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VOORWOORD
In opdracht van de Directie van Staatsbosbeheer is in de boswachterij
'Ödoom"een detailkartering uitgevoerd van de bosvakken die zijn opge
nomen in het cultuurplan voor de eerstkomende 10 jaar (kapvlakten).
Zowel de opname als de rapportering is verricht door A. Buitenhuis,
medewerker bij de afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering. Ir. K.R. Baron van Lynden, hoofd van de afdeling Bosbouw.,
verleende zijn medewerking bij de bosbouwkundige interpretatie van de
gronden.
Leiding en coördinatie van dit onderzoek had H.J.M.Zegers.

cr

(Ir. R.P.H.P. van der Schans)

HET HOOFD VAN DE AFDELING
Qpnu A rtrPT?Ttf

(Ir. G.J.W.Westerveld)
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vakken, of gedeelten daarvan, die in het cultuurplan zijn opgenomen

Afb. 1

Bedrijfskaart, schaal 1=30000 (complex Odoornerveld en Klijndijk)
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vakken,of gedeelten daarvan,die in het cultuurplan zijn opgenomen

Afb. 2 Bedrijfskaart, schaal 1=30000 (complex Exlooërveld, Eeserveld en Buinerveld )

1. INLEIDING
De bodem- en geschiktheidskaarten, schaal 1 : 25 000, geven een
globaal overzicht van de bosbouwkundige mogelijkheden van de gronden in
de gehele boswachter!j. Voor de gedeelten die binnenkort voor herbebos
sing in aanmerking komen heeft men echter,, in verband met de opstelling
van het cultuurplan, behoefte aan gedetailleerde informatie (bodemkundige kennis). Orn hierin te voorzien zijn, van alle (k8) in het cultuurplan
opgenomen vakken, weergegeven op afb.1 en 2, afzonderlijke bodem- en
grondwatertrappenkaartjes gemaakt, schaal 1 2 5000. Aan deze kaartjes
kan een gedetailleerd beeld van de bosbouwkundige mogelijkheden van de
grond worden ontleend. Het rapport geeft een toelichting op en een be
schrijving van deze kaartjes, benevens een bodemkundige geschiktheidsbeoordeling van de kaarteenheden voor de bosbouw.
Het veldwerk voor deze kartering vond plaats in de maanden september
en oktober 19^5 - Als basiskaart voor de veldopname en de in dit rapport
afgebeelde bodem- en grondwatertrappenkaartjes is de bedrijfskaart,
s chaal 1 : 5000, gebruikt.
Het aantal boringen per ha bedraagt ongeveer 5 en de boordiepte
1S0 cm. De gegevens van de boringen zijn op de veldkaarten in code ver
meld. De bodem- en grondwatertrapgrenzen zijn op grond van de boringen
en aan de hand van topografische en landscha.ppelijke terreinkenmerken
op de veldkaarten ingeschetst en later overgebracht op de definitieve
bodem- en grondwatertrappenkaartjes.
De indeling en codering van de gronden is gelijk aan die van de
bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000,van de gehele bos
wachter! j. Gezien de grotere kaartschaal en het aantal boringen per ha
zou een fijnere indeling van de gronden, bijv. naar de korrelgrootte en
lemigheid van het zand, of de diepte van de keileem, heel goed mogelijk
zijn geweest. Hiervan is echter afgezien omdat, naar de huidige kennis,
deze kleinere bodemverschilien voor de bosbouw in het algemeen van geen
of weinig betekenis zijn. Wel komen, als gevolg van een geringere genera
lisatie (zie par. 1.6 in rapport 666), de grenzen op de kaartjes, schaal
1 : 500C, aanmerkelijk meer met de werkelijkheid overeen. Bovendien zijn
er kaarteenheden weergegeven die, door hun geringe oppervlakte, op de
globale bodem- en grondwatertrappenkaart moesten vervallen.
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Legenda van de gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart

schaal V 25000
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Legenda van de globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw

schaal 1 : 25000

2.

