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- 4 VERKLARING VAN IN DE TEKST GEBRUIKTE
BODEMKÜNDIGE TERMEN EN BEGRIPPEN
mu

: micron, dit is 0,001 millimeter

lutumfractie (klei)

; minerale delen kleiner dan 2 mu

leemfractie

s minerale delen kleiner dan 50 mu

zandfractie

s minerale delen tussen 50 en 2000 mu

grind.fr actie

: minerale delen groter dan 2000 mu

fractie

: korrelgrootteklasse

mediaan van het zand (M50)

: korrelgrootte waarboven en waarbeneden 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 deel
tjes

goed gesorteerd zand

: zand, waarin één korrelgrootte
sterk overheerst

slecht gesorteerd zand

; zand, waarin vele korrelgrootten
naast elkaar voorkomen

leemklassen (<50 mu)
van het zand

; io leem

leemarm zand
zwak lemig zand

: 10-17i

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

0-10

: M50
50- 105 mu
105- 150 mu
150- 210 mu
210- 42O mu
420-2000 mu

humus

: donker gekleurde, min of meer be
stendige organische stoffen, ont
staan uit afgestorven planten- en
dierenresten

humusklassen

s io organische stof

zeer humusarm
matig humusarm
matig humeus

3. -11

4" 1 "2
iir-2-è
2i-5

fibers

: donker gekleurde inspoelingsbandjes in de C-horizont

moderpodzol-B

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

- 5
humuspodzol-B

driest
GHW

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

oude manier van grondgebruik met
braak liggende perioden

Î gemiddeld hoogste grondwaterstand
als gemiddelde van gegevens over
waiEifeie jaren (minstens 5 jaar)
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In opdracht van de Directie van het Staatsbosbeheer werd een bodemkartering uitgevoerd in de boswachterij "Austerlitz", onderdeel
van de houtvesterij Utrecht, met als doel een gedetailleerd over
zicht te geven van 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 ; 10 000. Het rapport geeft hierop
een toelichting.
De boswachterij "Austerlitz" ligt in de provincie Utrecht binnen
de gemeenten Zeist, Woudenberg, Driebergen en Soest (afb. 1, top.
kaart 1 i 50 000, blad 32 west). De boswachterij is een aaneengeslo
ten gebied ter weerszijden van de weg Zeist-Woudenberg, met ten zui
den van deze weg het dorp Austerlitz binnen de boswachterij. De to
tale oppervlakte bedraagt 836 ha^ hiervan is 8 ha niet gekarteerd
wegens intensieve bebouwing voor militaire doeleinden.
De boswachterij ligt op de zuidwesthelling van de Utrechtse
heuvelrug. Dit is een stuwwal, bestaande uit een complex van schuin
en soms verticaal staande lagen met sterk uiteenlopende korrel
grootten en leemgehalten.
Dit complex noemt men gestuwd jare^glaç:iaal_. In zuidwestelijke
richting gaande treft men dan horizontaal gelaagd zand aan, dat
iets homogener van samenstelling is. Dit is van de stuwwal afge
spoeld materiaal en wordt fluvioglaciaali genoemd. Plaatselijk is
hierop, in langgerekte ruggen, dekzand afgezet dat grotendeels
weer verstoven is en als £tuifzand in het landschap voorkomt. De
samenstelling van dit zand is homogeen. Er zijn ook nog grote
delen van het gestuwd preglaciaal en fluvioglaciaal bedekt met
stuifzand dat uit zuidwestelijke richting door de wind is aangevoerd.
Het terrein helt in zuidwestelijke richting af van + 30 m boven
NAP tot + 7"É" m boven NAP.
Door de diepe grondwaterstand is de vochtvoorziening van de
gehele boswachterij afhankelijk van de neerslag. In deze boswach
terij vinden wij uitsluitend zandgronden en wel Holtpodzolgronden,
Haarpodzolgronden, Kamppodzolgronden en Duinvaaggronden met of
zonder overstoven profiel in de ondergrond.
De aard van de bodem, de topografie en de waterhuishouding
hangen veelal samen met de opbouw van het landschap. Dit vormt
als het ware de basis van de bodemkaart.
In hoofdstuk 2 worden het landschap, zijn ontstaan en opbouw,
alsmede de hieruit voortvloeiende topografie en hydrologie behan
deld. Aan het bos en zijn historie wordt tevens enige aandacht ge
schonken. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bodemvorming en
worden de kenmerken en eigenschappen van de belangrijkste gronden
besproken.
De legenda en de codering van de bodemeenheden worden beschreven
in hoofdstuk 4» Dit hoofdstuk wordt besloten met een beschrijving
van alle onderscheiden kaarteenheden, waarbij tevens de bosbouw
kundige waardering en eventuele bijzonderheden zijn aangegeven.
Een samenvattende waardering van de bodem en een geschiktheidsbeoordeling voor de drie houtsoorten zijn in hoofdstuk 5 aan de orde
gesteld.
Hoofdstuk 6 geeft enige technische bijzonderheden betreffende de
kartering en de vervaardiging van de kaarten.

- 7 Het bodemkundig onderzoek naar de bosbouwkundige produktiemogelijkheden vond plaats van eind augustus tot eind november. Het veld
werk werd verricht door de heren A. Buitenhuis, P. Jókövi en T. Vis.
Eerstgenoemde had de dagelijkse leiding. De algehele leiding be
rustte bij de heren Ir. K.R. Baron van Lynden en H.J.M. Zegers.
Het rapport werd samengesteld door de heer T. Vis.
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De bodem staat gewoonlijk in nauw verband met het landschap. Van
dit landschap worden achtereenvolgens beschreven:
de geologische opbouw van het gebied
de hieruit voortvloeiende topografie en hydrologie
het bos en de daarmee verband houdende historie.
2.1 GEOLOGISCHE OPBOUW (afb. 2)
De geologische afzettingen, waaruit het landschap is samen
gesteld, zijns
2.1.1 het gestuwd preglaciaal
2.1.2 het fluvioglaciaal
2.1.3 het dekzand
2.1.4 het stuifzand.

Geologische
periode

Afzetting

Holoceen

Stuifzanden

Würmtijd

Alleröd

Ouderdom in
jaren

10 000
Dekzand
80 000

Eemtijd
Risstijd

Vorming van de
stuwwallen

Vóór de Risstijd

Afzetting van
de riviervlakte

Afb. 3. Tabel van geologische afzettingen
2.1.1 Het gestuwd jDreglaciaajl
Het gestuwd preglaciaal werd gevormd in de Riss-ijstijd. Het uit
het noorden komende landijs schoof over het vlakke noord-Neder
land tot aan de puinkegel van de rivierafzettingen van Rijn en
Maas. Dit landschap was door erosiedalen al sterk versneden. Het
ijs zocht hier in eerste instantie zijn weg in de rivierdalen.
Deze "ijslobben" oefenden een sterke zijwaartse druk uit op de
dalwanden en persten de sterk gelaagde preglaciale rivierafzet
tingen schubsgewijs omhoog. Zo ontstonden de stuwwallen. In
dit gebied treffen we een deel van een dergelijke stuwwal aan
in het oosten en noordoosten. Het gestuwd preglaciaal kenmerkt
zich door zijn schuine en soms verticaal staande lagen van uit
eenlopende korrelgrootten, leemgehalten en mineralogische rijk
dom. Zij vormen een grillig patroon van min cf meer evenwijdig
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dekzand
uiterst humusarm stuifzand
zeer humusarm stuifzand
matig humusarm stuifzand
bodemprofiel

Afb. 6. Schematische voorstelling van de ontwikkeling van het Stuifzand
landschap uit het Dekzandlandschap, naar Schelling 1955 (doorsneden)

ongestuwde pakketten

oorspronkelijk dal

gestuwde pakketten

fluvio-glaciaal

ijslob

smeltwater

a

rivierdal in preglaciale afzettingen voor de komst van het landijs (de hoogten zijn sterk overdreven)

b

hetzelfde rivierdal na stuwing door het ijs (de hoogten zijn sterk overdreven)

c
d

hetzelfde rivierdal tijdens het afsmelten van het ijs (de hoogten zijn sterk overdreven)
hoogte en lengte in juiste verhouding

Afb. 5

Schematische voorstelling van de vorming van
stuwwallen en fluvio-glaciaal (doorsnede)

|V«V#VAV#V»ViW«W#l

fijn zand

matig fijn zand

srof

zond

leem

a f b X Voorbeeld van de wijze waarop de Lagen van het gest u w d
Preglaciaal dagzomen. (Blokdiagram)

- 9 lopende stroken, zgn. dagzomen (zie ook afb. 4 en 5)«
In het verleden zijn deze stroken op de bodemkaart aangegeven,
maar omdat gebleken is dat deze zeer gedetailleerde kartering van
het gestuwd preglaciaal voor de kaartgebruiker geen praktisch nut
heeft, zijn deze verschillende stroken thans als één geheel op de
bodemkaart aangegeven, mits de profielontwikkeling geen duidelijke
verschillen te zien geeft.
2.1.2 He_t Pluvj.Ojglaciaal (afb. 5)
Deze smeltwaterafzetting vond plaats aan het einde van de landijsperiode. Door verbetering van het klimaat begon het ijs te smelten
en het water stroomde over de stuwwal in westelijke en zuidweste
lijke richting. Hierbij werd veel zand en grind meegenomen en afge
zet. Het materiaal bestaat dan ook meestal uit grovere zanden met
hier en daar grindbanken en -lenzen. Het smeltwater sneed zich
aan de zuidwestkant op sommige plaatsen vrij diep in, waardoor
erosiedalen ontstonden. Hoewel ze voor een belangrijk deel aan
het eind van deze smeltperiode weer met fluvioglaciaal materiaal
zijn opgevuld, kan men ze op een hoogtekaart nog duidelijk waar
nemen. In de bosvakken 53» 56 en 34 bevinden zich twee zulke
opgevulde erosiedalen als "eilanden" binnen het gestuwd preglaci
aal, wat geologisch gezien vrij ongewoon mag gelden.
Het fluvioglaciaal beslaat het grootste deel van de boswachterij.
2.1.3 Hei dekzand
In tegenstelling tot fluvioglaciaal en gestuwd preglaciaal is het
dekzand een windafzetting. Tijdens een koude periode van de Würmijstijd toen het landijs ons land niet bereikte, is dit zand (het
Oudere dekzand) met noordwesterstormen aangevoerd. Het dekzand
dat wij in dit gebied aantreffen is echter jonger. Het is lokaal
verstoven materiaal en wordt Jonger dekzand genoemd. Het dekzand
ligt als een langgerekte rug in de bosvakken 42, 46 t/m 49 en
56 t/m 60. Het is matig fijn, leemarm zand in tegenstelling tot
het Oudere dekzand, dat iets fijnzandiger en lemiger is.
Op de overgang van dskzand naar gestuwd preglaciaal en fluvioglaciaal
bevindt zich een zwak tot sterk lemige, grindrijke laag. Men heeft
hier te maken met een vegetatiezone, welke vermoedelijk gevormd
is in de Allerödtijd, een warmere periode van de Würm-ijstijd.
2.1.4 He_t stuifzand. (afb. 6)

