van 80 m. De afstand in de raai bedroeg 30 m. De
richting van de raaien werd zoveel mogelijk haaks op de lengterich
ting van de heuvelrug (stuwwal) gekozen, dus ongeveer oost-west.
In de wat eenvormiger dekzanden bedroeg de raaiafstand 70 m
en de afstand binnen de raai 50 m. Er werden echter een groot aan
tal tussenboringen uitgevoerd, zodat de waarnemingsdichtheid hier
ongeveer 4-5 P&r hectare bedraagt.
Waar hoog grondwater dit niet belette bedroeg de boordiepte
180 cm. Voor de dwarsdoorsnede (bijlage 6), die werd vervaardigd
om een beter inzicht in de verschillende geologische afzettingen
te verkrijgen, werd enkele malen tot 3 en soms tot
geboord. Door
de heren IJvel en Soels werden de veldgegevens genoteerd op boorstaten. Hiertoe werden de raaien met een letter, de boorpunten met
een cijfer op de veldkaart aangegeven. Een of meer bosvakken vorm
den een blok, dat met een Romeins cijfer is aangeduid. De bodemgrenzen zijn op de veldkaart ingetekend.
Door de heer Schoones werd een wat ander systeem gevolgd. Hij gebruik
te twee veldkaarten. Op de ene noteerde hij bij ieder boorpunt de
lemigheid en de grofheid van het zand, op de andere de profielont
wikkeling, gleydiepte en dergelijke. Op deze laatste kaart werden
ook de bodemgrenzen ingeschetst.
Tervaardiging van kaarten
Voor de vervaardiging van de definitieve bodemkaart zijn de op de
veldkaarten getekende bodemgrenzen op een calque van de bedrijfskaart (1;5»000) overgenomen. Door verkleining hiervan naar schaal
1;10.000 werd de concept-bodemkaart verkregen.
Voor het maken van de geschiktheidskaarten is een lijst opge
steld van alle bodemeenheden met de hun toegekende geschiktheid
(bijlage 7)- Met behulp van deze lijst konden de geschiktheids
kaarten van de bodemkaart worden afgeleid.
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