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VERKLARING VAN DE IN DE TEKST GEBRUIKTE
BODEMKÜNDIGE UITDRUKKINGEN EN BEGRIPPEN
mu

micron, dit is 0,001 millimeter

lutum

minerale delen kleiner da.n 2 mu

leem

minerale delen kleiner dan 50 mu

zand

minerale delen tussen 50 en 2000 mu

grind

minerale delen groter dan 2000 mu

textuur

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

goed gesorteerd zand

zand waarin één korrelgrootteklasse
sterk overheerst

slecht gesorteerd zand

zand waarin vele korrelgrootten
naast elkaar voorkomen

mediaan van het zand (M50)

de gemiddelde korrelgrootte van de
zandfra.ctie (50-2000 mu), of nauw
keuriger omschreven; die korrelgroottedoorsneden waarboven en
waarbeneden de helft van het gewicht
van de zandfractie (50-2000 mu) ligt

zeer grof zand

zand met een M50 van 420-2000 mu

matig grof en zeer grof zand

; zand met een M50 van 210-2000 mu

matig fijn en matig grof zand s zand met een M50 van 150-420 mu
matig fijn zand

; zand met een M50 van 150-210 mu

zeer fijn zand

: zand met een M50 van 105-150 niu

uiterst fijn en zeer fijn zands zand met een M50 van 50-150 mu
uiterst fijn zand

s zand met een M50 van 50-105 mu

lutumarm

s een lutumgehalte kleiner dan Qcp

leemarm

s een leemgehalte kleiner dan 10^j

leemarm en zwak lemig

s een leemgehalte van 0-17^

zwak lemig

s een leemgehalte van 10-17"5>

sterk lemig

s een leemgehalte van 17"l-32"ix/o

zeer sterk lemig

; een leemgehalte van 32-^-50fo

humus

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

matig humusarm

; een humusgehalte tussen 1,5 en 2,5/^

matig humens

s een humusgehalte tussen 2,5 en 5/*

zeer humeus
humusrijk

een humusgehalte tussen 5 en
% een humusgehalte tussen 8 en 15i?
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moerig

; een gehalte aan organische etof
groter dan 1 y/o

cultuurinvloed

s een min of meer homogene A1 van 10
à 20 cm dikte, ontstaan door gebruik
als landbouwgrond

bovengrond

% de grond tussen maaiveld en 70 cm
diepte

ondergrond

s de grond tussen 70 en 180 cm diepte

matig dikke A1

s een A1 van 30-50 cm dikte

dunne A1

% een A1 dunner dan 30 cm

humuspodzol-B

: een B-horizont (inspoelingshorizont)
in minerale grond, wa.arvan het ingespoelde deel voornamelijk bestaat
uit amorfe humus of uit amorfe hu
mus en ijzer en aluminiumoxyden.

Afb. 1

Situatiekaart van de boswachterij „ Hapert "
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In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer is een bodemkartering uitgevoerd van de Staatsboswachterij Hapert. Het doel
was een overzicht te geven van de produktiemogelijkheden van de
grond voor de bosbouw. Hiertoe zijn een bodemkaart en daarvan af
geleide geschiktheidskaarten voor Japanse lariks, douglas en
groveden vervaardigd, alle schaal 1 t 10 000.
De boswachterij ligt in de provincie Noordbrabant, in de ge
meenten Hoogeloon, Eersel en Bladel, ongeveer 5 km ten zuidwesten
van het dorp Eersel (afb. 1, Top. kaart 1 : 50 000 blad 57 west).
De oppervlakte bedraagt rond 564 ha, waarvan 94 ha worden ingeno
men door het heidereservaat en 35 ha door het natuurreservaat Het
Goor. Uit karteringstechnisch oogpunt zijn beide reservaten in de
kartering opgenomen.
Het onderzochte gebied ligt op een der hoogste delen van
Noordbrabant. In dit zwak golvend terrein bestaan de hogere gedeel
ten overwegend uit fijn en matig fijn "dekzand". Hieronder liggen
grove en soms zeer grove zanden van het "Hoogterras" die alleen
in de lagere terreingedeelten aan de oppervlakte komen. In het
westen en oosten wordt de boswachterij door twee beekjes doorsne
den? de Goorloop en het Dalem stroomken. Zij stromen in noordwes
telijke, respectievelijk noordelijke richting. In de boswachterij
treffen we hoofdzakelijk zandgronden aan (Humuspodzolgronden,
Eerdgronden). Alleen langs de Goorloop komt een kleine oppervlak
te veengronden voor.
De bebossing van deze jonge heide-ontginningsboswachterij
vond voor het grootste d.eel plaats van 1932 tot 1942.
Wat de houtsoorten betreft vinden we er op het ogenblik voor
namelijk Japanse lariks en groveden, daarnaast komen ook opstanden
van Europese lariks, douglas, Corsicaanse den, Oostenrijkse den,
sitkaspar, fijnspar en tsuga voor.
De aard van de bodem, de topografie en de waterhuishouding
hangen veelal samen met de opbouw van he+ landschap. In hoofdstuk
2 wordt 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 vorige
hoofdstukken besproken, kan een legenda worden opgesteld. De ver
antwoording van deze legenda vindt men in hoofdstuk 4. Dit hoofd
stuk wordt besloten met een karakteristiek van alle onderscheiden
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.

jong dekzand
oud dekzand
I mengzand

Afb.2

Schematische geologische dwarsdoorsneden
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Hoofdstuk 6 geeft enige technische bijzonderheden betreffende
de kartering en het vervaardigen van de kaarten.
Een verklaring van een aantal bodemlcundige termen en begrip
pen vindt men vóór in het rapport.
De kartering en het onderzoek naar de bosbouwkundige produktiemogelijkheden van de grond vond plaats van begin april tot
eind augustus 1961. Het werk werd uitgevoerd door J.F. Firet, P.H.
Schoenfeld en J. Schoones. Eerstgenoemde had de dagelijkse leiding
en stelde tevens het rapport samen. Ook de aquarellen van enige
bodemprofielen werden door J.F. Firet vervaardigd. De fotogra
fische afdeling van de Stichting voor Bodemkartering zorgde voor
vermenigvuldiging.
In 1955 werd onder leiding van Dr. J. Schelling een studiekartering in een deel van de boswachterij uitgevoerd. Een deel van
de hierbij verkregen gegevens is zowel in de kartering als in het
rapport verwerkt.
Vóór de ontginning van het gebied, is in 1923, onder leiding
van de toenmalige houtvester Ir. A.M.32. Papenhuijzen, een bodem
en hoogtekaart van vrijwel de gehele boswachterij gemaakt. Deze
hoogtekaart is, verkleind en iets bijgewerkt, in dit rapport opge
nomen (zie afb. 5 op blz. 9)•

2'

IJLS—£-è-I=£s|=2=IJL£

De bodem is ten nauwste met het landschap verbonden. Door ook dit
landschap in deze toelichting te betrekken kan ons inzicht in de
bodemgesteldheid aan duidelijkheid winnen.
In het volgende willen wij de landschappelijke a.specten, die
direct met de bodemgesteldheid samenhangen, nader bezien. Achter
eenvolgens worden besproken; het ontstaan en de opbouw van het
gebied (2.1), de hieruit voortvloeiende topografie (2.2), de met
opbouw en topografie samenhangende waterhuishouding (2.3) en de
vroegere en huidige cultuurtoestand (2.4).
2.1. ONTSTAAN EN OPBOW

(afb. 2)

De onderdelen of geologische afzettingen waaruit het landschap is
opgebouwd en die voor een goed begrip van de bodemgesteldheid, on
ze aandacht vragen zijn;
Het Hoogterras
Het mengzand of solifluctiedek
Het oude dekzand
Het jonge dekzand
Het stuifzand
Het veen
De geologische overzichtskaart.
Het Hoogterras
Het Hoogterras is een rivierafzetting van de Rijn en de Maas uit
de zeer koude Mindeltijd (ijstijd).
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De in de winter bevroren rivieren voerden in de korte zomer zeer
veel smeltwater af, waarbij grote stroomsnelheden optraden. Zij
hadden geen vaste bedding, maar verlegden hun loop voortdurend
(systeem van de verwilderde rivier). Als gevolg hiervan ontstond
een zeer grillig gelaagd zandpakket, waarin behalve wat fijnzandige
laagjes en wat leemlagen, overwegend grove en zeer grove zanden
voorkomen. Dit zandpakket wordt met de naam Hoogterras aangeduid.
Het mengzand of solifluctielaag
Op deze terraszanden treft men vrijwel overal alleen een 20-30 cm
dikke laag grindrijk, doorgaans slecht gesorteerd zand aan. Deze
laag hebben wij met de naam mengzand of solifluctielaag aangeduid.
De korrelgroottesamenstelling loopt uiteen van overwegend grof,
met bijmenging van wat leem en fijn zand, tot fijn en zeer fijn
(dekzand, löss) met een gering aandeel grovere bestanddelen. Moge
lijk is deze laag in de koude Würmtijd ontstaan, toen de onder
grond permanent bevroren was en de bovengrond alleen in de zomer
kon ontdooien. Een dergelijke met water verzadigde slappe boven
laag kan zich zelfs langs zeer geringe hellingen, een weinig dalwaarts verplaatsen, waarbij een sterke menging van het glijdende
materiaal optreedt. De verplaatste laag wordt wel solifluctielaag
genoemd.
Het oude dekzand
Het oude dekzand is afgezet in een zeer koud deel van de Würmtijd
door krachtige noordelijke tot noordwestelijke sneeuwstormen. Aan
genomen mag worden, dat het zand in hoofdzaak afkomstig is van het
Hoogterras en van het mengzand. De fijnere bestanddelen (leem)
zijn waarschijnlijk aangevoerd uit het toen droogliggende ÏFoordzeebekken.
Ten gevolge van het sneeuwsmeltwater heeft tijdens of na de
afzetting soms enige verspoeling of solifluctie plaatsgehad.
Het oude dekzand is gekenmerkt door een fijne gelaagdheid van
afwisselend zeer fijn en uiterst fijn vaak sterk lemig zand. De
mediaan van de fractie tussen 50 en 2000 mu (M50) is ongeveer 125 mu,
de lemigheid varieert van 15-40^.
De dikte van het oude dekzand overschrijdt de 1,50 m vrijwel
niet.
Het jonge dekzand
Het jonge dekzand is in het laatste deel van de Würmijstijd uit het
oude dekzand ontstaan. Als gevolg van de droogte en de zeer schra
le begroeiing zijn vooral de hoogste delen van het oude dekzandlandschap plaatselijk opnieuw verstoven. Het zand werd echter over
een korte afstand nabij de oppervlakte of rollend verplaatst, waar
bij de nog fijnere delen gewoonlijk geheel wegwaaiden en elders te
rechtkwamen.
De dikte van het jonge dekzand varieert nogal. De dikste pak
ketten (ruggen) vinden wij doorgaans aan de west- of noordwestrand
van vennetjes of terreinlaagten en langs de westzijde van het Dalem
stroomken. Blijkbaar heeft de toenmalige sterkere begroeiing in de
wat vochtiger lage terreingedeelten, een barrière gevormd waar
tegen het stuivende of rollende zand tot stilstand kwam. In af
beelding 3 wordt dit schematisch weergegeven.
Het jonge dekzand heeft een vrij grote verbreiding en komt
vrijwel overal op het oude dekzand voor.

Schaal 1: 25.000

LEGENDA
dekzand minder dan 70 cm dik
op terraszand

Afb. k

n

dekzand 70 - 180 cm dik
op terraszand

m

dekzand dikker dan 180 cm

Geologische o v e r z i c h t s k a a r t

m

stuifzand
veen

m K

".

