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VERKLARING VAN TO DE TEKST GEBRUIKTE BODEMKUNDIGE TERMEN EN
BEGRIPPEN
mu

: micron, dit is 0,001 millimeter

fractie

: korrelgrootteklasse

lutumfractie (klei-fractie)

: minerale delen kleiner dan 2 mu

leemfractie

: minerale delen kleiner dan 50 mu

zandfractie

: minerale delen tussen 50 en 2000 mu

grindfractie

: minerale delen groter dan 2000 mu

mediaan van het zand (M50)

: korrelgrootte vraarboven en waar be
neden 50$ van het gewicht van de
zandfractie is gelegen

textuur

: de indeling naar korrelgrootte of
de samenstelling van de grond uit
grovere en fijnere minerale deeltjes

goed gesorteerd zand

: zand, waarin één korrelgrootte sterk
overheerst

slecht gesorteerd zand

: zand, waarin vele korrelgrootten
naast elkaar voorkomen

De zandgrofheidsklassen:
M50

50- 105 mu
1 0 5 - 1 5 0 mu
150-210 mu

2 1 0 - ^ 2 0 mu
1^20-2000 mu
>2000 mu

Benaming

j uiterst fijn zand
5O-I5O mu I
! zeer fijn zand
I O 5 - 2 1 O mu j
j matig fijn zand
150 -1|.20 mu j
imatig grof zand
210-2000mu \
\ zeer grof zand
j
grind

Code

1

2

uiterst fijn en zeer fijn zand
3

zeer fijn en matig fijn zand

k

5

matig fijn en matig grof zand

7

matig grof en zeer grof zand

9

6
8
g

De leemklassen van het zand.:

;
i
j

$ < 5 0 mu
0-10^

Benaming
leemarm zand
leemarm en zwak lemig zand

0-17,5$
!

zwak lemig zand

10-17,5$
10-32,5$

zwak: lemig en sterk lemig zand
sterk lemig zand

' 17,5-32,5$
17,5-50$

zeer sterk lemig
zand

; 32,5-50$
32,5-85$
1 50-85$
85-100^

zandige leem
leem

sterk lemig en zeer sterk
lemig zand

; Code

! 1
!

i
2 i

i 3

!
I
I

!
k I

5

!

6|

! 7
zeer sterk lemig zand en
zandige leem

I
! 9

;

I
8 i

L

!

;

- 6
humus

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

humusklassen

% organische stof
3 -,i
V ?

zeer humusarm
matig humusarm
matig humeus

2-1-5

fibers

donker gekleurde inspoelingsbandjes
in de C-horizont

minerale grond

grond met een organische-stofgehalte
van ten hoogste 15$

moderpodzol-

een B-horizont (inspoelingshorizont)
in minerale grond, waarvan het ingespoelde deel vnl. bestaat uit moderhumus, ijzer en aluminium

humuspodzol-B

een B-horizont (inspoelingshorizont)
in minerale grond, waarvan het ingespoelde deel vnl. bestaat uit amorfe
humus of amorfe humus, ijzer en
aluminium

grondwatertrap (Gt)

klasse van grondwatertrappenindeling

Gt-indeling

klasse-indeling van grondwaterstandsverlopen, gekarakteriseerd door de GHG en
GLG

GHG

gemiddelde hoogste grondwaterstand

GLG

gemiddelde laagste grondwaterstand
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IHLEIDING

Dit rapport is een toelichting op de bodem- en geschiktheidskaarten
van de boswachter!jen "Oostereng'* en "Doorwerth". Het bevat in hoofd
zaak gegevens die men voor praktische toepassing en juist gebruik van de
kaarten dient te weten. Daarnaast geeft het enkele achtergronden die aan
het ontstaan van deze en vele andere kaarten ten grondslag liggen en het
inzicht in het verband tussen bodemgesteldheid en landschap kunnen ver
diepen.
Deze bodemkartering van de boswachter!jen "Oostereng" en "Doorwerth",
onderdelen van de houtvesterij Arnhem-V/est, ;^erd uitgevoerd in opdracht
van de Directie van het Staatsbosbeheer. Ze had ten doel een inzicht te
geven in de produktiemogelijkheden van de grond voor bosbouw. Hiertoe
zijn van beide boswachterijen een bodemkaart en een, daarvan afgeleide,
geschiktheidskaart, beide op schaal 1 : 5 000, vervaardigd.
Iii de hoofdstukken, waar beide boswachter!jen achter elkaar behan
deld worden, wordt steeds de volgorde "Oostereng" - "Doorwerth" aange
houden .
De boswachterij "Oostereng", bestaande uit het hoofdcomplex
"Oostereng" en de complexen "Renkumse heide", "Ginkelse heide" , "de
Dorschkamp" en de boswachterij "Doorwerth" liggen in de provincie
Gelderland. Het complex "de Dorschkamp" zal in dit rapport buiten be
schouwing blijven, daar dit reeds afzonderlijk gekarteerd is en de
kaarten en het rapport daarvan in maart 19Ö5 aan de opdrachtgever zijn
afgeleverd. Het zuidelijk deel van het complex "Oostereng" ligt in de
gemeente Wageningen, het noordelijk deel en het complex "Ginkelse heide"
in de gemeente Ede, het complex "Renkumse heide"en de boswachter!j
"Doorwerth" in de gemeente Renkum (afb.1, topografische kaarten, 1 :
25 000, blad Wageningen 59F en blad Oosterbeek lj.0A ).
De totale oppervlakte van "Oostereng" bedraagt 2Ö2 ha, waarvan
II.25 ha niet gekarteerd zijn. 10.00 ha daarvan zijn in erfpacht bij het
ITAL en 1.25 ha wordt ingenomen door gebouwen en erven. De gekarteerde
oppervlakte bedraagt dus 250.75 ha, waarvan 185*75 ha in het hoofdcomplex
"Oostereng", 1[_7 ha in de "Renkumse heide" en 18 ha in de "Ginkelse heide".
De totale oppervlakte van "Doorwerth" bedraagt 108.50 ha, waarvan
28 ha niet gekarteerd zijn. Hiervan wordt 17»75 ha ingenomen door bouw
land en IO.25 ha door het laaggelegen terrein in de uiterwaarden langs
de Rijn. De gekarteerde oppervlakte bedraagt dus 80.50 ha.
Van "Oostereng" en "Doorwerth" zijn in 1953 reeds bodemkaarten
resp. schaal 1 : 5 000 en 1 2 2 500 vervaardigd door J.P.Piret en A.W.
Waenink onder leiding van Dr.Ir.J.Schelling. De eerste kon voor
deel
overgenomen worden, het overige deel is opnieuw en de complexen "Ginkel
se heide" en "Renkumse heide" zijn voor het eerst gekarteerd. De kaart
van "Doorwerth" kon zo goed als geheel overgenomen worden. Slechts de
codering en de schaal werden gewijzigdTijdens de kartering is nog de zeer gewaardeerde hulp ontvangen
van Prof.Dr.G.C.Maarleveld (geologie) en de heren Ir. K-R.Baron van
Lynden en A.W. "Waenink.
De kartering werd uitgevoerd in april en mei 19^5 door de Heer
T.Vis, die tevens het rapport samenstelde. De Heer Ir. K.R. Baron van
Lynden had de leiding.
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2.
2.1

GEBRUIK VAN KAARTEN EN RAPPORT
Het doel

Het doel van de kartering is het verkrijgen van een overzicht van
de produktiemogelijkheden van de grond voor bosbouw. Bij de waardering
van de grond, die gebaseerd is op de produktiemogelijkheden ervan, zijn
de factoren buiten de grond (bijv. nachtvorst, wildschade of een even
tueel uit te voeren bemesting) die de produktie eveneens sterk beïnvloeden
bewust buiten beschouwing gelaten. Bij de beschrijving van de kaarteen
heden en hun gebruiksmogelijkheden worden echter wel enkele opmerkingen
over deze invloeden gemaakt.
2•2

Het gebruik

De geschiktheidskaart waarop de bosbouwkundige waardering van de
kaarteenheden (in de meeste gevallen een groep kaarteenheden), in beeld
is gebracht, geeft niet meer dan een eei'ste informatie. Voor het ver
krijgen van nadere gegevens zal het nodig zijn de bodemkaart te raad
plegen.
De afdeling, waarvan inplant gewenst is, bijv. in Oostereng, afd.
15-c, heeft op de geschiktheidskaart één kleur, geschiktheidsklasse A1+.
Op de bodemkaart zijn de verbreiding en de ligging van de gronden en de
kaarteenheden waartoe deze behoren, aangegeven. De afdeling 15-c blijkt
voor een deel uit kaarteenheid Ylü-i VIID en voor een deel uit kaarteen
heid YOI4. VU*5 met de toevoegingen g en c te bestaan. Men kan nu in
hoofdstuk 7-1«1 van dit rapport deze kaarteenheden opzoeken en nagaan of
er nog gegevens zijn die de waardering (geschiktheids klasse A1+) gunstig
of nadelig kunnen beïnvloeden, in dat geval bijvoorbeeld is grondbe
werking nadelig. Ook zijn daar nadere gegevens over de samenstelling
van deze kaarteenheden vermeld. Dit, te zamen met het voorgaande en alle
overige houtteeltkundige aspecten die bekend zijn bij de deskundigen,
kunnen leiden tot een verantwoorde houtsoortenkeuze.