Dit ontstond voor het grootste deel vanaf het begin van de
Middeleeuwen. De mens vernielde o.a. door afplagging en overma
tige beweiding het dunne vegetatiedek en zo kon op de hoge,
droge, fijnkorrelige zandgronden verstuiving optreden. Dit ge
beurde zeer onregelmatig; er kwamen vele perioden voor waarin
geen zand verplaatst werd. Deze stilstandsperioden zijn te her
kennen aan humeuze bandjes, ontstaan als gevolg van een tijde
lijk optredende vegetatie.
De stuifzanden in dit gebied zijn, gezien de podzolering
die er reeds in is te zien, alle van oudere datum (ongeveer
vanaf het begin onzer jaartelling). Ze liggen grotendeels in de
erosiedalen genoemd bij de beschrijving van het fluvioglaciaal
(2.1.2), in het noordwesten en in het zuidwesten van het gebied
terwijl ook de dekzandrug, genoemd bij het dekzand (2.1.3)» ver
stoven is.

Foto Stiboka nr. R26-164«
Afb. 8. Wildwal. Erachter bouwland van de "Wallenburg".
Kaarteenheid; cHz71
Bosvak
: 48-d.
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Hieronder wordt zox^el de hoogteligging t.o.v. NAP als het re
liëf (de onderlinge hoogteverschillen van het terreinoppervlak)
verstaan. Globaal gezien helt het terrein van noordoost naar zuid
west af d.w.z. van + 30 m + NAP naar + 7 m + NAP. Op deze helling
komen echter terreingedeelten voor met een "onrustig" reliëf. Dit
zijn voornamelijk die plaatsen waar stuifzand voorkomt. Een uit
zondering hierop maakt het vlakker gelegen stuifzand in de bosvakken 6, 7, 12, 13, 25 t/m 28 en 40.
2.3 DE WATERHUISHOUDING
Gezien de hoogteligging van het terrein t.o.v. het grondwater in
dit gebied is de vochtvoorziening van de gehele boswachterij aan
gewezen op de neerslag. Naarmate het leem- en/of humusgehalte van
de grond hoger zijn, zal de vochthoudendheid beter zijn. Op sommige
plaatsen treedt een schijngrondwaterstand op, doordat het regen
water stagneert op een slecht doorlatend bodemprofiel. Dit is
onder meer het geval in de afdelingen 67a en f. Het regenwater kan
ook gedurende enige tijd op het maaiveld stagneren, als gevolg van
een slecht doorlatende laag boven in het bodemprofiel.
2.4 HET BOS EN ZIJN HISTORIE
Gedurende de Franse overheersing waren 20 000 soldaten van het
Bataafse legioen in "Het Kamp van Zeist" gelegerd. Dit kamp lag
geheel binnen de grenzen van de huidige boswachterij. De vegetatie
bestond toen uit heide, slechts rondom de "Wallenburg" was reeds
een deel in cultuur gebracht. Door de aanwezigheid van de troepen
met hun paarden kwam een grote hoeveelheid mest ter beschikking,
wat perspectieven opende voor het in cultuur brengen van de heide.
Het vertrek der Franse troepen in 1807 betekende de drooglegging
van de inkomstenbron voor de inwoners van het ontstane dorp
Austerlitz. Er zijn toen in het kamp en dan vooral aan de westzijde
van het dorp nogal wat gronden uitgegeven om landbouw op uit te
oefenen, ten einde de bevolking van Austerlitz weer middelen van
bestaan te verschaffen.
Deze en nog andere pogingen, o.a. de stichting van een pannenfabriek en later van een landbouwschool (de huidige Prot, kerk)
zijn mislukt. Uit oude kaarten van 1830, 1885 en 1905 blijkt dat
de ontginning en bebossing daarna met voortvarendheid ter hand
zijn genomen (zie afb. 7). Beuk, groveden en eik zijn de voornaam
ste houtsoorten waarmee men begonnen is. De groveden is later
sterk gaan domineren, terwijl houtsoorten als lariks en douglas
eigenlijk pas vlak voor de tweede wereldoorlog zijn aangeplant.
Slechts enkele van de cultuurgronden die op de oude kaarten te
zien zijn, zijn bij het bodemkundig onderzoek teruggevonden en
op de bodemkaart aangegeven. In de afdelingen 58k en 52f, de
"Wallenburg", en in de vakken 6 en 15 liggen de belangrijkste
oude cultuurgronden, waarbij de "Wallenburg" gekarakteriseerd
wordt door zijn wildwallen.
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3.1 HET ONT STAM VAN DE BODEM
Aan de oppervlakte van geologische afzettingen treden processen op,
die, wanneer zij voldoend lange tijd werkzaam zijn, de bovenlaag
volledig omvormen. Het geheel van deze processen, waarbij tegelijker
tijd afbraak, nieuwvorming, aan- en afvoer van zowel minerale als
organische stoffen plaatsvindt, noemen wij bodemvorming.
Bij deze bodemvorming ontstaat gewoonlijk een zekere gelaagd
heid, die in het oorspronkelijke materiaal, niet aanwezig was.
Afh. 11 geeft hiervan een voorbeeld. In het aanvankelijk homogene,
geelgrijze moedermateriaal treft men nu duidelijke zwarte en bruine
lagen aan.
Yäxi de vele zeer ingewikkelde processen die bij de bodemvor
ming een rol spelen, willen wij de belangrijkste wat nader bezien.
Gemakshalve verdelen wij ze hiertoe in drie groepen, waarin res
pectievelijk de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materiaal
en verplaatsing van stoffen door de grond, de belangrijkste plaats
inneemt (afb. 9).

Afbraak

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

vorming van humus

vermenging van onder
en bovengrond door bio
logische activiteit

vorming van kleimineralen

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

;

Tergaan van planten
en dierenresten

;
Terwering van mine
balen en gesteente
fragmenten

Afb. 9. Schematisch overzicht van de bodemvormende processen.
AFBRAAK
He_fc vergaan van plantenresten
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën wordt het dode plantenweefsel afgebroken. Dit gaat ge
paard met de vorming van humus.
De_verwering
Door afwisseling van temperatuur en vochtigheid en door de inwer
king van bepaalde zuren, gaat een deel van de minerale grond ver
weren. Hierbij komen stoffen als kali, kalk, fosfor, aluminium,
ijzer e.d. vrij. Een deel hiervan wordt door de plant als voed
sel opgenomen, een ander deel wordt in de grond vastgelegd of
afgevoerd.
Er bestaan mineralen, die gemakkelijk verweren; andere ver
weren zeer moeilijk.

:

- 12 Gronden met een hoog gehalte aan gemakkelijk verweerbare mine
ralen noemen wij "rijk", die met een laag gehalte "arm".
NIEUWCRMIWG
Humusvorming
Onder humus verstaan wij hier donker gekleurde min of meer besten
dige stoffen van organische oorsprong. Humus wordt gevormd uit de
door kleine bodemdieren, schimmels en bacteriën geheel of gedeel
telijk afgebroken weefsels van planten en dieren en uit uitwerpse
len van dieren. De afbraak van het dode materiaal en de vorming
van humus zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Er worden vele soorten humus onderscheiden5 de voornaamste
zijn wel;
: In deze humus is het oorspronkelijkeweefsel
ruwe humus
van de plant nog herkenbaar. Hij wordt voor
namelijk gevormd door schimmels en bacteriën.
amorfe humus
; Dit is vervloeide humus, die als een dun, zwart
huidje rondom de zandkorrels ligt.
moderhumus
! Dit zijn kleine (25-60 mu) bolletjes of groe
pen van bolletjes die tussen de zandkorrels
in liggen. Het zijn de uitwerpselen van kleine
bodemdieren.
mullhumus
: Dit is een innige vermenging van organische
stof met minerale delen, voornamelijk gevormd
door regenwormen.
Vorming van kleimineralen
In rijk moedermateriaal kunnen onder bepaalde omstandigheden uit de
verweringsprodukten nieuwe mineralen - kleimineralen - ontstaan.
Dit zijn microscopisch kleine, schubvormige mineralen die, wanneer
zij in voldoende mate aanwezig zijn, de grond kneedbare of plastische
eigenschappen geven.
AAN-_EN AFVOER
In de grond vindt voortdurend verplaatsing van materiaal plaats.
Mollen, muizen, kevers en regenwormen woelen in de grond, waarbij
onverweerd materiaal naar boven en humeuze grond naar beneden
wordt getransporteerd. Door deze vermenging \fordt de humeuze boven
grond dieper.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verwerings
produkten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij
de in ons klimaat voorkomende, overwegend neergaande waterstroom
zullen de opgeloste stoffen op een zekere diepte neerslaan of ge
heel uitspoelen. Niet alleen opgeloste stoffen, maar ook kleine
bodemdeeltjes?zoals kleimineralen of moderhumus, kunnen door het
regenwater op den duur naar beneden worden getransporteerd. Op
deze wijze denken wij ons de (pedogene) gelaagdheid te zijn ont
staan.
Al deze bodemvormende processen (afb. 9) kunnen in diverse
soorten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden
van klimaat, vegetatie en waterhuishouding verschillend verlopen,
waardoor verschillende bodems tot ontwikkeling komen. Bovendien
wordt dit nog beïnvloed door de tijd, gedurende welke deze facto-