S c h a a l 1: 2 5 0 0 0
LEGENDA
hoogte in m boven pLaatselijk peil

Afb.5

0-1 m

3-4 m

1-2 m

4-5 m

2-3 m

5-6 m

Hoogtekaart
N a a r gegevens v a n lr.A.M.E.Papenhuyzen(1923)
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In tegenstelling tot het oude dekzand ontbreken bij het jonge
dekzand uiterst fijnzandige en vaak lemige laagjes. De mediaan van
de fractie tussen 50 en 2000 mu (M50) is circa 200 mu. De lemigheid komt zelden hoger dan ïOfi. Met uitzondering van de ruggen
rondom de lage terreingedeelten en langs het beekje is het reliëf
doorgaans zwak golvend.
Het stuifzand
Het stuifzand is veel recenter en vermoedelijk ontstaan in de
vroege Middeleeuwen. In de dekzanden zijn da.n reeds duidelijke
bodemprofielen ontwikkeld (zie hoofdstuk 3)° 3en voorbeeld hiervan
zijn de Veldpodzolgronden op afb. 14 (zie blz. 18).
De oorzaak van deze verstuiving in een betrekkelijk vochtig
klimaat en bij een dichte begroeiing moeten wij bij de mens zoeken.
Deze heeft door verstoring van de vegetatie (kappen van bos, overbeweiding van de heide) het fijnkorrelige, hoog boven het grond
water liggende zand aan de wind blootgesteld. Op de hoge en droge
plaatsen begon de verstuiving. Het verstoven zand werd door de
vegetatie in de laagten vastgelegd,
De verstuiving in de boswachterij Hapert is gebonden aan het
jonge dekzand. Zij is van zeer geringe omvang. Grote stuifheuvels
zal men er tevergeefs zoeken. Alleon rondom de - overigens kleine uitgestoven laagten treft men op het eertijds aan de oppervlakte
liggende bodemprofiel een stuifzanddek van gewoonlijk geringe
dikte aan.
Het veen
Het betrekkelijk dunne pakket veen dat wij uitsluitend langs de
beide riviertjes aantreffen is waarschijnlijk van recente datum.
De geologische overzichtskaart

(afb. 4)

Deze kaart geeft de onderlinge ligging en de verbreiding van de
verschillende afzettingen globaal weer.
De basis wordt gevormd door de zanden van het Hoogterras, die
alleen in de lagere gedeelten, in de nabijheid van de beekjes en
in sommige vennen aan of nabij de oppervlakte komen. Gewoonlijk
treft men op het terraszand een solifluctielaag of mengzand aan.
Daar waar hok Hoogterrae dicht aan de oppervlakte komt is deze
laag meestal dun en kan plaatselijk ontbreken.
Voor het grootste deel is het Hoogterras door een dekzandpakket (oud en jong dekzand) van 70-180 cm bedekt. Over een geringe
oppervlakte, vooral rondom de vennen en langs het Dalem stroomken,
is deze afzetting dikker; zij overschrijdt echter vrijwel nergens
de 3 m.
Stuifzand komt evenals het veen over een zeer geringe opper
vlakte voor. Het eerste vindt men in de nabijheid van de dikke
dekzandpakketten (ruggen), het laatste uitsluitend langs de beek
jes.
2.2 TOPOGRAFIE
Onder de topografie verstaan wij hier de hoogteligging en het
reliëf. Beide zijn voor de bodemvorming en de waterhuishouding
van belang.
Het gebied ligt tussen30 en 40 m boven H.A.?. of tussen 2 en 6 m
plaatselijk peil (afb. 5).
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In grote lijnen bestaat het reliëf uit een sikkelvormige rug
van ongeveer 5 à 6 m hoogte (Troonsberg), die naar alle zijden,
naar het noorden echter volgens een grillige grens, in een lager
en vlakker gedeelte overgaat. Meer oostwaarts loopt het terrein
echter weer snel omhoog. In het lage en vrij vlakke gedeelte vindt
men zowel ten noorden als ten zuiden van de rug een klein beekdal
dat resp. noordwest-zuidoost enoost-west gericht is (Dalem stroomken en Goorloop).
Binnen dit grove reliëf komen nog hoogteverschillen van om
streeks één meter over veel kortere afstanden veelvuldig voor.
Zij worden voornamelijk veroorzaakt door de reeds besproken dekzandruggen en koppen langs de beekdalen en nabij de vennen en ter
reinlaagten.
2.3 WATERHUISHOUDING
Bij het geven van een overzicht van de waterhuishouding van de
boswachterij Hapert willen wij ons bezighouden met zowel de afen ontwatering als met de vochtvoorziening van het gebied').
Het overtollige water wordt afgevoerd door betrekkelijk brede
en diepe hoofdafwateringssloten. Deze lange en vaak bochtige lei
dingen liggen in de laagste terreingedeelten en doorsnijden slechts
een enkele maal hogere dekzandruggen. Het hoofdafwateringsnet is
op de bodemkaart (bijlage 1) ingetekend. Men ziet hieruit dat het
westelijk deel van de boswachterij op de Goorloop en het oostelijk
deel op het Dalem stroomken afwatert.
In tegenstelling tot het Dalem stroomken heeft de Goorloop
een vrij grote stroomsnelheid. Er zijn een paar eenvoudige stuwen
in geplaatst. In zeer droge perioden worden deze afgesloten, waar
door een te snelle afvoer van het water voorkomen wordt. De bodem
en de wanden van beide beekjes zijn bruin gekleurd door ijzeraf
zettingen. Daar in de boswachterij weinig of geen ijzerrijke gron
den aangetroffen worden, is dit ijzer waarschijnlijk afkomstig van
stroomopwaarts gelegen gebieden.
De ontwatering vindt plaats door greppels en kleine sloten
die op het afwateringsnet aansluiten. Een klein a.a.ntal door hoge
dekzandruggen afgesloten vennen konden moeilijk op dit net aange
sloten worden. Zij zijn'bntwaterd"door ophoging van het terrein
met materiaal dat uit de op onderling zeer korte afstand gegraven
greppels afkomstig is. Deze wijze van "ontwatering" is eveneens
toegepast bij een aantal zeer laag gelegen vennen, die wel ver
binding met de afwateringssloten hebben.
Een paar kleine uitzonderingen op het over het algemeen
goed ontwaterde gebied vinden wij in het westelijk deel van de
vakken 46b en 47b. De afvoermogelijkheid van een paar kleine
laagten is hier blijkbaar onvoldoende. Ook in een tweetal kleine
afvoerloze laagten in het centrum van vak 1 en in de noordhoek
van vak 2b komt wat wateroverlast voor.
Plaatsen, waar door de ontwateringssloten mogelijk een te
diepe grondwaterstand is ontstaan zijn minder gemakkelijk aan te
wijzen. Veelal zullen dit delen van hoge ruggen zijn, die door de
sloten doorsneden worden.
De vochtvoorziening va.n het bos wordt onder meer bepaald
door de neerslag en/of het grondwater, dat al naar gelang de neer
slagverdeling meer of minder fluctueert.
') Aan het slot worden enige resultaten van de grondwaterstands
metingen vermeld.
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De culuurtoestand van de boswachterij en omgeving in 1898

- 11 -

Op de laag gelegen gronden zal het grondwater zelden buiten
het bereik van de boomwortels wegzakken. Vochtgebrek zal hier
slechts bij uitzondering voorkomen. Vanneer een teveel aan water
vlot wordt afgevoerd, hebben deze gronden een voor het bos gunstige
waterhuishouding. Is de afVatering onvoldoende, dan zal door de
periodiek hoge grondwaterstand de wortelzone worden beperkt met
als gevolg een minder gunstige boomgroei.
Op hoger gelegen gronden kan in regenarme perioden de grond
waterspiegel beneden de hoofdbewortelingczone dalen. Voor de vochtvoorziening is het bos dan aangewezen op het aan de humus en leem
gebonden vocht, dat in de grond achterblijft. Voor een aantal
houtsoorten is di_o niet voldoende om een maximale groei te waar
borgen.
De vochtvoorziening kan, in tegenstelling tot de waterafvoer
vrijwel niet worden beïnvloed.
Om een globale indruk van de fluctuatie en de stand van het
grondwater te verkrijgen zijn in de periode van 21 juni tot 18
augustus 1961, op 6 tijdstippen (om de twee weken) waterstanden
gemeten. De metingen zijn uitgevoerd in boorgaten, profielkuilen,
sloten en in de vijver van vak 1. Van de 78 meetplaatsen, liggen
er 26 op droge Haarpodzolgronden, 18 op matig droge Haarpodzolgronden, 22 op vochtige Veldpodzolgronden, 8 op natte Veldpodzolgronden, 4 op Gooreerdgronden en één op Madeveengronden.
Een deel van de gegevens is in twee grafieken weergegeven
(afb. 6 en 7)«
Uit de frequentiegrafiek op afb. 6 krijgt men een indruk van
de grondwaterstanden op 21 juni en 18 augustus, tijdstippen met
respectievelijk relatief hoge en lage grondwaterstanden.
De grondwaterstanden zijn hierbij in 5 klassen als volgt
samengevat s ondieper dan 40 cm, 40-80 cm, 80-120 cm en dieper dan
180 cm alles gemeten ten opzichte van het maaiveld.
De hoogte van een kolom in de grafiek geeft aan welk percentage
van het aantal grondwaterstandswaarnemingen op de betreffende grond
in een bepaalde grondwaterstandsklasse valt. Voorbeeld; op 21 ju
ni blijken van de 22 gemeten grondwaterstanden op de vochtige
Veldpodzolgronden 14/5 tussen 120 en 180 cm, 59/3 tussen80 en120 cm en
27°fo tussen 40 en80 c:i beneden maaiveld, te liggen.
Bij een beschouwing van de grafiek als geheel ziet men dat
tussen de betreffende gronden belangrijke verschillen in grond
waterstand
bestaan, die echter een vrij grote "overlap" verto
nen. Binnen ieder van de gronden lopen de grondwaterstanden ook
nog vrij sterk uiteen.
De hier niet gegeven grafieken van de grondwaterstanden op
de andere 4 data geven een overeenkomstig beeld.
Een indruk van de schommelingen (fluctuatie) van het grond
water geeft de tijdstijghoogtegrafiek van een aantal "gemiddelde"
meetpunten (ongeveer 2 per onderzochte grond) op afb. 7- De lig
ging van de meetpunten ziet men op afb. 8.
Behalve bij de Gooreerdgronden en Madeveengronden, die een
vrij constant peil houden, zien vrij van 21 juni tot 18 augustus
een geleidelijke daling, vraarin echter nogal wat schommelingen
optreden. Deze kortstondige reeks van grondwaterstandsmetingen
laat vanzelfsprekend geen conclusies toe over de gemiddeld hoog
ste en laagste waterstand. Zij geeft slechts een beeld van de
situatie tussen de data van opnamen.
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A f b. 10 Overzicht van de b i j de bebossing toegepaste bemesting
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2.4 CULTUÏÏRTOESTAKP
Naar gegevens van de topografische kaart van 1898 heeft de boswachterij deel uitgemaakt van een vrij uitgestrekt heidegebied.
Landbouwgronden kwamen toen evenals bos slechts in kleine kernen
voor. Behalve moerassige stroken langs de beken vond men in dit
heidegebied verspreid liggende vennen (afb. 9)'
De heide is nu voor het grootste gedeelte verdwenen en omge
zet in bouwland of bos. Met uitzondering van een kleine landbouw
grond bij Wilrijt bestaat de naaste omgeving van de boswachterij
nu uit bos. Slechts aan de noordwestzijde ligt een landbouwgebied
van wat grotere omvang, namelijk daar waar het beekdal van de Goorloop veel wijder wordt.
De boswachterij zelf is voor het grootste deel ontgonnen en
bebost in de periode van 1932 tot 1943- Een klein gebied in de
noordoosthoek is ouder en dateert van 1925- De strook moerassig
bos langs de Goorloop en een stuk heide /.angs de Bredase baan
werden als natuurbeschermingsgebied aangehouden.
V/at de houtsoorten betreft nemen de groveden en de lariks
een bijna even grote oppervlakte in. Verder zijn opstanden aange
legd van Corsicaanse en Oostenrijkse den, douglas, sitkaspar,
fijnspar en tsuga. Zuiver loofhoutbos, bijvoorbeeld van inlandse
eik, komt vrijwel niet voor. Deze houtsoort is gewoonlijk als
menghoutsoort gebruikt. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse eik.
Op vele plaatsen is ook bemesting toegepast. Soms heeft een
volledige lupinevoorbouw plaatsgehad met een aanvullende kunstmestgift, elders is alleen kunstmest (fosfaat of kali) of kalk ge
geven (zie afb. 10).
Voorts zijn enkele hectaren als landbouwgrond of kwekerij in
gebruik geweest.
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3. D E _ B 0 D E M
3.1 HET ONT ST AM VAN DE_ BODEM
Aan de oppervlakte van geologische afzettingen treden processen
op die, wanneer zij gedurende voldoende tijd werkzaam zijn, de
bovenlaag volledig omvormen. Het geheel van deze processen waar
bij tegelijkertijd afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer van zo
wel mineralen als organische stof plaatsvindt, noemen wij bodem
vorming.
Hierbij ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagdheid, die in
het oorspronkelijke materiaal, het moedermateriaal, niet aanwezig
was. Afbeelding 16 op blz.18
geeft hiervan een voorbeeld. In
het aanvankelijk homogene geelbruine moedermateriaal treft men nu
duidelijke zwarte en bruine lagen aan.
Yan de vele, zeer ingewikkelde processen, die bij de bodemvorming
een rol spelen, willen wij de belangrijkste wat nader bezien.
Gemakshalve verdelen wij ze hiertoe in drie groepen waarin respec
tievelijk de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materiaal en
verplaatsing van stoffen door de grond de belangrijkste plaats
inneemt (afb. 11).

Afbraak

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

Vergaan van plan vorming van humus
ten en dierenresten

vermenging van bovenen ondergrond door
biologische aktiviteit

Verwering van mi vorming van kleineralen en ge
mineralen
steent efragment en

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

Afb. 11. Schematisch overzicht van de bouemvormende pro
cessen.

