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VERKLARING VAN IN DE TEKST GEBRUIKTE
BODEMKUNDIGE TERMEN EN BEGRIPPEN
Bovengrond

: de laag van 0-50 à 80 cm

Ondergrond

: de laag dieper dan 50 à 80 era

Moderpodzol-B

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

Gleyverschijnselen

: roest- en/of reductievlekken in de
bodem, veroorzaakt door het grondwa
ter

GHW

: gemiddeld hoogste grondwaterstand als
gemiddelde van gegevens over verschei
dene jaren

Mu

: micron, dit is 0,001 millimeter

Lutumfractie

: 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

Fractie

: korrelgrootteklasse

Mediaan van het zand (M50)

: die korrelgrootte, waarboven en waarbeneden de helft van het gewicht van
de zandfractie is gelegen

Humus

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

Textuurindeling

: de indeling naar korrelgroottesamenstelling van de minerale deeltjes van
de grond
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1. I N L E I D I N G
Op verzoek van de Directies van het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" werd een bodemkartering uitgevoerd in het com
plex "De Dorsehkamp" van de boswachterij "Oostereng", onderdeel van de
houtvesterij Arnhem-west. Deze had ten doel een inzicht te krijgen in
de produktiemogelijkheden van de grond voor bosbouw. Hiertoe zijn een
bodemkaart en daarvan afgeleide geschiktheidskaarten voor de Japanse lariks, de douglas en de groveden vervaardigd, alle op schaal 1 : 5000*
Dit rapport geeft hierop een toelichting.
Het complex "De Dorschkamp" ligt in de provincie Gelderland binnen
de gemeente Wageningen (afb. 1, Topografische Kaart 1 : 25 000, blad Wageningen 59F)• Het is een aaneengesloten gebied ten oosten van de stad
Wageningen. De totale oppervlakte bedraagt ruim 73 ha, waarvan ruim 2^4ha in gebruik is bij het Bosbouwproefstation "De Dorsehkamp" en + 1 ha
bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Een enclave ter
grootte van ruim 1 ha van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek vaa
de Landbouwhogeschool is gemakshalve in de kartering opgenomen en wordt
in dit rapport en op alle kaarten beschouwd als behorende bij het com
plex "De Dorsehkamp".
Het gekarteerde gebied ligt op het zuidelijke deel van de Edese
stuwwal. Dit is een heuvelrug die van Lunteren via Ede tot Wageningen
loopt. Deze bestaat uit schuin en soms verticaal staande lagen met sterk
uiteenlopende korrelgrootten en leemgehalten. Dit complex noemt men ge
stuwd preglaciaal. In het zuidoostelijk deel van De Dorsehkamp treffen
we een erosiedal aan. Hier boort men het niveofluviaal, ofwel hellingdekzand aan.
Het gehele terrein bestaat uit zandgronden, met name uit Holtpodzolgronden.
Door de diepe grondwaterstand, nergens binnen boorbereik, is de
vochtvoorziening van het bos geheel afhankelijk van de neerslag en het
vochthoudend vermogen van de grond.
De aard van de bodem, de topografie en de waterhuishouding hangen
veelal samen met de opbouw van het landschap. Dit vormt een waardevol
hulpmiddel bij de veldopname.
In hoofdstuk 2 wordt het landschap, zijn ontstaan en opbouw, als
mede de hieruit voorvloeiende topografie en hydrologie, behandeld. Aan
het bos en zijn historie wordt tevens enige aandacht geschonken.
De bodemvorming en de kenmerken en eigenschappen van de grond wor
den in hoofdstuk 3 behandeld.
In hoofdstuk k worden de legenda en de codering van de bodemeenhe
den beschreven. Dit hoofdstuk wordt besloten met een karakteristiek van
de kaarteenheden en de bosbouwkundige waardering.
Hoofdstuk 5 geeft een waardering van de bodem en een geschiktheids
beoordeling voor de drie houtsoorten en voor gebruik als kwekerij of
proeftuin.
Gezien de geringe oppervlakte van het gekarteerde gebied worden de
bijgevoegde kaarten afgeleverd op schaal 1 : 5000, dit in tegenstelling
tot eerder afgeleverde kaarten van bosbedrijfskarteringen die op schaal
1 : 10 000 afgedrukt zijn.
Voor overige technische bijzonderheden betreffende de kartering en
de vervaardigde kaarten wordt naar hoofdstuk 6 verwezen, terwijl men
vóo'r in dit rapport een verklaring vindt van een aantal in de tekst ge
bruikte bodemkundige termen.
De kartering vond plaats in augustus 196k. Het veldwerk werd ver
richt 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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Geologische overzichtskaart van het complex „De Dorschkamp"
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2. H E T L A N D S C H A P
De bodem staat gewoonlijk in nauw verband met de opbouw van het land
schap. Van dit landschap worden achtereenvolgens beschreven:
de geologische opbouw van het gebied
de hieruit voorvloeiende topografie en hydrologie
het bos en de daarmede verband houdende historie.
2.1 GEOLOGISCHE OPBOUW (afb. 2)
De geologische afzettingen, waaruit het landschap in dit complex is
samengesteld, zijn:
2.1.1 het gestuwd preglaciaal
2.1.2 het niveofluviaal (helling-dekzand).

