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Ih . afb. 2, links boven in de tabel, afzetting veran
deren ins Geologische periode

blz. 8.

De 6e regel van onderens
oost- en noordrand
veranderen ins west- en noordrand

blz. 9«

Onder 2.2 Reliëf 3e regels
rand
veranderen ins
westrand

blz. 10.

3© Regel van boven?
den
veranderen ins
waterstanden

blz. 10.

11e Regel van bovens
Gewoonlijk is dit vol
doende
veranderen ins
Gewoonlijk
is de onvoldoende

blz. 15.

Onder Haarpodzolgronden, punt 4» veranderen ins een
geelgrijze of lichtgele C-horizont waarin zwarte
fibers kunnen voorkomen. De zandkorrels direct on
der de B-horizont zijn omgeven door ijzerhuidjes.

blz. 15.

Onder Zwarte Enkeerdgronden, 4e regels Deze dikke
homogene komgrond
veranderen ins Deze dikke
homogene bovengrond

blz. 16.

Hoofdstuk 4> 6e en 7© regels
duidelijk ver
schil in bodemkundige betekenis
veranderen
ins
duidelijk verschil in bosbouwkundige
betekenis

blz. 44.

Midden van de bladzijdes ........ vrij zuiver ....
veranderen ins
vrij ruim

blz. 46.

12e Regel van bovens
het zand, veranderen ins
van roest

noord- en oostnoord- en
de hoge grondwaterstan
te hoge grond

de aanwezigheid van
de aanwezigheid

VERKLARING YAH DE IN DE TEKST GEBRUIKTE
BODEMKÜNDIGE TERMEN EN BEGRIPPEN.
mu

micron, dit is 0,001 millimeter

lutum

minerale delen <2 mu

leem

minerale delen 2-50 m

zand.

minerale delen 50-2000 mu

textuur

de samenstelling van de grond uit grove
re en fijnere minerale delen

mediaan van het zand (M50)

de gemiddelde korrelgrootte van het zand
of nauwkeuriger omschreven; die korrelgroottedoorsnede, waarboven en waarbeneden de helft van het gewicht van de zand
fractie (50-2000 mu) ligt

uiterst fijn zand

zand met een M50 van 50-105 mu

zeer fijn zand

zand met een M50 van 105-150 mu

matig fijn zand

zand met een M50 van 150-210 mu

leemarm

een leemgehalte minder dan 10c/o

zwak lemig

een leemgehalte van 10-17~W°

zwak en sterk lemig

een leemgehalte van 10-32g/£

sterk lemig

een leemgehalte van 17"i"-3

zeer sterk lemig

een leemgehalte van 32-|--50^

lutumhoudend

een lutumgehalte van 8-12^

humeus

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

uiterst humusarm

een organische-stofgehalte minder dan
0s 7/0

zeer humusarm

een organische-stofgehalte van 0,7-1>5^

matig humusarm

een organische-stofgehalte van 1,5-2,5i°

matig humeus

een organische-stofgehalte van 2,5-5c/°

zeer humeus

een organische-stofgehalte van 5**8/o

humusrijk

een organische-stofgehalte van 8-15/^

moerig

een organische-stofgehalte van meer dan
15%

dunne A1

een A1 dunner dan 30 cm

matig dikke A1

een Al van 30-50 cm dikte

dikke A1

een A1 dikker dan 50 cm

bovengrond

de laag van 0-50 à 100 cm

ondergrond

de laag dieper dan 50 à 100 cm

ondiep vergraven

gronden die ondieper dan 60 cm zijn
vergraven of verwerkt

- 5 diep vergraven

: gronden die dieper dan 60 cm zijn ver
graven of verwerkt

podzol-B

s een B-horizont (inspoelingshorizont) in
een minerale grond, waarvan het ingespoelde deel voornamelijk bestaat uit smcrfe
humus, of uit amorfe humus en sesquioxy
den, of uit sesquioxyden met niet-amorfe
humus

sesquioxyden

s ijzeroxyde en aluminiumoxyde worden te
zamen sesquioxyden genoemd

humuspodzol-B

s een B-horizont (inspoelingshorizont) in
een minerale grond, waarvan het ingespoelde deel voornamelijk bestaat uit
amorfe humus of amorfe humus en sesqui
oxyden

gleyverschijnselen

; roest- en of reductievlekken die zijn ont
staan onder invloed van fluctuerend grond
water.
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In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer werd een bodemkartering uitgevoerd in de boswachterij Liesbos. Het doel was
een overzicht te geven van de produktiemogelijkheden van de grond
voor de bosbouw. Hiertoe zijn een bodemkaart en daarvan afgeleide
geschiktheidskaarten voor de Japanse lariks, de douglas, de groveden en de inlandse eik vervaardigd» Het rapport geeft hierop een
toelichting.
Werd tot nu toe voor alle gekarteerde boswachterijen de kaartschaal 1 ; 10 000 gehanteerd, in deze boswachterij is op speciaal
verzoek hiervan afgeweken en werden zowel de bodemkaart als de ge
schiktheidskaarten vervaardigd op de schaal 1 ; 5000.
De boswachterij ligt in de provincie Noordbrabant, binnen de
gemeente Breda (afb. 1, top. kaarten 1 ; 50 000, blad 44 west en
50 west).
De totale oppervlakte bedraagt 224,40 ha. Ongeveer 198 ha hier
van ligt aaneengesloten en behoort tot het eigenlijke Liesbos. Een
oppervlakte van circa 26 ha ligt afzonderlijk, ongeveer 1 km ten
noorden van de boerderij "De Prinsenhoef".
Het gekarteerde gebied maakt deel uit van een zwak golvend
dekzandlandschap dat plaatselijk wordt doorsneden door beekdalen.
Het middengedeelte van het eigenlijke Lie-sbos ligt aanmerkelijk
lager dan de noord- en westrand.
Het Liesbos is een zeer oud boscomplex, waarover sinds lange
tijd een geregeld beheer wordt gevoerd. De voornaamste houtsoort
is de inlandse eik (Quercus Robur L). Deze is vaak gemengd met wat
beuk. De groveden, douglas en lariks komen voornamelijk voor langs
de noord- en westrand van het eigenlijke Liesbos en in het afzonder
lijk gelegen deel.
De aard van de bodem, de topografie en de waterhuishouding
hangen veelal samen met de opbouw van het landschap.
In hoofdstuk 2 worden
ontstaan en opbouw van het landschap
en de hieruit voortvloeiende topografie en hydrologie behandeld.
Ook aan het bos, dat als onderdeel van het landschap mag worden be
schouwd, wordt enige aandacht gewijd.
Hoofdstuk 3 behandelt in het kort de bodemvorming, het bodem
profiel en zijn horizonten en de indeling van de gronden in het
karteringsgebied.
De opzet van de legenda en de codering van de bodemeenheden
worden in hoofdstuk 4 besproken. Dit hoofdstuk wordt besloten met
een korte karakteristiek van alle onderscheiden bodemeenheden, waar
bij tevens de bosbouwkundige waardering en eventuele bijzonderheden
zijn aangegeven. Een samenvattende waardering van de bodem en een
geschiktheidsbeoordeling voor een viertal houtsoorten zijn in hoofd
stuk 5 aan de orde gesteld.

- 7 Hoofdstuk 6 geeft enige technische "bijzonderheden betreffen
de de kartering en de vervaardiging van de kaarten. Een verklaring
van de in de tekst gebruikte bodemkundige termen en begrippen
vindt men vóór in het rapport.
De kartering werd in april 1961 uitgevoerd door A . V . l/aenink,
P.H. Schoenfeld en A. Schoones. Eerstgenoemde had de dagelijkse
leiding en stelde tevens het rapport samen.
De aquarellen van enige bodemprofielen werden vervaardigd
door J.F. Firet, zij werden vermenigvuldigd door de fotografische
afdeling van de Stichting voor Bodemkartering.

2.

h_e_t__l_a_n_d_s_c_h_a_p

De bodem staat gewoonlijk in na.uw verband met het landschap. In
het volgende willen we de landschappelijke aspecten, die direct
met de bodem samenhangen, nader bezien. Achtereenvolgens worden
besproken: het ontstaan en de opbouw van het gebied; de hieruit
voortvloeiende topografie5 de met de opbouw en topografie samen
hangende waterhuishouding en de langdurige begroeiing met bos.
2 . 1

ONTSTAAN EN

OPBOUW

De geologische afzettingen, waaruit het landschap is samengesteld
en die voor een goed begrip van de bodemgesteldheid onze aandacht
vragen zijn;
de lössleem
het oude dekzand
het jonge dekzand
het stuifzand

Af ao-t^-i-ag

Klimaat
gedurende de
afzetting

Afzetting

Holoceen

warm en vochtig

stuifzand

koud en tamelijk vochtig

jong dekzand

zeer koud en droog

oud dekzand
en löss

Würmtijd

Afb.

2.

Tabel van de geologische afzettingen.

- 8 Afb. 2 geeft een overzicht van deze afzettingen en de perioden
waarin deze zijn gevormd. In overeenstemming met hun natuurlijke
ligging zijn de afzettingen zodanig geplaatst, dat de jongere bo
ven de oudere voorkomen.
De__l£ssleem
De löss is afgezet in een zeer koud gedeelte van de Würmijstijd.
Algemeen wordt aangenomen dat het materiaal uit het toen droogliggende Noordzeebekken afkomstig is en dat liet door krachtige, noor
delijke tot noordwestelijke winden hoog door de lucht is aangevoerd
en voornamelijk in begroeide en 's zomers vochtige terreindepres
sies is afgezet. Enig watertransport vond in deze laagten plaats,
waarbij het door de wind aangevoerde materiaal soms over geringe
afstand meegevoerd werd. De oorspronkelijk kalkrijteafgezette löss
is nadien ontkalkt. Het verweerde pakket wordt lössleem genoemd.
De dikte hiervan bedraagt soms enkele meters.
Het wordt gekenmerkt door een afwisselende gelaagdheid van
uiterst fijnzandige leem en zeer sterk lemig, uiterst fijn zand.
De lemigheid (fractie 2-50 mu) varieert van + 50-90/0.
StlrP&Qtfa