Het_ vergaan van plantenresten
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels
en bacteriën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Het ver
gaan van afgestorven plantenresten gaat vrijwel altijd gepaard met
de vorming van humus.
De_verwering
Door afwisseling van temperatuur en vochtigheid en door inwer
king van zwakke zuren, afgescheiden door plantenwortels of ontstaan
bij het vergaan van plantenresten, kunnen mineralen en gesteente
fragmenten aangetast worden en in kleine brokken uiteeri vallen of
verweren.
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Bij deze verwering komen stoffen vrij, zoals natrium, kalium, cal
cium, aluminium, ijzer, fosfor. Een deel hiervan kan direct de
plant als voedsel dienen5 een ander deel wordt in de grond vast
gelegd of afgevoerd.
Er "bestaan gemakkelijk verweerbare en vrijwel onaantastbare mine
ralen. Afzettingen met veel gemakkelijk verweerbare mineralen zo
als veldspaat, glimmer e.d. noemen wij "rijk" materiaal, met veel
moeilijk verweerbare mineralen bijvoorbeeld kwartsen wordt als
"arm" aangeduid.
Hujmusvorming
Onder humus verstaan wij hier een groep donker gekleurde,
min of meer bestendige stoffen van .hoofdzakelijk organische oor
sprong. Zij wordt gevormd uit de door kleine bodemdieren, schim
mels 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 onafscheide
lijk aan elkaar verbonden. Er worden vele soorten humus onderschei
den, waarvan wij de voornaamste hier willen noemen.
ruwe humus
; Humus, waarin het oorspronkelijke weefsel van
de plant nog herkenbaar is; wordt voornamelijk
gevormd door schimmels en bacteriën.
amorfe humus s Dit is vervloeide humus, die als een dun,
zwart huidje rondom de zandkorrels ligt.
moderhumus
; Dit zijn kleine (25-60 mu) bolletjes of groe
pen bolletjes, die tussen de zandkorrels
liggen. Het zijn uitwerpselen van kleine
bodemdieren.
mullhumus
s Dit is een innige vermenging van organische
stof en minerale delen, gevormd door onder
andere regenwormen.
Vorming van kleimineralen
In "rijk" moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandighe
den uit de verweringsprodukten nieuwe mineralen, zogenaamde kleimineralen ontstaan. Dit zijn microscopisch kleine, schubvormige
mineralen, die wanneer zij in voldoende mate.aanwezig zijn de grond
kneedbare of plastische eigenschappen geven.
Aan-__on afvo_er_in de_grond
In de grond vindt voortdurend verplaatsing van materiaal plaats,
Mollen, muizen en regenwormen woelen in de grond, waarbij onverweerd materiaal naar boven en humeuze grond naar beneden getranspor
teerd wordt. Door deze vermenging wordt de bovengrond humeuzer en
aanmerkelijk verdiept.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verweringsproduk
ten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij de in
ons klimaat voorkomende overwegend neergaande watersti"oom, zullen
de opgeloste stoffen op een zekere diepte neerslaan of geheel uit
spoelen. Niet alleen opgeloste stoffen, maar ook kleine bodemdeel
tjes, zoals kleimineralen en of moderhumus kunnen op de duur door
het regenwater naar beneden, worden getransporteerd. De reeds gecon
stateerde gelaagdheid zou op deze wijze ontstaan kunnen zijn.
Al deze bodemvormende processen (afb. 11) kunnen in diverse
soorten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden van
klimaat, vegetatie en waterhuishouding verschillend verlopen, waar
door geheel verschillende bodems tot ontwikkeling komen.
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Bovendien wordt de mate van ontwikkeling beïnvloed door de tijd
gedurende welke deze factoren hebben gewerkt. Het zal dan ook dui
delijk zijn dat er, zelfs binnen betrekkelijk kleine gebieden, een
grote variatie in bodemgesteldheid kan bestaan.
3.2 HET BODEMPROFIEL EN ZIJN HORIZONTEN
In een dwarsdoorsnede van de bodem "bodemprofiel" genaamd, kan men
gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk gescheiden horizontale
lagen waarnemen. Een voorbeeld van een duidelijke gelaagdheid vin
den wij in afb. 16 op blz. 18,
Een goed waarneembare, maar min
der scherpe gelaagdheid geeft afb. 14 op blz. 18
weer. Deze la
gen kunnen in vele opzichten van elkaar verschillen bijvoorbeeld
in htm gehalte aan humus, aluminium, ijzer, klei of door vastheid,
structuur, kleur, lemigheid enzovoorts.
Lagen die als gevolg van bodemvorming ontstaan worden gewoonlijk
"horizonten" genoemd.
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/
cijfercombinatie aan.
De hoofdhorizonten geeft men aan met de letters A, B en C.
In de A-horizont vindt opeenhoping
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.
A1

Bovenste horizont van het profiel, met relatief hoog organischestofgehalte, vermengd met minerale bestanddelenmaximale bio
logische aktiviteit.

A2

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

A3

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

Ap

Bouwvoor of verwerkte laag welke dieper reikt dan de oorspron
kelijke A1 .

B1

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

B2

Horizont van maximale inspoeling.

B2h Dunne zwarte, humusrijke laag in de B2 van een humuspodzol.
B3

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, welke afwijkend is van het C-materiaal of van het moe
dermateriaal, waarin het profiel is ontwikkeld.

G

Intens gereduceerde laag.
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3-3 DE BELAEG aiJKSTE GROHDEN IF HET KAaTBlgNGSGEBIED
De bodemverschillen in het ka.rteringsgebied worden veroorzaakt
door verschil in moedermateriaal., de ligging van het grondwater
ten opzichte van het maaiveld en door het ingrijpen van de mensHet verschil in moedermateriaal bestaat vooral in de grofheid
en de lemigheid van het zand, maar ook in de mineralogische samen
stelling. Een deel van het zand is arm aan verweerbare mineralen
(de dekzanden), een ander deel matig rijk (het "mengzand"), ter
wijl we het terraszand kunnen rekenen tot de mineralogische "rijkere"
zanden.
Waarschijnlijk door het feit, dat de in het gebied voorkomende
"rijkere" terraszanden over het algemeen grofzandig zijn, dus
zeer doorlatend, en veelal zijn afgedekt met een dunne laag mineralogisch "arm" zand, komen de verschillen in minerale rijkdom niet
duidelijk tot uiting in de bodemontwikkeling»
Verschillen in diepteligging en fluctuatie van het gjpndw_ater
hebben wel een belangrijk verschil in bodemvorming tot gevolg ge
had. Op de laag gelegen stukken vinden we de Madeveengronden, de
Gooreerdgronden, de Moerpodzolgronden en de doorgaans humeuze
Veldpodzolgronden. Op de hogere gedeelten treffen we voornamelijk
Haarpodzolgronden aan.
Bij de Humuspodzolgronden, waaronder we de Moerpodzolgronden,
de Veldpodzolgronden en de Haarpodzolgronden rekenen, 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 aanwijsbare grenzen,
in elkaar overgaan.
Ontijzerd wil zeggen, dat de dunne lichtgele ijzerhuidjes,
die gewoonlijk de zandkorrels van het moederma.teriaal omhullen
onder invloed van het fluctuerende grondwatei" geheel of vrijwel
geheel verdwenen zijn. De ontijzering vindt vooral plaats in het
C-materiaal direct onder de B-horizont- Het is in het veld herken
baar aan de vale en grauwe kleuren.
In de B- en/of C-horizont van de laag gelegen gronden komt een zone
met lichte, vaak onduidelijke vlekjes voor. Deze gaat naar beneden
over in grijs, zogenaamd gereduceerd zand. Men neemt aan, dat deze
vlekkerige zone ontstaan is onder de invloed van het fluctuerende
grondwater en dat de boven- en onderzijde van de zone ongeveer
overeenkomen met respectievelijk de gemiddeld hoogste en laagste
grondwaterstand. Het grijze gereduceerde zand ligt vrijwel voort
durend in het grondwater. De verschijnselen, die ontstaan onder
invloed van het fluctuerende grondwater, zoals de reeds besproken
ontijzering en vlekkerigheid (soms ook roest) worden wel "gleyverschijnselen" genoemd.
De mens heeft de bodemontwikkeling beïnvloed door ontwatering,
grondbewerking, afplaggen, het gebruiken van de grond voor ls,ndbouw enz..
Onderstaande tabel (afb. 12) geeft een overzicht van de be
langrijkste gronden, die in het karteringsgebied voorkomen.

- 17 -

Had eveengrond en

Veengronden

Podzolgronden

Humuspodzolgronden

ilerdgronden

Moerpodzolgronden
Veldpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Broekeerdgronden
Gooreerdgronden

Afb. 12. Overzicht van de "belangrijkste gronden in het
karteringsgebied.
Veengronden
Veengronden zijn gronden met een moerige (veen) bovenlaag van min
stens 40 cm dikte, ongeacht een hierop voorkomend zanddek.
Kadeve^ngronden
Dit zijn veengronden met een zwarte, lutumarme, moerige bovengrond
(lutumarm veen) waarvan de bovenlaag, van minstens 15 cm en hoog
stens 50 cm, rul of goed veraard is. Goed veraard wil zeggen dat
vrijwel geen onverteerde plantenresten meer in het moerige mate
riaal aanwezig zijn.
De Madeveengronden in het karteringsgebied hebben een circa
50 cm dikke moerige laag, waarvan de bovenste 25 cm redelijk goed
veraard is. Deze laag voelt gewoonlijk wat vettig aan en doet
wat denken aan de zgn. gyttja. Het zijn over het algemeen natte
gronden met een gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen 0 en
40 cm beneden maaiveld. Zij liggen in de laagste delen van het
terrein met name aan de voet van de beekdalen en zijn vrijwel al
tijd ontwikkeld op terras- of "mengzand".
Humuspodzolgronden
Humuspodzolgronden zijn minerale gronden met een A-, B- en C-horizont. De Â1 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.
M°£rj3°dz£l£r£nden (afb t 1 3)
Dit zijn humuspodzolgronden met een 5-40 cm dikke, zwarte moerige
bovenlaag (A1), 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 op een
diepte van 60-70 cm over in grijsgeel humusloos zandzonder ijzer
huidjes rondom de zandkorrels.
De Moerpodzolgronden, die korte tijd in cultuur zijn geweest, wor
den gekenmerkt door een 20-30 cm, dikke min of meer homogene A1
(cultuurinvloed).
De oorspronkelijke opeenvolging van lagen is op vele plaat
sen door grondbewerking in belangrijke mate verstoord.

afb. 13

afb. 14

Natte MOERPODZOLGROND

Vochtige VELDPODZOLGROMD

onverwerkt

onverwerkt

(bodemeenheid vHn85)

(bodemeenheden Hv82 en Hv85)

afb. 15

Matig drogö HAAflPODZOLGROKD
(niet vergraven)
(bodemsenheid Hm62)

afb. 16

Proge HAARPODZOLGROND
(niet vergraven)
(bodemeenheid Hd5l)

afb. 17

Natte GOOREEKDGROND
met dunne A1 en zonder roeat
(niet vergraven)
(bodemeenheden Zn82c en Zn85c)
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De Moerpodzolgronden zijn natte gronden met een gemiddelde
hoogste grondwaterstand van 0-40 cm. Zij komen in de lagere delen
van het terrein, soms in vennetjes, voor.
Gewoonlijk zijn zij in "mengzand" of terraszand ontwikkeld, soms
in dekzand.
VeM£odz£lgr£nden (afb. 14)
Dit zijn humuspodzolgronden, die zich van de Moerpodzolgronden
onderscheiden door het ontbreken van een moerige A1.
De zwarte of zwartgrijze humeuze bovenlaag (Al) is 10-30 cm
dik en gaat, evenals bij de Moerpodzolgronden geleidelijk over
in een vaalbruine humeuze laag (B2), waarin de amorfe humus als
huidjes rondom de zandkorrels ligt. Op een diepte van f0-70 cm
gaat de B-horizont geleidelijk over in grijsgeel humusloos zand
zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels. Bij een deel van de
gronden vindt men tussen de A1 en B2 een onduidelijke grijze
humusarme laag, de A2~horizont.
In enkele percelen treft men een min of meer homogene A1 aan
van 20-30 cm dikte, die op een vroeger landbouwgebruik wijst
(cultuurinvloed).
Ook bij deze gronden is de oorspronkelijke gelaagdheid op
vele plaatsen door grondbewerking verstoord.
De Veldpodzolgronden zijn vochtige gronden met een gemiddelde
hoogste grondwaterstand tussen 40 en 60 à 70 cm benden maaiveld.
Zij komen in de vlakke lagere delen van het terrein en in venne
tjes voor. Gewoonlijk zijn zij in mengzand of terraszand ontwikkeld
over een kleine oppervlakte ook in dekzand.
HaarjDod.z£lgronden (afb. 15 en 16)
Dit zijn humuspodzolgronden met een 10-15 cm dikke, zwarte of
donkergrijze, matig humeuze bovenlaag (Al), 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
zxvarte, dunne, humeuze en plaatselijk verkitte laag (B2h). Deze
is 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 reeds besproken humuspodzolgronden heeft het
zand direct onder de B-horizont in dit geval ijzerhuidjes rondom
de zandkorrels.
De Haarpodzolgronden zijn in dit gebied droge of matig droge
gronfen met een gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen 50 à 70
cm en 180 à 200 cm beneden maaiveld. Zij komen voor op de hogere
gedeelten van het terrein en zijn voornamelijk in dekzand, voor
een klein deel in mengzand en bij uitzondering in terra,szand ont
wikkeld.
Eerdgronden
Berdgronden zijn gronden met gewoonlijk alleen een A1- en een C-horizont. De A1 is dikker dan 15 cm, donker gekleurd en steekt scherp
af tegen de lichtere C-horizont. Het humusgehalte bedraagt minstens
2,5#.
Br_oekee_rd.grond,en
Dit zijn eerdgronden met een zwarte, moerige, 10-40 cm dikke Al,
vrij scherp overgaand in grijsbruin tot grijs humusloos zand, de
C-horizont.

xi

H<
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Het zijn natte gronden met een gemiddelde hoogste grondwater
stand van O-4O cm beneden maaiveld. Zij liggen langs of nabij de
beken en zijn hoofdzakelijk in terras™ of mengzand ontwikkeld.
Goareerdgronden (afb. 17)
Dit zijn gronden met een zwarte, 20-30 cm dikke humeuze A1, die
scherp overgaat in grijsbruin of grijs humusloos zand, waarin
soms een weinig roest voorkomt.
Ook dit zijn natte laag gelegen grollen met een gemiddelde
hoogste grondwaterstand tussen 0 en 40 cm beneden maaiveld. 'Hij
liggen in de beekdalen en zijn voornamelijk in mengzand en terraszand ontwikkeld.
Waar grondbewerking heeft plaatsgehad is het grijze zand
veelal vermengd met de humeuze bovenlaag.