R29-108
Afb.2

Groot hoogteverschil aan de zuidrand van de
boswachter!j "Doorwerth".
Rechts op de foto een diep erosiedal.

LEGENDA

Schaal 1:25.000
Gestuwd preglaciaal

Solifluctiedek >180cm

Löss

Rivierklei

Fluvio-glaciaal

HelLing-dekzand

Jong dekzand

Begrenzing van de boswachterijen

Afb.3 Geologische overzichtskaart

_

3.
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TOPOGRAFIE EN GEOLOGIE

De topografie en geologie houden nauw verband met elkaar, afb.3 en
het onderstaande lichten dat toe»
Het westelijk deel van het complex "Oostereng" ligt op de stuwwal
van Ede. Het terrein is licht geaccidenteerd en helt in oostelijke rich
ting. Onder een ca. JO cm dik rolifluctiedek van heterogene korrelgroottesamenstelling treft men de evenwijdig aan elkaar lopende, gestuwde lagen
van preglaciaal materiaal van verschillende korrelgrootte aan. Dit zgn.ge
stuwde Preglaciaal is tijdens de Rissijstijd door het, uit het noorden,
opdringende landijs gevormd. Verder oostelijk gaande treft men het wat
lager en vlakker gelegen Pluvio-glaciaal. De oostrand van het complex
"Oostereng" en de complexen "Ginkelse-'1 en "Renkumse heide" liggen hierin.
Het Fluvio-glaciaal is een smeltwaterafzetting die na de vorming van de
stuwwallen is ontstaan. De samenstelling is homogener dan van het ge
stuwd Preglaciaal. Het zand is over het algemeen matig grof en leemarm
tot zwak lemig. Op de overgang van deze 2 geologische afzettingen treft
men in deze boswachterij een windafzetting aan uit de Würmtijd, het
Jongere dekzand. Het komt in zuivere vorm als smalle ruggen en in combi
natie met het solifluctiedek als zgn. helling-dekzand voor. Het Jongere
dekzand is fijn en leemarm.
De boswachterij "Doorwerth'1 ligt op de oostpunt van de stuwwal van
Arnhem (de Veluwezoom). Het terrein is sterk geaccidenteerd. Diepe ero
siedalen doorsnijden het gebied van noord, naar zuid. Het gestuwd pre
glaciaal is evenals in "Oostereng" bedekt door een solifluctiedek van
JO tot 70 cm dikte. Het is hier echter niet zo heterogeen van samenstel
ling, de korrelgrootte volgt veelal het patroon van de onderliggende
gestuwde lagen. De diepe erosiedalen in de steile zuidhelling zijn in
de Würmtijd voor een deel opgevuld met een fijne fractie van het dekzand:
de löss Afb.ij. geeft een overzicht van de volgorde en manier waarop een
deel van de geologische afzettingen die in d.eze boswachterijen voorkomen,
zijn gevormd-.

ZWOLLE

DEVENTER

•mZUTPHEN

LEGENDA
Richting van het opdringende landijs met stuwingsrichting
\ \ \ Stuwwallen met strekkingsrichting van de gestuwde lagen
Fluvio-glaciaal met de richting waarin dit materiaal is afgezet
\ \ \ Complex van gestuwd preglaciaal en löss
Steden en dorpen

Afb. U

Geologische afzettingen zoals die thans voorkomen en, schematisch aangegeven,
de wijze waarop zij zijn ontstaan, op vele plaatsen zijn deze afzettingen bedekt
door andere, b v dekzand en stuifzand
De basis van deze afb. is ontleend aan een puplicatie van Prof. Dr. G.C. Maarleveld in „Boor en Spade"lZI bldz.97
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BODEM

Voordat de hierbij behorende bodernkaart besproken wordt, is het
nodig om na te gaan wat men onder de begrippen bodem en kartering ver
staat .
1;-. 1

Het ontstaan van de bodem

De aarde heeft een aardkorst die uit verschillende materialen,
zoals bijv. veen, zand en klei, is samengesteld. Het materiaal (moeder
materiaal) dat lange tijd aan de oppervlakte ligt kan onder invloed van
de zgn. bodemvorrnende factoren (klimaat, waterhuishouding, planten- en
dierenwereld en de mens) ingrijpende veranderingen ondergaan, waarbij
gewoonlijk een zekere gelaagdheid ontstaat. Dit sterk veranderde, door
gaans gelaagde,uiterst dunne (1 tot 2 m dik) deel van de aardkorst
wordt bodem genoemd.
k.2

Het bodemprofiel en zijn horizonten

De bodemgesteldheid nu komt o.a. tot uiting in het aantal, de
eigenschappen en de opeenvolging van de verschillende bodemlagen of
"horizonten". Deze min of meer duidelijk zichtbare bodemhorizonten zijn
zeer nauw gecorreleerd en vormen een geheel. In een verticale doorsnede
van de bodem, het bodemprofiel, kan men de verschillende horizonten
waarnemen. In afb.5 is een bodemprofiel met de voornaamste bodemhori
zonten en de eigenschappen van die horizonten schematisch weergegeven.

Al
Uitspoelings
horizont
A2

de bovenste horizont met een relatief
hoog gehalte aan organische stof, ver
mengd met de minerale bestanddelen en
een maximale biologische activiteit

horizont met maximale uitspoeling, ge
woonlijk relatief licht gekleurd
(loodzandlaag)

B2

horizont met maximale inspoeling

BJ

overgang naar Cj meer B- dan Ckarakteristieken

Inspoelingshorizont

C
Moedermateriaal
G
Afb.5

Schematisch bodemprofiel

moedermateriaalj relatief weinig
verweerd materiaal; waarin de ont
wikkeling van het bovenliggende
profiel heeft plaatsgevonden
Permanent grondwater
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De kartering van de bodem

In de bodem kan men onderscheidingen maken, zgn. bodemeenheden.
Uit ervaring is gebleken dat de eigenschappen van de verschillende bodemeenheden sterk uiteen kunnen lopen, o.a. ook voor wat betreft hun bete
kenis voor de boomgroei. Het is voor de praktijk verder van belangd be
halve de eigenschappen,, ook de horizontale verbreiding der bodemeenheden
te kennen ra.a.w.
de bodem te karteren.
Door deze bodemkartering wordt het mogelijk de samenhang tussen
het landschap en de bodemeenheden vast te stellen.
Ij.. li-

De indeling van de gronden

De indeling van de gronden (bodemeenheden) is gebaseerd op het
Nederlandse Systeem van Bodemclassificatie. In dit schema worden voor
lopig k niveaus onderscheiden: orde, suborde, groep en subgroep. Een
orde valt uiteen in een aantal suborden, een suborde in een aantal
groepen enz. De indeling berust op meetbare profielkenmerken gerang
schikt naar de aard, richting en belangrijkheid van de processen, die
naar men aanneemt bij de vorming van de bodem een rol spelen of gespeeld
hebben.
Bij deze gedetailleerde kartering hebben wij met het laagste
niveau - subgroep - te maken. Op grond van bosbouwkundige overwegingen
zijn binnen iedere subgroep nadere onderscheidingen gemaakt (zie hfdst.5).
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DE BODEMKAART EN DE LEGENDA

Door de samenhang tussen landschap en bodemeenheden te interpreteren
en met behulp van grondboor en spade de begrenzing van de bodemeenheden
op te sporen is het mogelijk een bodemkaart te maken. Op een bodemkaart
worden de onderscheiden bodemeenheden als kaarteenheden weergegeven.
Iedere kaarteenheid vertegenwoordigt hier een bepaalde bodemeenheid,
waarvan de kenmerken zoals de profielopbouw, de textuur en de Gt in de
legenda globaal zijn omschreven.
5.1

De opzet van de legenda van "Oostereng"

De hoofdindeling van de legenda wordt gevormd door de subgroepen.
Het zijn er hier 5* nl:
Holtpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Kamppodzolgronden
Veldpodzolgronden
Gooreerdgronden.
Binnen deze subgroepen zijn eej^ aantal onderscheidingen gemaakt.
Deze worden op de bodemkaart aangegeven als gekleurde, gecodeerde vlakken,
(kaarteenheden) al dan niet voorzien van één of meer signaturen. Binnen
een dergelijk vlak kunnen de kenmerken en eigenschappen van de bodem als
nagenoeg gelijk worden beschouwd.
De onderverdeling van deze kaarteenheden geschiedt hier nu naar
één of meer van de volgende kenmerken:
de grofheid van het zand (5 klassen onderscheiden)
de lemigheid van het zand- (k klassen onderscheiden)
de ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld (1+ Gt-klassen
onde rs che iden)
(c) het voorkomen van cultuurinvloed
(v)(L)(f)(mf)(q) de aard van de ondergrond
(z) de aanwezigheid van een zanddek dunner dan )+0 cm.
De laatste 3 kenmerken worden om kaarttechnische redenen als zgn.
"toevoegingen" (7 stuks) met een signatuur op de bodemkaart aangegeven.
Alle gronden in de boswachter!j "Oostereng" zijn 20 tot 60 à 70 cm
diep verwerkt. Om het kaartbeeld zo rustig mogelijk te houden is de ge
bruikelijke signatuur voor deze toevoeging op de bodemkaart weggelaten.
5.2

