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Bovengrond.

s de laag van 0-50 à 80 cm

Ondergrond

: de laag dieper dan 50 à 80 cm

Sesquioxyden

: ijzer- en aluminiumverbindingen in
de grond worden te zamen sesquioxyden
genoemd

Podzol-B

: een B-horizont (inspoelingshorizont)
in een minerale grond, waarin het
ingespoelde deel bestaat uit amorfe
humus, amorfe humus en sesquioxyden
of uit moderhumus en sesquioxyden

Humuspodzol

: een minerale grond met een B-horizont
(inspoelingshorizont), waarvan het
ingespoelde deel bestaat uit amorfe
humus of amorfe humus en sesquioxyden

Moderpodzol

: een minerale grond met een B-horizont
(inspoelingshorizont), waarvan het
ingespoelde deel bestaat uit moder
humus en sesquioxyden

Grondwaterverschijnselen

: roest- en/of reductievlekken in de
bodem, veroorzaakt door het grondwat er

GEW

; gemiddeld hoogste grondwaterstand
als gemiddelde van langjarige gege
vens (minstens 5 jaren)
1
1000

Mu

micron xs

Lutumfractie

minerale delen kleiner dan 2 mu

Lutumarm

minder dan Qc/ó lutum

Leemfractie

minerale delen kleiner dan 50 mu

Zandfractie

minerale delen groter dan 50 mu en
kleiner dan 2000 mu

Grindfractie

minerale delen groter dan 2000 mu

Leemklassen

leemarm
zwak lemig
sterk lemig
zeer sterk lemig
leem

Mediaan (M50)

het getal dat de korrelgrootte aan
geeft, waarboven en waarbeneden de
helft van het gewicht van de zandfracties ligt

Zandgrofheidsklassen

uiterst fijn zand
zeer fijn zand
matig fijn zand
matig grof zand
zeer grof zand

mm

minder dan \QF/o leem
10 -I7-I-50 leem
I7i-32è$5 leem
J2g--50 °/a leem
meer dan 50^0 leem

M50
M50
M50
M50
M50

50- 105
105- 150
150- 210
210- 420
42O-2OOO

mu
mu
mu
mu
mu

- 6 Humus

: donkergekleurde, min of meer "bestendige organische ; toffen, ontstaan uit
plante- en diere:.resten

Humusklassen

: uiterst humusarm : minder dan
zeer humusarm
matig humusarm
matig humeus
zeer humeus
humusrijk
moerig

: f-- 1^/o org.
s 1-g-- 2^o org.
: 2rg- 5 c/'3 org.
: 5 - 8 °/o org.
; 8 -15 fo org.
: meer dan 15$

org.
stof
stof
stof
stof
stof
stof
org.
stof
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- 7 1. I N L E I D I N G
In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer vond een
bodemkartering plaats in de boswachterij Garderen. Deze had ten
doel een inzicht te krijgen in de productiemogelijkheden van de
grond voor de bosbouw. De resultaten van deze kartering zijn op
de bodemkaart en de daarvan afgeleide geschiktheidskaarten voor
Japanse lariks, douglas en groveden weergegeven, alle op schaal
1 : 10 000. Dit rapport geeft hierop een nadere toelichting.
De boswachterij Garderen ligt in de provincie Gelderland en
omvat gedeelten van de gemeente Apeldoorn en Barneveld (afb. 1).
Op de topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000 komt
de boswachterij voor op de bladen Garderen 32F en Kootwijk 33A.
De totale oppervlakte bedraagt + 2 1 90 ha, waarbij inbegrepen
de militaire terreinen, groot + 430 ha. Deze terreinen zijn op
verzoek van de opdrachtgever niet in de kartering opgenomen, zodat
de totaal gekarteerde oppervlakte + 1 j60 ha bedraagt.
De kartering vond plaats in twee perioden, nl. vanaf begin
juni tot begin december 1962 en vanaf begin april tot eind augus
tus 1963»
In de eerste periode waren bij de kartering werkzaam
J.F. Firet, A. Buitenhuis, A. Schönes, T. Vis en R. Douwinga.
Laatstgenoemde was een medewerker van de Kon. Ned. Heidemaatschappij,
die voor een tweejarige bodemkundige opleiding bij de Stichting
voor Bodemkartering was gedetacheerd. De dagelijkse leiding be
rustte in deze periode bij J.P. Piret.
In de tweede periode werd het werk afgemaakt door A. Buiten
huis, T. Vis en P. Jökóvi. Eerstgenoemde had de dagelijkse leiding
en stelde tevens het rapport samen. De algehele leiding berustte
bij Ir. K.R. Baron van Lynden en ÏÏ.J.M. Zegers.
De aquarellen van enige bodemprofielen, vervaardigd door J.P.
Piret, werden vermenigvuldigd door de fotografische afdeling van
de Stichting voor Bodemkartering.
Meer dan 50/^ van de gekarteerde oppervlakte wordt ingenomen
door stuifzanden; het overige deel door gestuwd preglaciaal, niveofluviaal en dekzand.
De zanden van het gestuwd preglaciaal, die in het noordwesten
een onderdeel vormen van de stuwwal van Garderen en in het noord
oosten van de oostelijke stuwwal, bestaan uit uiterst fijn tot
zeer grof, zwak en sterk lemig zand. De overige afzettingen, niveofluviaal, dekzand en stuifzand bestaan uit overwegend matig
fijn, leemarm en zwak lemig zand» Deze vormen te zamen de over
gang naar het lagere terreingedeelte in de Gelderse Vallei.
We treffen dan ook uitsluitend zandgronden aan in de bos
wachterij o.a.:
Moderpodzolgronden .
Humuspodzolgronden''
Zwarte Enkeerdgronden
Duinvaaggronden.
De Moderpodzolgronden komen voor in het gestuwd preglaciaal
en plaatselijk ook in niveofluviaal en dekzand.
1)

Veldpodzolgronden en Haarpodzolgronden worden te zamen wel
Humuspodzolgronden genoemd.

- 8 Humuspodzolgronden daarentegen hoofdzakelijk in dekzand en voor
een deel ook in nivecfluviaal. De Zwarte Enkeerdgronden (oude
bouwlanden), die zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting met
potstalmest, liggen zowel op gestuwd preglaciaal, niveofluviaal
als dekzand. Duinvaaggronden komen uitsluitend voor in de stuif
zanden.
Verreweg het grootste deel van deze gronden hebben diepe
grondwaterstanden (GÏÏW dieper dan 180 cm). De vochtvoorziening
van het bos is dan ook geheel afhankelijk van de neerslag en van hert
vochthoudend vermogen van de gronden. Alleen in het westen, na,bij
de Gelderse Vallei en op enkele plaatsen elders wordt de vochtvoor
ziening mede beïnvloed door het grondwater. Hier komt het grond
water op zodanige diepte in de grond voor (GEI'/ ondieper dan 180
cm) dat het min of meer goed bereikbaar is voor de boomwortels.
Wat betreft de geschiktheid van de verschillende gronden
voor de bosbouw bieden de Moderpodzolgronden, Zwarte Enkeerdgronden
en de matig humusarme en matig humeuze
Duinvaaggronden de meeste
mogelijkheden. Ze zijn over het algemeen genomen redelijk tot
goed geschikt voor de teelt van naaldhout. Veel minder mogelijk
heden bieden de Humuspodzolgronden en de uiterst en zeer humusarme
Duinvaaggronden. Deze zijn alleen maar geschikt vo©r pinussoorten.Eaadeel
van de Duinvaaggronden echter, nl. die op een afgestoven onder
grond zonder bodemprofiel, bieden vrijwel geen bosbouwkundige
mogelijkheden. Ze zijn weinig tot ongeschikt voor alle houtsoorten.
Er bestaat in vele gevallen een verband tussen de aard van
de bodem, topografie, waterhuishouding en de opbouw van het land
schap. Bij de veldopname is dit een waardevol hulpmiddel. In
hoofdstuk 2 wordt de opbouw van het landschap en de daaruit voort
vloeiende topografie en waterhuishouding behandeld. Tevens wordt
dan enige aandacht gewijd aan het bos, wat als onderdeel van het
landschap mag worden beschouwd.
In hoofdstuk 3 wordt de bodemvorming summier besproken. Daar
naast wordt, voor het verkrijgen van een duidelijk overzicht, in het
kort, het bodemprofiel en zijn horizonten, de indeling van de
gronden en hun belangrijkste kenmerken behandeld.
Een uiteenzetting over de opzet van de legenda, de gebruikte
toevoegingen en hun betekenis en de codering van de kaarteenheden
vindt men in hoofdstuk 4« Dit hoofdstuk x^ordt besloten met een be
schrijving van alle onderscheiden kaarteenheden, met daarbij de
bosbouwkundige waardering.
Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting over de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor de drie voornaamste houtsoorten.
Voor in het rapport vindt men een verklaring van een aantal
in de tekst gebruikte bodemkundige termen. Voor enige technische
bijzonderheden over de kartering en de vervaardigde kaarten wordt
verwezen naar hoofdstuk 6.
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De opbouw van het landschap is een belangrijk gegeven t.a.v. de
bodemgesteldheid. Om een inzicht in de bodemgesteldheid te ver
krijgen moeten we de landschappelijke aspecten zowel geologisch
als wel bodemkundig kennen. In dit hoofdstuk wordt de samenhang
tussen bodem en landschap behandeld.
2.1 GEOLOGISCHE OPBOUW (geologische overzichtskaart, afb. 2)
Het landschap waarvan de boswachterij deel uitmaakt is opge
bouwd uit verschillende geologische afzettingen. De afzettingen
die aan of dicht aan de oppervlakte voorkomen zijn:
Gestuwd preglaciaal
Niveofluviaal (helling-dekzand)
Dekzand
Stuifzand
Veen.
De geologische overzichtskaart (afb. 2) geeft een indruk van
de onderlinge ligging en de verbreiding van deze afzettingen. De
tabel (afb. 3) geeft een overzicht van de perioden, waarin deze
afzettingen zijn gevormd of afgezet.
2.1.1 Gestuwd preglaciaal
Voor de komst van het landijs in het Rissglaciaal, maakte de
boswachterij deel uit van een landschap, opgebouwd uit grind, zand
en leemlagen, het zgn. preglaciaal (afb. 4a)« Dit materiaal werd
aangevoerd door de rivieren Rijn en Maas en is dus afkomstig uit
Midden-Europa.
In het Rissglaciaal kwam aan deze aanvoer een einde. Het
opdringende landschap uit Noord-Europa versperde de loop van de
rivieren, waardoor deze meer naar westelijke richting gingen stro
men.
Het opkomende landijs uit het noorden verplaatste zich het
eerst door de aanwezige dalen. Deze dalen, gevormd door de rivieren,
hadden zich, als gevolg van de daling van de zeespiegel, geleide
lijk dieper in het landschap ingesneden.
Het ijs oefende een sterke, vooral zijdelings gerichte druk
op de dalwanden uit. Veel preglaciaal materiaal werd uft de diep
bevroren grond losgebroken en in een schuine stand dakpansgewijs
over elkaar geschoven. Hierdoor werden de dalen o.a. die ter plaat
se van de huidige Gelderse Vallei en het IJsseldal verbreed en
dieper uitgeschuurd, terwijl aan beide zijden heuvels ontstonden,
de zgn. stuwwallen (afb. 4b). Op de Veluwe komen verschillende
stuwwallen voor o.a. de stuwwal van Garderen en de stuwwal van de
Oostelijke Veluwe. Het gehele pakket preglaciaal waaruit een stuw
wal is opgebouwd, noemt men gestuwd preglaciaal.
Het is nu duidelijk dat door de stuwing de horizontale ge
laagdheid in het oorspronkelijk preglaciale pakket ernstig is
verstoord. In de stuwwallen treft men dan ook schuin- soms verti
caal liggende, evenwijdig
aan elkaar lopende lagen aan, die
aan de oppervlakte dagzomen (afb. 5). Een gevolg hiervan is, dat
in het gestuwd preglaciaal over korte afstanden veelal grote
verschillen voorkomen in grofheid en lemigheid van het zand, al
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afb.4 Schematische voorstelling van de vorming van stuwwallen,
(dwarsdoorsnede)
a rivierdal voor de komst van het landijs (de hoogten zijn Sterk overdreven)
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afb.5 Voorbeeld van de wijze waarop de Lagen van het gestuwd
Preglaciaal dagzomen. (BLokdiagram)

- 10 naar gelang de opbouw van de preglaciale afzettingen.
Binnen de boswachterij komt het gestuwd preglaciaal langs de
noordgrens aan de oppervlakte. Het gestuwde preglaciaal in de om
geving van Boeschoten en Oud Miliigen is een gedeelte van de
stuwwal van Garderen en in het uiterste noordoosten behoort het
tot de stuwwal van de oostelijke Veluwe. De stuwwal van Garderen
loopt waarschijnlijk in zuidoostelijke richting in de diepere
ondergrond door. Ten zuiden van de boswachterij komt deze weer
aan de oppervlakte, namelijk in de boswachterij Kootwijk.
De verschillen in grofheid en lemigheid van het zand in het
gestuwd preglaciaal zijn binnen de boswachterij vrij groot. Behalve
uiterst fijnzandige komen zeer grofzandige lagen voor, afgevrisseld
door lagen bestaande uit zeer fijn, matig fijn en matig grof zand.
De lemigheid van het zand wisselt minder sterk.
De zanden van het gestuwd preglaciaal bestaan voor het grootste
deel uit kwarts met een bijmenging van verweerbare mineralen en
gesteentebrokjes. Het gehalte aan verweerbare mineralen is hoger
dan van de andere in de boswachterij voorkomende zanden. We reke
nen het tot de relatief "rijke" zanden.
2.1.2 Niveofluviaal (helling-dekzand) en dekzand (code II en lil)
Na een warmere periode, het Eem-interglaciaal, volgde weer
een koude periode, het Würmglaciaal. In deze periode en ook in de
daaraan voorafgaande, is het landschap sterk veranderd. Door erosie
en eolische afzettingen zijn de grote hoogteverschillen, ontstaan
door stuwing van het landijs, weer enigszins genivelleerd. Vooral
in het Eem-interglaciaal speelde de watererosie een grote rol.
Afzettingen uit deze perioden zoals het fluvioglaciaal, komen in
de boswachterij niet aan de oppervlakte voor. ¥el belangrijk zijn
de wind- of eolische afzettingen.
In het Würmglaciaal is het landijs niet in onze streken ge
weest. Toch was deze periode, met uitzondering van enige onder
brekingen, zeer koud. Er heerste in onze streken een toendrakli
maat, zoals dat thans nog in de poolstreken wordt aangetroffen.
De ondergrond was permanent bevroren en belangrijke plantengroei
was vrijwel uitgesloten. Alleen in de zomermaanden ontdooide de
bovengrond.
Door de afwezigheid van de begroeiing kon de wind gemakkelijk
vat krijgen op het aan de oppervlakte liggende zand. In deze peri
ode (Würmtijcl) zijn door de wind (winderosie) enorme hoeveelheden
zand verplaatst, die oudere afzettingen hebben bedekt. Deze windafzetting wordt dekzand genoemd.
Er wordt onderscheid gemaakt in Ouder en Jonger dekzand. Het
Oudere dekzand is afgezet voor de Bj/llingtijd, dus in het Pleniglaciaal (zie tabel).
Men neemt aan dat het over grote
afstanden is verplaatst tijdens veelvuldig voorkomende noordwes
telijke stormen. Het dekzand is over het algemeen zeer fijn en
lemig en het reliëf van het dekzandlandschap is zwak golvend.
Het Jongere dekzand is in twee fasen (i en li) afgezet en
dateert uit het Laatglaciaal. Een warmere periode, de Aller^dtijd, vormt de scheiding. De afzettingen uit deze warmere periode
bestaan veelal uit iets lemig materiaal. Tevens werd toen een
zwak bodemprofiel gevormd, dat veelal rijk aan houtskool is.
Het Jongere dekzand is over veel kortere afstand verplaatst dan
het Oudere dekzand en is afkomstig uit de directe omgeving. Het

- 11 bestaat overwegend, uit leemarm, matig fijn zand en vertoont vrij
veel reliëf. Voor een deel is het Jongere dekzand, voornamelijk
uit fase II, in duidelijke ruggen of koppen afgezet.
Binnen de boswachterij komt op vrij grote schaal dekzand voor,
zowel Ouder als Jonger. Het Oudœe dekzand komt echter weinig en
alleen plaatselijk in de uitgestoven laagten aan de oppervlakte
voor feie paragraaf 2.1.3). Elders is het afgedekt door Jonger dek
zand I en II.
Door het vrijwel ontbreken van afzettingen uit de Aller^dtijd,
die de scheiding vormt tussen Jonger dekzand I en II, is op de geo
logische overzichtskaart geen onderscheid gemaakt in Jonger dekzand
I en II. Alleen is aangegeven waar dekzand (code lil) aan de opper
vlakte voorkomt en niet is verstoven. Dit kan zowel Jonger dekzand
I als II zijn. Algemeen is het wel zo, dat waar het dekzand veel
reliëf vertoont o.a. ten noorden van het Kootwijkse veen, men te
maken heeft met Jonger dekzand II. Daar is het dekzand in duide
lijke ruggen afgezet en zijn in het dekzandpakket van een Aller^dlaag aanwezig.
De dekzanden onderscheiden zich van andere zandafzettingen
door een typische korrelgrootteverdeling. Het zand is goed gesor- •
teerd en bestaat grotendeels uit korrels met een diameter tussen
ca. 100 en 200 mu, met een top bij ca. 150 mu. De sortering vond
plaats tijdens het transport door de wind. Mineralogisch is dekzand
zeer arm en bestaat vrijwel geheel uit kwarts, vooral Jonger dek
zand II. Ook het percentage leem (<50 mu) is het laagst in Jonger
dekzand II.
Een afzetting binnen de boswachterij die vrijwel overeenkomt
met het dekzand is het niveofluviaal (code II). Deze afzetting
vormt de overgang van het gestuwd preglaciaal naar het dekzand.
De ouderdom komt overeen met die van het dekzand. Het bestaat
grotendeels uit dekzand gemengd met materiaal afkomstig van de
stuwwal.
In de Würmijstijd, tijdens âe dekzandafzettingen, had er
tevens enige verspoeling plaats, o.a. zomers. Het het smeltwater
vanaf de stuwwal werd zand, leem en grind meegevoerd naar lagere
delen. Dit materiaal werd over het dekzand afgezet. Bij hernieuwd
transport van het zand door de wind, vooral in de winter, werd dit
verspoeld gestuwd preglaciaal weer bedekt met dekzand. Zo is op
deze wijze rondom de stuwwallen een pakket zand gevormd bestaande
uit dekzand afgewisseld door zeer dunne laagjes verspoeld gestuwd
preglaciaal, het zgn. niveofluviaal of helling-dekzand.
Uit de wijze van ontstaan volgt reeds dat het niveofluviaal
minder homogeen van samenstelling is dan het dekzand, vooral in
de directe omgeving van de stuwwallen. Het materiaal bestaat
overwegend uit zeer fijn en matig fijn zand, waarin altijd wat
grind, voorts lemige en soms lössachtige laagjes, grindnesten en
leembrokjes verspreid voorkomen. Mineralogisch is het niveoflu
viaal veelal wat rijker dan het dekzand en is het doorgaans zwak
lemig.
2.1.3 Stuifzand (code IV)