4- 2=S-=£=l=2=l=I-2=ê
De legenda is een systematische lijst van bodemeenheden, die op
de bodemkaart voorkomen. Hier is zij op de bosbouw afgestemd, het
geen wil zeggen, dat de onderscheiden bodemeenheden een verschil
lende 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 af van;
-de profielontwikkeling
-de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
-de dikte van de A1
-de lemigheid van het profiel
-de grofheid van het zand
-het voorkomen van cultuurinvloed
-de lemigheid van de ondergrond.
-de grondbewerking
Deze bodemeigenschappen zijn zo goed mogelijk in de legenda, ver
wirkt.
4.1 DE OPZET VM DE LEGENDA
In bijlage 5 is de legenda in tabelvorm, in afb. 18 in een scheme,
weergegeven. Er zijn 6 hoofdbodemeenheden onderscheidens
Madeveengronden
Moerpodzolgronden
Veldpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Broekeerdgronden
Gooreerdgronden
Ieder van deze hoofdbodemeenheden is onderverdeeld naar één of
meer van de volgende eigenschappens
-de grofheid van het zand
-de lemigheid
-de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
-het voorkomen van cultuurinvloed
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-het voorkomen van grondbewerking
-het voorkomen van een lemige ondergrond
De grofheid van het zand
Deze wordt uitgedrukt in de mediaan van de fractie tussen 50 en
2000 mu (M50). Er worden 3 klassen onderscheiden:
matig grof en zeer grof
s zand met M50 tussen 210-2000 mu
matig fijn en matig grof s zand met M50 tussen 150- 420 mu
matig fijn
: zand met M50 tussen 15O- 210 mu
De lemigheid
Naar de lemigheid - het percentage minerale delen kleiner dan 50
mu - zijn 3 kla,ssen onderscheiden;
leemarm
; leemgehalte kleiner dan 10c/j
leemarm en zwak lemig s leemgehalte van 10-17lfó
sterk lemig
1 leemgehalte van 17'i-32-^7o
De ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
Tiaar de ligging van het grondwater ten opzichte van het maaiveld
is een indeling in zgn. vochtklassen gemaakts nat, vochtig, matig
droog en 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
middelde hoogste grondwaterstand. De indeling in vochtklassen is
ontworpen om de vochtvoorziening vanuit het grondwater bij benade
ring aan te kunnen geven.
De vochtklassen van de in het gebied onderscheiden bodemeen
heden worden als volgt omschreven;
nat
s bovenzijde gleyzone tussen 0 en 40 cm beneden
maaiveld
vochtig
s bovenzijde gleyzone tussen 40 en 60 à 70 cm
beneden maaiveld
oatig droog ; bovenzijde gleyzone tussen 60 à 70 en 80 à .100 cm
beneden maaiveld
droog
s bovenzijde gleyzone tussen 80 à 100 en 180 à 200
cm beneden maaiveld
Cultuurinvloed
Gronden, waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend of die als
kwekerij in gebruik zijn geweest, zijn gewoonlijk te herkennen aan
een min of meer homogene A1 van 20-30 cm dikte. Ze worden met een
toevoeging op de kaart aangegeven.
Het voorkomen van grondbewerking
De meeste gronden zijn bewerkt tot een diepte van 40-50 cm. Gron
den, waarin deze niet heeft plaatsgevonden worden met een toevoe
ging op de kaart aa,ngegeven.
Het voorkomen van eéti lemige ondergrond
Binnen de gronden met relatief diepe grondwaterstanden, met name
de Haarpodzolgronden, is een indeling gemaakt naar de lemigheid
van de ondergrond. Er zijn twee klassen onderscheiden en weis
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Afb. 19. De betekenis van de cijfers en letters in de code.
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leemarme en zwak lemige ondergrond
sterk lemige ondergrond
De laatste wordt met een signatuur op de bodemkaart aangegeven.
Deze onderscheiding is gemaakt omdat een hoger leemgehalte van
de ondergrond, huiten het hereik van het grondwater, vooral voor
de diepwortelende houtsoorten, een betere vochtvoorziening waar
borgt.
4.2 DE CODERING
Op de bodemkaart van de boswachterij "Hapert" zijn de bodemeenhe
den met een kleur en een code aangegeven. Door deze codering kun
nen verschillende bodemkaarten gemakkelijk vergeleken worden, ter
wijl men uit de code direct een aantal belangrijke bodemeigenschap
pen kan aflezen. Dit laatste behoeft enige toelichting.
De code is samengesteld iiit één hoofdletter, kleine letters
en cijfers. Op de bodemkaart bestaat zij uit niet meer dan 6 te
kens. Deze staan in een vaste volgorde en wel;
kleine letter, hoofdletter, kleine letter, cijfer, cijfer, kleine
letter. De eerste en de laatstp kleine letter kunnen ontbreken
terwijl bij de codering va.ii de Madeveengronden de twee cijfers
niet worden gebruikt. Als voorbeeld van een codering geven wij
Hd51, vZn85c.
Met de hoofdletters wordt de hoofdindeling als volgt aange
geven;
Veengronden
V
Eumuspodzolgronden H
üerdgronden
'/>
In het algemeen zegt de kleine letter vóór de hoofdletter iets
over de aard van de A.1. Lien 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.
îladeveengronden
aV
Moerpodzolgronden
vH
Veldpodzolgronden
H
Haarpodzolgronden
H
Broekeerdgronden
v'/j
Gooreerdgronden
Z
De kleine letter achter de hoofdletter geeft de vochtlclasse, het
eerste cijfer achter de hoofdletter de grofheid van het zand en het
tweede cijfer achter de hoofdletter de lemigheid van het profiel
weer. De laatste letter zegt iets over de B-horizont of andere ken
merken van het profiel.
Om verschillende redenen moesten op deze opzet uitzonderingen
gemaakt worden. Niet vergraven (onbewerkte) gronden; cultuurinvloed,
gekenmerkt door een min of meer homogene A1 van 20-30 cm dikte;
gronden met een sterk lemige ondergrond worden met over het kaartv.3«ok verdeelde tekens (signatuur) aangegeven. Bij de Veengronden
vervallen de cijfers, die de korrelgrootte en lemigheid aangeven.
De tabel (afb. 19) geeft de betekenis van de letters en cijfers in
gedetailleerder vorm weer, terwijl bijlage 5 (tabel van bodemeen
heden) alle voorkomende combinaties te vinden zijn.
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4«3 DE BODBMEEMHEDEN
In het onderstaande wordt van iedere bodemeenheid een karakteris
tiek gegeven, waarbij tevens de geschiktheid voor lariks, douglas
en groveden 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,
uitgedrukt in ha en procenten van de totale oppervlakte, vindt
men in de tabel van bijlage 5°

aVnz (a)

Natte,_sterkMlemige,_mat i_g_grov e_en zeer
£rof_zand_ig_e,_niet_ vergraven Madeveengrond.

Ligging en
oppervlakte

In de voet van de beekdalens een smalle strook
langs de Goorloopj een kleine oppervlakte
langs het Dalem Stroomken bij de Bredase Baan.
Totaal 17-25 ha. Een kleine oppervlakte van
deze gronden (1.75 ha) is ondiep vergraven,
doch niet apart onderscheiden»

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3*3«
De lcorrelgrootte van de zandondergrond
varieert sterk (de mediaan van de, zandfractie
ligt tussen 210-2000 mu), het leemgehalte
bedraagt 20-32;/ ; , plaatselijk oplopend tot
circa 4&f°°
De gemiddelde hoogste grondwaterstand be
draagt circa 30 cm. De ontwatering is bij de
Goorloop over het algemeen goed, bij de Bre
dase Baan matig.

Geologische afz.

Het veenpakket bestaat grotendeels uit bosveen op een ondergrond van terraszand, dat
plaatselijk met een dun dek "mengzand" is
bedekt.

Bodem waardering

Voor lariks ongeschikt.
Voor douglas ongeschikt.
Voor groveden ongeschikt.
Voor fijnspar matig geschikt.
De bodemverwildering is op deze veengron
den groot, vooral in de vorm van een vitale
buntvegetatie, die alleen door een intensieve
grondbewerking of met chemische middelen on
derdrukt kan worden.
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vHn85 (a)

Satte,_sterk lemige, matig grove en ze er
gr£f_za,ndi_g£,_nie t_ vergraven Mo_er_oodz_ol£r£nd..

Ligging en
oppervlakte

Een kleine oppervlakte in enkele kleine ven
netjes; voorts in de voet van het beekdal
in het heidereservaat in vak 4- Een kleine
oppervlakte ondiep vergraven en een kleine
oppervlakte met cuiouurinvloed zijn niet apart
op de bodemkaart aangegeven.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3* 3*
Eet humusgehalte van de moerige A1 is over
het algemeen hoog (15 à 22'/o). De zandmediaan
van de zandfractie varieert tussen 420 en
2000 mu; de lemigheid van 20 tot 32^, ter
wijl deze soms oploopt tot circa 40/°. Het
zijn natte gronden, die moeilijk te ontwa
teren zijn en ook in natte zomerperioden spoe
dig en lang dras staan ').

Geologische afz,

Voornamelijk terraszand, plaatselijk bedekt
met een laag mengzand van niet meer dan een
paar decimeters dikte.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks matig geschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden matig geschikt.
Voor fijnspar matig geschikt.
De gronden hebben voor de gebruikshoutsoorten een te hoge grondwaterstand. Boven
dien is de kans op bodemverwildering zeer
groot, vooral in de vorm van een zeer vitale
buntgrasbegroeiing met plaatselijk mattenbies en bijv. wilg.

') De gemiddelde hoogste grondwaterstand ligt tussen 0 en 40 cm
beneden maaiveld.
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Hn_82_Xal

Katt£,_l£emarme en_zwak lemi£e_j_ matig grove
£n_z£e£ £r£f^andi_g_e,_ni_e t_ vërgraven VeldjDodzo^grond.

Ligging en
oppervlakte

In enkele vennetjes en als een smalle strook
langs de beek in het heidereservaat van vak
12, voorts in enke~9 grotere vlakken in resp.
"Het Goor" en "De Tropijt". De totale opper
vlakte bedraagt 8.25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3»3«
De mediaan van de zandfractie is sterk varië
rend en ligt tussen 420 en 2000 mu, de lemigheid bedraagt minder dan 17»5c/°»
De gemiddelde hoogste grondwaterstand
ligt tussen 20 en 40 cm beneden maaiveld en
kan ook in natte zomerperioden snel bereikt
worden, vooral in afvoerloze laagten. Door
de grofheid van het zand en de geringe lemigheid is de doorlatendheid goed en lean
overtollig water vrij snel afvloeien.

Geologische afz.

Hengzand| mengzand op terraszand of alleen
terraszand. Plaatselijk kan nog een te ver
waarlozen hoeveelheid dekzand op deze afzet
tingen voorkomen.

Bodemwaardering

Voor de Japanse lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden geschikt.
Voor fijnspar matig geschikt.
De beworteling van de bomen zal door de
grofzandige ondergrond ondiep blijven.
De bodemverwildering kan op deze gronden
sterk zijn, voornamelijk in de vorm van een
vitale buntgroei. Zij kan door een vollegrondsbewerking of met chemische middelen
bestreden worden.

Hn82

Natte,__leemarme en_zwak JLemige^ matig grov_e
en_zeer grofzajidi_g£,_ondi_eT3 vergraven Veld£°dz£lgrond.