Geologische periode

WUrmtijd

Ouderdom
in jaren

Afzetting

10 000

niveofluviaal
(helling-dekzand)
en dekzand

80 000

Eemtijd

Risstijd

vorming van de
stuwwallen

Voor de Risstijd

afzetting van de
riviervlakte

•

Tabel 1 . Overzicht van de geologische afzettingen
2.1.1 Het gestuwd preglaciaal
Voor de komst van het landijs in de Risstijd, maakte het gekarteerde
gebied deel uit van een landschap, opgebouwd uit grind, zand en leemlagen, het zgn. preglaciaal (afb. 3a). Dit materiaal werd aangevoerd
door de rivieren Rijn en Maas en is dus afkomstig uit midden-Europa.
In de Risstijd kwam aan deze aanvoer een einde. Ten gevolge van
de daling van de zeespiegel sneden de rivieren hun dalen dieper in
het landschap in. Het uit noord-Europa opdringende landijs verplaats
te zich het eerst door de aanwezige dalen en versperde daarmee de
loop van de rivieren, waardoor deze meer in westelijke richting girgen
stromen.
De "ijslobben" oefenden een sterke, vooral zijdelings gerichte,
druk op de dalwanden uit. Het preglaciale materiaal werd uit de diep
bevroren grond losgebroken en in schuine stand schubsgewijs over el
kaar geschoven. Hierdoor werden de dalen, o.a. die ter plaatse van de
huidige Gelderse Vallei, verbreed en dieper uitgeschuurd, terwijl aan
beide zijden heuvels ontstonden, de zgn. stuwwallen (afb. 3b). Het ge
hele pakket preglaciaal, waaruit een stuwwal is opgebouwd, noemt men
gestuwd preglaciaal.

CM

30

in
o
in
LO

fijn zand

matig fijn zand

grof zand

leem

afb.4 Voorbeeld van de wijze waarop de lagen van het gestuwd
Preglaciaal dagzomen.
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Het is duidelijk dat door de stuwing de horizontale gelaagdheid in
het oorspronkelijke preglaciale pakket ernstig is verstoord. In de stuw
wallen treft men dan ook schuin en soms verticaal staande, evenwijdig
aan elkaar lopende lagen aan, die aan de oppervlakte dagzomen (afb.
.
Een gevolg hiervan is, dat in het gestuwd preglaciaal over korte afstan
den veelal grote verschillen voorkomen in grofheid en lemigheid van het
zand, al naar gelang de opbouw van de preglaciale afzettingen.
Op een klein deel in het zuidoosten na komt het gestuwde pregla
ciaal in het complex "De Dorschkamp" overal aan de oppervlakte.
2.1.2 Het niveofluviaal (helling-dekzand)
Na een warmere periode, de Eemtijd, volgde weer een koude periode, de
WUrmtijd. In beide perioden is het landschap sterk veranderd. Door ero
sie van de stuwwallen en opvulling van dalen met eolisch materiaal zijn
de grote hoogteverschillen, ontstaan bij de stuwing door het landijs,
enigszins genivelleerd.
In de WUrmtijd is het landijs niet in onze streken geweest. Het
was echter wel zeer koud, een soort toendraklimaat zoals dat thans nog
in de poolstreken wordt aangetroffen, heerste in onze streken. De on
dergrond was permanent bevroren en plantengroei van enig belang was
vrijwel uitgesloten. Alleen in de zomermaanden ontdooide de bovengrond.
Het was in deze WUrmtijd dat.de wind gemakkelijk vat kreeg op het,
aan de oppervlakte liggende, zand. Dit werd met voornamelijk' noordwes
ter stormen verplaatst. Deze afzetting wordt dekzand genoemd. Als zui
vere afzetting komt het in dit complex niet voor. Het is echter wel een
onderdeel van de afzetting, die niveofluviaal genoemd wordt (Edelman en
Steur 1951 en Steur 1951) ')• Men treft dit helling-dekzand in de voor
malige erosiedalen en langs de flanken van de stuwallen aan, zoals dat
in dit complex ook het geval is.in het zuidoosten, vnl. in bosvak 8
(bodemeenheid Y35). Behalve uit eolisch zand bestaat deze afzetting ook
uit materiaal van de stuwwal, dat door bodemglijding (solifluctie) en
door verspoeling op zijn huidige plaats is gekomen. In het gekarteerde
gebied hebben wij te maken met de oorsprong van een erosiedal. De dikte
van het helling-dekzand is nog gering, maar neemt hellingafwaarts toe.
Bij vele boringen was het mogelijk om binnen 1,80 m nog de dagzomende
lagen van het gestuwd preglaciaal aan te treffen. Een diepte van 1,20 m
is als grens aangehouden voor de geologische benaming van de afzetting,
d.w.z. het helling-dekzand is als zodanig op de geologische overzichts
kaart (afb. 2) aangegeven wanneer het dikker is dan 120 cm.
Het helling-dekzand heeft een nogal uiteenlopende korrelgrootteverdeling. Het bevat nogal wat grof zand en grind uit het gestuwd pre
glaciaal en daarnaast ook wel wat lemig materiaal.
Het eolisch zand dat hier is afgezet, bestaat voornamelijk uit de
fractie van 105-150 mu. De korrelgrootte van de gehele afzetting werd
dan ook als zodanig gecodeerd. Het helling-dekzand is sterk lemig.
2.2 DE TOPOGRAFIE
Hieronder wordt zowel de hoogteligging t.o.v. NAP als het reliëf (de
onderlinge hoogteverschillen van het terreinoppervlak) verstaan. Het
complex ligt midden op de stuwwal en helt aan de zuidoostelijke en
noordwestelijke zijde af van 40 à 45 m + NAP tot 25 à
m + NAP (zie
afb. 2).
') De benaming helling-dekzand zou volgens Prof.Dr. Maarleveld echter
een betere aanduiding zijn, daar men in het buitenland (België) met
niveofluviaal andere afzettingen dan de hier bedoelde op het oog
heeft.