In het Holoceen, de geologische periode die + 10 000 jaar
geleden begon en waarin wij ons nog steeds bevinden, heeft een
groot deel van het landschap de huidige vorm gekregen. De ver-

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

A
"J

Schematische voorstelling van de ontwikkeling van het stuifzand landschap
uit het dekzandlandschap naar Schelling 1955 (dwarsdoorsneden)

- 12 anderingen die in deze perioden hebben plaatsgevonden, zijn voor
een groot deel toe te schrijven aan de mens.
Ka het Würmglaciaal is het klimaat aanzienlijk milder geworden
waardoor er plantengroei mogelijk werd. Het zand aan de oppervlak
te werd door de vegetatie vastgelegd, waardoor de dekzandafzetting
tot stilstand kwam. Door o.a. het klimaat en de vegetatie is in de
loop van vele jaren een bodemprofiel ontstaan.
Doch vanaf de vroege Middeleeuwen is voor een groot deel het
dekzand opnieuw gaan verstuiven. De oorzaak voor de verstuiving
ligt, zoals reeds opgemerkt, bij de mens. Door het kappen van het
bos en overbeweiding van de heide verdween de vegetatie nagenoeg
en werd het zeer fijne en matig fijne dekzand opnieuw aan de wind
blootgesteld.
Het verstoven zand werd in de laagte, waar de vegetatie zich
beter kon handhaven, weer vastgelegd. De verstuiving vond zeer on
regelmatig plaats. Perioden, waarin veel zand werd getransporteerd
door de wind, wisselden af met tijden dat er vrijwel geen zand werd
getransporteerd. In deze perioden met weinig transport kon de vege
tatie weer vaste voet kri'jgen om na enige tijd opnieuw onder het
zand bedolven te raken. Bij iedere tijdelijke begroeiing ontstond
een humeus zandlaagje, naarmate de vegetatie zich langer hand
haafde, de dikte en het humusgehalte toenemen. Op deze wijze is
een zandpakket ontstaan, waarin afwisselend humusarme en meer
humeuze zandlaagjes voorkomen.
Naarmate de verstuiving verder ging, trad een omkering van
reliëf op. De oorspronkelijke laagten stuiven steeds meer op, ter
wijl de vroegere hoogten, soms tot op het grondwater, verder werd
uitgeblazen (afb. 6). De volgestoven laagten en de uitgestoven
hoogten worden gewoonlijk aangeduid als resp. opgestoven heuvels
en uitgestoven laagten.
Binnen de boswachterij komen vrij veel stuifzandgronden voor
(code IT). Over aanzienlijke oppervlakte is het dekzandlandschap
aangetast. Er komen naast opgestoven heuvels (code IVa), vrij
grote uitgestoven laagten voor (code IVb). In het zuidwestelijke
deel van het gebied zijn ze tot vrij dicht op het grondwater uit
gestoven.
Binnen de boswachterij is het stuifzand tot het begin van
onze eeuw nog in beweging geweest, zelfs thans is het zand op
enkele plaatsen nog niet vastgelegd. Door de geringe begroeiing
zijn de opgestoven heuvels weer aangetast en zijn in de uitgestoven
laagten opnieuw heuvels gevormd.
De stuifzanden vertonen dan ook
zeer onrustig reliëf. Haast
opgestoven heuvels, bestaande uit min of meer humeus stuifzand al
dan niet op een oud bodemprofiel, komen vrij vlakke uitgestoven
laagten voor. Kenmerkend is de opvallende west-oost richting van de
opgestoven heuvels en uitgestoven laagten. Hieruit blijkt duidelijk
de overheersende windrichting in ons klimaat.
De spreiding in korrelgrootteverdeling van het zand binnen
de stuifzanden is uiterst gering. Door hernieuwd transport door de
wind heeft nogmaals sortering van het reeds goed gesorteerd-dek
zand plaatsgehad. De fractie <50 mu (leem) is, voorzover deze in
het oorspronkelijke dekzand aanwezig was, door de herverplaatsing
vrijwel geheel verdwenen. Het bevat maar een een uiterst gering •
percentage (minder dan 10^). De mediaan (M50) varieert van 140
tot 170 mu. Mineralogisch is het stuifzand zeer arm en bestaa.t nagenoeg
geheel uit kwarts. Dit is niet zo vreemd, omdat ook in het moö»der-

3/1

c

O
N

O

'l_
O
-C
I
GD
o>

00

CM

O

in
CM
+1

•o
c
<D

O
O
"O
c
O

"ai
*
L.
O
O
*
"O
c
O
l_
O)
*u
c
-»-»

«

0»
c

O)
O
-H
in

O
O

c

UJZ.9 9 ;

>

c
0)
a>
+»
<D
£ T3
C
O
0) o>
t_
L_
0»
L.
•o
Q.
E g
0)
c
"O "O
O O
.O
N
»

c
01
>
<D
in
JC
o
o
•4-»

09
-C
c
O
>
0>
TD
0)
c
1/1
i_
O
O
TD
0)
x:
o
V}
H-»
O
£
O)
O
tn
c-Q

- 13 materiaal (dekzand) vrijwel geen verweerbare mineralen aanwezig
zijn. De chemische vruchtbaarheid van het stuifzand is geheel af
hankelijk van het humusgehalte.
2«1»4 Veen (toevoeging v)
Voor de stuifzandafzetting is er op enkele plaatsen veen ge
vormd binnen de boswachterij, o.a. in vak 18 (Kootwijkse veen).
Onder het stuifzand komt hier een pakket veen voor, waarvan de
dikte varieert van 20 tot 200 cm. Elders in de boswachterij is de
verbreiding van het veen uiterst gering en is maar op enkele
incidentele plaatsen onder het stuifzand een dunne veenlaag (5 à
15 cm) aangetroffen. Om deze reden zijn deze plaatsen niet in de
toelichting betrokken en op de kaart vermeld.
De veenvorming is reeds begonnen in het Subboreaal en tijdens
de stuifzandafzetting tot stilstand gekomen(zie Van Zinderen
Bakker, Tijdschr. Kon. led. Aardr. Gen., 6£, 1948» Pê» 174_'l92).
Dit blijkt uit de aanwezigheid van het pakket stuifzand op het
veen.
Voorwaarde voor de veenvorming is een vochtig tot nat milieu
en een weelderige plantengroei. Genoemd milieu kan door verschillen
de omstandigheden ontstaan o.a. een hoge grondwaterstand of een
gestremde waterafvoer. In vak 18 was het laatste het geval. De
veenvorming heeft hier plaatsgevonden in een komvormige laagte met
een vrijwel ondoorlatende bodem (afb. 7)» Er was door bodemvorming
(zie hoofdstuk 3) in het bovenste deel van het dekzand een bodem
profiel ontstaan met een vrijwel ondoorlatende B-horizont, waarop
het regenwater bleef staan. Gezien de ligging in het terrein had
tevens aanvoer van water plaats van de hogere gronden uit de om
geving. Hierdoor ontstond een gunstig milieu voor de veenvorming.
Een belangrijke factor, die bepaalt wat voor soort veen er
wordt gevormd is de voedselrijkdom van het water. Het regenwater
bevat overwegend weinig voedingsstoffen met als gevolg een arme
vegetatie. De vegetatie in vak 18 bestond vrijwel geheel uit veenmos, wollegras en heide. Er is uitsluitend oligotroof veenmosveen
gevormd, waarin de resten van bovengenoemde planten nog duidelijk
te herkennen zijn.
Binnen het gedeelte van vak 18, dat :iiet in cultuur is,
heeft men na het verwijderen van het stuifzanddek veen gestoken
voor turfwinning. In de kuilen die hierdoor zijn ontstaan treedt
thans opnieuw veenvorming op.
2.2 TOPOGRAFIE
Onder de topografie wordt verstaan de hoogteligging t.o.v.
NAP en de onderlinge hoogteverschillen van het terreinoppervlak
(reliëf).
Zij houden verband met de bodemgesteldheid en zijn
van betekenis voor de waterhuishouding.
In grote lijnen helt het terrein af van oost-noordoost in
west-zuidwestelijke richting. Over een afstand van + 9 km bedraagt
het verval + 30 m. Het vormt
globaal gezien de overgang van
de hoog gelegen gronden van de Midden-Veluwe naar de lagere gron
den in de Gelderse Vallei. Het hoogste punt binnen de boswachterij
ligt + 50 m boven NAP (vak 23) en het laagste + 18 m boven NAP
(vak 122).
Met uitzondering van de stuifzanden is het gebied weinig re-
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- 14 liefrijk. Het vormt samen een zwak golvend landschap, waarvan de
grootste onderlinge hoogteverschillen bij de dekzanden voorkomen.,
o.a. in de vakken 16 en 17» Daar is het dekzand in duidelijke
ruggen afgezet.
Binnen de stuifzandgronden daarentegen is het reliëf over het
algemeen erg onrustig. Dit is kenmerkend voor een stuifzuidlandschap.
Opgestoven heuvels worden afgewisseld door veelal vlak liggende
uitgestoven laagten. Deze laatste zijn duidelijk in het landschap
te herkennen als ze groot van omvang zijn o.a. in het centrum
(vakken 10, 11, 28, 29, 30, 31 en 34) en westelijk deel (vakken
114> 116, 117 en 118) van de boswachterij. In deze delen ontbreken
vrijwel opgestoven hoogten en ligt het terrein vrij vlak over
grote oppervlakten.
2.3 WATERHUISHOUDING
Een belangrijk facet van de waterhuishouding is de vochtvoorziening van het bos. Deze is afhankelijk van verschillende factoren,
waarvan de belangrijkste zijn de neerslag, de ligging van de gron
den t.o.v. het grondwater en het vochthoudend vermogen van de grond.
Binnen de boswachterij ligt het grootste deel van de gronden
hoog boven het grondwater. Van alle gronden heeft + 85c/° een GHW
dieper dan 180 cm beneden maaiveld, waardoor het niet of vrijwel
niet meer bereikbaar is voor de boomwortels. Op deze gronden is de
vochtvoorziening geheel afhankelijk van de neerslag, aie in de
bodem wordt vastgehouden, gebonden aan de humus en leem. Hoe hoger
het humus- en leemgehalte is des te meer vocht wordt er vastgehou
den.
Meestal is de hoeveelheid vocht die wordt vastgehouden niet
voldoende om een maximale groei van het bos te waarborgen, vooral
op de leemarme dekzanden en uiterst humusarme stuifzanden. In de
overige gronden is de situatie gunstiger. Voor de vochtvoorziening
is het tevens van belang wanneer er in de diepere ondergrond vochthoudende en minder goed doorlatende lagen aanwezig zijn o.a. de
leemlaagjes in het niveofluviaal en de gewoonlijk komvormig liggen
de bodemprofielen binnen de stuifzanden. Wanneer deze lagen goed
binnen het bereik van de boomwortels liggen, wordt de hoeveelheid
beschikbaar vocht aanzienlijk vergroot. Vooral binnen de stuifzandgronden is dit het geval, dank zij de gemakkelijke bewortelbaarheid van het stuifzand.
Binnen de rest van de gronden, o.a. in het westen van de
boswachterij, is de vochtvoorziening van het bos niet alleen aange
wezen op de neerslag, maar wordt deze tevens beïnvloed door het
grondwater. Het grondwater komt op zodanige diepte in de bodem
voor (GHW ondieper dan 180 cm beneden maaiveld) dat het bereikbaar
is voor de boomwortels. Dit komt onder meer duidelijk tot uiting
in de humusarme uitgestoven laagten (vakken 110 en 111), waar de
boomgroei aanzienlijk beter is wanneer de GHW komt binnen 180 cm
beneden maaiveld.
Om een indruk te verkrijgen omtrent het grondwaterstandsver
loop zijn op negen plaatsen (afb. 8) binnen deze gronden water
standsmetingen verricht. Wekelijks is in buizen de stand van het
grondwater gemeten. Uit de gegevens, die zijn weergegeven op afb.
9, blijkt dat de fluctuatie van het grondwater gering is. Dit is
voor de groei van de bomen gunstig. Ook in regenarme perioden,

- 15 die veelal in het groeiseizoen voorkomen, blijft het grondwater
binnen het bereik van de wortels. De oorzaak van deze geringe
fluctuatie, die gewoonlijk in zandgronden veel groter is, weten
wij niet. Waarschijnlijk spelen de factoren grondbedekking en
ligging in het terrein (helling) een rol. Zo vertoont het grond
water, gemeten in de buizen 1 en 2 die aan de rand van de boswachterij liggen, meer fluctuatie dan het grondwater, gemeten in overige
buizen binnen de boswachterij. Dit verschil wijst in de richting
van de factor grondbedekking. Of dit inderdaad zo is zal nagegaan
moeten worden door een onderzoek, dat gedurende een aantal jaren
moet worden voortgezet.
Op enkele plaatsen in de boswachterij komen over kleine
oppervlakten gronden voor met een GEW binnen 180 cm beneden maai
veld, die een gevolg is van stagnatie o.a. in de vakken 2, 12, 14»
18, 19» 21, 22, 24 en 138. Ondoorlatende lagen voorkomen wegstro
ming van het water (neerslag) naar de diepere ondergrond. Het ge
volg is dat het gehele jaar water in de bodem aanwezig is boven
deze ondoorlatende lagen, waardoor zgn. schijngrondwaterspiegels
optreden. Wel zullen de schijngrondwaterstanden waarschijnlijk
meer fluctueren omdat ze geheel afhankelijk zijn van de neerslag.
Een ander facet van de waterhuishouding is de ontwatering.
Gezien de uiterst geringe oppervlakte natte gronden, die een betere
ontwatering behoeven, is hieraan vrijwel geen aandacht besteed. Van
alle gronden binnen de boswachterij is niet meer dan + -g/'a te nat
voor een optimale boomgroei. Een voorbeeld hiervan zijn de gronden
in vak 18 (het Kootwijkse veen) en verder komen ze voor in de
vakken 12, 21, 3&> 138 en 148. In de vakken 12, 18, 21 en 138 zijn
de gronden te nat als gevolg van stagnatiewater en in de vakken 36
en 148 is het zand weggeblazen tot bijna op het grondwater (natte
uitgestoven laagten).
Met uitzondering van de natte uitgestoven laagten (vakken 36
en 148) vormen de overige natte grcndsi komvormige moerassige laagten
die o.a. in de vakken 21 en 138 vrijwel het gehele jaar vol water
staan zgn. vennen. Het ven in vak 21, een uitgestoven laagte met
ondoorlatende leem in de ondergrond, wordt grotendeels gevoed met
water afkomstig uit het Kootwijkse veen. Door middel van een vrij
diepe sloot staat dit ven in verbinding met het Kootwijkse veen.
Hierdoor worden de gronden in het Kootwijkse veen enigszins ont
waterd, maar in vak 21 zijn ze natter geworden.
2.4 HET BOS
Het bos is een belangrijk onderdeel van het landschap, te
meer daar het grotendeels het uiterlijk bepaalt.
Naar gegevens uit het bedrijfsplan is de boswachterij in zijn
geheel tot stand gekomen in 1934» Van 1921 tot 1934 behoorde het
oostelijke deel tot de boswachterij Kootwijk. De eerste aankopen
vonden plaats in 1901 toen de boerderijen Groot Boeschoten en Groot
Vossen met de bijbehorende landbouwgronden werden aangekocht. De
overige gronden zijn vrijwel alle afkomstig uit de Maalschappen
(Marken), Voorthuizen en Garderen. Voor een deel zijn ze direct
overgegaan naar de staat, namelijk uit het Maalschap Garderen.
De overige zijn, na eerst in particuliere handen te zijn geweest,
aangekocht.
Het bos is vrij jong, eerste generatie. Op de topografische
kaart van 1896 zijn maar enkele percelen als bos aangegeven o.a.