De beoordeling van de kenmerken bij de kartering van "Oostereng"

De textuur grofheid en lemigheid)van het zand werd door schatting
in de B2-horizont bepaald. In het algemeen zijn de bovenste 80 cm van
het profiel bepalend voor de te gebruiken textuurcodering.
Voor het vaststellen van de grondwatertrappen (Gt's) is gebruik ge
maakt van de kenmerken, die het op- en neergaande grondwater in de vorm
van roest-, reductie- en blekingsvlekken in de bodem achterlaat. De bo
venkant van de zone met duidelijk waarneembare grondwaterverschijnselen
geeft de GHG aan. Op het niveau waar de bodem zich permanent in het
grondwater bevindt, hebben grijze tot blauwgrijze reductiekleuren de
overhand en zijn geen roestvlekken meer aanwezig. De bovenkant van dit
niveau geeft de GLG aan.
Cultuurinvloed werd aanwezig geacht wanneer een dunne (15-30 cm),
matig homogene Al- of Ap-horizont voorkwam. Uit opstandslegger en/of
bedrijfsplan kan blijken of nog meerdere stukken dan op de bodemkaart
zijn aangegeven, als bouw- of weiland of kwekerij in gebruik zijn
geweest.
De aard van de ondergrond kon voor wat betreft de korrelgrootte
geschat worden. De preglaciale leem en het veen zijn gemakkelijk in
de boor te herkennen, evenals het zanddek en de grondbewerking.

LEGENDA
ZANDGRONDEN
podzolgronden
holtpodzolgronden loopodzolgronden

textuur van deboVenste
80 cm van het profiel

Y83

matig grof en zeer grof,
zwak lemig

Y73

matig grof, zwak lemig

Y75

matig grof, sterk lemig

Y76

matig grof, sterk en zeer
sterk lemig

Y43

zeer fijn en matig fijn,
zwak lemig

geologische afzetting

\ gestuwd preglaciaal

Y44

cY44

zeer fijn en matig fijn,
zwak en sterk lemig
uiterst fijn en zeer fijn,
sterk en zeer sterk lemig

Y26

löss

opmerkingen: alle gronden hebben een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
dieper dan 180 cm beneden maaiveld
TOEVOEGINGEN
( H ) [ Jh h

h

h

•—>

h

ALGEMENE AANDUIDINGEN

h| overgang naar haarpodzolgrond

W

1

leem- of grindgroeve

I 20 - 60 â 70 cm verwerkt

opmerkingen'.

(.) letter waarmee.de toevoegingen
in het rapport'zijn aangegeven
OVERIGE ONDERSCHEIDING
preglaciale leem

water

%
J~

48

afgegraven en geëgaliseerd
vakgrens en nummer

Afb.7 Legenda van de bodemkaart van „Doorwerth"
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De opzet van d.e legenda van "Doorwerth"

De hoofdindeling van deze legenda wordt gevormd door 2 subgroepen:
Holtpodzolgronden en Loopodzolgronden.
De onderscheidingen binnen deze subgroepen zijn geraa.akt naar één of
meer van de volgende kenmerken;
de grofheid van het zand
de lemigheid van het zand
(a) het voorkomen van grondbewerking
(H) een enigszins afwijkende profielontwikkeling
De laatste 2 werden om kaarttechnisehe redenen als zgn."toevoegingen"
met een signatuur op de bodemkaart aangegeven.
5.ij.

De beoordeling van de kenmerken bij de kartering van "Doorwerth"

De textuur van het zand werd, voor wat betreft de lemigheid van het
zand, door schatting in de B2-horizont bepaald. Deze horizont bevindt
zich meestal in het solifluctiedek. Voor de grofheid van het zand was de
schatting in het gestuwd preglaciale materiaal doorslaggevend. De grof
heid van het solifluctiedek is overigens zeer vaak gelijk aan het onder
liggende materiaal, zeker op de hoogste delen van het terrein waar het
solifluctiedek dun is.
De grondbewerking is gemakkelijk in de boor te constateren. De
afwijkende profielontwikke1ing komt in dit geval neer op de aanwezigheid
van profielen die wat opbouw betreft tussen de Holt- en Haarpodzolgronden
in liggen.
5-5

De codering

Op beide bodemkaarten zijn de kaarteenheden met een kleur, een code
en soms met één of meer signaturen 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 betekenis van de letters en cijfers in de code van de in de des
betreffende gebieden voorkomende kaarteenheden wordt in twee tabellen
nader toegelicht (afb.8 en afb.9).

De geco
deerde
bodem-

c

^5

.C

<D
*o
0)

c

4)

0)

VI

III

pZn51

pZn51

O
N

O)

"O
O
a_

p= prominente of
duidelijke Al

O

p= prominente of
duidelijke Al

c
»)
~ac

pZn= Gooreerdgronden

pZn= Gooreerdgronden

Veldpodzolgronden

n= geen ijzerhuidjes om de zand
korrels
direct onder de A- horizont
n= gèen ijzerhuidjes om de zand
korrels
direct onder de A- horizont

180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm

Vllb= GHG dieper dan 180 cm

1= leemarm

2= leemarm en zwak lemig Vlla= GHG tussen 80 en 180 cm

4= zeer fijn en matig fijn
4= zeer fijn en matig fijn

5= matig fijn

5- matig fijn

4= zeer fijn en matig fijn

5= matig fijn

1= leemarm

1= l e e m a r m

1= leemarm

1= leemarm

111=

VI-

Vl=

Vl=

GHG ondieper dan 40 cm
GLG tussen 80 en 120 cm

GHG tussen 40 en 80 cm
GLG dieper dan 120 cm

GHG tussen 40 en 80 cm
GLG dieper dan 120 cm

GHG tussen 40 en 80 cm
GLG dieper dan 120 cm

Vllb= GHG dieper dan 180 cm

Vllb= GHG dieper dan 180 cm

1= leemarm

5= matig fijn

1= l e e m a r m

Vllb= GHG dieper dan 180 cm

Vl|b= GHG dieper dan 180 cm

1= leemarm

7= matig grof

6= matig fijn en matig grof 3= zwak lemig

E

Hn=

dan
dan
dan
dan
dan
dan

2= leemarm en zwak lemig Vllb= GHG dieper dan 180 cm

li

geen indeling

VI

Hn41

dieper
dieper
dieper
dieper
dieper
dieper

4= zeer fijn en matig fijn

m

n= geen ijzerhuidjes om de zand
korrels
direct onder de B2- horizont
n= geen ijzerhuidjes om de zand
korrels
direct onder de B2- horizont

GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG

Vllb= GHG dieper dan 180 cm

Vllb=
Vllb=
Vllb=
Vllb=
Vllb=
Vllb=

3= zwak lemig

zwak en sterk lemig
zwak en sterk lemig
zwak en sterk lemig
zwak lemig
leemarm en zwak lamig
leemarm en zwak lemig

Grondwatertrap

Romeinse cijfer

5- matig fijn

O

Veldpodzolgronden

de zandkorrels
B2- horizont
de zandkorrels
B2- horizont
de zandkorrels
B2- horizont
de zandkorrels
B2- horizont
de zandkorrels
B2- horizont
de zandkorrels
B2- horizont
de zandkorrels
B2- horizont

d= ijzerhuidjes om de zandkorrels
direct onder de B2-'horizont

d= ijzerhuidjes om
direct onder de
d= ijzerhuidjes om
direct onder de
d= ijzerhuidjes om
direct onder de
d= ijzerhuidjes om
direct onder de
d= ijzerhuidjes om
direct onder de
d= ijzerhuidjes om
direct onder de
d= ijzerhuidjes om
direct onder de

4=
4=
4=
3=
2=
2=

0=
4=
6=
5=
5=
4=

geen
geen
geen
geen
geen
geen

uiterst fijn tot zeer grof
zeer fijn en matig fijn
matig fijn en matig grof
matig fijn
matig fijn
zeer fijn en matig fijn

Indeling naar de lemigheid van het zand

Indeling naar de grof
heid van hét zand

Indeling naar het al dan niet
voorkomen van ijzerhuidjes
indeling
indeling
indeling
indeling
indeling
indeling

Tweede cijfer

Eerste cijfer

Kleine letter achter de
hoofdletter

.s?