Het £ude_djekzand

Het oude dekzand is eveneens in een zeer koud gedeelte van de V/ürmijstijd afgezet. Het oude dekzand ligt op de lössleem en is dus
jonger. Nadere gegevens over de tijd van afzetting ontbreken.
Van de fijne bestanddelen van het oude dekzand wordt eveneens
verondersteld dat ze afkomstig zijn uit het Noordzeebekken en dat
ze door krachtige, noordelijke tot noordwestelijke stormen zijn
aangevoerd en onder meer in Zuid-Nederland werden afgezet. Het
zand is van meer plaatselijke herkomst en is slechts over korte
afstand door de wind verplaatst.
Ten gevolge van het sneeuwsmeltwater heeft tijdens of na de
afzetting soms enige verspoeling of solifluctie van het materiaal
plaatsgevonden.
De dikte van het oude dekzandpakket bedraagt enkele meters.
Het oude dekzand wordt gekenmerkt door een afwisseling van dunne,
zwak lemige tot sterk lemige zeer fijnzandige laagjes. De mediaan
van het zand (M50) varieert van 50-150 mu; de lemigheid 15-50/j.
Het reliëf van de oppervlakte is zwak golvend tot vlak.
In perioden met grote neerslag heeft het water zich een weg
gebaand door dit dekzandgebied en is een deel van het dekzand verspoeld en plaatselijk tot op de lössleem weggeërodeerd.
Het jonge dekzand
Het jonge dekzand is in het laatste deel van de Würmijstijd uit het
oude dekzand ontstaan. Als gevolg van wat drogere perioden en de
zeer schrale begroeiing zijn vooral de hoogste delen van het oude
dekzandlandschap plaatselijk opnieuw in verstuiving geraakt. Het
zand werd door de wind over zeer korte afstand nabij de oppervlakte
rollend of springend verplaatst, waarbij de fijnste delen gewoon
lijk het verst wegwaaiden.
Het jonge dekzand heeft in het gekarteerde gebied een betrek- <
j,
kelijk geringe verbreiding. Het komt uitsluitend voor langs de 00s
en noordrand van het eigenlijke Liesbos en in het afzonderlijk ge
legen deel ten noorden van de "Prinsenhoef".
Kennelijk heeft de toenmalige sterkere begroeiing in het lage
gedeelte van het Liesbos een barrière gevormd, waartegen het springen
de of rollende zand tot stilstand kwam.

- 9 In afb. 3 wordt de afzetting van het jonge dekzand schematisch
voorgesteld.
De dikte van het jonge dekzandpakket varieert van 50-150 cm.
In tegenstelling tot het oude dekzand ontbreken in het jonge dek
zand de fijnzandigp, zwak of sterk lemige laagjes.
De mediaan van het zand (M50) is + 180 mu, de lemigheid mees
tal minder dan 10$. Het zwak golvend reliëf van het oude dekzandlandschap is door de afzetting van het jonge dekzand aanmerkelijk
"onrustiger" geworden.
Het. .stuifzand
Het stuifzand is van veel recenter datum en vermoedelijk groten
deels ontstaan omstreeks de Middeleeuwen. Een deel van het jonge
dekzand ging toen weer in verstuiving. In deze dekzanden waren in
die tijd reeds duidelijke "bodemprofielen ontwikkeld (zie hoofdstuk
3).
Op de hoge en droge plaatsen waar de vegetatie en bodem de
minste weerstand boden, kreeg de wind vat op de grond en begon de
verstuiving. Het zand is echter over zeer korte afstand verplaatst
en kwam na enkele meters weer tot stilstand in de wat levenskrach
tiger vegetatie in de laagten.
De verbreiding van het stuifzand is in het Liesbos zeer gering
en blijkt uitsluitend gebonden te zijn aan het leemarme, jonge dek
zand. De gemiddelde dikte van het stuifzandpakket bedraagt ongeveer
60 cm. Het bestaat doorgaans uit zeer loskorrelig, matig humeus
zand. De mediaan van het zand is circa 180 mu en de lemigheid be
draagt minder dan 10$.
2.2 RELIEF
Onder reliëf verstaan wij de onderlinge hoogteverschillen van het
terreinoppervlak. Globaal gezien is het gehele gebiedin en om
het Liesbos, behalve de ruggen langs de noord- en eféstrand, een
vrij vlak terrein, waarin hoogteverschillen van enige betekenis
nauwelijks opvallen. Binnen dit schijnbaar vlakke gebied komen
evenwel over korte afstand hoogteverschillen voor, die vooral voor
de waterhuishouding van betekenis zijn en zeer nauw samenhangen
met de bodemgesteldheid.
Het middengedeelte van het eigenlijke Liesbos, dat naar schat
ting meer dan 1-g- meter lager ligt dan de west- en noordrand, kan
men zien als een van het zuiden naar het noordoosten afbuigende
geulvormige laagte.
2.5 DE WATERHUISHOPPING
Gezien de hoogteligging van het terrein ten opzichte van de naaste
omgeving kan worden verwacht dat in de winter belangrijke hoeveel
heden overtollig water, afkomstig van het omringende hoger gelegen
gebied, via het lage deel van het Liesbos zullen worden afgevoerd.
Pit vereist voor het lage deel een goed afwateringssysteem.
Naar gegevens uit het bedrijfsplan was de afwatering van het
middengedeelte van het Liesbos vóór 1890 onvoldoende. In de jaren
1892-1910 werd het slotennet uitgebreid en werd vooral aandacht be
steed aan een hoofdafwateringssloot die het water uit het Liesbos
in noordoostelijke richting afvoert naar de mark.

- 10 Het huidige afwateringssysteem schijnt over het algemeen vrij
redelijk te voldoen. Groeistoornissen "bij "bepaalde houtsoorten, die
in andere gebieden soms optraden als gevolg van te hoge grondwater
standen in de winter werden in de boswachterij niet geconstateerd.
De vochtvoorziening tijdens de vegetatieperiode van het bos is
bij de laag gelegen gronden in deze boswachterij steeds voldoende,
omdat het grondwater zelden buiten het bereik van de boomwortels
zal wegzakken. Op de hoger gelegen gronden kan het grondwater in
de zomer soms ver beneden de hoofdbewortelingszone dalen. Voor de
vochtvoorziening is het bos dan aangewezen op het regenwater dat
als hangwater in de bovengrond aanwezig is. Gewoonlijk is dit^vol- rtrndoende zodat de groei gering zal zijn als gevolg van een tekort
aan water.
2.4 HET BOS
Het Liesbos heeft voor de stad Breda vooral een recreatieve bete
kenis. Bij de houtverwerkende industrie geniet dit bos enige be
kendheid als belangrijk groeigebied van de inlandse eik; in ons
land is dit vermoedelijk het grootste aaneengesloten complex.
Naar gegevens uit het bedrijfsplan behoorde het Liesbos van
oudsher aan de Heren van Breda en kwam als zodanig in de 15e eeuw
in het bezit van het geslacht Nassau. Na de Franse Revolutie (1789)
werden de gronden Staatsdomein.
Het Liesbos is zolang men weet een loofhoutbos geweest. In
de 18e en 19e eeuw liet het beheer veel te wensen over, maar in
1889 veranderde dit, toen de houtvester A-.J. van Schermbeek hier
mede werd belast en aan hem de opdracht werd verstrekt tot het
maken van een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan was bestemd voor de
jaren 1890 t/m 1900.
Uit alles blijkt, dat de inlandse eik steeds de belangrijkste
houtsoort in deze boswachterij is geweest. De eik heeft hier
reeds honderden jaren gestaan (verscheidene generaties).
Naar gegevens uit het bedrijfsplan van 1961 blijkt
van de
224 ha, die deze boswachterij groot is, ongeveer 204 ha uit bos
te bestaan. Ruim 141 ha hiervan is loofhout en slechts 63 ha naald
hout. Van de totale oppervlakte aan loofhout wordt ruim 116 ha in
genomen door de inlandse eik die deels al3 zuivere opstand en deels
gemengd met loofhout voorkomt. De leeftijd van de inlandse eik
varieert van 1 tot ongeveer 180 jaar.
Van de overige loofhoutsoorten neemt de beuk met een oppervlak
te van ruim 21 ha nog een plaats van enige betekenis in.
Van de ongeveer 63 ha aan naaldhout wordt bijna 30 ha ingenomen
door de groveden, 16 ha door de douglas en ongeveer 11 ha door de
Japanse lariks. De overige naaldhoutsoorten zijn door hun geringe
oppervlakte van weinig betekenis.
Vermeld dient te worden dat in deze boswachterij de keuze van
de houtsoort zeer sterk is aangepast aan de bodem. Op de lage, sterk
lemige gronden vindt men overwegend inlandse eik en beuk, terwijl
het naaldhout vnl. voorkomt op de veel hoger liggends, leemarme
gronden langs de west- en noordrand van het eigenlijke Liesbos en
het afzonderlijk gelegen deel ten noorden van "De Prinsenhoef".
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5.1 HET ONTSTAAN VAN SE BODEM
Aan de oppervlakte van. geologische afzettingen treden processen op,
die wanneer zij voldoend lange tijd werkzaam zyn, de bovenlaag vol
ledig omvormen. Het geheel van deze processen, waarbij tegelijker
tijd .afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer van zowel minerale als
organische stoffen plaatsvindt, noemen wij bodemv£rming.
Bij deze bodemvorming ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagd
heid, die in het oorspronkelijke materiaal, het moedermateriaal,
niet aanwezig was. Afb. 9 (zie blz. 31 ) geeft hiervan een voorbeeld.
In het aanvankelijk homogene, geelgrijze moedermateriaal treft men
nu duidelijke zwarte en bruine lagen aan.
Van de vele zeer ingewikkelde processen die bij de bodemvor
ming een rol spelen, willen wij de belangrijkste wat nader bezien.
Gemakshalve verdelen wij ze hiertoe in drie groepen, waarin res
pectievelijk de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materiaal
en verplaatsing van stoffen door de grond, de belangrijkste plaats
inneemt (afb. 4)»

Afbraak

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

Vergaan van planten
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. 4. Schematisch overzicht van de bodemvormende processen.
AFBRAAK
Het vergaan van ]Dlant_enr_es_ten
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Dit gaat ge
paard met de vorming van humus.
De_v£rwering
Door afwisseling van temperatuur en vochtigheid en door de inwer
king van bepaalde zuren, gaat een deel van de minerale grond ver
weren. Hierbij komen stoffen als kali, kalk, fosfor, aluminium,
ijzer e.d. vrij. Een deel hiervan wordt door de plant als voedsel
opgenomen, een ander deel wordt in de grond vastgelegd of afge
voerd.
Er bestaan mineralen, die gemakkelijk verweren; andere ver
weren zeer moeilijk.