- 16 in het zuidwestelijke deel van de boswachterij en in de omgeving
van Boeschoten en Vossen. Restanten van het zgn. "oud bos" zijn
nog aanwezig in de vakken 109» 110, 112, 113, 129, 130 en 148. De
overige opstanden zijn alle jonger dan 60 jaar.
Van de + 1 "J60 ha, die thans in beheer zijn, is het grootste
deel bebost. Alleen een complex stuifzandgronden in de vakken
12, 18, 27» 28, 29, 31, 33» 34, 35 en 151 en enkele percelen die
voor landbouwkundige doeleinden worden gebruikt (grasland) heeft
men niet bebost.
Het bos bestaat vrijwel geheel uit naaldhout, met als belang
rijkste houtsoort de groveden. Daarop volgen de douglas, Japanse
lariks en fijnspar, voor een deel als zuivere opstanden en voor
een deel gemengd. De overige naaldhoutsoorten zijn door hun geringe
oppervlakte van weinig betekenis, evenzo het loofhout. De spora
disch voorkomende naaldhoutsoorten zijn: Corsicaanse den, Oosten
rijkse den, abies alba, abies grandis, abies concolor en sitkaspar
en de loofhoutsoorten, inlandse eik, Amerikaanse eik en beuk.
Ten slotte zij vermeld dat in deze boswachterij de keuze van
de houtsoort is aangepast aan de bodem. De hoog gelegen arme stuif
zand- en dekzandgronden heeft men overwegend bebost met groveden.
De overige gronden naast groveden ook met douglas, Japanse lariks
en fijnspar. Op enkele plaatsen loopt de opstandsgrens vrijwel ge
lijk met een bodemgrens, bijv. in vak 143 groveden-douglas.
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B O D E M

3.1 ONTSTAM VAN DE BODEM
Aan de oppervlakte van de geologische afzettingen treden pro
cessen op die, wanneer zij maar lang genoeg werkzaam zijn, de boven
laag volledig omvormen. Het geheel van deze processen, waarbij te
gelijkertijd afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer van zowel mine
ralen als organische stoffen plaatsvindt, noemen wij bodemvorming.
Bij deze bodemvorming ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagd
heid, die in het oorspronkelijke materiaal, het moedermateriaal,
niet aanwezig was. Afb. 14 (blz. 21) geeft hiervan een duidelijk
voorbeeld. In het aanvankelijk homogene, grijsgele moedermateriaal
treft men duidelijke zwarte en bruine lagen aan.
Van de vele zeer ingewikkelde processen die bij de bodemvorming
een rol spelen willen wij de belangrijkste wat nader bezien. Ge
makshalve verdelen wij deze hiertoe in drie groepen, waarvan
de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materiaal en verplaatsing
van stoffen door de grond een belangrijke
plaats innemen (afb. 10).

Afbraak

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

Vergaan van plante
en dierenresten

vorming van humus

vermenging van onder
en bovengrond door bio
logische activiteit

Verwering van mine
ralen en gesteente
fragmenten

vorming van kleimineralen

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

Afb. 10. Schematisch overzicht van de bodemvormende processen.
3.1.1 Afbraak
He_t vergaap, van plantere_sten
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels
en bacteriën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Dit gaat
gepaard met de vorming van humus.
De_verwering
Door afwisseling van temperatuur en vochtigheid en door de
inwerking van bepaalde zuren gaat een deel van de minerale grond
verweren. Hierbij komen stoffen als kali, kalk, fosfor, aluminium,
ijzer e.d. vrij. Een deel hiervan \iordt door de plant als voedsel
opgenomen, een ander deel wordt in de grond vastgelegd of afge
voerd.
Er bestaan gemakkelijk verweerbare en vrijwel onaantastbare
mineralen. Afzettingen met wat gemakkelijk verweerbare mineralen
zoals veldspaat, glimmer e.d. noemen wij "rijk" materiaal, met veel
vrijwel onverweerbare mineralen, bijv. kxtfartsen wordt als "arm"
aangeduid (zie paragraaf 2.1).

- 18 3-1.2 Nieuwvorming
Humus'vorming
• Onder humus verstaan wij hier donker gekleurde min of
meer bestendige stoffen van organische oorsprong. Humus wordt ge
vormd uit de door de kleine bodemdieren, schimmels en bacteriën
geheel of gedeeltelijk afgebroken weefsel van planten en dieren
en uit uitwerpselen van dieren. De afbraak van het dode materiaal
en de vorming van humus zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden.
Er worden vele soorten humus onderscheiden, waarvan de voornaamste
zullen worden genoemd.
ruwe humus
: In de humus is het oorspronkelijke weefsel
van de plant nog herkenbaar. Het wordt voor
namelijk gevormd door schimmels en bacteriën,
amorfe humus
: Dit is vervloeide humus, die als een dun,
zwart huidje rondom de zandkorrels ligt.
moderhumus
s Dit zijn kleine (25-60 mu) bolletjes of
groepen bolletjes die tussen de zandkorrels
in liggen. Het zijn de uitwerpselen van
kleine bodemdieren.
mullhumus
: Dit is een innige vermenging van organische
stof met minerale delen, voornamelijk ge
vormd door regenwormen.
Vorming van kleimineralen
In rijk moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandigheden
uit verweringsprodukten nieuwe mineralen, kleimineralen ontstaan.
Dit zijn microscopisch kleine, schubvormige mineralen die, wanneer
in voldoende mate aanwezig, de grond kneedbare of plastische eigen
schappen geven.
3.1.3 Aan- en afvoer
In de grond vindt voortdurend verplaatsing van materiaal
plaats. Mollen, muizen, kevers en regenwormen woelen in de grond,
waarbij onverweerd materiaal naar boven en humeuze grond naar
beneden wordt getransporteerd. Door deze vermenging wordt de hu
meuze bovengrond aanmerkelijk verdiept.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verweringsprodukten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij
de in ons klimaat voorkomende, overwegend neergaande waterstroom
zullen opgeloste stoffen op een zekere diepte neerslaan of geheel
uitspoelen. Biet alleen opgeloste stoffen, maar ook kleine bodemdeeltjes zoals kleimineralen of moderhumus kunnen door het regen
water op de duur naar beneden worden getransporteerd. Op deze
wijze denken wij ons de (pedogene) gelaagdheid te zijn ontstaan.
Al deze bodemvormen.de processen (afb. 10) kunnen in diverse
soorten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden
van klimaat, vegetatie en waterhuishouding verschillend verlopen,
waardoor uiteenlopende bodems tot ontwikkeling komen. Bovendien
wordt dit nog beïnvloed door de tijd, gedurende welke deze fac
toren werkzaam zijn en door de mens. Ook de mens heeft de bodem
vorming beïnvloed o.a. door afplaggen, bemesting, ontwatering en
grondbewerking. Het zal dan ook duidelijk zijn dat er, zelfs
binnen betrekkelijk kleine gebieden zoals de bosx^achterij, een
grote variatie in bodemgesteldheid kan optreden.
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In een dwarsdoorsnede van de bodem, het zgn. "bodemprofiel",
kan men gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk gescheiden
horizontale lagen waarnemen. Een voorbeeld van een duidelijke ge
laagdheid vinden wij in afb. 14 (blz. 30). Een minder duidelijke
maar nog goed waarneembare gelaagdheid in afb. 11 (blz. 28).
Deze lagen die als een gevolg van bodemvorming zijn ontstaan
en in vele opzichten van elkaar verschillen worden "horizonten"
genoemd. De aard, opeenvolging en de dikte van de horizonten vor
men de belangrijkste veldkenmerken van de bodem. Om de verschil
lende bodems te kunnen beschrijven duidt men de horizonten met
min of meer overeenkomstige kenmerken met een zelfde letter- en
cijfercombinatie aan. De hoofdhorizonten worden met de letters
A, B en C aangeduid. In de A-horizont vindt ophoping van humus en
uitspoeling van zowel organische stof als mineralen plaats. In de
B-horizont zijn de uitgespoelde stoffen weer neergeslagen. Het
hieronder liggende onveranderde moedermateriaal is de C-horizont.
De hoofdhorizonten kunnen door toevoegingen van een cijfer
worden onderverdeeld. De belangrijkste hiervan zijn:
A1

Bovenste horizont met een relatief hoog gehalte aan
organische stof, vermengd met minerale bestanddelen
en een maximale biologische activiteit.

A2

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

B2

Horizont van maximale inspoeling.

B3

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

C

Relatief weinig verweerd materiaal, waarin de ontwik
keling van het bovenliggende profiel heeft plaatsge
vonden.

D

Laag die afwijkt van het C-materiaal of van het moeder
materiaal, waarin het profiel is ontwikkeld.

Sommige horizonten worden nog nader onderscheiden door speciale
lettertoevoegingen bijv.:
Ap

Bouwvoor of verwerkte laag die dieper rijkt dan de
oorspronkelijke A1. Gewoonlijk bestaat deze laag uit
een heterogeen mengsel van min of meer duidelijke
brokken A-, B- en C-materiaal, ontstaan als gevolg
van grondbewerking. Ook een homogene "bouwvoor" wordt
meestal als een Ap-horizont aangeduid.

B2h

Dunne zwarte, humusrijke laag in de B2-horizont.

A1g, B2g of
Cg

Betreffende horizonten waarin duidelijke grondwaterverschijnselen voorkomen.

3.3 INDELING VAN DE GRONDEN
De gronden in de boswachterij Garderen zijn ingedeeld vol
gens het schema van de Nederlandse bodemclassificatie.
In dit schema worden voorlopig 4 niveaus onderscheiden:
orde, suborde, groep en subgroep. Een orde valt uiteen in een
aantal suborden, een suborde in een aantal groepen, enz.. De in-

T

A

wmt

0 cm

B2

9 cm

B3

34 cm

Afb. 11. HOLTPODZOLGRQND.

(kaarteenheden; Yz04,
Yz43 en Yd43)

Ap

B2

0 cm

0 cm

B2

20 cm

B3

35 cm

40 cm

60 cm

B3

72 cat

100 cm

Afb, 12. LOOPODZOLGROWD
(kaarteenheid:
cYz43)

Afb. 13« VELDPODZOLGROND
(kaarteenheid:
Hv41)

- 20 deling berust op de aard, richting en belangrijkheid van de proces
sen, die bij de vorming van de bodem een rol spelen of gespeeld
hebben en die aan meetbare kenmerken in de bodem kunnen worden
vastgesteld. In de boswachterij komen de volgende bodemsubgroepen
voor:
Holtpodzolgronden
Loopodzolgronden
Veldpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Kamppodzolgronden
Zwarte Enkeerdgronden
Duinvaaggronden.
Binnen de bodemsubgroepen zijn met het oog op bosbouwkundige
overwegingen nadere onderscheidingen gemaakt o.a. naar hoogtelig
ging van de gronden t.o.v. het grondwater, textuur enz.. Deze
worden nader besproken in hoofdstuk 4> cle legenda.
3.4 VOORNAAMSTE KENMERKEN ?ffl DE ONDER SCHEIDEN E ODEMSÏÏBGR OEPEN
In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de belang
rijkste kenmerken en eigenschappen van de verschillende bodem
subgroepen. Tevens is van elke bodemsubgroep een aquarel opgenomen
waardoor men een indruk krijgt omtrent de gemiddelde profielopbouw.
3*4»1 Holtpodzolgronden (afb. 11)
Holtpodzolgronden zijn minerale gronden met een A-, B- en Chorizont. Zij zijn gekenmerkt door:
a. een dunne (<30 cm) overwegend bruinzwarte A1-horizont.
b. een geelbruine duidelijke moderpodzol-B. Dit is een B-horizont
waarvan het ingespoelde deel voornamelijk uit moderhumus, ijzer
en aluminium bestaat.
c. een licht grijsgele C-horizont met ijzerhuidjes rondom de zand
korrels waarin bruine fibers kunnen voorkomen.
De horizonten gaan geleidelijk in elkaar over waardoor duide
lijk aanwijsbare grenzen ontbreken (afb. 11). Lagen die de beworteling of waterbeweging in het bovenste deel van het profiel in
ongunstige zin kunnen beïnvloeden zoals bijv. een verkitte B-hori
zont, komen niet voor. Deze gronden komen vrijwel alleen voor in
relatief rijk moedermateriaal met name in het gestuwd preglaciaal
en een deel van het niveofluviaal.
3•4•2 Loopodzolgronden (afb. 12)
De Loopodzolgronden komen vrijwel overeen met de Holtpodzol
gronden. Ze onderscheiden zich hiervan echter door de matig dikke
(30 à 50 cm) homogene A1-horizont. Deze horizont is ontstaan door
jarenlang gebruik als bouwland, waarbij vermoedelijk potstalbe
mesting is toegepast.
3-4-3 Veldpodzolgronden (afb. 13)
Dit zijn minerale gronden met een A-, B- en C-horizont. Ken
merkend voor de Veldpodzolgronden zijn:
a. een dunne (<30 cm) zwarte tot grijszwarte A1-horizont.
b. een bruine duidelijke humuspodzol-B. Dit is een B-horizont,
waarvan het ingespoelde deel voornamelijk uit amorfe humus be
staat. De amorfe humus ligt als huidjes rondom de zandkorrels.

A1
A2

O cm
4 cm

B2h

15 cm

B2

22 cm

B3

37 cm

c

Ap

O cm

B2

40 cm

B3

54 cm

C

67 cm

69 cm

Afb. 14. HAARPODZOLGROÏÏD
(kaarteenheden: Hz04,
Hz43, Hz41 en Hd. 4 1)

Afb. 15. KAMPPODZOLGEQND
(kaarteenheden:
cïïz43 en cHz41)

Ap

0 cm

AB

65- cm

B3

97 cm

Afb. 16. ZWARTE EMEERDGRQND
(kaarteenheden: Ez04f
Ez43 en Ev04)

- 21 c. een door het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
direct onder de B-horizont, fletsgele C-horizont zonder bruin
zwarte fibers.
Soms gaat de B-horizont vrij diep door en is i/at vast. De Ben C-horizont gaan geleidelijk zonder duidelijk aanwijsbare grens
in elkaar over (afb. 13).
Deze gronden zijn gevormd in dekzand onder vochtige omstandig
heden. Door de bewegingen van het grondwater zijn de opgeloste
stoffen o.a. humus over een groot traject in het profiel verdeeld
en de ijzerhuidjes rondom de zandkorrels in de C-horizont verdwe
nen. Lagen die de beworteling of waterbeweging in het bovenste
deel van het profiel in ongunstige zin kunnen beïnvloeden komen
sporadisch voor. Dit kunnen hoogstens de zeer plaatselijk voorko
mende, wat verkitte B-horizonten zijn.
3.4*4 Haarpodzolgronden (afb. 14)
De Haarpodzolgronden, eveneens minerale gronden met een A-, BC-horizont worden gekenmerkt door:
een dunne (<30 cm) overwegend grijszwarte A1-horizont.
een lichtgrijze 5-10 cm dikke A2-horizont (loodzandlaag).
een zwarte 3-5 cm dikke B2h-horizont.
een donkerbruine duidelijke humuspodzol-B. Dit is een B-horizont
waarvan het ingespoelde deel voornamelijk uit amorfe humus of
uit amorfe humus te zamen met sesquioxyden bestaat. De amorfe
humus ligt als huidjes rondom de zandkorrels.
c. een door ijzerhuidjes rondom de zandkorrels, direct onder de
B-horizont, licht grijsgeel gekleurde C-horizont, waarin fibers
voorkomen.
De grenzen tussen de A1-, A2-, B2h- en B-horizonten zijn scherp.
Tevens is op de overgang van de B2h- naar de B2-horizont gewoonlijk
een dun (0,2 cm) ijzerbandje aanwezig. De overgang van de B- naar
de C-horizont is \<rat geleidelijker. Deze bovengenoemde, scherpe
overgangen tussen de verschillende horizonten belemmeren de wortel
ontwikkeling en waterbeweging in de grond, vooral als genoemde
horizonten sterk zijn ontwikkeld en de B-horisont tevens verkit is.
De Haarpodzolgronden zijn hoofdzakelijk gevormd in de mineralogisch arme dekzanden onder droge omstandigheden.
en
a.
b.
c.
d.

3•4•5 Kamppodzolgronden (afb. 15)
Deze gronden onderscheiden zich alleen van de Haarpodzolgron
den door hun matig dikke (30-50 cm) homogene, grijsz\irarte A1-hori
zont en het ontbreken van een A2- en B2h-horizont. De matig dikke
A1-horizont is ontstaan door jarenlang gebruik als bouvrland. Het
ontbreken van de A2- en B2h-horizont is waarschijnlijk een gevolg
van de toegepaste grondbewerking in de eerste jaren van de ont
ginning. Door deze grondbewerking (ploegen) zijn beide horizonten
opgenomen in de A1-horizont.
3»4-6 Zwarte Enkeerdgronden (afb. 1 6)
De Zwarte Enkeerdgronden worden gekenmerkt door een zwarte
homogene, dikke (>50 cm) A1-horizont (cultuurdek).
Onder de A1-horizont treft men in dit gebied vrijwel altijd
een moderpodzol-B en sporadisch een humuspodzol-B aan. Deze dikke
homogene A-horizont is ontstaan door langdurige bemesting met

0 cm

O cm

A1

100 cm

100 cm

A2

108 cm

Afb. 17. DUINVAAGGRQND MET EEN

Afb. 18. DUINVAAGGROND ZONDER

OVER ST OVEN BODEMPROFIEL

OVER ST OVEN BODEMPROFIEL

(kaarteenheden: cSz2p,
cSd2p, cSv2p, cSn2p,
cSz5p, cSd5Pj cSv5p,
cSn5p» bSz2p, bSd2p,
bSz5p:en aSz5p)

(kaarteenheden: aSz1z,
aSdlz, aSv1z, aSnlz,
aSz4z en aSd4z)

- 22 zgn. plaggemest (potstalmest). Deze mest bevatte, behalve dierlijke
uitwerpselen en heidestrooisel nogal wat zand, dat met de mest
ieder jaar op het land kwam. Ten gevolge hiervan is in de loop
der eeuwen de A1-horizont geleidelijk dikker geworden.
3•4•7 Duinvaasgronden (afb. 17 en 18)
Dit zijn gronden waarin de bodemvormende processen nog maar
korte tijd werkzaam zijn geweest.
Zij hebben doorgaans een zeer dunne en onduidelijke A- en B-hori
zont. De laag direct onder de C-horizont heeft ijzerhuidjes rondom
de zandkorrels.
Duinvaaggronden zijn uiterst tot zeer humusarme of matig humei^ze gronden. Zi'j komen voornamelijk vöor*in dè matig fijnzandige,
•losse en gelaagde stuifzanden voor.
De bodemvruchtbaarheid en de indeling van deze gronden hangen
geheel samen, çiet de aard van het moedermat-eria&l* dat wil hier
zeggen het gemiddelde humusgehalte en de dikte v an het stuifzanddek
en de aanwezigheid van een overstoven profiel in de ondergrond.

