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VERKLARING VAN EEN AANTAL IN DE TEKST GEBRUIKTE BODEMKUNDIGE TERMEN
Bodemprofiel

het totaal van horizonten (lagen) in de bodem,
die door afzetting en/of bodemvormende proces
sen zijn ontstaan.

Bovengrond

de laag van 0 - 50 à 80 cm.

Ondergrond

de laag dieper dan 50 à 80 cm.

Mineraal materiaal

grond met een organisch-stofgehalte van ten
hoogste 15$.

Moerig materiaal

grond, waarvan het organische-stofgehalte ho
ger is dan 15$.

Sesquioxyden

ijzer- en aluminiumverbindingen in de bodem;
te zamen sesquioxyden genoemd.

Podzol-B

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

Humuspodzol

een minerale grond met een B-horizont (inspoe
lingshorizont), waarvan het ingespoelde deel be
staat uit amorfe humus, of amorfe humus en
sesquioxyden.

Moderpodzol

een minerale grond met een B-horizont (inspoe
lingshorizont), waarvan het ingespoelde deel
bestaat uit moderhumus en sesquioxyden.

Mu

micron is 1/1000 mm.

Textuur

granulometrisehe (mechanische) samenstelling
van de grond.

Mediaan (M50)

korrelgrootte waarboven en waarbeneden de helft
(gewichtshoeveelheid) van de zandfractie ligt.

Lutumfractie

minerale delen kleiner dan 2 mu.

Lutumarm

minder dan 8$ lutum.

Lutumrijk

meer dan 8$ lutum.

Leemfractie

minerale delen kleiner dan 50 mu.

Zandfractie

minerale delen groter dan 50 mu en kleiner dan
2000 mu.

Grindfractie

minerale delen groter dan 2000 mu.

Leemklassen

leemarm
zwak lemig
sterk lemig
zeer sterk lemig

minder dan 10$ leem
10 - 17"! $ leem
17i - 32j $ leem
32? - 50$ leem.

Zandgrofheidsklassen

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

M50
M50
M50
M50
M50

Humus

donkergekleurde, min of meer bestendige or
ganische stoffen, ontstaan uit plante- en
dierenresten.

50 - 105 mu
105 - 150 mu
150 - 210 mu
210 - 420 mu
420 - 2000 mu.

f

minder dan ^ % org. stof
1)-, 1-g- % org. stof
2§ % org. stof
1?"
2i - 5fo org. stof
5 - 8$ org. stof
8 - 15% org. stof
meer dan 15$ org. stof.

Humusklassen

Uiterst humusarm
zeer humusarm
matig humusarm
matig humeus
zeer humeus
humusrijk
moerig

Gemiddeld hoogste grond
waterstand (GHW)

som van de jaarlijks gemeten hoogste 3
grondwaterstanden van een aantal jaren
gedeeld door 3 maal dit aantal jaren.

Gemiddeld laagste grond
waterstand (GLW)

som van de jaarlijks gemeten laagste
3 grondwaterstanden van een aantal jaren
gedeeld door 3-maal dit aantal jaren.

Grondwatertrap (Gt)

traject van grondwaterstandsverlopen,
begrensd door GHW of GHW en GLW.

Grondwaterverschijnselen

alle met het oog waarneembare verschijn
selen in het profiel, waarvan het ont
staan samenhangt met of een gevolg is
van het voorkomen van grondwater.
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Situatiekaart van de boswachterij Emmen

Schaal 1:50 000

1.

INLEIDING

In opdracht van de Directie van Staatsbosbeheer werd een bodemkartering uitgevoerd in de boswachterij "Emmen", onderdeel van de houtves
terij Emmen, met als doel een gedetailleerd overzicht te geven over de
productiemogelijkheden van de gronden voor de bosbouw. De resultaten van
deze kartering zijn op de bodernkaart in gedetailleerd overzicht en de
daarvan afgeleide bodemgeschiktheidskaarten voor Japanse lariks, douglas,
groveden en fijnspar weergegeven, alle op schaal 1 : 10 000. Dit rapport
geeft hierop een nadere toelichting.
De boswachterij "Emmen" ligt in de proviuicie Drenthe en omvat ge
deelten van de gemeenten Emmen, Odoorn en Sleen. Van de twee laatste
slechte een geringe oppervlakte» Op de topografische kaart van Nederland,
schaal 1 : 25 000, komt de boswachterij voor op de bladen 17 F Exloo en
17 H Emmen. De boswachterij is verdeeld in vijf complexen. Hiervan liggen
er vier rond het dorp Emmen ni. Weerdingerveld, Emmerveld, Emmerdennen en
Noordbargerveld en één, het ïïrjtierzand, in de omgeving van het dorpje Erm
(zie afb. 1). De totale oppervlakte bedraagt + 1079 ha.
Behalve het Enmerzand ligt de gehele boswachterij op de Hondsrug.
Het Noordbargerveld vormt de zuidwestelijke uitloper. De kern van de
Hondsrug bestaat uit premorenaal zand afgedekt door dekzand. In de Emmer
dennen en plaatselijk in het Weerdingerveld wordt het premorenale zand
van het dekzand gescheiden door een laag keileem, waarvan de dikte sterk
varieert. Het Ermerzand ligt te midden van een golvend dekzandlandschap.
Hier bestaat de bodem tot een diepte van meer dan 180 cm uit dekzand.
Zowel in dit deel van de boswachterij als in de Emmerdennen en zeer
plaatselijk elders, is het dekzand voor een deel weer verstoven en komt
thans als stuifzand in het landschap voor.
Naast een geringe oppervlakte veengronden (2,75 ha), vinden wij uit
sluitend zandgronden in de boswachterij en wel holtpodzolgronden, haarpodzolgronden, veldpodzolgronden, moerpodzolgronden en duinvaaggronden.
De veengronden alleen in de komvormige laagten van het Weerdingerveld.
Verreweg het grootste deel van bovengenoemde gronden heeft een
diepe grondwaterstand (GHW dieper dan 180 cm), Op deze gronden is de
vochtvoorziening van het bos geheel afhankelijk van de neerslag en het
vochthoudend vermogen van de gronden. In het Ermerzand en in het westen
van het Weerdingerveld en het Noordbargerveld bevindt zich het grondwa
ter minder diep onder het maaiveld. Op enkele plaatsen elders in de bos
wachterij is dit eveneens het geval, doordat water blijft staan op
slecht doorlatende lagen (keileem en/of over.?ioven bodemprofiel) en een
zgn. schijngrondwaterspiegel ontstaat,, De vochtvoorziening van het bos
wordt op deze gronden in mindere of meerdere mate mede beïnvloed door
het grondwater.
Binnen de boswachterij hebben de holtpodzolgronden de meeste bos
bouwkundige mogelijkheden. De minste mogelijkheden hebben de leemarme
en zwak lemige haarpodzol-aiveldpodzolgronden met een GHW dieper dan
180 cm en de duinvaaggronden zonder overstoven bodemprofiel, alle niet
op keileem. De holtpodzolgronden zijn zowel geschikt voor naald- als
loofhout, de andere alleen maar geschikt en gedeeltelijk zelfs maar ma
tig geschikt, voor pinussoorten. Alle overige gronden in de boswachterij
liggen wat hun geschiktheid betreft tussen de twee bovengenoemde uiter
sten in.
Er bestaat in vele gevallen een verband tussen de aard van de bodem,
topografie, waterhuishouding en de opbouw van het landschap. Bij de veld
opname is dit een waardevol hulpmiddel. In hoofdstuk 2 wordt de opbouw
van het landschap en de daaruit voortvloeiende topografie en waterhuis
houding behandeld. Tevens wordt enige aandacht gewijd aan het bos, wat
als onderdeel van het landschap mag worden beschouwd.

- 8In hoofdstuk 3 wordt de bodemvorming summier besproken en wordt,
voor het verkrijgen van een duidelijk inzicht, in het kort iets gezegd
over het bodemprofiel en zijn horizonten, de indeling van de gronden en
de belangrijkste kenmerken.
Een uiteenzetting over de opzet van de legenda en de codering van
de kaarteenheden vindt men in hoofdstuk
Dit hoofdstuk wordt besloten
met een beschrijving van alle onderscheiden kaarteenheden met daarbij
de bosbouwkundige waardering.
Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting over de bodemgesehiktheidsbeoordeling voor de vier voornaamste houtsoorten.
Voor enige technische bijzonderheden over de kartering en de ver
vaardigde kaarten wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
Het bodemkundig onderzoek vond plaats van begin april tot eind
juli 1964. Het veldwerk werd verricht door de heren A. Buitenhuis,
P. Jókövi, T. Vis en c.H.A. Kolmeijer. Eerstgenoemde had de dagelijkse
leiding en stelde het rapport samen. De algehele leiding berustte bij
de heren Ir. K.R. Baron van Lynden en H.J.M. Zegers.
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Afb. 2 Geologische overzichtskaart

Schaal 1: 50.000
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2.

HET LANDSCHAP

De opbouw van het landschap houdt nauw verband met de bodemge
steldheid. Om een inzicht in die bodemgesteldheid te verkrijgen moe
ten wij de landschappelijke aspecten zowel geologisch als bodemkundig
kennen. In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen bodem en landschap
behandeld,
2.1 Geologische opbouw (afb. 2 en 3 en bijlage 6)
Het landschap waarvan de boswachterij deel uitmaakt is opgebouwd
uit verschillende geologische afzettingen. De afzettingen, die dicht
(binnen 180 cm) of aan de oppervlakte komen zijn:
Premorenaal zand
Keileem
Dekzand
Stuifzand
Veen.
De geologische overzichtskaart (afb. 2) en de dwarsdoorsneden
(bijlage 6) geven een indruk van de verbreiding en de onderlinge lig
ging van deze afzettingen. Ze zijn zowel op de overzichtskaart als
in de dwarsdoorsneden met dezelfde code aangeduid. Afbeelding 3> de
globale geologische tijdschaal, geeft een overzicht van de perioden
waarin genoemde afzettingen zijn gevormd.
2.1.1 Premorenaal_zand_(code I en toevoeging p)
Het premorenale zand, dat plaatselijk aan de oppervlakte komt
(code I) en over grote oppervlakten in de ondergrond binnen 180 cm
aanwezig is (toevoeging p) dateert uit de Rissijstijd. Men neemt aan
dat het in de koude periode (toendraklimaat) vóór de komst van het
landijs, tijdens veelvuldig voorkomende arctische winden, is opgewaaid
uit rivierafzettingen. Deze rivierafzettingen, bestaande uit fijn en
grof materiaal, zijn aangevoerd door de midden-Duitse rivieren Ems,
Weser en Elbe.
Het premorenale zand bestaat overwegend uit uiterst fijn leemarm tot zwak lemig zand met een korrelgrootteverdeling, die karakte
ristiek is voor een windafzetting (veelal eentoppig , zie afb. i+A).
Door de wind heeft sortering plaatsgehad. Aan het einde van de afzet
tingsperiode is er waarschijnlijk ook wat materiaal verplaatst door
water (verspoeling). Een aanwijzing hiervoor is het grovere materiaal
wat plaatselijk ia de bovenste 50 à 100 cm van het pakket aanwezig is.
Dit grovere premorenale zand bestaat uit matig fijn en matig grof soms
grindhoudond leemarm zand.
Mineralogisch bestaat het premorenale zand voor het grootste deel
uit kwarts. In de donkere bestanddelen, wat doorgaans verweerbare mi
neralen zijn, komen wat glimmers voor en plaatselijk glauconiet o.a.
in het Weerdingerveld. Dit laatste mineraal geeft een duidelijke groe
ne tint aan deze overigens vrij witte zanden.
2.1.2 Ke_ileem (code en toevoeging x)
De plaatselijk aanwezige keileem is afgezet door het Riss-landijs. Deze afzetting bestaat uit materiaal afkomstig uit noord-Europa,
vermengd met het ter plaatse reeds aanwezige materiaal. Samen vormt
het de zgn. "grondmorene" van het landijs.

- 10 De keileem heeft een geheel andere korrelgrootteverdeling dan de
windafzettingen (zie afb. 4B en ij-A). Hij bevat zowel fijn (lutum, leem)
als grof materiaal (zand). Ook komen er vrij veel stenen en brokken van
stenen in voor, waarvan de grootte sterk wisselt. Uit de granieten ko
men door verwering verweerbare mineralen vrij o.a. verschillende veldspaten en glimmers. Het gehalte aan verweerbare mineralen is daardoor
hoger dan van andere, binnen de boswachter!j voorkomende afzettingen.
Wij rekenen de keileern tot de relatief "rijke" afzettingen.
De dikte van het keileempakket wisselt sterk en loopt uiteen van
10 tot 200 cm. Deze verschillen treft men soms over korte afstanden
aan. Het houdt verband met de wijze waarop de keileem is afgezet.
Ook de zwaarte van de keileem wisselt nogal. Het lutumgehalte
varieert overwegend van 8 tot 2.0% en het leemgehalte van 25 tot k-5%•
Soms, o.a. plaatselijk in de Emmerdennen, bedraagt het lutum- en leem
gehalte meer dan 20 resp. b5%* In de bovenste 10 à 20 cm van het pak
ket bevat de keileem minder lutum, vaak zelfs minder dan 8$. Dit lu
tumarme materiaal wordt keizand genoemd. Ook treft men zeer plaatselijk
in de keileem zandinsluitseis aan.
Het niet overal aanwezig zijn van keileem in de bodem binnen de
boswachterij (zie bijlagen 1 en 6 ) ,
is grotendeels een gevolg
van erosie. In een later stadium van de Rissijstijd tijdens het afsmel
ten van het landijs, is het landschap sterk door erosie aangetast. Dit
was ook het geval in de Würmijstijd, Een deel van de keileem, o.a. in
het Noordbargerveld en in het westelijke deel van het Weerdingerveld
is in deze perioden opgeruimd en afgevoerd naar elders.
2.1.3 Dekzjmden (codes II, III en IV)
Het premorenale zand en de keileem zijn in dit gebied, op enkele
kleine oppervlakten na, bedekt door de zgn. "dekzanden". Dit zijn windafzettingen uit de Würmtijd
, een ijstijd waarin het landijs niet
tot onze streken reikte. Er heerste een toendraklimaat, waarin planten
groei vrijwel onmogelijk was. Hierdoor kon de wind gemakkelijk vat
krijgen op de aan de oppervlakte liggende zanden. Enorme hoeveelheden
zaad zijn in deze perioden over lange en korte afstanden verplaatst.
De dekzanden zijn in drie fasen afgezet, namelijk in het Pleniglaciaal
B (Oud Dekzand), in de Oude Dryastxjd (jonger Dekzand I) en in de
Jonge Dryastijd (Jonger dekzand II). Twee warmere perioden, de Balling
en Alleiydtijd , vormen de overgang tussen genoemde perioden. Afzet
tingen uit deze warmere perioden bestaan veelal uit lemig en/of orga
nisch materiaal. Binnen de boswachterij zij:-, deze afzettingen echter niet
aangetroffen* waardoor de verbreiding en de onderlinge ligging van de
verschillende dekzanden alleen maar kon worden bepaald aan de hand van
de textuur en landschappelijke kenmerken o.a. topografie. De inlichtin
gen hieromtrent op de geologische overzichtskaart en in de dwarsdoor
sneden zijn dan ook maar globaal.
Het Oude Dekzand is over grote afstanden verplaatst in tegenstel
ling tot de Jonge Dekzanden I en II, die afkomstig zijn uit de directe
omgeving. Deze laatste zijn verstoven uit resp. het Oude Dekzand en
het Jonge Dekzand I. Dit komt duidelijk tot uiting in de korrelgrootte
verdeling. Door de herverplaatsing zijn de Jonge Dekzanden aanmerke
lijk beter gesorteerd, vooral Jong Dekzand II. Het Oude Dekzand bestaat
uit zeer fijn, overwegend sterk lemig zandj Jong Dekzand II uit over
wegend matig fijn, leemarm zand, terwijl Jong Dekzand I het midden
houdt tussen beide genoemde texturen en bestaat uit overwegend zeer
fijn zwak lemig zand (zie afb. kC, 1|D en i|E). Ook komen in het, met
weinig reliëf afgezette, Oude Dekzand dunne lössleemlaagjes voor,
waardoor het doorgaans een duidelijke gelaagdheid verstoort. Deze ge
laagdheid ontbreekt in de Jonge Dekzanden, die bovendien veelal zijn
afgezet in duidelijke ruggen en koppen. Dit laatste is vooral bij
Jong Dekzand II het geval o.a. in het zuidwestelijke deel van de Em
merdennen.

dekzand
uiterst humusarm stuifzand
zeer humusarm stuifzand
matig humusarm stuifzand
bodemprofiel

Afb5

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

- 11 Mineralogisch zijn de dekzanden arm tot zeer arm, ze bestaan vrij
wel geheel uit kwarts.
Van dezelfde ouderdom als het Oude Dekzand zijn waarschijnlijk ook
de dikkere lössleemlagen, die in bepaalde gedeelten van het gebied in
de ondergrond voorkomen (zie bijlagen 1 en 6, toevoeging en code L).
Deze gedeelten liggen aan de rand van het beekdal van de Sleenerstroom,
waar in de luwte van dit dal lössleem is afgezet.
2.1.4 jStuifzand (code V)
Door klimaatsverbetering na de Würmtijd kwam er een einde aan de
dekzandafzettingen. Plantengroei werd mogelijK waardoor de aan de opper
vlakte liggende zanden werden vastgelegd. In de loop der jaren is, o.a.
door klimaat en vegetatie, in het bovenste deel van het dekzandpakket
een bodemprofiel ontstaan (zie hfdst. 3)» Sedert het begin van onze
jaartelling zijn echter de hoog gelegen, leemarme dekzanden (Jong Dekzand
II) plaatselijk opnieuw gaan stuwen onder invloed van de mens(o.a. door
ontbossing en overbeweiding van de heide). Het verstoven zand werd in
de laagte, waar de vegetatie zich beter kon handhaven, weer vastgelegd.
De verstuiving vond zeer onregelmatig plaats. Perioden, waarin veel
zand door de wind werd meegevoerd, wisselden af met tijden dat er vrijwel
geen zand werd verplaatst. In de rustige perioden kon de vegetatie zich
weer wat herstellen om na enige tijd opnieuw onder het zand bedolven te ge
raken. Bij iedere tijdelijke begroeiing vond humusvorming plaats. Op
deze wijze is een zandpakket ontstaan, waarin afwisselend humusarme en
meer humeuze zandlaagjes voorkomen.
Naarmate de verstuiving verder ging, trad een omkering van reliëf
op. De oorspronkelijke laagten stoven steeds meer op, terwijl de vroegere
hoogten verder werden uitgeblazen, soms tot op de keileem (Emmerdennen),
of het grondwater (Ermerzand). De volgestoven laagten en de uitgestoven
hoogten worden gewoonlijk aangeduid als opgestoven heuvels en uitgestoven
laagten (afb. 5).
Binnen de boswachterij is het stuifzand tot het begin van onze eeuw
nog in beweging geweest. In het Ermerzand is thans zelfs nog een klein
gedeelte niet vastgelegd. Plaatselijk zijn ook de opgestoven heuvels weer
aangetast en zijn in de uitgestoven laagten opnieuw heuvels gevormd. De
stuifzanden vertonen dan ook een zeer onrustig reliëf. Naast opgestoven
heuvels, bestaande uit min of meer humeus stuifzand, al dan niet op een
oud bodemprofiel, komen vrij vlakke uitgestoven laagten voor.
Het stuifzand is erg eentoppig d.w.z. dat een groot percentage van
de korrels onderling weinig van afmetingen verschilt. Dit is een gevolg
van hernieuwd transport door de wind, waarbij nogmaals sortering van het
reeds goed gesorteerde dekzand heeft plaatsgehad. Het bestaat uit matig
fijn leemarm zand (zie afb. 4P).
Mineralogisch is het stuifzand zeer arm en bestaat nagenoeg geheel
uit kwarts. Dit is niet zo vreemd, omdat ook in het moedermateriaal (dek
zand) vrijwel geen verweerbare mineralen aanwezig zijn. De chemische
vruchtbaarheid van het stuifzand is geheel afhankelijk van het humusgehalte.
2.1.5 Veen_(code VI)
Het veen, dat, verspreid door de boswachterij, aan de oppervlakte
of in de bodem onder het stuifzand aanwezig is, dateert evenals het
stuifzand uit het Holoceen. De verbreiding ervan is overwegend zo gering,
dat op de geologische overzichtskaart alleen enkele oppervlakten in het
Weerdingerveld zijn aangegeven. Niet vermeld is het veen, dat in de
Emmerdennen onder het stuifzand plaatselijk aanwezig is (hiervoor raad
plege men de bodemkaart, bijlage 1). De overige plaatsen waar veen is
aangetroffen o.a. in het Noordbargerveld en Ermerzand, konden vanwege
de uiterst geringe oppervlakte ook niet op de bodemkaart worden aange
geven en zijn niet in de toelichting betrokken.