2.3 DE WATERHUISHOUDING
Een belangrijk facet van de waterhuishouding is de vochtvoorziening.
Gezien de hoogteligging van het terrein t.o.v. het grondwater in dit
gebied, is de vochtvoorziening geheel afhankelijk van de neerslag. Het
vochthoudend vermogen van de grond zal hoger zijn naarmate het leemen/of humusgehalte hoger is. Voor de vochtvoorziening is tevens van
belang, het voorkomen van vochthoudende en minder goed doorlatende la
gen in de diepere ondergrond. Een enkele maal werd een lemige onder
grond aangeboord. De aanwezigheid van gleyverschijnselen duidt erop
dat het water hier gedurende korte tijd stagneert (vak 10, nabij Geertjesweg, bodemeenheid Y^5).
Een ander facet van de waterhuishouding, nl. de afwatering, ver
dient in dit gebied nauwelijks aandacht. Het tegengaan van de natuur
lijke oppervlakte-afwatering op de onverharde wegen en in de kwekerij
en en proeftuinen is van belang ter voorkoming van erosie.
2.k HET BOS EN ZIJN HISTORIE
Het bos is een belangrijk onderdeel van het landschap, te meer daar het
grotendeels het uiterlijk bepaalt.
Uit oude kaarten, meest topografische, is gebleken dat rond 1812
de begroeiing van het gekarteerde gebied en zijn omgeving geheel uit
heide bestond. Langs de Kortenburgsche beek was een strook bos te vin
den. De ingebruikneming als cultuurgrond van de huidige Wageningse eng
was van Wageningen (nog geheel binnen de stadswallen) uit gevorderd tot
langs de huidige Diedenweg.
Het is bekend dat men de cultuurgronden bemestte met patstalmest.
Dit was dierlijke mest, vermengd met heideplaggen die men op de heide
velden afstak. Tijdens de kartering is gebleken dat dit plaggensteken
in het gehele gebied heeft plaatsgevonden. Het vrijwel ontbreken van
een humeuze bovengrond duidt hierop.
Op een Topografische Kaart van 1865 is het landschap radicaal ver
anderd. Het bos en de cultuurgronden hebben aansluiting gevonden op de,
terecht zo genoemde. Scheidingslaan. De proeftuinen rond het gebouwen
complex behoorden dus tot de laatst in gebruik genomen cultuurgronden
van de Wageningse eng en de overige gronden waren bebost. De komst van
de kunstmest liet niet lang meer op zich wachten en daarin ligt ook de
verklaring van het niet zo dikke mestdek 00 cm) op de grond rondom het
gebouwencomplex. De huidige dikte van het mestdek op deze percelen en
zeker die van "het Mierenbos" en het perceel in de noordwesthoek zijn
een gevolg van de herhaalde grondbewerkingen, waarbij vermenging van de
A- en B-horizont van de podzol plaats heeft gevonden.
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3. D E

B O D E M

3.1 HET ONTSTAAN VAN DE BODEM
Aan de oppervlakte van geologische afzettingen treden processen op, die,
wanneer zij voldoende lange tijd werkzaam zijn, de bovenlaag volledig
omvormen. Het geheel van deze processen, waarbij tegelijkertijd afbraak,
nieuwvorming, aan- en afvoer van zowel minerale als organische stoffen
plaatsvindt, noemen wij bodemvorming.
Bij deze bodemvorming ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagdheid,
die in het oorspronkelijke materiaal niet aanwezig was. Afbeelding 5
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 bodemvorming
een rol spelen, willen wij de belangrijkste wat nader bezien. Gemaks
halve verdelen wij ze hiertoe in drie groepen, waarin respectievelijk
de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materiaal en verplaatsing
van stoffen door de grond de belangrijkste plaats innemen (tabel 2).

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

Tabel 2. Schematisch overzicht van de bodemvormende processen
Afbraak
Het vergaan van plantenresten
Door een veelsoortig leger van kleine•bodennieren, schimmels en bacte
riën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Dit gaat gepaard met de
vorming van humus.
De_verwering
Door afwisseling van temperatuur en vochtigheid en door de inwerking
van bepaalde zuren, gaat een deel van de minerale grond verweren. Hier
bij 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 afgevoerd.
Er bestaan mineralen, die gemakkelijk verweren; andere verweren
zeer moeilijk.
Gronden met een hoog gehalte aan gemakkelijk verweerbare minera
len noemen wij "rijk", die met een laag gehalte "arm".
Nieuwvorming
Humu£vorming
Onder humus verstaan wij hier donker gekleurde min of meer bestendige
stoffen van organische oorsprong. Humus wordt gevormd uit de.door kleine
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bodemdieren, schimmels en bacteriën geheel of gedeeltelijk afgebroken
weefsels van planten en dieren en uit uitwerpselen van dieren. De af
braak van het dode materiaal en de vorming van humus zijn onafscheide
lijk met elkaar verbonden.
Er worden vele soorten humus onderscheiden; de voornaamste zijn
wel:
ruwe humus
: In deze humus is het oorspronkelijke 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 rondom de zandkorrels ligt.
moderhumus
: Dit zijn kleine (25-60 mu) bolletjes of groepen
van bolletjes die tussen de zandkorrels in lig
gen. Het zijn de uitwerpselen van kleine bodem
dieren.
mullhumus
: Dit is een innige vermenging van organische stof
met minerale delen, voornamelijk gevormd door re
genwormen.
Vorming van kl£iminera_len
In rijk moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandigheden uit de
verweringsprodukten nieuwe mineralen - kleimineralen ontstaan. Dit zijn
microscopisch kleine, sehubvormige mineralen die, wanneer zij in vol
doende mate aanwezig zijn, de grond kneedbaar maken of hem plastische
eigenschappen geven.
Aan- en afvoer
In de grond vindt voortdurend verplaatsing van materiaal plaats. Mol
len, muizen, kevers en regenwormen woelen in de grond, waarbij onverweerd materiaal naar boven en humeuze grond naar beneden wordt getrans
porteerd. Door deze vermenging wordt de humeuze bovengrond dieper.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verweringsproduk
ten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij de, in ons
klimaat voorkomende, overwegend neergaande waterstroom zullen de opge
loste stoffen op een zekere diepte neerslaan of geheel uitspoelen. Niet
alleen opgeloste stoffen, maar ook kleine bodemdeeltjes, zoals kleimi
neralen of moderhumus, kunnen door het regenwater op den duur naar be
neden worden getransporteerd. Op deze wijze sal, denken wij, de (pedogene) gelaagdheid zijn ontstaan.
Al deze bodemvorrnende processen (tabel 2) kunnen in diverse soor
ten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden van klimaat,
vegetatie en waterhuishouding verlopen, waardoor verschillende bodems
tot ontwikkeling komen. Bovendien wordt dit nog beïnvloed door de tijd,
gedurende welke deze factoren hebben gewerkt. Het zal dan ook duidelijk
zijn dat er, zelfs binnen zeer kleine gebieden, een grote variatie in
bodemgesteldheid kan bestaan.
De bodemverschillen in dit karteringsgebied worden voornamelijk
veroorzaakt door het verschil in moedermateriaal en door het ingrijpen
van de mens.
Bij het moedermateriaal betreft dit vooral verschillen in de ~grofheid en lemigheid van het zand. Zand is over het algemeen arm aan verweerbare mineralen. De hier voorkomende zanden van het gestuwd preglaciaal zijn echter relatief "rijk". Ze bestaan weliswaar voor het groot
ste deel uit vrijwel onverweerbare kwartsen maar hebben een relatief
hoog gehalte aan verweerbare mineralen, zoals veldspaat, glimmer e.d.
De mens heeft de bodemontwikkeling beïnvloed door eeuwenlange be
mesting met zgn. potstalmest, waardoor op enkele gronden in dit gebied
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een dikkere Al is ontstaan (de gronden met toevoeging (c)). Ook door
diepe grondbewerking en door afplaggen heeft hij de oorspronkelijke
toestand vaak ingrijpend gewijzigd.
5.2 HET BODEMPROFIEL EN ZIJN HORIZONTEN
In een verticale doorsnede van de bodem, het zgn. "bodemprofiel" kan
men gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk gescheiden horizontale
lagen waarnemen. Een weinig duidelijke, maar nog goed waarneembare ge
laagdheid ziet men in afb. 5.
Deze lagen, die als gevolg van bodemvorming zijn ontstaan en in
vele opzichten van elkaar kunnen verschillen, worden gewoonlijk "hori
zonten" genoemd. De aard, opeenvolging en dikte van de horizonten vor
men de belangrijkste veldkenmerken van de bodem. Om de verschillende
bodems te kunnen beschrijven duidt men horizonten met min of meer over
eenkomstige kenmerken met een zelfde letter of met een letter- en cij
fercombinatie aan. De hoofdhorizonten worden met de letters A, B en C
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 neergeslagen.
Het hieronder liggende onveranderde moedermateriaal is de C-horizont.
De hoofdhorizonten kunnen door toevoeging van een cijfer worden
onderverdeeld. De belangrijkste hiervan zijn:
Al
Dit is de bovenste horizont met een relatief hoog gehalte aan or
ganische stof, vermengd met de minerale bestanddelen en een maxi
male biologische activiteit.
A2
Horizont van maximale uitspoeling, gewoonlijk relatief licht ge
kleurd (loodzandlaag).
B2
Horizont van maximale inspoeling.
B3
Overgang naar C; meer B- dan C-karakceristieken.
C
Moedermateriaal; relatief weinig verweerd materiaal, van dezelfde
aard als waarin de ontwikkling van het bovenliggende profiel heeft
plaatsgevonden.
Sommige horizonten worden nog nader onderscheiden door speciale lettertoevoegingen, bijv.:
Ap