LEGENDA
ZANDGRONDEN
( gestuwd preglaciaal, niveo-fluviaal en dekzand)

Holtpodzolgronden

Loopodzolgronden

Veldpodzol •
gronden

Haarpodzol gronden

Kamppodzol •
gronden

Zwarte enkeerdgronden

.

Bodemsubgroepen
Textuur Î
de bovenste
80 cm van het profiel

Geologische afzettingen

Gronden met G.H.W. dieper dan 180 cm beneden maaiveld
Yz04

Hz04

Yz43

cYz43

Hz43

cHz43

Hz41

cHz41

Ez04

uiterst fijn tot zeer grof,
zwak en sterk lemig zand

gestuwd preglaciaal

Ez43

zeer en matig fijn, zwak
lemig zand

niveo-fluviaal en /of dekzand

zeer en matig fijn/
leemarm zand

niveo-fluviaal en/of dekz.and

zeer en matig fijn,
zwak lemig zand

niveo-fluviaal en/of dekzand

zeer en matig fijn,
leemarm zand

dekzand

uiterst fijn tot zeer grof,
zwak en sterk lemig zand

gestuwd preglaciaal

zeer en matig fijn
leemarm zand

dekzand

G r o n d e n m e t G . H . W . tussen ÓÖ e n 1 8 0 c m b e n e d e n m a a i v e l d
Yd43

Hd41
G r o n d e n m e t G . H . W . tussen 4 0 e n 8 0 c m b e n e d e n m a a i v e l d
Ev04

Hv41

(Stuifzand)
Duinvaaggronden

I

met een podzolprofiel
Matig humusarm

en

zeer en matig

matig humeus
40-180 cm

> 180 cm

zonder

.
uiterst en zeer humusarm

humusarm
40-180 cm

> 180 cm

een podzolprofiel

> 180 cm

< 100 cm

>100 cm

,
I

Bodemsubgroep
Aard van de ondergrond
Humusklasse van het
stuifzand
dikte van het stuifzandpakket
textuur van het stuifzand

Gronden met G.H.W. dieper dan 180 cm beneden maaiveld
c Sz2p

c Sz5p

b Sz2p

bSz5p

a Sz5p

a Sz 1 z

a Sz4z
zeer en matig fijn,

G r o n d e n m e t G . H . W . tussen 8 0 e n 1 8 0 c m b e n e d e n m a a i v e l d
c Sd2p

c Sd5p

b

Sd2p

a Sd 1 z

a Sd4z

leemarm zand.

G r o n d e n m e t G . H . W . tussen 4 0 e n 8 0 c m b e n e d e n m a a i v e l d
c Sv2p

c Sv5p

aSvlj

Gronden met G.H.W. ond
c Sn2p

aSnlz

c Sn5p

TOEVOEGINGEN
20-60 c m v e r w e r k t

(n)

1
'

qrondwater, staqnerend op slfir.ht Hoorlatende lagen (podzol-B en leemlagen)

(cj

cultuurinvloed

(0)

'
' '

u i t g e s t o v e n l a a g t e n m e t h o o g s t e n s 20 c m
stuifzand

(F)

zand met enig grind (niveo-fluviaal)

(s)

(a)
E.

7"

1

1
=

(m)

micropodzol

Opm. (.) letter waarmede de toevoeging in het
rapport wordt aangeduid

Afb. 19 Legenda van de bodemkaart

(v)

stuifzanddek dunner dan 40 cm

^
v e e n l a a g d i k k e r d a n 1 0 c m tussen 4 0 e n

180 cm

- 23 4- D=E_=l=:E=G=E_ïïs=D_A
De legenda is een verklarende lijst van de systematisch gerang
schikte eenheden die op de bodemkaart voorkomen, zgn. kaarteenheden.
Zij berust op de Nederlandse bodemclassificatie (zie paragraaf 3»3)
en is hier op de bosbouw afgestemd. Hiermede wordt bedoeld dat de
bodemeigenschappen, die voor de bosgroei van belang rijn, op zodanige
wijze in de legenda zijn verwerkt, dat de kaarteenheden een min of
mea: verschillende bosbouwkundige betekenis hebben.
Onder bosbouwkundige betekenis wordt verstaan de bodemkundige
factoren die van betekenis zijn voor de mate van geschiktheid van
de grond voor de bosbouw, zoals de houtproduktie, de invloed van
de grondbewerking of bemesting, de mate waarin bodemverx/ildering
kan optreden.
4.1 OPZET Yiffl DE LEGENDA (afb. 19)
De hoofdindeling van de legenda wordt gevormd door de 7 bodem
subgroepen, waarvan de belangrijkste kenmerken en eigenschappen
in paragraaf 3*4 werden besproken.
Binnen deze subgroepen zijn, op grond van bosbouwkundige over
wegingen, een aantal gronden onderscheiden die als kaarteenheid
worden aangeduid. Deze kaarteenheden zijn op de bodemkaart aangege
ven als gekleurde en gecodeerde vlakken, al dan niet voorzien van
één of meer signaturen. Binnen een dergelijk vlak kunnen de eigen
schappen van de bodem als nagenoeg gelijk worden beschouwd.
De onderverdeling van de bodemsubgroepen in kaarteenheden is
gebaseerd op de volgende eigenschappen;
de ligging t.o.v. het grondwater
de grofheid van het zand
de lemigheid van het zand
de aard van de ondergrond
het humusgehalte van het stuifzand
de dikte van het stuifzandpakket.
Hiernaast zijn nog 8 eigenschappen die een of meerdere kaart
eenheden hebben met een zgn. "Toevoeging" aangegeven. Deze toevoe
gingen zijn om kaarttechnische redenen apart vermeld en op de bodemkaart aangeduid met een bepaalde signatuur.
(a)
meer dan 20, doch minder dan 60 cm verwerkt
(ç)
het voorkomen van cultuurinvloed
de aanwezigheid van enig grind in zeer en matig fijn zand
(I)
(m)
het voorkomen van een micropodzol in het stuifzand
(n)
grondwater, stagnerend on slecht doorlatende lagen
(o)
het voorkomen van uitgestoven laagten met hoogstens 20 cm
(o)
stuifzand
(sj
het voorkomen van een stuifzanddek dunner dan 40 cm
(v)
het voorkomen van een veenlaag dikker dan 10 cm tussen 40
en 80 cm beneden maaiveld.
S°£gteli£;gin£ van de_gronde_n__tioJ_v2_ he_t grondwater
De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de
factoren die de geschiktheid van de grond bepalen voor de bosbouw.
Het is mede daarom geweest dat de bodemkaart informaties geeft
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- 24 omtrent de hoogteligging van de gronden t.o.v. het grondwater. Dit
wordt aangegeven door middel van de gemiddeld hoogste grondwater
stand (GHW). Er zijn vier klassen onderscheiden:
GHW dieper dan 180 cm beneden maaiveld
GHW tussen 80 en 180 cm beneden maaiveld
GHW tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld
GHW ondieper dan 40 cm beneden maaiveld.
Met GHW wordt per definitie aangegeven het gemiddelde van
drie hoogste standen per jaar en deze gemiddeld over 5 à 7 jaar
gemeten in een waterstandsbuis, put of boorgat bij een regelmatige
14-daagse opname. Voor vaststelling van deze GHW in het karteringsgebied is gebruik gemaakt van zgn. "grondwaterverschijnselen", die
het op- en neergaande grondwater in de vorm van roest- en/of reductievlekken en -kleuren in de bodem achterlaat. De hoogste duidelijk
waarneembare grondwaterverschijnselen geven ongeveer de GHW in de
bodem aan. Dit is geblekïn uit zeer veel onderzoek, dat door de
Stichting voor Bodemkartering de laatste jaren is verricht.
De grondwaterstanden, die tijdens de kartering in de boswachterij zijn gemeten, wijzen in dezelfde richting (zie afb. 8 en 9)«
De gegevens beslaan nog wel een tekort tijdsbestek om een GHW te
berekenen, maar omdat 1963 geen extreem droog of nat jaar is geweest,
zullen de hoogste standen bij benadering de GHW aangeven. Hierdoor
is het mogelijk met de verkregen grondwaterstandsgegevens onze
schattingen enigszins te controleren. De resultaten zijn weergege
ven op de afb. 20, 21 en 22. Duidelijk blijkt uit de metingen dat
de hoogste standen in 1963 waarschijnlijk bij benadering de GHW
aangevend, binnen de gestelde klassengrenzen blijven.
Grjofheid_van_het_zand
Deze wordt uitgedrukt in de mediaan van de fractie tussen 50
en 2000 mu (M50). Er zijn tvee klassen onderscheiden:
Zeer en matig fijn
5
M50
I5O- 210 mu
Uiterst fijn tot zeer grof j M50
50-2000 mu.
De laatste klasse omvat de zanden van het gestuwd preglaciaal,
die vanwege hun grote variatie in zandgrofheid over korte afstan
den bij de toegepaste waarnemingsdichtheid van 2 à 3 boringen per
ha niet nader kon worden onderverdeeld. Deze grote variatie is een
gevolg van de ontstaanswijze (zie paragraaf 2.1.1).
Lemigheid van het zand
Naar de lemigheid, het percentage minerale delen kleiner dan
50 mu, zijn drie klassen onderscheiden:
Leemarm
; leemgehalte
<10 c/o
Zwak lemig
; leemgehalte 10-17s$
Zwak en sterk lemig ; leemgehalte 10-32^.
De aangegeven textuurklassen (zandgrofheid en lemigheid) heb
ben betrekking op de bovenste 80 cm van het bodemprofiel. Ze zijn
bepaald door schattingen in de B-horizont. Textuurverschillen in
de bovengrond en diepere ondergrond zijn niet aangegeven, o.a. een
leemarme ondergrond of een zwak lemige A1-horizont op leemarme
zandondergrond.
Aard_van_de_ ondergrond
Binnen de Duinvaaggronden
dan niet aanwezig zijn van een
dergrond (opgestoven hoogte of
ven bodemprofiel kan zowel éen

is onderscheid gemaakt in het al
overstoven bodemprofiel in de on
uitgestoven laagten). Het oversto
moder- als humuspodzol zijn.

- 25 Humusgehalte van het stuifzand
Eveneens binnen de Duinvaaggronden wordt een onderscheid naar
het humusgehalte van het stuifzand gemaakt. Er zijn drie klassen
onderscheiden:
Uiterst en zeer humusarm
j humusgehalte 0 -1|$
Zeer en matig humusarm
; humusgehalte •§•Matig humusarm en matig humeus ; humusgehalte 1-g--5 c/>*
De humusklassen hebten betrekking op het gehele stuifzandpak
ket. Ze zijn bepaald aan de hand van de kleur van het stuifzand en
aantal en dikte van de humeuze bandjes in het stuifzanddek. Het is'
dus een gemiddelde waarde, omdat de humus nieb gelijkmatig is ver
deeld door het gehele stuifzandpakket.
Dikte van het _stu.ifzand.d_ek
Binnen de Duinvaaggronden zijn in het stuifzanddek vier dikte
klassen onderscheiden resp. 40 tot 180 en dikker dan 180 cm voor
de Duinvaaggronden met een overstoven podzolprofiel en dunner of
dikker dan 100 cm voor de Duinvaaggronden zonder een overstoven
bodemprofiel.
4.2 DE GEBRUIKTE TOEVOEGINGEN EN HUIT BETEKENIS
De__mate van grondbewerking
Plaatselijk is het bovenste deel (20 tot 60 cm) van het bodem
profiel heterogeen van opbouw als gevolg van de grondbe\*erking.
Yan de oorspronkelijke gelaagdheid is niets meer over. Alleen res
tanten van de horizonten zijn nog duidelijk aanwezig. Verschillen
in boomgroei op niet en wel verwerkte gronden zijn niet waargeno
men. Alleen op bepaalde gronden wordt de boomgroei beïnvloed door
de grondbewerking. Binnen de Haarpodzolgronden is het in gunstige
zin. Door het breken van de veelal storende gelaagdheid (B2h en
ijzerbandje) wordt de wortelruimte aanzienlijk vergroot. Binnen
de Holt- en Loopodzolgronden daarentegen in ongunstige zin. Door
de bewerking loopt, als gevolg van oxydatie, het humusgehalte te
rug, waardoor de hoeveelheid plantevoedingsstoffen en het vochthoudend vermogen van de gronden vermindert. Het verdient dan ook
aanbeveling om de grondbewerking op deze gronden tot het uiterste
te beperken bij het aanleggen van plantsoenen.
Het voorkomen van ^cultuurinvloed
Gronden, die enige tijd zijn gebruikt voor een kwekerij of
waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend, worden als gronden met
cultuurinvloed op de kaart aangegeven. Ze zijn te herkennen aan
een dunne (15-30 cm) matig homogene A1- of Ap-horizont. Door de
vroegere bemesting zal geifoonlijk de chemische vruchtbaarheid wat
beter wezen en tevens de pH wat hoger zijn.
Op het voorkomen van cultuurinvloed zal de boomgroei veelal
gunstig reageren. Maar daarnaast is het gevaar voor wortelrot
aanwezig door de wat hogere pH en is een sterke bodemverwildering
met akkeronkruiden niet uitgesloten bij kaalkap.
De aanwezigheid van enig grind i:n_z_eer £n_m_atig_fijn zand
De overgang van het gestuwd preglaciaal naar het dekzand
wordt gevormd door een zone die uit zeer en matig fijn zand (dek
zand) maar waarin tevens enig grind, grindnesten en dunne leemlaagjes voorkomen afkomstig van het gestux«! preglaciaal, zgn.
niveofluviaal. Door bijmenging van materiaal, afkomstig van de
stuwwal, kunnen deze gronden mineralogisch wat rijker zijn en
wat meer vocht vasthouden (leembandjes) dan de dekzandgronden.

- 26 Maar verschillen in boomgroei zijn door ons niet waargenomen.
Het vo_orkomen van een Si£r£p£dzol in_stuifjzand.
In oude stuifzanden is reeds door bodemvorming een dunne en
vrij duidelijke humuspodzol (micropodzol) van 10 à 20 cm dik ont
staan. De dikte en duidelijkheid van deze micropodzol geven een
aanwijzing omtrent de ouderdom van het stuifzand. Deze onderschei
ding heeft slechts een geringe bosbouwkundige betekenis.
Het voorkomen van jstagnerend_grondwater
Binnen de gronden met een GHV ondieper dan 180 cm komt een
klein gedeelte voor, waar de neerslag in de bodem blijft staan op
vrijwel ondoorlatende lagen bijv. een podzol-B of een leemlaag*
Verwijdert of breekt men deze lagen dan verdwijnt het grondwater
naar de diepere ondergrond en is er van grondwater ondieper dan
180 cm geen sprake. Stagnerend grondwater heeft doorgaans een
sterkere fluctuatie dan echt grondwater. Dit kan op de boomgroei
van invloed zijn.
De_stuifjzanddiktj2 i^_ui.t£e_stov_en_laagten
Met deze onderscheiding zijn de vlakliggende uitgestoven laag
ten waarin vrijwel geen stuifzand weer is afgezet, aangegeven. Deze
stuifzandlaag is hoogstens 20 cm dik. In het landschap vallen deze
uitgestoven laagten op de door hun vlakke ligging. Binnen de Duinvaaggronden
zonder
overstoven bodemprofiel, is het de armste
groep.
De_aanwezigheid van een stuifzanddek
Gronden met een stuifzanddekje van 10 à 40 cm dikte, worden
afzonderlijk onderscheiden. Dit stuifzanddekje vergroot namelijk
de totale doorwortelbare ruimte en de totale hoeveelheid voedings
stoffen en vocht. Het laatste is vooral van belang bij gronden met
een diepe grondwaterstand. Hiertegenover staat dat het aanslaan
van gevoelig plantsoen op het arme stuifzanddek wel eens te wensen
overlaat.
De_aanwejsigheid van een veenlaag_in het jorofjLel
Plaatselijk, o.a. in het Kootwijkse veen, is tussen het stuif
zandpakket en overstoven bodemprofiel een veenlaag aanwezig waarvan
de dikte uiteenloopt van 20 tot 200 cm. In hoeverre deze sterk af
wijkende laag van betekenis is voor boomgroei kon niet worden na
gegaan, omdat de gronden waarin deze veenlaag voorkomt te nat zijn
voor bosbouwkundige doeleinden.
4.3 CODERING YAN DE KAARTEENHEDEN
Op de bodemkaart zijn de kaarteenheden met een kleur en code
aangegeven.
De code is een combinatie van letters en cijfers, die steeds in
een vaste volgorde staan. Elke letter of cijfer heeft betrekking
op bepaalde kenmerken van de kaarteenheden.
De voordelen van deze codering zijn dat men verschillende
bodemkaarten gemakkelijk kan vergelijken en dat enkele belang
rijke kenmerken hieruit kunnen worden afgeleid. Dit laatste
zal hieronder nader worden toegelicht.
De code is samengesteld uit een hoofdletter, kleine letters
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- 27 en cijfers. In sommige gevallen is de hoofdletter onderstreept. De
hoofdletter alleen, al dan niet onderstreeot, of de hoofdletter in
combinatie met een kleine letter ervoor, geeft de hoofdindeling
aan.
Holtpodzolgronden
Y
Loopodzolgronden
cY
Veldpodzolgronden
H
Haarpodzolgronden
H
Kamppodzolgronden
cH
Zwarte Enkeerdgronden
E
Duinv aaggr onden
S
Een streepje onder de hoofdletter geeft aan het voorkomen van
ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de B-horizont.
De kleine letter voor de hoofdletter zegt iets over de dikte
van de A1-horizont of de humusklassen van het stuifzand. De kleine
letter achter de hoofdletter geeft informatie bij alle gronden
omtrent de hoogteligging t.o.v. het grondwater.
Met uitzondering van de Duinvaaggronden geeft het eerste
cijfer achter de hoofdletter de grofheid van het zand weer en het
tweede de lemigheid. Deze cijfers ontbreken bij de Duinvaaggronden.
Bij deze gronden geeft het cijfer achter de hoofdletter de dikte
klassen van het stuifzandpakket aan. De kleine letter achter dit
cijfer geeft weer het al dan niet aanwezig zijn van een bodempro
fiel in de ondergrond.
De betekenis van de letters en cijfers in de code wordt in
een tabel (afb. 23) nader toegelicht.
4.4 KORTE OMSCHRIJVING DER ONDERSCHEIDEN KAARTEENHEDEN
In deze paragraaf zullen de op de bodemkaart onderscheiden
kaarteenheden worden besproken, waarbij steeds in dezelfde volg
orde de volgende punten naar voren komen:
Code en omschrijving van de kaarteenheid
Ligging en oppervlakte
Belangrijkste kenmerken en eigenschappen
Toevoegingen en geologische afzetting
Bodemwaardering voor Japanse lariks, douglas
en groveden.
Om herhalingen zoveel mogelijk te vermijden wordt bij de be
schrijving van de kenmerken en eigenschappen dikwijls verwezen
naar voorgaande of de daaropvolgende beschrijvingen. Om dezelfde
reden woiden alleen de toevoegingen vermeld die binnen de desbe
treffende kaarteenheid voorkomen. Yoor hun betekenis voor de bos
bouw wordt verwezen naar paragraaf 4*2. Ten slotte zij nog opge
merkt dat de oppervlakte van de onderscheiden kaarteenheden is
bepaald door middel van een puntenraster over de bodemkaart.
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Yzo4»