- 12 De veenvorming is waarschijnlijk reeds in het Subboreaal begonnen
en tot stilstand gekomen door de stuifzandafzetting (Emmerdennen) of
door de bebossing (Weerdingerveld).
Voorwaarde voor veenvorming is een vochtig tot nat milieu met een
weelderige plantengroei. Genoemd milieu kan door verschillende oorza
ken ontstaan o.a. een hoge grondwaterstand of een gestremde waterafvoer.
Binnen de boswachter!j is het laatste veelal het geval. In de Emmer
dennen is het veen gevormd in komvormige laagten, omringd door hoge,
jonge dekzandruggen en in het Weerdingerveld in zgn. "dobben". Dit zijn
overwegend komvormige depressies in de bodem, omgeven door een wal.
De bodem in bovengenoemde laagten was reeds minder goed doorlatend
(keileem) of is het in de loop der jaren geworden door bodemvorming
(dichte B-horizont). Hierop bleef het regenwater staan en gezien de
ligging in het terrein had tevens aanvoer van water plaats uit de om
geving. Zo ontstond op deze plaatsen een gunstig milieu voor de veen
vorming.
Het soort veen, dat wordt gevormd, is in belangrijke mate afhanke
lijk van de voedselrijkdom van het water. Regenwater bevat overwegend
weinig voedingsstoffen met als gevolg een arme vegetatie. In bovenge
noemde laagten bestond de vegetatie vrijwel geheel uit veenmos, wolle
gras en heide. Er is dan ook uitsluitend oligotroof veenmosveen gevormd,
waarin de resten van bovengenoemde planten nog duidelijk te herkennen
zijn.
In de dobbe, binnen vak 38, heeft men veen gestoken voor de turfwinning. In de hierdoor ontstane kuilen treedt thans opnieuw veenvor
ming op.
2.2 Topografie
Onder topografie verstaan wij de hoogteligging t.o.v. het NAP
en de onderlinge hoogteverschillen van het terreinoppervlak (reliëf).
Ze houden verband met de bodemgesteldheid en zijn van betekenis voor de
waterhuishouding.
Doordat de boswachterij is verdeeld in vier afzonderlijke gedeel
ten, die tamelijk ver uit elkaar liggen, (afb. 1) is er nogal verschil
in hoogteligging van het terrein t.o.v. NAP. Dezevarieert van + 15tot + 20 m + NAP in het Ermerzand en Noordbargerveld en van + 18tot + 25 m + NAP in het Weerdingerveld en de Emmerdennen. Beide laatst
genoemde gedeelten liggen op de Hondsrug. Deze rug bestaat eigenlijk uit
twee afzonderlijke ruggen, een oostelijke en een westelijke, met daar
tussen in een dal. Het Weerdingerveld ligt grotendeels in dit dal en
helt in de vakken 21, 25, 29 en 50 af in westelijke richting naar de
Adderings waar de Sleenerstroom ontspringt. De Emmerdennen liggen ge
heel op de oostelijke rug, terwijl het Noordbargerveld een uitloper is
van de westelijke rug. Dit deel vormt globaal gezien de overgang van
de hoog gelegen gronden op dé' Hondsrug naar de laag gelegen gronden
in het dal van de Sleenerstroom. Het Ermerzand ligt aan de westzijde
van dit dal.
De onderlinge hoogteverschillen (reliëf) zijn het grootst binnen
de stuifzanden, o.a. in de Emmerdennen en in het Ermerzand. Hier wor
den opgestoven heuvels afgewisseld door veelal vlak liggende,uitgesto
ven laagten, hetgeen kenmerkend is voor een stuifzandlandschap.
Overigens is het gebied niet zo reliëfrijk en is het een typisc\.zwak
golvend dekzandlandschap. Waar het Oude Dekzand aan de oppervlakte
ligt o.a. in een groot deel van het Weerdingerveld zijn de onderlinge
hoogteverschillen gering. Ze nemen aanzienlijk toe op plaatsen waar
Jong Dekzand, vooral Jong Dekzand II aan de oppervlakte ligt o.a. in
het zuidelijke deel van het Weerdingerveld en in het oostelijke deel
van de Emmerdennen,
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Afb.6 Situatiekaart met de ptaatsen van de waterstandsbuizen
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2.3 Waterhuishouding
Een belangrijk facet van de waterhuishouding is de vochtvoorzie
ning van het bos. Deze is afhankelijk van verschillende factoren, waar
van de belangrijkste zijn de neerslag, de ligging van de gronden t.o.v.
het grondwater en het vochthoudend vermogen van de grond.
Het grootste deel van de gronden binnen de boswachterij ligt hoog
boven het grondwater. Van alle gronden heeft + 72% een GHW dieper dan
180 cm beneden maaiveld, waardoor het grondwater niet meer bereikbaar
is voor de boomwortels. Op deze gronden is de vochtvoorziening van het
bos geheel afhankelijk van de neerslag, die in de bodem gebonden aan
de humus en leem, wordt vastgehouden. Hoe hoger het humus- en het
leemgehalte is des te meer vocht wordt er vastgehouden of komt ter
beschikking van de bomen.
In de leemarme- en zwak lemige dekzanden, de overwegend leemarme
premorenale zanden en de uiterst- en zeer humusarme stuifzanden niet
op keileem en/of overstoven bodemprofiel wordt niet voldoende vocht
vastgehouden voor een optimale groei van het bos. In de overige gron
den is de situatie gunstiger door de aanwezigheid van keileem of over
stoven bodenprofiel en door een hoger leem- en humusgehalte. Vooral
door de aanwezigheid van een keileemlaag of overstoven podzolprofiel
in de ondergrond, wordt de hoeveelheid beschikbaar vocht aanzienlijk
vergroot. In deze lagen wordt niet alleen vrij veel vocht vastgehouden
maar tevens voorkomen ze dat het overtollige regenwater gemakkelijk
wordt afgevoerd naar de diepere ondergrond.
In de lager t.o.v. het grondwater gelegen gronden is de vocht
voorziening van het bos niet alleen afhankelijk van de neerslag, maar
wordt deze tevens beïnvloed door het grondwater. Deze gronden komen
in grotere en kleinere oppervlakten verspreid door het gebied voor.
Hier bevindt zich het grondwater op een zodanige diepte in de bodem
of stagneert het op vrijwel ondoorlatende lagen (o.a. in het Weerdingerveld en in de Emmerdennen) dat het bereikbaar is voor de boom
wortels. Dit komt vooral duidelijk tot uiting bij de lariks en de
fijnspar, waarvan de groei op gronden met een GHW ondieper dan 180 cm
beter is dan op dezelfde gronden met een GHW dieper dan 180 cm.
Zoals in het voorgaande reeds opgemerkt is in de Emmerdennen en
in het Weerdingerveld, met uitzondering in de vakken 21, 25, 29 en 30,.
het ondiep in de bodem aanwezig zijn van grondwater plaatselijk een
gevolg van stagnatie. Op deze plaatsen blijft het water (neerslag)
in de bodem staan op weinig doorlatende lagen in de ondergrond zoals
keileem en,binnen de stuifzanden, een overstoven podzolprofiel en/of
ikeileem, waardoor zgn. schijngrondwaterspiegels" optreden. Gezien de
ligging van deze lagen (veelal komvormig) heeft tevens zijdelingse
aanvoer plaats van overtollig regenwater uit de omgeving. Het echte
grondwater bevindt zich in dit deel van de boswachterij veel dieper
1 in de bodem, zelfs dieper dan 5 m beneden maaiveld, zoals op enkele
p.Taatsen in het Weerdingerveld en in de Emmerdennen is geconstateerd
bij diepboringen en in putten. Voor de boomgroei maakt het echter
weinig uit of de vochtvoorziening van het bos wordt beïnvloed door
echt of stagnerend grondwater. Wel is het verloop van stagnerend grond
water in de bodem anders dan dat van echt grondwater. Het fluctueert
meer en in perioden met weinig neerslag en veel verbruik (groeisei
zoen) verdwijnt het soms geheel o.a. in het Weerdingerveld (zie afb. 7).
Op deze afbeelding zijn de waterstandsgegevens weergegeven, die tij
dens de kartering in het Weerdingerveld (afb. 6) zijn verzameld. De
buizen, waarin enkele malen per week de metingen werden verricht,
waren 130 cm lang, geheel geperforeerd en reikten tot net in de kei
leem.

Foto; Stiboka
(Archiefno.: 20909)
Afb. 8. Deel van het Zandmeer in de Emmerdennen.
(Het water in dit meer stagneert op een ondoorlatende ondergrond).

Foto: Stiboka
(Archiefno.: 20905)
Afb. 9. Droge veengrond, in komvormige laagte in het Weerdingerveld (vak 20 afd.
e) met een fijnsparrenopstand. (De lichte strook op de achtergrond is
de rand van de laagte).
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Hoewel deze gronden een deel van het jaar een zeer diepe grondwa
terstand hebben (dieper dan 5 meter), zijn ze toch gerekend tot de gron
den met grondwaterinvloed. De vochtvoorziening is op deze gronden nl.
aanmerkelijk beter dan op de gronden waar het gehele jaar geen grondwa'ter aanwezig is binnen 180 cm, doordat ze het groeiseizoen ingaan met
een aanzienlijk grotere vochtreserve. Ook verdwijnt niet overal het
stagnerende grondwater uit de bodem . In de Emmerdennen is plaatselijk,
voornamelijk binnen de stuifzanden, het gehele jaar water aanwezig bo
ven de vrijwel ondoorlatende lagen. Voorbeelden hiervan zijn de twee
gegraven meertjes, het Zandmeer (afb. 8) en het Haantjebak. In beide
meertjes, die omgeven zijn door stuifzanden wet een schijngrondwaterspiegel binnen 180 cm, is het gehele jaar water aanwezig.
Een ander facet van de waterhuishouding is de ontwatering. Hieraan
is binnen de boswachterij weinig aandacht besteed gezien de geringe op
pervlakte natte gronden. Toch heeft + 1,5% van alle gronden een zodanige
grondwaterstand (GW binnen 1+0 cm berieden maaiveld) dat ze ontwaterd
moeten worden om een goede boomgroei te waarborgen. Echter de ligging
van deze gronden in het terrein is overwegend zodanig, dat een goede
ontwatering moeilijk is te verwezenlijken. Ze komen voor in kleine kom
vormige laagten verspreid door de boswachterij o.a. in de Emmerdennen
(vakken 15 en 25), in het Weerdingerveld (vakken 22, 23 en 38), in het
Noordbargerveld (vak 20) en in het Ermerzand (vakken 1, 2 en 3). In de
Emmerdennen en het Weerdingerveld zijn de gronden te nat als gevolg van
stagnatiewater en in het Ermerzand door ondiep grondwater (natte uitgestoven laagten).
Ondanks dat men sloten en greppels heeft gegraven zijn de gronden
thans overwegend nog te nat voor een goede boomgroei. Wel is hierdoor
de open waterberging aanmerkelijk vergroot, maar het overtollige water
wordt niet afgevoerd, behalve in de Emmerdennen vak 15« Hier wordt het
overtollige water via een diepe sloot afgevoerd naar de lager gelegen
vakken 13 en 16, waar het verdwijnt in de bodem.
Een bijzonderheid binnen de boswachterij is het voorkomen van droge
veengronden (in het Weerdingerveld vakken 20, 33 > 54 en 55)« Gezien hun
aard en ligging in het terrein (dobben, afb. 9 )zijn deze gronden inder
tijd zeer nat geweest. Wellicht nog tijdens de bebossing + 40 jaar gele
den, hetgeen blijkt uit de vele, nu nog aanwezige sloten."Deze hebben
mogelijk dienst gedaan als een open waterberging daar afvoer nu en ook
in het verleden niet mogelijk was. Dat in deze gronden thans, binnen
150 cm, geen water meer aanwezig is en de sloten gedurende het gehele
jaar droog staan is volgens ons een gevolg van de bebossing. De hydro
logische omstandigheden zijn hierdoor volkomen gewijzigd. Vóór de bebos
sing lagen deze gronden in een open terrein met als gevolg dat alle
neerslag de grond bereikte. Ook werd overtollig regenwater van de om
liggende hogere gronden aangevoerd. Dit is nu niet meer het geval, om
dat veel regenwater wordt opgevangen door het bos en weer verdwijnt
door verdamping zonder dat het de grond bereikt, vooral in dichte bos
sen o.a. fijnspar. Door de groei van het bos is de aanvoer van water
geleidelijk aan verminderd en zijn de gronden steeds droger geworden.
2.4 Het bos
Het bos is een belangrijk onderdeel van het landschap, temeer daar
het grotendeels het uiterlijk bepaalt.
Naar gegevens uit het bedrijfsplan is de boswachterij opgericht
in 1918 bij de aankoop van de gronden in de Emmerdennen. Later zijn de
overige gronden aangekocht. In het Weerdingerveld en Noordbargerveld
van 1919 "tot 1935, die in het Ermerzand in 1936.
Het bos is overwegend jong, eerste generatie. De leeftijden van
de opstanden bedragen doorgaans niet meer dan 40 à 50 jaar. Vrijwel
alle gronden zijn na de aankoop bebost, uitgezonderd een gedeelte in
de Emmerdennen en in het Weerdingerveld. In de Emmerdennen is een ge
deelte van de gronden reeds in de tweede helft van de vorige eeuw be
bost, dit op last van het provinciale bestuur.

Fotos Stiboka
(Archiefno.: 20905)
Afb. 10. Prehistorisch monument in het Weerdingerveld. (0p de achtergrond
restanten van twee hunebedden).

- 15 De aanleiding tot het geven van dit bevel (omstreeks 1870), was het
stuivende zand, dat een bedreiging vormde voor de omliggende landbouw
gronden. In het Weerdingerveld (vakken 26, 27 en 32) heeft op de betere
gronden het oorspronkelijke bos (eikenstrubben) zich weten te handha
ven. Elders is het bos in de loop der eeuwen verdrongen door de heide
onder invloed van menselijke activiteiten.
Reeds lang voor onze jaartelling was het gebied al bewoond, getuige
de vele oudheidkundige vindplaatsen, de hunnebedden en tumuli in de om
geving en binnen de boswachter!j. Een voorbeeld hiervan is het pre
historisch monument met zijn hunnebedden in het Weerdingerveld (afb. 10).
Voor een beschrijving van de oudheidkundige geschiedenis wordt verwe
zen naar uitvoerige publikaties van: Van Giffen (1951)» Waterbolk (195U)
en Wieringa (1954-1958).
De samenstelling van het bos varieert sterk. Zuivere opstanden
komen weinig voor. De oorzaak hiervan is niet alleen het aanleggen van
veel gemengd plantsoen, maar tevens het mislukken van aanplantingen,
o.a., in het complex Noordbargerveld. Vrijwel alle grove-denopstanden
zijn hier later ingeboet met andere houtsoorten o.a. lariks, douglas
en Amerikaanse eik. De meest voorkomende houtsoorten zijn Japanse
lariks, groveden, douglas en fijnspar. De overige soorten o.a. Corsicaanse den, Oostenrijkse den, Abies grandis, Amerikaanse eik, inlandse
eik en nog enkele andere zijn door hun geringe verbreiding van weinig
betekenis.
Ten slotte zij nog vermeld dat bij de keuze van de houtsoort veel
al rekening is gehouden met de bodem. Vooral is gelet op de vochttoestand. Zo heeft men de fijnspar en sitkaspar overwegend in laag gelegen
terreingedeelten geplant, die vooral ten tijde van de bebossing voch
tiger waren dan tegenwoordig bijvoorbeeld de veengronden (zie par. 2.3).
De grove-denopstanden zijn doorgaans aangelegd op de droge humusarme en
leemarme dekzand- en stuifzandgronden. De lariks en douglas heeft men
gebruikt voor het bebossen van zowel goede- als minder goede gronden.
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- 16 DE BODEM
• 1 Ontstaan van de bodem
Aan de oppervlakte van de geologische afzettingen treden processen
op die, wanneer zij lang genoeg 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. In het aan
vankelijk homogene, grijsgele of vrijwel witte moedermateriaal treft
men nu duidelijke zwarteen 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 deze hiertoe in drie groepen, waarin respectieve
lijk de afbraak van materiaal, nieuwvorming van materiaal en verplaat
sing van stoffen door de grond, de belangrijkste plaats innemen
(afb. 11).

Afbraak
Vergaan van plante
en dierenresten
Verwering van mine
ralen en gesteente
fragmenten

Afb. 11

Nieuwvorming

Aan- en afvoer

vorming van humus

vermenging van de onder
en bovengrond door bio
logische activiteit.

vorming van kleimineralen

neerwaartse verplaatsing
van materiaal door het
in de grond zakkende re-;
genwater

Schematisch overzicht van de bodemvormende processen.

3.1.1 Afbraak
Het vergaan van planteresten
Door een veelsoortig leger van kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën wordt het dode planteweefsel afgebroken. Dit gaat gepaard
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 verweren.
Hierbij komen stoffen als kali, fosfor, aluminium, ijzer e.d. vrij.
Een deel hiervan wordt door de plant als voedsel opgenomen, een ander
deel wordt in de grond vastgehouden of afgevoerd.
Er bestaan gemakkelijk verweerbare en vrijwel onaantastbare mi
neralen. Afzettingen met wat gemakkelijk verweerbare mineralen zoals
veldspaat, glimmer e.d. noemen wij "rijk" materiaal, die met veel
vrijwel onverweerbare mineralen, bijv. kwartsen worden als "arm" aan
geduid (zie paragraaf 2.1).
3.1.2 Nieuworming_
Humusvorming
Onder humus verstaan wij hier donker gekleurde min of meer be
stendige stoffen van organische oorsprong.
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Humus wordt gevormd uit de door de kleine bodemdieren, schimmels en
bacteriën geheel of gedeeltelijk afgebroken weefsels van planten en die
ren en uit uitwerpselen van dieren. De afbraak van het dode materiaal
en de vorming van humus zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Er
worden vele soorten humus onderscheiden, waarvan de voornaamste zullen
worden genoemd.
ruwe humus

amorfe humus
moderhumus

mullhumus

In deze humus is het oorspronkelijke weefsel van de
plant nog herkenbaar. Hij wordt voornamelijk gevormd
door schimmels en bacteriën.
Dit is vervloeide (amorfe) humus, die als een dun
zwart huidje rondom de zandkorrels ligt.
Dit zijn kleine (25-60 mu) bolletjes of groepen bol
letjes die tussen de zandkorrels in liggen. Het zijn
uitwerpselen van kleine bodemdieren.
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
verweringsproducten nieuwe mineralen, kleimineralen ontstaan. Dit zijn
microscopisch kleine, schubvormige mineralen, die wanneer zij in vol
doende mate aanwezig zijn, de grond kneedbare of plastische eigenschap
pen geven.
3.1.3 Aan-_en _afvo_er_
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 getrans
porteerd. Door deze vermenging wordt de humeuze bovengrond aanmerkelijk
verdiept.
Het water in de grond kan stoffen oplossen (o.a. verweringsprodukten en humus) en over een zekere afstand verplaatsen. Bij de in ons kli
maat voorkomende, overwegend neergaande waterstroom zullen opgeloste
stoffen op een zekere diepte neerslaan of geheel 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 zal, denken wij, de (pedogene) gelaagd
heid zijn ontstaan.
Al deze bodemvormende processen (afb. 1":) kunnen in diverse soor
ten moedermateriaal en onder uiteenlopende omstandigheden van klimaat,
vegetatie en waterhuishouding verschillend verlopen, waardoor uiteen
lopende bodems tot ontwikkeling komen. Bovendien wordt dit nog beïnvloed
door de tijd, gedurende welke deze factoren werkzaam zijn. Ook de mens
heeft de bodemvorming beïnvloed o.a. door afplaggen, bemesting, ontwa
tering en grondbewerking. Het zal dan ook duidelijk zijn dat er, zelfs
binnen betrekkelijk kleine gebieden zoals de boswachterij, een grote
variatie in bodemgesteldheid optreedt.
3.2 Bodemprofiel en zijn horizonten
In een dwarsdoorsnede van de bodem, het zgn. "bodemprofiel", kan
men gewoonlijk een aantal min of meer duidelijk geseheiden horizontale
lagen waarnemen. Deze lagen die als een gevolg van bodemvorming zijn
ontstaan en in vele opzichten van elkaar verschillen, worden horizonten
genoemd. De aard, opeenvolging en de dikte van de horizonten vormen de
belangrijkste veldkenmerken van de bodem. Om de verschillende bodems
te kunnen beschrijven, duidt men de horizonten met min of meer overeen
komstige kenmerken met een zelfde letter- en cijfercombinatie aan.

- 18 De hoofdhorizonten worden met de letters A, B en C aangeduid. In de Ahorizont vindt ophoping van humus en uitspoeling van zowel organische
stof als mineralen plaats. In de B-horizont zijn de uitgespoelde stof
fen weer neergeslagen. Het hieronder liggende onveranderde moedermate
riaal is de C-horizont.
De hoofdhorizonten kunnen door toevoeging van een cijfer worden
onderverdeeld. De belangrijkste hiervan zijn:
A1

A2
B2
B3
C

D

Bovenste horizont met een relatief hoog gehalte aan or
ganische stof, vermengd met minerale bestanddelen en
een maximale biologische activiteit.
Horizont van maximale uitspoeling, gewoonlijk relatief
licht gekleurd (loodzandlaag).
Horizont van maximale inspoeling.
Overgang naar Cj meer B- dan C-karakteristieken.
Relatief weinig verweerd materiaal, waarin de ontwik
keling van het bovenliggende profiel heeft plaatsge
vonden.
Laag die afwijkt van het C-materiaal of van het moedermateriaal, waarin het profiel is ontwikkeld.

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

B2h
A1g, B2g of Cg

Bouwvoor of verwerkte laag, die dieper reikt dan
de oorspronkelijke A. 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.
Dunne zwarte, humusrijke laag in de B2-horizont.
Betreffende horizonten waarin duidelijke grondwaterver
schijnselen voorkomen.