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

3.3 DE INDELING VAN DE GRONDEN
De gronden van het complex "De Dorschkamp" zijn ingedeeld volgens het
schema van de Nederlandse bodemclassificatie.
In dit schema worden voorlopig 1+ niveaus onderscheiden: orde, sub
orde, groep en subgroep. Een orde valt uiteen in een aantal suborden,
een suborde in een aantal groepen enz. De indeling berust 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 meet
bare profielkenmerken kunnen worden vastgesteld.
Bij deze gedetailleerde kartering hebben wij met het laagste ni
veau - subgroep - te maken. In dit gebied komt één subgroep voor, nl.
de Holtpodzolgronden.
Binnen deze subgroep zijn op grond van bosbouwkundige overwegingpn
nadere onderscheidingen gemaakt (hoofdstuk 4, legenda).
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3.k DE VOORNAAMSTE KENMERKEN EN EIGENSCHAFPEN VAN DE ONDERSCHEIDEN SUB
GROEP
Holtpodzolgronden (afb. 5)
Holtpodzolgronden zijn minerale gronden met een A-, B- en C-horizont.
Ze zijn gekenmerkt door:
1 . een dunne (< 30 cm), matig humeuze, grijszwarte Al
2. een matig humusarme, bruine of geelbruine duidelijke moderpodzol-B.
Dit is een, wat kleur en dikte betreft, duidelijke B-horizont (in
speelingslaag), waarvan het ingespoelde deel vnl. uit ijzer, alumi
nium en moderhumus bestaat.
3. een uiterst humusarme, licht geelgrijze C-horizont.
De horizonten gaan geleidelijk zonder duidelijk aanwijsbare gren
zen in elkaar over. De Holtpodzolgronden komen op relatief rijker moe
dermateriaal voor. Ze zijn goed doorwortelbaar en he,t stikstofgehalte
van de humus is nog hoog.
Het zijn gronden met een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper
dan 180 cm beneden maaiveld. Het vochthoudend vermogen van deze gron
den is relatief goed, echter sterk afhankelijk van lemigheid en hurnusgehalte.
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L E G E N D A