Ligging en
oppervlakte

In enkele voormalige vennetjes in het cen
trum van het gebied en iets grotere vlakken
in de zuidwesthoek. De totale oppervlakte
bedraagt 12.75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hn82 (a) door hun bewerking. Zij hebben een
ongeveer 50 à 70 cm diep omgewerkte boven
laag (Ap) bestaande uit brokken zwart humeus
zand (AlK brokken donkerbruin matig humeus
zand (B2),
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gelegen in een min of meer intensief gemeng
de grondmassa, bestaande uit B2-, B3~ en Cgmateriaal. Onder deze Ap en hiervan scherp ge
scheiden ligt de licht geelbruine tot grijsgele, door grondwaterinvloed gevlekte humusloze Cg-horizont. In enkele vennetjes is
door intensieve begreppeling en de daarmede
gepaard gaande ophoging van het tussenliggen
de maaiveld, de gemiddelde hoogste grondwa
terstand wel eens wat dieper dan 40 om.
De oppervlakte van deze begreppelde en opge
hoogde vennetjes is echter zo gering, dat
zij niet apart op de bodemkaart onderscheiden
zijn.
Bodemwaardering

Overeenkomstig Hn82 (a).
De beworteling van de bomen beperkt zich
in deze gronden voornamelijk tot deze Ap-horizont, waarbij vaak de hierin verspreide grote
brokken A1 en B2 door de wortels gemeden
worden. In de grofzandige ondergrond dringen
weinig of geen wortels door.

Hn82 (c) ïïatt£,Ml£emarme

£n_zwa,k lemige^ matig grove

en_zee£ gr£fzandige »„ondieja vergraven Veld^
3>odzol£rond met_ .cultuurinvloed.
Ligging en
oppervlakte

Een kleine oppervlakte (totaal 1 ha) in de
vakken 33» 48 en 49-

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van Hn82
alleen door hun 10 à 20 cm dikke, vrij homo
gene bovenlaag (A1), die ontstaan is door ge
bruik als landbouwgrond of kwekerij,
Door de bemesting zal de chemische vrucht
baarheid enigszins zijn verhoogd. De kans op
bodemverwildering, vooral in de vorm va.n gras
sen, is echter vrij groot.

Geologische afz.

Overeenkomstig Hn82.

Bodemwaardering

Overeenkomstig Hn82.
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Hv82 (a)

ï°£hii£eJL le£marme_en jzwak_l£mige,_matjL g
grove ,en_zeer gr£f_zandi_ge_,_ni et_ vergraven
VeMjdodzolgrond.

Ligging en
oppervlakte

In een paar voormalige vennetjes in het uiters
te oosten en vei"der als vrij vlakke delen van
het heidereservaat in vak 12. De totale op
pervlakte bedraagt 13»50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving in hoofdstuk
3-3.
De mediaan van de zandfractie ligt tussen
42O- 2000 mu, de lemigheid "bedraagt minder
dan 17.5%
De doorlatendheid is over het algemeen
groot en niettegenstaande de vaak ingeslo
ten ligging is de ontwateringstoestand dan ook
vrij goed. De gemiddelde hoogste grondwater
stand is 40 tot 60 à 70 cm.

Geologische afz.

"Oud" dekzand op mengzand op terraszand;
mengzand op terraszand of terraszand.
Soms komt enig "jong" dekzand in een te ver
waarlozen dikte op de hiervoor genoemde af
zettingen voor.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.
Voor fijnspar matig geschikt.
De vaak sterke bodemverwildering "bestaat
gewoonlijk uit een matig vitale begroeiing
van buntgras, dopheide en wat struikheide.
Zij kan door een vollegrondsbewerking of
met chemische middelen bestreden worden.

Hv82

Vochtige^ l.ej5marme_en z_wak_lemige,_mat_ig
grove; en_zeer £rP/t2andi.ge_,_ondiep vergraven
Veldjx)dz£lgr£nd.

Ligging en
oppervlakte

In kleine vennetjes, verder als min of meer
langgerekte, vrij smalle ondiepe geulen en
in het bijzonder in het zuiden en zuidxfesten
als vrij grote, ondiepe vlakke laagten. De
totale oppervlakte bedraagt 101 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hv82 (a) door hun bewerking. Zij
hebben een ongeveer 40 à 60 cm diepe omge
werkte bovenlaag (Ap), bestaande uit brok
ken zwart humeus zand (Al) en brokken donker
bruin matig humeus zand (B2, gelegen in een
min of meer intensief gemengde grondmassa,
bestaande uit B2-, B3- en Cg-materiaal.
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Plaatselijk komen in deze Ap ook brokken
loodzand (A2) voor.
Onder Ap en hiervan scherp gescheiden
ligt de licht geelbruine tot geelgrijze,
door grondwaterinvloed gevlekte, humusloze
Cg-horizont.
Bodemwaardering

Voor Japanse lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.
Voor fijnspar matig geschikt.
De beworteling van de bomen beperkt zich
voornamelijk tot de Ap-horizont. De grote
brokken A1- en B2-materiaal worden vaak door
de wortels gemeden.

Hv82 (c)

Vochtige^ ^lee_marme__en zwak_lemige_,_mati_g_
£rov_e en_zeer grofizanditg£,__ondie£ vergraven
Ve]ld£odz£lgrond met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

In enkele percelen verspreid in het gebied,
met een totale oppervlakte van 8-75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hv82 door hun 10 à 20 cm dikke bovenlaag
(A1), die ontstaan is door gebruik als land
bouwgrond of kwekerij. Door de bemesting zal
de chemische vruchtbaarheid enigszins zijn
verhoogd. De kans op bodemverwildering, bijv.
in de vorm van grassen, is echter vrij groot.

Bodemwaardering

Gelijk aan Hv82.
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Hn85 (a)

ITajtt;_e,_sterk_lemige,_mati£ grov_e en__zeer
£r£f z_and_i£'_e,__ni e t. vergraven Ve1dpodz£l£rond.

Ligging en
oppervlakte

Een klein deel van het beekdal in het heidereservaat in vak 12; een belangrijk deel
van het beekdal in het heidereservaat in
vak 4> Se totale oppervlakte bedraagt 11.25
ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving in hoofdstuk 3-3»
maar met een minder diepe profielontwikkeling
(3O-4O cm hoogstens).
Plaatselijk, vooral in het oosten van vak 4
is de bovengrond afgeplagd, waardoor de A1
geheel of gedeeltelijk is verdwenen.
De mediaan van de zandfractie (M50) ligt
tussen 210 en 2000 mu; de lemigheid tussen
17t en 32-ip, terwijl deze plaatselijk nog
wel tot 40$ kan oplopen.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand
ligt tussen 0 en 40 om, terwijl de doorlatendheid sterk afhankelijk zal zijn van de mate
van lemigheid.

Geologische afs

Mengzand (mengzand op terraszand)of terraszand.

Bodemwaardering

Yoor Japanse lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden geschikt.
Voor fijnspar geschikt.
De bodemverwildering kan hier, vooral in
de vorm van een vitale buntbegroeiing, optre
den. Ter bestrijding hiervan kunnen vollegrondsbewerking of chemische middelen worden
toegepast.

Ïïn85

Na11e_, _sterk_lemige,_matjig_grov e_en zeer
grof^and ige,_°ndi.ejo vergraven Ve_ldpod z_oIgrond.

Ligging en
oppervlakte

Als smalle ondiepe geulen of in enkele ver
spreide vennetjes. De totale oppervlakte be
draagt 11 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hn85 (a) door hun ondiepe bewerking. Zij heb
ben een ongeveer 40 à 70 cm diepe omgewerkte
bovenlaag (Ap), bestaande uit brokken zwart
humeus zand fA1), brokken donkerbruin matig
humeus zand (B2), gelegen in een min of meer
intensief gemengde grondmassa, bestaande uit
B2-, B3- en Cg-materiaal.
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Onder deze Ap en hiervan scherp gescheiden
ligt de licht geelbruine tot grijsgele door
grondwaterinvloed gevlekte humusloze Cg-horizont.
In enkele vennetjes is door een intensie
ve begreppeling en de daarmede gepaard gaande
ophoging van het tussenliggende maaiveld, de
gemiddelde hoogste grondwaterstand wel eens
wat dieper dan 40 om heneden maaiveld. De
oppervlakte van deze begreppelde en opgehoog
de vennetjes is echter zeer gering, zodat
zij niet apart op de bodemkaart onderschei
den zijn.
Bodemwaardering

Overeenkomstig Hn85 (a).

Hn85 (c)

Natt£>_st_erk_lj3mi.gei3_mati.g_grove__en zeer
grofzandig£,__ondie£ vergraven Veldpodz£lgrond met_ _cultuurinvl_oed.

Ligging en
oppervlakte

Een vlak, laag complex in de zuidwesthoek;
verder kleine perceeltjes in het zuiden, to
taal 3 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hn85 door een 10 à 20 cm dikke, vrij homoge
ne bovenlaag (A1), die ontstaan is door ge
bruik als landbouwgrond of kwekerij. Door
de bemesting zal de chemische vruchtbaarheid
enigszins zijn verhoogd. De kans op bodem
verwildering, bijv. in de vorm van gra,ssen
is echter vrij groot.

Bodemwaardering

Gelijk aan Hn85 (a).
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Hv85 (a)

Vo_chti£eA stark .lemigeA matig grove j~n_zeer
, ri±ejb vergraven Veldjoodzolgrond.

Ligging en
oppervlakte

In vlakke gedeelten van het beekdal in het
heidereservaat in de vakken 4 en 12 en in vak
2 van "De Grooten Aard". De totale oppervlak
te bedraagt 12 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hv82 (a) door een hoger leemgehalte. Dit be
draagt 17.5-32.5$, soms oplopend tot 40$«

Geologische afz.

Oud dekzand op mengzand op terraszand, mengzand op terraszand of alleen terraszand.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor

Hv85

Vochtige^ st_erk _lemi£ex matig grove _ert_zeer

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden zeer geschikt.
fijnspar geschikt.

£;r£fzandj^ge,_ondiep vergraven Veld£0dzoIgrond.
Ligging en
oppervlakte

Deze ondiep verwerkte gronden onderscheiden
zich alleen van Ïïv82 door een hoger leemge
halte. Dit bedraagt 17.5-32.5$> soms oplopend
tot 40$»

Kenmerken en
eigenschappen

Voornamelijk in het uiterste oosten (De
Grooten Aard), verder in een paar kleine ven
netjes in het westen en noordwesten, met een
totale oppervlakte van 4-75 ha.

Geologische afz.

Gelijk aan Hv85 (a).

Bodemwaardering

Gelijk aan Hv85 (a).
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Hd51 (a)

Droge,_l£ema,rme_, matig fijnzandige,_niet
vergraven Haarpodz£lgrond met leemarme_of
j3wak—lemjige £ndergrond_^

Ligging en
oppervlakte

Op smalle ruggen, voornamelijk voorkomende
in het uiterste oosten. Totale oppervlakte
9.5O ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3<3»
De B2h- en de "bovenkant van de B2-horizont
zijn echter vaak verkit. In een klein gebied
bij de brandtoren ontbreekt de B2h vaak,
terwijl de B2 en de B3 "milder" van kleur
(kleurtoon 7-5YR-10YR of 10YR), en niet of
weinig verkit zijn, In de vakken 1.2 en 3
heeft plaatselijk een gedeeltelijke en zeer
ondiepe grondbewerking plaatsgevonden, waar
bij over het algemeen de verkitte lagen zijn
blijven "zitten".
De zandmediaan van de zandfractie (IÏ50)
ligt tussen 150 en 210 mu, de lemigheid van
de bovengrond is minder dan 10$. De lemig
heid van de ondergrond bedraagt plaatselijk
minder dan 10$, plaatselijk 1 0 - 1 7 H e t
zijn droge, goed doorlatende gronden met een
gemiddelde hoogste grondwaterstand van 8O/1OO180 cm beneden maaiveld.

Geologische afz.

Jong dekzand of jong op ouddekzand, waaronder
men binnen boorbereik nog mengzand of terraszand aantreft. De leemarme ondergronden be
staan binnen 1.80 m uitsluitend uit jong dek
zand 5 in de zwak lemige ondergronden treft
men, behalve jong dekzand, nog één of meer
van de andere afzettingen aan.
Profielen met e^n leemarme ondergrond
bestaan uit meer dan 180 cm "jong" dekzand;
waar deze zwak lemig is, bedraagt de dikte
van het pakket "jong1' dekzand minder dan 180
cm. Gronden komen dan lemig "ouder" dekzand,
mengzand of terraszand voor of een combinatie
van deze drie.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
Voor fijnspar ongeschikt.
Bodemverwildering zal voornamelijk kunnen
optreden in de vorm van struikheide ne lang
durig braak liggen van de grond. Diepe grond
bewerking zal alleen nodig zijn ter onderdruk
king van deze vegetatie 1 overigens zal plaat
selijk volstaan kunnen worden met het breken
van de verkitte lagen door bijv. woelen.
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Hd51

Dr£ge,_l£emarm£,>_matj.g_fi.jnzandi^ex ondiep
vergraven HaarjDod55olgrond_m£t_l£emarme! of
zwak_l£mig_e ondergrond,

Ligging en
oppervlakte

In vrij grote plateaus en als smalle ruggen.
De totale oppervlakte bedraagt 96-50 lia.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hd51 (a) door een ondiepe bewerking. Zij heb
ben een ongeveer 40 à 60 cm diep omgewerkte
bovenlaag (Ap), bestaande uit brokken zwart
humeus leemarm zand (A1), brokken grijs ma
tig humusai'm leemarm zand (A2), brokken zwart
humusrijk leemarm zand (B2h) en brokken matig
humeus leemarm roodbruin zand (B2).
Onder deze Ap en hiervan scherp gescheiden
ligt dp leemarme, lichtbruine B3-horizont, die
op circa 60 CD geleidelijk overgaat in de
leemarme of zwak lemige geelbruine humusloze
C-horizont.
Soms bestaat de Ap-horizont uitsluitend
uit brokken A1, A2 en B2h en rust zij op de
vaste B2. Soms is ook de B3 giee vergraven
en rust de Ap direct op de vaste C-ondergrond.