3.3 Indeling van de gronden
De gronden in de boswachterij "Emmen" 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 berust op de aard, richting en belangrijk
heid van de processen, die bij de vorming van de bodem een rol spelen
of gespeeld hebben en die aan meetbare kenmerken in de bodem kunnen
worden vastgesteld. In de boswachterij komen de volgende bodemsubgroe
pen voor:
Holtpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Veldpodzolgronden
Moerpodzolgronden
Duinvaaggronden
Madeveengronden.
Binnen de bodemsubgroepen zijn uit bosbouwkundige overwegingen
nadere onderscheidingen gemaakt o.a. naar hoogteligging van de gronden
t.o.v. het grondwater, naar textuur, enz. Deze onderscheidingen worden
nader besproken in hoofdstuk b, de legenda.
3.4 Voornaamste kenmerken van de onderscheiden bodemsubgroepen
In deze paragraaf wordt volstaan met een opsomming te geven van
de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van de onderscheiden bo
demsubgroepen.

- 19 3.4.1 Holtpodzolgronden
Holtpodzolgronden zijn minerale gronden met een A-, B- en C-hori
zont. Ze worden gekenmerkt door:
a. een dunne (<50 cm) overwegend donkergrijze A1-horizont
b. een geelbruine duidelijke moderpodzol-B. Dit is een B-horizont,
waarvan het ingespoelde deel voornamelijk uit moderhumus, ijzer
en aluminium bestaat.
c. een grijsgele C-horizont met ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
waarin bruine fibers kunnen voorkomen.
De horizonten gaan geleidelijk in elkaar over waardoor duider
aanwijsbare grenzen ontbreken. Lagen dio de beworteling of water
beweging in het bovenste deel van het profiel in ongunstige zin kun
nen beïnvloeden zoals bijv. een verkitte B-horizont, komen niet voor.
Deze gronden zijn vrijwel steeds gevormd in relatief rijk moedermate
riaal met name in het oude dekzand met doorgaans ondiep keileem
(binnen 120 cm).
3.4.2. Haargodzolgronden
Dit zijn minerale gronden met eveneens een A-, B- en C-horizont.
Kenmerken voor de haarpodzolgronden zijn:
a. een dunne (<30 cm) overwegend grijszwarte A1-horizont
b. een lichtgrijze 5-10 cm dikke A2-horizont (loodzandlaag)
c. een zwarte 3-5 cm dikke B2h-horizont
d. een donkerbruine duidelijke humuspodzol-B. Dit is een B-horizont,
waarvan het ingespoelde deel voornamelijk uit amorfe humus of uit
amorfe humus te zamen met sesquioxyden bestaat. De amorfe humus
ligt als huidjes rondom de zandkorrels
e. een door ijzerhuidjes rondom de zandkorrels, direct onder de Bhorizont, licht grijsgeel gekleurde C-horizont, waarin zwartbruine
fibers voorkomen.
De grenzen tussen de A1-, A2-, B2h- en B-horizont zijn scherp.
Ook is plaatselijk soms op de overgang van de B2h~ naar de B-horizont
een dun (0,2 cm) ijzerbandje aanwezig. De overgang van de B- naar de
C-horizont verloopt wat geleidelijker. De bovengenoemde scherpe over
gangen tussen de verschillende horizonten belemmeren in zekere mate
de wortelontwikkeling en waterbeweging in de grond. Vooral als genoem
de horizonten sterk zijn ontwikkeld, zoals in de leemarme tot zwak
lemige dekzanden. In de zwak- en sterk lemige dekzanden zijn de hori
zonten veel minder sterk ontwikkeld en ontbreken veelal .zelfs een A2en een B2h-horizont„ Deze podzolen vertonen enkele kenmerken van een
veldpodzol o.a. geleidelijke overgangen tussen de verschillende hori
zonten en minder heldere kleuren. Ze staan naar hun profielontwikke
ling tussen een haar- en een veldpodzol in maar voldoen nog aan het
criterium voor de haarpodzolen, namelijk ijzerhuidjes rondom de zand
korrels in de C-horizont.
De haarpodzolgronden zijn gevormd onder droge omstandigheden
in arm moedermateriaal (dekzand).
3.4.3 Ve_ldpodzolgronden
Veldpodzolgronden, eveneens minerale gronden met een A-, B- en
C-horizont, worden gekenmerkt door:
a. een dunne (<30 cm) zwarte tot grijszwarte A1-horizont
b. een bruine duidelijke humuspodzol-B. Dit is een B-horizont waar
van het ingespoelde deel hoofdzakelijk uit amorfe humus bestaat.
Deze humus ligt als huidjes rondom de zandkorrels.
c. een, door het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkorrels
direct onder de B-horizont, fletsgele tot witte C-horizont
zonder fibers.

- 20 Deze gronden zijn gevormd in premorenaal zand en in dekzand
onder vochtige omstandigheden. Dit laatste veroorzaakt door het grond
water,al dan niet stagnerend op keileem of door de ligging in het ter
rein. Hierdoor zijn de ijzerhuidjes rondom de zandkorrels in de Chorizont, voor zover deze aanwezig waren, verdwenen en de opgeloste
stoffen (humus) over een groter traject in het profiel verdeeld. De
horizonten gaan meestal geleidelijk, zonder aanwijsbare grenzen, in
elkaar over, vooral in de gronden met grondwater binnen 80 cm beneden
maaiveld. In de overige veldpodzolgronden is de B-hörizont doorgaans
minder diep en is de overgang van de B- naar de C-horizont soms vrij
abrupt o.a. waar het grondwater stagneerde op de keileem in de onder
grond. Lagen, die de beworteling of waterbeweging in het bovenste
deel van het profiel in ongunstige zin beïnvloeden komen sporadisch
voor. Hoogstens is de B-horizont plaatselijk wat verkit.
3.4.4 Mo_ergodz_olgronden
Deze gronden onderscheiden zich alleen van de veldpodzolgronden
door hun 20 à 40 cm dikke moerige Al-horizont. Als gevolg van de natte
omstandigheden waaronder deze gronden zijn gevormd, heeft sterke aanrijking van organische stof plaatsgehad in de bovengrond. Op enkele
plaatsen bestaan de bovenste 20 cm van de A1-horizont zelfs uit zuiver
veen.
3.4.5 Dmnvaaggronden
Dit zijn gronden waarin de bodemvormende processen nog maar een
korte tijd werkzaam zijn. Ze hebben over het algemeen een zeer dunne
en onduidelijke A- en B-horizont. De laag direct onder de C-horizont
heeft ijzerhuidjes rondom de zandkorrels.
Duinvaaggronden zijn overwegend humusarme gronden en komen binnen
de boswachterij alleen voor in de zeer en matig fijnzandige, leemarme,
losse en gelaagde stuifzanden.
De bodemvruchtbaarheid en de indeling van deze gronden hangen
geheel samen met de aard van het moedermateriaal, d.w.z. het gemiddel
de humusgehalte, de dikte van het stuifzanddek en de aanwezigheid van
een overstoven bodemprofiel en/of keileem in de ondergrond.
3.4.6 Madeve_engronden
Deze gronden bestaan binnen 80 cm voor meer dan de helft uit
veen en worden gekenmerkt door een duidelijke, moerige A1-horizont.
Deze is ontstaan door veraarding van het bovenste deel van het veenpakket, na de natuurlijke drooglegging (zie paragraaf 2.3). De A1horizont bestaat uit een zwarte, organische massa, die naar beneden
toe geleidelijk overgaat in weinig veraard, overwegend bruinzwart
mosveen, waarin resten van enkele planten nog duidelijk te herkennen
zijn. In de A1-horizont is dit niet het geval.
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4.

DE LEGENDA

De legenda is een verklarende lijst van de systematisch gerang
schikte eenheden, die op de bodemkaart voorkomen, zgn. kaarteenheden.
Zij berust op de Nederlandse bodemclassificatie (zie paragraaf 3»3)
en is hier op de bosbouw afgestemd. Hiermede bedoelen wij dat de bo^demeigenschappen, die voor de groei van het bos belangrijk zijn, op
zodanige wijze in de legenda zijn verwerkt, dat de kaarteenheden min
of meer een verschillende bosbouwkundige betekenis hebben.
Onder bosbouwkundige betekenis verstaan wij in de eerste plaats
het producerend vermogen van de grond en daarnaast ook de invloed
van grondbewerking of bemesting en de mate waarin bodemverwildering
kan optreden.

4.1 Opzet van de legenda (afb. 12)
De hoofdindeling van de legenda wordt gevormd door de zes bodem
subgroepen, waarvan de belangrijkste kenmerken en eigenschappen in
paragraaf J>.k werden besproken.
Binnen deze subgroepen zijn, op grond van bosbouwkundige over
wegingen, een aantal gronden onderscheiden die als kaarteenheden wor
den aangeduid. Deze kaarteenheden zijn op de bodemkaart aangegeven
als gekleurde en 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 de bodemsubgroepen in kaarteenheden is ge
baseerd op de volgende eigenschappen:
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 stuifzandpakket
diepte en aard van de zandondergrond
de mate van grondbewerking
Een aantal andere kenmerken zijn om kaarttechnische redenen als
zgn. toevoegingen met een signatuur op de bodemkaart aangegeven. Dit
zijn:
het voorkomen van cultuurinvloed
de aanwezigheid van een stuifzanddekjü dunner dan 40 cm
het voorkomen van keileem resp. binnen 120 cm en tussen 120-180 cm
beneden maaiveld
de aanwezigheid van premorenaal zand in de ondergrond
het voorkomen van een veenlaag dikker dan 10 cm tussen 40 en 80 cm
beneden maaiveld
De eerste drie toevoegingen geven nadere informaties over de aard
van de bovengrond binnen de kaarteenheden, de overige 3 van de onder
grond.
De ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld
De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de
factoren die de geschiktheid van de grond bepalen voor de bosbouw.
Het is mede daarom gewenst dat de bodemkaart informaties geeft om
trent de ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld. Dit is ge
daan door middel van zgn. "grondwatertrappen" (afgekort Gt's). De Gtindeling is een klasse-indeling van grondwaterstandsverlopen, geka
rakteriseerd door de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHW) en de
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLW).

- 22 De onderscheiden Gt's zijn:
Gt VIIb
Gt

VTIa

GHW dieper dan 180 cm beneden maaiveld
GHW tussen 80 en 180 cm beneden maaiveld

Gt VI

GHW tussen 40 en 80 cm en GLW dieper dan 120 cm beneden maai
veld

Gt V

GHW ondieper dan 40 cm en GLW dieper dan 120 cm beneden maai
veld

Bij het indelen van de gronden naar de diepteligging van het
grondwater is geen onderscheid gemaakt in echt- of stagnerend grond
water. In beide gevallen is dezelfde Gt toegekend. Wat betreft de GHW
is er ook geen verschil, wel echter in GLW. Deze ligt, in gronden met
echt grondwater of in gronden waar het gehele jaar water aanwezig is
boven een slecht doorlatende ondergrond, doorgaans maar 100 à 150 cm
dieper dan de GHW, Doch in gronden waar periodiek stagnatiewater aan
wezig is ligt deze GLW soms meer dan 400 à 500 cm beneden de GHW. In
deze gronden vormen de hoogste standen van het stagnerende grondwater
de GHW en de laagste standen van het echte grondwater de GLW.
Voor het vaststellen van de Gt's in het karteringsgebied is ge
bruik gemaakt van zgn. "grondwaterverschijnselen", die het op- en neer
gaande grondwater in de vorm van roest- en/of reductievlekken en -kleu
ren in de bodem achterlaat. De bovenkant van de duidelijk waarneemba
re grondwaterverschijnselen geeft ongeveer de GHW in de bodem aan.
Dit is gebleken uit zeer veel onderzoek, dat door de Stichting voor
Bodemkartering de laatste jaren is verricht. Op het niveau waar de
bodem zich permanent in het grondwater bevindt, hebben grijze- tot
blauwgrijze reductiekleuren de overhand en zijn geen roestvlekken meer
aanwezig; de bovenkant hiervan is een maat voor de GLW. Dit niveau
komt in de boswachterij weinig binnen boorbereik voor (180 cm) en is
alleen maar aangetroffen in de gronden op Gt V en VI zonder keileem
in de ondergrond en ook op die plaatsen, waar het gehele jaar water
aanwezig is op de keileem en/of overstoven bodemprofiel, zoals in de
Emmerdennen.
Grofheid van het zand
Deze wordt uitgedrukt in de mediaan van de fractie tussen 50 en
2000 mu (M50). Er zijn twee klassen onderscheiden:
Zeer fijn
:
Zeer- en matig fijn :

M50
M50

105 - 150 mu
105 - 210 mu

Lemigheid van het zand
Naar de lemigheid, het percentage minerale delen kleiner dan
50 mu, zijn vijf klassen onderscheiden:
Leemarm
Leemarm en zwak lemig
Zwak lemig
Zwak en sterk lemig
Sterk lemig

leemgehalte <10$
leemgehalte <17"è %
leemgehalte 10
17è %
leemgehalte 10 - 32è
leemgehalte 17"è~ 32g-

De aard van de ondergrond
Binnen de duinvaaggronden is onderscheid gemaakt in het al dan
niet aanwezig zijn van een overstoven bodemprofiel (humuspodzol) in
de ondergrond (uitgestoven laagten of opgestoven heuvels).

- 25 Humusgehalte van het stuifzand_
Eveneens binnen de duinvaaggronden wordt een onderscheid naar het
humusgehalte van het stuifzand gemaakt. Er zijn drie klassen onder
scheiden:
Uiterst en zeer humusarm
: humusgehalte 0 - l4 %
Zeer en matig humusarm
: humusgehalte \
%
Matig humusarm en matig humeus : humusgehalte 1-§ - 5$
De humusklassen hebben betrekking op het gehele stuifzandpakket.
Ze zijn bepaald aan de hand van de kleur van het stuifzand en aantal
en dikte van de humeuze bandjes in het stuifzanddek. Het is dus een
gemiddelde waarde, omdat de humus niet gelijkmatig is verdeeld door
het gehele stuifzandpakket.
De dikte van het stuifzcndpakket
Bij de duinvaaggronden zonder een overstoven bodemprofiel 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.
Diepte en aard van de zandondergrond
Binnen de madeveengronden is aangegeven de diepte waarbinnen de
zandondergrond begint en de aanwezigheid van een podzolprofiel daarin.
Toevoegingen
De mate van grondbewerking
Gronden die in het bovenste deel (20-60 cm) heterogeen van op
bouw zijn als gevolg van de grondbewerking zijn met een signatuur op
de bodemkaart aangegeven.
Het voorkomen van cultuurinvloed
Eveneens apart onderscheiden zijn de gronden waarop tijdelijk
landbouw is, of thans landbouw wordt uitgeoefend of die in gebruik
zijn als kwekerij. Ze zijn doorgaans te herkennen aan een dunne, matige
homogene Al-horizont,
De aanwezigheid van een stuifzanddekje
Gronden, uitgezonderd de duinvaaggronden, met een stuifzanddekje
dunner dan 40 cm zijn afzonderlijk op de bodemkaart onderscheiden.
Het voorkomen van keileem
Het voorkomen van keileem in de bodem, dat met een signatuur is
aangegeven op de bodemkaart, is een belangrijk gegeven daar het een
niet geringe plaats inneemt onder de factoren, die de geschiktheid van
de grond bepalen voor de bosbouw. Door de aanwezigheid van keileem in
de ondergrond wordt er aanzienlijk meer vocht vastgehouden en is boven
dien de chemische vruchtbaarheid hoger. Dat de diepte, waarop de keileem
in de bodem voorkomt, mede bepalend is voor de invloed, die hij uit
oefent op de boomgroei, spreekt vanzelf. Maar de kennis hieromtrent is
nog te onvolledig om een uitspraak te doen over de optimale keileemdiepte. Hierbij spelen verschillende factoren een belangrijke rol
zoals vlak- of diepwortolende houtsoorten en de doorwortelbaarheid van
het bovenliggende deel van het profiel. De tweedeling die is aange
bracht naar de diepteligging van de keileem berust dan ook op zuiver
bodemkundige gronden. De onderscheiden klassen zijn:
Keileem beginnend ondieper dan 120 cm beneden maaiveld
Keileem beginnend tussen 120 en 180 cm beneden maaiveld

Niet vermeld op de bodemkaart is de zwaarte van de keileem. Dit
was niet mogelijk doordat hierin vrij grote verschillen voorkomen over
korte afstanden.
De aanwezigheid van premorenaal zand in de ondergrond
In de gronden waar geen keileem aanwezig is maar wel premorenaal
zand binnen 180 cm wordt dit eveneens aangegeven. Het begint overwegend
dieper dan 80 cm beneden maaiveld en bestaat Uit uiterst fijn- tot ma
tig grof, leemarm en zwak lemig zand.
Het voorkomen van een veenlaag
Plaatselijk is in de Emmerdennen, tussen het stuifzandpakket en
het overstoven podzolprofiel, een veenlaag aanwezig dikker dan 10 cm.
Alleen wanneer deze binnen 180 cm beneden maaiveld begint is het op
de bodemkaart aangegeven.
Alle voorgaande eigenschappen en kenmerken zijn per kaartvlak op
de bodemkaart aangegeven. Daarnaast zijn op deze kaart per punt nog
vermeld de plaatsen waar men lossleem of restanten van keileem in de
ondergrond heeft aangetroffen. Dit is gedaan door middel van een cirkel
en een letter. De verbreiding van de keileem is op deze plaatsen zo
gering dat het niet per kaartvlak kon worden aangegeven. Eveneens is
dit het geval met de lössleemlagen. Gezien hun geringe verbreiding zijn
deze lagen niet in de verdere toelichting betrokken. Wel dient nog ver
meld te worden dat vooral de aanwezigheid van restanten keileem in de
bodem doorgaans duidelijk tot uiting komt in een betere boomgroei, In
het Noordbargerveld zijn de plaatsen met restanten keileem in de onder
grond aan de hand van verschillen in boomgroei veelal zonder meer aan
te wijzen.
k.2 Codering van de kaarteenheden
Op de bodemkaart zijn de kaarteenheden met een kleur, een code en
veelal met één of meer signaturen aangegeven.
De code is een combinatie van letters en cijfers, die steeds in
een vaste volgorde staan. Elke letter of cijfer heeft betrekking op
bepaalde kenmerken 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, kleine letters en
cijfers. In één geval is de hoofdletter onderstreept. De hoofdletter
alleen, al dan niet onderstreept, of de hoofdletter in combinatie met
een kleine letter ervoor, geeft de hoofdindeling aan.
Holtpodzolgronden
Haarpodzolgronden
Veldpodzolgronden
Moerpodzolgronden
Duinvaaggronden
Madeveengronden

Y
H
H
vH
S
aV

Het streepje onder de hoofdletter geeft aan het voorkomen van ijzer
huidjes rondom de zandkorrels direct onder de B-horizont.
De kleine letter voor de hoofdletter zegt iets over de aard van
de A-horizont of van de humusklassen van het stuifzanddek.
Bij de podzolgronden geeft het eerste cijfer achter de hoofdlet
ter de grofheid van het zand weer en het tweede cijfer de lemigheid.
Bij de duinvaaggronden geeft het cijfer achter de hoofdletter de
dikteklassen van het stuifzandpakket aan en de kleine letter achter
dit cijfer het al dan niet aanwezig zijn van een overstoven bodempro
fiel. De kleine letters achter de hoofdletter bij de madeveengronden
geven weer de veensoort en de diepte en aard van de zandondergrond.
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Het Romeinse cijfer, dat aan de code is toegevoegd achter de cij
fers en letters, geeft bij alle gronden informaties omtrent de ligging
van het grondwater t.o.v. het maaiveld.
De betekenis van de letters en cijfers in de code wordt in een
tabel (afb. 1j) nader toegelicht.
4.3 Korte omschrijving der onderscheiden kaarteenheden
In deze paragraaf zullen de op de bodemkaart onderscheiden kaart
eenheden worden besproken, waarbij steeds in dezelfde volgorde de vol
gende punten naar voren komen:
Code en omschrijving van de kaarteenheid
Ligging en oppervlakte
Belangrijkste kenmerken en eigenschappen
Toevoegingen en geologische afzetting
Bodemwaardering voor Japanse lariks, douglas, groveden en fijnspar
Nummer(s) van het (de) grondmonster(s), genomen uit de gronden be
horende tot de beschreven kaarteenheid, voor zover aanwezig. Voor
de plaatsen waar de monsters zijn genomen en de analyseresultaten
zie men afbeeldingen 14 en 15.
De oppervlakte van de onderscheiden kaarteenheden is bepaald door
middel van een puntenraster op de bodemkaart en is dus enigszins glo
baal.
Om herhalingen zoveel mogelijk te vermijden wordt bij de beschrij
ving van de kenmerken en eigenschappen dikwijls verwezen naar voorgaan
de of de daaropvolgende beschrijvingen. Om dezelfde reden wordt de tex
tuur van de keileem niet vermeld, maar wordt hiervoor verwezen naar
par. 2.1.2 en worden van de toevoegingen, die niet tot uiting komen in
de geschiktheidsbeoordeling, te weten (a), (c), (s), (p) en (v), alleen die
vermeld welke binnen de desbetreffende kaarteenheid voorkomen. Hun be
tekenis voor de bosbouw wordt vooraf gegeven.
Toevoeging (a):

20 - 60 cm verwerkt

Plaatselijk is het bovenste deel (20-60 cm) van het profiel
heterogeen van opbouw als gevolg van de grondbewerking. Van de oorspron
kelijke gelaagdheid is niets meer over. Alleen restanten van de hori
zonten zijn nog duidelijk aanwezig. Verschillen in boomgroei tussen niet
en wel verwerkte gronden zijn niet waargenomen, hoewel op bepaalde gron
den de boomgroei wel kan worden beïnvloed d~or de grondbewerking. Binnen
de haarpodzolgronden in gunstige zin vooral als de horizonten sterk
zijn ontwikkeld en men door het breken hiervan de wortelruimte aanzien
lijk vergroot. Binnen de holtpodzolgronden daarentegen in ongunstige
zin, daar door de bewerking , als gevolg van oxydatie, het humusgehalte
terugloopt waardoor de hoeveelheid plantevoedingsstoffen en het vochthoudend vermogen van de gronden vermindert. Aangeraden wordt de grond
bewerking op deze holtpodzolgronden tot het uiterste te beperken.
Toevoeging (c) : cultuurinvloed
Gronden, die enige tijd zijn, of thans worden gebruikt voor kweke
rij of landbouw, staan op de bodemkaart vermeld als gronden met cultuur
invloed. Ze zijn doorgaans herkenbaar aan een dunne (15 - 30 cm) matig
homogene Al- of Ap-horizont. Door de bemesting is de chemische vrucht
baarheid hier wat hoger , dit geldt eveneens voor de pH.
Op het voorkomen van cultuurinvloed zal de boomgroei veelal gun
stig reageren, maar daarnaast is door de wat hogere pH, het gevaar
voor wortelrot aanwezig en is bij kaalkap een sterke bodemverwildering
met akkeronkruiden niet uitgesloten.