De legenda is de verklarende lijst van systematische gerangschikte bo
demeenheden, die op de boderakaart voorkomen. Zij berust op de Neder
landse bodemclassificatie en is hier op de bosbouw afgestemd. Dit laat
ste vâl zeggen dat de bodemeigenschappen, die voor de bosgroei van be
lang worden geacht, zodanig in deze legenda zijn verwerkt, dat de bo
demeenheden een min of meer duidelijk verschil in bosbouwkundige bete
kenis 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 e.d.
lj-,1 DE OPZET VAN DE LEGENDA (bijlage 5 en tabel 5)
De hoofdindeling van de legenda wordt gevormd door de bodemsubgroepen,
waarvan er hier slechts één, de Holtpodzolgronden, voorkomt. De belang
rijkste kenmerken en eigenschappen zijn in hoofdstuk .k beschreven.
Binnen deze subgroep zijn, op grond van bosbouwkundige overwegin
gen, een aantal gronden onderscheiden die als kaarteenheden (bodemeen
heden) worden aangeduid. Deze kaarteenheden zijn op de bodemkaart aan
gegeven als gekleurde, gecodeerde vlakken, al dan niet voorzien van een
signatuur. Binnen een dergelijk vlak kunnen de eigenschappen van de bo
dem als nagenoeg gelijk worden beschouwd.
De onderverdeling van de subgroep geschiedt nu naar één of meer
van de volgende eigenschappen:
de grofheid van het zand
de lemigheid van het zand
(c) het voorkomen van cultuurinvloed.
Deze laatste wordt om kaarttechnische redenen als zgn. "toevoe
ging" met een signatuur op de bodemkaart aangegeven.
Na afloop van de kartering bleek dat twee onderscheidingen, nl. de
ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld en de mate van grondbe
werking in het gehele complex gelijk waren. De GHW komt nergens binnen
180 cm en het gehele complex is 20 tot lt-0 cm diep verwerkt. Dit bood
gelegenheid om de onderscheidingen niet op de bodemkaart aan te brengen
zodat deze niet nodeloos "druk" werd.
De grofheid van het zand
Deze werd uitgedrukt in de mediaan van de fractie
(M50). Er zijn 4 klassen onderscheiden."
zeer fijn zand
: M50 tussen 105 en
zeer fijn en matig fijn zand : M50 tussen 105 en
matig fijn en matig grof zand : M50 tussen 150 en
zeer grof zand
: M50 tussen \20 en

tussen 50 en 2000 mu
150
210
b20
2000

mu
mu
mu
mu.

De lemigheid van het zand
Naar de lemigheid - het percentage minerale delen kleiner dan 50 mu zijn twee klassen onderscheiden.'
zwak lemig
: leemgehalte 10 -17i$
sterk lemig
: leemgehalte 17^-32^.
De textuur (grofheid en lemigheid) van het zand werd door schat
ting in de B2-horizont bepaald. In het algemeen is de bovenste 80 cm
van het bodemprofiel bepalend voor de te gebruiken codering. Indien in
de ondergrond leem (> 50$ < 50 mu) werd aangetroffen, is dit op de bo
demkaart per boorpunt aangegeven.

De mediaan van het zand. (M50)
M50

105- 210 mu
VJl

150- 210 mu
210- 1+20 rau
1+20-2000 rau
>2000 mu

rö
O

105- 150 mu

50- 150 mu

0
1

50- 105 rau

Benaming
Uiterst fijn zand
Zeer fijn zand
Matig fijn zand
mu

210-2000 mu

Matig grof zand
Zeer grof zand
Grind

Uiterst fijn en zeer fijn zand
Zeer fijn en matig fijn zand
Matig fijn en matig grof zand
Matig grof en zeer grof zand

Code
1
2
3
k

5
7
9

6
8
g

Het leemgehalte van het zand (< 50 rau)
% < 50 mu
0 - 10 %
10

- 17,'ifo

17,5- 32,3$
32,5- 50 %
50
85

- 85 %
-100 %

Benaming
Leemarm zand

0 - 17,5$
10

- 32,5$

Zwak lemig zand
Sterk lemig zand

17,5- 50 %
Zeer sterk lemig zand
32,5- 85 %

Leemarm en zwak lemig zand
Zwak lemig en sterk lemig zand
Sterk lemig en zeer sterk
lemig zand
Zeer sterk lemig zand en
zandige leem

Zandige leem
Leem

Tabel U. Overzicht van de textuurcodering

Code
1
3
5
7
9

2

k
6
8
L
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k.2 DE GEBRUIKTE TOEVOEGING EN DE ALGEMEEN VOORKOMENDE BIJZONDERHEDEN
EN HUN BETEKENIS
Het voorkomen van cultuurinvloed
Gronden, die enige tijd gebruikt zijn of nu nog in gebruik zijn als kwe
kerij of waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend, irorden als "gronden
met cultuurinvloed" op de bodemkaart aangegeven. Ze zijn te herkennen
aan een dunne (15-30 cm), matig homogene AT- of Ap-horizont. Door het
gebruik als cultuurland zullen deze gronden wat verrijkt zijn met mest
stoffen, terwijl de pH gewoonlijk wat hoger wordt. Het gevolg voor de
bosbouw is een veelal betere boomgroei. Daarnaast is echter de kans op
een oppervlakkige beworteling, onkruidverwildering, vooral bij kaalkap,
en wortelrot groter.
Verwerking
Verwerkte gronden (20-60 cm) zijn te herkennen aan een heterogene profielopbouw. Deze grondbewerking betekent bij de Holtpodzolgronden een
bodemverarming als gevolg van de snelle oxydatie van de niet-stabiele
humus. Hierdoor vermindert de hoeveelheid plantevoedingsstoffen en het
vochthoudend vermogen. In dit gebied komt daar nog het nadeel bij van
het in vroeger jaren afplaggen van de strooisellaag en de humushoudende bovengrond. De opbouw van een nieuwe A1 met strooiselpakket is pas
voor een zeer gering deel voltooid. Het verdient dan ook om deze twee
redenen aanbeveling om de grondbewerking bij het aanleggen van plant
soen tot een minimum te beperken.
k . 3 DE CODERING