- 13 ren hebben gewerkt. Het zal dan ook duidelijk zijn
binnen zeer kleine gebieden, een grote variatie in
kan bestaan.
De bodemverschillen in dit karteringsgebied worden
veroorzaakt door verschil in moedermateriaal, door
van de mens en door het verschil in ti.jd gedurende
vorming werkzaam is geweest.

dat er, zelfs
bodemgesteldheid
voornamelijk
het ingrijpen
welke de bodem

Verschil in moedermateriaal bestaat vooral in de grofheid en
de lemigheid van het zand.
Het zand is over het algemeen cxtd. aan verweerbare mineralen.
Wel is er verschil in mineralogische samenstelling tussen de zanden
van het gestuwd preglaciaal enerzijds en de dekzanden, stuifzanden
en het fluvioglaciaal anderzijds, maar deze verschillen komen niet
duidelijk in de bodemontwikkeling tot uiting.
De mens heeft de bodemontwikkeling beïnvloed door eeuwenlange
bemesting met zgn. potstalmest, waardoor op verscheidene gronden
een dikkere A1 is ontstaan, bijv. Kamppodzolgronden. Ook door
diepe grondbewerking heeft hij de oorspronkelijke toestand vaak
ingrijpend gewijzigd.
De tijd gedurende welke de bodemvorming werkzaam is geweest
heeft eveneens bodemverschillen tot gevolg. Gronden waarin de
bodemvormende processen nog maar korte tijd werkzaam zijn geweest,
hebben gewoonlijk dunne en/of onduidelijke horizonten. Wij vinden
ze onder meer in de uitgestoven laagten en in de stuifzanden.
3.2 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 voorbeeld van een duidelijke ge
laagdheid vinden wij in afb. 11. Een minder duidelijke, maar nog
goed waarneembare gelaagdheid ziet men in afb. 10.
Deze lagen, die als gevolg van bodemvorming zijn ontstaan en
in vele opzichten van elkaar kunnen verschillen, worden gewoonlijk
"horizonten" genoemd. De aard, opeenvolging en dikte van de hori
zonten vormen de belangrijkste veldkenmerken van de bodem. Om de
verschillende bodems te kunnen beschrijven duidt men horizonten
met min of meer overeenkomstige kenmerken met eenzelfde letter of met
een letter- en cijfercombinatie 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 neerge
slagen. Het hieronder liggende onveranderde moedermateriaal is de
C-horizont.
De hoofdhorizonten kunnen door toevoeging van een cijfer
worden onderverdeeld. De belangrijkste hiervan zijn:
A1

Dit is de bovenste horizont met een relatief hoog gehalte
aan organische stof, vermengd met de minerale bestanddelen
en een maximale biologische activiteit.

A2

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

Afb. 11

Afb. 10

0 cm

0 cm
5 cm

9 cm
14 cm
22 cm

36 cm
41 cm

C

65 cm

67 cm

HOLTPODZOLGROïïD

HAARPQDZOLGROND

Kaarteenheid: Yz63

Kaarteenheden: Hz02,
Hz51» H 52, H 61 en Hz62
z

z
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Horizont van maximale inspoeling.

B3

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

C

MoedermateriaalI relatief weinig verweerd materiaal, waarin
de ontwikkeling van het bovenliggende profiel heeft plaats
gevonden.

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

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

B2h

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

3.3 DE INDELIKG VAN BE GRONDEN
De gronden van de boswachterij ""Austerlitz" zijn ingedeeld volgens
het schema van de Nederlandse bodemclassificatie.
In dit schema worden voorlopig 4 niveaus onderscheiden; orde,
suborde, groep en subgroep. Een orde valt uiteen in een aantal
suborden,"een suborde in een aantal groepen enz.. De indeling be
rust op de aard, richting en belangrijkheid van de processen, die
bij de vorming van het profiel een rol spelen of gespeeld hebben
en die aan de hand van meetbare profielkenmerken kunnen worden
vastgesteld.
Bij deze gedetailleerde kartering hebben wij vnl. met het
laagste niveau -subgroep - te maken. In dit gebied komen de vol
gende subgroepen voor;
Holtpodzolgronden
ïïaarpodzolgronden
Kamppodzolgronden
Duinvaaggronden.
Binnen iedere subgroep zijn op grond van bosbouwkundige over
wegingen nadere onderscheidingen gemaakt (hoofdstuk 4> legenda).
3.4 DE VOORNAAMSTE KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN VAK DE ONDERSCHEIDEN
SUBGROEPEN.
Holt£°dz£l£ronden
(afb.
10)
—
—
— —
^
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 moderpodzolB. Dit is een wat kleur en dikte betreft, duidelijke B-horizont
(inspoelingslaag), waarvan het ingespoelde deel vnl. uit ijzer,
aluminium en moderhumus bestaat.
3« een uiterst humusarme, licht geelgrijze C-horizont.
De horizonten gaan geleidelijk zonder duidelijk aanwijsbare
grenzen in elkaar over. De Holtpodzolgronden komen op relatief
rijker moedermateriaal voor. Ze zijn goed doorwortelbaar en het
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 gronden is relatief goed.

Afb. 12

Afb. 13

0

B

B2

40 cm

B3

54 cm

0 cm
4 cm

cm
5 cm B

O cm A1
A2

Ap

Afb. 14

ai

12 cm

- t

mI

79 cm
85 cm

108 cm

KAMPPODZOLGROND
Kaarteenhedens cHzo2
cHz52 en cHz6l

DUINVAAGGRQMD OP PROFIEL

DUINVAAGGROND NIET
OP PROFIEL

Kaarteenheid: cSz2p

Kaarteenheid: bSzlz
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Dit zijn eveneens gronden met een A-, B- en C-horizont, Zij zijn
gekenmerkt door:
1. een grijszwarte, matig humeuze, dunne (<30 cm) A1-horizont.
2. een lichtgrijze, matig humusarme 10-20 cm dikke A2-horizont
(loodzandlaag)«
3. een zwarte, dunne, zeer humeuze of humusrijke en plaatselijk
verkitte laag (B2h). Soms is deze aan de onderzijde door een
ijzerbandje begrensd.
4« een bruine, matig humusarme, duidelijke humuspodzol-B. Dit is
een B-horizont waarvan het ingespoelde deel vnl. bestaat uit
amorfe humus of humus, ijzer en aluminium.
5» een geelbruine, zeer humusarme B3-horizont met zwartbruine
fibers erin, waarin bruinzwarte fibers kunnen voorkomen. Direct
onder de B-horizont zijn de zandkorrels omgeven door ijzerhuid
jes.
De grenzen tussen de A1-, A2-, B2h- en B-horizonten zijn ge
woonlijk scherp. De overgang van de B2- naar C-horizont is wat gelei
delijker.
In deze boswachterij zijn het gronden met een gemiddeld hoog
ste grondwaterstand dieper dan 180 cm beneden maaiveld. De doorwortelbaarheid is slecht en het stikstofgehalte van de humus is
lager dan bij de Holtpodzolgronden. De vochthoudendheid van deze
gronden is slecht. We1 kan het regenwater gedurende enige tijd
stagneren op de slecht doorlatende B2h-horizont.
KampjDodzolgronden (afb. 12)
Deze gronden onderscheiden zich van de Haarpodzolgronden door een
matig dikke (3O-5O cm) A1-horizont en het ontbreken van de A2- en
B2h-horizont door grondbewerking.
Duinvaaggronden (afb. 13 en 14)
Dit zijn gronden met een doorgaans onduidelijke en zeer dunne Aen B-horizont. Het zand direct onder de B heeft ijzerhuidjes
rondom de korrels. In dit gebied zijn deze gronden echter al vrij
sterk gepodzoleerd. Het moedermateriaal bestaat uit los gelaagd,
zeer humusarm tot matig humeus zand (stuifzand).
De indeling, de bodemvruchtbaarheid en het vochthoudend vermogen
hangen geheel samen met de aard van het moedermateriaal, dit wil
hier zeggen met het gemiddelde humusgehalte, de dikte en het stuifzanddek en de aanwezigheid of het ontbreken van een overstoven
profiel in de ondergrond.
De doorwortelbaarheid is goed, terwijl de chemische rijkdom en het
vochthoudend vermogen toenemen, naarmate het humusgehalte hoger
is.
Het zijn gronden met een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper
dan 180 cm beneden maaiveld. Op enkele plaatsen komt de gemiddeld
hoogste grondwaterstand ondieper voor als gevolg van stagnatie
van regenwater op slecht doorlatende lagen in het overstoven
bodemprofiel.
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ZANDGRONDEN
(gestuwd preglaciaal, fluvio-glaciaal en dekzand)
Holtpodzolgronden

Haarpodzol - Kamppodzolgronden
gronden
r dan 180 cm beneden

maaiveld

Hz02

cHz02

Hz51

Bodemsubgroep
Textuur in de bovenste
80 cm van het profiel

Geologische afzetting

uiterst fijn tot zeer grof,
leemarm en zwak
lemig zand

gestuwd preglaciaal

matig fijn, leemarm zamd

dek zand

Hz52

cHz52

rriatig fijn, leemarm en
zwak lemig zand

dekzand of
fluvio-glaciaal

Hz61

cHzól

matig fijn en matig grof,
leemarm zand

fluvio-glaciaal

matig fijn en matig grof,
leemarm en zwak
lemig zand
matig fijn en matig grof,
zwak lemig zand

Hz62
Yz63

fluvio-glaciaal

fluvio-glaciaal

(stuifzand)
Duinvaaggronden
zonder een podzol prof iel
zeer en
< 100 cm

Bodemsubgroep

met een podzolprofiel

matig humusarm

> 100 cm

40-180 cm

Aard van de ondergrond

matig humusarm
en matig humeus
> 180 cm

40-180 cm

> 180 cm

c Sz2p

c Sz5p

Humusklasse van het stuifzand
dikte van het stuifzandpakket
textuur van het stuifzand

G.H.W. dieper dan 180 cm beneden maaiveld
bSzlz

bSz4z

G.H.W. tussen 80 en

bSz2p

bSz5p

180 cm beneden maaiveld
matig fijn zand

bSd5p
G.H.W. tussen 40 en 80 cm

beneden maaiveld
c Sv5p

TOEVOEG NGEN

H>

(a)

20-60 cm verwerkt

(aa)^
(c) [ ~

60 cm en dieper verwerkt
;

A

t.

cultuurinvloed

(n)

grondwater, stagnerend op slecht door
latende lagen (podzol-B)

(o)

uitgestoven laagten met hoogstens
20 cm stuifzand

< * L
Opm.