- 26 Toevoeging (s): stuifzanddek dunner dan 40 cm
Buiten de duinvaaggronden komen gronden voor met een stuifzanddekje van 10 à 40 cm dik. Dit dekje vergroot de totale, doorwortelbare
ruimte en de totale hoeveelheid voedingsstoffen en vocht. Het laatste
is vooral van belang bij leemarme gronden met een diepe grondwaterstand.
Hiertegenover staat dat een gevoelig plantsoen soms minder goed aan
slaat en van lariks gevallen bekend zijn dat de beworteling op gronden
met een diepe grondwaterstand zich beperkte tot het stuifzanddekje. Ge
deeltelijk losmaken van het bodemprofiel (woelen) zou hier dus een gun
stige invloed kunnen hebben.
Toevoeging p: premorenaal zand beginnend overwegend dieper dan 80 cm
Dit is van belang voor de vochtvoorziening van het bos, vooral
binnen de gronden zonder grondwaterinvloed. Door de aanwezigheid van
het leemarme premorenaal in de ondergrond daalt het vochthoudend vermo
gen met name binnen de zwak en sterk lemige gronden.
Toevoeging v: veenlaag dikker dan 10 cm tussen 40 - 80 cm
In de Emmerdennen is plaatselijk een veenlaag aanwezig tussen het
stuifzanddek en het overstoven podzolprofiel. De dikte van deze laag
bedraagt doorgaans niet meer dan enkele decimeters. De betekenis van
deze sterk afwijkende laag voor de boomgroei is ons niet bekend, maar
is waarschijnlijk niet groot te meer daar hij zich het grootste deel
van het jaar in het grondwater bevindt (stagnerend grondwater).

Foto; Stiboka
(Archiefno.: 20910)
Afb. 16. Goed. groeiende Taiga onder scherm van groveden op kaarteenheid lOlt-VII*5
niet op keileenij oud + 10 jaar. Weerdingerveld, vak 31.

- 27 Kaarteenheid

Y3k TLIb

Omschrijving

Holtpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en sterk
lemig op Gt VIIb

Ligging en
oppervlakte

Hoog in het terrein in de Emmerdennen en Weerdingerveld. De oppervlakte bedraagt + 5>25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 10 à 15 cm

15 - 30 à 40 cm
40 - 70 à 80 cm

80 - 180 cm

Een donkergrijze Al-horizont, bestaande uit matig
humeus, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Een geelbruine B2-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst hurnusarm, uiterst en zeer fijn, leemarm'en
zwak lemig zand (premorenaal).
De mediaan en het leemgehalte van het zand liggen
in de bovenste 80 cm van het profiel rondom de
130 mu en 17% en beneden 80 cm rondom de 100 mu en
10$.
Aangezien alleen het bovenste deel van het profiel
lemig is en de ondergrond leemarm, is de totale
hoeveelheid vocht die wordt vastgehouden soms niet
geheel voldoende voor meer vochteisende houtsoor
ten. Aanvulling van uit het grondwater is nl. uit
gesloten daar dit niet aanwezig is binnen 5 m be
neden maaiveld. Wel zijn deze gronden goed doo]>wortelbaar, en profiteren de bomen van al het be
schikbare vocht in het profiel. Tevens bezitten ze
een redelijke tot goede chemische vruchtbaarheid
wat o.a. tot uiting komt in de goede groei van
Tsuga op deze gronden (afb. 16).

Toevoegingen

(p) premorenaal zand
(P) (s) premorenaal zand en stuifzanddek

Geologische afz.

Dekzand op premorenaal zand binnen l80 cm

Bodemwaardering

Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt
Geschikt voor

lariks
voor douglas
voor groveden
fijnspar.
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Y3k VII

Omschrijving

Holtpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en sterk
lemig op Gt YUP en met keileem beginnend tussen
120 cm en l80 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Op hogere terreingedeelten in de Emmerdennen en
Weerdingerveld. De totale oppervlakte bedraagt
+ 3,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 10 à 20 cm
20 - 40 à 50 cm
50 - 70 à 80 cm
80 - 120 à 160 cm
120 à 160 - 180 cm

met toevoeging (x)

Een donkergrijze A1-horizont, bestaande uit matig
humeus, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Een geelbruine B2-horizont, bestaande uit zeer humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Een grijsgele C-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Em oranjebruine D-horizont, bestaande uit keileem.
De mediaan van het zand boven de keileem ligt tus
sen 130 en 150 mu en het leemgehalte tussen 15 en

20%.
De overgang van het zand naar de keileem is vrij
scherp.
De vochtvoorziening is op deze gronden goed, ondanks
de diepe grondwaterstand (> 5 m)- Er wordt vrij
veel vocht vastgehouden in boven- en ondergrond,
dat voor de boomwortels goed bereikbaar is.
Deze gronden zijn goed doorwortelbaar en bezitten
een goede chemische vruchtbaarheid.
Toevoegingen

(s) stuifzanddek

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt
Zeer geschikt

lariks
voor douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 29 Kaarteenheid

Y35 VII

Omschrijving

Holtpodzolgronden, zeer fijnzandig, sterk lemig
op Gt Vil*3 en met keileem beginnend binnen 120 cm
beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In hoog gelegen, betrekkelijk smalle banen in het
Weerdingerveld en twee kleine oppervlakten in het
oosten van de Emmerdennen. De totale oppervlakte
bedraagt + 23,25 ha.

Kenmerken en
e igenschappen
0 - 10 à 15 cm
15 - 35 à 40 cm
40 - 6o à 65 cm

65 - 80 à 90 cm
H
0
O
OO

90 -

met toevoeging (xx)

Een donkergrijze A1-horizont, bestaande uit ma
tig humeus, zeer fijn, sterk lemig zand.
Een geelbruine B2-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer fijn, sterk lemig zand.
Een gele B3-horizont, bestaande uit zeer humusarm, zeer fijn, sterk lemig zand.
Een oranjegele CD-horizont, bestaande uit een
mengsel van dekzand en keileem (keizand).
Een oranjebruine D-horizont, bestaande uit kei
leem.
De mediaan van het zand boven de keileem varieert
van 120 tot 150 mu en het leemgehalte van 20 tot
30$. Van boven naar beneden neemt het leemgehalte
geleidelijk toe en gaat het zand via een over
gangszone over in de keileem.
De vochtvoorziening is goed ondanks de diepe grond
waterstand ( > 5 m ben. maaiveld). Er wordt vrij
veel vocht vastgehouden, gebonden aan de leem en
humus. Doordat deze gronden tevens goed doorwortelbaar zijn profiteren de bomen ook van het vocht
dat in de keileem aanwezig is. Bovendien bevatten
deze gronden in ruime mate voedingsstoffen.

Toevoegingen

(a) verwerkt
(s) stuifzanddek

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks
Zeer geschikt voor douglas
Zeer geschikt voor groveden
Zeer geschikt voor fijnspar.
Binnen de boswachterij zijn dit samen met die van
de kaarteenheden Y34 Vil*3 (x) en Y34 VIIa (xx) de
beste gronden. Ze bieden de meeste bosbouwkundige
mogelijkheden. Ook de groei van de lariks is op
deze gronden zodanig dat de geschiktheidsklasse
zeer geschikt, dicht wordt benaderd. Een nadeel
is de niet geringe bodemverwildering die bij deze
gronden optreedt, na sterke dunning of kaalkap.

Grondmonster no.

- JO Y34 VIla met toevoeging (xx)
Holtpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en sterk
lemig op Gt VII en met keileem beginnend binnen
120 cm beneden maaiveld.
In een aaneengesloten oppervlakte in de Emmerden
nen. De oppervlakte bedraagt + 5*25 ha.

Wat betreft de profielopbouw komen deze gronden ^
vrijwel overeen met die van kaarteenheid Y35 VII .
Alleen het leemgehalte is in de A- en B-horizont
soms wat lager (16 - 25$>) en juist boven de keileem
komen duidelijke grondwaterverschijnselen voor ver
oorzaakt door stagnerend regenwater op de keileem.
De vochtvoorziening wordt hierdoor gunstig beïn
vloed en is waarschijnlijk nog iets beter dan op
de gronden van kaarteenheid Y35 VII^ ondanks het
wat lagere leemgehalte.
(s) stuifzanddek
Dekzand op keileem
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt
Zeer geschikt

lariks
voor douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 31 Kaarteenheid

Hi+1 VII

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig, leemarm op Gt VII .

Ligging en
oppervlakte

Hoog t.o.v. de omgeving, Voor een deel zelfs op
duidelijke ruggen en koppen o.a. in het Weerdingerveld en Emmerdennen. De totale oppervlakte bedraagt
+ 158,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 20 cm

20 - 35 cm

35 - 55 cm
55 - 85 cm

85 - 1 1 0 à 1 2 0 c m
120 - 180 cm

Toevoegingen

Een bonte Ap-horizont, bestaande uit matig humeus,
matig fijn, leemarm zand.
Een donker roodbruine enigszins verkitte B2-horizont, bestaande uit matig humusarm, matig fijn,
leemarm zand.
Een bruine B3-horizont, bestaande uit zeer humusarm, zeer en matig fijn, leemarm zand.
Een licht geelbruine C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm zeer en matig fijn, leemarm zand
met duidelijke fibers. Deze nemen naar beneden toe
in dikte en aantal snel af.
Een gele C-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, zeer fijn leemarm en zwak lemig zand.
Een licht grijsgele G-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig
zand.
De mediaan en het leemgehalte van het zand variëren
in de bovenste 110 à 120 cm van 140 tot 160 mu en
5 tot 10% en beneden 110 à 120 cm van 120 tot 140
mu en 10 tot 20%.
Het zijn droogtegevoelige gronden. De vochtvoorziening van het bos is vrijwel geheel afhankelijk
van de hoeveelheid vocht die wordt vastgehouden in
het bovenste deel van het profiel, hoofdzakelijk
gebonden aan de humus. Aanvulling vanuit grondwa
ter is uitgesloten en tevens is het vocht wat in
de doorgaans zwak lemige ondergrond wordt vastge
houden moeilijk bereikbaar vanwege het feit dat
deze gronden minder goed doorwortelbaar zijn. De
wortels dringen moeilijk door de vaste B-horizont.
De chemische vruchtbaarheid van deze gronden is
onvoldoende.
(a)

verwerkt
cultuurinvloed
stuifzanddek
Cs)
(a)(P)
verwerkt en premorenaal zand
(a)(s)
verwerkt en stuifzanddek
(P)(S) premorenaal zand en stuifzanddek
(a.)(p)(s)verwerkt, premorenaal zand en stuifzanddek.

(0)

Geologische afz,

Dekzand al dan niet op premorenaal zand binnen
180 cm

Bodemwaardering

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

Grondmonster no's

1, 8 en 11

- 32 H41 Vil*5 met toevoegingen (xx) en (x)
Haarpod.zolgrond.en, zeer en matig fijnzandig,
leemarm, op Gt Vil*5 en met keileem beginnend
binnen 120 of tussen 120 en 180 cm beneden maai
veld.
Een kleine oppervlakte in het Noordbargerveld,
verder in de Emmerdennen en het Weerdingerveld.
De totale oppervlakte bedraagt + 14,25 ha.
Als H41 Vil*3 maar met keileem in de ondergrond
en doorgaans wat minder sterk ontwikkelde hori
zonten.
De overgang van het zand naar de keileem is
scherp.
Door de aanwezigheid van keileem in de onder
grond en de wat betere bewortelingsmogelijkheden
zijn deze gronden iets minder droogtegevoelig.
(a)
verwerkt
(c)
cultuurinvloed
(s)
stuifzanddek
(a)(s)verwerkt en stuifzanddek
Dekzand op keileem
Matig geschikt voor lariks
Matig geschikt voor douglas
Geschikt voor groveden
Matig geschikt voor fijnspar.

- 33 Kaarteenheid

H33 VII

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig
op Gt VII .

Ligging en
oppervlakte

Hoofdzakelijk in het Weerdingerveld op de hoger
gelegen terreingedeelten. De totale oppervlakte
bedraagt + 100,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 15 cm

Een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit matig
humeus, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit matig,
15 - 35 cm
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een
bruine B3-horizont, bestaande uit zeer humus35 - 70 cm
arm, zeer fijn, zwak lemig zand met vanaf 50 à
60 cm enkele fibers,
Een grijsgele C-horizont, bestaande uit uiterst
70 - 150 à 180 cm
humusarm zeer fijn, zwak lemig zand.
à
180
cm
en
dieper
Een
licht grijsgele C-horizont, bestaande uit
150
uiterst humusarm, overwegend uiterst en zeer fijn,
leemarm en zwak lemig zand.
Het leemgehalte van het zand in het gehele pro
fiel tot op het premorenaal zand ligt tussen de
11 à 16$ en de mediaan van het zand tussen de 130
en 150 mu.
Door hun diepe grondwaterstand (overwegend dieper
dan 5 meter) en niet al te hoog leemgehalte, zijn
deze gronden vrij sterk droogtegevoelig. Er wordt
niet voldoende vocht vastgehouden. Wel kunnen de
bomen profiteren van al het vocht dat aanwezig
is daar, bij de doorgaans weinig storende B-hori
zont, een diepe beworteling mogelijk is.
Niet alleen de vochtvoorziening is de belemmeren
de factor, ook de chemische vruchtbaarheid laat
te wensen over.
Toevoegingen

(a)
(c)
(p)
(a)(p)
(s)(p)
(a)(s)(p)

Geologische afz.

Dekzand al dan niet op premorenaal zand binnen
I80 cm

Bodemwaardering

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

verwerkt
cultuurinvloed
premorenaal zand
verwerkt en premorenaal zand
stuifzanddek en premorenaal zand
verwerkt, stuifzanddek en premorenaal
zand.

-

3b -

Kaarteenheid

H33 VII

Omschrijving

Haarpodzopgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig
op Gt VII en met keileem beginnend binnen 120
cm of tussen 120 en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door de boswachterij. De totale opper
vlakte bedraagt + 41^25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Toevoegingen

met toevoegingen (xx) en (x)

Als H33 VII , behalve wat de aard van de onder
grond betreft. Deze bestaat hier uit keileem.
Hierdoor zijn de gronden wat minder droogtegevoelig. De keileem voorkomt een snelle afvoer van
overtollig regenwater naar de diepe ondergrond
en het leemgehalte van het zand is doorgaans
wat hoger vooral als de keileem aanwezig is bin
nen 120 cm.
: (a)
(c)
(s)
(a)(s)

verwerkt
cultuurinvloed
stuifzanddek
verwerkt en stuifzanddek.

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

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

Grondmonster no.

:

k

- 35 Kaarteenheid

E3k VII

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en
sterk lemig, op Gt Vil*3.

Ligging en
oppervlakte

Een kleine oppervlakte in de Emmerdennen en
verder verspreid door het Weerdingerveld.
Doorgaans vrij vlak liggend en relatief laag
t.o.v. de omgeving. De totale oppervlakte be
draagt + 103 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 15 cm
15 - 30 era
30 - 65 cm

65 _ 90 cm
90 - 180 cm

Een zwartgrijze A1-horizont, bestaande uit ma
tig humeus, zeer fijn, sterk lemig zand.
Een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer fijn, sterk lemig zand
Een geelbruine B3-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn, zwak- en sterk
lemig zand, soms met enkele fibers.
Een grijsgele C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een licht grijsgele tot witte C-horizont, be
staande uit uiterst humusarm, uiterst tot zeer
fijn, soms matig fijn, leemarm en zwak lemig
zand.
De mediaan van het zand ligt, gerekend vanaf
maaiveld tot + 90 cm, tussen 120 en 140 mu en
daar beneden doorgaans tussen 90 en 120 mu, maar
soms ook tussen 15O en 210 mu of nog wat hoger.
Het leemgehalte neemt van 18 à 25$ in de A1B2-horizont via 14 à 18$ in de B3- en C-horizont
af tot 8 à 12$ in de onderste C-horizont.
Ook in deze gronden wordt niet voldoende vocht
vastgehouden voor de meer vochteisende hout
soorten terwijl aanvulling vanuit het grondwa
ter is uitgesloten. Dit bevindt zich overwegend
op grote diepte beneden maaiveld (> 5 m). Het
zijn dan ook vrij droogtegevoelige gronden,
hoewel ze behoorlijk doorwortelbaar zijn. Ze
hebben tevens een te geringe chemische vrucht
baarheid.

Toevoegingen

(p)
(a)(p)
(c)(p)
(s)(p)

Geologische afz.

Dekzand op premorenaal zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

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

Grondmonster no.

premorenaal zand
verwerkt en premorenaal zand
cultuurinvloed en premorenaal zand
stuifzand en premorenaal zand.

- 36 Kaarteenheid

H34 Vil*3 met toevoegingen (xx) en (x)

Omschrijving

Haarpod.zolgrond.en, zeer fijnzandig, zwak en sterk
lemig op Gt VIIb en met keileem beginnend binnen
120 cm of tussen 120 en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door het Weerdingerveld en enkele kleine
oppervlakten in de Emmerdennen. De totale opper
vlakte bedraagt + 54,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

De gronden van deze kaarteenheid onderscheiden
zich alleen van die van kaarteenheid H34 VTI^
door het aanwezig zijn van keileem in de ondergrond
en een wat hoger leemgehalte in de B3- en C-hori
zont. Hierdoor zijn de gronden aanzienlijk minder
droogtegevoelig en is de vochtvoorziening redelijk
tot goed ondanks de diepe grondwaterstand. De belem
merende factor op deze gronden is de chemische
vruchtbaarheid. Deze is te laag voor de meer voedseleisende houtsoorten om de geschiktheidsklasse
zeer geschikt te halen.

Toevoegingen

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

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Geschikt voor

Kaarteenheid

H35 VIIb met toevoeging (xx)

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer fijnzandig, sterk lemig op
Gt Vil13 en met keileem beginnend binnen 120 cm
beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Als
VI1^ maar met een leemgehalte in de boven
ste "Bo à 100 cm van 20 à 25^ en keileem in de
ondergrond, overwegend beginnend tussen 80 à 120 cm.
Het zijn gronden met een goede vochtvoorziening,
maar met een wat te geringe chemische vruchtbaar
heid.

Toevoegingen

(s)
(a)(s)

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Geschikt voor

verwerkt
cultuurinvloed
stuifzanddek
verwerkt en stuifzanddek

lariks
douglas
voor groveden
fijnspar.

stuifzanddek
verwerkt en stuifzanddek

lariks
douglas
voor groveden
fijnspar.

- 37 Kaarteenheid

H41 VII

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leemarm op Gt VIIa.

Ligging en
oppervlakte

Op duidelijke ruggen in het Noordbargerveld. De
totale oppervlakte bedraagt + 3,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 55 cm
55 - 80 cm
80 - 120 à 140 cm
140 - 180 cm

Een bonte Ap-horizont, bestaande uit matig humeus, zeer- en matig fijn, leemarm zand.
Een geelbruine B3-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer- en matig fijn, leemarm zand met
enkele fibers.
Een grijsgele C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm zeer fijn, leemarm en zwak lemig zand.
Een grijze C-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, zeer fijn zwak en sterk lemig zand met
duidelijke grondwaterverschijnselen vanaf 120
à 140 cm.
De mediaan van het zand in de bovenste 80 cm is
+I50 mu, dieper dan 80 cm tussen de 120 en
Ï50 mu. Het leemgehalte van het zand neemt van
boven naar beneden geleidelijk toe van 5 à. 8$
in de bovengrond tot 15 à 25% in de ondergrond.
Hoewel het grondwater binnen 180 cm beneden
maaiveld komt en de ondergrond uit lemig zand
bestaat, zijn het nog vrij droogtegevoelige
gronden. De beworteling beperkt zich doorgaans
tot de Ap-horizont, waardoor de bomen maar W3inig
profiteren van het vocht dat aanwezig is in de
ondergrond.
Het zijn tevens chemisch-arme gronden.

Toevoegingen

(a)(p)
(a)(s)

Geologische afz.

Dekzand al dan niet op premorenaal zand binnen
180 cm

Bodemwaardering

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

verwerkt en premorenaal zand
verwerkt en stuifzanddek

- 38 Si

Hif-1 VTI

met toevoeging (x)

Haarpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leernarm op Gt VIIa en met keileem beginnend
tussen 120 en 180 cm beneden maaiveld.
In het Emmerveld en de Emmerdennen met een tota
le oppervlakte van + 8,75 ha.
3.