Op de bodemkaart zijn de kaarteenheden met een kleur, een code en soms
met een signatuur aangegeven.
De code is een combinatie van letters en cijfers, die steeds in
een vaste volgorde staan. Elke letter of cijfer heeft betrekking op be
paalde kenmerken of eigenschappen van de kaarteenheden.
De voordelen van deze codering zijn, dat men verschillende bodemkaarten gemakkelijker kan vergelijken en dat enkele belangrijke bodem
eigenschappen hieruit kunnen worden afgeleid. Dit laatste zal nader wor
den toegelicht.
De code is samengesteld uit één hoofdletter en cijfers. De hoofd
letter geeft de hoofdindeling (bodemgroep) aan.
Holtpodzolgronden
Y
Het eerste cijfer achter de hoofdletter geeft de grofheid van het
zand weer, het tweede cijfer geeft de lemigheid aan.
Tabel k geeft een indruk hoe de textuur gecodeerd wordt.
DE KAARTEENHEDEN
Daar van alle kaarteenheden de profielontwikkeling nagenoeg gelijk is,
wordt volstaan met één karakteristiek te geven, welke een beeld geeft
van alle voorkomende kaarteenheden.
0 - 50 cm
een bonte Ap-horizont, met weinig A-resten (door af
plaggen), duidelijke B-resten en wat C-materiaal, be
staande uit matig humusarm zand
50 - 1U0 cm
een gele C-horizont, bestaande uit uiterst humusarm
zand
iMD - 180 cm
een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst hu
musarm zand
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De horizonten gaan geleidelijk zonder duidelijk aanwijsbare gren
zen in elkaar over.
Bij deze beschrijving is de textuur van de diverse horizonten niet
gegeven, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 5. In het algemeen kan ge
zegd worden dat de lemigheid bij toenemende diepte wat afneemt. Op som
mige plaatsen kan echter ook leem in de ondergrond aangetroffen worden.
Opvallend hierbij is dat de punten veelal in vrijwel rechte lijnen even
wijdig liggen aan de dagzomende lagen, m.a.w. de kaarteenheden.
De vochthoudendheid is relatief goed te noemen. Ze neemt toe naar
mate het leemgehalte hoger en de korrelgrootte kleiner is. Bij de waar
dering van de gronden voor de drie houtsoorten is deze factor ook bepa
lend voor de geschiktheid. Bij de kaarteenheden Y55 en Yk-5 zijn de groveden en de Japanse lariks in een hogere geschiktheidsklasse gewaar
deerd dan de overige gronden (zie bijlage 5).
De betekenis van de cultuurinvloed is niet in de waardering tot
uiting gekomen, het is echter een niet te verwaarlozen gegeven, waar
van de betekenis in hoofdstuk 1+.2 reeds aan de orde is gesteld. Ook de
gevolgen van verwerking zijn in dat hoofdstuk behandeld. Behalve kaart
eenheid Y35, die op niveofluviaal (helling-dekzand) ligt, zijn alle
kaarteenheden op het gestuwd preglaciaal gelegen.
De oppervlakte ') van iedere kaarteenheid, uitgedrukt in ha en in
procenten van de totale oppervlakte en de geschiktheid voor de drie
houtsoorten, kan men vinden in bijlage 5.

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

GESCHIKTHEIDSKLASSEN IARIKS (Gebruikte opbrengsttabel: Van Soest '5*0
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 opper
hoogte van 14-20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met een massa
omloop van maximaal 40 jaar. Absolute boniteit 9-13
3. Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar hout
met een massa-omloop van max. 30 jaar.
Het risico op een terugslag in groei ook op lage leeftijd (1015 jaar) is vrij groot. Absolute boniteit 6-8
4. Weinig geschikt
Weinig tot niet geschikt voor de teelt van lariks. Absolute bo
niteit 5 en lager
GESCHIKCHE3DSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel: Bosbouwproefstation Nederland '58)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor de teelt van zwaar hout, de groei zet zich min
stens tot het 50ste jaar voort.
Boniteit I. Absolute boniteit 15 en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor de teelt van middelzwaar hout, na bemesting ge
schikt voor zwaar hout.
Boniteit I. Absolute boniteit 12-14
3. Matig geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige gevallen
voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 8-11
4. Weinig geschikt
Weinig tot niet geschikt voor de teelt van douglas. Boniteit
III. Absolute boniteit 7 en lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEN GR0VEDEN (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 3i—
4. Weinig geschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Tabel 5« Omschrijving van de geschiktheidsklassen
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5. D E

B G D E M W A A R D E R I N G

Om tot een geheel juiste waardering te kunnen komen zou men alle inge
wikkelde 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 geschiktheidsklas
sen een voor de praktijk bruikbare bodemwaardering te geven voor de Ja
panse lariks, de douglas en de groveden. Met nadruk zij erop gewezen,
dat deze geschiktheidsbeoordeling een eerste benadering is waaraan nog
veel verbeterd zal kunnen worden.
Behalve deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
gegevens worden ontleend, die o.a. betrekking hebben op de uitwerking
van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking en de kans
op bodemverwildering na sterke dunning of kaalkap. Daarom verdient het
aanbeveling naast de geschiktheidskaarten vooral ook de bodemkaart te
raadplegen.
5.1 DE GESCHIKTHEIDSKLASSEN
De geschiktheid van de grond voor de teelt van Japanse lariks, douglas
en groveden is voor elk van deze houtsoorten uitgedrukt in vier zgn.
geschiktheidsklassen ni.: £e£r_g£S£h^kt,_g£S£hikt,_matig_g£S£hikt en
we_inig_g£S£hikjt. Deze klassen zijn opgesteld in samenwerking met het
Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation.
Uit de omschrijving van deze klassen (tabel 5) blijkt, dat de
"massa-omloop", de "boniteit" en het "risico van de teelt" de maatsta
ven voor deze geschiktheid zijn. De "produktiekosten", eveneens een be
langrijke maatstaf, moesten wegens het vrijwel niet beschikbaar zijn
van gegevens, buiten beschouwing blijven. De omschrijving van de klas
sen is uitvoerigpr naarmate er meer bekend was over het groeiverloop van
de houtsoort op de verschillende gronden. Zo is in de geschiktheid voor
de Japanse lariks de massa-omloop, de boniteit zowel als het risico van
de teelt verwerkt, maar in die van de groveden alleen de boniteit.
In tabel 6 is voor de Japanse lariks, douglas en groveden de op
pervlakte per gesehiktheidsklasse in ha en in % van de totale opper
vlakte weergegeven.