Omschrijving

Holtpodzolgronden uiterst fijn tot zeer grofzandig, zwak en sterk lemig en een GHU die
per dan 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Op de westelijke helling van de stuwwal van
Garderen en van de Oostelijke Veluwe, De
oppervlakte bedraagt + 125»75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-10 à 20 cm
20-40 à 50 cm
50-80 à 90 cm
90 cm en dieper

Een bruinzwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, matig fijn en matig grof, zwak
en sterk lemig zand.
Een geelbruine B2-horizont, bestaande uit
zeer humusarm, uiterst fijn tot zeer grof,
zwak en sterk lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, uiterst fijn tot zeer grof, zwak
en sterk lemig zand.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, uiterst fijn tot zeer grof,
overwegend zwak lemig zand.
In meer dan de helft van de gronden ligt de
mediaan van het zand tussen de 150 en 420 mu,
matig fijn en matig grof zand. In het overige
deel ligt de mediaan van het zand beneden de
150 mu, uiterst en zeer fijn zand of boven
de 42O mu, zeer grof zand. Het leemgehalte
varieert over het algemeen van 10 tot
2Cf/o.

De vochtvoorziening is goed ondanks de diepere
grondwaterstand (meer dan 3 m beneden maai
veld). Er wordt vrij veel vocht vastgehouden,
gebonden aan de leem en humus. Doordat deze
gronden goed doorwortelbaar zijn en in de
ondergrond veelal zwak lemig, profiteren de
bomen ook nog van het vocht dat in de onder
grond aanwezig is.
Toevoegingen

(a) verwerkt.
(c) cultuurinvloed.
(s) stuifzanddek.

Geologische afz.

: Gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

: Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.
Grote verschillen in groei komen op deze
gronden niet voor, ondanks de vrij grote
verschillen in zandgrofheid. Op de f&.zandige
gronden die meestal ook wat lemiger zijn, is
de groei natuurlyk beter dan op de zeer grofzandige gronden. Maar de verschillen die er
voorkomen in de groei blyven echter gewoonlyk
binnen één geschiktheidsklasse.
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Omschrijving

Holtpodzolgronden zeer en matig fijnzandig,
zwak lemig en een GHW dieper dan 180 cm hene
den maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Overwegend in een zone rondom het gestuwd
preglaciaal. De oppervlakte bedraagt +153 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-10 à 20 cm
20-40 à 50 cm
50-80 à 90 cm
90 cm en dieper

Een bruinzwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, zeer en matig fijn, zwak lemig
zand.
Een geelbruine B2-horizont, bestaande uit
zeer humusarm, zeer en matig fijn, zwak lemig
zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer en matig fijn, zwak lemig zand.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
zand.
De mediaan van het zand ligt overwegend rondom
de 150 mu en het percentage leem tussen 10 en
17^- Beneden 80 en 90 cm ligt het beneden 10$£,
leemarm. In de eerste 40 à 50 cm
Se~
woonlijk wat hoger en overschrijdt het soms
de 17i$.
Aangezien vrijwel alleen het bovenste deel
van het profiel (80 à 90 cm) zwak lemig is
en de ondergrond leemarm, is de totale hoe
veelheid beschikbaar vocht soms niet geheel
voldoende voor meer vochteisende houtsoorten.
Het zijn daardoor maar redelijk vochthoudende gronden. Ze zijn echter goed doorwortelbaar, waardoor de bomen wel kunnen profite
ren van al het beschikbare vocht.

Toevoegingen

(s)
f)
f)(a)

(c)
(c)(f)
(a)
(a)(f)

stuifzanddek.
enig grind.
enig grind en stuifzanddek.
cultuurinvloed.
cultuurinvloed en enig grind,
verwerkt.
verwerkt en enig grind.

Geologische afz.

Niveofluviaal en dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

- 30 Kaarteenheid

Yd43.

Omschrijving

Holtpodzolgronden zeer en matig fijnzandig,
zwak lemig en een GHW tussen 80 en 180 cm be
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Aaneengesloten oppervlakte in vak 24» groot
+ 1,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Qua profielopbouw komen deze gronden geheel
overeen met de gronden van kaarteenheid
Yz43. Behalve op een diepte van 140 à 150
cm komen duidelijke grondwaterverschijnselen
voor in de vorm van roest- en reductievlekken.
De vochtvoorziening is op deze gronden uit
stekend. Niet alleen wordt er vrij veel vocht
vastgehouden, maar bovendien profiteren de
bomen, dank zij de goede bewortelingsmogelijkheden, van het grondwater. Dit bevindt zich
het grootste deel van het jaar binnen 180 cm
beneden maaiveld. Het stagneert waarschijn
lijk op een slecht doorlatende leeialaag in
de diepere ondergrond.

Toevoegingen

(n)

Geologische afz.

Niveofluviaal en dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

stagnerend grondwater.
enig grind, stagnerend grond
water en stuifzanddek.

Binnen de boswachterij zijn dit de beste
gronden. Ook de groei van de lariks en douglas
is zodanig dat de geschiktheidsklasse zeer
geschikt dicht wordt benaderd of bereikt.

- 31 Kaarteenheid

cYz43.

Omschrijving

Loopodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
zwak lemig en een GHV dieper dan 180 cm. he
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In doorgaans iets opgehoogde, betrekkelijk
vierkante complexen bij de boerderijen Vos
sen en Boeschoten. Plaatselijk zijn ze om
geven door lage walletjes. De oppervlakte
bedraagt + 30,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
Yz43 door htm matig dikke,homogene A1-hori
zont. Hierdoor wordt wat meer vocht vastge
houden in de bovengrond en zijn ze gewoon
lijk chemisch wat rijker door de vroegere
bemesting. Dit kan echter sterk wisselen.

Toevoegingen

(f)

Geologische afz.

ïïiveofluviaal en dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

enig grind.

Door vroegere bemesting en de daarmee gepaard
gaande verhoging van de pïï is de kans op het
optreden van wortelrot vrij groot op deze
gronden. Men moet voorts op een vrij sterke
bodemverwildering rekenen bij sterke dunning
of kaalkap.

- 32 Kaarteenheid

Hv41.

Omschrijving

Veldpodzolgronden zeer en matig fijnzandig,
leemarm en een GHW tussen 40 en 80 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Komt uitsluitend voor in depressies van het
terrein tegen de Gelderse Vallei aan. De
oppervlakte bedraagt + 10,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0- 15 à 25 cm
25- 35 à 40 cm
40- 70 à 80 cm

80-120 à 130 cm

130 cm en dieper

Een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
overwegend zeer humeus, zeer en matig fijn,
zwak lemig zand.
Een bruine B2-horizont, bestaande uit matig
humusarm, zeer en matig fijn, overwegend
leemarm zand.
Een lichtbruine B3-horizont, bestaande uit
zeer humusarm, zeer en matig fijn leemarm
zand met duidelijke grondwaterverschijnselen
in de vorm van reductievlekken.
Een fletsgele Cg-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer en matig fijn leemarm
zand met duidelijke grondwaterverschijnselen
in de vorm van reductievlekken.
Een lichtgrijze Cg-horizont, samenstelling
gelijk aan vorige horizont.
De mediaan van het zand in het gehele profiel
varieert van 140 tot 170 mu, het leemgehalte
van 6 tot 10^. Een uitzondering hierop vormt
de A1-horizont, die gewoonlijk zwak lemig is.
De Br is zeer,plaatselijk o.a. in vak 146
eveneens zwak lemig.
Dank zij een gunstige grondwaterstand is de
vochtvoorziening goed. Het gehele jaar blijft,
als gevolg van de geringe fluctuatie, het
grondwater binnen het bereik van de boomwor
tels. Door het lage percentage leem is het
vochthoudend vermogen van deze gronden gering.
Ook de chemische vruchtbaarheid is niet opti
maal.

Toevoegingen

(a)
(a)(c)

Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

verwerkt.
verwerkt en cultuurinvloed.

Als gevolg van een vrij hoog humusgehalte
(meer dan 5$) i*1 de A1 -horizont en goede
vochtvoorziening, moet men rekenen op sterke
bodemverwildering bij sterke dunning of kaalkap o.a. met buntgrassen.

- 33 Kaarteenheid

Hz04.

Omschrijving

Haarpodzolgronden, uiterst fijn tot zeer
grofzandig, zwak en sterk lemig en een GHW
dieper dan 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Op de helling van de stuwwal van Garderen.
De oppervlakte bedraagt + 9>25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-10 à 20 cm
20-25 à 30 cm
30-45 a 50 cm
50-70 à 80 cm
80 cm en dieper

Een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, matig fijn en matig grof, zwak
en sterk lemig zand.
Een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, matig fijn en matig grof,
overwegend leemarm zand.
Een bruine B2-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, overwegend matig fijn en matig
grof, zwak en sterk lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, overwegend matig fijn en matig
grof, zwak en sterk lemig zand.
Een licht grijsgele C-hoi'izont, bestaande uit
uiterst humusarm, overwegend matig fijn en
matig grof, zwak lemig zand, plaatselijk met
enkele bruine fibers.
Deze gronden vertonen nog enkele kenmerken
van een moderpodzol o.a. de horizonten gaan
geleidelijk in elkaar over en de bruine fi
bers in de C-horizont. Maar de B2-horizont
bevat al teveel amorfe humus om ze nog tot
de moderpodzolen te rekenen. Ze staan qua
profielopbouw tussen moderpodzolen en humuspodzolen in.
De mediaan van het zand ligt overwegend tussen
150 en 420 mu. Het leemgehalte van het
zand varieert van 10 tot 20%.
De vochtvoorziening is redelijk, doordat het
gehele profiel bestaat uit zwak en sterk le
mig zand. Tevens zijn ze nog redelijk goed
doorwortelbaar. De horizonten zijn minder
sterk ontwikkeld als gewoonlijk het geval
is bij deze hoog gelegen Haarpodzolgronden.
Het grondwater bevindt zich op grote diepte
beneden maaiveld (meer dan 3 meter) en is niet
bereikbaar voor de wortels.

Toevoegingen
Geologische afz.

Gestuwd preglaciaal.

- 34 Bodemwaardering

: Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

- 35 Kaarteenheid

Î fz43.

Omschrijving

: Haarpodzolgronden zeer en matig fijnzandig,
zwak lemig en een GHW dieper dan 180 cm be
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

. Verspreid door de boswachterij met een totale
oppervlakte van + 30,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-15 à 20 cm
20-25 à 30 cm

3O-4O à 50 cm
50-80 à 90 cm
90 cm en dieper

Een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, zeer en matig fijn, zwak lemig
zand.
Een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer en matig fijn, overwe
gend leemarm zand.
Een bruine B2-horizont, bestaande uit matig
humusarm, zeer en matig fijn, zwak lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer en matig fijn, overwegend
zwak lemig zand.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer en matig fijn, leem
arm zand, veelal met enkele bruine fibers.
Zij vertonen evenals de kaarteenheid Hz04>
enkele kenmerken van een moderpodzol. De
horizonten zijn minder sterk ontvdkkaLd en hebben
enkele bruine fibers in de ondergrond. Doch
de B2-horizont bevat teveel amorfe humus om
ze nog tot de moderpodzolen te kunnen reke
nen. Ze staan wat betreft hun profielontwik
keling tussen de moderpodzolen en humuspodzolen in.
De mediaan van het zand varieert van 130 tot
180 mu en de lemigheid in de bovenste 80 à
90 cm van 10 tot 15i° en beneden 80 a 90 cm
van 5 tot 10^.
Omdat het bovenste deel van het profiel maar
zwak lemig is, zijn deze gronden wat droogtegevoelig. Aanvulling uit het grondwater is
uitgesloten? dit bevindt zich dieper dan 3
meter beneden maaiveld. De vochtvoorziening
is dan ook geheel afhankelijk van. de hoeveel
heid, vocht die in het'bovenste deel Van het
profiel wordt vastgehouden,.

Toevoegingen

(f)
s)
^f)(s)
,c)
>a)
(a)(s)

enig grind,
stuifzanddek.
enig grind en stuifzanddek.
cultuurinvloed.
verwerkt.
verwerkt en stuifzanddek.

- 36 Geologische afz.
Bodemwaardering

: Niveofluviaal en dekzand.
î

Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

- 37 Kaarteenheid

Î Hz41.

Omschrijving

: Haarpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leemarm en een GHW dieper dan 180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

. Verspreid door de boswachterij. De oppervlak
te bedraagt + 195>25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
Een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, zeer en matig fijn, leemarm
zand.
Een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
zand.
Een zwarte B2h-horizont, bestaande uit zeer
humeus tot humusrijk, zeer en matig fijn,
leemarm zand, gex^oonlijk rustend op een ijzer
bandje van enkele millimeters dik.
Een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
zand.
Een lichtbruine B3-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer en matig fijn, leem
arm zand, met enkele bruinzwarte fibers.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande
uit uiterst humusarm, zeer en matig fijn,
leemarm zand met enkele bruinzwarte fibers.
Naar beneden toe nemen deze snel af in dikte
en aantal.

0-10 à 15 om
15-20 à 25 cm
25-28 à 30 cm

3O-4O à 50 C12
5O-6O à 70 en*

70 cm en dieper

De mediaan van het zand varieert van 140 tot
190 mu en de lemigheid van 4 tot 10^.
Het zijn sterk droogtegevoelige gronden.
Vanwege het geringe leemgehalte zijn deze
gronden weinig vochthoudend en het grondwater
is niet bereikbaar voor de boomwortels. Het
beschikbare vocht is hoofdzakelijk gebonden
aan de humus in de bovengrond. De bomen kunnen
vrijwel alleen maar beschikken over het vocht,
aanwezig in het bovenste deel van het profiel
doordat deze gronden minder goed doorwortelbaar zijn. De wortels dringen moeilijk door
de sterk ontwikkelde B2h-horizont met ijzer
bandjes of verkitte B2~horizont heen.
Toevoegingen

:

enig grind.
enig grind en stuifzanddek.
stuifzanddek.
cultuurinvloed en stuifzanddek
cultuurinv10ed.
cultuurinvloed, enig grind en
stuif?,ar.,ddek.
verwerkt.
verwerkt en stuifzanddek.

- 38 Geologische afz.

: ïïiveofluviaal en dekzand.

Bodemwaardering

: Weinig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor groveden.

- 39 Kaarteenheid

Ïïd41.

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leemarm en een GHW tussen 80 en 180 cm bene
den maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Op de hogere terreingtdeelten in het uiterste
westen van de boswachterij, De oppervlakte
bedraagt + 59>25-

Kenmerken en
eigenschappen
0-10 à 20 cm
20-25 à 30 cm
3O-4O à 45 CR

45-60 à 70 cm
70 cm en dieper

Een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, zeer en matig fijn, leemarm
zand.
Een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
zand.
Een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
zand.
Een lichtbruine B3-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
zand en enkele zwartbruine fibers.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
zand, waarin bruinzwarte fibers sporadisch
voorkomen en duidelijke grondwaterverschijn
selen vanaf 80 à 150 cm. De kleur van het
zand wordt dan lichtgrijs.
Het leemgehalte van het zand varieert van
6 tot 10$. In de A1 - en B2-horizont kan het
soms enkele procenten hoger zijn (8-12$). De
mediaan ligt tussen 140 en 170 mu.
Het vochthoudend vermogen van deze gronden
is gering als gevolg van het lage percentage
leem. De vochtvoorziening wordt echter gunstig
beïnvloed door het grondwater en is daardoor
nog vrij redelijk. Zo zijn tevens nog redelijk
goed doorwortelbaar doordat de horizonten min
der sterk zijn ontwikkeld. Een B2h-horizont
en ijzerbandje komen maar sporadisch voor,
alleen is plaatselijk soms de B2-horizont wat
vast (verkit). Het grondwater is gewoonlijk
nog bereikbaar voor de \irortels.
De chemische vruchtbaarheid is over het alge
meen te laag voor meer eisende houtsoorten.