Hn=

geen indeling

Haarpodzolgronden

VI

Hd=

Hn51

Vila

Hd42

geen indeling

Haarpodzolgronden

c= matig dikke Al

Vllb

Hd41

Hd=

geen indeling

Haarpodzolgronden

n
"O
X
u

cHd51 Vllb

Vllb

Hd51

Hd=

geen indeling

Haarpodzolgronden

Haarpodzolgronden

Vllb

Hd71

Hd=

geen indeling

Haarpodzolgronden

Haarpodzolgronden

Hd=

Vllb

Hd63

Hd=

Hd=

geen indeling

geen indeling

Holtpodzolgronden
Holtpodzolgronden
Holtpodzolgronden
Holtpodzolgronden
Holtpodzolgronden
Holtpodzolgronden

Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

geen
geen
geen
geen
geen
geen

indeling
indeling
indeling
indeling
indeling
indeling

Bodemsubgroep
(hoofdindeling)

Hoofdletter/ al dan niet
in combinatie met kleine
letter er voor of er achter

Indeling naar aard
en dikte van Al

Kleine letter vóór
de hoofdletter

Q.
E
o
*

geen indeling

Vllb

Hd42

Tj- Tj- Tj- CO CN CN

Vllb

J3 -£ ^ _û

Hd53

>>>>>>
c

co in ««o co co

tj- «o
NNNCO^^-CN

>->>->>->->-

c= matig dikke Al

cY= Loopodzolgrond
geen indeling
4 - zeer fijn en n^atig fijn

zwak lemig
sterk lemig
sterk en zeer sterk lemig
zwak lemig
zwak lemig
zwak en sterk lemig
sterk en zeer sterk lemig
4 - zwak en sterk lemig

3=
5=
6=
3=
3=
4=
6=

O) 0) O) O) O) O) O)
c c c c c c c
4) 0 O O 4) V O
"O
c "Oc "Oc "O
c -O
c "0
c "Oc
c c c c c c c
O4) OO 4)O 0
O O0) O4) 4)4)
O) O) O) O) O) 0) O)

cY44

matig grof
matig grof
matig grof
matig grof en zeer grof
zeer fijn en matig fijn
zeer fijn en matig fijn
uiterst fijn en zeer fijn

6

7=
7=
7=
8=
4=
4=
2=

E

c
O

indeling
indeling
indeling
indeling
indeling
indeling
indeling

O
Z
-O

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

4-

Holtpodzolgrond
Holtpodzolgrond
Holtpodzolgrond
Holtpodzolgrond
Holtpodzolgrond
Holtpodzolgrond
Holtpodzolgrond

Q_
Ou

Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

Indeling naar de lemigheid van het zand

+—

indeling
indeling
indeling
indeling
indeling
indeling
indeling

Indeling naar de grof
heid van het zand

0

Indeling naar het al dan
niet voorkomen van ijzer
huidjes

*5

Bodemsubgroep
(hoofdindel ing)

Tweede cijfer

i.
®

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

j

Eerste cijfer

«
V»

Indeling naar de
aard en dikte van
de A

Kleine letter achter de
hoofdletter

CD
CD

Hoofdletter, al dan niet
met kleine letter er voor
of er achter

00

Kleine letter vóór de
hoofdletter

—I
Z
CD
O

De geco
deerde
bodem
eenheden

CO

0)
c

"5

G
C
0
«

0)

R29-101+
Afb.10

Holtpodzolgrond in
"Oostereng"

R29-9
Afb.11

Holtpodzolgrond in "Doorwerth"

Op deze foto's is het verschil tussen de Holtpodzolgronden van
"Oostereng" en "Doorwerth" duidelijk te zien. In "Oostereng" hebben de
herhaalde grondbewerking en het plaggen steken een dunne en humusarme
A-horizont doen ontstaan. In "Doorwerth" daarentegen* waar veel minder
of geen grondbewerking heeft plaatsgehad* is de A-horizont dikker en
humusrijker. De vegetatie is in "Doorwerth" dan ook rijker en de pro
ductiemogelijkheden moeten hoger aangeslagen worden.
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DE VOORNAAMSTE KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN VAN DE ONDERSCHEIDEN
SUBGROEPEN

Van alle subgroepen wordt een typisch voorbeeld van een grond
die niet diep verwerkt is beschreven.
Holtpodzolgr£nden (afb.10 en afb.11)
Holtpodzolgronden zijn minerale gronden met een A-, B- en C-horizont.
Ze zijn gekenmerkt door:
1. een dunne (< 30 cm), matig humeuze, grijszwarte A1
2. een matig humusarme, bruine of geelbruine duidelijke moderpodzol-B.
Dit is een, wat kleur en dikte betreft, duidelijke B-horizont (in.spoelingslaag), waarvan het ingespoelde deel vnl. uit ijzer, aluminium en
moderhumus bestaat.
3- een uiterst- humusarme, licht geelgrijze C-horizcnt.
De horizonten gaan geleidelijk d.w.z. zonder duidelijk aanwijsbare
grenzen in elkaar over. De Holtpodzolgronden komen op relatief rijk moe
dermateriaal voor. Ze zijn goed doorwortelbaar en het stikstofgehalte
van de humus is nog hoog. Het vochthoudend vermogen van deze gronden is
relatief goed.
Lo£podiso]1gronden_
Deze gronden onderscheiden zich van de Holtpodzolgronden door een
matig dikke (30-50 cm) A1-horizont en het ontbreken van het bovenste
deel van de B2-horizont tengevolge van cultuurmaatregelen.
Haarpodzolgronden (afb.12)
Dit zijn eveneens minerale gronden met een A-, B- en C-horizont. Zij
zijn gekenmerkt door;
Ie een grijszwarte, matig humeuze, dunne (< 30 cm) Al-horizont
2e een lichtgrijze, matig humusarme 10-20 cm dikke A2-horizont (loodzandlaag)
3e een zwarte, dunne, zeer humeuze of humusrijke en plaatselijk verkitte
laag (B2h). Soms is deze aan de onderzijde door een ijzerbandje be
grensd.
l|.e een bruine, matig humusarme, duidelijke humus podzol-B. Dit is een
B-horizont waarvan het ingespoelde deel vnl. bestaat uit amorfe
humus of humus, ijzer en aluminium.
5e een geelbruine, zeer humusarme B3-horizont met zwartbruine fibers.
6e een lichte grijsgele C-horizont, waarin bruinzwarte fibers kunnen
voorkomen. Direct onder de B-horizont zijn de zandkorrels omgeven
door ijzerhuidjes.
De grenzen tussen de Al-, A2-, B2h~ en B-horizonten zijn gewoonlijk
scherp. De overgang van de B2- naar C-horizont is wat geleidelijker.
De doorwortelbaarheid is slecht en het stikstofgehalte van de humus
is lager dan bij de Holtpodzolgronden. De vochthoudendheid van deze gron
den is slecht. Wel kan het regenwater gedurende enige tijd stagneren op
de slecht doorlatende B2h-horizont.
Kamppodzolgronden
Deze gronden onderscheiden zich van de Haarpodzolgronden door een
matig dikke (3O-5O cm) Al-horizont en het ontbreken van de A2- en B2hhorizont ten gevolge van cultuurmaatregelen.

R29-105
Af b.12

Haarpodzolgrond in fluvio-glaciaal
Kaarteenheid Hd51 VII^

Veldpodz£lgr£nden
Veldpodzolgronden, eveneens minerale gronden met een A-, B- en Chorizont, worden gekenmerkt door:
1e een dunne (< JO cm) zwarte tot grijszwarte Al-horizont
2e een bruine duidelijke humuspodzol-B. Dit, is een B-horizont waarvan
het ingespoelde deel hoofdzakelijk uit amorfe humus bestaat. Deze
humus ligt als huidjes rondom de zandkorrels
3e een, door het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels, direct
onder de B-horizont, fletsgele tot witte C-horizont zonder fibers.
De horizonten gaan meestal geleidelijk d.w.z. zonder duidelijk aan
wijsbare grenzen in elkaar over. Het zijn over het algemeen wat nattere
gronden, nagenoeg zonder lagen in het bovenste deel van het profiel,
die de doorwortelbaarheid of waterbeweging zouden kunnen storen.
Go£r£erdgr£nden
Dit zijn gronden met alleen een A- en C-horizont. De gronden worden
gekenmerkt door:
Ie een zwarte, homogene 20-k0 cm dikke A1- of Ap-horizont
2e een door het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct
onder de A-horizont, grauwwitte C-horizont.
De grens tussen A- en C-horizont is gewoonlijk vrij scherp. Het
zijn over het algemeen natte gronden.

- 16 7.

DE KAARTEENHEDEN

In dit hoofdstuk wordt van iedere kaarteenheid zonder toevoeging
een beschrijving gegeven, waarbij steeds in dezelfde volgorde de volgende
punten aan. de orde komen:
Code van de kaarteenheid
Omschrijving van de kaarteenheid
Ligging van de kaarteenheid (topografisch en verbreiding)
Eigenschappen van de kaarteenheid
Opmerkingen over de kenmerken van de kaarteenheid
Toevoegingen
Geologische afzetting
Bodemwaardering
Om herhalingen te vermijden wordt bij de beschrijving van deze pun
ten vaak verwezen naar een voorgaande kaarteenheid. Om dezelfde reden
volgt hieronder de betekenis van de gebruikte toevoegingen.
7.1.