Als H41 VII maar met keileem binnen 180 en
beneden maaiveld, waarop zich periodiek een
schijngrondwaterspiegel instelt. Het echte
grondwater bevindt zich op grote diepte beneden
maaiveld. De overgang van het zand naar de kei
leem is scherp begrensd.
(a)
(s)
(a)(s)

verwerkt
stuifzanddek
verwerkt en stuifzanddek

Dekzand op keileem
Matig geschikt voor lariks
Matig geschikt voor douglas
Geschikt voor groveden
Matig geschikt voor fijnspar.

- 59 Kaarteenheid

H33 VII

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig op Gt VTIa.

Ligging en
oppervlakte

In het Emmerveld, vak 22 met een oppervlakte
van + 1,50 ha

Kenmerken en
e igenschappen
0 - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 70 cm
70 - 150 cm
I50 - 180 cm

Een zwartgrijze A1-horizont, bestaande uit
matig humeus, zeer fijn, zwak lemig zand
(loodzandhoudend).
Een bruine B2-horizont, bestaande uit matig
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een bruingele B3-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn, zwak lemig
zand.
Een grijsgele C-horizont bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand
met duidelijke grondwaterverschijnselen.
De mediaan van het zand ligt tussen de 130
en 150 mu en het leemgehalte tussen 12 en 16$.
Het grondwater dat periodiek binnen 180 cm
aanwezig is stagneert op de keileem. Deze be
vindt zich juist beneden 180 cm.
De vochtvoorziening is op deze gronden niet
toereikend voor een goede groei van de' bomen
vooral niet voor de meer eisende houtsoorten.
Er wordt niet voldoende vocht vastgehouden in
het profiel en het vocht in de ondergrond
boven de keileem is minder goed bereikbaar
voor de wortels. Bovendien is voor een goede
groei de chemische vruchtbaarheid onvoldoende.

Toevoegingen
Geologische afz.

Dekzand

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks
Matig geschikt voor douglas
Geschikt voor groveden
Matig geschikt voor fijnspar
De groei van de lariks, douglas en fijnspar
zal doorgaans op deze gronden nog wel zoda
nig zijn dat de geschiktheidsklasse geschikt
dicht wordt benaderd.

- 40 3»

Kaarteenheid

H33 VII

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak
lemig, op Gt VTIa en keileera beginnend bin
nen 120 cm of tussen 120 en 180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Een kleine oppervlakte in het noorden van
het Weerdingerveld en verder verspreid door
het Emmerveld. De totale oppervlakte be
draagt + 16,75 ha.

Kenmerken en
e igenschappen

met toevoegingen (xx) en (x)

Als H33 VII , maar met keileem beginnend
resp. binnen 120 cm en/of tussen 120 en
180 cm. De vochtvoorziening is hierdoor
aanmerkelijk beter. Het water, wat perio
diek aanwezig is boven de keileem, is goed
bereikbaar voor de wortels. De belemmeren
de factor is de chemische vruchtbaarheid.
In het Emmerveld tegen de landbouwgronden
aan vertonen deze gronden nog enkele ken
merken van een moderpodzol, namelijk minder
scherp begrensde horizonten en enkele bruine
fibers in de ondergrond. De B2-horizont be
vat echter teveel amorfe humus om de betref
fende gronden tot de moderpodzolen te reke
nen. Ze staan naar profielopbouw tussen mo
derpodzolen en humuspodzolen in.

Toevoegingen

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

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

stuifzanddek
verwerkt
verwerkt en stuifzanddek

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- M Kaarteenheid

H34 VII

Omschrijving

Haarpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en
sterk lemig, op Gt VII en met keileem begin
nend binnen 120 cm of tussen 120 en 180 cm
beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door het Weerdingerveld en in het
zuidoosten van de Emmerdennen. De totale opper
vlakte bedraagt + 16,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen:
0 - 15 cm
15 - 30 cm
30 - 60 cm
60 - 100 à 140 cm

100 à 140 cm - 180 cm

met toevoegingen (xx) en (x)

Een grijszwarte Al-horizont, bestaande uit
matig humeus, zeer fijn, zwak en sterk lemig
zand.
Een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer fijn, zwak en sterk le
mig zand.
Een geelbruine B3-horizont, bestaande uit
zeer humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig
zand.
Een grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn, zwak en sterk
lemig zand en duidelijke grondwaterverschijn
selen tussen 80 en 120 cm.
Een oranjebruine D-horizont, bestaande uit
keileem. Het leemgehalte van het zand varieert
van 16 tot 22$ en de mediaan van 130 tot
150 mu.
Periodiek is er water in de bodem aanwezig
tussen 80 en 180 cm, dat stagneert op de kei
leem (schijnspiegel). De vochtvoorziening
is goed op deze gronden maar de chemische
vruchtbaarheid is wat te laag voor meer
eisende houtsoorten (lariks, douglas).

Toevoegingen

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

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

verwerkt
cultuurinvloed
stuifzanddek
verwerkt en stuifzanddek.

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 42 Kaarteenheid

Hif-1 VIIb

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leemarm op Gt VTI"

Ligging en
oppervlakte

In het Noordbargerveld op de overgang van de
hogere naar de lager gelegen gronden. De
totale oppervlakte bedraagt + 8,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 40 cm
40 - 70 cm
70 - 100 à 120

100 à 120 - 130 à 160 cm
130 à 160 - 180 cm

Een bonte Ap-horizont, bestaande uit matig
humeus , zeer en matig fijn, leemarm zand.
Een lichtbruine B3-horizont, bestaande uit
zeer humusarm, zeer en matig fijn leemarm
zand.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn leemarm zand,
met doorgaans duidelijke roestvlekken.
Een grijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een witgrijze C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, uiterst en zeer fijn,
leemarm en zwak lemig zand (premorenaal
zand).
De mediaan van het zand varieert van 160
tot 90 mu, gerekend vanaf maaiveld tot 180
cm - maaiveld. Het leemgehalte van 6 tot
De vochthoudendheid van deze grond is ge
ring en het grondwater is vrijwel onbereik
baar voor de boomwortels. Dit bevindt zich
op 2 à 3 ra beneden maaiveld. De gronden
zijn droogtegevoelig en hebben een geringe
chemische vruchtbaarheid.

Toevoegingen

(a)(p)
(c)(p)

Geologische af2.

Dekzand op premorenaal zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

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

verwerkt en premorenaal zand
cultuurinvloed en premorenaal zand

- 43 Kaarteenheid

;

Hb2 VI1^

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leemarm en zwak lemig op Gt Vilt*

Ligging en
oppervlakte

Laag t.o.v. de naaste omgeving in het Weerdinger- en Noordbargerveld. De totale opper
vlakte bedraagt + 26,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 50 cm

50 - 70 cm
70 - 180 cm

Een bonte Ap-horizont, bestaande uit matig
en zeer humeus, zeer en matig fijn, leemarm
en zwak lemig zand.
Een lichtbruine 333-horizont, bestaande uit
zeer humusarm, zeer en matig fijn, leemarm
en zwak lemig zand.
Een witgrijze C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm overwegend zeer fijn, leem
arm en zwak lemig zand.
In het bovenste deel van het profiel varieert
de mediaan van het zand van 100 tot 200 mu
en ligt plaatselijk zelfs boven de 200 mu.
In de ondergrond is de mediaan doorgaans
+ 100 mu. Het leemgehalte van het zand va
rieert in het gehele profiel (tot 180 cm)
tussen 6 en 12$. Door hun gering vochthoudend
vermogen en diepe grondwaterstand (meer dan
2 m beneden maaiveld) zijn deze gronden vrij
sterk droogtegevoelig. Ook de chemische vrucht
baarheid laat te wensen over.

Toevoegingen

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

Geologische afz.

Premorenaal zand

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks
Matig geschikt voor douglas
Geschikt voor groveden
Weinig geschikt voor fijnspar
Ondanks dat deze gronden laag gewaardeerd
zijn voor vochteisende houtsoorten, komen er
enkele redelijk groeiende fijnspar-opstanden
op voor in het Weerdingerveld (vakken 15, 16
en 17)» Deze betere groei wordt in deze vak
ken bewerkstelligd door een hoger organischstofgehalte in de Ap-horizont. Men treft er
zelfs veenresten in aan. De vochtvoorziening
is hierdoor aanmerkelijk beter en ook de che
mische vruchtbaarheid, vooral wat betreft de
stikstofvoorziening.

verwerkt
stuifzanddek
verwerkt en stuifzanddek

-

bh ~

Kaarteenheid

H33 VIIb

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig op
Gt VIIb

Ligging en
oppervlakte

Komt uitsluitend voor in depressies van het ter
rein in het Noordbargerveld. De oppervlakte bedraagt
+ 18 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als H41, alleen het leemgehalte is in de bovenste
100 à 120 cm van het profiel hoger en ligt tussen
de 12 en 17$. Hierdoor wordt in deze gronden wat
meer vocht vastgehouden, maar de totale hoeveel
heid die wordt vastgehouden is over het algemeen
onvoldoende om een redelijke groei van de meer
vochteisende houtsoorten te waarborgen.

Toevoegingen

(a)(p)
(a)(p)(s)

verwerkt en premorenaal zand
verwerkt, premorenaal zand en stuifzanddek

Geologische afz.

:

Dekzand op premorenaal zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

:

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

45 Kaarteenheid

HM VII

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig, leemarm op Gt Vil*

Ligging en
oppervlakte

In het westelijke deel van het Noordbargerveld en
een kleine oppervlakte in het Ermerzand. De totale
oppervlakte bedraagt + 39 ha.

Kenmerken en
e igenschappen

Maar profielopbouw komen deze gronden geheel
overeen met die van kaarteenheid HM Vilt).
Het enige verschil is dat hier tussen 80 en 180 cm
duidelijke grondwaterverschijnselon voorkomen en
niet overal premorenaal zand binnen l80 cm aanwe
zig is.
De vochtvoorziening op deze gronden is vrij goed.
Ze zijn matig doorwortelbaar waardoor het grond
water, vooral wanneer het tussen 80 en 150 cm in
het profiel aanwezig is, binnen bereik van de boom
wortels ligt.

Toevoegingen

(a)
(s)
(a)(s)
(a)(p)
(c)(s)
(c)(p)
(a)(p)(s)

Geologische afz.

Dekzand al dan niet op premorenaal zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

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

verwerkt
stuifzanddek
verwerkt en stuifzanddek
verwerkt en premorenaal zand
cultuurinvloed en stuifzanddek
cultuurinvloed en premorenaal zand
verwerkt, premorenaal zand en stuifzanddek.

-
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Kaarteenheid

Ek-2 VII

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leemarm en zwak lemig op Gt VIIa.

Ligging en
oppervlakte

In enigszins langgerekte laagten in het Noordbargerveld, met een totale oppervlakte van + 17*50
ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als llk-2 VII , maar mee grondwater binnen 180 cm
en beneden maaiveld. Aanwijzingen hiervoor zijn
de duidelijke grondwaterverschijnselen in het
profiel tussen 80 en l80 cm.
De vochtvoorziening wordt in mindere of meerdere
mate beïnvloed door het grondwater en is daar
door aanmerkelijk beter vooral op de gronden met
een GHW tussen 80 en 150 cm.

Toevoegingen

(a) verwerkt

Geologische afz.

Premorenaal zand

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks
Matig geschikt voor douglas
Geschikt voor groveden
Matig geschikt voor fijnspar
De groei van lariks, douglas en fijnspar is op
deze gronden vooral op die met een GHW tussen
80 en 150 cm nog zodanig, dat de geschiktheids
klasse geschikt dicht wordt benaderd of zelfs
wordt bereikt. Dit is gebleken uit waarnemingen
verricht in het Noordbargerveld in de vakken 18
en 19. Dit geldt eveneens voor de gronden van
de kaarteenheden H41 en H33 op dezelfde Gt.

Grondmonster no.
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H33 VII

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig
op Gt VIIa en met keileem beginnend binnen
120 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Noordbargerveld in vak 9 met een oppervlakte
van + 1,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 50 cm
50 - 70 cm
70 - 110 cm

110 - 160 cm
160 - 180 cm

met toevoeging (xx)

Een bonte Ap-horizont, bestaande uit matig humeusj zeer fijn, zwak lemig zand.
Een bruine B3-horizont, bestaande uit zeer humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand
zonder ijzerhuidjes en duidelijke grondwater
verschijnselen vanaf, 80 à SO cm.
Een oranjebruine D-horizont, bestaande uit keileem
Een witgrijze C-horizont, bestaande uit wit
uiterst humusarm, zeer fijn, leemarm zand
(premorenaal zand).
Het leemgehalte van het zand ligt tussen de
12 en 16$ en neemt in de laag boven de keileem
wat toe (16 tot 20$). De mediaan ligt tussen
de 130 en 150 mu.
Periodiek is er water aanwezig boven de keileem
(stagnerend grondwater). Het echte grondwater
komt niet binnen 180 cm. Desondanks zijn het
redelijk tot goed vochthoudende gronden . Naast
de hoeveelheid vocht die wordt vastgehouden in
het profiel profiteren de bomen tevens van het
water dat periodiek juist boven de keileem aan
wezig is. Alleen de chemische vruchtbaarheid
is onvoldoende voor meereisende houtsoorten.

Toevoegingen

(a)(s)

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

verwerkt en stuifzanddek

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.
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H34 VII

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en
sterk lemig op Gt VTIa.

Ligging en
oppervlakte

Langs de Adderingsweg in het Weerdingerveld.
Ze vormen de overgang van de hoge gronden in de
boswachter!j naar de lage gronden in de Adderings.
De totale oppervlakte bedraagt + 13 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 110 cm
110 - 180 cm

Toevoegingen

Een grijszwarte Al-horizont, bestaande uit ma
tig humeus, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Een vaalbruine B-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer fijn zwak en sterk lemig zand.
Een lichtgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
Een witgrijze Cg-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, overwegend zeer fijn leemarm en zwak
lemig zand (premorenaal zand) met duidelijke
grondwaterverschijnselen.
De mediaan van het zand gerekend vanaf maaiveld
tot op het premorenale zand ligt tussen 120
en 140 mu en het leemgehalte tussen 16 en 25$.
De B-horizont in deze gronden is ondiep, over
wegend zwak ontwikkeld en voldoet maar nauwe
lijks aan de eisen waaraan een duidelijke podzol-B moet voldoen.
Vochtgebrek treedt bij deze gronden niet op.
Het vochthoudend vermogen is goed en aanvulling
vanuit het grondwater is mogelijk. De chemische
vruchtbaarheid is tamelijk goed hetgeen blijkt
uit de weelderige ondergroei (onkruiden, bramen
en grassen).
(p) premorenaal zand

Geologische afz.

Dekzand op premorenaal zand

Bodernwaardering

Geschikt voor lariks
Geschikt voor douglas
Zeer geschikt voor groveden
Zeer geschikt voor fijnspar
De groei van de lariks is op deze gronden zoda
nig dat de geschiktheidsklasse zeer geschikt
dicht wordt benaderd. Wij verwachten dit even
eens voor de douglas. Een nadeel van deze gron
den is de sterke bodemverwildering, die optreedt
bij eventuele sterke dunning of kaalkap.

- 50 Kaarteenheid

H35 VII

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, sterk leraig
op Gt Vila en met keileem beginnend binnen 120 cm
of tussen 120 en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In het oostelijke deel van de Emmerdennen.
De oppervlakte bedraagt + 5 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 20 cm

20 - 45 cm
b5 - 75 cm
75 - 100 à 130 cm

100 à 130 - 180 cm

met toevoegingen (xx) en (x)

Een zwartgrijze A1-horizont, bestaande uit matig
humeus, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand
(sterk loodzandhoudend).
Een zeer donkerbruine B2-horizont, bestaande uit
matig humusarm, zeer fijn, sterk lemig zand.
Een geelbruine B3-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, sterk lemig zand met wat
roest; kan soms vrij vast zijn.
Een geelgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, sterk lemig zand met duide
lijke grondwaterverschijnselen en soms vrij vast.
Een oranjebruine D-horizont, bestaande uit keileem. De mediaan en het leemgehalte van het zand
liggen resp. tussen 130 en 150 mu en 16 à 25$.
Het leemgehalte neemt doorgaans van boven naar
beneden toe.
Het grondwater stagneert in deze gronden op de
keileem en is slechts periodiek binnen boorbereik
aanwezig. Niettemin zijn het gronden met een
goede vochtvoorziening mede doordat er vrij veel
vocht wordt vastgehouden in het profiel.
Alleen de chemische vruchtbaarheid laat wat te
wensen over voor de meer voedsel eisende hout
soorten.

Toevoegingen

(s) stuifzanddek
(a)(s) verwerkt en stuifzanddek

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 51 Kaarteenheid

H41 VI

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig,
leemarm op Gt VI.

Ligging en
oppervlakte

Ligt in een aaneengesloten oppervlakte in het
noordwesten van het Noordbargerveld. De opper
vlakte bedraagt + 4 ha.

Kenmerken en
e igenschappen
0 - 50 cm
50 - 100 cm
100 - 180 cm

Een bonte Ap-horizont, bestaande uit matig humeus, zeer en matig fijn, leemarm zand.
Een fletsbruine B3g-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer en matig fijn, leemarm zand met
vanaf 60 cm duidelijke grondwaterverschijnselen
Een lichtgrijze Cg-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
De mediaan van het zand in het gehele profiel
varieert van 130 tot 160 mu, het leemgehalte
van 6 tot 1k%, uitgezonderd op de plaatsen waar
nog juist premorenaal binnen boorbereik voorkomt.
Dank zij de gunstige grondwaterstanden zijn het
gronden met een goede vochtvoorziening. Het
gehele jaar blijft het grondwater binnen bereik
van de boomwortels, doordat de GLW doorgaans
niet dieper daalt dan 170 à 200 cm.
De beperkende factor is de chemische vruchtbaar
heid.

Toevoegingen

(a)
(a)(c)
(a)(p)

Geologische afz.

Dekzand al dan niet op premorenaal zand binnen
180 cm.

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

verwerkt
verwerkt en cultuurinvloed
verwerkt en premorenaal zand

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.
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H41 VI met toevoeging (xx)

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig, leemarm op Gt VTI en met keileem beginnend binnen
120 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Tussen hoge dekzandruggen in het Emmerveld.
De oppervlakte bedraagt slechts 0,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van die behorende
tot kaarteenheid H41 VTIa met toevoeging (x) door
het ontbreken van ijzerhuidjes rondom de zandkor
rels onmiddellijk onder de B-horizont en door de
aanwezigheid van keileem binnen 120 cm. Een ge
volg hiervan is een aanmerkelijk betere vochtvoorziening.
Het grondwater, dat stagnerend op de keileem
periodiek aanwezig is tussen 40 en 80 cm, is
goed bereikbaar voor de boomwortels.

Toevoeging

(a)

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

Kaarteenheid

H42 VI

Omschrijving

Veldpodzolgrond, zeer en matig fijnzandig, leemarm en zwak lemig op Gt VI

Ligging en
oppervlakte

Twee uiterst kleine oppervlakten in het noordwes
ten van het Noordbargerveld, samen + 1 ha groot.

Kenmerken en
eigenschappen

Als H42 Vil'3 maar met een GHW tussen 40 en 80 cm
en een GLW rond 180 cm, Tussen 40 en 80 cm komen
duidelijk grondwaterverschijnselen voor die naar
beneden in duidelijkheid en aantal toenemen.
De vochtvoorziening is uitstekend, maar de che
mische vruchtbaarheid te gering voor een optimale
groei van het bos.

Toevoegingen

(a)

Geologische afz.

Premorenaal zand

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

Grondmonster no.
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verwerkt

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

verwerkt

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar»
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H33 VI

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig op
Gt VI.

Ligging en
oppervlakte

Enkele kleine oppervlakten in het Noordbargerveld
en Emmerveld. De totale oppervlakte bedraagt
+ 2,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze kaarteenheid onderscheidt zich alleen van
kaarteenheid H41 VI door een hoger leemgehalte
van het zand in de bovenste 100 cm van het pro
fiel. Het varieert in deze gronden van 11 tot

Toevoegingen

(a)
(s)
(a)(p)
(a)(c)(p)

Geologische afz.

Dekzand, al dan niet op premorenaal zand binnen
180 cm.

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

Kaarteenheid

H33 VI met toevoeging (xx)

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig op
Gt VI en met keileem beginnend binnen 120 cm be
neden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Betrekkelijk kleine oppervlakten in het Weerdingerveld, Emmerveld en Emmerdennen met een totale
oppervlakte van + 15».') ha.

Kenmerken en
e igenschappen

verwerkt
stuifzanddek
verwerkt en premorenaal zand
verwerkt, cultuurinvloed en premorenaal
zand

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

Als H33 VIIa met toevoeging (xx), maar met grond
water, dat stagneert op de keileem, tussen it-0 en
80 cm. De vochtvoorziening is hierdoor nog wat
beter.

Toevoegingen

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

Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

verwerkt
stuifzanddek
verwerkt en cultuurinvloed

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 5h
Kaarteenheid

E% VI

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en sterk
lemig op Gt VI

Ligging en
oppervlakte

In het Weerdingerveld, vak 24. De oppervlakte be
draagt + 0,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van die van kaart
eenheid H34 VII alleen door een hogere GHW, waar
door de vochtvoorziening nog beter is gewaarborgd.

Toevoegingen

(p)

Geologische afz.

Dekzand op premorenaal zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks
Geschikt voor douglas
Zeer geschikt voor groveden
Zeer geschikt voor fijnspar
Bij deze gronden gelden dezelfde opmerkingen als
genoemd bij de beschrijving van kaarteenheid
H34 VIIa.