- 12 Gronden met een hoog gehalte aan gemakkelijk verweerbare mine
ralen noemen wij "rijk", die met een laag gehalte "arm".
NIEUWVORMING
Humusvarming
Onder humus verstaan wij hier donker gekleurde min of meer "besten
dige stoffen van organische oorsprong. Humus wordt gevormd uit de
door kleine bodemdieren, schimmels en bacteriën geheel of gedeel
telijk afgebroken weefsds van planten en dieren en uit uitwerpse
len 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 voor
naamste zullen worden genoemd.
ruwe humus
s In deze humus is het oorspronkelijk weefsel van
de plant nog herkenbaar. Hij wordt voornamelijk
gevormd door schimmels en bacteriën,
amorfe humus ; Dit is vervloeide humus, die als een dun, zwart
huidje romdom de zandkorrels ligt.
moderhumus
s Dit zijn kleine (25-60 mu) bolletjes of groepen
van bolletjes die tussen de zandkorrels in lig
gen. Het zijn de uitwerpselen van kleine bodemdieren.
mullhumus
s Dit is een innige vermenging van organische stof
met minerale delen, voornamelijk gevormd door
regenwormen.
Vorming van kleimineralen
In rijk moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandigheden uit
de verweringsprodukten nieuwe mineralen - kleimineralen - ontstaan.
Dit zijn microscopisch kleine, schubvormige mineralen die, wanneer
zij in voldoende mate aanwezig zijn, de grond kneedbare of plas
tische eigenschappen geven.
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 naax beneden wordt
getransporteerd. Door deze vermenging wordt de humeuze bovengrond
aanmerkelijk verdiept.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verwerings
produkten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij de
in ons klimaat voorkomende, overwegend rjöS'gaande waterstroom zullen
de opgeloste stoffen op een zekere diepte neerslaan of geheel uit
spoelen. Niet alleen opgeloste stoffen, maar ook kleine bodemdeel
tjes zoals kleimineralen of moderhumus kunnen door het regenwater
op den duur naar beneden worden getransporteerd. Op deze wijze
denken wij ons de (pedogene) gelaagdheid te zijn ontstaan.
Al deze bodemvormende processen (afb. 4) kunnen in diverse
soorten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden
van klimaat, vegetatie en waterhuishouding verschillend verlopen,
waardoor verschillende bodems tot ontwikkeling komen. Bovendien
wordt dit nog beïnvloed door de tijd, gedurende welke deze facto
ren hebben gewerkt. Het zal dan ook duidelijk zijn dat er, zelfs
binnen zeer kleine gebieden, een grote variatie in bodemgesteld
heid kan bestaan.
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In een dwarsdoorsnede van de bodem, het zgn. "bodemprofiel", kan
men gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk gescheiden hori
zontale lagen waarnemen. Een voorbeeld van eèn duidelijke gelaagd
heid vinden wij in afb. 9 (zie blz. 31 )• ^en minder duidelijke,
maar nog goed waarneembare gelaagdheid ziet men in afb. 8 (zie blz.
27).
Deze lagen, die als gevolg van bodemvorming zijn ontstaan en
in vele opzichten van elkaar kunnen verschillen, worden gewoonlijk
"horizonten" genoemd. De aard, opeenvolging en dikte van de hori
zonten vormen de belangrijkste veldkenmerken van de bodem. Om de
verschillende bodems te kunnen beschrijven duidt men horizonten
met min of meer overeenkomstige kenmerken met een zelfde letter
of letter- en cijf eitxmbiratLe aan. De hoofdhorizonten worden met de
letter A, B en C en in sommige gevallen met G aangegeven.
In de A-horizont vindt ophoping van humus en uitspoeling van
zowel organische stof als minerale delen plaats.
In de B-horizont zijn de uitgespoelde stoffen weer neergesla
gen. Het hieronder liggende onveranderde moedermateriaal is de Chorizont.
De G-horizont is de voortdurend in het grondwater liggende,
intens gereduceerde laag, die gekenmerkt wordt door grijsblauwe
kleuren. De bovenkant van deze laag komt gewoonlijk overeen met
de diepste grondwaterstand»
De hoofdhorizonten kunnen door toevoeging van een cijfer fjor
den onderverdeeld. De belangrijkste hiervan zijns
A1

Dit is de bovenste horizont met een relatief hoog ge
halte aan organische stof, vermengd met de 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

C1

Licht verweerd (ontkalkt) moedermateriaal

C2

Niet verweerd (kalkrijk) moec1 armateriaal

meer B- dan C-karakteristieken

Sommige horizonten worden nog nader onderscheiden door
speciale lettertoevoegingen, bijv.;
•A-P

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

®2h

Dunne, zwarte, humusrijke laag in de B2-horizont.

A1g, Apgj
B2g of Cg

De aanwezigheid van duidelijke roestverschijnselen in de
betreffende horizont.

- 14 3.3 DE INDELING VAN DE GRONDEN
De gronden van het Liesbos zijn ingedeeld volgens het schema van
de Nederlandse bodemclassificatie.
In dit schema worden voorlopig 4 niveaus onderscheidens orde,
suborde, groep en subgroep. Een orde valt uiteen in een aantal
subordes , een suborde in een aantal groepen enz.. De indeling be
rust op de aard, richting en belangrijkheid van de processen, die
bij de vorming van het profiel een rol spelen of gespeeld hebben
en die aan de hand van meetbare profielkenmerken kunnen worden
vastgesteld.
Bij onze gedetailleerde kartering hebben wij voornamelijk
met het laagste niveau - subgroep - te maken. In ons gebied komen
de volgende bodemsubgroepen voor:
Boveengronden
Laarpodzolgronden
Veldpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Zwarte Enkeerdgronden
Matig dikke Gooreerdgronden 1)
Dunne Gooreerdgronden 1)
Bruine Beekeerdgronden
Duinvaaggronden
Binnen iedere subgroep zijn op grond van bosbouwkundige over
wegingen nadere onderscheidingen gemaakt (hoofdstuk 4S legenda).
3.4 DE VOORNAAMSTE KENMERKEN 7AN DE ONDERSCHEIDEN SUBGROEPEN
Boveengronden
Dit zijn veengronden met een dikke (>50 cm), lutumarme, goed ver
aarde, moerige bovengrond» De ondergrond bestaat uit zand.
LaarjDodzolgr^nden
Dit zijn gronden met een A-, B- en C-horizont. Zij zijn gekenmerkt
doors
1. een matig dikke (30-50 cm) homogene, zwarte of grijze A1- of Aphorizont
2. een grijsbruine duidelijke humuspodzo?-B. Dit is een B-horizont
waarin de amorfe humus als huidje rondom de zandkorrels ligt
3« een, door het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
direct onder de B-horizont, grauwwitte C--horizont
De B- en C-horizonten gaan geleidelijk zonder duidelijk aanwijs
bare grens in elkaar over.
Door grondbewerking is de oorspronkelijke gelaagdheid ver
stoord. De aan de oppervlakte liggende homogene A1 is ontstaan
door jarenlang gebruik als bouwland of kwekerij, nadat deze bewer
king had plaatsgevonden.
In het Liesbos komen behalve de gewone matig fijnzandige, zwak
lemige Laarpodzolgronden, ook uitzonderlijk fijnzandige en zeer
sterk lemige Laarpodzolgronden voor. Bij deze laatste zijn de Aen B-horizont moeilijk te onderscheiden.
De Laarpodzolgronden zijn doorgaans natte of vochtige gronden
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 0-60 à 70 cm beneden
maaiveld.
') Strikt genomen vormen de dunne en matig dikke Gooreerdgronden
samen de bodemsubgroep Gooreerdgronden.

- 15 Veld£odzol£r£nden
Deze gronden onderscheiden zich alleen van de Laarpodzolgronden
door een dunne (<30 cm) A1-horizont. De oorspronkelijke gelaagd
heid is door diepe grondbewerking geheel verstoord.
Haarjaodzolgronden
Dit zijn eveneens gronden met een A-, B- en C-horizont. Zij zijn
gekenmerkt doors
1. een zwarte, dunne (<30 cm) A-horizont
2. een lichtgrijze 10-20 cm dikke A2-horizont (loodzandlaag)
3. een roodachtig geelbruine, duidelijke humuspodzol-B. Dit is een
B-horizont waarin de amorfe humus als huidjes rondom de zandkor
rels ligt
4• een xlxxor. ij-zerhuidjes rondom de zandkorrels, direct onder de*
geelgrijze of lichtgele C-hQrizont. waarin »zwarte fibers
kunnen voorkomen.^*^^?^^^^
^TV
De grenzen tussen de A1-, %2- en B-horizont zijn gewoonlijk scherp.
De overgang van de B- naar de C-horizont is wat geleidelijker.
Door diepe grondbewerking is de oorspronkelijke gelaagdheid
geheel verstoord.
Het zijn over het algemeen matig droge gronden met een gemid
deld hoogste grondwaterstand tussen 60 à 70 en 100 cm beneden
maaiveld.
Zwar_te__Enke_erdgr£nden
Deze gronden worden gekenmerkt door een zwarte, homogene, dikke
(>50 cm) A1- of Ap-horizont (cultuurdek).
Onder deze A1 treft men soms^e resten van een humuspodzol-B
en/of A2 aan. Deze dikke homogene -Loagrond is ontstaan door lang
durige bemesting met zgn. plaggemest (potstalmest). Deze mest be
vatte, behalve
dierlijke uitwerpselen en heidestrooisel nogal wat
zand, dat met de mest ieder jaar op het land kwam. In de loop van
vele tientallen jaren is de A1 hierdoor geleidelijk dikker geworden.
Matig dikke Gooreerdgronden
Dit zijn gronden met alleen een A- en een C-horizont. De B ont
breekt of is zeer zwak ontwikkeld. De gronden worden gekenmerkt doors
1. een matig dikke (30-50 cm), zwarte, homogene A1- of Ap-horizont
(cultuurdek)
2. een door het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
direct onder de B1, grauwwitte C-horizont
De grens tussen A- en C-horizont is gewoonlijk vrij scherp. De
gronden zijn diep bewerkt, waardoor de oorspronkelijke gelaagd
heid verstoord is. De aan de oppervlakte liggende homogene A1
is ontstaan door gebruik als bouwland of kwekerij nadat de be
werking had plaatsgehad.
Het zijn over het algemeen natte gronden met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand van 0-40 cm beneden maaiveld.
Dunne Go_oreerdgr£nden
Deze onderscheiden zich alleen van de matig dikke Gooreerdgronden
door een dunne (15—30 cm) A1.
Door een diepe grondbewerking is de oorspronkelijke gelaagd
heid geheel verstoord.
Bruine_ Beekeerdgrond en
Dit zijn eveneens gronden met alleen een A- en een C-horizont.
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- 16 Zij worden gekenmerkt door;
1. een dunne (15-30 cm) bruine A1-horizont
2. de aanwezigheid van duidelijke roest binnen een diepte van 35 cni
3. het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct
onder de A1 of Ap
De overgang tussen de A1- en C-horizont is gewoonlijk geleidelijk.
Door diepe grondbewerking is de oorspronkelijke gelaagdheid geheel
verstoord.
Het zijn over het algemeen natte en zeer sterk lemige gronden
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van 0-40 cm beneden
maaiveld.
Duinvaaggronden
Dit zijn gronden (stuifzandgronden) met een onduidelijke en zeer
dunne (2 à 3 cm) A- en B-horizont. Zij komen voor in stuifzand dat
hier voornamelijk bestaat uit los gelaagd humeus zand met ijzer
huidjes rondom de korrels, afkomstig van A- en B-horizonten van de
omliggende Haarpodzolgronden.