Bodemwaardering

Gelijk aan Hd51 (a).

Hd51 (c)

Droge,_1eemarne,

i,g_fijnz«nd

ondiep

vergraven Haar^odzolgrond. met cultuurinvloed
£rL.e£n—^eïïa£ia£ of_zwak 1emi£e_ond_er£r_ond.
Ligging en
oppervlakte

Een kleine oppervlakte (2.5O ha) in het
noordwesten van de boswachterij.

Kenmerken en
eigenschappen

Overeenkomstig Hd51, doch met een 10 à 20
cm dikke, vrij homogene bovenlaag (A1), die
ontstaan is door gebruik als landbouwgrond
of kwekerij.
Door de bemesting zal de chemische vrucht
baarheid enigszins zijn verhoogd. De kans op
bodemverwildering, vooral in de vorm van gras
sen, is echter vrij groot.

Bodemwaardering

Overeenkomstig Hd51 (a).
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Broge,_-leema,rme,__matig_fijnzandige^ ni£t__v£rgrav£n_Haarp£d£ol:grond_m£t_si^erk_l£mig£ £n^,
dergrond.

Ligging en
oppervlakte

In verspreide kleine complexen, voornamelijk
in het uiterste oosten. De totale oppervlak
te bedraagt 3-5 ka.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van de bodem
eenheid Hd51 (a) door een hoger leemgehalte
van de ondergrond. Deze lemigheid varieert
van 17"2" tot 32-j/o, in dunne lagen loopt zij
soma op tot $Ofo.
Waar de sterk lemige ondergrond niet te diep
zit, komen in de C-horizont soms resten van
een "banden-B" of enkele oranjebruine kleiijzerfibers voor.

Geologische afz.

Aan de oppervlakte een pakket jong dekzand
van doorgaans 100-150 cm dikte. Hieronder
treft men achtereenvolgens sterk lemig, oud
dekzand, mengzand en terraszand aan.
Het oude dekzand ontbreekt plaatselijk.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks matig geschikt.
Toor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
Voor fijnspar ongeschikt.
Door de sterk lemige ondergrond wordt
het risico van een vochttekort voor de lariks verminderd.

Hd51 (o)

'Sroge,_1 eemarme,_matig_fijnzandigeA ondi_ep
vergraven Haar^odzqlgr£nd met sterk lemige
ondergrond.

Ligging en
oppervlakte

Verspreide kleine vlakken in het centrum en
in het noordwesten van de boswachterij. De
totale oppervlakte bedraagt 13-5 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

De gronden onderscheiden zich van Hd51 door
een hoger leemgehalte van de ondergrond.
Deze bedraagt 17»5-32.5$ en loopt in dunnere
lagen soms tot circa 40$ op.
Waar de sterk lemige ondergrond niet te
diep ligt komen soms resten van een "banden-B"
en/of oranjebruine klei-ijzerfibers voor.

Geologische afz.

Aan de oppervlakte een pakket jong dekzand
van gewoonlijk 100-150 cm dikte, hieronder
treft men achtereenvolgens sterk lemig oud
dekzand, mengzand en terraszand aan. Het
oude dekzand ontbreekt plaatselijk.

Bodemwaardering

Gelijk aan Hd51 (a) en (0).
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Hm62 (a)

Matig drog£,_1 ® emarme en_zwak lemige^ matig
fijne en^ati^grove^ niet^ve^rgrav^en^Haarpodzolgrond me_t l_e_emarme_of jawak^le^mige _ondërgrond.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid in het noorden en in het uiterste
oosten in smalle ruggen. De totale oppervlak
te bedraagt 15*25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3»3«
In het heidereservaat (vakken 4 en 12) is
de bovengrond plaatselijk afgeplagd, waar
door de A1 geheel of gedeeltelijk is ver
dwenen» De B2h- en B2-horizont zijn vaak verkit.
In het uiterste oosten ("De Grooten Aard")
heeft plaatselijk een zeer oppervlakkige
grondbewerking plaatsgevonden, waarbij de
vaste lagen meestal niet zijn gebroken.
De mediaan van de zandfractie (M50) va
rieert, afhankelijk van de aard van de geo
logische afzetting van 150-420 mu. De lemigheid van zowel boven- als ondergrond bedraagt
minder dan 17"yf^« De doorlatendheid is, even
als de ontwatering vrij goed. Gemiddelde
hoogste grondwaterstand 60-80 à 100 cm.

Geologische afz.

Aan de oppervlakte een pakket "jong" dekzand
van doorgaans minder dan 100 cm dikte. Hier
onder treft men achtereenvolgens zwak lemig
"ouder" dekzand, mengzand of terraszand aan.
Het oude dekzand ontbreekt plaatselijk.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden geschikt.
Voor fijnspar matig geschikt.
Vollegrondsbewerking zal voornamelijk
moeten dienen ter bestrijding van de bodemver
wildering, die vrij spoedig kan optreden in
de vorm van struikheide en dopheide.

Hm62

Matig droge,__1eemaroe en_zwak lenige^ matig
fijne enjmatig^grove^ £ndiep—v^rgrave^ïïaar£odzolgrond mejb ieemarme_of £wak_lemige op.dergrcnd.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door het gehele gebied met uitzon
dering van de zuidwesthoek, in een totale
oppervlakte van 87 ha.
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Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van de vorige
door een ondiepere grondbewerking. Zij hebben
een ongeveer 40 à 60 cm diep omgewerkte bo
venlaag (Ap), bestaande uit brokken zwart
humeus zand (AL), brokken grijs, matig hu
musarm zand (A2), brokken zwart humusriji:
zand (B2h) en brokken matig humeus roodbruin
zand (B2). Onder deze Ap en hiervan scherp
gescheiden, ligt dc lichtbruine tot oranje
bruine, vaak roestige B3, die op circa 60
cm geleidelijk overgaat in de grijsgele,
vaak roestige gevlekte C-hor.izont.
Soms bestaat de Ap-horizont uitsluitend
uit brokken Al en A2 en rust zij op de vaste
B2h, ofwel is ook de B3 mede vergraven en
rust de Ap direct op de vaste C-ondergrond.

Bodemwaardering

Overeenkomstig Hm62 (a).

Hm62 (c)

Matig droge, le <3 marmeren jzwak_l£mige,_mat_ig
_fijne jen__mat_ig_grove_,_ £ndi£p_ve^r£rav_enMHaarP£d£olgrond_mj5t_cultuurinvloed en_e_en_leemarrae
£f_zwa.k 1emi£je_ûnd_er£r£nd.

Ligging en
oppervlakte

Enkele perceeltjes in het zuiden en het oos
ten van de boswachterij met een totale opper
vlakte van 6.75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

De gronden onderscheiden zich alleen van
Hm62 door hun 10 à 20 cm dikke, vrij homoge
ne bovenlaag (Al), die ontstaan is door ge
bruik als landbouwgrond of kwekerij.
Door de bemesting zal de chemische vrucht
baarheid enigszins zijn verhoogd ten opzich
te van Hm62. De kans op bodemverwildering
vooral in de vorm van grassen, is vrij groot.

Bodemwaardering

Overeenkomstig Hm62 (a).

Hm62 (o) (a)

Matig droge?_l£emarme en__zwak lemijgeA matig
fijne en_matig__grovex ni£t_vergraven_Haarpodzolgrond_met_sterk_^lemige ondergrond.

Ligging en
oppervlakte

Op vrij vlakke gedeelten voornamelijk in het
heidereservaat (vakken 4 en 12) en in het
uiterste oosten. De totale oppervlakte be
draagt 14-75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
de gronden Hm62 (a) door een hoger leemgehal*
te van de ondergrond.
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Deze bedraagt 17l? tot 32-^fo, soms komen er
dunne lagen in voor met een lemigheid van
32^ tot 40c/o.
Geologische afz.

Aan de oppervlakte een pakket "jong" dekzand
van doorgaans 100 cm dikte. Hieronder treft
men achtereenvolgens aan sterk lemig "oud"
dekzand, mengzand of terraszand. Het oude
dekzand kan plaatselijk ontbreken.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Yoor
Voor

Hm62 (o)

Matig drog£,_leemarme en_zwak lemige^ matig

Japanse lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden geschikt.
fijnspar matig geschikt.

fijne. _en_mati_g_groveJL £ndi_ep_v_ergrav_en_Haar£0dz£lgran.d me_t sterk ^lemige_ond_ergrond.
Ligging en
oppervlakte

Verspreid in het gebied met uitzondering van
de zuidwesthoek, in totaal 59»25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

De gronden onderscheiden zich alleen van de
bodemeenheid Hm62 door een hoger leemgehalte
van de ondergrond. Deze bedraagt 32.5-4^/°»

Geologische afz.

Aan de oppervlakte een pakket jong dekzand.
Hieronder treft men achtereenvolgens aan;
oud dekzand, mengzand en terraszand. Het oude
dekzand kon plaatselijk ontbreken.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor

Hm62 (o) (c)

Matis droge,_leog.arae en_zwak lemige^ matig

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden geschikt.
fijnspar matig geschikt.

fijne _en_mat_ig_groveJL oadiep_vërgrav£n—Haarj3°dzolgr£nd met cultuurinvloed_en een st_erk
1emige_ond ergrçmd.
Ligging en
oppervlakte

Een kleine oppervlakte (1.75 ha) in het noord
westen.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Hm62 (c) door een hoger leemgehalte van de
ondergrond. Dit bedraagt 32.5-40/i.

Bodemwaardering

Voor
Voor
Voor
Voor

lariks geschikt.
douglas geschikt.
groveden geschikt.
fijnspar matig geschikt.
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vZn82c (a)

ITat_t£,__l_eemarine _en_zwak lemige^ matig grov_e
en_z_eer £rofzandig.e,_niet_ vergraven Br£eke_erûgrond.

Ligging en
oppervlakte

In het beekdal van de Goorloop met een tota
le oppervlakte van 12.25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als de algemene omschrijving in hoofdstuk
3-3> Het humusgehalte van de moerige A1 hédraagt 15 à 22-„yj.
De mediaan van de zandfractie (M50) ligt
tussen 210-2000 mu, de lemigheid bedraagt
minder dan 17 * 5/^- Een zeer gering deel van
de gronden (in vak 36) is ondiep vergraven,
dit is echter niet afzonderlijk aangegeven.
Het zijn doorgaans natte gronden met een ge
middelde hoogste grondwaterstand van 0-40 cm.

Geologische afz.

Overwegend terraszand, soms mengzand op ter
raszand.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks matig geschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden matig geschikt.
Voor fijnspar geschikt.
Ten aanzien van de bodemverwildering komt
op deze gronden, naast een vitale buntgroei,
ook spoedig een spontane vegetatie van bijv.
braam, gagel, vuilboom, berk en wilg tot
ontwikkeling.
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vZn85c (a)

Natt_e,_sterk_lj3migj3,_nat_ig__grove_en zeep
grjofjzandige,_nie_t vergraven Br_oekee_rdgrond..

Ligging en
oppervlakte

Een kleine oppervlakte in het beekdal van de
zuidrand van vak 4, overigens in het beekdal
van de Goorloop. De totale oppervlakte be
draagt 11.75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
vZn82c (a) door een hoger leemgehalte, dat
17-g- tot 32-|$ bedraagt en soms oploopt tot
circa
Een kleine oppervlakte van deze
gronden is ondiep vergraven. Dit is eohter
niet afzonderlijk op de kaart aangegeven.

Geologische afz.

Als vZn82c (a).

Bodemwaardering

Als vZn82c (a).
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Zn82c (a)

Nattj5,_l£emarm£ _en_zwak lemi£e_i ma-tig £r£v£
en_zeer grofzand.,__niejb vërgravën Gooreerd^
gr_onden.

Ligging en
oppervls.kte

Smalle stroken in het beekdal in het heidereservaat van vak 12 en in de zuidwesthoek
van "Het Goor". De totale oppervlakte be
draagt 3«50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als algemene omschrijving in hoofdstuk 3-3.
De A1-horizont van de gronden is dun (20 à
30 cm) en humeus of humusrijk (5 tot 15r/ó hum
mus),
Plaatselijk bevindt zich echter tussen de
A1 en de Cg nog een zwakke, vaalbruin ge
kleurde, dunne humuspodzol-B.
Een kleine oppervlakte van deze gronden is
ondiep vergraven (vak 36), dit is niet op de
bodemkaart aangegeven.
Het zijn natte gronden met een gemiddelde
hoogste grondwaterstand tussen 0 en 40 cm.

Geologische afz,

Overwegend terraszand, soms mengzand op ter
raszand.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks zeer geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.
Voor fijnspar zeer geschikt.
Behalve een vitale buntgroei komt o.a. op
deze gronden ook spoedig een spcatane vege
tatie van o.a. gagel, vuilboom, berk en
wilg tot ontwikkeling.