Afb. 15.

'""l

stuifzanddek dunner dan 40 cm

(.) l e t t e r (s) w a a r m e e d e t o e v o e g i n g e n
het rapport worden aangeduid.

Legenda van de Bodemkaart
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De legenda is de verklarende lijst van systematisch gerangschikte
bodemeenheden, die op de bodemkaart voorkomen« Zij berust op de
Nederlandse bodemclassificatie en is hier op de bosbouw afgestemd.
Dit laatste wil zeggen dat de bodemeigenschappen, die voor de bosgroei van belang worden geacht zodanig in deze legenda zijn ver
werkt, dat de bodemeenheden een min of meer duidelijk verschil in
bosbouwkundige betekenis hebben.
Onder
bosbouwkundige betekenis verstaan wij in de eerste
plaats de opbrengst aan hout, maar daarnaast ook de invloed van een
bemesting of grondbewerking, de mate waarin bodemverv«rildering kan
optreden, de kans op verstuiving e.d..
4.1 DE OPZET VAN DE LEGENDA (bijlage 5 en afb. 15)
De hoofdindeling van de legenda wordt gevormd door de 4 bodemsub
groepen, waarvan de belangrijkste kenmerken en eigenschappen in
hoofdstuk 5»5 werden beschreven.
Het zijn:
Holtpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Kamppodzolgronden
Duinvaaggronden.
Binnen deze subgroepen zijn, op grond van bosbouwkundige over
wegingen, een aantal gronden onderscheiden die als kaarteenheden
(bodemeenheden) worden aangeduid. Deze kaarteenheden zijn op de
bodemkaart aangegeven als gekleurde, gecodeerde vlakken, al dan niet
voorzien van één of meer
signaturen. Binnen een dergelijk
vlak kunnen de eigenschappen van de bodem als nagenoeg gelijk
worden beschouwd.
De onderverdeling van deze kaarteenheden geschiedt nu naar
één of meer van de volgende eigenschappens
de ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld
de grofheid van het zand
de lemigheid van het zand
de aard van de ondergrond
het humusgehalte van het stuifzand
de dikte van het stuifzanddek
(a) en (ad) de mate van grondbewerking
(c)
het voorkomen van cultuurinvloed
(n)
het voorkomen van stagnerend grondwater
(o)
het voorkomen van uitgestoven laagten met
hoogstens 20 cm stuifzand
(s)
de aanwezigheid van een stuifzanddekje
dunner dan 40 cm.
De laatste 5 worden om kaarttechnische redenen als zgn. "toe
voegingen" met een signatuur op de bodemkaart aangegeven.
De ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld
Er is een indeling gemaakt om de vochtvoorziening vanuit het grond
water bij benadering aan te geven. Deze indeling is gebaseerd op
de gemiddeld hoogste grondwaterstand (G-ÏÏV/). De gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLW) ligt in dit gebied overal buiten boorbereik,

- 17 waardoor deze ook niet in de indeling kon worden verwerkt. Hoewel
wij hier te maken hebben met een schijngrondwaterspiegel (zie
hoofdstuk 2.3) moet tooh een indeling gemaakt worden, omdat deze
schijngrondwaterspiegel het hele jaar door aanwezig is en dus de
zelfde functie kan vervullen als een "echte" grondwaterspiegel
(freatisch niveau), nl. de vochtvoorziening van het bodemprofiel
en het daarop staande gewas.
De indeling is gebaseerd op de profielkenmerken die met de
waterhuishouding samenhangen, zoals roest-, reductie- en blekingsvlekken, te zamen grondwaterverschijnselen genoemd. De bovenkant
van de duidelijke grondwaterverschijnselen komt overeen met de
GHW. In deze boswachterij zijn 3 klassen te onderscheiden nl.;
gronden met een GHW dieper dan 180 cm beneden maaiveld
"
"
" GHW tussen 80 en 180 cm beneden maaiveld
"
"
" GHW tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld.
De grofheid van het zand
Deze wordt uitgedrukt in de mediaan
2000 mu (M50). Er zijn drie klassen
uiterst fijn tot zeer grof zand s
matig fijn zand
;
matig fijn en matig grof zand
;

van de fractie
onderscheidens
M50 tussen 50
M50 tussen 150
M50 tussen 150

tussen 50 en
en 2000 mu
en 210 mu
en 420 mu.

De lemigheid van het zand
Naar de lemigheid - het percentage minerale delen kleiner dan 50
mu - zijn drie klassen onderscheiden;
leemarm
*
,
; leemgehalte <10 $
leemarm en zwak lemig
; leemgehalte <17"fe^
zwak lemig
1 leemgehalte
De textuur (grofheid en lemigheid) van het zand worden door
schatting in de B2-horizont bepaald. In het algemeen is de bovenste
80 cm van het bodemprofiel bepalend voor de te gebruiken codering.
De aard van de ondergrond
Binnen de Duinvaaggronden wordt onderscheid gemaakt tussen gronden
met en zonder overstoven bodemprofiel (podzolprofiel) in de onder
grond.
Het humusgehalte van het stuifzand
Ook deze onderscheiding geldt alleen binnen de Duinvaaggronden.
Hierin zijn twee klassen onderscheiden nl.;
1. zeer en matig humusarm
2. matig humusarm en matig humeus. Het humusgehalte ligt respec
tievelijk tussen -f- en 2j?/o en tussen 1-g- en 5$« Bij de bepaling
(door schatting) van het humusgehalte wordt het hele stuifzandpak
ket betrokken.
De dikte van het stuifzanddek
Bij de Duinvaaggronden zonder podzolprofiel zijn in het stuifzanddek de volgende dikteklassen onderscheiden; <100 cm en >100 cm.
Bij de Duinvaaggronden met overstoven bodemprofiel 40-180 cm en
>180 cm.
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De mate van grondbewerking
Naar de diepte van grondbewerking zijn twee klassen onderscheiden
en weis
grondbewerking van 20-60 cm
grondbewerking dieper dan 60 cm.
Het voorkomen van cultuurinvloed
Gronden,waarop tijdelijk landbouw is uitgeoefend, gewoonlijk te
herkennen aan een dunne, matig homogene A1, zijn met een signatuur
op de bodemkaart aangegeven.
Het voorkomen van stagnerend grondwater
Wanneer het regenwater stagneert op een slecht doorlatende laag
in het bodemprofiel, in dit geval de podzol-B van het overstoven
bodemprofiel,
wordt dit eveneens aangegeven.
ïïitgestoven laagten met hoogstens 20 cm stuifzand
Binnen de Duinvaaggronden zonder overstoven bodemprofiel met een
stuifzanddikte van <100 cm wordt een stuifzanddikte van <20 cm
aangegeven.
De aanwezigheid van een stuifzanddekje
Gronden met een stuifzanddekje dunner dan 40 cm zijn op de bodemkaart apart onderscheiden.
4.2 DE CODERING
Op de bodemkaart zijn de kaarteenheden met een kleur, een
code en soms met een 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 of eigenschappen van de kaarteenheden.
De voordelen van deze codering zijn, dat men verschillende
bodemkaarten gemakkelijker kan vergelijken en dat enkele belang
rijke bodemeigenschappen hieruit kunnen worden afgeleid. Dit
laatste zal nader worden toegelicht.
De code is samengesteld uit één hoofdletter, kleine letters
en cijfers. In sommige gevallen is de hoofdletter onderstreept. De
hoofdletter alleen, al dan niet onderstreept, of de hoofdletter in
combinatie met een kleine letter ervoor, geeft de hoofdindeling
3,0X1•
Holtpodzolgronden
Y
Haarpodzolgronden
H
Kamppodzolgronden
cH
Duinvaaggronden
S
Een streepje onder de hoofdletter geeft aan het voorkomen van
ijzerhuidjes rondom de zandkorrels direct onder de A- of B-horizont.
De kleine letter vóór de hoofdletter zegt iets over de aard
of dikte van de A1 of van de humusklasse van het stuifzanddek. De
kleine letter achter de hoofdletter zegt bij alle gronden iets
over de GHW.
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- 19 Behalve "bij de Duinvaaggronden geeft het eerste cijfer achter
de hoofdletter de grofheid van het zand van de bovengrond weer, het
tweede cijfer geeft de lemigheid aan.
Bij de Duinvaaggronden geeft het cijfer achter de hoofdletter
de dikteklasse van het stuifzand weer. De kleine letter achter het
cijfer zegt iets over de aard van de ondergrond.
De betekenis van de letters en cijfers in de code van alle
voorkomende kaarteenheden wordt in een tabel nader toegelicht
(afb. 16). Onderstaande tabel (afb. 17) L'^eft een indruk hoe de
textuur gecodeerd wordt.
De mediaan van het zand (M50)
Benaming

M50
50- 105 mu
1 0 5 - 1 5 0 mu

150- 210 mu
210- 420 mu

Uiterst fijn zand

50- 150 mu

Zeer fijn zand

1 0 5 - 2 1 0 mu

150- 420 mu

Uiterst fijn en zeer fijn zand

Matig fijn en matig grof zand

Matig grof zand

210-2000 mu

1

Zeer fijn en matig fijn zand

Matig fijn zand

Matig grof en zeer grof zand

420-2000 mu
>2000 mu

Code

Zeer grof zand
Grind

2

3
5
7
9

4
6
8
S

Het leemgehalte van het zand (<50 mu)
\
l

I

I

io <50 mu
0
10

- 10

*

0

- 1 7 , 5io

; 17,5- 32,%

10

%
-32,%
-17,

17,5-50

1°

32,5-85

%

|32,5- 50 1°
4
! 50

[ 85

- 85
-100

j

1°
1o

Benaming

;Leemarm zand
Ji Zwak lemig zand
!
*

[Sterk lemig zand

!
|
!