Kaarteenheid

E3h VI met toevoeging (xx)

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak en sterk
lemig op Gt VI en met keileem beginnend binnen
120 cm beneden maaiveld .

Ligging en
oppervlakte

Kenmerken en
eigenschappen

premorenaal zand

Aaneengesloten oppervlakte in het Weerdingerveld,
vak ~$k, groot + 8,25 ha.

Als H35 VIIa met toevoeging (xx). Het zand bevat
wat minder leem in het grondwater, wat stagneert
op de keileem,komt tot kO à 80 cm beneden maaiveld.
In dit traject van het profiel komen duidelijk
grondwaterverschijnselen voor.
Het leemgehalte van het zand in deze gronden va
rieert van 16 tot 22$. De vochtvoorziening op
deze gronden is goed, maar de chemische vrucht
baarheid gering. Deze is dan ook de beperkende
factor.

Toevoegingen

geen

Geologische afz.

Dekzand

Bodemwaardering

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

op keileem

- 55 Kaarteenheid

H35 VI met toevoeging (xx)

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, sterk lemig
op Gt VI en met keileem beginnend binnen 120 cm
beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In enigszins lager gelegen banen in het oosten
van het Vfeerdingerveld en in de Emmerdennen vak 15»
De totale oppervlakte bedraagt + 43*50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

:

Als H35 VIIa met toevoeging (xx) maar met grond
water tussen ^0 en 80 cm, dat stagneert op keileem
en slechts periodiek aanwezig is. Tussen k0 en
80 cm komen duidelijke grondwaterverschijnselen
voor. Het zijn gronden met een uitstekende vochtvoorziening , maar met een wat te lage chemische
vruchtbaarheid voor een optimale groei van meer
voedseleisende houtsoorten.

Toevoegingen

: (a)
(c)

verwerkt
cultuurinvloed

Geologische afz.

: Dekzand op keileem

Bodemwaardering

:

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 56 Kaarteenheid

H41 V

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer en matig fijnzandig, leemarm op Gt V.

Ligging en
oppervlakte

In het uiterste noordwesten van het Noordbargerveld.
De oppervlakte bedraagt + 1,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 40 cm
40 - 60 cm
60 - 1J0 cm
150 - 180 cm

Een bonte Apg-horizont, bestaande uit matig humeus,
zeer en matig fijn, leemarm zand met duidelijke
grondwaterverschijnselen.
Een fletsbruine Bg-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer en matig fijn, leemarm zand.
Een lichtgrijze Cg-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand
(enigszins gelaagd).
Een blauwgrijze Cg-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, zwak en sterk lemig zand (to
taal gereduceerde zone, GLW).
De mediaan van het zand ligt in de bovenste 60 cm
rond de 150 mu en daar beneden tussen 120 en 1l|.0 mu.
Het leemgehalte verloopt van + 8% in de bovenste
60 cm tot 16 à 30 cm daar beneden.
De B-horizont in deze gronden is zwak ontwikkeld en
ondiep. Hij voldoet maar nauwelijks aan de eisen
voor een duidelijke humuspodzol-B. Gronden met een
zeer zwak ontwikkelde B-horizont worden tot de
gooreerdgronden gerekend.
Het grondwater komt bij deze gronden tot aan maai
veld en de GLW ligt tussen 130 en 150 cm. Voor doel
matig bosbouwkundig gebruik zijn deze gronden te
nat. Ze zijn alleen geschikt voor houtsoorten die
hoge grondwaterstanden kunnen verdragen (fijnspar
en Sitkaspar).

Toevoegingen

(a)
(a)(c)

Geologische afz.

Dekzand

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks
Weinig geschikt voor douglas
Matig geschikt voor groveden
Geschikt voor fijnspar
De kans op bodemverwildering bij deze gronden o.a.
met buntgrassen,is groot als gevolg van hun lage
ligging t.o.v. het grondwater.

verwerkt
verwerkt en cultuurinvloed

- 57 Kaart eenheid

H33 V met toevoeging (xx)

Omschrijving

Veldpodzolgronden zeer fijnzandig, zwak lemig, op
Gt V en met keileem beginnend binnen 120 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In afvoerloze, komvormige laagten in het Emmerveld,
vak 25, De oppervlakte bedraagt + 2,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 20 cm
20 - 30 cm
30 - 70 cm
70 - 180 cm

Een bonte Apg-horizont, bestaande uit zeer humeus,
zeer fijn, zwak lemig zand.
Een donkerbruine B2g-horizont, bestaande uit matig
humusarm, zeer fijn,zwak lemig zand (kazig).
Een fletsbruine B3g-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een grijze Dg-horizont, bestaande uit keileem.
De mediaan van het zand boven de keileem ligt tussen
de 130 en 150 mu en het leemgehalte tussen 12 en 16$.
Het grondwater stagneert in deze gronden op de kei
leem en is daar vrijwel het gehele jaar aanwezig.
In natte periodenreikt het tot aan maaiveld, soms
vrij langdurig doordat geen water wordt afgevoerd
naar elders. Bosbouwkundig bieden deze gronden
weinig mogelijkheden. Ze zijn alleen maar bruikbaar
voor houtsoorten die hoge grondwaterstanden kunnen
verdragen.

Toevoegingen
Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks
Weinig geschikt voor douglas
Matig geschikt voor groveden
Geschikt voor fijnspar.
Bij deze gronden gelden dezelfde opmerkingen als
genoemd bij de beschrijving van kaarteenheid H41 V.
Tevens is de groei van de fijnspar op deze gronden
zodanig dat maar nauwelijks de geschiktheidsklasse
geschikt wordt bereikt.

- 58 Kaarteenheid

H35 V met toevoeging (xx)

Omschrijving

Veldpodzolgronden, zeer fijnzandig, sterk lemig, op
Gt V en met keileem beginnend binnen 120 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In het Weerdingerveld en Emmerdennen. De totale op
pervlakte bedraagt + 10,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Toevoegingen

Deze gronden onderscheiden zich alleen van die van
kaarteenheid H33 V met toevoeging (xx) door een
hoger leemgehalte van het zand. Dit varieert van
18 tot 25fo.
Het grondwater, dat stagneert op de keileem, komt
bij deze gronden ook binnen i)-0 cm maar doorgaans
minder langdurig.
In de Emmerdennen heeft men de GHW verlaagd door
ontwatering (zie par. 2.3). Voor de groei van het
bos is dit uitermate belangrijk. Het zijn gronden
die nog redelijk goed bruikbaar zijn voor de bos
bouw. Vooral zijn ze geschikt voor houtsoorten, die
kortstondige, hoge grondwaterstanden goed kunnen
verdragen, zoals fijnspar en Sitkaspar.
(a)

verwerkt

Geologische afz.: Dekzand op keileem
Bodemwaardering:

Weinig geschikt voor lariks
Weinig geschikt voor douglas
Matig geschikt voor groveden
Geschikt voor fijnspar
Er komen op deze gronden nogal verschillen in groei
voor afhankelijk van de grondwaterstand. Deze groei
is op de gronden met een GHW tussen 30 en 40 cm
aanmerkelijk beter dan op die met een GHW tussen
10 à 30 cm- Dit komt niet tot uiting in de waarde
ring omdat deze verschillen voorkomen binnen één
kaarteenheid. Karteertechnisch was het niet moge
lijk deze verschillen op te nemen en weer te geven
op de bodemkaart. Bij het vaststellen van de ge
schiktheid van deze gronden is als uitgangspunt ge
nomen een minder gunstige grondwaterstand. Overwe
gend bieden deze gronden meer mogelijkheden en zijn
voor een deel ook nog geschikt voor lariks.
Wel bestaat er gevaar voor sterke bodemverwildering
bij eventuele sterke dunning of kaalkap.

Grondmonster no.

2

- 59 Kaarteenheid

vH35 VIIa

Omschrijving

Moerpodzolgronden, zeer fijnzandig, sterk lemig,
op Gt YIIa.

Ligging en
oppervlakte

In komvormige laagten in het Weerdinger- en Noordbargerveld. De totale oppervlakte bedraagt + 3>75
ha.

Kenmerken en
eigenschappen

0 - JO cm

30 - 40 cm
40 - 7O Gra

70 - 110 cm
110 - I80 cm

Een zwarte Al-horizont, bestaande uit venig
(+ 20% organische stof), zeer fijn, sterk lemig
zand.
Een grijszwarte A1-horizont, bestaande uit zeer
humeus, zeer fijn, sterk lemig zand.
Een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit ma
tig humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand (soms
vrij vast).
Een bruineB3-horizont, bestaande uit uiterst humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een licht grijsgele C-horizont, bestaande uit
uiterst humusarm, zeer fijn, leemarm en zwak
lemig zand (premorenaal zand).
Het leemgehalte en de mediaan van het zand boven
het premorenaal zand (100 à 120 cm) variëren resp.
van 18 tot 25^ en van 120 tot 130 mu.
De vachtvoorziening is op deze gronden goed. Er
wordt vrij veel vocht vastgehouden gebonden aan
humus en leem en tevens is het grondwater nog
enigszins bereikbaar voor de boomwortels. De che
mische vruchtbaarheid is eveneens goed vooral
wat betreft de stikstofvoorziening. Dit is een
gevolg van het hoge organische-stofgehalte. Door
vertering van organische stof komt vrij veel stik
stof vrij.

Toevoegingen

(p)
(a)(p)
(c)(p)

Geologische afz.

Dekzand op premorenaal zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks
Geschikt voor douglas
Zeer geschikt voor groveden
Zeer geschikt voor fijnspar
Een belemmerende factor voor deze gronden is de
sterke bodemverwildering met onkruiden bij ster
ke dunning of kaalkap. Dit geldt eveneens voor
de gronden van kaarteenheid vH33 VI en vH35 V.

premorenaal zand
verwerkt en premorenaal zand
cultuurinvloed en premorenaal zand

- 60 -

Kaarteenheid

VH33 VI

Omschrijving

Moerpodzolgronden, zeer fijnzandig, zwak lemig
op Gt VI.

Ligging en
oppervlakte

Kleine oppervlakte in komvormige laagte in de Em
merdennen, groot + 1,00 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 20 cm
20 - 55 cm
55 - 75 cm
75 - 90 om
90 - 140 cm
140 - 180 cm

Een bonte Ap-horizont, bestaande uit matig humeus,
matig fijn, leemarm zand (stuifzand).
Bruin enigszins gelaagd veenmosveen.
Een zwartgrijze A-horizont, bestaande uit zeer
humeus, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een donkerbruine B2-horizont, bestaande uit matig
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand (vast).
Een bruine B3-horizont, bestaande uit zeer humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
Een witgrijze C-horizont, bestaande uit uiterst
humusarm, zeer fijn, leemarm zand.
De textuur van het zand varieert vrij sterk in
deze gronden. Het leemgehalte o.a. van 10 tot 1J$
en de mediaan van 100 tot 160 mu.
Het grondwater, dat in deze gronden periodiek tus
sen 40 en 80 cm aanwezig is, stagneert op de veen
laag en de minder goed doorlatende B-horizont.
Het echte grondwater komt niet binnen 5 m.
Door de tijdelijke aanwezigheid van stagnatiewa
ter en doordat tevens vrij veel vocht wordt vast
gehouden in het profiel, is de vochtvoorziening
op deze gronden goed. Daarnaast bezitten ze een
redelijke chemische vruchtbaarheid.

Toevoegingen

(°)(p)(s)

cultuurinvloed, premorenaal zand en
stuifzanddek.

Geologische afz.

Dekzand op premorenaal zand.

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 61 Kaarteeriheid

vH35 V met toevoeging (xx)

Omschrijving

Moerpodzolgronden, zeer fijnzandig, sterk lemig
op Gt V en met keileem beginnend binnen 120 cm
beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In een afvoerloze laagte in het Emmerveld, vak 25
en in de Emmerdennen,vak 15. De oppervlakte be
draagt in totaal + 1,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 40 cm
40 - 60 cm
60 - 90 cm
90 - 180 cm

Zwart veraard veen, vermengd met wat zand.
Een donkerbruine B2g-horizont, bestaande uit ma
tig humusarm, zeer fijn,sterk lemig zand.
Een fletsbruine B3g-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer fijn, sterk lemig zand.
Een grijze D-horizont, bestaande uit keileem.
De mediaan van het zand bedraagt 130 à 140 mu en
het leemgehalte + 20$.
Het grondwater stagneert in deze gronden op de
keileem en is daar het gehele jaar aanwezig.
In het Emmerveld staat het grondwater soms vrij
langdurig tot aan maaiveld en zijn de gronden te
nat voor doelmatig bosbouwkundig gebruik. In de
Emmerdennen is de situatie gunstiger doordat de
gronden redelijk goed zijn ontwaterd. Hier zijn
ze niet alleen geschikt voor houtsoorten die
hoge grondwaterstanden kunnen verdragen, maar
tevens nog voor lariks.

Toevoegingen
Geologische afz.

Dekzand op keileem

Bodemwaardering

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

- 62 Kaarteenheid

aSi+z VII

Omschrijving

Uiterst-en zeer humusarme duinvaaggronden in een
meer dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven
ondergrond (zonder podzolprofiel) en Gt VTI*3.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid in het noordelijke deel van de Emmer
dennen. De totale oppervlakte bedraagt + 4,00 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - l80 cm

Een grijsgele stuifzandlaag, waarvan de werkelij
ke dikte vardeert van 200 tot 400 cm. Het humusgehalte bedraagt minder dan 1-g% en is geconcen
treerd in dunne bandjes. De fractie kleiner dan
50 mu (leem) is in het stuifzand uiterst gering
(2 à k%) en de mediaan ligt rond de 150 mu.
Het grondwater bevindt zich op grote diepte bene
den maaiveld en is onbereikbaar voor de boomwor
tels. Wat betreft de vochtvoorzlening zijn de bo
men geheel afhankelijk van de hoeveelheid vocht,
die wordt vastgehouden door de humus. De hoeveel
heid is beslist onvoldoende voor een goede groei
van de bomen. Behalve droogtegevoelig zijn deze
gronden chemisch vrij arm.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand

Bodemwaardering

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

Kaarteenheid

aSl+z Vil*3 met toevoeging (x)

Omschrijving

Uiterst- en zeer humusarme duinvaaggronden in een
meer dan 100 cm dik st,.ifzanddek op afgestoven on
dergrond (zonder podzolprofiel), Gt Vil*3 en met
keileem beginnend tussen 120 en 180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Uiterst kleine oppervlakte in de Emmerdennen, vak
13 (+ 0,50 ha).

Kenmerken en
eigenschappen

Als aS4z VII , echter, doordat het stuifzandpak
ket aanmerkelijk dunner is, bevindt zich de onder
grond met keileem binnen 180 cm. De dikte van het
stuifzandpakket bedraagt 100 à 150 cm. Door de aan
wezigheid van de keileem in de ondergrond en dank
zij ook de goede doorwortelbaarheid van deze gron
den, is zowel de vochtvoorziening als de chemische
vruchtbaarheid wat beter.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en keileem

Bodemwaardering

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

- 63 Kaarteenheid

bS1 z VTIb

Omschrijving

Zeer- en matig humusarme duinvaaggronden in een
minder dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven
ondergrond (zonder podzolprofiel), Gt VTlP.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door de boswachterij in grillig gevormde
uitgestoven laagten. De totale oppervlakte bedraagt
+ 20,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Een grijsgele stuifzandlaag, die tussen 10 à 30 cm
overgaat in uiterst humusarm zand (C-horizont van
het oorspronkelijke podzolprofiel). Het gemiddelde
humusgehalte van het stuifzand bedraagt niet meer
dan -J à 1^fo. Het percentage leem in het stuifzand
ligt beneden de 5$ en de mediaan rond de 150 mu.
Het zand onder het stuifzand bevat in de bovenste
30 à 60 cm doorgaans vrij veel leem (zwak en sterk
lemig dekzand). Daar beneden veelal weinig (premorenaal zand). Over het algemeen hebben deze gron
den een diepe grondwaterstand (dieper dan 2 à 3
meter). De vochtvoorziening is dan ook slecht. Het
zijn sterk droogtegevoelige gronden met een geringe
hoeveelheid voedingsstoffen.

Toevoegingen

(p)
(a)(p)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en premorenaal zand

Bodemwaardering

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

premorenaal zand
verwerkt en premorenaal zand

- 64 Kaart eenheid

bSlz VII

Omschrijving

Zeer- en matig humusarme duinvaaggronden in een min
der dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven onder
grond (zonder podzolprofiel), Gt Vilt1 en keileem
beginnend binnen 120 of tussen 120 en 180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In grillig gevormde uitgestoven laagten, hoofdzake
lijk in de Emmerdennen en verder in het noordelijke
deel van het Weerdingerveld. De totale oppervlakte
bedraagt + 82,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

met toevoegingen (xx) en (x)

Als bS1z VTI , maar met keileem in de ondergrond
overwegend beginnend tussen 60 à 120 cm. De opper
vlakte met keileem, beginnend juist dieper dan
120 cm (x) is uiterst gering. Door de aanwezigheid
van keileem is de hoeveelheid vocht die beschikbaar
komt voor de bomen aanzienlijk groter, maar nog
juist niet voldoende voor meer vochteisende hout
soorten. Ook bevatten deze gronden aanzienlijk meer
voedingsstoffen afkomstig uit de keileem door ver
wering.

Toevoegingen

(a)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en keileem

Bodemwaardering

Matig geschikt voor lariks
Geschikt voor douglas
Zeer geschikt voor groveden
Matig geschikt voor fijnspar.
Op deze gronden is de groei, zowel van de lariks
als van de fijnspar nog zodanig dat de geschiktheids
klasse geschikt dicht wordt benaderd en in sommige
gevallen zelfs wordt bereikt. Dit is gebleken uit
waarnemingen verricht in verschillende opstanden in
de Emmerdennen. Dit geldt eveneens voor de gronden
van de kaarteenheden aS4z Vil*3, bSi+z Vil*3 en
bS1z VIIa alle met de toevoegingen (xx) en (x).

Grondmonster no.

7

verwerkt

- 65 Kaarteenheid

bS4z VII

Omschrijving

Zeer- en matig humusarme duinvaaggronden in een
meer dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven on
dergrond (zonder podzolprofiel), Gt VTI*3.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door de boswachterij op de hoogste delen
binnen de uitgestoven laagten. De totale oppervlak
te bedraagt + 5 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Deze gronden onderscheiden zich van die van kaart
eenheid aSij-z VIIb door een wat hoger humusgehalte
in het stuifzanddek, het varieert van
tot 2*$>.
Verder is over het algemeen het stuifzanddek ook
wat minder dik en bevindt de oorspronkelijke Chorizont zich plaatselijk binnen 180 cm beneden
maaiveld.
Ondanks een wat hoger humusgehalte zijn het even
eens droogtegevoelige gronden met een vrij lage
chemische vruchtbaarheid.

Toevoegingen

(p)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand al dan niet op premorenaal
zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

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

Kaarteenheid

bS4z VII

Omschrijving

Zeer- en matig humusarme duinvaaggronden in een
meer dan 100 cm dik stuifzanddek, op afgestoven
ondergrond (zonder podzolprofiel), Gt VTI*3 en met
keileem beginnend tussen 120 cm en 180 cm beneden
maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Kenmerken en
eigenschappen

premorenaal zand

met toevoeging (x)

Uitsluitend in de Emmerdennen op de hoogste delen
van de uitgestoven laagten.De oppervlakte bedraagt
+ 1,25 ha.
Deze gronden onderscheiden zich van die van kaart
eenheid aS4z VTIb met toevoeging (x) door een wat
hoger humusgehalte in het stuifzanddek. Binnen deze
gronden ligt het tussen
en 2§$.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en keileem

Bodemwaardering

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

- 66
Kaarteenheid

bS1z VII

Omschrijving

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een min
der dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven on
dergrond (zonder podzolprofiel) en Gt VTIa.

Ligging en
oppervlakte

In het Noordbargerveld en Enmerzand. De totale opper
vlakte bedraagt + k-,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als bS1z Vil*3, maar met grondwater (GHW) tussen
80 en 180 cm. In de uiterst humusarme zandondergrond komen duidelijke grondwaterverschijnselen
voor.
In het Ermerzand bestaat die ondergrond uit zwak
en sterk lemig dekzand. In het Noordbargerveld
daarentegen is binnen 180 cm het premorenale zand
a.anwezig, en neemt het percentage leem naar beneden
af.
Hoewel in deze gronden wat meer vocht wordt vast
gehouden, gebonden aan de leem in de ondergrond
en het grondwater binnen 180 cm komt, is de vochtvoorziening nog verre van optimaal. Daarnaast zijn
deze gronden tevens chemisch te arm om een rede
lijke groei van de bomen te waarborgen.

Toevoegingen

(a)(p)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand al dan niet op premorenaal
zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

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

verwerkt en premorenaal zand

!

- 67 Kaarteenheid

bS1z ¥11

Omschrijving

Zeer- en matig humusarme duinvaaggronden in een
minder dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven
ondergrond (zonder podzolprofiel), Gt VIIa en keileem, beginnend binnen 120 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Uiterst kleine oppervlakte in het Emmerveld,
groot + 0,75 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

met toevoeging (xx)

Als bS1z VII met de toevoegingen (xx) en (x),
maar met dit verschil dat in deze gronden boven
de keileem periodiek water aanwezig is tussen 80
à 120 cm. Hierdoor wordt de vochtvoorziening
gunstig beïnvloed.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en keileem

Bodemwaardering

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

Kaarteenheid

bS1z VI

Omschrijving

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een min
der dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven
ondergrond (zonder podzolprofiel) en Gt VI.