De betekenis van de gebruikte toevoegingen

7.1.1

l!Oo£t£reng"

Grondbewerking (geen signatuur)
Een grondbewerking kan vooral bij de Haarpodzolgronden een nuttig
effect sorteren wanneer hierbij storende lagen (bijv. een verkitte B2
of B2h met ijzerbandje) gebroken worden. Bij de Holtpodzolgronden daaren
tegen kan een grondbewerking een bodemverarming betekenen daar ze een
snelle afbraak van de niet-resistente humus tot gevolg kan hebben.
Ondergrond
Vier van de vijf toevoegingen die hierop betrekking hebben zijn:
(L) = preglaciale leem, (f) = zeer fijn zand (IO5-I5O mu), (m.f.) = matig
fijn zand (150-210 mu), (g) = matig grof zand (210-k20 mu). In het alge
meen mag men zeggen dat de boomgroei beter wordt naarmate het zand in de
ondergrond fijner is.
(v) Veenlaag in de ondergrond
Door de diepte waarop deze laag voorkomt, tussen 90 en 120 cm onge
veer, kan de betekenis ervan niet belangrijk meer zijn. Het grond
water is hier immers vrijwel constant aanwezig.
(c) Cultuurinvloed
Door het gebruik als cultuurland zullen deze gronden wat verrijkt
zijn met meststoffen, terwijl de pH gewoonlijk wat hoger is. Het
gevolg voor de bosbouw is een veelal betere boomgroei. Daarnaast is
echter de kans op een oppervlakkige beworteling, onkruidverwildering,
bij kaalkap vooral, en wortelrot groter.
(z) Zanddek dunner dan J+O cm
Het zanddek heeft op deze natte gronden een gunstige invloed. Oor
spronkelijk bedoeld als versteviging van de graszode, betekent het
voor de bosbouw een ruimere bewertelingsmogelijkheid en een gerin
gere kans op omwaaien.
7.1.2

"Do£rwerth"

(H) Afwijkende profielontwikkeling
Deze gronden vormen wat de profielontwikkeling betreft een overgang
van
Holt- naar Haarpodzolgronden (zie hfdst. 6).
(a) Grondbewerking
Zie bij "Oostereng".

- 17
7.2

Beschrijving van de kaarteenh.ed.en van "Oostereng"

Kaarteenlieid
Omschrijving

Ligging

Eigens chappen

Opmerkingen

Toevoegingen

Geologische afzetting
Bodemwaardering

YOk VIIb
Holtpodzolgronden, uiterst fijn tot zeer grof,
zwak en sterk lemig. GHG dieper dan 180 cm
beneden maaiveld.
Behalve het NO-deel en een strook langs de
O-zijde beslaat deze kaarteenheid het gehele
complex "Oostereng". Het is zachtgolvend ter
rein dat van west naar oost afhelt.
De vochthoudendheid is relatief goed, maar
zal voor de meer vochteisende houtsoorten niet
voldoende zijn, o.a. door de naar beneden afne
mende lemigheid. De doorwortelbaarheid is goed.
De chemische vruchtbaarheid is minder dan op
vergelijkbare gronden, bijv. in Doorwerth. De
oorzaak hiervan is, dat door de herhaalde grond
bewerkingen, de A-horizont goeddeels verdwenen
is. Een bemesting gebaseerd op de uitkomsten
van een grondmonsteronderzoek, kan hier verbe
tering in brengen. De* met de A-horizont ver
dwenen humus is slechts langzaam te herwinnen,
tenzij compost of stalmest in de bosbouw nog
eens betaalbare middelen tot bodemverbetering
zouden worden.
De korrelgrootte van het zand in de bovengrond
varieert van uiterst fijn tot zeer grof. Deze
grote spreiding in korrelgrootte werd veroor
zaakt door een geringe afschuiving van de, met
sneeuwsmeltwater doorweekte bovenlaag van het ge
stuwd P reglaciaal . Bij deze zgn. solifluctie wer
den grovere en fijnere gestuwde lagen gemengd.
Door middel van vier toevoegingen is de begren
zing aangegeven van de verschillende korrel
grootten in de ondergrond (> 80 cm). Het leemgehalte neemt van boven naar onder af. Bedraagt
dit in de bovengrond nog + 25$, in de ondergrond
is het nog slechts + 5% met uitzondering van
die plaatsen waar preglaciale leem voorkomt
(toevoeging L).
(f)

(m.f.)
(g)
(L)
(c)
gestoord Preglaciaal met een solifluctiedek
van + 70 cm
klasse Ak
de Japanse lariks is gevoelig voor de korrelgroottevers chilien van de zandondergrond. Op
de gronden met fijnzandige ondergrond (toevoe
ging (f)) zal hij het best voldoen. De douglas
reageert niet sterk op de korrelgrootteverschillen maar stelt aan de chemische vrucht
baarheid hoge eisen, hogere dan bijv. de Ja
panse lariks en groveden. Gronden met cul
tuurinvloed (toevoeging (c)) en niet als zoda
nig op de kaart aangegeven gronden, die ooit
als bouw- of weiland of kwekerij in gebruik
zijn geweest, zullen een betere opbrengst
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in het deel zonder deze cultuurinvloed toch al
laag is als gevolg van het ontbreken van de
A-horizont.
Samenvattend kan men zeggen dat de waardering
van ö.eze grond in klasse AI4. aan de hoge kant
is.
Kaarteenheid
Omschrijving
Ligging

Eigens chappen
Opmerkingen

Geologische afzetting
Bodemwaardering

Kaarteenheid
Omschrijving

Ligging
Eigenschappen
Opmerkingen

Toevoeging
Geologische afzetting
Bodemwaardering

Kaarteenheid
Omschrijving
Ligging

Ylil| VIIb
Holtpodzolgronden, zeer fijn en matig fijn,
zwak en sterk lemig. GHG dieper dan 18O cm
beneden maaiveld.
Aan de oostzijde van het complex "Oostereng".
Op de weg•langs de oostgrens gaande aan duide
lijk hoger gelegen terreingedeelten te her
kennen .
Gelijk aan die van kaarteenheid YOlj. Vil*5.
Het gehele profiel bestaat vnl. uit solifluctiemateriaal met wat dekzandbijmenging. De lemigheid neemt van boven naar onder af, maar toch
niet zo sterk als bij de kaarteenheid "Î5DI4. VII13.
Men treft ook nog wel leem- en/of grindlensjes
in de ondergrond aan.
dik solifluctiedek op gestuwd Preglaciaal of
ELuvio-glaciaal.
klasse Ak.
Door de dieper doorgaande lemigheid en het
voorkomen van leemlensjes in de ondergrond
zou deze kaarteenheid iets beter kunnen zijn
dan YOk VIIb.
Y6I4. VU"
Holtpodzolgronden, matig fijn en matig grof,
zwak en sterk lemig. GHG dieper dan 180 cm
beneden maaiveld.
In het zuidoosten van het hoofdcomplex, in
een laag terreingedeelte.
Gelijk aan die van kaarteenheid YOlj. VIIb.
Het als gevolg van lichte erosie hier voorko
mende grovere zand beïnvloedt de vochthoudendheid in ongunstige zin. Het vrij hoge leemgehalte dat verband houdt met de aanwezigheid
van preglaciale leem in de ondergrond (zie
ook toevoeging L) heft dit bezwaar echter ten
dele op
(L)
Fluvio-glaciaal.
klasse C1
Ondanks de geschiktheid van de grond voor
douglas, zal deze houtsoort door een andere
oorzaak, nl. vorstschade, hier toch zeer
moeilijk te telen zijn.
Y53 VIIb
Holtpodzolgronden, matig fijn, zwak lemig.
GHG dieper dan 180 cm beneden maaiveld.
Aan de oostzijde van het complex "Oostereng".
Op de weg langs de oostgrens gaande vindt men.
ze in de duidelijk lager gelegen terreinge
deelten.
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Nagenoeg gelijk aan die van kaarteenheid YOltVIID, slechts de vochthoudendheid is wat
minder door het lagere leemgehalte.
Geen
Fluvio-glaciaal, in het noordelijk deel van
"Oostereng" ligt deze afzetting als een breed
erosiedal in het terrein waarbij aan de randen
wel eens wat dekzandbijmenging is waargenomen,
klasse Cl
Voer dedouglas zullen door de ligging van het
terrein hier dezelfde moeilijkheden optreden
als bij kaarteenheid Y6I4. VIIb.
Y52 VIIb.
Holtpodzolgronden, matig fijn, leemarm en zwak
lemig. GHG dieper dan 180 cm beneden maaiveld.
In het NO-deel van het complex "Oostereng" met
een wat hoger gelegen deel aan de zuidkant.
Op alle punten begint deze grond voor de bos
bouw minder te worden dan de vorige. De vocht
houdendheid is minder door het lagere leemge
halte. De doorwortelbaarheid is nog redelijk.
De chemische vruchtbaarheid is wat lager. Ook
hier is, evenals bij de vorige kaarteenheden,
door herhaaldelijke grondbewerking de A1horizont en daarmede de humus goeddeels ver
dwenen .
Deze kaarteenheid is een overgang tussen de
Holt- en Haarpodzolgronden. In het westelijk
deel van deze kaarteenheid liggen verschillende
boringen die zowel tot de Haar- als tot de
Holtpodzolgronden gerekend kunnen worden.
Fluvio-glaciaalj het erosidal genoemd bij
kaarteenheid Y53 VII zet zich in het noorden
van deze kaarteenheid nog voort.
klasse C1
Zie ook Y53 VIIb en y6]+ VIIb.
Yk2 VII°