4« 2=S=-kJ=t=ILO=ê
De legenda is de verklarende lijst van systematisch gerangschikte
bodemeenheden, die op de bodemkaart voorkomen. Zij berust op de
Nederlandse bodemclassificatie en is hier op de bosbouw afgestemd.
Dit laatste wil zeggen dat de bodemeigenschappen, die voor de bosgroei van belang worden geacht zodanig in deze legenda zijn ver
werkt, dat de bodemeenheden een min of meer duidelijk verschil
inffeodomkundige betekenis hebben.
Onder bosbouwkundige betekenis verstaan wij in de eerste
plaats de opbrengst aan hout, maar daarnaast ook de invloed van
een bemesting of grondbewerking, de mate waarin bodemverwildering
kan optreden, de kans op verstuiving e.d..
4.1 DE OPZET VAN DE LEGENDA (bijlage 5, afb. 5)
De hoofdindeling van de legenda wordt gevormd door de 9 bodemsub
groepen, waarvan de belangrijkste kenmerken en eigenschappen in
hoofdstuk 3'4 werden besproken.
Het zijns
Boveengronden
aV
Laarpodzolgronden
cH
Veldpodzolgronden
H
Haarpodzolgronden
H
Zwarte Enkeerdgronden
E
Matig dikke Gooreerdgronden
cZ
Dunne Gooreerdgronden
Z
Bruine Beekeerdgronden
bZ
Duinvaaggronden
S
1)

Strikt genomen vormen de dunne en matig dikke Gooreerdgronden
samen één bodemsubgroep Gooreerdgronden.

- 17 Binnen deze subgroepen zijn, op grond van bosbouwkundige overwe
gingen, een aantal gronden onderscheiden die als kaarteenheid
(bodemeenheid) aangeduid worden. Deze kaarteenheden zijn op de
bodemkaart (bijlage 1) aangegeven als gekleurde, gecodeerde vlak
ken. Binnen een dergelijk vlak kunnen de eigenschappen van de bodem
als nagenoeg gelijk worden beschouwd.
De onderverdeling van deze subgroepen in kaarteenheden ge
schiedt nu naar één of meer van de volgende eigenschappen;
de ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld
de grofheid van het zand
de lemigheid
de dikte van het stuifzanddek
het humusgehalte van het stuifzand
de aard van de ondergrond
het voorkomen van cultuurinvloed
De ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld
Er is een indeling gemaakt in vochtklassen; nat, vo_chtig, matig
droog en droog.
De indeling is gebaseerd op het voorkomen van gleyverschijnselen in het bodemprofiel. De bovenkant van deze gleyverschijnselen komt in grote trekken overeen met de gemiddeld _hoogste grond
waterstand.
Deze indeling is gemaakt om de vochtvoorziening vanuit het
grondwater bij benadering aan te geven.
Met uitzondering van de Zwarte Enkeerdgronden en de Duinvaaggronden op profiel kunnen de vochtklassen als volgt worden omschre
ven;
nat
I hoogste gleyverschijnselen tussen 0 en 40 cm beneden
maaiveld
vochtig
; hoogste gleyverschijnselen tussen 40 en 60 à 70 cm
beneden maaiveld
matig droog; hoogste gleyverschijnselen tussen 60 à 70 en 80 à
100 cm beneden maaiveld
In verband met een diepere doorwortelbaarheid van de Zwarte
Enkeerdgronden en de Duinvaaggronden op profiel zijn voor deze
gronden afwijkende vochtklassen gemaakt. Deze luiden als volgt:
Vo_or_d_e _3wart_e_Enkeerdgr£nden
vochtig; hoogste gleyverschijnselen tussen 40 en 100 cm beneden
het maaiveld, of bij een A1 dikker dan 70 cm de hoogste
gleyverschijnseüên binnen 30 cm vanaf de onderkant van de
A1.
Voor^jle Duinvaaggronden _op_profiel
droog;

een stuifzanddek dunner dan 180 cm op een droog of matig
droog profiel.

De grofheid van het zand
Deze wordt uitgedrukt in de mediaan
2000 mu (M50). Er zijn drie klassen
uiterst fijn zand; M50 tussen 50
zeer fijn zand
; M50 tussen 105
matig fijn zand ; M50 tussen 150

van de fractie tussen 50 en
onderscheiden;
en 105 mu
en 150 mu
en 210 mu

- 18 Je lemigheid
ïïaar de lemigheid, het percentage minerale delen kleiner dan 50 mu,
zijn 5 klassen onderscheidens
leemarm
; leemgehalte <10a/o
zwak lemig
\ leemgehalte 10-1
zwak lemig en sterk lemig; leemgehalte 10-32-g^
sterk lemig
; leemgehalte 172"-32^f>
zeer sterk lemig
5 leemgehalte
De dikte van het stuifzanddek
Bij de Duinvaaggronden is in het stuifzanddek alleen de dikteklas
se van 40-100 cm onderscheiden.
Het humusgehalte van het stuifzand
Ook deze onderscheiding geldt alleen binnen de Duinvaaggronden.
Hierin is slechts één klasse onderscheiden en wel de klasse
"matig humeus". Het humusgehalte in deze klasse ligt tussen de 2v
en 5fo.
De aard van de ondergrond
Binnen de Duinvaaggronden wordt onderscheid gemaakt tussen gronden
met en zonder overstoven bodemprofiel in de ondergrond.
Binnen de Boveengronden wordt onderscheid gemaakt tussen het
wel of niet voorkomen van de B-horizont in de zandondergrond.
Het voorkomen van cultuurinvloed
Gronden waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend, gewoonlijk te
herkennen aan een dunne, matig homogene A1, worden op de bodemkaart met een toevoeging aangegeven.
4.2 DE CODERING
Op de bodemkaart zijn de kaarteenheden met een kleur en een 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 of eigenschappen van de kaarteenheden.
De voordelen van deze codering zijn dat men verschillende bodemkaarten gemakkelijker kan vergelijken en dat enkele belangrijke
bodemeigenschappen hieruit kunnen worden afgeleid. Dit laatste
zal hieronder nader worden toegelicht.
De code is samengesteld uit één hoofdletter, kleine letters
en cijfers. In sommige gevallen is de hoofdletter onderstreept.
De hoofdletter alleen, aldan niet onderstreept, of de hoofdletter
in combinatie met een kleine letter ervoor, geeft de hoofdinde
ling aan.
Boveengronden
aV
Laarpodzolgronden
cH
Veldpodzolgronden
H
Haarpodzolgronden
H
Zwarte Enkeerdgronden
E
Matig dikke Gooreerdgronden
cZ
Dunne Gooreerdgronden
Z
Bruine Beekeerdgronden
bZ
Duinvaaggronden
S
Een streepje onder de hoofdletter geeft aan het voorkomen
van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de A- of Bhorizont.
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Hoofdletter, al dan niet cri- Kleine letter
derstreept en al dan niet in achter de
combinatie met de kleine
hoofdletter
letter ervoor

Kleine letter vóór de
hoofdletter

gecodeer
de Bodem- Indeling naar de aard en
dikte v&n de A1 en de huousklasse
van het stuif
eenheden
zand

aVnz
aVnh

cHv35
cHv34
cHn53
cHv53
cHv51

Hoofdletter

Eerste cijfer

Indeling naar Indeling naar de grofheid Indeling naar de lede vochtklas- van het zand en de dikte migheid
se
klasse v.h. stuifzanddek

Indeling naar de aard van de onder
grond en de aanwezigheid van roest

z-zand zonder podzol-B

a-kleiarme, dikke, moe
rige 11
a-kleiarme, dikke, moe
rige A1

aY-Boveengronden

n-nat

aV-

n- "

c®matig dikke zwarte A1
It
If
H
II
c* «
H
«
M

cH-Laarpodzolgronden
C H W
H
"
M
cH- "
"
M
oH- »
"
cH- "
"
"

v-vochtig
Y
»
n»nat
v-vochtig
v=
"

3-zeer fijn zand
3» "
«
"
5"Oatig fijn zand
5" M
"
5- w
"
"

5-sterk lemig
4-sterk en zwak lemig
3-zwak lemig

H-Veldpodzolgronden
H» »
tl
m

v-vochtig
v»
"
v"
V"
"

3=zeer fijn zand
w
3» "
"
5"*»atig fijn zand
11
5" n
"

5-sterk lemig
4»sterk en zwak lemig
3-zwak lemig
1-leemarm

geen indeling
rt
ft
H
tt
tt
ft

1 -leemarm

geen indeling

C«

li

tt

rt

if

çm

it

ri

«

fi

"

"

geen indeling
«

Hv53
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Afb. 6. Da betekenis van de letters en cijfers in de code-
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- 19 De kleine letter vóór de hoofdletter zegt iets over de aard,
dikte of kleur van de A1 of van de humusklasse van het stuifzanddek. De kleine letter achter de hoofdletter zegt bij alle gronden
iets over de vochtklasse.
""
Behalve bij de Boveengronden en de Duinvaaggronden geeft het
eerste cijfer achter de hoofdletter de grofheid van het zand van de
bovengrond! het tweede cijfer geeft de lemigheid aan. Komt hier
achter nog een kleine letter dan zegt deze doorgaans iets over de
aard van de ondergrond of de aanwezigheid van roestverschijnselen
binnen een diepte van 35 cm beneden het maaiveld.
De cijfers, die betrekking hebben op de grofheid van het zand
van de bovengrond en op de lemigheid ontbreken bij de Boveengronden
en de Duinvaaggronden.
Bij de Boveengronden zegt de tweede letter achter de hoofdlet
ter iets over de aard van de ondergrond.
Bij de Duinvaaggronden geeft het cijfer achter de hoofdletter
de dikteklasse van het stuifzanddek weer. De kleine letter achter
het cijfer zegt hier iets over de aard van de ondergrond.
De betekenis van de letters en cijfers in de code van alle
voorkomende kaarteenheden wordt in een tabel (afb. 6) nader toege
licht.

4» 3 DE KAART- OF BODEMEEHHEDEN
In het.onderstaande wordt van iedere kaarteenheid een korte karak
teristiek gegeven, waarbij tevens de geschiktheid voor lariks, douglas, groveden en de inlandse eik is vermeld.
De oppervlakte ') van iedere kaarteenheid, uitgedrukt in ha
en in procenten van de totale oppervlakte en de geschiktheid voor
de hierboven genoemde houtsoorten kan men vinden in bijlage 5»
1)

De oppervlakte per bodemeenheid werd vastgesteld door middel
van een puntenraster over de bodemkaart. Zij ie dus wat globaal.