Ligging en
oppervlakte

In het Ermerzand en in grillig gevormde, uitgestoven laagten. De oppervlakte bedraagt + 6,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als bStz VIIb maar met grondwater (GHW) tussen
ij.0 en 80 cm. In de uiterst humusarme, zwak- en
sterk lemige zandondergrond komen duidelijke
grondwaterverschijnselen voor.
Het zijn gronden met een goede vochtvoorzienir
maar een te lage chemische vruchtbaarheid voo'
voor de meer-eisende houtsoorten (lariks, doi'
en fijnspar).

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand

Bodemwaardering

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

- 68 bS1 z V
Zeer en matig humusarme dui.nvaaggrond.en, in een
minder dan 100 cm dik stuifzanddek op afgestoven
ondergrond (zonder podzolprofiel) en Gt V.

Vormt de laagste delen in een uitgestoven laagte
in het Ermerzand. De oppervlakte bedraagt + 2,75 ha.
Als bS1z Vil*3, maar met grondwater (GHW) binnen
40 cm. Vanaf 10 à 20 cm komen in de uiterst hu
musarme zwak en sterk lemige zandondergrond dui
delijke grondwaterverschijnselen voor.
Door hun hoge grondwaterstand en geringe chemische
vruchtbaarheid bieden deze gronden weinig mogelijk
heden voor de bosbouw.

Stuifzand op dekzand
Weinig geschikt voor lariks
Weinig geschikt voor douglas
Matig geschikt voor groveden
Matig geschikt voor fijnspar.

- 69 Kaarteenheid

bS2p VII

Omschrijving

Zeer- en matig humusarme duinvaaggronden in een
40 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet afgesto
ven ondergrond (met podzolprofiel) en Gt VU*3.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door de boswachterij. De oppervlakte be
draagt + 32,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 40 à 180 cm

Een grijsgele stuifzandlaag, waarvan de dikte va
rieert van 40 tot 180 cm en het humusgehalte van
§ tot. 2\ fo. De humus is hoofdzakelijk aanwezig
in dunne humeuze bandjes en verder in de boven
grond en in een dunne zone boven het overstoven
(humus) podzolprofiel.
De mediaan van het stuifzand ligt rond de 150 mu
en het percentage leem tussen de 2 en 5%•
Voor de meer vochteisende houtsoorten zijn deze
gronden, ondanks de goed doorwortelbaarheid, wat
te droog. Er wordt niet voldoende vocht vastge
houden en aanvulling vanuit het grondwater is uit
gesloten. Dit bevindt zich op een diepte van meer
dan 3 meter beneden maaiveld en is onbereikbaar
voor de boomwortels.
Voedingsstoffen zijn gewoonlijk in voldoende mate
aanwezig voor een redelijke tot goede groei van
de bomen.

Toevoegingen

(a)
(p)
(a)(p)

Geologische afz.

Bodemwaardering

verwerkt
premorenaal zand
verwerkt en premorenaal

zand

Stuifzand op dekzand al dan niet op premorenaal
zand binnen 180 cm
:

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

- 70 Kaarteenheid

bS2p VII

Omschrijving

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een
i+0 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet afge
stoven ondergrond (met podzolprofiel), Gt VTl'3
en keileem beginnend binnen 120 cm of tussen 120
en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

In de Emmerdennen en in het Weerdingerveld.
De oppervlakte bedraagt + ^3,25 ha.

Kenmerken, en
eigenschappen

met toevoegingen (xx) en (x)

Als bS2p VII , maar met keileem in de ondergrond,
beginnend overwegend dieper dan 120 cm. De op
pervlakte gronden waar de keileem voorkomt bin
nen 120 cm is maar beperkt. Door de aanwezigheid
van de keileem in de ondergrond is de hoeveel
heid vocht, die in het profiel met name in de
ondergrond wordt vastgehouden, aanzienlijk groter
en is er mede dank zij de goede bewortelingsmogelijkheid, meer vocht beschikbaar voor de bo
men. Het zijn gronden met een goede vochtvoorziening en een redelijke chemische vruchtbaar
heid.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Geschikt voor

Grondmonster no.

6

lariks
douglas
voor groveden
fijnspar.

- 71 Kaarteenheid

bSsp VII

Omschrijving

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden, in een
meer dan 180 cm dik stuifzanddek, op een niet
gestoven ondergrond (met podzolprofiel) en Gt VII ,

Ligging en
oppervlakte

Twee uiterst kleine oppervlakten in het Ermerzand
en verder verspreid door de Emmerdennen. De opper
vlakte bedraagt 4,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
O - 180 cm

Een grijsgele stuifzandlaag, waarvan de werkelijke
dikte varieert van 180 tot 250 cm. Het humusgehalte bedraagt
à
%. De humus is in het stuifzanddek overwegend aanwezig in dunne, humeuze bandjes,
in de bovengrond en in een zone van enkele dm's
dik boven het overstoven podzolprofiel. Overwegend
ligt deze zone binnen 180 cm beneden maaiveld.
Het overstoven podzolprofiel bestaat uit een haarof veldpodzol. Het stuifzand is leemarm (2 à 5$)
en de mediaan varieert van 140 tot 170 mu.
Deze gronden hebben een diepe grondwaterstand,
doorgaans dieper dan 5 m beneden maaiveld. De vochtvoorziening is geheel afhankelijk van de hoeveel
heid vocht, die wordt vastgehouden door de humus
in het stuifzand en in het overstoven podzolprofiel.
Deze hoeveelheid is niet toereikend voor een goede
groei van de houtsoorten, die vrij hoge eisen stel
len aan de vochtvoorziening. Tevens bevatten ze
te weinig voedingsstoffen voor een optimale groei.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand

Bodemwaardering

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

- 72 Kaarteenheid

cS2p VII

Omschrijving

Matig humusarme en matig humeuze duinvaaggronden
in een 40 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet
afgestoven ondergrond (met podzolprofiel) en
Gt VIIb.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door de boswachter!j. De totale opper
vlakte bedraagt + 22,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen
0 - 40 à 180 cm

Een vaalgrijze stuifzandlaag, waarvan de dikte
varieert van 40 tot 180 cm. Het humusgehalte
bedraagt 1-g- à 5%> doch de oppervlakte gronden
met een humusgehalte hoger dan 2§- % (matig humeus) is aanmerkelijk kleiner dan die met een
humusgehalte van 1-| tot 2-g- % (matig humusarm).
Een humusgehalte van
à 3% wordt alleen bereikt
op de plaatsen waar het stuifzanddek betrekkelijk
dun is (40 à 60 cm). Overigens is de humus in
deze gronden geconcentreerd in het bovenste en
het onderste deel van het stuifzandpakket.
Het overstoven podzolprofiel bestaat overwegend
uit een haarpodzol.
De mediaan van het stuifzand ligt rond 150 mu
en het leemgehalte varieert van 2 tot Gfo.
De eigenschappen van deze gronden zijn vgijwel
gelijk aan die van kaarteenheid bS2p VII . Alleen
wordt in deze gronden door het hogere humusge
halte wat meer vocht vastgehouden. Ze zijn even
wel nog enigszins droogtegevoelig.

Toevoegingen

(a)
(c)
(p)

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand al dan niet op premorenaal
zand binnen 180 cm

Bodemwaardering

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

verwerkt
cultuurinvloed
premorenaal zand.

- 73 Kaarteenheid

cS2p VII

met toevoegingen (xx) en (x)

Omschrijving

Matig humusarme en matig humeuze duinvaaggronden
in een lj.0 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet
afgestoven ondergrond (met podzolprofiel), Gt VTIb
en keileem beginnend binnen 120 cm of tussen 120
en 180 cm beneden maaiveld.

Ligging en
oppervlakte

Verspreid door de boswachterij, met een opper
vlakte van slechts + 2,50 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als cS2p VII^ maar met keileem in de ondergrond
tussen 100 en 150 cm beneden maaiveld.
Door de aanwezigheid van keileem wordt in deze
gronden nog vrij veel vocht vastgehouden, dat,
mede dank zij de goede bewortelingsmogelijkheden,
beschikbaar komt voor de bomen.
Het zijn gronden met een goede vochtvoorziening
en een redelijke chemische vruchtbaarheid.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Geschikt voor

lariks
douglas
voor groveden
fijnspar.

- 7^ ~
bS2p VIia
Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een
40 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet afgestoven ondergrond (met podzolprofiel) en Gt VII .

Aaneengesloten oppervlakte in het Ermerzand en
verder verspreid door de Eiranerdennen. De totale
oppervlakte bedraagt + 12,50 ha.

Een grijsgele stuifzandlaag waarvan de dikte
varieert van 40 tot 180 cm en het humusgehalte
van 1 tot 2-g- %. De humus is hoofdzakelijk gecon
centreerd in een zone boven het overstoven pod
zolprofiel en in de bovengrond en verder in en
kele, daartussen gelegen humeuze bandjes. Het
overstoven podzolprofiel bestaat overwegend uit
een moerpodzol, waarvan de A1-horizont op enkele
incidentele plaatsen zelfs uit zuiver veen be
staat.
Het percentage leem in het stuifzand bedraagt
hoogstens 5$ en de mediaan ligt rondom de 150 mu.
In de Eiranerdennen, waar het grondwater stagneert
op het overstoven profiel en op de keileem die
dieper dan 180 cm aanwezig is, komen duidelijke
grondwaterverschijnselen hoofdzakelijk voor in
het stuifzandpakket, terwijl ze in het Ermerzand
overwegend aanwezig zijn in de B- en C-horizont
van het overstoven profiel. Hier komt het echte
grondwater binnen 180 cm.
De vochtvoorziening is op deze gronden uitstekend.
Naast het vocht dat in het profiel wordt vastge
houden profiteren de bomen bovendien van het grond
water, doordat de gronden goed doorwortelbaar
zijn en ook het stagnerende grondwater in de
Emmerdennen het gehele jaar aanwezig is.
De belemmerende factor op deze gronden is de
chemische vruchtbaarheid.

Stuifzand op dekzand
Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Geschikt voor

lariks
douglas
voor groveden
fijnspar.

- 75 bS2p VIla met toevoeging (x)

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een
40 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet afgesto
ven ondergrond (met podzolprofiel), GtVTIa en keileem beginnend tussen 120 en 180 cm beneden maai
veld.
In het Emmerveld. De oppervlakte bedraagt slechts
+ 1,75 ha.
Als bS2p VIla, maar met keileem juist binnen
180 cm. Bovendien is het grondwater, dat stagneert
op het overstoven podzolprofiel en op de keileem,
periodiek afwezig in perioden met weinig neerslag
en veel verbruik. Desondanks zijn het gronden met
een goede vochtvoorziening.

Stuifzand op dekzand en keileem
Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Geschikt voor

lariks
douglas
voor groveden
fijnspar.

- 76 Kaarteenheid

bS5p VII

Omschrijving

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een
meer dan l80 cm dik stuifzanddek op een niet af
a
gestoven ondergrond (met podzolprofiel) op Gt VII

Ligginp; en
oppervlakte

Verspreid door de Emmerdennen en verder een uiterst
kleine oppervlakte in het oosten van het Noordbargerveld. De totale oppervlakte bedraagt + 15 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als bS5p VIIb, maar met grondwater (GHW) tussen
80 en I80 cm beneden maaiveld. Aanwijzingen hier
voor zijn de duidelijke grondwaterverschijnselen
in het stuifzanddek. Bovendien hebben deze gronden
doorgaans een wat hoger humusgehalte.
Het grondwater stagneert op het overstoven bodem
profiel en/of keileem, die voorkomen beneden 180 cm,
en is het gehele jaar hierop aanwezig. Tussen het
overstoven podzolprofiel en het stuifzand bevindt
zich een veenlaag van enkele dm's dik, die plaat
selijk reeds binnen 180 cm begint.
Door hun gunstige grondwaterstand is de vochtvoorziening op deze gronden uitstekend. Alleen de
chemische vruchtbaarheid is, voor meer voedseleisende houtsoorten te laag voor een optimale groei.

Toevoegingen

(a) verwerkt.

Geologische afz.

Stuifzand

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Geschikt voor

lariks
douglas
voor groveden
fijnspar.

- 77 Kaarteenheid

bS2p VI

Omschrijving

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een
40 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet afgesto
ven ondergrond (met podzolprofiel) en Gt VI.

Ligging en
oppervlakte

Enkele kleine oppervlakten in de Emmerdennen en
in het Ermerveld. De totale oppervlakte bedraagt
+ 5 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als bS2p VII maar met duidelijke grondwaterver
schijnselen tussen 40 en 80 cm in het stuifzanddek.
Verder is in de Emmerdennen tussen het stuifzand
en het overstoven podzolprofiel een veenlaag van
enkele decimeters aanwezig. In deze gronden stag
neert het water op het overstoven podzolprofiel
en op de keileem. De keileem bevindt zich doorgaans
juist beneden 180 cm. Het stagnerende grondwater
is niet alleen aanwezig in perioden met veel neer
slag en weinig verbruik,maar het gehele jaar.
De vochtvoorziening is op deze gronden uitstekend
en de chemische vruchtbaarheid vrij goed.

Toevoegingen

(v) veenlaag

Geologische afz.

Stuifzand op dekzand

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks
Geschikt voor douglas
Zeer geschikt voor groveden
Zeer geschikt voor fijnspar.
Zoals uit metingen in de Emmerdennen is gebleken,
groeit de lariks op deze gronden zodanig dat de
geschiktheidsklasse zeer geschikt dicht wordt be
naderd.
Een nadeel van deze gronden is de sterke bodemver
wildering, die optreedt o.a. door grassen, bij
eventuele sterke dunning of kaalkap.

- 78 Kaart eenheid.

BS2p VI met toevoeging (x)

Omschrijving

Zeer en matig humusarme duinvaaggronden in een
h-0 - 180 cm dik stuifzanddek op een niet afgesto
ven ondergrond (met podzolprofiel), Gt VI en keileem, beginnend tussen 120 en 180 cm beneden maai
veld.

Ligging en
oppervlakte
Kenmerken en
eigenschappen

Uiterst kleine oppervlakte in de Emmerdertgroot + 0,25 ha.

ncn,

Als bS2p VI, met keileem juist binnen l80 cm en
zonder veentussenlaag.

Toevoegingen
Geologische afz.

Stuifzand op dekzand en keileem

Bodemwaardering

Geschikt voor
Geschikt voor
Zeer geschikt
Zeer geschikt

lariks
douglas
voor groveden
voor fijnspar.

- 79 Kaarteenheid

aVsp VII

Omschrijving

Madeveengronden in veen-mosveen, op een zandondergrond met podzolprofiel, beginnend binnen 120 cm
beneden maaiveld; Gt "VTIa.

Ligging en
oppervlakte

In komvormige laagten, verspreid door het noorde
lijke deel van het Weerdingerveld. De totale op
pervlakte bedraagt slechts + 2,50 ha.

Kenmerken en
e igenschappen
0 - 30 cm
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30 - 110 cm

Toevoegingen

Een zwarte A1-horizont, bestaande uit sterk ver
aard veen.
Een donker roodbruine C-horizont, bestaande uit
weinig veraard veenmosveen.
Een zeer donkergrijze Al-horizont, bestaande uit
humusrijk, zeer fijn sterk lemig zand.
Een fletsbruine B2-horizont, bestaande uit zeer
humusarm, zeer fijn, zwak lemig zand.
De mediaan van het zand in de ondergrond ligt rond
de 130 mu. Het leemgehalte bedraagt in de Al-hori
zont + 2.% en in de B-horizont 10 à
Het grondwater (GHW) komt binnen 180 cm, hetgeen
voor deze gronden minder belangrijk is gezien hun
groot vochthoudend vermogen.
De vochtvoorziening is dan ook uitstekend. De
gronden bevatten vrij veel voedingsstoffen, vooral
stikstof.
(p) premorenaal zand
(c)(p)

cultuurinvloed en premorenaal zand

Geologische afz.

Veen op premorenaal zand

Bodemwaardering

Geschikt voor lariks
Geschikt voor douglas
Zeer geschikt voor groveden
Zeer geschikt voor fijnspar.
De kans op bodemverwildering is groot op deze
gronden.

- 80 Kaarteenheid

aVsp V

Omschrijving

Madeveengronden in veenmosveen, op een zandondergrond met podzolprofiel, beginnend hinnen 120 cm
beneden maaiveldj Gt V.

Ligging en
oppervlakte

In het uiterste noorden van het Weerdingerveld
is een komvormige laagte. De oppervlakte bedraagt
slechts + 0,25 ha.

Kenmerken en
eigenschappen

Als aVsp VII, alleen komt in deze gronden het
grondwater tot aan het maaiveld, en is het veen
in de bovenste 30 cm overwegend maar weinig ver
aard.
Door hun hoge grondwaterstand zijn ze maar wei
nig geschikt voor bosbouwkundige doeleinden.

Toevoegingen

(p) premorenaal zand

Geologische afz.

Veen op premorenaal zand

Bodemwaardering

Weinig geschikt voor lariks
Weinig geschikt voor dcuglas
Matig geschikt voor groveden
Geschikt voor fijnspar.

GESCHIKTHEIDSKLASSEN LARIKS (Gebruikte opbrengsttabel: Bosbouwproefstation Nederland 1958)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor het telen van zwaar hout (d.w.z. een opperhoogte
van 20 m bij een leeftijd van 3° 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 9-15«
3. Matig geschikt
Geschikt voor het telen van licht, hoogstens middelzwaar hout
met een massa-omloop van maximaal 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. Absolute bo
niteit 5 en lager.
GESCHIKTHEIDSKLASSEN DOUGLAS (Gebruikte opbrengsttabel: Bosbouwproefstation Nederland, 1958)
1. Zeer geschikt
Geschikt voor de teelt van zwaar hout, de groei zet zich minstens
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 GROVEDEN (Gebruikte opbrengsttabel: Grandjean en
Stoffels, 1955)
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 3è-4è.
4. Weinig geschikt
Boniteit VI.

Absolute boniteit 3 en lager.

GESChxML'HEIDSKLASSEN FIJNSPAR

(Gebruikte opbrengsttabel: Maller, 1933)

1. Zeer geschikt
Boniteit I - II. Absolute boniteit 13 en hoger.
2. Geschikt
Boniteit III.

Absolute boniteit 10-12.

3. Matig geschikt
Boniteit IV.

Absolute boniteit 7-9«

4. Weinig geschikt
Boniteit V.

Absolute boniteit 6 en lager.

Afb. 17 Omschrijving geschiktheidsklassen
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DE BODEMWAARDERIHG

Om tot een geheel juiste bodemwaardering te kunnen komen zou men
alle betrekkingen, die er bestaan 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 zgn. geschiktheids
klassen een voor de praktijk bruikbare bodemwaardering te geven voor
de Japanse lariks, de douglas, de groveden en de fijnspar. Met nadruk
zij erop gewezen, dat deze geschiktheidsbeoordeling een eerste benade
ring is en een globaal karakter draagt. Door onderzoekingen zullen er
nog zeker verbeteringen in aangebracht kunnen worden.
Naast deze geschiktheidsbeoordeling kunnen aan de bodemkaart ge
gevens worden ontleend, die o.a. betrekking hebben op de uitwerking
van de bemesting, de bewortelingsdiepte, de grondbewerking en de kans
op bodemverwildering, na sterke dunning of kaalkap. Daarom is het be
slist noodzakelijk naast de geschiktheidskaarten ook de bodemkaart te
raadplegen.
Geschikthe idsklassen
De geschiktheid van de gronden voor de teelt van lariks, douglas,
groveden en fijnspar is voor elke houtsoort uitgedrukt in vier zgn.
geschiktheidsklassen en wel : zeer geschikt, geschikt, matig geschikt
en weinig geschikt. Deze klassen zijn opgesteld in samenwerking met de
opdrachtgever en het Bosbouwproefstation.
Uit de omschrijving van de klassen (afb. 17) blijkt dat de "massa
omloop", de "boniteit" en het "risico van de teelt" de maatstaven voor
deze geschiktheidsklassen zijn. De "produktiekosten", eveneens een be
langrijke maatstaf, moesten wegens het ontbreken van gegevens buiten
beschouwing blijven. De omschrijving van de klassen is uitvoeriger,
naarmate er meer bekend is over het groeiverloop van de houtsoort op
de verschillende gronden. Zo zi£i in de geschiktheid voor lariks de massa
omloop, de boniteit en het risico van de teelt verwerkt, maar in de ge
schiktheid voor de groveden en fijnspar alleen de boniteit.
5.2 Geschiktheidsbepaling
De bepaling van de geschiktheid van de gronden voor de vier hout
soorten berust op de resultaten van onderzoekingen op overeenkomstige
gronden elders, aangevuld door boomhoogtemetingen en visuele schattin
gen in de boswachterij. Bij de bepaling van de geschiktheid is geen
rekening gehouden met nachtvorstgevaar, wildschade en herkomst e.d.
De boomhoogtemetingen en visuele schattingen in de boswachterij zijn
uitgevoerd met deskundigen van het Staatsbosbeheer (Beheer en Bosinrichting). Ook werd in overleg met hen de uiteindelijke beoordeling
vastgesteld.
5*3 Geschiktheidskaarten
De geschiktheidskaarten zijn vervaardigd om een overzicht te krij
gen van de verbreiding van de onderscheiden geschiktheidsklassen en van
de produktiemogelijkheden van de grond. De kaarten zijn afgeleid van de
bodemkaart en geven per houtsoort de geschiktheid weer.
Reeds in het begin van dit hoofdstuk is erop gewezen, dat deze
kaarten niet los van de bodemkaart kunnen worden gebruikt. Doet men
dit wel, dan bestaat het gevaar dat de beperkingen van deze kaarten
over het hoofd worden gezien. In de eerste plaats komen niet alle
eigenschappen en bijzonderheden in de geschiktheidsbeoordeling tot
uiting o.a. een gedeelte dat met toevoegingen is aangegeven (zie para
graaf 4.3) en verder is bij het tekenen van de geschiktheidskaarten
enige generalisatie toegepast. Al te kleine kaarteenheden zijn verwaar
loosd.