jZeer sterk lemig zand
I
j
j Zandige leem
! Leem

Code
1

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

Afb. 1 7 . De textuurcodering
4.3 DE KAARTEENHEDEN
In deze paragraaf wordt van iedere kaarteenheid zonder toevoeging een korte
karakteristiek gegeven, waarbij tevens iets over de bodemwaardering voor
Japanse lariks, douglas en groveden is vermeld. De bosbouwkundige betekenis

2
3
5
7
9

4
6
8
L

- 20 van de gebruikte toevoegingen volgt,om herhalingen bij genoemde
karakteristieken te voorkomen, hieronder:
(a) 20-60 om verwerkt]
een grondbewerking kan vooral bij de
(aa) 60 cm en dieper
Haarpodzolgronden een nuttig effect sorte
verwerkt
ren wanneer hierbij storende lagen (bijv.
een verkitte B2 of B2h met ijzerhuidjes)
gebroken worden. Bij de Holtpodzolgronden
daarentegen kan een grondbewerking een
bodemverarming betekenen als gevolg van
de snelle oxydatie van de niet resistente
humus.
door de verandering van de chemische
(c) cultuurinvloed
vruchtbaarheid, de verrijking met mest
stoffen en de verhoging van de pH als
gevolg van het in gebruik geweest zijn
als bouw- of grasland, zijn als mogelijke
gevolgen voor de bosbouw te noemen: opper
vlakkige beworteling, onkruidverwildering,
wat mindere groei van de lariks en wortelrot.
(n) stagnerend grond
wanneer men de stagnerende laag breekt
:
water
is het euvel verholpen.
(o) uitgestoven laagten de vlakke ligging wordt hiermede aange
met hoogstens 20 cm; geven.
stuifzand
(s) stuifzanddek dunner# een gunstig aspect van dit dekje zijn de
!
dan 40 cm
grotere doorwortelbare ruimte, de grotere
hoeveelheid voedingsstoffen en vocht;
vooral bij deze gronden met hun diepe
grondwaterstanden kan dit van belang
zijn. Gevoelig plantsoen kan wat moeite
hebben met aanslaan, terwijl van lariks,
op gronden met een diepe grondwaterstand,
gevallen bekend zijn, waarbij de beworte
ling zich beperkte tot het stuifzanddekje.
Gedeeltelijk losmaken van het bodemprofiel
(woelen) zou hier dus een gunstige in
vloed kunnen hebben.
De oppervlakte / van iedere kaarteenheid, uitgedrukt in ha en in
procenten van de totale oppervlakte en de geschiktheid van de
hierboven genoemde houtsoorten kan men vinden in bijlage 5»

)

•)

Be oppervlakte per bodemeenheid werd vastgesteld door middel
van een puntenraster over de bodemkaart. Zij is dus wat glo
baal.

- 21 Kaarteenheid

Yz63.

Omschrijving

Holtpodzolgronden, matig fijn- en grofzandig,
zwak lemig, GHW >180 cm "beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt in een aaneengesloten iets hoger gelegen
gebied in het noordwesten van de boswachterij.
De oppervlakte bedraagt 9»50 ha (1,149^)•

Kenmerken en
eigenschappen
0- 20 cm
20- 50 cm
50- 90 cm
90-140 cm
140-180 cm

een grijszwarte A-horizont, bestaande uit matig
humeus, matig fijn, zwak lemig zand.
een geelbruine B2-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, matig grof, zwak lemig zand.
een bruingele B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, matig grof, zwak lemig zand.
een gele C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, matig grof, zwak lemig zand.
een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, matig grof, leemarm zand.
De horizonten gaan geleidelijk zonder duidelijk
aanwijsbare grenzen in elkaar over.
De mediaan van het zand ligt, gerekend van Anaar C-horizont, tussen 180 en 240 mu. Het leemgehalte neemt van 12$ in de A-horizont via 16$
in de B-horizont af tot 6$ in de C-horizont.
De vochthoudendheid is relatief goed door het
hogere leemgehalte.

Toevoegingen

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

Geologische
afzetting

Fluvioglaciaal.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.

Oppervlakte

2,00 ha (0,24$)
3,50 ha (0,42$)
1,25 ha (0,15$).

De kans op bodemverwildering bij deze gronden
is groot.

- 22 Kaarteenheid

Hz02.

Omschrijving

Haarpodzolgronden, uiterst fijn tot zeer grofzandig, leemarm en zwak lemig. GHW >180 cm be
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt in het noordoosten en oosten op een zuid
westelijke helling van de stuwwal in ten vrijwel
aaneengesloten gebied. De oppervlakte bedraagt
181,00 ha (21,62%).

Kenmerken en
eigenschappen
0- 10 cm
10- 25 cm
25- 50 cm
50- 80 cm
80-180 cm

een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit ma
tig humeus, zwak lemig zand.
een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit ma
tig humusarm, leemarm zand (loodzandlaag).
een zeer donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zwak lemig zand.
een bruine BJ-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zwak lemig zand.
een bleke grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, leemarm zand.
In deze beschrijving van de horizonten is de me
diaan van het zand weggelaten, omdat deze per
boorpunt sterk wisselt. De horizonten zijn
scherp begrensd, behalve van de B- naar de' Chorizont. Direct onder de B-horizont zijn de
zandkorrels omgeven door ijzerhuidjes.
De mediaan van het zand ligt tussen de 100 en
2000 mu. Deze grote spreiding wordt veroorzaakt
door het dagzomen, beschreven in paragraaf 2.1.1.
De lemigheid vertoont niet zo'n grote spreiding,
er zijn slechts incidenteel plaatsen aan te
wijzen waar het leemgehalte meer dan 17'W° bedraagt.
Het merendeel der leemgehalten ligt tussen de
5 en 17-jgio.
Deze gronden zijn t.o.v. de kaarteenheden Hz62
met toevoegingen wat milder en doen soms qua
profielopbouw denken aan de Holtpodzolgronden,
ofschoon ze een ondiepere profielontwikkeling
hebben. Ze zijn chemisch ook wat rijker dan de
overige Haarpodzolgronden.
De vochthoudendheid van deze gronden is relatief
slecht.

Toevoegingen

,0
i
,>a)
aa)
>a)(s)
.aa)(s)
>a)(c)
Laa)(c)
(aa)(c)(s)

Oppervlakte

76,00 ha ;9,o8/ 0 ;
14,00 ha .1,67/0
10,75 ha 1 , 2 8 $
20,00 ha ' 2 , 3 9 &
39,00 ha A >66?°}
0,25 ha (o,oy/o)
1,50 ha (0,18io)
0,75 ha (0,09/0).

- 23 Geologische
afzetting

Gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.
De groei kan binnen deze kaarteenheden dus nogal
wat verschillen afhankelijk van de lemigheid
(dagzomen).

- 24 Kaarteenheid

Hz51.

Omschrijving

Haarpodzolgronden, matig fijnzandig, leemarm.
GHW >180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt als twee hoge kopjes in het noordwesten
van de boswachterij. De oppervlakte bedraagt
1,25 ha (0,15$).

Kenmerken en
eigenschappen
0-

5 cm

5- 15 cm
15- 40 cm
40- 70 cm

70-180 cm

een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit matig
humeus, matig fijn, leemarm zand.
een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit matig
humusarm, matig fijn, leemarm zand (loodzandlaag).
een zeer donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, matig fijn, leemarm zand.
een lichtbruine B3-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, matig fijn, leemarm zand.
een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, matig fijn, leemarm zand.
Be horizonten zijn scherp begrensd, behalve
van de B- naar de C-horizont. Direct onder de
B-horizont zijn de zandkorrels omgeven door
ijzerhuidjes.
De mediaan van het zand ligt tussen de 150 en
210 mu.
Het leemgehalte is minder dan 10$.
De vochthoudendheid van deze gronden is slecht
en ze zijn mineralogisch zeer arm.

Toevoegingen

(a)(s)

Geologische
afzetting

Dekzand (jonger).

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.

Oppervlakte

1,25 ha (0,15$).

- 25 Kaarteenheid

Ïïz52.

Omschrijving

Haarpodzolgronden, matig fijnzandig, leemarm
en zwak lemig. GHW >180 cm "beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreide ligging, in het noordwesten en cen
trum iets hoger gelegen, in het zuiden vlak.
De oppervlakte bedraagt 28,25 ha (3,58^°)•

Kenmerken en
eigenschappen
0-10 cm
10-20 cm
20-45 cm
45-70 cm
70-

een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, matig fijn, leemarm en zwak lemig
zand.
een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit matig
humusarm, matig fijn, leemarm zand (loodzandlaag)
een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, matig fijn, leemarm en zwak le
mig zand.
een geelbruine B3-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, matig fijn, leemarm en zwak lemig
zand.
een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, matig fijn, leemarm zand.
In de C-horizont treft men op wisselende diepte,
vooral in het noordwesten en centrum van de
boswachterij, een 10-20 cm dikke, grindrijke,
zwak en sterk lemige laag aan (Alleröd).
In het zuiden vindt men deze laag niet en loopt
de C-horizont ononderbroken door.
De horizonten zijn scherp begrensd, behalve
van de B- naar de C-horizont. Direct onder de
B-horizont zijn de zandkorrels omgeven door
ijzerhuidjes.
De mediaan van het zand ligt tussen de 150 en
210 mu.
Het leemgehalte ligt tussen de 4 en 17Ü
Waar de Alleröd-laag voorkomt, in het noord
westen en het centrum van het gebied, is de
vochthoudendheid van deze gronden iets beter
dan in het zuiden, waar ze relatief slecht is.

Toevoegingen

Oppervlakte
M

11,25
13,00
3,75
0,25

ha 1 55
' ^
ha (ï1,5590
ha (0,4570
ha (0,03$.

Geologische
afzetting

In het noordwesten dekzand op fluvioglaciaal,
In het centrum dekzand.
In het zuiden fluvioglaciaal.

Bodemwaardering

Voor de Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.

- 26 Kaarteenheid

: Hz6l.