- 20 Kaarteenheid

: aVnz.

Omschrijving

: Hatte Boveengronden op sterk iemige, zeer fijnzandige ondergrond zonder podzol-B.
In de laagste delen van het terrein (vak 20 en
30), oppervlakte +1,25 ha.

Ligging en
oppervlakte
Kenmerken en
eigenschappen

Een homogene, zwarte A1-horizont, bestaande uit
kleiarm, moerig materiaal met duidelijke gleyverschijnselen vanaf het maaiveld.
Een grauwgrijze C-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand met dui
delijke gleyverschijnselen.
Een grijsblauwe G-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand met zeer
duidelijke gleyverschijnselen.

0-50 à 80 cm
50 à 80-100 cm
100-125 cm

Dit zijn zeer natte, laag gelegen gronden, die
langdurig onder water staan.
Bodemwaardering

s

Voor lariks ongeschikt.
Yoor douglas en groveden ongeschikt.
Voor de inlandse eik minder geschikt.

Kaarteenheid
Omschrijving
Ligging en
oppervlakte

aVnh.
: Natte Boveengronden op sterk lemige, zeer fijnzandige ondergrond met podzol-B.
o In de laagste delen van het terrein (vak 6),
* oppervlakte + 0,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-50 à 80 cm
50 à 80-70à100cm
100-125 cm

Als aVnz.
Een bruine B2-horizont, bestaande uit matig
humeus, sterk lemig, zeer fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen.
Als aVnz.
Dit zijn eveneens zeer natte, laag gelegen gron
den die langdurig in het water liggen.

Bodemwaardering

Als aVnz.

afb. 7

C !

- 120 cm

TOCHTIGE LMSPODZOLGROMD
(in onvergraven toestand)
Kaarteenheid: cHv35; cHvJ4; cHv53; cHv51

- 22 Kaarteenheid

: cHv35 (afb. 7).

Omschrijving

; Diep vergraven, vochtige, sterk lemige, zeer
fijnzandige Laarpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de vrij vlakke delen van het terrein (vak
I?)» oppervlakte + 0,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
O-4O cm
40-80 à 100 cm
80 à IOO-I25 cm

Een homogene, zwarte Ap-horizont, bestaande uit
matig humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
(cultuurdek).
Een heterogene Ap-horizont, bestaande uit matig
humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand met dui
delijke gleyverschijnselen.
Een grijswitte C-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand met zeer
duidelijke gleyverschijnselen.
Het zijn goed vochthoudende gronden met een ge
middeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en
60 cm beneden het maaiveld. Door de diepe .grond
bewerking zijn dit zeer diep doorwortelbare gron
den.
De homogene Ap-horizont is ontstaan doordat deze
gronden een tijdlang in gebruik zijn geweest
als kwekerij.

Bodemwaardering

Voor lariks zeer geschikt.
Voor douglas en groveden zeer geschikt.
Voor inlandse eik geschikt.

- 23 Kaarteenheid

cïïv34 (aft). 7).

Omschrijving

Diep vergraven, vochtige, sterk en zwak lemige,
zeer fijnzandige Laarpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de vrij vlakke, iets verhoogde delen van
het terrein, oppervlakte + 0,25 ha»

Kenmerken en
eigenschappen

Als cHv35, maar met difc verschil, dat bodemeen
heid cHv34 bestaat uit zwak en sterk lemig zeer
fi.in zand. "
Dit zijn goed vochthoudende gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand van + 50 à
60 cm beneden maaiveld. Door de diepe grondbe
werking zijn dit zeer diep doorwortelbare gron
den.
Ook hier is de homogene Ap-horizont ontstaan
door gebruik van deze gronden als kwekerij.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden zeer geschikt.
Voor inlandse eik geschikt.

- 24 Kaarteenheid

; cHn53.

Omschrijving

s Ondiep vergraven, natte, zwak lemige, matig fijnzandige Laarpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

In een vrij laag gedeelte van het terrein (vak
31)> oppervlakte + 0,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-40 cm
4O-7O à 80 cm

70 à 80-125 cm

Een homogene, zwarte Ap-liorizont, bestaande
uit matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand
met duidelijke gleyverschijnselen (cultuurdek).
Een bruine B2-horizont, bestaande uit matig
humeus, zwak lemig, matig fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen. Soms is het bovenste
deel van deze laag wat heterogeen door vergra
ving.
Een grijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zwak lemig, matig fijn zand, overgaand
in sterk lemig, zeer fijn zand met zeer duide
lijke gleyverschijnselen.
De homogene Ap-horizont is ontstaan doordat de
ze gronden in gebruik zijn voor de tuinbouw.
Het zijn vrij natte gronden met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand tussen 0 en 40 cm beneden
het maaiveld.

Bodemwaardering

s Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

- 25 Kaarteenheid

cHv53 (afb. 7).

Omschrijving

Ondiep vergraven, vochtige, zwak lemige, matig
fijnzandige Laarpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de wat hogere, doch vrij vlakke delen van het
terrein (vak..~3'1') » oppervlakte + 2,]"%,~ha.

Kenmerken en
eigenschappen
O-4O cm
40-125 cm

^

5»C

f„

'

Als cHn53» doch zonder gleyverschijnselen.
Als cHn53.
Dit zijn matig goed vochthoudende gronden met
een gemiddeld hoogste grondwaterstand van + 50
à 70 cm beneden maaiveld.
Ook hier is de homogene Ap-horizont ontstaan
doordat deze gronden in gebruik zijn voor de
land- en tuinbouw.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden zeer geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

- 26 Kaarteenheid

s cïïv51 (afb. 7).

Omschrijving

s Ondiep vergraven, vochtige, leemarme, matig
fijnzandige Laarpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

In vak 27» Oppervlakte + 0,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-35 cm
55-50 à 60 cm

50 à 60-125 cm

Een matig homogene, zwarte Ap-horizont, bestaan
de uit matig humeus, leemarm, matig fijn zand.
Een heterogene Ap-horizont, "bestaande uit matig
humusarm, leemarm, matig fijn zand.
In deze laag komen vnl. brokken voor van de
oorspronkelijke B2-horizont.
Een grijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, leemarm, matig fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen, op circa 100 à 120 cm
overgaand in sterk lemig, zeer fijn zand.
Dit zijn gronden met een gemiddeld hoogste grond
waterstand van + 50 à 60 cm beneden het maaiveld.
Het vochthoudend vermogen van deze gronden is vrij
gering. In droge zomers kan bij lariks een
vochttekort optreden. De homogene Ap-horizont
is ontstaan doordat deze gronden in gebruik
zijn voor de landbouw.

Bodemwaardering

; Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

Afb. 8

-

80

C

- 120 cm
VOCHTIGE VELDPODZOLGROED
(in onvergraven toestand)
Kaarteenheids Hv35; Hv34$ Hv53j Hv51

- 27 Kaarteenheid

; Hv35 (afb. 8).

Omschrijving

; Diep vergraven, vochtige, sterk lemige, zeer
fijnzandige Veldpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

Komt verspreid voor in het eigenlijke Liesbos
' in de vrij vlakke delen van het terrein, opper
vlakte + 39,75 ha»

Kenmerken en
eigenschappen
0-80 à 100 cm

80 à 100-125 cm

Een heterogene Ap-horizont, bestaande uit matig
humeus tot matig humusarm, sterk lemig, zeer
fijn zand met duidelijke gleyverschijnselen van
af + 40 à 50 cm.
Een grijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand met zeer
duidelijke gleyverschijnselen.
Dit zijn gronden met een groot vochthoudend ver
mogen. De gemiddeld hoogste grondwaterstand be
draagt + 40 à 50 cm beneden het maaiveld. Door
de diepe grondbewerking zijn dit zeer diep doorwortelbare gronden.

Bodemwaardering

Toor lariks zeer geschikt.
Voor douglas en groveden zeer geschikt.
Toor inlandse eik geschikt.

- 28 Kaarteenheid

: Hv34 (aft. 8).

Omschrijving

t Diep vergraven, vochtige, sterk en zwak lemige,
zeer fijnzandige Veldpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

Komt alleen voor in het eigenlijke Liesbos op
de iets hogere delen van het terrein. Opper
vlakte + 31 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-80 à 100 cm

80 à 100-125 cm

Een heterogene Ap-horizont, bestaande uit matig
humusarm, zwak en sterk lemig, zeer fijn zand
met duidelijke gleyverschijnselen vanaf + 50 à
60 cm.
Een geelgrijze tot grijswitte C-horizont, be
staande uit uiterst humusarm, sterk lemig en
zwak lemig, zeer fijn zand met zeer duidelijke
gleyverschijnselen.
Door de diepe grondbewerking zijn dit zeer diep
doorwortelbare gronden.
Het vochthoudend vermogen is vrij groot, terwijl
de gemiddeld hoogste grondwaterstand ongeveer
50 à 60 cm bedraagt.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden zeer geschikt.
Voor inlandse eik geschikt.

- 29 Kaarteenheid

Hv53 (afb. 8).

Omsehrijving

Diep vergraven, vochtige, zwak lemige, matig
fijnzandige Veldpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

Komt uitsluitend voor in het afzonderlijk gele
gen gebied van de boswachterij (vak 28, 29 en
30), oppervlakte + 7 lia.

Kenmerken en
eigenschappen
0-70 à 80 cm
70 à 80-125 cm

Een heterogene Ap-horizont, bestaande uit matig
humusarm, zxirak lemig, matig fijn zand met dui
delijke gleyverschijnselen vanaf circa 60 cm.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zwak lemig, matig fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen op circa 100 cm over
gaand in bleekgrijs, sterk lemig, zeer fijn
zand.
Het minder vochthoudend vermogen van deze gron
den kan voornamelijk worden toegeschreven aan
het vrij geringe leemgehalte.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

Kaarteenheid

Ïïv53 met de toevoeging (c).

Omschrijving

Diep vergraven, vochtige, zwak lemige, matig
fijnzandige Veldpodzolgronden met cultuurin
vloed.

Ligging en
oppervlakte

In vak 30. Oppervlakte 2 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als Hv53, maar met een vrij homogeen laagje ter
dikte van + 15 à 20 cm, dat is ontstaan tijdens
een kort gebruik van deze gronden voor de land
bouw.

Bodemwaardering

: Als Hv53.

-V 30 Kaarteenheid

! Hv51 (afb. 8).

Omschrijving

; Diep vergraven, vochtige, leemarme, matig fijnzandige Veldpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

Komt voor in de depressies en zanden van de
hoge, jonge dekzandrug aan de noord- en west
zijde van het eigenlijke Liesbos. Oppervlakte
+ 3,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Een heterogene Ap-horizont bestaande uit matig
humusarm, leemarm, matig fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen vanaf een diepte van
circa 50 à 70 cm.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, leemarm, matig fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen op circa 100 à 120 cm
overgaand in bleekgrijs, sterk lemig, zeer fijn
zaad.