Holtpodzolgronden, zeer fijn en matig fijn,
leemarm en zwak lemig. GHG dieper dan 180 cm
beneden maaiveld.
Een klein smal ruggetje in het complex Ginkelse
heide.
De vochthoudendheid is ondanks het lagere leem
gehalte nog redelijk^ o.a. door het fijnzandige materiaal en het voorkomen van een lemige,
grindrijke overgangslaag. Door de minder diepe
grondbewerking is ook de chemische vruchtbaar
heid wat hoger dan de hiermede, volgens de
codering, vrijwel overeenkomende kaarteenheid
Y52 VII .
Geen.
Helling-dekzand op Fluvio-glaciaal (het helling-dekzand is als zodanig aangegeven wanneer
de dikte ervan meer dan 1.20 m bedroeg)
klasse Cl.
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s Hd53 VIIb
: Haarpodzolgrond, matig fijn, zwak lemig.
GHG dieper dan 180 cm beneden maaiveld.
: In het westelijk iets lager gelegen deel van
het complex Ginkelse heide.
: Zoals bij de kenmerken en eigenschappen van de
subgroepen beschreven is, zijn de eigenschappen
van de Haarpodzolgronden ongunstiger dan die
der Holtpodzolgronden. Deze kaarteenheid vormt
een overgang tussen beide subgroepen en staat
er qua eigenschappen tussen in. Zie eigenschap
pen kaarteenheden Y53 VIIb en Hd71 VII". Even
als bij kaarteenheid Yi|.2 VII^ is de grondbewer
king minder intensief geweest.
i Afwisselend werden Haar- en Holtpodzolgronden
aangeboord, daar de eerste overheersten in
aantal en intensiteit van kenmerken, werd het
vlak als zodanig gecodeerd.
: Fluvio-glaciaal.
; klasse C2
; Hdl|.2 VIIb ( en Hdlj.2 VIIa)
: Haarpodzolgronden, zeer fijn en matig fijn,
leemarm en zwak lemig. GHG dieper dan 180 cm
beneden maaiveld.
: In het oostelijk iets hoger gelegen deel van
het complex Ginkelse heide.
: Gelijk aan die van kaarteenheid Hd53 VII*3. Het
lagere leemgehalte zou een wat mindere vochthoudendheid doen vermoeden, maar hier werd
evenals in kaarteenheid Y)+2 VIIb nogal eens
een leemlaagje aangeboord, dat de overgang
tussen de 2 geologische afzettingen markeert.
: Een enkele maal werd nog een naar een Holtpodzol zwemend profiel aangetroffen. De
kaarteenheid Hdl^2 VIIa is hier tevens mee be
schreven omdat deze slechts op het punt van de
Gt in geringe mate afwijkt. Op + 170 cm werden
nl. wel eens grondwaterverschijnselen aange
troffen. Hier zou men dus kunnen vermoeden dat
vochtvoorzlening vanuit het grondwater mogelijk
is.
: Helling-dekzand op Fluvio-glaciaal.
: klasse C2.
s Hd63 VIÏ°
.• Haarpodzolgronden, matig fijn en matig grof,
zwak lemig. GHG dieper dan 180 cm beneden
maaiveld.
: In het hogere noordelijke en zuidelijke deel
van de Renkumse heide.
: De vochthoudendheid is relatief slecht, mede
door de naar beneden toe snel afnemende
lemigheid. De chemische vruchtbaarheid is
laag. De doorwortelbaarheid is op plaatsen
waar slechts een oppervlakkige grondbewerking
heeft plaatsgevonden minder dan op plaatsen
waar geploegd is.
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Een enkele maal werd een lemig, grinthoudend
laagje aangeboord op de hellingen naar het
lager gelegen middendeel van dit complex.
Fluvio-glaciaal.
klasse C2.
Hd71 VIIb
Haarpodzolgrond, matig grof^ leemarm» GHG dieper
dan 180 cm beneden maaiveld.
Een oostwest gericht erosiedal door het midden
van het complex "Renkumse heide".
Deze gronden zijn chemisch zeer arm en de
vochthoudendlieid is laag. De gronden zijn
moeilijk doorwortelbaar.
vele malen werd een bijna niet te doorboren
B2-horizont aangetroffen, vaak aan de onder
zijde begrensd door een ijzerbandje. Op plaat
sen waar dit bij de grondbewerking niet is
losgemaakt, is vaak aan de oppervlakte stagne
rend regenwater aanwezig. Deze plaatsen zijn
aan de vegetatie herkenbaar (bunt en dopheide)
Fluvio-glaciaal (door erosie is al het fijnere
materiaal verdwenen' en is a.h.w. een keienvloer ontstaan).
klasse C2.
Hd51 VIIb (en cHd51 VIIb)
Haarpodzolgrond en Kamppodzolgrond, matig fijn,
leemarm. GHG dieper dan l80 cm beneden maaiveld.
In de NO-hoek van het complex "Oostereng" gro
tendeels vlak liggend, maar in het noorden on
gewoon geaccidenteerd.
Zie bij kaarteenheid Hd71 VIID.
Minder sterk ontwikkeld profiel dan bij Hd_71
VXID. De grondbewerking is hier minder diep
dan op de Holtpodzolgronden in dit complex.
De kaarteenheid cHd51 VIIb is hierbij beschre
ven omdat slechts een > 30 cm dikke Ap-horizont
afwijkend is van Hd51 VIIb.
(c)
Fluvio-glaciaal.
klasse C2.
De Kamppodzolgrond. is in klasse C1 gewaardeerd.
Hdlj.1 VIIb
Haarpodzolgrond, zeer fijn en matig fijn, leem
arm. GHG dieper dan 180 cm beneden maaiveld.
In het NO van het complex "Oostereng" als een
rug in het landschap en in het uiterste noorden
een klein gebied, dat sterk vergraven is.
Deze grond heeft een slechte vochthoudendheid.
De
doorwortelbaarheid is slecht omdat de Bhorizont nogal vast is• De chemische vrucht
baarheid is laag.
De grondbewerking is ook hier minder diep dan
op de Holtpodzolgronden van het complex "Oos
tereng". Het verdient aanbeveling de B-horizont
los te maken. In het westen langs de Molenbeek
is nogal wat gegraven. In de diepe spreng en
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de afzonderlijke gaten staat nogal eens water
en het is mogelijk dat de bomen hier wat pro
fijt van hebben.
Jonger dekzand.
klasse C2.
Hn51 VI
Veldpodzolgrond., matig fijn, leemarm. GHG
tussen I4.0 en 80 cm beneden maaiveld.
In het NO van het complex "Oostereng" langs de
oostgrens in twee smalle laag liggende stroken.
Dank zij de betrekkelijk hoge grondwaterstanden
is vochtvoorziening vanuit het grondwater moge
lijk. De chemische vruchtbaarheid van deze
gronden is doorgaans laag. Hier liggen zij
echter grotendeels in weiland, waardoor de
bovengrond wat met meststoffen verrijkt is. Door
verwerking is er evenwel van een cultuurinvloed
weinig te bemerken.
waarschijnlijk wat afgegraven om lager gelegen
gebieden (pZn51 III) te bezanden.
Fluvio-glaciaal.
klasse Al>.,
Hnl.i.1 VI.
Veldpodzolgrond, zeer fijn en matig fijn, leem
arm. GHG tussen J+0 en 80 cm beneden maaiveld.
In het NO deel van het complex ''Oostereng"; een
zeer geringe oppervlakte innemend lager gelegen
gedeelte.
Vochtvoorziening vanuit het grondwater is moge
lijk dank zij de betrekkelijk hoge grondwater
stand. De chemische vruchtbaarheid is onvol
doende .
Het terrein is hier sterk geaccidenteerd ver
moedelijk door vroegere vergraving (archeolo
gische vondsten).
Jonger dekzand.
klasse Alj..
pZn51 VI met toevoeging (z) en pZn51 III met
toevoegingen (z) en (v).
Deze kaarteenheden zijn niet representatief
voor elders in 't land voorkomende grotere ge
bieden die op dezelfde manier gecodeerd zijn.
Bovendien is hier de grond te veel verwerkt en
geëgaliseerd en is het uit landschappelijke
overwegingen onwaarschijnlijk dat hier bos aan
geplant zal worden.
Willen wij deze gronden toch waarderen dan zou
kaarteenheid pZn51 VI in klasse AI4. komen en
kaarteenheid pZn51 III in klasse B2.

Afb.13

R29-106
Landschap langs de Molenbeek.
Kaarteenheid pZn51 III; rechts tegen het bos van
"Quadenoord" aan, kaarteenheid Hn51 VI; op de
achtergrond het hoger gelegen bouwland (kaarteen
heden Hd51 VIIb
en cHd51 VIIb); tussen het bos
en de boerderij links, kaarteenheid pZn51 VI.