Omschrijving

: ïïaarpodzolgronden, matig fijn en matig grofzandig, leemarm. GHW >180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt in een brede baan van noordwest naar zuid
oost, met twee afzonderlijke stukken in het
noordoosten, over de boswachterij. De oppervlak
te bedraagt 286,00 ha (34>21$).

Kenmerken en
eigenschappen
0- 10 cm

een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
matig hunieus, matig fijn en matig grof, leemarm
zand.
een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit ma
tig humusarm, matig fijn en matig grof, leemarm
zand (loodzandlaag).
een zwarte B2h-horizont, bestaande uit zeer
humeus of humusrijk, matig fijn, leemarm zand.
een zeer donkerbruine B2-horizont, bestaande
uit matig humusarm, matig fijn en matig grof,
leemarm zand.
een bruine
-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, matig fijn en matig grof, leemarm
zand.
een bleekgele C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, matig fijn en matig grof, leemarm
zand.

10- 15 cm
15- 20 cm
20- 55

cm

55~ 90 cm
90-180 cm

De A2- en B2h-horizont bevatten op veel plaatsen
grind en zijn slecht doorwortelbaar. De horizon
ten zijn scherp begrensd, behalve van de B- naar
de C-horizont. Direct onder de B-horizont zijn
de zandkorrels omgeven door ijzerhuidjes.
De mediaan van het zand ligt tussen de 180 en
240 mu.
Het leemgehalte is minder dan 10^.
Het zijn chemisch zeer arme gronden en de
vochthoudendheid is laag. Wel kan er na regen
buien gedurende langere tijd water aan de opper
vlakte blijven staan. De plaatsen waar dit voor
komt liggen verspreid door de boswachterij, zij
zijn te herkennen aan de vegetatie (dopheide
o.a.)«
Toevoegingen

•
»

- 27 Geologische
afzetting

. Fluvioglaciaal.

Bodemwaardering : Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.

- 28 Kaarteenheid

Hz62.

Omschrijving

Haarpodzolgronden, matig fijn en matig grofzandig, leemarm en zwak lemig. GHW >180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid, vnl. in het noordwesten van de boswachterij. De oppervlakte bedraagt 74>75 ha
(8,94#).

Kenmerken en
eigenschappen
0- 15 cm
15- 25 cm
25- 45 cm
45- 65 cm
65-180 cm

een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, matig fijn, zwak lemig zand.
een lichtgrijze A2-horizont, bestaande uit ma
tig humusarm, matig fijn en matig grof, leemarm
en zwak lemig zand.
een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit ma
tig humusarm, matig fijn en matig grof, leemarm
en zwak lemig zand.
een lichtbruine B3-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, matig grof, leemarm zand.
een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
huEiusarm, matig grof, leemarm zand.
De horizonten zijn scherp begrensd, behalve
van de B- naar de C-horizont. Direct onder de
B-horizont zijn de zandkorrels omgeven door
ijzerhuidjes.
De mediaan van het zand ligt gerekend van Anaar C-horizont, tussen de 180 en 300 mu.
Het leemgehalte verloopt op dezelfde manier
van 13 tot 4
De vochthoudendheid van deze gronden is relatief
slecht.

Toevoegingen

Oppervlakt«

7,50
22,00
3,50
13,50
7,00
0,75

Geologische
afzetting

Pluvioglaciaal.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.

ha (0,90#)
ha (2,62/0)
ha 0,42$6
ha 1 , 6 2 <fo)
ha 0,84#J
ha .0,09$)

- 29 Kaarteenheid

s cHz02.

Omschrijving

Î

Ligging en
oppervlakte

#

Kenmerken en
eigenschappen
Toevoegingen
Geologische
afzetting

Kamppodzolgronden, uiterst fijn tot zeer grofzandig, leemarm en zwak lemig. GHW >180 cm be
neden maaiveld.
Verspreide ligging in de afd. 2-c, 2-d, 30-n,
52-e en 57-a. De oppervlakte bedraagt 3>50 ha
(0,42/o).
Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid Hz02 door een homogene, zwart
grijze 30 tot 50 cm dikke Ap-horizont.

s (a)(s)
(aa)(s)

Oppervlakte 1,00 ha (0,12$)
"
2,50 ha (0,30$).

Gestuwd preglaciaal.

Bodemwaardering : Voor Japanse lariks geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.
Bij deze gronden gelden dezelfde opmerkingen
als genoemd in paragraaf 4*3 bij de toevoeging
(c).

- 30 Kaarteenheid

s cïïz52.

Omschrijving

: Kamppodzolgronden, matig fijnzandig, leemarm en
zwak lemig. GHW >180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt in afd. 4-c en 15-af vooral de laatste
ligt iets hoger. De oppervlakte bedraagt
1,50 ha (0,18$).

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid Hz52 door een homogene zwart
grijze, 30 tot 50 cm dikke Ap-horizont.

Toevoeging
Geologische
afzetting

s (aa)

Oppervlakte 0,50 ha (0,06^).

Fluvioglaciaal.

Bodemwaardering : Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
Bij deze gronden gelden dezelfde opmerkingen als
genoemd in paragraaf 4»3 bij de toevoeging (c).

- 31 Kaarteenheid
Omschrijving

s

cHz6l.

: Kamppodzolgronden, matig fijn en matig grofzandig, leemarm. GÏÏW >180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreide ligging in de afd. 5-a-b-d-e-g,
16-e-f, 29-gj 30-n, 37-a, 48-d-f, 50-e en 61-a-e.
De oppervlakte "bedraagt 9>75 lia

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid HZ61 door een homogene, zwart
grijze, 30 tot 50 cm dikke Ap-horizont.

Toevoegingen
Geologische
afzetting
Bodemwaardering

: (aa)
Oppervlakte 1,00 ha ( 0 , 1 2 f o ) .
(aa)(s)
"
0,25 ha (0,03$).
Fluvioglaciaal.
: Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
Bij deze gronden gelden dezelfde opmerkingen
als genoemd in paragraaf 4»3 hij de toevoeging
(c).

- 32 De Duinvaaggronden, die hierna worden besproken zijn alle zeer en
matig fijnzandig en leemarm. Vergeleken met andere gebieden zijn
zij hier opvallend sterk ontwikkeld (een zgn. inicro-podzol) vooral
wanneer een overstoven bodemprofiel in de ondergrond voorkomt.
Dank zij het relatief hoge humusgehalte dat aan de oppervlakte
voorkomt, is op deze Duinvaaggronden enig effect van een bemes
ting te verwachten.
Kaarteenheid

bSzlz.

Omschrijving

Zeer en matig humusarme Duinvaaggronden in een
<100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven
ondergrond (zonder bodemprofiel). GHW >180 cm
beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt in de dekzandrug en het zuidwesten van de
boswachterij. Deze gronden liggen lager t.o.v.
de naaste omgeving. De oppervlakte bedraagt
40,25 ha (4,82$).

Kenmerken en
eigenschappen
0- 40 cm
4O-15O

cm

150-180 cm

een vaalgrijs, zwak gepodzoleerd, zeer en matig
humusarm stuifzanddek.
een lichtbruine C-horizont, bestaande uit matig
fijn, leemarm zand.
een bleekgele C-horizont, bestaande uit matig
fijn en matig grof, leemarm zand.
In de C-horizont komt plaatselijk een leembandje
voor.
De vochthoudendheid is slecht, maar neemt,
evenredig met de hoeveelheid leem, toe.

Toevoegingen

(a)
(aa)
(°)

Geologische
afzetting

Stuifzand op fluvioglaciaal of dekzand.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks ongeschikt
Voor douglas ongeschikt.
Voor groveden matig geschikt.

Oppervlakte 10,00 ha (1,20$)
"
1,00 ha (0,1256)
"
4,25 ha (0,51$).
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: bSz4z.

Omschrijving

s Zeer en matig humusarme Duinvaaggronden in een
>100 cm dik stuifzanddek op de afgestoven on
dergrond (zonder bodemprofiel) GHW >180 cm be
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreide ligging in het zuidwesten van de boswachterij. De oppervlakte bedraagt 2,50 ha
(0,3<#).

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid bSzlz door een dikker stuifzand
pakket. In dit gebied is er tussen deze kaart
eenheid en de Duinvaaggronden met een overstoven
profiel geen hoogteverschil, omdat hier slechts
de A- en B-horizont van de ondergrond zijn ver
stoven.

Toevoegingen

s Geen.

Geologische
afzetting

Stuifzand op fluvioglaciaal.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
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s bSz2p.

Omschrijving

: Zeer en matig humusarme Duinvaaggronden in en
40-180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel. GHW >180 cm heneden maai
veld.

Ligging en
oppervlakte

Op de dekzandrug en in het zuidwesten van de
boswachterij. Deze gronden liggen hoger t.o.v.
de naaste omgeving. De oppervlakte bedraagt
14,75 ha (1,771°)-

Kenmerken en
eigenschappen
0-115 cm

een vaalgrijs, vrij sterk gepodzoleerd, zeer en
matig humusarm stuifzanddek.
een grijszwarte A-horizont, bestaande uit matig
humeus, matig fijn, leemarm zand.
een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, matig fijn, leemarm en zwak lemig zand.
een bruine BJ-horizont, bestaande uit matig
fijn, leemarm zand.

115-120 cm
120-140 cm

140-180 cm

De vochthoudendheid is slecht, maar het regen
water kan plaatselijk gedurende korte tijd
stagneren op slecht doorlatende lagen in het
overstoven bodemprofiel.
Toevoeging

î (a)

Geologische
afzetting

#

Bodemwaardering

Oppervlakte

2,75 ha (0,33/o).

Stuifzand op fluvioglaciaal of dekzand.

; Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
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bSz5p.

Omschrijving

Zeer en matig humusarme Duinvaaggronden in een
>180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond met
een bodemprofiel. GHW >180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt vnl. in afd. 8-a als grillige hoge bulten.
De oppervlakte bedraagt 3>25 ha (0,39$)»

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid bSz2p door een dikker(+ 2 m)
stuifzandpakket.

Toevoegingen

Geen.

Geologische
afzetting

Stuifzand op fluvioglaciaal.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks ongeschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
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cSz2p.