70 à 80-125 cm

Het vochthoudend vermogen van deze gronden is
als gevolg van de leemarme bovengrond vrij ge
ring. De gemiddeld hoogste grondwaterstand be
draagt circa 50 à 70 cm beneden het maaiveld.
Bodemwaardering

2

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

Afb. 9

MATIG DROGE HAARPODZOLGROND
(in onvergraven toestand)
Kaarteenheid: Hm5l

- 31 Kaarteenheid

Hm51 (aft. 9).

Omschrijving

Diep vergraven, matig droge, leemarme, matig
fijnzandige ïïaarpodzolgronden.

Ligging en
oppervlakte

Komt voor op de hoogste delen van het terrein.
Oppervlakte + 16 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-60 à 70 cm
60 à 70-125 cm

Een heterogene Ap-horizont, bestaande uit matig
humusarm, leemarm, matig fijn zand met ijzer
huidjes rondom de zandkorrels.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, leemarm, matig fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen vanaf + "JO a, 90 cm.
De verwerkte bovengrond bestaat vnl. uit zwarte
en bruine brokken van de oorspronkelijke B2horizont, vermengd met vrij veel loodzand (A2).
In het bovenste deel van de C-horizont bevinden
zich ijzerhuidjes rondom de zandkorrels.
Het vochthoudend vermogen van deze gronden is
gering, maar ze zijn wat droogtegevoelig. De
gemiddeld hoogste grondwaterstand is + 80 cm.

Bodemwaardering

Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

Kaarteenheid

Hm51 met de toevoeging (c).

Omschrijving

Diep vergraven, matig droge, leemarme, matig
fijnzandige ïïaarpodzolgronden met cultuurin
vloed.

Ligging en
oppervlakte

In vak 30- Oppervlakte 0,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als Ïïm51, maar met een vrij homogeen bovenlaagje
ter dikte van circa 15 à 20 cm, dat is ontstaan
tijdens een kort gebruik van deze gronden voor de
landbouw.

Bodemwaardering

: Als Hm51.

- 32
Kaarteenheid

s Ev51h.

Omschrijving

: Diep vergraven, vochtige, leemarme, matig fijnzandige, Zwarte Enkeerdgronden.

Ligging en
oppervlakte

o

In vak 23» Oppervlakte 0,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-70 cm
70-100 à 110 cm

100 à 110-125 cm

Een homogene, zwarte Ap-horizont, bestaande
uit matig humeus, leemarm, matig fijn zand
(cultuurdek).
Een heterogene, stede Ixidzandhouienie
Ap-horizont,
bestaande uit matig humeus, leemarm, matig fijn
zand met zwakke gleyverschijnselen vanaf +
100 cm.
Een bruine B2-horizont, bestaande uit matig hu
meus, leemarm, matig fijn zand met duidelijke
gleyverschijnselen.
Dit zijn zeer goed vochthoudende gronden, on
danks hun vrij diepe grondwaterstand. De ge
middeld hoogste grondwaterstand bedraagt +100
à 120 cm.
De homogene Ap is ontstaan door een langdurig
gebruik van deze gronden voor de landbouw. Het
zijn zeer diep doorwortelbare gronden.

Bodemwaardering

s Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden zeer geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

- 33 Kaarteenheid

s cZn15»

Omschrijving

; Diep vergraven, natte, sterk lemige, uiterst
fijnzandige, matig dikke Gooreerdgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de lage delen van het terrein, in de
vakken 17? 22 en 23» Oppervlakte 4»25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-30 à 40 cm

30 à 40-80 à 100 cm

80 à 100-125 cm

Een homogene, zwarte Ap-horizont, bestaande
uit matig humeus, sterk lemig, uiterst fijn
zand met duidelijke gleyverschijnselen
(cultuurdek).
Een heterogene Apg-horizont, bestaande uit
matig humusarm, sterk lemig, uiterst fijn
zand met zwakke roest- en duidelijke gley
verschi jnselen.
Een grijswitte Cg-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, sterk lemig, uiterst fijn
zand met zeer duidelijke roest- en gleyver
schijnselen.
Het zijn zeer goede vochthoudende, diep
doorwortelbare gronden met een gemiddeld
hoogste grondivaterstand tussen 0 en 40 cm
beneden het maaiveld.
De homogene Ap van 0-30 à 40 cm is ontstaan
door het gebruik van deze gronden voor land
bouw of kwekerij. De heterogene Ap-horizont
bestaat uit zwart, humeus materiaal, afkom
stig van de oorspronkelijke A1 , vermengd met
grijswit zand van de oorspronkelijke C-horizont.
De chemische vruchtbaarheid kan als vrij
gunstig worden beschouwd vooral in verband
met het iets hogere lutumgehalte van deze
gronden.

Bodemwaardering

: Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik zeer geschikt.

- 34 Kaarteenheid

cZn35•

Omschrijving

Ondiep vergraven, natte, sterk lemige, zeer fijnzandige, matig dikke Gooreerdgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de laagste delen van het terrein, uitsluitend
in het afzonderlijk gelegen gebied van de boswachterij (vak JO en 31 )• Oppervlakte 1^5 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-30 à 40 cm

Een homogene, zwarte Ap-horizont, bestaande
uit matig humeus, sterk lemig, zeer fijn zand
met duidelijke gleyverschijnselen (cultuurdek).
30 à 4O-4O à 50 cm Een heterogene Ap-horizont, bestaande uit matig
humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen.
40 à 50-80 à 100 cm Een grijze Cg-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zi^ak lemig, matig fijn zand met duide
lijke roest- en gleyverschijnselen.
80 à 100-125 cm
Een grijswitte Cg-horizont, bestaande uit uiteret
humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand met roest
en gleyverschijnselen.
Het zijn goed vochthoudende gronden met een ge
middeld hoogste grondwaterstandtussen 0 en 40
cm. De homogene Ap is ontstaan door het gebruik
van deze gronden voor land- en tuinbouw.
De aanwezigheid van + 40 à 60 cm dikke, zwak
lemige, matig fijnzandige laag maakt deze gron
den iets minder geschikt voor de inlandse eik.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik geschikt.

Afb. 10

NATTE, DUNNE GOOREERDGROND
(in onvergraven toestand)
Kaarteenheid? Zn15 en Zn35

- 35 Kaarteenheid

s Zn15 (afb. 10).

Omschrijving

; Diep vergraven, natte, sterk lemige, uiterst
fijnzandige, dunne Gooreerdgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de lagere delen van het terrein, verspreid
voorkomend in het eigenlijke Lieshos. Oppervlak
te 52 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-80 à 100 cm

80 à 100-125 cm

Een heterogene Apg-horizont, bestaande uit ma
tig humusarm, sterk lemig, uiterst fijn zand
met duidelijke gleyverschijnselen en zwakke
roest.
Een grijswitte Cg-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, sterk lemig, uiterst fijn zand met
duidelijke roest- en gleyverschijnselen.
Het zijn zeer goed vochthoudende, diep doorwortelbare gronden met een gemiddeld hoogste grond
waterstand tussen 0 en 4-0 cm beneden het maai
veld.
De heterogene Ap-horizont bestaat uit een meng
sel van zwart humeus en grijswit humusarm mate
riaal, afkomstig van de oorspronkelijke A1- en
C-horizont. De chemische vruchtbaarheid van
deze gronden kan als vrij gunstig worden beschouwd
als gevolg van het wat hogere lutumgehalte van
de bovengrond.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor de inlandse eik zeer geschikt.
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Zn35 (afb. 10).

Omschrijving

Diep vergraven, natte, sterk lemige, zeer fijnzandige, dunne Gooreerdgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de lagere delen van het terrein, uitsluitend
in het afzonderlijk gelegen deel van de boswachterij (vak 29 en 30)• Oppervlakte 2,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-50 à 60 cm
50 à 60-+ 100 cm
+ IOO-I25 cm

Een heterogene Ap-horizont, bestaande uit matig
humeus, sterk lemig, zeer fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen.
Een grijswitte Cg-horizont, bestaande uit zwak
lemig, matig fijn zand met duidelijke roest- en
gleyverschijnselen.
Een grijswitte Cg-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand
met roest- en glejnrerschijnselen.
Het zijn goed vochthoudende gronden met een ge
middeld hoogste grondwaterstand tussen 0 en 40
cm. De aanwezigheid van een circa 50 cm dikke,
zwak lemige, matig fijnzandige laag maakt deze
gronden iets minder geschikt voor de inlandse
eik.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik geschikt.
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s Zv35.

Omschrijving

: Diep vergraven, vochtige, sterk lemige, zeer
fijnzandige, dunne Gooreerdgronden.

Ligging en
oppervlakte

In vak 30. Oppervlakte 0,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als Zn35, maar met duidelijke gleyverschijnselen vanaf + 45 om en een gemiddeld hoogste grond
waterstand tussen 40 en 60 cm.

Bodemwaardering

î

Als Zn35*

Kaarteenheid

; Zv35 met de toevoeging (c).

Omschrijving

t Diep vergraven, vochtige, sterk lemige, zeer
fijnzandige, dunne Gooreerdgronden met cultuur
invloed.

Ligging en
oppervlakte

In vak 30. Oppervlakte 0,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als 2v35 maar dan met een vrij homogeen bovenlaagje ter dikte van 15 à 20 cm dat ontstaan is
tijdens een kort gebruik van deze gronden voor
de landbouw.

Bodemwaardering

Als Zv35»

Aft. 11

- 120 cm

NATTE, BRUINE BEEKEERDGROND
(in vergraven toestand)
Kaarteenheid: bZn17g

- 38 Kaarteenheid

bZnl7g (afb. 11).

Omschrijving

Diep vergraven, natte, zeer sterk lemige, uiterst
fijnzandige Bruine Beekeerdgronden.

Ligging en
oppervlakte

In de laagste delen van het terrein, uitsluitend
in het eigenlijke Liesbos. Oppervlakte 37>25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-80 à 100 cm

80 à 100-125 cm

Een heterogene, sterk roestige Apg-horizont,
bestaande uit zeer humusarm tot matig humusarm,
lutumhoudend, zeer sterk lemig, uiterst fijn
zand met duidelijke gleyverschijnselen. De oor
spronkelijke, bruine A1 is door diepe grondbe
werking vermengd met de C-horizont.
Een grijswitte, sterk roestige Cg-horizont op
100 à 120 cm vaak overgaand in een grijsblauwe
G-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, zeer
sterk lemig, uiterst fijn zand tot zandige leem.
Het zijn zeer goed vochthoudende, diep doorxrortelbare gronden met een gemiddeld hoogste grond
waterstand tussen 0 en 40 cm.
De chemische vruchtbaarheid van deze gronden
wordt in belangrijke mate bepaald door het vrij
hoge lutumgehalte. Deze zal naar schatting varië
ren van + 7-15^<>. Ook de pH is, in vergelijking
met de Veld- en Haarpodzolgronden en de Zwarte
Beekeerdgronden belangrijk hoger.
In zeer incidentele gevallen is vrije koolzure
kalk in het profiel geconstateerd.
Gezien de zeer goede groei van de inlandse eik
worden deze gronden uitermate geschikt geacht
voor de teelt van deze houtsoort.