7.3

Beschrijving van de kaarteenheden van "Doorwerth"

Kaarteenheid
Omschrijving
Ligging
Eigenschappen

Opmerkingen
Toevoegingen
Geologische afzetting

Bodemwaardering

: Y73 •
: Holtpodzolgronden, matig grof, zwak lemig.
: Verspreid door de gehele boswachter!j, vnl.
op de wat hogere terreingedeelten.
: De vochthoudendheid is relatief goed, maar zal
voor de meer vochteisende houtsoorten niet
voldoende zijn, o.a. door de naar beneden toe
afnemende lemigheid. De doorwortelbaarheid is
goed, evenals de chemische vruchtbaarheid. Op
de verwerkte gronden is dit laatste wat minder.
: Op de hoogste terreingedeelten in het oosten
van de boswachterij komt vaak een overgang
naar de Haarpodzolgronden (toevoeging H) voor.
: (a)
(H)
: Gestuwd Preglaciaal met een solifluctiedek ter
dikte van ca. 60 cm op de lagere en ca. 30 cm
op de hogere terreingedeelten.
: klasse A1+ en Cl .
Op die plaatsen waar deze kaarteenheid voor
komt met de toevoeging (H) is de grond tot de
klasse C1 gerekend.

Kaarteenheid
Omschrijving
Ligging
Eigens chappen

:
;
:
:

Opmerkingen

:

Toevoegingen

:

Geologische afzetting

:

Bodemwaardering

:

Kaarteenheid
Omschrijving

: Y7ö.
: Holtpodzolgronden, matig grof, sterk en zeer
sterk lemig.
: In een diep ingesneden dal aan de Italiaanse
weg.
: Gelijk aan die van kaarteenheid Y73 of iets
beter door het hogere leemgehalte.
: De lemigheid beperkt zich tot de bovenste 30
à 4O cm van het profiel. Deze leem bestaat
vnl. uit wat ingewaaide löss.
: (a)
: Gestuwd preglaciaal met een solifluctiedek
van ca. 60 cm dikte. In het bovenste deel
hiervan komt wat löss voor.
: klasse Ai)..

Ligging
Eigens chappen
Opmerkingen
Toevoegingen
Geologische afzetting
Bode mwaardering

Y75
Holtpodzolgronden, matig grof, sterk lemig.
Langs de noordzijde op 1|. verschillende plaatsen»
Gelijk aan die van kaarteenheid Y73 of iets
beter door het wat hogere leemgehalte.
De meeste grond-en van deze kaarteenheid zijn
verwerkt.
(a)
(H)
Gestuwd Preglaciaal met een solifluctiedek
van ca. 50 cm dikte.
klasse Al)..
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: Y83.
: Holtpodzolgrondens matig grof en zeer grof,,
zwak lernig.
: Verspreid door de gehele boswachterij op de
hoogste terreingedeelten.
: Gelijk aan die van kaarteenheid Y73 of iets
minder door het grovere materiaal.
: de toevoeging (H) komt vrij veel voor in deze
kaarteenheid.
: (a)
(H)
: Gestuwd preglaciaal met een dun (ca. 30 cm)
solifluctiedek.
: klasse C1.
: Yl£: Holtpodzolgronden, zeer fijn en matig fijn,,
zwak lemig.
; Verspreid door de gehele boswachterij.
: Gelijk aan die van kaarteenheid Y73 of iets
beter door het fijnere materiaal,
s In tegenstelling tot bij de kaarteenheden Y83
en Y73 komt de toevoeging (H) hier weinig voor.
Deze kaarteenheid ligt ook niet op de hogere
delen van het terrein.
: (a)
(H)
: Gestuwd Preglaciaal met een solifluctiedek van
ca. 50 cm dikte.
: klasse Alj.»
: YI+I4. en cYlO*.
: Holtpodzolgronden en Loopodzolgronden., zeer
fijn en matig fijn,, zwak en sterk lemig.
: Verspreid door de gehele boswachterij. In het
oostelijk deel van de boswachterij vaak als
overgang van hoog naar lager gelegen terrein
gedeelten bijv. de erosiedalen. De Loopodzolgrond ligt aan de voet van een groot erosiedal
tegen de Fonteynallee aan.
: Wat beter dan kaarteenheid Y73 door het hogere
leemgehalte en het fijnere materiaal.
i Zie kaarteenheid Yl+J. In de leemfractie komt
nogal wat löss voor. De kaarteenheid eYUU
wijkt slechts van Y1|J(. af door de aanwezigheid
van een > 30 cm dikke Ap-horizont. Dicht bij
kaarteenheid cYliij- ligt een klein plasje dat ge
voed wordt door het drangwater van de stuwwal.
Hoewel in de omliggende gronden geen grondwa
terverschijnselen zijn waargenomen,, is het
mogelijk dat de bomen profijt hebben van het
uittredende drangwater.
: Grotendeels gestuwd preglaciaal met een soli
fluctiedek van ca. 60 cm met in het oostelijk
deel ook wel wat lössbijmenging (zie ligging).
: klasse A3-
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Y26
Holtpodzolgronden* uiterst fijn en zeer fijn,
sterk en zeer sterk iemig.
In één groot en twee kleinere dalen in het
oosten van de boswachter!j•
De vochthoudendheid is goed evenals de doorwortelbaarheid en de chemische vruchtbaarheid.
Op de verwerkte gronden zal deze laatste niet
minder zijn dan op de niet verwerkte.
In de laagste terreingedeelten is het lemige
en fijnzandige traject groter dan op de hogere
terreingedeelten.
(a).
Löss s met wat fijnzandig materiaal van het ge
stuwd Preglaciaal. Bij de dalvoet zijn het
lö'ssgehalte en de dikte van het lösspakket het
grootstj hoger op de hellingen neemt de lössbijmenging af en wordt ook de lösshoudende
laag dunner,
klasse AJ.

Overige onderscheidingen en algemene aanduidingen
De preglaciale leem is vergelijkbaar met en zelfs beter dan kaart
eenheid Y26. De groeven en afgegraven/geëgaliseerde gedeelten die als
zodanig op de kaart gezet zijn3 kunnen door hun heterogene samenstelling
niet beoordeeld worden.

Afb. 11+

OVERZICHT VAN DE BODEMGESCHIKTHEIDSKLASSEN VOOR DE BOSBOUW
LEGENDA VAN DE GES CHIKTHEIDSKAARTEN

A

B

C

D

Gronden met ruime houtsoortenkeuze
A1

hoofdzakelijk loofhout
goede groei: inl.eik, beuk, populier, wilg, es, els, iep,
esdoorn
redelijke groei: (lariks, fijnspar, sitkaspar)

A2

hoofdzakelijk loofhout dat hoge grondwaterstanden verdraagt
goede groei: populier, wilg, els, es
redelijke groei: inl.eik (iep, fijnspar, sitkaspar)

A3

hoofdzakelijk naaldhout
goede groei: groveden, lariks, douglas, fijnspar, sitkaspar,
Am.eik, berk
redelijke groei: inl.eik, beuk

Alj.

hoofdzakelijk naaldhout
redelijke groei: groveden, lariks, douglas, fijnspar,
sitkaspar, Am.eik, berk

Gronden met, beperkte houtsoortenkeuze
BI

hoofdzakelijk loofhout dat hoge grondwaterstanden verdraagt
redelijke groei: populier, wilg, els (sitkaspar)

B2

hoofdzakelijk naaldhout dat hoge grondwaterstanden verdraagt
redelijke groei: groveden, fijnspar, sitkaspar, berk

Grond.en met zeer beperkte houtsoortenkeuze
C1

weinig vochteisend naa]<^hout
redelijke groei: groveden, douglas

C2

weinig vocht- en voedseleisend naaldhout
redelijke en matige groei: groveden

C3

naaldhout dat hoge grondwaterstanden verdraagt
matige groei: groveden (sitkaspar, fijnspar)

Gronden xreinig of niet geschikt voor opgaand bos
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DE GESCHIKTHEIDSKAART

De bosbouwkundige mogelijkheden kunnen niet zonder meer van de
bodemkaart worden afgelezen» Zij dienen hiertoe "vertaald" te worden in
termen van bosbouwkundige geschiktheid. Een "vertaling" in de vorm van
zgn. geschiktheidsklassen is eenvoudig en gebruikelijk»
8-1

De geschiktheidsklassen

Op de geschiktheidskaart zijn deze geschiktheidsklassen (aangegeven
met een kleur en een code) gebruikt om bepaalde groepen kaarteenheden van
de bodemkaart van elkaar te onderscheiden. Een gesehiktheidsklasse (kaart
eenheid op de geschiktheidskaart) omvat een groep gronden* die een zekere
mate van geschiktheid heeft voor een bepaalde groep houtsoorten. Zo kan
men bijv. een geschiktheidsklasse onderscheiden die bestaat uit gronden
waarop men van een ruim naaldhoutassortiment een goede groei mag verwach
ten (klasse A3)• Door nu van iedere kaarteenheid aan te geven tot welke
geschiktheidsklasse hij behoort, kan men een geschiktheidskaart van de
bodemkaart afleiden. Er zijn 10 geschiktheidsklassen onderscheiden ver
deeld over k hoofdklassen (afb.1i(.), waarbij de bosbouwkundige mogelijk
heden in grote lijnen afnemen van klasse A1 naar klasse D.
Voor de groveden, Japanse lariks, douglas, fijnspar, inlandse eik
en beuk kan de indeling in "goede groei"redelijke groei" en "matige
groei" als volgt in relatieve boniteiten worden uitgedrukt:
goede groei
- boniteiten I en II
redelijke groei
- overwegend boniteit III
matige groei
"
"
IV
Voor de overige houtsoorten moet worden volstaan met wat men naar
algemeen bosbouwkundig gebruik^ goed, redelijk of matig vindt.
8.2