Foto: Stiboka
(Archiefno.: 20901)
Afb. 18. Japanse lariks, + 36 jaar oud. Boniteit II-III,
op kaarteenheid
.
Weerdingerveld, bosvak 29-a.

Foto: Stiboka
(Archiefno.: 20902)
Afb. 19- Japanse lariks, + 36 jaar oud. Boniteit III-IV,
op kaarteenheid. H31j.VIÏk(p).
Weerdingerveld., bosvak 29-a.

- 82 5-4 Geschiktheidsbeoordeling voor de Japanse lariks
De Japanse lariks vraagt een goede vochtvoorziening en een vrij
hoge chemische vruchtbaarheid.
Binnen de boswachterij Emmen is de vochtvoorziening op de gronden
die hoog boven het grondwater liggen (Gt VII ) geheel afhankelijk van
het vochthoudend vermogen, dat wordt bepaald door het humus- en leemgehalte. Op de overige gronden met Gt VIIa, VI en V wordt dit tevens
beïnvloed, hetzij in gunstige of ongunstige zin, door het grondwater.
Het is duidelijk dat de groei van de lariks sterk reageert op de hiere
in voorkomende verschillen, o.a. verschil in lemigheid van het zand,
het wel dan niet aanwezig zijn van keileem in de ondergrond (zie afb.
18-19) of de ligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld. De meest
gunstige grondwaterstand (GHW) schijnt voor de lariks te liggen tus
sen 40 en 80 cm beneden maaiveld. Komt deze boven de grens van 40 cm
dan worden de gronden te nat voor een goede groei en op de leemarmeen zwak lemige, minder goed doorwortelbare gronden neemt de groei reeds
af bij een grondwaterstand (GHW) tussen 80 à 100 cm.
Een te hoge pH werkt remmend op de groei (Van Goor 1954, 1956)
terwijl een te hoog stikstofgehalte een slingerende stamvorm veroor
zaakt. Fosfaat moet in voldoende mate aanwezig zijn, een P-totaal van
ongeveer 40 kan als een minimum voor een goede groei worden beschouwd
(Van Goor 1955, 1958).
Zeer_ges_chikt
Gronden, die zeer geschikt zijn voor de teelt van lariks komen
in de boswachterij niet voor.
Ge_schikt_
Als geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd de gron
den van de kaarteenheden: Y34 Vil13, Y34 VII13 (xx), Y35 Vil*5 (xx),
Y34 Vlla (xx), H34 VIIb (xx)(x), H35 VTIb (xx), H33 vila (xx)(x),
H34 VTIa (xx)(x), H33 VIIa (xx), H34 VIIa, H35 vila (xx)(x), H41 VI,
H41 VI (xx), H42 VI, H33 VI, H33 VI (xx), H34 VI, H34 VI (xx), H35 VI
(xx), VH35 VIIa, VH33 VI, bS2p VIIb (xx)(x), cS2p VIIb (xx)(x),
bS2p VIIa, bS2p VIIs- (x), bS5p VIIa, bS2p VI, bS2p VI (x) en aVsp VII .
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt +310 ha, dit is + 28,74 % van
de totale oppervlakte.
Het zijn gronden met redelijke tot goede vochtvoorziening en
chemische vruchtbaarheid, waardoor een goede groei van de lariks ge
waarborgd is.
Matig _ge_schikt_
Als matig geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd de
gronden van de kaarteenheden: H41 VIIb (xx)(x), H33 VIIb (xx)(x),
H34 VIIb, H41 VIIa, H41 VIIa (x), H33 VIIa, H41 VIIa, H42 VIIa,
H33 VIIa, aS4z VIIb (x), bSlz VIIb (xx)(x), bS4z VIIb (x), bS1z VIIa
(xx), bS1z VI, bS2p VIIb, bS5p VIIb en cS2p VIIb. De gezamenlijke op
pervlakte bedraagt + 401 ha, dit is + 37,16 % van de totale oppervlak
te.
Het zijn alle gronden waarvan de vochtvoorziening en/of de che
mische vruchtbaarheid te wensen overlaten voor een goede groei van de
lariks.
W e_inig_geschikt
Als weinig geschikt voor de teelt van lariks worden beschouwd
de gronden van de kaarteenheden: H41 VIIb, H33 VIIb, H41 VIIb,
H42 VIIb, H33 VIIb, H41 V, H33 vTxx), H35 V (xx), vH35 V (xx),
aS4z VIIb, bSlz VIIb, bS4z VIIb, bS1z VIIa, bSlz V, en aVsp V.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 363,75 ha dit is + 33,71 %
van de totale oppervlakte.
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De groei van de lariks is op deze gronden slecht door te weinig vocht
(H41 VIIb, H33 VIIb, H41 VIIb, Hb2 VIIb, H33 VIIb) al dan niet gecom
bineerd met een lage chemische vruchtbaarheid (aS4z VIIb, bS1z VTIb,
bS4Z VIIb,bS1z YIIa), of te nat (H41 V, H33 V (xx), H35 V (xx), vH35 V
(xx), aVsp V) al dan niet gecombineerd met een lage chemische vrucht
baarheid (bS1z V).
5.5 Geschiktheidsbeoordeling voor de douglas
De douglas kan met betrekkelijk geringe hoeveelheid vocht nog
een goede opbrengst geven. Hoewel de groei op de vochtiger gronden be
ter is dan op de droge, reageert hij toch arnmerkelijk minder scherp
op verschillen in lemigheid en stand van het grondwater dan de 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 stikstof
gehalte van de humus van ongeveer 2% gelden als minimum voor een goede
groei van de douglas. Groeiremmingen en wortelrot bij douglas kan men
verwachten op gronden met een hoge pH, veroorzaakt door vroegere be
mesting.
Zeer_g_es_chikt
Als zeer geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd de
gronden van de kaarteenheden:
Y34 VIIb, Y34 Vllb (x), Y35 VÏIb (xx) en
VIIa (xx). De gezamenlij
ke oppervlakte bedraagt + 35>50 ha, dit is + 3*29 fo van de totale op
pervlakte.
Zowel vocht als voedingsstoffen zijn in deze gronden in voldoende
mate aanwezig, om te voldoen aan de eisen die de douglas stelt voor
een optimale groei.
Ge_schikt_
Als geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd de gron
den van de kaarteenheden: H3I+ VIIB (xx)(x), H35 VIIB (xx), H33 VIIA
(xx)(x), H34 VIIA (xx)(x), H33 VIIA (xx), H34 VIIA, H35 VIIA (xx)(x),
H41 VI, Hifi VI (xx), H42 VI, H33 VI, H33 VI (xx), H34 VI, H34 VI (xx),
H35 VI (xx), VH35 vila, VH33 VI, aSk-z VIIB (x), bS1z VIIB (xx)(x),
bSif-z VIIB (x), bSlz VIIA (xx), bS2p VIIB, bS2p VIIB (xx)(x), bS5p VIIB,
cS2p VIIB, cS2p VIIB (xx)(x), bS2p VIIA, bS2p VIIA (x), bS5p VIIA,
bS2p VT, bS2p VI (x) en aVsp VIIA. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt
+ 419,25 ha, dit is + 38,87 fo van de totale oppervlakte.
De belemmerende factor op al deze gronden is de chemische vrucht
baarheid. Deze is wat te laag voor een optimale groei. Vocht is in vol
doende mate aanwezig.
Matig ge_sehikt_
Als matig geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd
de gronden van de kaarteenheden: HM VIIB, H41 VIIB (xx)(x), H33 VIIB,
H33 VII (xx)(x), H34 VIIB, H41 VIIA, H41 VIIA (x), H33 VIIA, H41 VIIB.
H42 VIIB, H33 VIRB, HM Vila, H42 VIIA, H33 VIIA, aS4z VIIB, bS4z VIIFE
en bS1z VI. De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 577*25 ha, dit is
+ 53*49 % van de totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden, die niet voldoen aan de mate van chemische
vruchtbaarheid, die noodzakelijk is voor een goede groei van de douglas.
Bovendien zijn ze, uitgezonderd de gronden van kaarteenheid bS1z VI,
wat te droog.

Foto: Stiboka
(Archiefno.: 20907)
Afb. 20. Groveden, + 50 jaar oud. Boniteit III, op
kaarteenheid bSIzVII^(xx).
Emmerdennen, bosvak 11|-a.

Foto: Stiboka
(Archiefno.: 20906)
Afb. 21. Groveden, + 55 jaar oud. Boniteit VI, op kaarteenheid bS1zVIIb(p).
Weerdingerveld, bosvak 9-a.
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Alsweinig geschikt voor de teelt van douglas worden beschouwd de
gronden van de kaarteenheden: HM V, H33 V (xx), H35 V (xx), vH35 V (x),
bS1z Vllb, bSlz VTIa, bSlz V en aVsp V. De gezamenlijke oppervlakte be
draagt + 42,75 ha, dit is + 3*96 fo van de totale oppervlakte.
Deze gronden zijn te nat (H41 V, H33 V (xx), H35 V (xx), vH35 V (x),
bS1z V, aVsp V) of te droog en te arm (bS1z Vllb, bS1z VIIa) voor de
teelt van douglas.
5.6 Geschiktheidsbeoordeling voor de groveden
Over de eisen, die de groveden aan de grond stelt, is nog weinig
bekend. In het algemeen kan men zeggen dat deze houtsoort met weinig'
vocht en voedsel nog een 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 hij doorgaans weinig. De verschillen in groei, die verband hou
den met de bodemgesteldheid, zijn hierdoor binnen de grove-denopstanden
aanmerkelijk kleiner dan bij de andere houtsoorten, uitgezonderd ex
treme gevallen, zoals het niet dan wel aanwezig zijn van keileem in
de ondergrond binnen de uitgestoven laagten (zie afb. 20 en 21).
Zeer_g_es_chikt
Als zeer geschikt voor de teelt van groveden worden beschouwd de
gronden van de kaarteenheden: Y34 VU*3, Y34 VU13 (x), Y35 Vil13 (xx),
Y34 VTIa (xx), H34 VIIb (xx)(x), H 35 VIIb (xx), H33 VIIa (xx)(x),
H34 VTIa (xx)(x), H33 VIIa (xx), H34 VIIa, H35 VIIa (xx)(x), H41 VI,
H41 VI (xx), H42 VI, H33 VI, H33 vi (xx), H34 VI, H34 VI (xx),
H35 VI (xx), VH35 VIIa, VH33 VI, aS4z Vllb (x), bSlz VIIb (xx)(x),
bS4z VIIb (x), bS1 z VIIa (xx), bS2p VIIb (xx)(x), cS2p VIIb (xx)(x),
bS2p VIIa, bS2p VIIa (x), bS5p VIIa, bS2p VI, bS2p VI (x) en aVsp VIIa.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 395^25 ha, dit is + 36,65 % van
de totale oppervlakte.
In deze gronden is voldoende plantevoedsel en vocht aanwezig om
een goede groei van de groveden te waarborgen.
Ge_schikt__
Als geschikt voor de teelt van groveden worden beschouwd de gron
den van de kaarteenheden: H41 VTlb, H41 Vllb (xx)(x), H33 VTIb,
H33 VIIb (xx)(x), H34 VIIb, H41 VIIa, H41 Vïxa (x), H33 VIIa, H41 VIIb,
H42 VIIb, H33 VIIb, H41 VIIa, H42 VIIa, H33 VIIa, aS4z VIIb, bS4z VIIb,
bSlz VI, bS2p Vllb on cS2p VTIb. De gezamenlijks oppervlakte bedraagt
+ 636,75 ha, dit is + 59/» van de totale oppervlakte.
Het zijn gronden waarvan de vochtvoorziening en/of de chemische
vruchtbaarheid niet helemaal toereikend zijn om aan de eisen, die de
groveden voor een goede groei stelt, te voldoen.
Matig gej3chikt_
Als matig geschikt voor de teelt van groveden worden beschouwd
de gronden van de kaarteenheden: H41 V, H33 V (xx), H35 V (x),
vH35 V (xx), bS1z VIIb, bS1z VIIa, bS1z V en aVsp V. De gezamenlijke
oppervlakte bedraagt + 42,75 ha, dit is + 3*96 % van de totale opper
vlakte.
Deze gronden zijn voor de teelt van de groveden te nat of te droog
en te arm om nog goede opbrengsten te leveren.
We_inig_g_es_chikt
Gronden wainig tot niet geschikt voor de teelt van groveden
komen binnen de boswachterij niet voor.
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Exacte gegevens omtrent de eisen die de fijnspar stelt aan de
grond voor een goede groei ontbreken vrijwel. Niettemin is het moge
lijk, zij het globaal, hierover een uitspraak te doen aan de hand van
veldwaarnemingen.
Voor een goede groei van de fijnspar is een goede vochtvoorziening noodzakelijk. Hij reageert namelijk vrij sterk op verschillen in
bodemgesteldheid, die hiermede verband houden o.a. verschil in humusen leemgehalte en/of in de stand van het grondwater, Daarnaast, in te
genstelling met andere naaldhoutsoorten, verdraagt de fijnspar goed
hoge grondwaterstanden (ondieper dan 40 cm,, mits deze niet al te
langdurig optreden.
Wat betreft de chemische vruchtbaarheid , hebben wij de indruk,
dat voor een optimale groei van fijnspar met name voldoende stikstof
in de grond aanwezig moet zijn.
Ze_er_g_eschikt
Als zeer geschikt voor de teelt van fijnspar worden beschouwd de
gronden van de kaarteenheden: Y34 VTI13 (x), Y35 VTI*5 (xx), Y34 VTIa (xx),
H33 VIIa (xx)(x), H34 (xx)(x), H33 vila (xx), H34 VIIa, H35 VIIa (xx)(x),
H41 VI, H41 VI (xx7, H42 VI,H33 VI, H33 VI xx, H34 VI, H34 VI xx, H35 VI
(xx), vH35 VIIa, vH33 VI, bS2p VI en aVsp VIIa.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 175*25 ha, dit is + 16,25 %
van de totale oppervlakte.
Zowel de vochtvoorziening als de chemische vruchtbaarheid zijn
op deze gronden toereikend voor een optimale groei van de fijnspar.
Ge_schikt_
Als geschikt voor de teelt van fijnspar worden beschouwd de gron
den van de kaar-teenheden: Y34 VIIb, E~$b VTIb (xx)(x), H35 Vil*5 (xx),
H41 V, H33 V (xx), H35 V (xx), vH35 V (xx), bS2p VIIb (xx)(x),
cS2p VTlb (xx)(x), bS2p VIIa, bS2p VTIa (x), bS5p VIIa en aVsp V.
De gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 150,25 ha, dit is + 13*93 %
van de totale oppervlakte.
Voor een optimale groei zijn deze gronden wat te droog en/of te
arm, of iets te nat.
Matig geschikt_
Als matig geschikt voor de teelt van fijnspar worden beschouwd
de gronden van de kaarteenheden: H41 Vil*3 (xx)(x), H33 VII*3 (xx)(x),
H34 Vllb, HM VIIa, H41 VIIa (x), H33 VTIa, H41 VIIa, H42 VIIa,
H33 VIIa, aS4z Vllb(x), bS1z VIIb (xx)(x), bS4z VIIb (x), bSlz VIIa (xx),
bSIz VI, bS1z V, bS2p Vil13 en cS2p VIIb. De gezamenlijke oppervlakte
bedraagt + 403,75 ha, dit is + 37>41 % van de totale oppervlakte.
Het zijn alle gronden die voor de teelt van fijnspar te droog
en/of te arm zijn om nog goede opbrengsten te leveren.
WeJ.nig_ges_chikt
Als weinig geschikt voor de teelt van fijnspar worden beschouwd
de gronden van de kaarteenheden: H41 VIIb, H33 VTIb, H41 VTIb,
H42 VTIb, H33 VIIb, aS4* VIIb, bS1z VIIb, bS4z VIIb en bS1z VTIa. De
gezamenlijke oppervlakte bedraagt + 345*50 ha , dit is + 32,02 % van
de totale oppervlakte.
Deze gronden zijn vooral te droog en te arm om te voldoen aan
de eisen die de fijnspar stelt.
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De oppervlakte per geschiktheidsklasse voor de lariks, douglas, grove- I
den en fijnspar in ha en % van de totalecppervlakte.
zeer geschikt
1
ha
lariks
douglas
groveden
fijnspar

%

geschikt
2
ha
310,-

35^50
395,25
175,25

3^29
36,65
16,25

419,25
636,75
150,25

matig geschikt
3

%

ha

28,74
38,87
59,-13,93

401,—
577,25
42,75
403,75

f°
37,16
53,49
3,96
37,41

weinig geschikt!
4
j
ha

%

1

I

363,75
42,75

33,71
3,96 |

345^50

32^02 |

Afb. 22. Tabel van de oppervlakte, die elk van de geschiktheidsklassen
voor lariks, douglas, groveden en fijnspar inneemt.
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KARTERING EN KAARTEN

Voor de opdrachtgever kan het soms verhelderend werken wanneer
hij enig inzicht krijgt omtrent de wijze waarop de kaarten tot stand
zijn gekomen.
In het onderstaande wordt iets gezegd over het gebruikte kaart
materiaal, het veldwerk3 waarnemingsdichtheid en boordiepte alsmede
over de wijze van tot stand komen van de bodemkaart en geschiktheidskaarten.
6.1 Kaartmateriaal
Als basis voor de definitieve bodemkaart en geschiktheidskaarten
is de bedrijfskaart 195^-1964, schaal 1 : 10 000 van het Staatsbosbe
heer gebruikt. Voor de veldopname dienden als basis luchtfoto's op
schaal 1 : 5 000. Het voordeel van luchtfoto's bij de veldopname t.o.v.
de bedrijfskaart is, dat zij meer oriënteringspunten geven. Dit komt
zowel de kwaliteit als het tempo van de opname ten goede.
6.2 Veldwerk
Het veldwerk vond plaats in de periode van begin april tot eind
juli 1964. Ter afsluiting van het veldwerk zijn in de herfst daarop
enkele excursies gehouden met deskundigen van het Staatsbosbeheer.
Deze excursies hadden tot doel het vaststellen van de geschiktheids
beoordeling door o.a. metingen te verrichten in opstanden op verschil
lende gronden.

6.3 Waarnemingsdichtheid, werkwijze en diepte van de boringen
De waarnemingsdichtheid is afhankelijk van de kaartschaal. Hoe
groter de kaartschaal is des te meer onderverdelingen kan men aan
brengen. Maar dit houdt tevens in dat het aantal waarnemingen (borin
gen) zal moeten toenemen om al deze onderverdelingen nog betrouwbaar
te kunnen weergeven op de bodemkaart.
Op verzoek van de opdrachtgever zijn binnen de boswachterij ge
middeld 2 à 3 boringen per ha verricht. De boringen zijn niet volgens
een vast systeem (raaiensysteem) over de oppervlakte verdeeld. Zowel
de plaats als het aantal per ha is in het veld aan de hand van terreinkenmerken en de bodemgesteldheid bepaald (vrije kartering). Zo is in
gebieden met een betrekkelijk uniforme bodemgesteldheid (bijv. in vrij
vlak liggende oude dekzanden en in grote u:\tgestoven laagten) minder
geboord dan in gebieden met vrij grote bodemverschillen over korte af
standen (bijv. in reliöfrijke jonge dekzanden en opgestoven heuvels).
Op de voldkaa.,-'v,^j. ^ijn da belangrijkste profielkenmerken van alle
boringen in code vastgelegd. Van gemiddeld één boring per ha is tevens
een beknopte profielbeschrijving gemaakt. De profielkenmerken zijn be
paald door visuele waarnemingen en schattingen. Ter controle van de
geschatte profielkenmerken, humusgehalte, zandgrofheid en leemgehalte,
zijn een aantal grondmonsters genomen en onderzocht op het B^drijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
De bodemgrenzen zijn in het veld op de veldkaarten ingeschetst
aan de hand van de boringen en duidelijke topografische- en/of land
schappelijke kenmerken.
De maximale boordiepte bedroeg 180 cm. Alle beschreven boringen
zijn tot op deze diepte uitgevoerd en de overige tot op verschillende
diepten, maar doorgaans ook dieper dan 120 cm.
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6 . k Vervaardiging van de kaarten
Voor het vervaardigen van de definitieve bodemkaart zijn eerst
de veldkaarten (luchtfoto's) langs fotografische weg verkleind van
1 : 5 000 naar 1 : 10 000. Daartoe zijn de bodemgrenzen via calques
overgebracht op de basiskaart, schaal 1 : 10 000. Op deze wijze ont
stond de bodemkaart in gedetailleerd overzicht.
Aan de bodemkaart is de naam "bodemkaart in gedetailleerd over
zicht" gegeven, daar deze het best overeenkomt met het aantal waarne
mingen en de gedetailleerdheid van de kaart.
Voor het maken van de geschiktheidskaarten is een lijst opgesteld
van alle kaarteenheden met hun toegekende geschiktheid (bijlage 7)«
Met behulp van deze lijst konden de geschiktheidskaarten van de bodem
kaart worden afgeleid.
De dwarsdoorsneden (bijlage 6) zijn getekend aan de hand van pro
fielbeschrijvingen, gemaakt van de boringen die speciaal hiervoor zijn
verricht met een onderlinge afstand van 40 meter. Het verloop van het
maaiveld is met behulp van een hoogtemeter bepaald.
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