Geschikt
heidsklasse
Oppervlakte

Zeer geschikt
1
ha

J

20,—

ha

%
27,30

Vfeinig geschikt
1+

%

ha

70,99

—3 ——

%

,

Douglas

— y~ —

ha

Matig geschikt
3

1
1
JO
\TL

S

\*

Jap. lariks

fo

Geschikt
2

27,30

1
n

20,™

JO
\TL

Groveden

72,-- 98,29
70,99

—

y

——

~~ y ~~~

—

9

«_«.

s —

—9 — —

—9 ——

" S

Tabel 6. De oppervlakte per geschiktheidsklasse voor Japanse lariks,
douglas en groveden in ha en % van de totale oppervlakte
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5.2 DE GESCHIKIHEIDSBEPALIMj
De geschiktheidsbepaling van de grond voor de groveden, de Japanse lariks en de douglas berust op geschiktheidsbeoordelingen van opstanden
op overeenkomstige gronden,elders aangevuld met enkele visuele beoor
delingen in dit complex zelf'.
De beoordeling is voor alle drie de houtsoorten uitgevoerd met
deskundigen van het Bosbouwproefstation. De geschiktheidsbeoordeling
voor gebruik als proeftuin of kwekerij kwam hier ook bij ter sprake.
5-3 DE GESCHIKTHEIDSKAARTEN

De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om een overzicht te krijgen
van de oppervlakte, plaats en verdeling van de produktiemogelijkheden
van de grond. Deze kaarten zijn afgeleid van de bodemkaart.
De bijlagen 2, 3 en 4 geven een overzicht van de geschiktheid van
de grond voor respectievelijk Japanse lariks, douglas en groveden.
5 A DE GESCHIKTHEIDSBEOQKDELING
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij hoge
chemische vruchtbaarhe id.
Daar de vochtvoorziening van de gehele boswachterij afhangt van
de neerslag en daar bovendien de vochthoudendheid van de gronden laag
is, zal op dit punt dus niet aan de eisen van Japanse lariks kunnen
worden voldaan. Reeds een GHW van dieper dan 100 cm schijnt voor een
goede vochtvoorziening te laag te zijn, hoewel in de goed doorwortelbare stuifzanden de wortels het water nog dieper weg kunnen halen.
Een te hoge pH werkt remmend op de groei, terwijl een hoog stik
stofgehalte een slechte stamvorm veroorzaakt. Fosfaat moet in voldoen
de mate aanwezig zijn, een P-totaal van ongeveer UO kan als minimum
voor een goede groei worden beschouwd.
Zeer geschikt
Geen der kaarteenheden kan als zeer geschikt voor Japanse lariks be
schouwd worden.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van Japanse lariks worden beschouwd de kaartreenheden: Y35 en
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 20,-- ha, dit is 27*30$ van
de totale oppervlakte.
Deze gronden hebben een redelijke vochthoudendheid (door het hogere leemgehalte).
Y k 5 •

Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van Japanse lariks worden beschouwd de
kaarteenheden:
YÔ3, y65* Y93 en Y95.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 52,— ha, dit is 70*99$ van
de totale oppervlakte. Het zijn alle gronden waarvan de vochtvoorzie
ning, en op de gronden waar geen cultuurinvloed geconstateerd is ook
de chemische vruchtbaarheid, ontoereikend is voor een optimale groei
van de Japanse lariks.
Yk3>

Weinig geschikt
Geen der kaarteehheden kan als weinig geschikt voor de teelt van Ja
panse lariks beschouwd worden.
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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 fluctuatie
van het grondwater dan de Japanse lariks.
Aan de chemische vruchbaarheid worden vrij hoge eisen gesteld.
Vooral het fosfaatgehalte van de grond en het stikstofgehalte van de
humus mogen niet te laag zijn. Een P-totaal van kO en een stikstofge
halte van de humus van ongeveer 2% gelden als minimum voor de goede
groei van de douglas. Groeiremmingen en wortelrot bij de douglas kan
men verwachten op gronden met een hoge pH, veroorzaakt door een vroe
gere bemesting.
Zeer geschikt
Geen der kaarteenheden kan als zeer geschikt voor douglas beschouwd
worden. De chemische vruchtbaarheid en de vochtvoorziening zijn rede
lijk goed, echter ontoereikend om aan de eisen, die voor douglas in
deze klasse gesteld worden, te voldoen.
Geschikt
Het gehele complex kan als geschikt voor de teelt van douglas beschouwd
worden.
Matig geschikt
Geen der kaarteenheden kan als matig geschikt voor douglas beschouwd
worden.
Weinig geschikt
Geen der kaarteenheden kan als weinig geschikt voor douglas beschouwd
worden.
5.6 DE GESCHIKTHEIDSEEOORDELIM) VOOR DE GROVEDBN
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 redelijke aanwas kan bereiken.
Wat de eisen aan de vochtvoorziening betreft, staat de groveden
dicht bij de douglas. Op verschillen in chemische vruchtbaarheid rea
geert de groveden doorgaans weinig. Wel wordt algemeen aangenomen, dat
de groei van de groveden in ongunstige zin wordt beïnvloed door een te
hoge pH van de grond.
Zeer geschikt
Als zeer geschikt voor de teelt van groveden worden beschouwd de kaart
eenheden: Y35 en Yi+5.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 20,-- ha, dit is 27,30$ van
de totale oppervlakte.
Aan de vochtbehoefte van de groveden kunnen deze gronden goed vol
doen door het vocht dat aan de leem en in mindere mate aan de humus ge
bonden in de grond achterblijft. Ook de chemische vruchtbaarheid zal
doorgaans voldoende zijn om een goede groei van de groveden te waarbor
gen.
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Geschikt
Als geschikt voor de teelt van groveden worden beschouwd de kaarteen
heden:
YÔ3, YÔ5, Y93 en Y95.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 52,00 ha, dit is 70*99$ van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met een wat minder gunstige vochtvoorziening dar
de vorige groep. Door het lagere leemgehalte en/of het grovere zand is
het vochthoudend vermogen geringer. De chemische vruchtbaarheid is
voor de groveden doorgaans goed.
Yk3>