Omschrijving

Matig humusarme en matig humeuze Duinvaaggronden
in een 40-180 cm dik stuifzanddek op een onder
grond met een bodemprofiel. GHW 40-180 cm bene
den maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt door de gehele boswachterij verspreid, het
deel in het zuidwester ligt in tegenstelling tot
de overige delen vrij vlak. De oppervlakte be
draagt 160,25 ha (19,17$).

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid bSz2p door een hoger humusgehalte.

Toevoegingen

Oppervlakte
rr

9,75 ha (1,179S
20,50 ha (2,46$)
0,50 ha (0,06$;

Geologische
afzetting

Stuifzand op fluvioglaciaal, gestuwd preglaciaal
of dekzand.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt ').
Voor groveden zeer geschikt.

in de bosvakken 6, 7» 12, 13 en 26 is de groei wisselend.
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s cSz5p«

Omschrijving

s Matig humusarme en matig humeuze Duinvaaggronden
in een >180 cm dik stuifzanddek op een onder
grond met een bodemprofiel. G-ÏÏW >180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In de vakken 8 en 12. De oppervlakte bedraagt
5 , 7 5 ha ( 0 , 6 9 $ ) .

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid cSz2p door een dikker stuif
zandpakket. De dikte van het stuifzandpakket
is zodanig (+ 2 m) dat de boomwortels het onder
liggende profiel nog gemakkelijk kunnen bereiken.

Toevoeging

(aa)

Geologische
afzetting

Stuifzand op fluvioglaciaal.

Bodemwaardering

Voor Japanse lariks matig geschikt.
Voor douglas geschikt.
Voor groveden zeer geschikt.

Oppervlakte

0,50 ha (0,06^).
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s bSd5p-

Omschrijving

; Zeer en matig humusarme Duinvaaggronden in een
>180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond met
een bodemprofiel. GHW tussen 80 en 180 cm bene
den maaiveld.

Ligging en
oppervlakte
Kenmerken en
eigenschappen
Toevoeging
Geologische •
afzetting
Bodemwaardering

1

Ligt in afd. 67-f. De oppervlakte bedraagt
0,25 ha (0,0355).
Deze kaarteenheid onderscheidt zich van de
kaarteenheid bSz5p door een hogere GHW.

; (n)

Oppervlakte

0,25 ha (0,037°)•

Stuifzand op fluvioglaciaal.
: Voor Japanse lariks matig geschikt.
Voor douglas matig geschikt.
Voor groveden geschikt.
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cSv5p.

Omschrijving

Matig humusarme en matig humeuze Duinvaaggronden
in een >180 cm dik stuifzanddek op een ondergrond
met een bodemprofiel. GHIJ tussen 40 en 80 cm be
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Ligt in de afd. 67-a-f. De oppervlakte bedraagt
1,75 ha (0,21$).

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
de kaarteenheid cSz5p door een hogere Gïïl/ en
dus een betere vochtvoorziening.

Toevoeging

(n)

Geologische
afzetting

Stuifzand op fluvioglaciaal.

Bodemwaardering

Yoor Japanse lariks geschikt.
Yoor douglas geschikt.
Yoor groveden zeer geschikt.

Oppervlakte

1,75 ha (0,21/£).

GESCHIKTHEIDSKLASSEN LARIKS (Gebruikte opbrengsttabel: Van Soest
1. Zeer geschikt
Geschikt voor het telen van zwaar hout (d.w.z. een opperhoogte van 20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met een
massa-omloop van minstens 40 jaar. Absolute boniteit 14
en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor het telen van middelzwaar hout (d.w.z. een
opperhoogte van 14-20 m bij een leeftijd van 30 jaar) met
een massa-omloop van maximaal 40 jaar. Absolute boniteit
9-13
3. Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar
hout met een massa-omloop van max. 30 jaar.
Het risico op een terugslag in groei ook op lage leeftijd
(10—15 jaar) is vrij groot. Absolute boniteit 6-8
4. Weinig geschikt
Weinig tot niet geschikt voor de teelt van lariks. Absolu
te boniteit 5 en lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEK DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel: Grandjean
en Van Soest 155)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor de teelt van zwaar hout, de groei zet zich
minstens tot het 50ste jaar voort.
Boniteit I. Absolute boniteit 18 en hoger
2. Geschikt
Geschikt voor de teelt van middelzwaar hout, na bemesting
geschikt voor zwaar hout.
Boniteit I. Absolute boniteit 12-17
3. Matig geschikt
Geschikt voor de teelt van licht hout, in gunstige geval
len voor middelzwaar hout.
Boniteit II. Absolute boniteit 8-11
4« Weinig geschikt
Weinig tot niet geschikt voor de teelt van douglas. Boni
teit III. Absolute boniteit 7 en lager
GESCHIKTHEIDSKLASSEIT GROVEDEN (Gebruikte opbrengs11abe1: Grand~
~~
jean en Stoffels '55)
1. Zeer geschikt
Boniteit I-II. Absolute boniteit 6-7
2. Geschikt
Boniteit III. Absolute boniteit 5
3« Matig geschikt
Boniteit IV-V. Absolute boniteit 3Üf-4lg'
4» Weinig geschikt
Boniteit VI. Absolute boniteit 3 en lager
Afb. 18. Omschrijving geschiktheidsklassen.
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Om tot een geheel juiste waardering te kunnen komen zou men alle
ingewikkelde betrekkingen tussen bodem en bos volledig moeten
kennen. Ons inzicht hieromtrent is echter verre van volledig. V/el
is het met de huidige kennis mogelijk door middel van zogenaamde
geschiktheidsklassen een voor de praktijk bruikbare bodemwaardering
te geven voor de Japanse lariks, de douglas en de groveden. Het
nadruk zij erop gewezen, dat deze geschiktheidsbeoordeling een
eerste benadering is waaraan nog veel verbeterd zal kunnen worden.
Befcalve deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart
gegevens worden ontleend, die o.a. betrekking hebben op de uit
werking van een bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking
en de kans op bodemverwildering na sterke dunning of kaalkap. Daar
om verdient het aanbeveling
naast de geschiktheidskaarten vooral
ook de bodemkaart te raadplegen.
5.1 DE GESCHIKTHEIDSKLASSEH
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.s ze_er__g£S£hikt>_g£s£hlkt,
matig £eschikt_en wei.nig_ges_chikt. Deze klassen zijn opgesteld in
samenwerking met het Staatsbosbeheer en het Bosbouwproefstation.
TJit de omschrijving van deze klassen (afb. 18) blijkt dat de
"massa-omloop", de "boniteit" en het "risico van de teelt" de maat
staven voor deze geschiktheid zi.in. De "produktiekosten", eveneens
een belangrijke maatstaf,moesten wegens het vrijwel niet beschik
baar zijn van gegevens, buiten beschouwing blijven. De omschrijving
van de klassen is uitvoeriger naarmate er meer bekend was over het
groeiverloop van de houtsoort op de verschillende gronden. Zo is
in de geschiktheid voor de Japanse lariks de massa-omloop, de bo
niteit zowel als het risico van de teelt verwerkt, maar in die
van de groveden alleen de boniteit.
In een tabel (afb. 19) is voor de Japanse lariks, douglas en
groveden de oppervlakte per geschiktheidsklasse in ha en in $ van
de totale oppervlakte weergegeven.

De oppervlakte per geschiktheidsklasse voor de Japanse lariks, douglas en
groveden in ha en ^ van de totale oppervlakte.
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Afb. 19. Tabel van de oppervlakte, die elk van de geschiktheidsklassen voor
Japanse lariks, douglas en groveden inneemt.
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De geschiktheidsbepaling van de grond voor de groveden, de Japanse
lariks en de douglas berust op geschiktheidsbeoordelingen van op
standen op overeenkomstige gronden elders, aangevuld met enkele
boomhoogtemetingen en visuele beoordelingen in deze boswachterij
zelf.
De visuele beoordeling is voor alle drie de houtsoorten uit
gevoerd met deskundigen van het Staatsbosbeheer (Beheer, Bosinrichting en Algemeen Bosbouwkundige Taken). Met hen werd ook de uit
eindelijke geschiktheidsbeoordeling vastgesteld.
5-3 DE GESCHIKTBEIDSKAARTEN
De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om een overzicht te krij
gen van de oppervlakte, plaats en verdeling van de produktiemogelijkheden van de grond. Deze kaarten zijn afgeleid van de bodemkaart.
De bijlagen 2, 3 en 4 geven een overzicht van de geschikt
heid van de grond voor respectievelijk Japanse lariks, douglas
en groveden.
5.4 DE GESCHIKTHEIDSBEOQRDELING VOOR DE JAPANSE LARIKS
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid.
Daar de vochtvoorziening van de gehele boswachterij afhangt
van de neerslag en daar bovendien de vochthoudendheid van de gron
den 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 al te laag te zijn, hoewel
in de goed doorwortelbare stuifzanden de wortels het water nog
dieper weg kunnen halen.
Een te hoge pïï werkt remmend op de groei, terwijl een hoog
stikstofgehalte een slechte stamvorm veroorzaakt. Fosfaat moet in
voldoende mate aanwezig zijn, een P-totaal van ongeveer 40 kan als
minimum voor een goede groei worden beschouwd.
£e£rj5£schikt
Geen der kaarteenheden kan als zeer geschikt voor Japanse lariks
beschouwd wordenGes_chikt
Als geschikt voor de teelt van Japanse lariks worden beschouwd de
kaarteenheden: Yz63, cHz02 en cSv5p. De gezamenlijke oppervlakte
bedraagt 14,75 ha, dit is 1,77ü^ van de totale oppervlakte.
Van deze gronden heeft kaarteenheid Yzö3 een redelijke vocht
houdendheid (door het wat hogere leemgehalte), kaarteenheid cHz02
een goede chemische vruchtbaarheid en kaarteenheid cSv5p een rede
lijke vochtvoorziening.
Matig geschikt
Als matig geschikt voor de teelt van Japanse lariks kunnen worden
beschouwd de kaarteenheden: Hz02, bSd5p, cSz2p en cSz5p. De geza
menlijke oppervlakte bedraagt 347,25 ha, dit is 41,51e/ van de to
tale oppervlakte.
Het zijn alle gronden waarvan de vochtvoorziening en/of de
chemische vruchtbaarheid te wensen overlaten vooreen optimale
groei van de Japanse lariks.