BESCHRIJVING VAN DE BODEMGESTELDHEID EN DE BOSBOUWKUNDIGE
GESCHIKTHEID VAN DE GRONDEN

Van I1.8 bos vakken of gedeelten daarvan (zie afbeelding 1 ) zijn,
zoals vermeld., afzonderlijke bodem- en grondwatertrappenkaartjes ver
vaardigd, op schaal 1 : 500C- Deze zijn bijeengebracht op bijlage 1.
Elk kaartje geeft een duidelijk overzicht van de verbreiding van
de verschillende bodemeenheden of de grondwatertrappen in het desbetref
fende vak. Voor de betekenis van de codes op genoemde kaartjes en van de
klassen waarmee de geschiktheid van de gronden is aangegeven, wordt ver
wezen naar de legenda's van de bodem-, grondwatertrappen- en bodemgeschiktheidskaart, schaal 1 : 25 000 (afbeelding 3j ^ en 5)« Voor de op
zet van de legenda's e.d. raadplege men rapport no- 666, dit geldt even
eens t.a.v. een uitvoerige beschrijving over het ontstaan van de gronden,
hun kenmerken en eigenschappen, enz. In dit hoofdstuk wordt volstaan met
het geven van een korte beschrijving van de bodemgesteldheid, waarbij
vermeld: de mediaan en de lemigheid van liet zand, het humusgehalte van
de bovenlaag, de diepte van verwerking en de geschiktheidsklassen waar
toe de voorkomende eenheden behoren. Soms wijkt de bosbouwkundige ge
schiktheid enigszins af van de algemene beoordeling. Dit houdt verband
met de variaties die binnen één kaarteenheid kunnen voorkomen, zoals
restanten keileem, cultuurinvloed, aard van de ondergrond bij de duinvaaggronden.
Complex Odoornerveld, vak 1 - afcLe.
Bodemgesteldheid: Men treft in deze afdeling alleen veldpodzolgronden
aan op keileem beginnend tussen 60 en 80 cm. Het zand boven de keileem
is matig fijn (M50 + l6o) en sterk lemig (+ 20%). In een zone juist
boven de keileem komen duidelijke grondwaterverschijnselen en veel roest
voor. Hieruit blijkt dat er periodiek water stagneert op de keileem. De
GHG komt tussen i[.0 en 80 cm (Gt Vlb) . Als gevolg van de grondbewerking
komen in de Al-horizont soms brokken B-horizont voor. Niettemin is het
humusgehalte in de bovenlaag nog betrekkelijk hoog en bedraagt gemiddeld
7 à 9$.
Geschiktheid: Klasse 2.
Complex Odoornerveld, vak 9 - afd.a en b.
Bodemgesteldheid : In beide afdelingen komen nogal verschillen in de
bodemgesteldheid, voor. Men treft hier aan: haarpodzolgronden in zeer fijn
(M50: 130 à 150), sterk lemig (20 à 25;») zand, code Hdl+l). en in matig
fijn (M50: l60 à 180), leemarm en zwak lemig (8 à 15%) zand, code Hd52.
Verder veldpod.zolgronden in matig fijn (M5O: 150 à 160), zwak en sterk
lemig (16 à 18%) zand, code HI1J4 en dulnvaaggronden zonder en met een
podzolprofiel in de ondergrond, code aZdz51 (uitgestoven laagten) en
code bZdp51 (opgestoven heuvels). In de ondergrond is overal keileem
aanwezig binnen 180 cm, uitgezonderd bij kaarteenheid bZdp^l. Binnen
deze gronden begint de keileem overwegend dieper dan 180 cm.
Niettegenstaande er in de bovenlaag van de haar- en veldpodzol
gronden B-resten en in de directe omgeving van de duinvaaggronden ook
stuifzand (toevoeging s) voorkomt, bedraagt het humusgehalte van de
bovenlaag nog 1|. à 'Jfo. De heterogeniteit in de bovenlaag is een gevolg
van de grondbewerking tot een diepte van 30 à 5C cm. In de duinvaag
gronden komt de grondbewerking minder duidelijk tot uiting, vooral
binnen eenheid bZdp51, waar alleen het micropodzol is verdwenen. In
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de uitgestoven laagten daarentegen is het dunne, zeer humusarme stuifzanddekje (10 à 20 crn) vermengd met C-materiaal of met de hier ondiep
voorkomende keileem.
Hetoverstoven podzolprofiel van kaarteenheid bZdp51 bestaat uit een
haarpodzol en is overwegend bedekt door 90 à 100 cm matig humusarm
stuifzand.
Grondwater komt niet voor binnen l80 cm (Gt Vllb). Ook zijn er
vrijwel geen aanwijzingen dat er regenwater op de keileem stagneert.
Geschiktheid; Kaarteenheden Hdi|l|., Hd52 en Hkk - klasse ]+. De kaarteenheden
bZdp51 en aZdz51 worden in het algemeen tot klasse 7 gerekend. Maar door
dat de keileem binnen eenheid bZdp51 niet veel dieper aanwezig is dan
180 cm en binnen eenheid aZ&z5'l vrijwel aan de oppervlakte komt,, mag men
ook rekenen op een redelijke groei van alle naaldhoutsoorten,, Am. eik en
berk.
Complex Odoornerveld, vak 18 - afd.b en c.
Boderagesteldheld: In afdeling b komen alleen veldpodzolgronden voor in
zeer en matig fijn (M50: 120 à 190)^ leemarm (< 10^) zand.
In de bovenste 50 à 80 cm van het profiel is de oorspronkelijke
gelaagdheid grotend.eels verstoord als gevolg van de grondbewerking.