Toevoegingen

(e)
(a)
(a)(s)
(a)(c)

Geologische afz.

Dekzand.

stuifzanddek.
verwerkt.
verwerkt en stuifzanddek.
verwerkt en cultuurinvloed.

- 40 Bodemwaardering

: Matig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor grovederu
De groei van de douglas en lariks is op deze
gronden nog zodanig dat de geschiktheidsklas
se geschikt, dicht wordt benaderd. Dit is ge
bleken uit waarnemingen verricht in opstanden
gelegen in de vakken 121 en 122.

- 41 Kaarteenheid

cHz43-

Omschrijving

Kamppodzolgronden zeer en matig fijnzandig,
zwak lemig en een GHW dieper dan 180 cm bene
den maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In vak 73 met een oppervlakte van + 4>25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als Hz43, behalve wat betreft de dikte van
de A1 -horizont. Deze is bij deze gronden
matig dik (30 tot 50 cm) en homogeen van op
bouw. Hierdoor wordt in deze gronden wat meer
vocht vastgehouden en zijn ze chemisch ge
woonlijk wat rijker dan de Hz43 door de vroe
gere bemesting.

Toevoegingen

(f)

Geologische afz.

Niveofluviaal en dekzand.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

enig grind.

Door de vroegere bemesting en de daarmee ge
paard gaande verhoging van de pH is de kans
van het optreden van wortelrot vergroot. Een
aanzienlijk bodemverwildering bij kaalkap of
sterke dunning is niet uitgesloten. Dit geldt
ook voor de gronden van kaarteenheid cHz41»
waarvan de beschrijving hierna volgt.

- 42 Kaarteenheid

cHz41•

Omschrijving

Kamppodzolgronden zeer en matig fijnzandig,
leemarm en een GHW dieper dan 180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Twee uiterst kleine oppervlakten, samen + 1
ha groot (vakken 73 e*i 161)
.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van
die van Hz41 door hun homogene, matig dikke
A1-horizont en het ontbreken van een A2- en
B2h-horizont. Deze laatsten zijn, voor zover
ze ooit aanwezig zijn geweest, door grondbe
werking opgenomen in de A1«horizont.
De chemische vruchtbaarheid zal waarschijn
lijk door de vroegere bemesting wat hoger
dan van de Hz41 zijn en tevens wordt er in
de bovengrond (dikkere A-horizont) wat meer
vocht vastgehouden. Niettemin zijn het nog
vrij sterk droogtegevoelige gronden.

Toevoegingen
Geologische afz.

Dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor groveden.

- 43 Kaarteenheid

Ez04»

Omschrijving

Zwarte Enkeerdgronden, uiterst fijn tot zeer
grofzandig, zwak en sterk lemig en een GÏÏVJ
dieper dan 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In de vakken 74 en 160 met een totale opper
vlakte van maar +2,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0- 60 à

80 cm

80- 90 à 100 cm
100-120 à 130 cm
130 cm en dieper

Een zwarte, naar beneden toe wat lichter wor
dende A-horizont, bestaande uit matig tot
zeer humeus, matig fijn, zwak lemig zand.
Een geelbruine B2-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, uiterst fijn tot zeer grof, zwak en
sterk lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, uiterst fijn tot zeer grof, zwak
en sterk lemig zand.
Een licht grijsgele C-horizorit, bestaande
uit uiterst humusarm, uiterst fijn tot zeer
grof, zwak en sterk lemig zand.
De dikke, grotendeels opgebrachte A-horizont,
heeft een vrij uniforme textuur in tegenstel
ling met de ondergrond. De mediaan van het
zand varieert van 150 tot 210 mu en het leemgehalte van 13 tot 17^* De mediaan van het
zand in de ondergrond wisselt sterk van 50
tot 2000 mu. In het grootste deel van de
ondergrond echter heeft het zand een mediaan
die varieert van 150 tot 420. Het percentage
leem loopt uiteen van 10 tot 20/j.
Het zijn zeer diep doorwortelbare gronden
met een zeer goede vochtvoorziening, ondanks
de diepe grondwaterstand (meer dan 3 m bene
den maaiveld). In de A-horizont en het onder
liggende profiel wordt voldoende vocht vast
gehouden, gebonden aan de humus en leem om
een goede groei van de bomen te waarborgen.
De chemische vruchtbaarheid is overwegend
goed als gevolg van de wijze waarop deze
gronden zijn ontstaan, namelijk door eeuwen
lange bemesting met plaggenmest. Zij kan echter
van perceel tot perceel sterk wisselen.

Toevoegingen
Geologische afz.

Gestuwd preglaciaal.

- 44 Bodemwaardering

; Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.
Door de bemesting en de daarmee gepaard gaande
verhoging van de pH is de kans op het optre
den van wortelrot groot. Voorts moet men reke
ning houden met een niet geringe bodemverwil
dering met akkeronkruiden bij sterke dunning
of kaalkap. Deze belemmerende factoren gelden
ook voor de overige Zwarte Enkeerdgronden
(kaarteenheden Ez43 en Ev04) die hierna be
handeld worden.

- 45 Kaarteenheid

Ez43 •

Omschrijving

Zwarte Enkeerdgronden zeer en matig fijnzandig, zwak lemig en een GHW dieper dan 180
cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Bij de boerderijen Vossen en Boeschoten. De
oppervlakte bedraagt +12 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0- 60 à

80 cm

80- 90 à 100 cm
100-120 à 130 cm
1 JO cm en dieper

Een zwarte, naar beneden toe wat lichter wor
dende A-horizont, bestaande uit matig tot
zeer humeus, matig fijn, zwak lemig zand.
Een overwegende') geelbruine B2-horizont,
bestaande uit zeer humusarm, zeer en matig
fijn, zwak lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer en matig fijn, zwak lemig zand.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande
uit uiterst humusarm, zeer en matig fijn,
overwegend leemarm zand.
De mediaan van het zand in de dikke A-hori
zont varieert van 150 tot 210 mu en in de
ondergrond van 140 tot 170 mu. Het percenta
ge leem in de bovengrond bedraagt 13 à 17$
en in de eerste 50 à 60 cm van de zandondergrond (oud bodemprofiel) 10 tot 17"s$* Daar
beneden is het zand overwegend leemarm, 6 tot
10$.
De eigenschappen van deze gronden zijn gelijk
aan die van kaarteenheid Ez04-

Toevoegingen

(f)

Geologische afz.

Niveofluviaal en dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

enig grind.

Op enkele plaatsen is deze B2-horizont bruin van kleur (B-hori
zont van een humuspodzol).

- 46 Kaarteenheid

Ev04»

Omschrijving

Zwarte Enkeerdgronden, uiterst fijn tot zeer
grofzandig, zwak en sterk lemig en een GHW
tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In een komvormige laagte (vak 75)* De opper
vlakte bedraagt niet meer dan + 1 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Wat betreft de profielopbouw komen deze gron
den geheel overeen met die van kaarteenheid
Ez04» Alleen komen in deze gronden op een
diepte van 40 à 80 cm duidelijke grondwater
verschijnselen voor in de vorm van roest- en
reductievlekken.
De vochtvoorziening is op deze gronden uit
stekend. Er wordt veel vocht vastgehouden,
gebonden aan de humus en leem, tevens komt
het grondwater binnen het bereik van de boom
wortels. Een klein deel van deze gronden
heeft zelfs een GHW die ligt rondom de 40 cm
of er juist boven. Het grondwater stagneert
waarschijnlijk op een slecht doorlatende
leemlaag in de diepere ondergrond.

Toevoegingen

(n)

stagnerend grondwater.

Geologische afz.

: Gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

: Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.
Waarschijnlijk is de groei van de lariks en
douglas op deze gronden zodanig dat deze de
geschiktheidsklasse zeer geschikt dicht
benadert of bereikt. Dit kon echter niet
worden nagegaan, onlat de gronden gebruikt
worden voor landbouwkundige doeleinden en
kwekerij.

- 47 Kaarteenheid

: cSz2p.

Omschrijving

: Zeer en matig fijnzandige, matig humusarme
en matig humeuze Duinvaaggronden in een 40-180
cm dik stuifzanddek op een ondergrond met
een bodemprofiel en een GHW dieper dan 180
cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In het oostelijke d el van de boswachterij.
De oppervlakte bedraagt + 75>75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
O-4O à 180 cm

Een vaalgrijze stuifzandlaag, waarvan de dik
te varieert van 40 tot 180 cm. Het humusgehalte van het stuifzand bedraagt 1-g- à 4^>»
Doch de oppervlakte gronden met een humu3gehalte hoger dan 2^fo(matig humeus) is aanzien
lijk kleiner dan die met een humusgehalte van
1-g- tot 2'^fo (patig humus arnj).
De meeste humus is geconcentreerd in het bo
venste en onderste deel van het stuifzandpak
ket en verder hoofdzakelijk in enkele daar
tussen liggende humeuze bandjes. Het overstoven bodemprofiel bestaat voor het grootste
deel uit een humuspodzol, maar plaatselijk
ook uit een moderpodzol.
De mediaan van het zand ligt rondom de 150
mu en het percentage leem varieert van 5 tot
10$.
Ondanks dat dit gronden zijn met een diepe
grondwaterstand (dieper dan 5 meter) is de
vochtvoorziening goed. In het betrekkelijk
humeuze stuifzandpakket en in het overstoven
bodemprofiel wordt voldoende vocht vastge
houden om een redel-.jke tot goede groei van
de bomen te waarborgen, vooral als het overstoven bodemprofiel bestaat uit een moderpod
zol o.a. in de vakken 22-24 en 25* Tevens is
dan de zandondergrond zwak lemig. Daarnaast
bevatten deze gronden relatief vrij veel plantevoedingsstoffen gebonden aan de humus in
het stuifzand en verder geconcentreerd in de
A- en B-horizont van het overstoven bodem
profiel.

Toevoegingen

Geologische afz.

cultuurinvloed,
micropodzol«
zandondergrond met enig grind,
zandondergrond met enig grind en
micropodzol.
Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.
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: Matig geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.
Op deze gronden met een overstoven moderpodzol in de ondergrond is de groei van de lariks
ook zodanig dat de geschiktheidsklasse"ge
schikt" veelal wordt bereikt»
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: cSz5p.

Omschrijving

: Zeer en matig fijnzandige, matig humusarme
en matig humeuze Buinvaaggronden in een
meer dan 180 cm dik stuifzanddek op een onder
grond met een bodemprofiel en een GHW dieper
dan 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

. Verspreid in het oostelijke deel van de boswachterij op de wat hogere terreingedeelten.
Be oppervlakte bedraagt + 8 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-180 cm

Een vaalgrijze stuifzandlaag, dikker dan 180
cm. Be feitelijke dikte bedraagt 200 tot 250
cm. Het humusgehalte ligt in het grootste
deel van deze gronden tussen 1-g- en 2if/o (matig
humusarm) en maar binnen een kleinere opper
vlakte boven de 2$$ (matig humeus). Be meeste
humus bevindt zich in het bovenste en onder
ste deel van het stuifzandpakket. Baartussen
is gewoonlijk een zeer humusarme laag aanwe
zig met enkele zeer dunne humeuze bandjes.
Be mediaan van het zand ligt tussen de 140 en
170 mu en het percentage leem tussen de 4 en
8io.
Het zijn redelijke vochthoudende gronden,
vanwege het betrekkelijk hoge humusgehalte
van het stuifzand en ook het overstoven bo
demprofiel is nog goed bereikbaar voor de
boomwortels en levert daardoor nog vocht
voor de bomen.
Be chemische vruchtbaarheid is betrekkelijk
laag door de aanwezigheid van de zeer
humusarme laag in het stuifzandpakket.

Toevoegingen

(m)

micropodzol.

Geologische afz.

: Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

: Matig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor groveden.
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cSd2p.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, matig humusarme
en matig humeuze Duinvaaggronden in een 40180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel en een GHW tussen 80 en
180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door de toswachterij. De oppervlak
te bedraagt maar + 4 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als cSz2p, maar met grondwater binnen 180 cm
beneden maaiveld. Aanwijzingen hiervoor zijn
de duidelijke grondwaterverschijnselen in
het profiel tussen 80 en 180 cm. Deze kunnen
zowel voorkomen in het stuifzandpakket o.a.
in vak 2 waar het water stagneert op het overstoven bodemprofiel, als in het overstoven
bodemprofiel, in vak 24» waar het bestaat
uit een moderpodzol, of in beide, in vak 36,
waar het overstoven bodemprofiel bestaat uit
een humuspodzol zonder ijzerhuidjes rondom
de zandkorrels onder de B-horizont (natpodzol).
De vochtvoorziening is uitstekend op deze
gronden.
De chemische vruchtbaarheid is nog vrij rede
lijk vooral wanneer het overstoven bodempro
fiel bestaat uit een moderpodzol (vak 24)#

Toevoegingen

.a)(m) verwerkt en micropodzol,
f m )( n )
micropodzol en stagnerend grondwater,
U)U) zandondergrond met enig grind en stag
nerend grondwater,
(n)(v) stagnerend grondwater en veenlaag.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand of veen/
dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.
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: cSd5p»

Omschrijving

: Zeer en matig fijnzandige, matig humusarme
en matig humeuze Duinvaaggronden in een meer
dan 180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel en een GHW tussen 80 en
180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In de vakken 12, 14; 18 en
vlakte van maar + 2,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als cSz5p, maar deze gronden hebben gemiddeld
een wat hoger humusgehalte door het ontbreken
van een uitgesproken zeer humusarme laag in
het stuifzandpakket. Duidelijke grondwater
verschijnselen komen tussen 80 en 180 cm be
neden maaiveld in de vorm van reductie- en
roestvlekken voor. In de vakken 14, 18 en 19
is beneden 180 cm tussen het stuifzand en het
overstoven bodemprofiel een veenlaag aanwezig.
Door hun gunstige grondwaterstand is de vochtvoorziening op deze gronden uitstekend.

met een opper

De chemische vruchtbaarheid is op deze gron
den geheel afhankelijk van de hoeveelheid
voedingsstoffen, die gebonden zijn aan de
humus in het stuifzandpakket, want het over
stoven bodemprofiel is niet bereikbaar voor
de boomwortels vanwege het water dat hierop
aanwezig is. Desondanks is de chemische
vruchtbaarheid vrij redelijk als gevolg van
het vrij hoge humusgehalte.
Toevoegingen

(n)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand of veen/dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariki.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

stagnerend grondwater.
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: cSv2p.

Omschrijving

: Zeer en matig fijnzandige, matig humusarme
en matig humeuze Duinvaaggronden in een 4O180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel en een GHW tussen 40 en
80 cm.

Ligging en
oppervlakte

In de vakken 2 en 3 6 . De oppervlakte bedraagt
niet meer dan + 1,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als cSz2p, maar met duidelijke grondwaterver
schijnselen tussen 40 en 80 cm onder maaiveld
en een overstoven bodemprofiel, dat alleen
maar bestaat uit een humuspodzol. Over het
algemeen is ook het humusgehalte wat hoger
(2 à 4c/°) dan bij cSz2p.
De vochtvoorziening is op deze gronden uit
stekend en de chemische vruchtbaarheid matig.
Dit laatste wordt veroorzaakt door de beperkte
wortelruimte vanwege de vrij hoge grondwater
standen die jaarlijks voorkomen. Vrijwel al
leen de voedingsstoffen, die aanwezig zijn in
het bovenste deel van het stuifzandpakket,
gebonden aan de humus, staan ter beschikking
van de wortels. Het overstoven profiel, waar
in nogal wat plantevoedsel aanwezig is, is
doorgaans niet bereikbaar voor de wortels.

Toevoegingen

stagnerend grondwater.

ï|(») zandondergrond met enig grind en
stagnerend grondwater.

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.
De kans op sterke bodemverwildering, in de
vorm van grassen, is vrij groot op deze
gronden.
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cSv5p»

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, matig humusarme
en matig humeuze Duinvaaggronden in een meer
dan 180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel en een GHW tussen 40 en
80 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In een komvormige laagte van het terrein
(Kootwijkse veen). De oppervlakte bedraagt
maar + 1,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als cSz5p> doch deze gronden hebben een wat
hoger humusgehalte (2 à 4$) en duidelijke
grondwaterverschijnselen tussen 40 e*1 80 cm
in de vorm van reductievlekken. Beneden 180
cm is tussen het stuifzandpakket en het
overstoven bodemprofiel een veenlaag aanwe
zig.
Door de aanwezigheid van het grondwater op
geringe diepte is de vochtvoorziening uit
stekend op deze gronden.
De chemische vruchtbaarheid is de belemmeren
de factor voor een optimale groei voor be
paalde houtsoorten (lariks en douglas). De
bomen kunnen alleen profiteren van de voe
dingsstoffen die, gebonden aan de humus, in
het bovenste deel van het stuifzandpakket
aanwezig zijn als gevolg van de beperkte
wortelruimte.

Toevoegingen

(n)

Geologische afz.

Stuifzand op veen/dekzand.

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks.
Geschikt voor douglas.
Zeer geschikt voor groveden.

stagnerend grondwater.

De kans op een sterke bodemverwildering bij
kaalkap of sterke dunning is op deze gronden
vrij groot, gewoonlijk in de vorm van gras
sen (buntgras).
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: cSn2p.