Bodemwaardering

Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor de inlandse eik zeer geschikt.
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hSvl z.

Omschrijving

Ondiep vergraven, vochtige 40 à 60 cm dikke,
matig humeuze, leemarme, matig fijnzandige Duinvaaggronden niet op profiel (stuifzand niet op
profiel).

Ligging en
oppervlakte

In een kleine depressie op de hoge rug langs de
westrand van het eigenlijke Liesbos (vak 4)»
Oppervlakte 0,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0-40 à 60 cm
40 à 6O-7O a 90 cm
70 à 9O-I25 cm

Een heterogene Ap-horizont vnl. bestaande uit
matig humeus, leemarm, matig fijn stuifzand.
Een grijze, sterk roestige Cg-horizont, bestaan
de uit uiterst humusarm, leemarm, matig fijn
zand met duidelijke gleyver'schi jnselen.
Een grijze, roestige Cg-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, sterk lemig, zeer fijn zand
met duidelijke gleyverschijnselen.
Dit zijn goed vochthoudende gronden met een
gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en
60 cm beneden het maaiveld .

Bodemwaardering

; Voor lariks geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.
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hSdlp.

Omschrijving

Ondiep vergraven, droge 40 à 60 cm dikke matig
humeuze, leemarme, matig fijnzandige Duinvaaggronden op profiel (stuifzand op profiel).

Ligging en
oppervlakte

Op de hoogste delen van het terrein langs de
westrand van het eigenlijke Liesbos (vak 4 e*i
9). Oppervlakte 3 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
O-4O à 60 cm

40 a 6O-5O a 70 cm
50 à 70-100 à120 cm
100 à 120-125 cm

Een matig heterogene, sterk loodzandhoudende
Ap-horizont, bestaande uit matig humeus, leem
arm, matig fijn stuifzand. Dit stuifzand is af
komstig van verstoven A- en B-horizonten.
Een zwarte B2h-horizont, bestaande uit sterk
humeus, leemarm matig fijn zand.
Een geelbruine B2-horizont, bestaande uit matig
humusarm, leemarm, matig fijn zand.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, leemarm, matig fijn zand met duide
lijke gleyverschijnselen vanaf circa 120 cm.
Hoewel dit gronden zijn met een vrij diep grond
waterstand is het vochthoudend vermogen, dank
zij de humeuze bovengrond, vrij redelijk.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand is dieper
dan 120 cm.

Bodemwaardering

: Voor lariks matig geschikt.
Voor douglas en groveden geschikt.
Voor inlandse eik minder geschikt.

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 ja,ar) met
een massa-omloop van maximaal 40 jaar. Absolute boniteit
9-13
3. Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar
hout met een massa-omloop van max. 30 jaar.
Het risico op een terugslag in groei ook op lage leeftijd
(10-15 jaar) is vrij groot. Absolute boniteit 6-8
4• Ongeschikt
Niet geschikt voor de teelt van lariks
GESCHIKTHEIDSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Van Soest '55)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor d<; 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 bjniteit 12-17
3. Matiß geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige geval
len voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 8-11
4. Ongeschikt
Niet geschikt vcor de teelt van douglas. Boniteit III.
Absolute boniteit 7 sn lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEN GROVE DEN (Gebruikte opbrengsttabel Grandjean en Stoffels '55)
1. Zeer geschikt
Boniteit I-II. Absolute "boniteit 6-7
2. Geschikt
Boniteit III. Absolute boniteit 5
3. Matig geschikt
Boniteit IV-V. Absolute boniteit 3~k-4~t
4. Ongeschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb.12 . Omschrijving geschiktheidsklassen.
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Om tot een geheel juiste waardering te kunnen komen zou men alle
ingewikkelde betrekkingen tussen bodem en bos volledig moeten
kennen. Ons inzicht hieromtrent is echter verre van volledig. Wel
is het met de huidige kennis mogelijk door middel van zogenaamde
geschiktheidsklassen een voor de praktijk bruikbare bodemwaarde
ring te geven voor de Japanse lariks, de douglas, de groveden en
de inlandse eik. Met nadruk zij erop gewezen, dat deze geschikt
heidsbeoordeling een eerste benadering is waaraan nog veel ver
beterd zal kunnen worden.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
gegevens worden ontleend, die o.a. betrekking hebben op de uitwer
king van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking
en de kans op bodemverwildering na sterke dunning of kaalkap.
Daarom verdient het aanbeveling naast de geschiktheidskaarten voor
al ook de bodemkaart te raadplegen.
5.1 DE GESCHIKTHEIDSKLASSEN
De geschiktheid van de grond voor de teelt van lariks, douglas en
groveden is voor ieder van deze houtsoorten uitgedrukt in vier
zgn. geschiktheidsklassen en wel: _ze_er_g_eS£hl.kt_, geschikt, matig
geschikt en ingeschikt. Deze klassen zijn opgesteld in samenwer
king met het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation.
Uit de omschrijving van deze klassen (afb. 12) blijkt dat de
"massa-omloop", de "boniteit" en het "risico van de teelt" de maat
staven voor deze geschiktheid zijn. De"produktiekosten", eveneens
een belangrijke maatstaf, moesten wegens het vrijwel niet beschik
baar zijn van gegevens, buiten beschouwing blijven. De omschrijving
van de klassen is uitvoeriger naarmate er meer bekend was over het
groeiverloop van de houtsoort op de verschillende gronden# Zo is
in de geschiktheid voor de lariks de massa-omloop, de boniteit en
het risico van de teelt verwerkt, maar in die van de groveden alleen
de boniteit.
Voor de inlandse eik zijn een drietal geschiktheidsklassen on
derscheiden en wel: zeer geschikt, geschikt en minder geschikt.
Hierin is voorlopig - alleen als een eerste benadering en zeer glo
baal - de boniteit verwerkt.
De klasse "minder geschikt" kan men zien als ongeschikt tot ma
tig geschikt.
5.2 DE GESCHIKTHEIDSBEPALING
De bepaling van de geschiktheid van de grond voor de groveden be
rust vnl. op de resultaten van onderzoekingen op overeenkomstige
gronden in andere gebieden, aangevuld met enkele visuele beoorde
lingen van opstanden in het Liesbos zelf.
De geschiktheidsbepaling van de grond voor de lariks en de
douglas berust meer op de visuele beoordeling van opstanden op
overeenkomstige gronden elders, aangevuld met enkele iiraarnemingen
in deze boswachterij zelf, dan op onderzoekingen. Deze basis voor
de geschiktheidsbeoordeling is dan ook aanmerkelijk zwakker dan
die voor de groveden.
De bepaling van de geschiktheid van de grond voor de inlandse
eik berust uitsluitend op de visuele beoordeling van opstanden in
het Liesbos.

- 42 Onderzoek van enige betekenis naar de relatie bodem-bos heeft voor
deze houtsoort vrijwel niet plaatsgehad.
De visuele beoordeling is voor alle vier houtsoorten uitge
voerd in samenwerking met deskundigen (de plaatselijke houtvester
en bosbouwkundig ambtenaar) van het Staatsbosbeheer.
5.3 DE GESCHIKTHEIDSKAARTEN
De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om een overzicht te krij
gen van de oppervlakte, plaats en verdeling van de produktiemogelijkheden van de grond. Deze kaarten zijn afgeleid van de bodemkaart.
Detijla^n 2 en 4 geven een overzicht van de geschiktheid van
de grond voor de lariks en de inlandse eik.
Daar de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor de
douglas en de groveden gelijk is, werd voor deze twee houtsoorten
slechts esn kaart vervaardigd (bijlage 3).
5.4 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE JAPJÜTSE LARIKS
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid.
Daar de vochtvoorziening in het Liesbos voor een belangrijk
deel afhangt van de stand en de fluctuatie van het grondwater,
zal de lariks sterk reageren op de hierin voorkomende verschillen.
Langdurig hoge grondwaterstanden (O-4O cm) verdraagt hij slecht.
Een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 100 cm schijnt
voor een goede vochtvoorziening reeds te laag te zijn.
Een te hoge pH werkt remmend op de groei (Van Goor, 1953b),
terwijl een hoog stikstofgehalte een slechte stamvorm veroorzaakt.
Fosfaat moet in voldoende mate aanwezig zijn, een P-totaal van
ongeveer 40 kan als minimum voor een goede groei worden beschouwd
(Van Goor, 1953 t/m 1956).
_Zeer_ges£hikt
Als zeer geschikt voor de teelt van lariks kunnen worden beschouwd
de kaarteenheden cHv35 en Hv35» De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
40 ha, dit is + 17,9f° van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met een relatief hoge chemische vruchtbaar
heid en een zeer goede vochtvoorziening.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd de kaart
eenheden; cHv34; cïïv53; Hv34; Hv53; Hv53 (c)1)1 Ev5lh; cZni5; cZn35s
Zn15; Zn35; Zv35> Zv35 (c)j bZn17g en hSv1z. De gezamenlijke opper
vlakte bedraagt 141,75 ha of + 63,4$ van de totale oppervlakte.
Ook dit zijn gronden met een relatief hoge chemische vrucht
baarheid en een goede vochtvoorziening.
De eerste vijf worden voor de lariks wat lager aangeslagen
door hun geringer leemgehalte (hierdoor is ook het vochthoudend
vermogen minder); de volgende j zijn lager geclasseerd door een
mogelijk te hoge pïï van de ondergrond of boven- en ondergrond
(bZnl7g).

') toevoeging c.