Foto Stiboka nr. R26-160.
Afb. 21. Groveden, 47 jaar oud, Boniteit III, op kaart
eenheid HZ62 (a)(s).
Bosvak: 42-h.

Foto Stiboka nr. R26-158.
Groveden, 47 jaar oud, Boniteit II, op kaarteen
heid Hz02 (s).
Bosvaks 34-d.
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Als weinig geschikt voor de teelt van Japanse lariks worden be
schouwd de kaarteenheden: Hz51, Hz52, Hz6l, Hz62, cHz52, cHz6l,
bSzlz, bSz4z, bSz2p en bSz5p« De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
462,25 ha, dit is 55,31$ van de totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden waarvan de vochtvoorziening en de che
mische vruchtbaarheid onvoldoende zijn voor de teelt van Japanse
lariks.
5.5 DE GESCHIKTHEIDSBEOCRDELING VOOR DE DOUGLAS
De douglas kan met een betrekkelijk geringe hoeveelheid vocht nog
een goede opbrengst geven.
Hoewel de groei op de vochtige gronden beter is dan op de droge,
reageert hij toch aanmerkelijk minder scherp op de stand en fluctu
atie van het grondwater dan de Japanse lariks.
Aan de chemische vruchtbaarheid 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 40 en een stik
stofgehalte van de humus van ongeveer 2$ gelden als minimum voor
een goede groei van de douglas. Groeiremmingen en wortelrot bij
de douglas kan men verwachten op gronden met een hoge pH, veroor
zaakt door een vroegere bemesting.
Zee_r__g£sc_hikt
Geen der kaarteenheden kan als zeer geschikt voor douglas beschouwd
worden.
Geschikt
Als geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd de kaarteenhedenî Yz63, Hz02, cHz02, cSz2p, cSz5p en cSv5p.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 361,75 ba, dit is 43»25$
van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden waarvan de vochtvoorziening en/of de che
mische vruchtbaarheid niet toereikend zijn om aan de eisen, die
douglas stelt voor optimale groei, te voldoen.
Matig gesschikt
Als matig geschikt voor de teelt -van douglas worden beschouwd de
kaarteenheden: Hz51 , Hz52, HZ61, Hz62, cHz52, cHz6l, bSz4z, bSz2p,
bSz5p en bSd5p.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt 422,25 ha, dit is 50,25$
van de totale oppervlakte. Het zijn alle gronden waarvan de vocht
voorziening en de bodemvruchtbaarheid onvoldoende zijn voor de
groei van douglas.
Wei_nig_ge_s_c hikt_
Als ongeschikt voor de teelt van douglas wordt beschouwd kaarteen
heid bSz1z.
De oppervlakte bedraagt 40,25, dit is 4,82$ van de totale
oppervlakte. Deze gronden zijn zoi^el te droog als te arm om te vol
doen aan de eisen die de douglas stelt.
5*6 DE GESCHIKTHEIDSBEOQRBELING VOOR BE GROVEDEN (zie ook afb. 20 en
Over de eisen die de groveden aan de grond stelt is nog weinig be
kend. In het algemeen kan men zeggen dat deze houtsoort met weinig

Foto Stiboka nr. R26-157.
Afb. 22. Beuk, 106 jaar oud, Boniteit IV, op kaarteenheid
Hz02 (aa)(s).
Bosvak: 33-d.

- 43 vocht en voedsel nog een redelijke aanwas kan bereiken.
Wat de eisen aan de vochtvoorziening betreft, staat de groveden dicht by de douglas. Op verschillen in chemische vruchtbaar
heid reageert de groveden doorgaans weinig. Wel wordt algemeen
aangenomen dat de groei van de groveden in ongunstige zin wordt
beïnvloed door een te hoge pïï van de grond.
Het valt op dat de geschiktheidsbeoordeling voor de groveden
en de douglas over de gehele linie één geschiktheidsklasse ver
schilt.
Met dien verstande dat de kaarteenheden die geschikt
zijn voor de teelt van douglas, zeer geschikt zijn voor groveden,
enz..
Deze hogere waardering voor de groveden houdt vnl. verband
met het relatief lage vruchtbaarheidsniveau, waarbij de groveden
nog redelijk groeit.
De motivering van de geschiktheidsverschillen komt overeen
met die van de douglas, evenals de oppervlakteverdeling, zodat
hiervoor naar paragraaf 5»5 verwezen wordt.
De groei van de beuk en de eik laat veel te wensen over (zie
ook afb. 22). De eik in de afdelingen 8-f en g is echter van goede
kwaliteit. Met de gegevens van de veldopname is hier uit bodemkundig oogpunt nog geen verklaring voor te geven. In dit verband
lette men ook op de noot bij de bodemwaardering van de kaarteen
heden cSz2p met toevoegingen.

Poto Stiboka nr. R26-161.
Afb. 23. "Uitgelegde" boring. 18 x 10 cm grond, is opgehoord en uitgelegd van
links naar rechts en van boven naar beneden. De boring kan beschre
ven en gecodeerd worden.
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Voor de opdrachtgever kan het soms verhelderend werken wanneer hij
enig inzicht krijgt omtrent de wijze waarop het kaartmateriaal
tot stand is gekomen.
In het onderstaande wordt iets gezegd over het kaartmateriaal,
het veldwerk, de waarnemingsdichtheid en -diepte, alsmede over de
wijze waarop de bodem- en geschiktheidskaarten tot stand kwamen.
6.1 HET KAARTMATERIAAL
Als basis voor de definitieve bodemkaart en de geschiktheidskaarten
zijn topografische kaarten, schaal 1 : 10 000, gebruikt. Dit in
tegenstelling tot voorgaande karteringen, waarbij de bedrijfskaart
van het Staatsbosbeheer gebruikt werd. Deze vertoonde echter zoda
nige verschillen met de werkelijkheid dat ze voor ons doel onbruik
baar is gebleken. Voor de veldopname kon nu dus ook geen gebruik
gemaakt worden van een vergroting van de bedrijfskaart. Als basis
voor het veldwerk dienden nu luchtfoto's, schaal 1 s 5 000.
6.2 HET VELDWERK
Het veldwerk is uitgevoerd van eind augustus tot eind november.
Op 23-12-1963 en 3-1-1964 werden excursies gehouden met deskundigen
van het Staatsbosbeheer ter vaststelling van de bosbouwkundige ge
schiktheid van de gronden.
6 . 3 DE WAARNEMINGSDICHTHEID EU -DIEPTE VAN DE BORINGEN

Door middel van grondboringen werd de aard van de bodem bepaald.
De boringsdichtheid bedroeg 2-3 per ha, al naar gelang de over
zichtelijkheid en ingewikkeldheid van het terrein. De boringen
werden om de andere beschreven op boorstaten, d.w.z. dat per
horizont alle gegevens beschreven werden, terwijl de gehele boring
met een codering op de veldkaart werd aangegeven. De plaats werd
daarbij met een cijfer en een punt aangegeven. De boordiepte be
droeg hierbij altijd 180 cm. De controleboringen (niet beschreven)
werden met een codering op de veldkaart genoteerd, terwijl de
plaats met een x werd aangegeven. Hierbij bedroeg de boordiepte
120 cm. Verder zijn nog vele tussenboringen gemaakt, die niet alle
op de veldkaart werden genoteerd. Een voorbeeld van een codering
op de veldkaart is: __ bSzlz .
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Vertaald betekent dat dan; beschreven boring no. 23 een zeer en
matig humusarme (b) Duinvaaggrond
(s) met <100 cm stuifzand (1)
niet op een bodemprofiel (z) met een GHW >180 cm -maaiveld (z),
gelegen op matig fijn en matig grofzandig (6), leemarm (1), fluvioglaciaal (F).
In afbeelding 23 wordt een "uitgelegde" boring gedemonstreerd.
6 . 4 DE VERVAARDIGING VAN DE KAARTEN

Voordat met het veldwerk werd begonnen zijn de luchtfoto's, schaal
1 : 5 000 verknipt tot een voor ons werk handig formaat, de zgn.
veldkaarten. Hierop worden in het veld de codering van de boorpunten
en
de bodemgrenzen, aan defend van boringen, landschaps-

Afb.

26A.

Verkleinde Veldkaart.

Afb. 2oB. Calque met ingetekende
grenzen en symbolen,
schaal 1 : 10 000.

Afb. 26c. Witdruk van afb. 26B,
schaal 1 : 10 000.

Afb. 2ÔD. Concept Bodemkaart,
schaal 1 : 10 000.
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Afb. 24. Veldkaart (luchtfoto),
schaal 1 : 5 000.
plaats en richting van foto (afb. 25).

*%

Poto Stiboka Nr. R26-162.
Afb. 25. "Bulten"; kaarteenheden die niet op de bodemkaart
komen.

- 45 kenmerken e.d., ingetekend (afb. 24)« Deze veldkaarten worden ver
kleind tot een schaal 1 s 10 000 (afb. 26a). Op een calque van
dezelfde schaal worden de bodemgrenzen overgetekend (afb. 26b).
Hiervan wordt een witdruk gemaakt (afb. 26c) die daarna wordt in
gekleurd (afb. 26d). Deze concept-bodemkaart gebruikt de tekenaf
deling voor het vervaardigen van de af te leveren kaart, die als
bijlage 1 bij dit rapport is gevoegd. Bij het vergelijken van de
verkleinde
veldkaart (afb. 26a) en de calque (afb. 26b) valt op
dat een aantal van de op de veldkaart ingetekende bodemgrenzen
niet op de calque is overgenomen. De kaartschaal is hier verant
woordelijk voor. Wat op een schaal 1 ; 5 000 nog goed weer te
geven is kan op een schaal 1 : 10 000 zo klein worden dat het on
mogelijk gehandhaafd kan blijven (zie ook afb. 24» 25)»
Voor het maken van de bodemgeschiktheidskaarten is een lijst
opgesteld van alle kaarteenheden met de hun toegekende geschikt
heid (bijlage 5)« Met behulp van deze lijst konden de geschiktheidskaarten van de bodemkaart worden afgeleid.