Zn82c (c)

Natt_e ,__leemarme en_zwak lemige^ matig grov_e
en__zeer £r£fandige^,_ond_ie_£ vergraven Goor^
eerdgrond met_ ^ultuurinv^Ojsd^

Ligging en
oppervlakte

Een oppervlakte van circa 0.75 ha aan de
rand van het beekdal van de Goorloop (vak
48).

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich op de eerste
plaats van Zn82c (a) door hun ondiepe bewer
king, die overeenkomt met die van de bodemeen
heid Zn85c. Op de tweede plaats heeft zich
in de door bex^erking ontstane Ap-horizont een
10 à 20 cm dikke, vrij homogene bovenlaag
(A1) ontwikkeld als gevolg van het gebruik
als landbouwgrond of kwekerij.
Door de bemesting zal de chemische vrucht
baarheid enigszins zijn verhoogd. De kans
op bodemverwildering, vooral in de vorm van
grasgroei, is echter groter.

Bodemwaardering

Gelijk aan Zn82c (a).
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Zn85c (a)

Nat te_,_st_erk_le_mi_g£,_mati_g_grove_en zeer
grçif_zandi^ge,_niet vergraven Goor_eerdgrond..

Ligging en
oppervlakte

In smalle stroken langs het Dalem Stroomken
in het heidereservaat van de vakken 4 en 12
en aan de noordrand van het beekdal van de
Goorloop. De totale oppervlakte bedraagt 5-25
ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
de bodemeenheid Zn82c (a) door een hoger
leemgehalte, dit bedraagt 17e" tot 32-ƒ0,
plaatselijk oplopend tot circa 40/0«

Geologische afz.

Gelijk aan Zn82c (a).

Bodemwaardering

Gelijk aan Zn82c (a).

Zn85c

Nat;te}_ste£k_l_emig_e,_mat_ig_grove__en zeer
grof 2;and_ig_e,_ond i_e]2 vergraven Gooreer<j£T£nd.

Ligging en
oppervlakte

In een smalle, ondiepe laagte in de vakken 5
en 6 en langs de noordrand van het beekdal
in "Het Goor". De totale oppervlakte be
draagt 10.25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van Zn85c (a)
alleen door een ondiepe bewerking. Zij heb
ben een 30 à 40 cm diep omgewerkte bovenlaag
(Ap), bestaande uit grote brokken zwart humeus of humusrijk zand, waartussen olijfgrijs,
humusloos, door grondwaterinvloed gevlekt
zand (Cg).
Onder deze Ap en hiervan scherp gescheiden
ligt de humusloze, olijfgrijze, door grondvaterinvloed gevlekte Cg-horizont, die op cir
ca 100 cm geleidelijk overgaat in de grijze,
door permanent aanwezig grondwater, geredu
ceerde G-horizont.
Soms bevat de Ap tevens brokken lichttot vaalbruin humusarm zand (B2) en rust zij
op het resterende vaste deel van deze zwakke
humuspodzol-B, die geleidelijk overgaat in
de Cg-horizont.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand ligt
tussen O en 40 cm? een kleine oppervlakte in
de zuidhoek van vak 34 is ondanks een inten
sieve begreppeling en ophoging ook zomers ex
treem nat.
De boomgroei is hier zeer slecht.

Bodemwaardering

Gelijk aan Zn82c (a).
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Zn85c (c)

ïïa,tte,_sterk_lemige,_mati;g_grove_en ze_er
grofzandi_ge,_ondie]3 vergraven Gooreerdgrond
met cultuurinvloed.

Ligging en
oppervlakte

Deze gronden onderscheiden zich van 3n82c (c)
alleen door een hoger leemgehalte (namelijk
17l> tot
plaatselijk oplopend tot cir
ca 40,'0.

Bodemwaardering

Gelijk aan Zn82c (a).

GESCHIKTHEIDSKLASSEN LARIKS (Gebruikte opbrengsttabel Van Soest '54)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor het telen van zwaar hout ^d.w.z. een opperhoogte van 20 m "bij een leeftijd van 30 jaar) met een
massa-omloop van minstens 40 jaar. Absolute boniteit 14
en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor het telen van middelzwaar hout (d.w.z. een
opperhoogte van 14-20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met
een massa-omloop van maximaal 40 jaar. Absolute boniteit
9-13
3» Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar
hout met een massa-omloop van max. 30 jaar.
Het risico op een terugslag in groei ook op lage leeftijd
(10-15 jaar) is vrij groot. Absolute boniteit 6-8

4. Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van lariks
GESCHIKTHEIDSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Van Soest '55)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor 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 voer zwaar hout.
Boniteit I. Absolute boniteit 12-17
3. Matig geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige geval
len voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 8-11

4. Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van douglas. Boniteit III.
Absolute boniteit 7 en lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEN GROVE DEN (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Stoffels '55)
1. Zeer geschikt
Boniteit I-II. Absolute boniteit 6-7
2. Geschikt
Boniteit III. Absolute boniteit 5
3« Matig geschikt
Boniteit IV-V. Absolute boniteit 3"g'-4~ë
4« Ongeschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb. 20. Omschrijving geschiktheidsklassen.
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Schaal V25000

Af b. 22

Ligging van de opstanden waarin groeimetingen zijn uitgevoerd
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5• ?=|=_g=2_2_l=iJ=è-é=5=2=2=-=l=-=5
Sen 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 keja
worden aangegeven.
Om een geheel juiste beoordeling te kunnen vaststellen, zou
men enerzijds de bodem in al zijn facetten, anderzijds alle eisen,
die de houtsoorten aan de 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 groveden.
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 de bodemkaart te raad
plegen.
5*1 GESCHIKTHEID; klassen, bepaling en kaarten
De geschiktheid van de grond voor de teelt van lariks, douglas
en groveden is voor ieder van deze houtsoorten uitgedrukt in een
viertal zogenaamde geschiktheidsklassen en weis zeer geschikt,
(goed) geschikt, matig geschikt en ongeschikt (afb. 20). Deze klas
sen zijn opgesteld in samenwerking met het Staatsbosbeheer. Uit de
omschrijving van de klassen (afb. 20) blijkt, dat de "massa-omloop",
de "boniteit" en het "risico" van de teelt de maatstaven voor de
geschiktheid zijn. De "productiekosten", eveneens een belangrijke
maatstaf, moesten wegens het vrijwel niet beschikbaar zijn van ge
gevens, buiten beschouwing blijven. De omschrijving van de klassen
is uitvoeriger naarmate er meer bekend was over het groeiverloop
van de houtsoorten op de verschillende gronden, i'o is in de ge
schiktheid van lariks de massa,-omloop, de boniteit en het risico
van de teelt verwerkt, maar in die voor de grove den alleen de bo
niteit.
De bepaling van de geschiktheid van de gronden voor de drie hout
soorten berust op resultaten van onderzoekingen op overeenkomsti
ge gronden elders en op boomhoogtemetingen in een aantal proefveldjes in de boswachterij zelf. Deze metingen zijn uitgevoerd
bij de Japanse lariks, de Europese lariks, de douglas, de grove
den en de Cosicaanse den. In totaal zijn 193 proefveldjes opge
nomen, verspreid over 16 vakken (zie afb. 21 en 22). De metingen
in opstanden van Europese lariks en Corsicaanse den hadden voor
namelijk ten doel om een globale vergelijking met de groei van de
Japanse lariks respectievelijk de groveden te verkrijgen.
Alleen bij de Japanse lariks gaven de uitkomsten van de me
tingen houvast bij de geschiktheidsbeoordeling, Bij de andere
houtsoorten bleek het aantal proefveldjes te klein om hierop een
redelijk oordeel te baseren of overheersten groeifactoren buiten
de bodem.
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De groeimetingen bij de Japanse lariks zijn uitgevoerd in op
standen van 24 t/m 29 jaar oud. Oudere opstanden zijn i n
deze jonge boswachterij nog niet aanwezig. Om deze ongelijkjarige
opstanden te kunnen vergelijken is de groei uitgedrukt in groeiklassen (tabels Van Soest '54)" Er is naar gestreefd de proefvel
den gelijkmatig over het gehele gebied te verdelen. Dat zij toch
tot een gering aantal opstanden beperkt zijn (afb. 23) > vindt zijn
oorzaak in het ontbreken van voldoend grote oppervlakten van de
te onderzoeken bodemeenheid en/of geschikte lariksopstanden in de
rest van het gebied.
De proefveldjes zijn op de belangrijkste bodemeenheden uitge
zet en weis Hd51, Hd51 (0), Hmo2, Hm62 (0), Hv82, Hv85, Hn82, Hn85,
Zn82c en Zn85c. De gezamenlijke oppervlakte van deze bodemeenheden
bedraagt 85i° van het totaal. Daar er weinig verschil in groei bleek
te bestaan tussen bemeste (incluis lupine voorbouw) en onbemeste
percelen, is deze onderscheiding bij de verwerking van de gegevens
vervallen. Hetzelfde geldt voor bewerkte en onbewerkte gronden.
Gronden met cultuurinvloed zijn niet in deze metingenreeks opge
nomen.
Hoewel de nog nader te bespreken uitkomsten vrij sterk uit
eenlopen geven zij toch een globale indruk van de groei van de
lariks op de onderscheiden bodemeenheden.
De proefmetingen zijn aangevuld met schattingen (visuele be
oordelingen) van een aantal opstanden.
De groei, .stamvorm en kroonontwikkeling van de circa 30-jarige
grovedennen is in de gehele boswachterij over het algemeen zeer
slecht. Alleen de wat oudere opstanden in het uiterste oosten,
met name in de "Grote Aard", vertonen een iets gunstiger beeld.
De slechte groei en de typische habitus wijzen op een slechte her
komst van de groveden. Zij worden ons inziens niet veroorzaakt
door de bodemgesteldheid. Deze opvatting wordt gesteund door het
feit, dat in het, aan de boswachterij grenzende landgoed de Vilrijt,
op overeenkomstige gronden opstanden van groveden voorkomen van
goede vorm en met een veel betere groei.
De proefveldjes zijn alleen uitgezet in de oudere, minst
slechte;, opstanden in het oosten van de boswachterij (Grote Aard)
en in één opstand in de Vilrijt (afb. 23). In de boswachterij kon
weinig of geen verband tussen de boomgroei en de bodem aangetoond
worden. Mogelijk overheerst hier de slechte herkomst zo sterk dat
bodemverschillen genivelleerd worden. De groveden in de Vilrijt
reageerden echter wel op bodemverschillen. Hier bleek de groei op
de Veldpodzolgronden en de matig droge Haarpodzolgronden aanmerke
lijk beter dan op de droge Haarpodzolgronden. Dit is in overeen
stemming met de ervaring van andere gebieden in Brabant, Het
kleine aantal proefveldjes in deze opstand laat echter geen dui
delijke conclusie toe.
De vaststelling van de geschiktheid moet dus hoofdzakelijk
worden gebaseerd op de ervaring, die men van andere overeenkom
stige gebieden in Brabant heeft.
De toekenning van de geschiktheid van de gronden voor de douglas be
rust op een visuele beoordeling van de opstanden. De uitkomsten
van de groeimetingen in vak 24c geven slechts een indruk van het
plaatselijk niveau.
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Afb. 24. Tabel van de oppervlakte, die ieder van de geschiktheids
klassen voor lariks, douglas, groveden en fijnspar, in
nemen.
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De uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid, gebaseerd op
overwegend proefmetingen, overwegend visuele beoordeling of wel
op ervaringen uit overeenkomstige gebieden is vastgesteld in over
leg met het Staatsbosbeheer.
Aan de hiervoor noodzakelijke visuele "beoordelingen van opstanden
werd één excursie gewijd,
In afb. 24 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte
van iedere geschiktheidsklasse, voor de opstanden lariks, douglas,
groveden en fijnspar.
5.2 G5SCHIKTHEIDSBE00BD3LIMG VOOR DE JAPMSE LABIKS
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid.
In de boswachterij "Hapert" hangt de vochtvoorziening op de lagere
gronden voor een belangrijk deel af van de stand en de fluctuatie
van het grondwater en op de hoger gelegen gronden hangt zij mede
af van de lemigheid in boven- en ondergrond, De lariks zal sterk
op de hierin voorkomende verschillen reageren.
Langdurige hoge (0-40 cm) grondwaterstanden in het groeisei
zoen verdraagt hij op bepaalde bodemeenheden slecht. Hoogste grond
waterstanden dieper dan 100 cm schijnen voor een goede vochtvoor
ziening in leemarme en humusarme gronden reeds te laag te zijn.
Een te hoge pH werkt remmend op de groei (Van Goor, 1953b), ter
wijl een hoog stikstofgehalte een slechte, slingerende stamvorm
kan veroorzaken. Fosfaat moet in voldoende mate aanwezig zijn.
_Zeer_geschikt
Als zeer geschikt voor de teelt van lariks worden de natte Gooreerdgronden (Zn82c en Zn85c) beschouwd. De gezamenlijke oppervlak
te bedraagt 23,25 ha of 4>1/' van de totale oppervlakte. Het zijn
gronden met een relatief hoge chemische vruchtbaarheid en een goede
vochtvoorziening. Weliswaar komen in deze Gooreerdgronden hoge
grondwaterstanden voor, maar deze zijn doorgaans van korte duur en
belemmeren de groei niet.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd de natte
en vochtige Yeldpodzolgronden (Hn82, Hv82, Hn85 en Hv35) en de
matig droge Haarpodzolgronden (Hm62). De gezamenlijke oppervlakte
bedraagt 372 ha» dit is
van de totale oppervlakte.
Ook dit zijn gronden met een goede of matig goede vochtvoorziening.
Deze laatste blijkt, in dit gebied, nog juist voldoende om een
goede groei van de lariks te waarborgen.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans redelijk, waarbij het moge
lijk is dat de sterk lemige Yeldpodzolgronden chemisch gunstiger
zijn dan de overige.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van de lariks worden beschouwd:
de Moerpodzolgronden (vHn85), de droge Haarpodzolgronden met een
sterk lemige ondergrond (Hd51 (c)) en de Broekeerdgronden (vZn82c,
vZn85c).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 44>00 ha, dit is J.Q'/o
van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden waarvan de vochtvoorziening voor de lariks
te wensen overlaat, hebben een diepe grondwaterstand en de Haar
podzolgronden zijn ondanks hun sterk lemige ondergrond, te weinig
vochthoudend om de lange droge zomerperiode te overbruggen.
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De Moerpodzolgronden en de Broekeerdgronden zijn gewoonlijk
te nat voor een redelijke groei van de lariks.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans redelijk.
Ongeschikt
Als ongeschikt voor de teelt van lariks worden beschouwdî de Hade
veengronden (aVnz) en de droge Haarpodzolgronden (Hd51) beschouwd.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 125>75 ha» dit is 22,1^
van de totale oppervlakte.
De groei van de lariks is op deze gronden gewoonlijk zeer
slecht door een te hoge (a.Vnz) of een te lage (Hd51) grondwater
stand.