Matig geschikt
Geen der kaarteenheden kan als matig geschikt voor de teelt van grove
den beschouwd worden.
Weinig geschikt
Geen der kaarteeriheden kan als weinig geschikt voor de teelt van grove
den beschouwd worden.
5-7 DE GESGHIKTHEIDSBEOOKDELING VOOR KWEKERIJ OF PROEFTUIN
De gronden in dit complex zijn geschikt tot matig geschikt voor proef
tuin en dan vnl. voor naaldhout. Voor loofhout hebben deze gronden een
te gering vochthoudend vermogen. Voor kwekerij zijn deze gronden min
der geschikt.
De oorzaken van deze lage beoordeling zijn te vinden in de geringe
dikte van de humeuze bovenlaag (door afplaggen en diepe grondbewerking)
en de uitspoeling van voedingsstoffen naar de ondergrond. Daarnaast
zijn er nog de wind- en watererosie die een gevolg zijn van de eis die
men aan proeftuinen en kwekerijen stelt, nl. het onkruidvrij houden.
Om nu verbetering in deze situatie te brengen kan men bemesten met
organische stof in de vorm van stalmest. De percelen rondom het gebou
wencomplex, "het Mierenbos", en het perceel in de noordwesthoek hebben
al een 30 tot 20 cm dik humeus dek als gevolg van jarenlange bemesting
rnet stalmest. Het blijkt echter, volgens mededelingen van deskundigen
van het Bosbouwproefstation, dat bij een stalmestgift van 150-200 ton
per ha de organische stof hieruit na 3 & ^ jaar verdwenen is. Men moet
dus zowel de in gebruik zijnde percelen als de nieuwe percelen voor
proeftuin periodiek bemesten. Voor nieuwe percelen, te gebruiken als
proeftuin, kan men overigens het beste de meest lemige en fijnzandige
delen uitkiezen.
Het verdient overweging om de bemesting met stalmest te vervangen
door die met compost. Hiermee zou men kunnen mulchen of men kan deze
ondiep onderwerken. Een in dit geval belangrijke bodemverbetering is
het verhoogde vochthoudend vermogen van de grond. Speciaal gelet op
dit vochthoudend vermogen zou veencompost, die wel wat duurder is, een
nog beter resultaat geven. Proeven op de bij het Bosbouwproefstation
in gebruik zijnde percelen zullen hier nader uitsluitsel over moeten
geven.
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6. K A R T E R I N G

E N

K A A R T E N

Voor de opdrachtgever kan het soms verhelderen! 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 wij
ze waarop de bodem- en geschiktheidskaarten tot stand kwamen.
6.1 HET KAARTMATERIAAL

Als basis voor de definitieve bodemkaart en de geschiktheidskaarten is
de bedrijfskaart, schaal 1 : 5000, van het Staatsbosbeheer gebruikt.
Voor de veldopname dienden als basis luchtfoto's, schaal 1 : 5000.
6.2 HET VELDWERK

Het veldwerk is uitgevoerd in augustus 196b. Ter afsluiting van het
veldwerk is een bespreking gehouden met deskundigen van het Bosbouwproefstation. Bij deze bespreking kwam naast de bosbouwkundige ge
schiktheid van de gronden ook de geschiktheid voor proeftuin en kweke
rij aan de orde.
6.3 DE WAARNEMINGSDICHTHEID EN DIEPTE VAN DE BORINGEN

Door middel van grondboringen werd de aard van de bodem bepaald. De
waarnemingsdichtheid is afhankelijk van de kaartschaal en de bodemge
steldheid ter plaatse. Hoe groter de kaartschaal is des te meer on
derverdelingen kan men aanbrengen met het gevolg dat men ook meer waar
nemingen (boringen) moet verrichten en naarmate de verschillen in bo
demgesteldheid over korte afstand toenemen, zullen ook de waarnemingspunten in aantal moeten toenemen om deze verschillen nog betrouwbaar
te kunnen weergeven op de bodemkaart.
De waarnemingsdichtheid in dit gebied bedroeg H tot 5 boringen
per ha, d.w.z. evenwijdig aan de dagzomende lagen werd om de 80 m een
raai loodrecht op de strekkingsrichting van deze lagen getrokken waar
bij om de JO m een boring werd gedaan. Men komt dan aan ruim b borin
gen per ha.
Op verschillende plaatsen werden echter nog tussenboringen gedaan
die niet op de veldkaarten gecodeerd worden. Van alle overige boringen
werden de profielkenmerken met een codering op de veldkaarten aange
bracht. De diepte van deze boringen bedroeg 18O cm, de tussenboringen
varieerden in diepte.
Het zal duidelijk zijn dat bij een bodemgesteldheid, zoals we die
in dit gebied aantreffen, de betrouwbaarheid van de kaart vergroot kan
worden door meer boringen te doen en dan vnl. in de raaien. De dagzo
mende lagen laten zich niet aan de hand van topografische en/of land
schappelijke kenmerken op de veldkaart inschetsen. Men is geheel aan
gewezen op de waarnemingen die men d.m.v. de boringen doet.

6 . b DE VERVAARDIGING VAN DE KAARTEN
Voordat met het veldwerk werd begonnen, zijn de luchtfoto's, schaal
1 : 5OOO, verknipt tot een voor ons werk handig formaat, de zgn. veld
kaarten. Hierop worden in het veld de codering van de boorpunten en
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de bodemgrenzen, aan de hand van boringen, landschapskenmerken e.d. in
getekend. Deze veldkaarten werden in dit geval niet verkleind tot een
schaal 1 : 10 000 gezien de geringe oppervlakte van het complex. Op een
calque, schaal 'I : 5000, werden de bodemgrenzen overgetekend. Hiervan
werd een witdruk gemaakt die daarna werd ingekleurd. Deze concept-bodemkaart gebruikte de tekenafdeling voor het vervaardigen van de af te
leveren kaart, die als bijlage 1 bij dit rapport is gevoegd.
Voor het maken van de bodemgeschiktheidskaarten is een lijst opge
steld van alle kaarteenheden met de hun toegekende geschiktheid (bij
lage 5)• Met behulp van deze lijst konden de geschiktheidskaarten van
de bodemkaart worden afgeleid.