De geschiktheidsbeoordeling

Bij de samenstelling der geschiktheidsklassen is gebruik gemaakt
van, uit verschillende bronnen stammende gegevens. Deze gegevens bestaan
voornamelijk uit waarnemingen van de boomgroei op verschillende gronden
en zijn van verschillend gehalte en betrouwbaarheid. Zij lopen uiteen
van exacte gegevens van proefperken tot visuele schattingen van opstanden.
Voor de geschiktheidsbepaling in deze boswachter!jen zijn ook nog een
aantal visuele waarnemingen gedaan in de boswachter!jen. Met enkele des
kundigen van het Staatsbosbeheer werd de uiteindelijke beoordeling ge
maakt .
Twee tabellen (afb.15) geven de oppervlakte van elke geschiktheidsklasse met de daarbij behorende kaarteenheden.
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KAARTMATERIAAL EN WERKWIJZE

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 en de
wijze waarop de bodem- en geschiktheidskaarten tot stand kwamen.
9.1

Het kaartmateriaal

Als basis voor de definitieve bodem- en geschiktheidskaarten zijn
de bedrijfskaarten, schaal 1 : 5000, 195U ( "Oostereng") en 1955 ("Doorwerth") van het Staatsbosbeheer gebruikt. De kaart van "Oostereng" ver
toonde kleine verschillen met de werkelijkheid, maar moest toch gebruikt
worden omdat de nieuwe bedrijfskaart 196^ nog niet beschikbaar was. De
fouten in de basiskaart zijn aan de hand van de topografische kaart,
schaal 1 : 25 000, van 1957 en luchtfoto's verbeterd. Bij de veldopname
werden deze luchtfoto's, schaal 1 : 5 000, ook als basis gebruikt.
9.2

De waarnemingsdichtheid en -diepte van de boringen

Het belangrijkste hulpmiddel bij het maken van een bodemkaart zijn
de zgn. veldkenmerken. Dit zijn aan het terreinoppervlak waarneembare
verschillen in ligging, topografie, begroeiing, bodemgebruik, ontwatering
enz. Veelal kunnen aan de hand hiervan de bodemlijnen op de kaart worden
ingetekend. De aard van de bodem werd door middel van grondboringen be
paald. Het vereiste aantal boringen bedraagt bij deze kaartschaal van
1 : 5 000 3 "tot 6 per ha. Naarmate er minder veldkenmerken waren, werden
meer boringen gedaan. De boordiepte bedroeg 180 cm voor het vereiste
aantal. Daarnaast werden nog een groot aantal zgn. tussenboringen gedaan
die een wisselende diepte hadden.
9.3

Vervaardiging van de kaarten

Voordat met de opname werd begonnen zijn de luchtfoto's, schaal
1 : 5 000, verknipt tot een voor het veldwerk handig formaat, de zgn.
veldkaarten. De tijdens de opname ingeschetste bodemgrenzen werden op
een calque overgetekend. Hiervan werden lichtdrukken gemaakt waarvan
er één werd ingekleurd als bodemkaart en één als geschiktheidskaart.
Deze concept-kaarten gebruikte de tekenafdeling voor het vervaardigen
van de bodem- en geschiktheidskaarten, zoals die hierbij afgeleverd
worden (bijlagen 1, 2, 3 en k).
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SAMENVATTING

De bodemkaarten en geschiktheidskaarten van de boswachterijen
"Oostereng" en "Doorwerth" en het als toelichting hierop geschreven
rapport zijn gemaakt in opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer.
Het doel, een inzicht te krijgen in de produktiemogelijkheden van
de grond voor bosbouw, is met de thans ten dienste staande middelen en
kennis getracht te verwezenlijken. De correlatie die er tussen bos en
bodem bestaat is echter nog niet in die mate onderzocht dat er geen ver
betering meer in het hier gestelde mogelijk zou zijn. Het onderkennen
der verschillende gronden is in een verdergevorderd stadium dan de kennis
omtrent de waardering die er aan deze verschillende gronden - vooral voor
bosbouw - moet worden toegekend.
Wanneer wij nu de, bij de kartering, onderscheiden subgroepen rang
schikken naar afnemende kwaliteit dan wordt de volgorde: Gooreerdgronden Loopodzolgronden - Holtpodzolgronden - Veldpodzolgronden - Kamppodzolgronden - Haarpodzolgronden.
Deze indeling wordt doorkruist door een rangschikking van de gronden
waarbij de vochtvoorraad als maatstaf genomen is. Het spreekt vanzelf dat
gronden die vanuit het grondwater van vocht voorzien worden een zekere
voorsprong hebben. De rangschikking naar afnemende vochtvoorraad is als
volgt: fijnzandige, lemige gronden - grofzandige lemige gronden - fijnzandige, leemarme gronden - grofzandige leemarme gronden.
De volgorde gerekend naar de chemische vruchtbaarheid is, van hoog
naar laag, als volgt: Gooreerdgronden - Loopodzolgronden - Kamppodzolgronden - Holtpodzolgronden - Veldpodzolgronden - Haarpodzolgronden.
Hierbij zijn de gronden die bemest zijn of waarbij cultuurinvloed gecon
stateerd is, niet genoemd. Zij zijn uiteraard wat hoger aan te slaan.
Ook zou men bij de Holtpodzolgronden nog een onderscheid kunnen maken
tussen "Oostereng" en "Doorwerth". Bij de Holtpodzolgronden van "Door
werth" ligt de chemische vruchtbaarheid aanmerkelijk hoger.
Bij de beschrijving van elke kaarteenheid vindt men, naast het in
het voorgaande beschrevene, over alle andere in dit rapport behandelde
onderwerpen een korte opmerking. Een samenvatting van deze overige
onderwerpen die ten doel hadden de achtergronden te belichten, die aan
deze bodemkaarten ten grondslag liggen, volgt hierna.
De boswachterij "Oostereng" is gelegen in de provincie Gelderland
op de oosthelling van de Edese stuwwal. Het westelijk deel ligt nog op
zuiver gestuwd Breglaciaal, terwijl naar het oosten gaande men het
Fluvio-glaciaal aantreft. De overgang wordt gekenmerkt door het voorko
men van helling-dekzand en jong dekzand. Het gestuwd Rreglaciaal is be
dekt door een solifluctielaag, waarin Holtpodzolgronden ontwikkeld zijn.
De A-horizont is humusarm en dun. In het ËLuvio-glaciaal zijn de Haar
podzolgronden gevormd. De overgangen vindt men hier tussenin.
De boswachterij "Doorwerth" is eveneens in Gelderland gelegen op de
westelijke punt van de stuwwal van Arnhem (de Veluwezoom). Het gekarteer
de deel ligt op gestuwd Preglaciaal, grotendeels bedekt door een solifluctiedek met hier en daar wat lössbijmenging. In een aantal diepe
erosiedalen is het lösspakket dikker. In al deze sedimenten (afzettingen)
hebben zich Holtpodzolgronden ontwikkeld, die op de hoogste punten in
het terrein een overgang zijn naar de Haarpodzolgronden. De Holtpodzol
gronden hebben hier, in tegenstelling tot in "Oostereng", een humusrijke
en dikke A-horizont.
Bij het gebruik van bodemkaart, geschiktheidskaart en rapport
dient men deze als een drie-eenheid te beschouwen. De bodemkaart en het
rapport geven onmisbare nadere informaties die op de geschiktheidskaart
ontbreken. Het rapport geeft een toelichting op de bodem, hoe deze is
ontstaan, de mogelijke verschillen op korte afstand, het bodemprofiel
en zijn horizonten en de manier waarop de gronden zijn ingedeeld. De
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gerangschikt overzicht van de kaarteenheden. De opzet heeft als hoofdin
deling de subgroepen: Holt-, Loo-, Haar-, Kamp- en Veldpodzolgronden en
de Gooreerdgronden.
De codering bevat een hoofdletter, kleine letters en twee cijfers,
waarvan het eerste van 1 t/m 9 een oplopende korrelgrootte en het tweede
een toenemende lemigheid voorstellen. Een losstaand Romeins cijfer geeft
de grondwatertrap, d.w.z. een benadering van het grondwaterstandsverloop
aan.
De kenmerken en eigenschappen van de gronden worden aan een typisch
voorbeeld per subgroep algemeen beschreven. De betekenis van de gebruikte
toevoegingen wordt in het hoofdstuk waarin de kaarteenheden beschreven
staan, behandeld.
Voor in het rapport vindt men een verklaring van de gebruikte ter
men en begrippen, terwijl achterin de werkwijze, gebruikte kaarten en
materiaal enige aandacht krijgen. Een verwijzing naar geraadpleegde
literatuur besluit het rapport.
In een samenvattende tabel vindt men van elke bodemeenheid de
geschiktheid en de oppervlakte 1).

') De oppervlakte van elke bodemeenheid werd d.m.v. een puntenraster
over de bodemkaart bepaald tot op -jj- ha nauwkeurig.
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