Omschrijving

: Zeer en matig fijnzandige, matig humusarme
en matig humeuze Duinvaaggronden in een 40180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel en een GHW ondieper dan
40 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In komvormige laagten van het terrein, vakken
18 (Kootwijkse veen) en 21. De oppervlakte
bedraagt +6,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als cSz2p, maar met een GHW ondieper dan 40
cm beneden maaiveld. Vanaf maaiveld komen
duidelijke grondwaterverschijnselen in het
profiel voor óverwegend in de vorm van reductievlekken. Het grondwater stagneert op het
overstoven bodemprofiel.
Vrijwel overal is tussen het stuifzandpakket
en overstoven bodemprofiel een veenlaag aan
wezig van uiteenlopende dikte, met als ge
volg dat op enkele plaatsen het overstoven
bodemprofiel zich dieper dan 180 cm beneden
maaiveld bevindt.
De wortelruimte is in deze gronden uiterst
gering door de hoge grondwaterstand en zijn
derhalve maar weinig geschikt voor bosbouw
kundige doeleinden.

Toevoegingen

(c)(n)(v)

Geologische afz.

Stuifzand op veen/dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Weinig geschikt voor groveden.

cultuurinvloed, stagnerend grond-,
water en veenlaag.

In het kader van de recreatie zijn deze gron
den zeker acceptabel in een productiebos.
Het Kootwijkse veen, met zijn grasland en een
deel met de natuurlijke weelderige vegetatie
(woestterrein), is in zijn geheel een prach
tige afwisseling binnen het landschap. Dit
geldt eveneens voor de overige te natte gron
den binnen de boswachterij.
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cSn5p.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige matig humusarme en
matig humeuze Duinvaaggronden in een meer dan
180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel en een GHW ondieper dan
40 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In een moerassige laagte in vak 12. De opper
vlakte is zeer "beperkt en bedraagt niet meer
dan +0,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als cSz5p> maar het humusgehalte is wat hoger
(2 à 4^) en de GHW reikt tot aan het maaiveld.
Voor eengroiot deel van het jaar staan ze ge
deeltelijk onder water. Hierdoor zijn ze
voor bosbouwkundige doeleinden vrijwel niet
te gebruiken.

Toevoegingen

(n)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Weinig geschikt voor groveden.

stagnerend grondwater.
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bSz2p.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, zeer en matig hu
musarme Duinvaaggronden in een 40-180 cm dik
stuifzanddek op een ondergrond met een bodem
profiel en een GÏÏW dieper dan 180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Overwegend als een gordel om de grillig ge
vormde uitgestoven laagten. De oppervlakte
bedraagt + 246950 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-40 à 180 cm

Een geelgrijze stuifzandlaag, waarvan de
dikte varieert van 40 tot 180 cm en het humusgehalte van j£ tot 2gfo. Het humusgehalte van
het stuifzand is het hoogst in de lagere de
len en het laagst op de hoogste delen binnen
deze gronden.
De humus is overwegend aanwezig in de dunne
humeuze bandjes en in een dunne zone boven
het overstoven bodemprofiel. Het overstoven
bodemprofiel bestaat voor het grootste deel
uit een sterk ontwikkeld humuspodzol, o.a.
met A2- en B2h-horizont, maar daarnaast ook
voor een deel uit een moderpodzol, o.a. in
de vakken 25, 26, 27, 33, 34, 127 en 128.
De mediaan van het stuifzand ligt rond
de
150 mu en het percentage leem tussen de 4 ©n
8%. De zandondergrond is overwegend leemarm,
behalve op de plaatsen waar het overstoven
bodemprofiel bestaat uit een moderpodzol, hier
is de zandondergrond zwak lemig.
De hoeveelheid bodemvocht en voedingsstoffen,
gebonden aan de humus in het stuifzand en verder
geconcentreerd in de A- en B-horizont van het
overstoven bodemprofiel, zijn te gering om
een goede groei van de bomen te waarborgen,
ondanks de goede bewortelingsmogelijkheden.
Aanvulling van vocht vanuit het grondwater
is vrijwel uitgesloten vanwege de hoge lig
ging van deze gronden boven het grondwater
(meer dan 3 meter).

Toevoegingen

(f)
(f)(m)

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

zandondergrond met enig grind.
zandondergrond met enig grind en micropodzol.
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: Weinig gesohikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor groveden.
De groei van de genoemde houtsoorten is op
deze gronden met een overstoven moderpodzol
zodanig dat een hogere geschiktheidsklasse
dicht wordt benaderd of bereikt.
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bSz5p»

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, zeer en matig hu
musarme Duinvaaggronden in een meer dan 180
cm dik stuifzanddek op een ondergrond met
een bodemprofiel en een GHW dieper dan 180
cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Overwegend op de hogere delen binnen het
stuifzandlandschap. De oppervlakte bedraagt
+ 84>25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-180 cm

Een geelgrijze stuifzandlaag, waarvan de wer
kelijke dikte varieert van 180 tot^meer dan
3OO cm. Het humusgehalte bedraagt •§ à
Binnen een groot deel bedraagt het echter
niet meer dan -f- à 1-gfjo (zeer humusarm), alleen
tussen de heuvels is het stuifzand matig
humusarm. De humus in het stuifzandpakket is
overwegend alleen aanwezig in enkele dunne
humeuze bandjes en in een zone van enkele dm
dik boven het overstoven bodemprofiel. Ge
woonlijk ligt deze zone dieper dan 180 cm
beneden maaiveld.
Het overstoven bodemprofiel bestaat overwe
gend uit een humuspodzol en maar zeer plaat
selijk uit een moderpodzol. De variaties
wat betreft grofheid en lemigheid in het
stuifzand is uitermate gering.
De mediaan varieert maai' van 130 tot 170 mu
en het percentage leem maar van 4 "tot &fo.
De GHW bevindt zich in deze gronden overwe
gend dieper dan 5 meter beneden maaiveld. De
vochtvoorziening is op deze gronden geheel
afhankelijk van de hoeveelheid vocht, die ge
bonden is aan de humus in het stuifzand en
verder is nog enige aanvulling mogelijk van
uit het overstoven bodemprofiel, indien dit
niet al te diep beneden maaiveld ligt.
De totale hoeveelheid vocht is beslist on
voldoende voor een goede groei. Eveneens be
vatten deze gronden maar weinig voedingsstoffen
die ook,zoals het vocht, gebonden zijn aan de
humus in het stuifzand en verder geconcen
treerd in het overstoven bodemprofiel. Deze
laatste zijn echter moeilijk te bereiken
voor de wortels vanwege de grote diepte, waar
op het overstoven bodemprofiel voorkomt bene
den maaiveld.

Toevoegingen

ï

(m)

micropodzol.

- 59 Geologische afz.

: Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

i Weinig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor groveden.
Op deze gronden met een zeer humusarme stuifzandlaag van meer dan 2^- meter zal de groei
van de douglas en groveden ook maar zodanig
zijn, dat nauwelijks de klassen matig geschikt
en geschikt worden bereikt.
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Omschrijving

: bSd2p.
î

2eer en matig fijnzandige, zeer en matig
humusarme Duinvaaggronden in een 40-180 cm
dik stuifzanddek op een ondergrond met een
bodemprofiel en een GHW tussen 80 en 180 cm
beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In het zuidwestelijke deel van de boswachterij.
De oppervlakte bedraagt + 6 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als bSz2p, maar met duidelijke grondwaterver
schijnselen tussen 80 en 180 cm en gewoonlijk
een wat hoger humusgehalte (1 à 2g$). Bit
komt onder meer tot uiting in de wat donkere
kleur van het stuifzand. De grondwaterver-.
schijnselen zijn vrijwel alleen aanwezig in
het overstoven bodemprofiel. Het bestaat
dan ook uit een humuspodzol zonder ijzerhuid
jes rondom de zandkorrels direct onder de
B-horizont.
Het zijn gronden met een goede vochtvoorziening, doordat bevochtiging vanuit het grond
water kan plaatsvinden. De belemmerende fac
tor is op deze gronden de chemische vrucht
baarheid. De hoeveelheid voedingsstoffen
zijn te gering voor meer eisende houtsoorten.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks.
Matig geschikt voor douglas.
Geschikt voor groveden.
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aSz5p.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden in een meer dan 180
cm dik stuifzanddek op een ondergrond met een
bodemprofiel en een GHW dieper dan 180 cm be
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Op de hoogste delen in het terrein (vakken
7, 8 en 12). De oppervlakte bedraagt + 9 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-180 cm

Een grijsgele stuifzandlaag, waarvan de wer
kelijke dikte overwegend meer dan 4 à 5 ®
bedraagt. Het humusgehalte ligt beneden de Vfo
en is hoofdzakelijk geconcentreerd in het
bovenste deel van het stuifzandpakket. Het
stuifzand bevat vrijwel geen leem (3 à 0>)
en de mediaan ligt rond . de 150 mu. Het
grondwater bevindt zich op grote diepte bene
den maaiveld.
Door het geringe percentage humus en door
het op grote diepte voorkomen van het overstoven bodemprofiel bevatten deze gronden
weinig bodemvocht en voedingsstoffen. De bo
men kunnen alleen beschikken over het vocht
en de voedingsstoffen gebonden aan de schaar
se humus in het stuifzandpakket. Deze hoe
veelheden zijn echter veel te gering om een
goede groei van de bomen te waarborgen.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Matig geschikt voor groveden.
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aSzlz.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden in een minder dan
100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven
ondergrond (zonder bodemprofiel) en een GHW
dieper dan 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In de grillig gevormde uitgestoven laagten.
De oppervlakte bedraagt + 474,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-10 à 100 cm

Een grijsgele stuifzandlaag die tussen 10 à
100 cm overgaat in uiterst humusarm zand
(C-horizont van het oorspronkelijke bodempro
fiel). Het gemiddelde humusgehalte van het
c/o en
stuifzand bedraagt niet meer dan -g- à
is hoofdzakelijk geconcentreerd in het bo
venste en onderste deel van het stuifzand
pakket. Is het stuifzandpakket dunner dan 20
cm dan ligt het percentage humus wat hoger
en bedraagt het soms 1-J- à 2Over het alge
meen hebben deze gronden een diepe grondwa
terstand (dieper dan 5 meter). Het percen
tage leem in het stuifzand ligt beneden de
6fo en de mediaan rond
de 150 mu.
Het zijn gronden met weinig beschikbaar vocht
en plantevoedingsstoffen vanwege het geringe
humusgehalte en het ontbreken van een overstoven bodemprofiel. Ze zijn gebonden aan de
schaarse humus in het stuifzand, waardoor de
hoeveelheden uiterst gering zijn. Bestaat de
zandondergrond uit zwak lemig zand o.a. in
de vakken 25 en 26, dan is de situatie wat gun
stiger doordat meer bodemvocht aanwezig is,
gebonden aan de leen.

Toevoegingen

(o)
(f)
(f)(m)

Geologische afz.

Stuifzand op niveofluviaal of dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Weinig geschikt voor groveden.

minder dan 20 cm stuifzand,
zandondergrond met enig grind.
zandondergrond met enig grind en
micropodzol in het stuifzand.
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: aSz4z.

Omschrijving

: Zeer en matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden in een meer dan
100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven
ondergrond (zonder bodemprofiel) en met een GÏÏVJ
dieper dan 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Op de hoogste deler, in de uitgestoven laag
ten. De oppervlakte bedraagt + 53 » 25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-100 cm en dieper

Een grijsgele stuifzandlaag van uiteenlopende
dikte (100 à 400 cm) op uiterst humusarm
zand (C-horizont van het oorspronkelijke bo
demprofiel). Het humusgehalte van het stuif
zand bedraagt minder dan 1-§$ en is hoofdzake
lijk geconcentreerd in het bovenste en onder
ste gedeelte van het stuifzandpakket. Plaat
selijk komen ook nog in het stuifzandpakket
enkele dunne humeuze bandjes voor. Het grond
water bevindt zich op grote diepte beneden
maaiveld (dieper dan 5 meter). De fractie
kleiner dan 50 mu (leem) is in het stuifzand
uiterst gering (3 à 6fo) en de mediaan ligt
rond
de 150 mu.
Wat betreft het vocht en de voedingsstoffen
zijn de bomen op deze gronden geheel aange
wezen op de hoeveelheden, gebonden aan de
schaarse humus in het stuifzandpakket. Deze
hoeveelheden zijn beslist onvoldoende voor
een goede groei van de bomen, ook voor de
minder eisende (groveden).

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor
iks.
Weinig geschikt voor douglas.
Weinig geschikt voor groveden.
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: aSdlz.

Omschrijving

: Zeer en matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden in een minder dan
100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven
ondergrond (zonder bodemprofiel) en een GHW
tussen 80 en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In het westelijke deel van de boswachterij.
De oppervlakte bedraagt + 109,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als aSzlz, maar met een GHW tussen 80 en 180
cm. In de uiterst humusarme zandondergrond
komen duidelijke grondwaterverschijnselen
voor in de vorm van reductie- en roestvlekken.
De vochtvoorziening wordt op deze gronden
enigermate beïnvloed door het grondwater,
maar de chemische vruchtbaarheid is veel te
laag om een redelijke groei van de bomen te
waarborgen.

Toevoegingen

(o)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Matig geschikt voor groveden.

minder dan 20 cm stuifzand.

- 65 Kaarteenheid

aSd4z.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden in een meer dan
100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven
ondergrond (zonder bodemprofiel) en een GHW
tussen 80 en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In vak 36, met een oppervlakte van + 2 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als aSz4z, maar met een GHW tussen 80 en 180
cm en een dunner stuifzandpakket. De dikte
ervan bedraagt 100 à 150 cm. De GHW reikt
tot aan het stuifzand en de duidelijke grond
waterverschijnselen komen alleen voor in de
uiterst humusarme zandondergrond.
De vochtvoorziening is op deze gronden rede
lijk, maar de chemische vruchtbaarheid laat
veel te wensen over. De geringe hoeveelheid
voedingsstoffen is gebonden aan de schaarse
humus.

Toevoegingen

: -

Geologische afz.

: Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

: Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Matig geschikt voor groveden.
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aSvlz.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden in een minder dan
100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven
ondergrond (zonder bodemprofiel) en een GHW
tussen 40 en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Vrijwel uitsluitend in het westelijke deel
van de boswachterij. De oppervlakte bedraagt
+ 46,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als aSzlz, maar de stuifzandlaag is gewoon
lijk wat dunner (10 à 50 cm) en een GHW tussen
40 en 80 cm. In de uiterst humusarme aandondergrond komen tussen 40 en 80 cm duidelijke
grondwaterverschijnselen voor.
De vochtvoorziening is op deze gronden dan
ook uitstekend, maat de chemische vruchtbaar
heid is veel te laag, vooral voor houtsoorten
die vrij hoge eisen stellen aan de chemische
vruchtbaarheid (laxiks en douglas).

Toevoegingen

minder dan 20 cm stuifzand,
stagnerend grondwater.

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Matig geschikt voor groveden.
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aSnlz.

Omschrijving

Zeer en matig fijnzandige, uiterst en zeer
humusarme Duinvaaggronden in een minder dan
100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven
ondergrond (zonder bodemprofiel) en een GHW
ondieper dan 40 cm heneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Uitsluitend in het westelijke deel van de
boswachterij met een oppervlakte van maar
+ 1,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als aSzlz, maar met een dunnere stuifzandlaag
(10 à 20 cm dik) en een GEI'/ ondieper dan 40
cm beneden maaiveld.
Ten gevolge van de hoge grondwaterstand en
uiterst geringe chemische vruchtbaarheid zijn
gronden weinig geschikt voor doelmatig bos
bouwkundig gebruik.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand.

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks.
Weinig geschikt voor douglas.
Weinig geschikt voor groveden.