5*3 GEStDHIKTHEIDSBEOORDELIWG VOOR DE DOUGLAS
De douglas kan met een betrekkelijk geringe hoeveelheid vocht nog
een redelijke opbrengst geven. In het algemeen is de groei op
vochtiger gronden wat beter en houdt waarschijnlijk wat langer aan
dan op de drogere gronden. Vergeleken met de lariks reageert hij
minder scherp op verschillen in lemigheid van onder- en bovengrond
en op verschillen in stand en fluctuatie van het grondwater.
Aan de chemische eigenschappen van de grond worden vrij hoge
eisen gesteld. Het fosfaatgehalte van de grond en het stikstofgehalte van de humus mogen niet te laag zijn. Een P-tot. van 40 en
een stikstofgehalte van de humus van 25(/<> gelden als een minimum
voor een goede groei van de douglas.
Zeer__g_eschikt
Zeer geschikte gronden voor de douglas komen in de boswachterij
Hapert niet voor.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt #an douglas worden beschouwd; de natte
en vochtige Veldpodzolgronden (Hn82, Hv82, Hn85, Hv85), de matig
droge Haarpodzolgronden (Hm62) en de Gooreerdgronden (Zn82c, Zn85c).
De totale oppervlakte bedraagt 395»25 ha, dit is 69,3$ van de to
tale oppervlakte.
Het zijn gronden met over het algemeen een goede vochtvoorziening. Bij de Gooreerdgronden is deze het gunstigst, bij de matig
droge Haarpodzolgronden wat minder.
De chemische vruchtbaarheid is doorgaans voldoende, bij de
Gooreerdgronden zelfs relatief hoog.
Op de natte Veldpodzolgronden en de Gooreerdgronden moet men
rekening houden met het omwaaien van de daar zeer vlak wortelende
douglas.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van de douglas worden beschouwd!
de Moerpodzolgronden (vHn85), de droge Haarpodzolgronden (Hd5l)
en de Broekeerdgronden (vZn82c, vZn85c).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 152,50 ha, dit is 26,9$£ van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden waarvan de vochttoentand
te wensen over
laat. De Moerpodzolgronden en Broekeerdgronden hebben doorgaans
een te hoge grondwaterstand. De Haarpodzolgronden hebben een te
diepe grondwaterstand en een te gering vochthoudend vermogen om
een goede groei van de douglas te waarborgen.
De chemische vruchtbaarheid is over het algemeen redelijk.
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Ongeschikt
De Madeveengronden (a.Vnz) worden als ongeschikt voor de douglas
beschouwd. De oppervlakte bedraagt 17»25 ha, dit is Yjo van de to
tale oppervlakte.
De ongeschiktheid wordt voornamelijk veroorzaakt door de
zeer hoge grondwaterstanden.
5•4 GESCHIKTH5IDSBE00RDELING VOOR DE GROVEDEM
Over de eissn die de groveden aan de grond stelt is weinig bekend.
In het algemeen kan men zeggen dat deze houtsoort met weinig vocht
en voedsel nog een redelijke opbrengst kan geven. Wat de eisen
aan de vochtvoorziening betreft, staat de groveden dicht bij de
douglas. Uit de veldwaarnemingen en metingen krijgt men de indruk
dat hij wat scherper reageert op verschillen in lemigheid en op
verschillen in stand en fluctuatie van het grondwater.
Op verschillen in chemische vruchtbaarheid reageert de grove
den gewoonlijk weinig.
Zeergeschikt
Als zeer geschikt voor de groveden worden de vochtige Veldpodzolgronden (Hv82, Hv85) en de Gooreerdgronden (Zn82c, Zn85c) beschouwd.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 163,25 ha, dit is 28,5^ van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met een, voor de groveden, optimale vocht
huishouding, als gevolg van een gunstige grondwaterstand en een
goede ontwatering.
De chemische rijkdom is redelijk en voor de Gooreerdgronden
zelfs relatief vrij hoog
Geschikt
Als geschikt voor de groveden worden beschouwds de natte Veldpodzolgronden (Hn82, Hn85), de matig droge en droge Haarpodiaolgronden
(Hm62, Hd5l).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 557>50 ha, dit is 62,8^
van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met een redelijke, echter niet optimale
vochthuishouding. De natte Veldpodzolgronden zijn wat te nat, de
matig droge en droge Haarpodzolgronden wat te droog voor een opti
male groei van de groveden.
De chemische vruchtbaarheid is gewoonlijk redelijk.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van de groveden worden de Moerpodzolgronden (vHn85) en de Broekeerdgronden (vZn82c, vZn85c) be
schouwd.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 27 ha, dit is 4>3/£ van
de totale oppervla.kte.
Het zijn gronden die voor de groveden gewoonlijk te nat
zijn door hoge en soms zeer hoge grondwaterstanden.
Ongeschikt
Als ongeschikt voor de groveden werden de Madeveengronden (aVnz)
beschouwd. De oppervlakte bedraagt 1725 ha, dit is ~¥/o van de to
tale oppervlakte.
Op deze gronden staat de slechte groei voornamelijk in ver
band met de zeer hoge grondwaterstanden.
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5.5 GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DB FIJNSPAR
Gegevens over het verband tussen de bodem en de groei van de fijnspar zijn uiterst schaars en onbetrouwbaar. Hierdoor moet van een
bespreking van de geschiktheid, zoals die bij de lariks, douglas
en groveden gegeven werd, afgezien worden.
De geschiktheidsbeoordeling vindt men in de tabel op bijlage
5, zij moet echter met voorzichtigheid gehanteerd worden.
5.6 B0DEM7ERSCSILLEN DIE NIET IN DE GESCHIKTHEIDSBEOOHDELING 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 is uit te drukken.
Niet_vergraven_gronden
In de boswachterij Hapert komt slechts een kleine oppervlakte gron
den voor, die bij de ontginning niet of wel zeer oppervlakkig be
werkt is. De grootste oppervlakte niet vergraven gronden ligt in
de natuurreservaten.
Verschillen in boomgroei op volledig bewerkte (vergraven) en
op niet of oppervlakkig bewerkte gronden zijn niet waargenomen.
De beworteling van de lariks gaf eveneens weinig verschillen te
zien. De onderscheiding bewerkt of onbewerkt (vergraven-onvergraven) is op zuiver bodemkundige gronden gehandhaaf&.
Gronden me;fc ^u^ltuurinv^o^d
Cultuurinvloed is te herkennen aan een min of meer homogene Al
van 20-30 cm dikte, die in het oorspronkelijke bodemprofiel niet
aanwezig was. Hij is ontstaan door een gedurende korte tijd uit
geoefende landbouw of door het gebruik van de gronden als kwekerij
e.d..
Deze onderscheiding is opgenomen om de kaartgebruiker te
wijzen op de veranderingen in chemische vruchtbaarheid als gevolg
van het landbouw- of kwekerijgebruik. 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 wijs een opper
vlakkige beworteling, beperkt tot de min of meer homogene A1; een
sterke verwildering met akkeronkruiden, vaak vooral grassen; een
wat mindere groei vooral van de lariks en een verhoogde kans op
wortelrot door de hoge pH.
Gronden me_t _een £terk lemige_b£vjmgr£nd
Deze onderscheiding komt evenmin tot uitdrukking in de geschikt
heidsbeoordeling. Ten aanzien van een groter vochthoudend vermo
gen van de gronden speelt de sterke lemigheid van de bovengrond
nauwelijks een rol. Het betreft hier namelijk alle gronden, die
direct onder invloed staan van het grondwater (vochtige en natte
gronden). Het is echter mogelijk, dat de chemische vruchtbaar
heid van deze sterk lemige gronden groter is en dat zij anders
reageren op bemestingen dan de leemarme of zwak lemige gronden.
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Daar het verhelderend kan werken enig inzicht te hebben omtrent
de wijze waarop het kaartmateriaal tot stand is gekomen, vindt
in het onderstaande vermelding plaats over de topografische basis
gegevens, het veldwerk, de waarnemingsdichtheid en -diepte, alsmede
de wijze waarop bodemkaart en geschiktheidskaarten tot stand kwa
men.
Kaartmateriaal
Als basis voor de definitieve kaarten is de bedrijfskaart 1962,
schaal 1ï10 000 gebruikt. Als basis voor de veldopname diende een
vergroting van de bedrijfskaart 1952, schaal 1s10 000 tot schaal
1:5 000.
Veldwerk
De kartering had plaats van begin april tot eind augustus 1961.
Zij werd uitgevoerd door twee karteerdere die elk een deel van het
gebied voor hun rekening namen. De weersomstandigheden waren over
het algemeen ongunstig.
De opname is begonnen in het overzichtelijke heidenatuurreservaat (vak 12) waar geen grondbewerking heeft plaatsgevonden. Hier
kon de bodem in zijn natuurlijke ligging en het verband tussen re
liëf en bodemeenheid gemakkelijker bestudeerd worden dan in het
beboste deel van het karteringsgebied.
Behalve een aantal eenvotidige profielbeschrijvingen werd een
34-tal uitvoerige profielbeschrijvingen gemaakt. Hierbij zijn 9
afkomstig van de studiekartering die in dit gebied in 1955 is "uit
gevoerd. Van deze laatste is alleen de vroegere naamgeving in de
huidige terminologie omgezet.
Tijdens de kartering werd elke 14 dagen de grondwaterstand
in een aantal profielkuilen en boorgaten gemeten teneinde een glo
baal inzicht te verkrijgen in het verloop van de grondwaterstand
in het zomerseizoen (van 196l).
Ten slotte werden in een aantal opstanden kleine proefvlakjes gemeten ten behoeve van de geschikthpidsbeoordeling van de
bodemkaart.
Boringen
De boringen werden overwegend verricht in een rechthoeksnet van
50 x 50 m. Met de hier en daar noodzakelijke tussenboringen be
draagt h et aantal waarnemingen per ha 4-6. De boordiepte be
droeg maximaal 1,80 m. Alleen op de droge gronden werd dit maxi
mum bereikt, in de nattere gronden was zij afhankelijk van de
stand van het grondwater en las rand 1,00 m.
De veldgegevens zijn, zonder tussenkomst van boorstaten,
direct op twee veldkaarten genoteerd; op de ene kaart bodemeen
heden en de bodemgrenzen, op de andere de korrelgrootte, lemigheid en geologische afzetting.
De vermelde gegevens betroffen;
-de aard van de profielontwikkeling
-de vochtklasse
-de dikte en aard van de A1
-de diepte van de grondbewerking
-de aanwezigheid van "inspoelingsfibers" in de ondergrond
-de lemigheid van boven- en ondergrond
-de grofheid van het zand van boven- en ondergrond.
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Vervaardiging van kaarten
De gereed gekomen veldkaarten werden direct gefotografeerd en fotocopieën op een basiskaart, schaal 1;5 000, geplakt. Hierdoor
verkreeg men een goed overzicht van de voortgang van het werk,
terwijl tevens de karterings- en aansluitingsfouten gemakkelijk
opgespoord konden worden. Door de bodemlijnen van de opgeplakte
veldkaarten op een calque van de bedrijfskaart (1;5 000) over te
nemen en deze naar schaal 1 s 10 000 te verkleinen werd de conceptbodemkaart verkregen.
Voor het maken van de geschiktheidskaarten is een lijst opge
steld van alle bodemeenheden met de hun toegekende geschiktheid
voor de drie houtsoorten. Met behulp van deze lijst konden de
geschiktheidskaarten van de bodemkaart worden afgeleid.
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