- 43 Als matig geschikt voor de teelt van lariks kunnen x^orden beschouwd
de kaarteenheden: cHn53» cHv51| Hv51 ; Hm51; Hm51 (c) en hSdlp.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 24 ha, dit is + 10,7$ van de
totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden waarvan of de vochtvoorziening bf de
chemische vruchtbaarheid te wensen overlaat voor een optimale
groei van de lariks.
De kaarteenheid cHn53 is wat te nat, terwijl de overige kaart
eenheden gewoonlijk wat te droog en/of chemisch wat minder vrucht
baar zijn, als gevolg van het geringe leemgehalte van de bovengrond.
Ongeschikt
Als ongeschikt voor de teelt van de lariks worden beschouwd de kaart
eenheden aVnz en aVnh. De gezamenlijke oppervlakte hiervan is 1,50
ha. Dit is slechts 0,7$ van de totale oppervlakte.
Het zijn zeer natte laag gelegen veengronden met langdurig
zeer hoge grondwaterstanden.
5.5 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE DOUGLAS
De douglas kan met een betrekkelijk geringe hoeveelheid vocht nog
een goede opbrengst geven.
Hoewel de groei op de vochtige gronden beter is dan op de droge,
reageert hij toch aanmerkelijk minder scherp op de stand en fluc
tuatie van het grondwater dan de lariks.
Aan de chemische vruchtbaarheid worden vrij hoge eisen ge
steld. Vooral het fosfaatgehalte van de grond en het stikstofge
halte van de humus mogen niet te laag zijn. Een P-totaal van 40 en
een stikstofgehalte van de humus van ongeveer 2$ gelden als mini
mum voor een goede groei van de douglas. Groeiremmingen en wortelrot bij de douglas kan men verwachten op gronden met een hoge pH.
Ze£r_g£S£hikt_
Als zeer geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd de
kaarteenhedens cïïv35; cHv34j cHv53; Hv35? HvJ4 en Ev51h.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 74>50 ha, dit is + 33>3$
van de totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden met een goede vochthuishouding en een
relatief hoge chemische vruchtbaarheid. Met uitzondering van de
kaarteenheden Hv35 en Hv34 zijn deze gronden doorgaans wat gevoe
lig voor het optreden van wortelrot.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van de douglas worden beschouwd de
kaarteenheden; cHn53l cHv51; Hv53; Hv53 (c); Hv51; Hm51; Hm51 (c);
cZnl55 cZn35? Zn15; Zn35; Zv35; Zv35 (0); bZn17g| hSvlz en hSdlp.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 131,25 ha, dit is +
58,7$ van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden, waarvan bf de vochtvoorziening of de che
mische vruchtbaarheid iets ongunstiger is dan bij de vorige groep.
Gedeeltelijk zijn zij wat te nat (cHn53) en gedeeltelijk wat te
droog door lagere grondwaterstanden en/of een geringer vochthoudend vermogen als gevolg van een lager leemgehalte (Hm51; hSdlpi
cHv515 Hv53; HV51). Op de Beekeerdgronden (bZnl7g) en de Gooreerdgronden mag men geen maximale groei van de douglas verwachten in
verband met een mogelijk te hoge pH van boven- en/of ondergrond.
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Gronden welke matig geschikt zijn voor de teelt van douglas komen
hier niet voor.
Ongeschikt
Als ongeschikt voor de teelt van de douglas worden beschouwd de
kaarteenheden aVnz en aVnh. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
1,50 ha.
Dit is slechts 0,7van de totale oppervlakte.
Het zijn de zeer natte, laag gelegen veengronden met langdurig
zeer hoge grondwaterstanden.
5.6 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE GROVEDEN
Over de eisen, die de groveden aan de grond stelt is nog weinig
bekend. In het algemeen kan men zeggen dat deze houtsoort met
weinig vocht en voedsel nog een redelijte aanwas kan bereiken.
Wat dë eisen aan de vochtvoorziening betreft, staat de grove
den dichtbij de douglas. Uit oppervlakkige veldwaarnemingen krijgt
men de indruk, dat hij wat gevoeliger is voor verschillen in fluc
tuatie van het grondwater. Op verschillen in chemische vruchtbaar
heid reageert de groveden doorgaans weinig. V/el wordt algemeen aan
genomen dat de groei van de groveden in ongunstige zin wordt beïn
vloed door een te hoge pH van de grond.
Het valt op dat de geschiktheidsbeoordeling voor de groveden
en de douglas geheel gelijk zijn. Waarschijnlijk vindt dit zijn
oorzaak in de betrekkelijk geringe verschillen in chemische vrucht
baarheid van de grond en in het relatief hoge niveau daarvan.
Bovendien zijn de geschiktheidsklassen vrij a^tarv«?, kleine
verschillen in groei blijven gewoonlijk binnen één geschiktheids
klasse.
Aangezien de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor de
groveden gelijk is aan die voor de douglas en ook de argumentatie
hiervan gelijkluidend is, laten wij een nadere bespreking van
elke geschiktheid voor de groveden achterwege. Men zie hiervoor
bijlage 3.
5.7 DE GESCHIKTHEIDSBEOORDELING VOOR DE INLANDSE EIK
Over de eisen, die de inlandse eik aan de bodem stelt lopen de
meningen wat uiteen. Men is het er in het algemeen wel over eens
dat deze houtsoort vrij hoge eisen stelt aan de vochtvoorziening
en de chemische vruchtbaarheid van de grond.
Op grond van visuele waarnemingen in deze boswachterij krijgt
men de indruk dat de beste inlandse eik voorkomt op de wat lutumhoudende, zeer sterk lemige gronden (kaarteenheid bZn17g) met een
relatief hoge pH en chemische vruchtbaarheid,
_Ze_er_g_es_chi.kt_
Als zeer geschikt voor de teelt van de inlandse eik worden beschouwd
de kaarteenhedens cZn15j Zn15 en bZn17g» De gezamenlijke oppervlak
te bedraagt 93»50 ha, dit is + 41»8/° van de totale oppervlakte.
Het zijn zeer goed vochthoudende gronden met een relatief hoge
chemische vruchtbaarheid. Deze vruchtbaarheid staat vermoedelijk in
verband met het lutumgehalte.
Ook is de pH hier vermoedelijk wat hoger dan bij de andere bo
demeenheden.
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De oppervlakte per geschiktheidsklasse voor de lariks, douglas en ;
groveden in ha en °jo van de totale oppervlakte
i

lariks

140,00

*

ha

17,9 141,75

I

1»

4*

ha

matig geschikt ongeschikt !
'3
4

geschikt
2

o\

izeer geschikt
1

ha
24,00

ha |
10,7 1 , 5 0 i

io

\

0 ,7

groveden

;

0

0

]74» 50

33,3 131,25 58,7

-

-

VJ1

douglas

J 74> 50

33,3 131,25 58,7

-

-

1,50 1

-4

5

0 ,7

(De oppervlakte per geschiktheidsklasse voor de inlandse eik in
|ha en ja van de totale oppervlakte
1

• zeer geschikt
!
1
ha
(inlandse eik' 93,50

a-/
i°

41,8

geschikt
II
ha

$

75,75 33,9

minder geschikt
III
ha
58,00

17,0

Afb. 13» Tabel van de oppervlakte, die elk van de geschiktheids
klassen voor lariks, douglas, groveden en inlandse eik
inneemt.
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Als geschikt voor de teelt van de inlandse eik worden "beschouwd
de bodemeenheden: cHv35> cHv34> Hv35; Hv34j cZn35> Zn35 > Zv35 en
Zv35 (c).
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 75>75 ha, dit is + 33»9%
van de totale oppervlakte.
Hoewel dit ook nog goed vochthoudende gronden zijn is de groei
van de inlandse eik aanmerkelijk minder. Voor de kaarteenheden
cZn35> Zn35 en Zv35 zou men dit kunnen toeschrijven aan een grovere,
slechts zwak lemige zandlaag tussen 50 en 100 cm diepte. Voor de
andere genoemde gronden speelt waarschijnlijk een wat lager vrucht
baarheidsniveau de belangrijkste rol.
Mind_er__gesjchi_kt
Als minder geschikt voor de teelt van de inlandse eik kunnen wor
den beschouwd de kaarteenheden: aVnz; aVnh; cHn53> cHv53> cHv51I
Hv53> Hv53 (c); Hv51; Hm51; Hm51 (c)j Ev51h, hSvlz en hSdlp.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 38 ha, dit is + 17$ van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden waarvan of de vochtvoorziening bf de chemi
sche vruchtbaarheid te wensen overlaat voor een redelijke groei
van de inlandse eik. Terwijl een deel van deze gronden te nat is
(aVnz, aVnh en cHn53) is een ander deel te droog (Hv51, Hm51, hSvlz
en hSdlp). Het zijn vooral de leemarme gronden die als weinig ge
schikt voor de inlandse eik worden beschouwd.
In een tabel (afb. 13) is voor de lariks, douglas, groveden
en de inlandse eik elk afzonderlijk de oppervlakte per geschikt
heidsklasse in ha en $ van de totale oppervlakte weergegeven.
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Voor de opdrachtgever kan het soms verhelderend werken wanneer hij
enig inzicht krijgt omtrent de wijze waarop het kaartmateriaal tot
stand is gekomen.
In het onderstaande wordt iets gezegd over het kaartmateriaal,
het veldwerk, de waarnemingsdichtheid en -diepte, alsmede over de
wijze waarop de bodem- en geschiktheidskaarten tot stand kwamen.
6.1 HET KAARTMATERIAAL
Als basis voor de definitieve bodemkaart en de geschiktheidskaarten
is de bedrijfskaart 1961, schaal 1 i 5000 van het Staatsbosbeheer ge
bruikt. Voor de veldopname diende als basis de bedrijfskaart 1951»
schaal 1 : 5000.
6.2 HET VELDWERK
Het veldwerk had plaats in april 1961. Op 20 juni 1961 werd een
excursie gehouden met deskundigen van het Staatsbosbeheer ter
vaststelling van de geschiktheidsbeoordelingen.
In verband met enkele veranderingen in de legenda werden in
december 1962 nog enige correcties in het veld uitgevoerd.
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Door middel van grondboringen werd de aard van de bodem bepaald.
De boringen werden uitgevoerd in een rechthoeksnet van 50 bij 50 m.
Door de onoverzichtelijkheid van het terrein of de ingewikkeldheid
van het bodempatroon werden plaatselijk tussenboringen gemaakt,
zodat het aantal boringen per ha ongeveer 6 bedraagt. De boordiepte
bedroeg minimaal 120 cm. De veldgegevens werden in code op de veld
kaarten genoteerd. Deze gegevens betroffen:
de aard van het bodemprofiel
de mediaan van het zand
de lemigheid
de vochtklasse
ree.s-£~
de aanwezigheid van hot acmd
de aard, dikte en kleur van de A1
het humusgehalte van het stuifzanddek
de aard van de ondergrond.
6.4 DE VERVAARDIGING VAN DE KAARTEN
Voor het vervaardigen van de definitieve bodemkaart werden de op
de veldkaarten getekende bodemgrenzen overgenomen op een calque
van de bedrijfskaart 1961, schaal 1 s 5000. De concept-bodemkaart
ontstond doordat van deze calque een witdruk werd gemaakt.
Voor het maken van de bodemgeschiktheidskaarten is een lijst
opgesteld van alle kaarteenheden met de hun toegekende geschikt
heid (bijlage 5)» Met behulp van deze lijst konden de geschiktheidskaarten van de bodemkaart worden afgeleid.
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