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. Weinig geschikt
Weinig tot niet geschikt voor de teelt van lariks. Absolu
te boniteit 5 en lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel: Grandjean
en Van Soest '55)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor de teelt van zwaar hout, de groei zet zich
minstens tot het 50ste jaar voort.
Boniteit I. Absolute boniteit 18 en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor de teelt van middelzwaar hout, na bemesting
geschikt voor zwaar hout.
Boniteit I. Absolute boniteit 12-17
3. Matig geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige geval
len voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 8-11
4« Weinig geschikt
Weinig tot niet geschikt voor de teelt van douglas. Boni
teit III. Absolute boniteit 7
lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEN GBOVEDEN

(Gebruikte opbrengsttabel: Grand
jean 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 32""4l2
4^ Weinig geschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb.2i(- . Omschrijving geschiktheidsklassen.
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Om tot een geheel juiste waardering te kunnen komen zou men alle
verbanden die er bestaan tussen bodem en bos volledig moeten kennen.
Ons inzicht hieromtrent is zeker verre van volledig. Vel is het
met de huidige kennis mogelijk door middel van zgn. geschiktheids
klassen een voor de praktijk bruikbare bodemwaardering te geven
voor de Japanse lariks, de douglas en de groveden. Met nadruk zij
erop gewezen, dat deze geschiktheidsbeoordeling een eerste benade
ring is en een globaal karakter draagt. Door onderzoekingen zullen
er nog zeker verbeteringen in aangebracht kunnen worden.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
gegevens worden ontleend, die o.a. betrekking hebben op de uitwer
king van de bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking
en de kans op bodemverwildering na sterke dunning of kaalkr.p. Daar
om is het noodzakelijk naast de geschiktheidskaarten ook de bodemkaart te raadplagen
5.1 GE SCHIKTHEIDSKLASSEN
De geschiktheid van de gronden voor de teelt van lariks,
douglas en groveden is voor elke houtsoort uitgedrukt in vier zgn.
geschiktheidsklassen en wel: zeer geschikt, geschikt, matig geschikt
en weinig geschikt. Deze klassen zijn opgesteld in samenwerking
met de opdrachtgever en het Bosbouwproefstation.
Uit de omschrijving van deze klassen (afb. 24) blijkt dat de
"massa-omloop", de "boniteit" en het "risico van de teelt" de maat
staven voor deze geschiktheidsklassen zijn. De "produktiekosten",
eveneens een belangrijke maatstaf, moesten wegens het vrijwel niet
beschikbaar zijn van gegevens, buiten beschouwing blijven. De om
schrijving van de klassen is uitvoeriger, naarmate er meer bekend
is over het groeiverloop van de houtsoort op de verschillende
gronden. Zo is in,de geschiktheid voor lariks de massa-omloop, de bo
niteit en het risico van de teelt verwerkt, maar in de voor de gro
veden alleen de boniteit.
5.2 GESCHIKTHEIDSBEPALING
De bepaling van de geschiktheid van de gronden voor de drie
houtsoorten berust op de resultaten van onderzoekingen op overeen
komstige gronden elders, aangevuld door boomhoogtemetingen en vi
suele schattingen binnen de boswachterij. Deze laatste zijn uitge
voerd met deskundigen van het Staatsbosbeheer (Beheer en Bosinrichting). Met hen werd ook de uiteindelijke beoordeling vastgesteld.
5.5 GESCHIKTHEIDSKAARTEN
De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om een overzicht te
krijgen van de oppervlakte, plaats en verdeling van de produktiemogelijkheden van de grond. De kaarten zijn afgeleid van de bodemkaart en geven per houtsoort de geschiktheid weer. Reeds in het
begin van dit hoofdstuk is erop
gewezen, dat deze kaarten
niet los van de bodemkaart kunnen worden gebruikt. Doet men dit
wel, dan bestaat het gevaar dat de beperkingen van deze kaarten
over het hoofd worden gezien, omdat niet alle eigenschappen en bij
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die met een toevoeging zijn aangegeven (zie paragraaf 4«2).
5*4 GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR BE JAPANSE LARIKS

De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een
vrij hoge chemische vruchtbaarheid.
Binnen de boswachterij Garderen is de vochtvoorziening op de
gronden die hoog boven het grondwater liggen (GHW dieper dan 180
cm) geheel afhankelijk van de hoeveelheid vocht, gebonden aan de
humus en leem in de boven- en ondergrond en op gronden met een
GHW ondieper dan 180 cm wordt deze tevens beïnvloed in meer of
mindere mate door de stand van het grondwater. Het is duidelijk dat
de groei van de lariks sterk reageert op de hierin voorkomende ver
schillen, o.a. leemarm t.o.v. zwak lemig zand, uit eist t.o. v. matig humusarm stuifzand of een GHW tussen 40 en 80 cm t.o.v. 80 en 180 cm
beneden maaiveld. Een GHW dieper dan 80 à 100 cm beneden maaiveld
schijnt voor de lariks op leemarme, minder goede doorwortelbare
gronden reeds te laag te zijn voor een goede vochtvoorziening.
Een te hoge pH werkt remmend op de groei (Van Goor 1954» 1956)
terwijl een te hoog stikstofgehalte een slingerende stamvorm ver
oorzaakt. Fosfaat moet in voldoende mate aanwezig zijn, een P-to
taal van ongeveer 40 kan als een minimum voor een goede groei
worden beschouwd (Van Goor 1953, 1958).
Ze£r_ges_chikt_
In de boswachterij Garderen komen geen gronden voor die zeer
geschikt zijn voor de teelt van lariks.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van de lariks worden beschouwd de
kaarteenheden Yz04, Yz43, Yd43, cYz43, Hv41, Ez04, Ez43, Bv04,
cSd2p, cSd5p, cSv2p en Csv5p. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
± 347>50 ha of + 19>81^o van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met doorgaans een redelijke of goede chemi
sche vruchtbaarheid en vochtvoorziening. Door de vroegere bemesting
zal de chemische vruchtbaarheid op de gronden van de kaarteenheden
cYz43, Ez04, Ez43 en Ev04 gewoonlijk wat hoger zijn dan op de overige
gronden, vooral t.o.v. die van de kaarteenheden Hv41 , cSd2p, cSd5p,
cSv2p en cSv5p. Op deze gronden is echter de vochtvoorziening beter
waardoor ze geschikt zijn voor de teelt van lariks.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd
de kaarteenheden Hz04, Hz43> Hd41, cHz43> cSz2p, cSz5p en bSd2p.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 192,75 ha of + 10,99c/o van de
totale oppervlakte.
Deze gronden zijn doorgaans te droog voor een goede groei van
lariks, ook laat de chemische vruchtbaarheid, vooral binnen de Duinvaaggronden (cSz2p, cSz5p en bSd2p) wel te wensen over.
Weinig^ges^chjLkt,
Als weinig geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd
de kaar-!eenheden Hz41, cHz41 , bSz2p, bSz5p, aSz5p> cSn2p, cSn5j?>
aSzlz, aSz4z, aSdlz, aSd4z, aSzlz en aSnlz. De gezamenlijke opper
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De groei van de lariks is op deze gronden slecht door te wei
nig vocht (Hz41> cHz41) al dan niet gecombineerd met een lage che
mische vruchtbaarheid (bSz2p, bSz5p> aSz5p> aSzlz, aSz4z, aSdlz,
aSd4z), te nat (cSn2p, cSn5p) al dan niet gecombineerd met een lage
chemische vruchtbaarheid (aSnlz) of een te lage chemische vrucht
baarheid (aSvlz).
5-5 GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE DOUGLAS
De douglas kan met betrekkelijk geringe hoeveelheid vocht
nog een goede opbrengst geven. In het algemeen is de groei op gron
den met een goede vochtvoorziening wat beter en houdt waarschijn
lijk wat langer aan dan op gronden met een minder goede vochtvoor
ziening. Vergeleken met de lariks reageert hij toch aanmerkelijk
minder scherp op verschillen in lemigheid vein boven- en ondergrond
en op verschillen in stand van het grondwater binnen 180 cm beneden
maaiveld.
Daarentegen stelt de douglas vrij hoge eisen aan de chemische
vruchtbaarheid van de grond. Een P-totaal van 40 en een stikstof
gehalte van de humus van ongeveer 2fo, gelden als minimum voor een
goede groei. Een hoge pH van de grond beïnvloedt de groei van de
douglas in ongunstige zin en bevordert het optreden van wortelrot.
Zeer_ge5S£hikjfc
Gronden welke zeer geschikt zijn voor de teelt van douglas
komen in de boswachterij niet voor.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd de
kaarteenheden Yz04, Yz43> Yd43> cYz43> Hv41, Hz04, Hz43> cHz43>
Ez04> Ez43> Ev04, cSz2p, cSd2p, cSd5p> cSv2p en cSv5p. De gezamen
lijke oppervlakte bedraagt + 4^7 ha of + 26,62?/o van de totale opper
vlakte.
Het zijn gronden met een redelijke of goede vochtvoorziening
en chemische vruchtbaarheid. De chemische vruchtbaarheid is over
het algemeen de belemmerende factor vooral op de Haarpodzolgronden
(Hz04, Hz43)> Veldpodzolgronden (Hv41) en Duinvaaggronden (cSz2p,
cSd2p, cSd5p> c5v2p, cSv5p). Verder zijn de Loopodzolgronden (cYz43)j
Kamppodzolgronden (cHz43) en de Zwarte Enkeerdgronden (Ez04, EZ43>
Ev04) doorgaans wat gevoelig voor het optreden van wortelrot.
Matig £e ESC hikt
Als matig geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd
de kaarteenheden Hz41 , Hd41 > cHz41 , cSz5p> bSz2p, ï)Sz5p en bSd2p.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 600,25 ha of + 34>02^ van
de totale oppervlakte.
Het zijn allemaal gronden met een wat te geringe chemische
vruchtbaarheid die noodzakelijk is voor een goede groei van de
douglas. Daarnaast is een gedeelte (bSz5p) tevens ook wat te
droog, ten gevolge van het geringe vochthoudend vermogen (weinig
humus).
Weinig__g£S£hikt
Als weinig geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd
de kaarteenheden aSz5p, cSn2p, cSn5p, aSzlz, aSz4z, aSdlz, aSd4z,
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of + 58,78/a.
Om verschillende redenen zijn deze gronden weinig tot niet
geschikt voor de teelt van douglas o.a. door te weinig vocht en
plantevoedingsstoffen (aSz5p, aSzlz, aSz4z), door te weinig voe
dingsstoffen (aSdlz, aSd4z, aSvlz) of doordat ze te nat zijn
(cSn2p, cSn5p) al dan niet in combinatie met te weinig voedings
stoffen (aSnlz).
5.6 GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE GROVEDEN
Over de eisen die de groveden aan de grond stelt is weinig
bekend. Over het algemeen geeft hij nog een redelijke opbrengst
op gronden met geringe hoeveelheden plantevoedsel en vocht.
Wat de eisen aan de vochtvoorziening betreft, staat de grove
den dichtbij de douglas. Uit oppervlakkige veldwaarnemingen krijgt
men de indruk dat hij wat meer reageert op eigenschappen van de
grond diebepalend zijn voor de vochtvoorziening o.a. lemigheid, humusgehalte en grondwaterstand, dan de douglas.
Op verschillen in chemische vruchtbaarheid reageert de grove
den weinig.
schikt
Als zeer geschikt voor de teelt van de groveden worden be
schouwd de kaarteenheden Yz04, Yz43, Yd43, cYz43, Hv41, Hz04,
Hz43, cHz43, Ez04, Ez43, Ev04, cSz2p, cSd2p, cSd5p, cSv2p en cSv5p.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 4^7 ha of + 26,62/-j van de
totale oppervlakte.
Aan de vochtbehoefte van de groveden kunnen deze gronden
ruimschoots voldoen door het vocht dat aan de leem en de humus
gebonden in de grond achterblijft, door een gunstige stand van
het grondwater of door een combinatie van beide. Ook de chemische
vruchtbaarheid zal doorgaans voldoende zijn om een goede groei
van de groveden te waarborgen.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van de groveden worden beschouwd
de kaarteenheden Hz41 , Hd41, cHz41, cSz5p» bSz2p, bSz5p en bSd2p.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 600,25 ha of + 34>02$ van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met een wat minder gunstige vochtvoorziening
dan de vorige groep. Door hun lager leem- en humusgehalte is het
vochthoudend vermogen geringer en de mogelijkheid van aanvulling
van vocht vanuit het grondwater
niet (Hz41 > cHz41> cSz5p,
bSz2p, bSz5p) of in geringe mate (Hd41, bSd2p) aanwezig is.
De chemische vruchtbaarheid is voorde groveden doorgaans
redelijk tot goed.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van de groveden worden be
schouwd de kaarteenheden aSz5p> aSdlz, aSd4z en aSvlz. De gezamen
lijke oppervlakte bedraagt + 167 ha of + 9>51$ van
totale opper
vlakte.
Deze gronden zijn voor de teelt van de groveden te droog en
te arm (aSz5p, aSdlz, aSd4z) of alleen te arm (aSvlz) om nog
goede opbrengsten te leveren.
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Als weinig geschikt voor de teelt van de groveden worden be
schouwd de kaarteenheden cSn2p, cSn5p, aSzlz, aSz4z en aSnlz. Be
gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 515 >50 ha of + 29,27/^ van de
totale oppervlakte.
De groei van de groveden laat op deze gronden gewoonlijk veel
te wensen over, ten gevolge van een te hoge grondwaterstand (cSn2p,
cSn5p) al dan niet gecombineerd met een uiterst geringe chemische
vruchtbaarheid (aSnlz) of door te weinig vocht en uiterst geringe
chemische vruchtbaarheid (aSzlz, aSz4z)»

i De oppervlakte per geschiktheidsklasse voor de lariks, douglas en groveden
: in ha en fo van de totale oppervlakte
|zeer geschikt

i

;

î
j

j ' "

"

1

ha

j

i

*

lariks
|douglas
j groveden

-,—
j 467,—

26,62

matig geschikt
3

geschikt
2

weinig geschikt
4

ha

>

ha

347.5O

19,81

192,75

10,99

1209,50

68,62

467,-

26,62

600,25

34,02

682,50

38,79

600,25

34,02

167,-

9,51

515,50

29,27

ha

cf
t°

Afb. 25» Tabel van de oppervlakte, die elk van de geschiktheidsklassen voor
laxiks, douglas en groveden inneemt.

- 73 6. K A R T E R I N G

E N

K A A R T E N

Voor de opdrachtgever kan het soms verhelderend werken wanneer
hij enig inzicht krijgt omtrent de wijze waarop de kaarten
tot stand zijn gekomen.
In het onderstaande wordt iets gezegd over het gebruikte
kaartmateriaal, het veldwerk, waarnemingsdichtheid en boordiepte,
alsmede over de wijze van tot stand komen van de bodemkaart en geschiktheidskaarten.
6.1 KAARTMATERIAAL
Als basis voor de definitieve bodemkaart en geschiktheidskaarten is de bedrijfskaart 1954» schaal 1 : 10 000 van het Staats
bosbeheer gebruikt. Voor de veldopname dienden als basis, deels
luchtfoto's en deels de bedrijfskaart 1954» beide op schaal
1 : 5 000. Een voordeel van luchtfoto's bij de veldopname t.o.v.
de bedrijfskaart is, dat zij meer oriënteringspunten geven vooral
in terreinen met een zeer geringe verkaveling, bijv. in vak 34*
Dit komt zowel de kwaliteit als het tempo van de opname ten goede.
6.2 VELDWERK
Het veldwerk vond plaats in twee perioden, resp. van begin
juni tot begin december 1962 en vanaf begin april tot eind augus
tus 1963« Ter afsluiting van het veldwerk zijn er een viertal
excursies
gehouden, waarvan twee met deskundigen van het
Staatsbosbeheer. Deze excursies hadden tot doel het vaststellen
van de geschiktheidsbeoordeling door o.a. metingen te verrichten
in opstanden op verschillende gronden.
6-3 WAARNEMINGSDICHTHEID EN DIEPTE VAN DE BORINGEN
De waarnemingsdichtheid is afhankelijk van de kaartsehaal en
de bodemgesteldheid ter plaatse. Hoe groter de kaartsehaal is
des te meer onderverdelingen men kan aanbrengen met gevolg dat men
ook meer waarnemingen (boringen) moet verrichten en naarmate de
verschillen in bodemgesteldheid over korte afstanden toenemen,
zullen ook de waarnemingspunten in aantal moeten toenemen om deze
verschillen nog betrouwbaar te kunnen weergeven op de bodemkaart.
Op verzoek van de opdrachtgever zijn binnen de boswachterij
gemiddeld 2 à 3 boringen per ha verricht. De boringen zijn niet
volgens een vast systeem (raaiensysteem) over de oppervlakte ver
deeld. Zowel de plaats als het aantal per ha is in het veld aan
de hand van terreinkenmerken en de bodemgesteldheid bepaald
(vrije kartering). Zo is in gebieden met een betrekkelijk uniforme
bodemgesteldheid (bijv. in grote uitgestoven laagten) hoogstens
één boring per ha verricht. Op andere plaatsen echter waar grote
bodemverschillen over kortere afstanden voorkomen(opgestovën heuvels),
zijn minstens 3 of meer boringen per ha uitgevoerd.
Op de veldkaarten zijn de
belangrijkste profielkenmer
ken van alle boringen in code vastgelegd; Van gemiddeld één
boring per ha is tevens een beknopte profielbeschrijving gemaakt.
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tingen. Ter controle van de geschatte profielkenmerken humus, zandgrofheid en leem zijn een aantal grondmonsters genomen en onder
zocht op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek.
De bodemgx-enzen zijn in het veld op de veldkaarten ingeschetst
aan de hand van de boringen en duidelijke topografische- en/of land
schappelijke kenmerken.
De maximale boordiepte bedroeg 180 c.ti. Alle beschreven boringen
zijn tot op deze diepte uitgeboord en de overige tot op verschillen
de diepten, maar doorgaans ook dieper dan 120 cm.
6.4 VERVAARDIGING VAN DE KAARTEN

Voor het vervaardigen van de definitieve bodemkaart zijn
eerst de veldkaarten langs fotografische weg verkleind van 1 : 5 000
naar 1 : 10 000. Daarna zijn de bodemgrenzen via calques overge
bracht op de basiskaart, schaal 1 : 10 000. Op deze wijze ontstond
de bodemkaart in gedetailleerd overzicht.
Om van een detailkaart te kunnen spreken is de boringsdicht
heid te gering, terwijl het aantal onderscheiden kaarteenheden te
groot is voor een overzichtskaart. Doordat de bodemgrenzen in het
veld zijn opgenomen,niet alleen op basis van boringen, maar ook aan
de hand van topografische en/of landschappelijke kenmerken, hebben
ze een grotere nauwkeurigheid dan normaal op een overzichtskaart
het geval is, vandaar de naam bodemkaart in gedetailleerd overzicht.
Deze bodemkaart wijkt dan ook enigszins af van de bodemkaarten die tot nu toe van de verschillende boswachterijen zijn ver
vaardigd. Door de geringere waarnemingsdichtheid (op verzoek van
de opdrachtgever) is hij wat globaler. Zo kon bijv. met de toege
paste waarnemingsdichtheid niet betrouwbaar meer worden aangegeven,
de verschillen in zandgrofheid binnen het gestmrd preglaciaal,
zgn. fijne en grove dagzomen« Deze verschillen kunnen vrijwel al
leen bepaald worden aan de hand van boringen en niet in combinatie
met topografische en landschappelijke kenmerken.
Voor het maken van de geschiktheidskaarten is een lijst op
gesteld van alle kaarteenheden met hun toegekende geschiktheid
(bijlage 5)« Met behulp van deze lijst konden de geschiktheidskaarten van de bodemkaart worden afgeleid.
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