Hierdoor komt in de Al-horizont vrij veel B-materiaal voor. Het humusgehalte in deze horizont bedraagt d.an ook maar 3 a 3fo.
In afdeling c treft men niet-verwerkte veldpodzolgronden aan in
zeer fijn (M50: 1J0 à U+O), sterk lemig (20 à 2F>f0) zand., dat op een
diepte van 80 à 120 cm overgaat in zeer en matig fijn leemarm zand met
op de overgang een zogenaamde keienvloer. Zij hebben een dunne homogene
A1, waarschijnlijk ontstaan doordat er landbouw op uitgeoefend is. Het
humus gehalte in de A1 bedraagt 6 à 8fo.
Zowel in afdeling b als c hebben de gronden een diepe grondwater
stand, Gt Vllb.
Geschiktheid; Kaarteenheid Hlj.2 - klasse 9 met toevoeging f j de groveden
zal echter doorgaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van een
redelijke groei. Kaarteenheid Hl>rli- - klasse 7 rnet toevoeging f.
Complex Odoornerveld; vak 21 - afd.a.
Bodemgesteldheid: Verschillen in de bodemgesteldheid komen In deze afde
ling niet. voor. Het zijn veldpodzolgronden in zeer fijn (M50: 130 à 11^0),
sterk lemig (20 à 25$) zand, met Gt Vllb. V/el komt er in de ondergrond
zeer en matig fijn., plaatselijk matig grof zand voor. Dit premorenale
zand begint op 80 à 110 cm. Op de overgang is veelal een keienvloer
aanwezig.
De gronden hebben overwegend een dunne3 homogene Al-horizont. Alleen
plaatselijk komen in deze horizont wat B-resten voor als gevolg van een
grondbewerking tot 30 à 1+0 cm. De homogene A1-horizont is waarschijnlijk
ontstaan doordat vroeger op deze gronden landbouw werd uitgeoefend. Het
humusgehalte in de A1 bedraagt 6 à 8$.
Geschiktheid; Klasse 7 met toevoeging f.
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Complex Odoornerveld, vak 23 - af d.d.
Bodemgesteldheid: In deze afdeling treffen we hoofdzakelijk veldpodzolgronden aan in matig fijn (M50: 160 à 180) leemarm en zwak lemig (7 h
12$) zand. met Gt Vllb, Tussen 120 en l80 cm gaat dit zand over in zeer
en matig fijn., leemarm zand (premorenaal zand) met op de overgang soms
een keienvloer. Verder komen voor: duinvaaggronden zonder een podzolprofiel (uitgestoven laagten) en een kleine oppervlakte diep verwerkte
gronden. Deze laatstgenoemde zijn zo heterogeen van opbouw dat ze niet
meer konden worden ondergebracht in een bepaalde eenheid. Ze bestaan
uit opgebracht humeus materiaal vermengd met B- en C-resten en restanten
veen. In de uitgestoven laagten (aZdz.51), die aanzienlijk lager liggen
in het terrein* komt het grondwater binnen 180 cm, Gt Vila. Stuifzand
komt hier vrijwel niet in voor. De uiterst humusarme C-horizont, bestaan
de uit matig fijn., leemarm en zwak lemig zand (dekzand) of zeer en
matig fijn leemarm zand (premorenaal zand) .ligt aan de oppervlakte.
Het hurnusgehalte in de bovenlaag van de veldpodzolgronden bedraagt
5 à 10$. In deze laag komen, als gevolg van de grondbewerking, nogal
wat brokken B-materiaal voor; soms stuifzand.
Geschiktheid; Kaarteenheid H52 - klasse 7 met toevoeging f en kaarteen
heid bZdz51 - klasse 10.
Complex Odoornerveldj vak 26 - afd.b (gedeeltelijk)
Bodemgesteldheid: In dit deel van afdeling b treft men alleen veldpod
zolgronden aan in zeer en matig fijn (M50: 1J0 à 1Ö0), leemarm en zwak
lernig (8 à 11$) zand. In de ondergrond komen soms enkele dunne leemlagen
voor.
Als gevolg van de ondiepe grondbewerking (30 à k0 cm) vindt men in
de A1-horizont wat B-resten .
Het hurnusgehalte in deze horizont be
draagt 5 a 7$.
De GHG komt niet binnen 180 cm (Gt Vllb).
Geschiktheid,: Klasse 9 met toevoeging f; de groveden zal echter doorgaans
wel zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveldj vak 27 - afd.e.
Bodemgesteldheid,: Veldpodzolgronden in zeer en matig fijn (M50: 130 à
160), zwak en sterk lemig (12 à 22$) zand met Gt Vllb. Tussen 60 à 100
cm gaat dit zand over in zeer en matig fijn, leemarm zand (premorenaal).
Op de overgang is veelal een keienvloer aanwezig.
In de Al-horizont komen wat B-resten voor als gevolg van een ver
werking tot 30 à 50 cm. Het hurnusgehalte in deze horizont bedraagt
6 à 10$.
Geschiktheid: Klasse 7 met toevoeging f.
Complex Odoornerveldj vak 31 ~ afd.a.
Bodemgesteldheid: In deze afdeling komen nogal verschillen in de bodem
gesteldheid voor. Men vindt er: haarpodzolgronden in matig fijn (M50:
+ 160)^ zwak lemig (+ 12$) zand^ tussen 100 à 120 cm overgaande in
matig fijn en grof, leemarm zand,, code Hd52j veldpodzolgronden in zeer
en matig fijn (M50: 120-200), leemarm (< 10$) zand, code H1+2J duin
vaaggronden zonder en met podzolprofiel in de ondergrond,, code aZdz31
(uitgestoven laagten) en code bZdp51 (opgestoven heuvels).
Behalve binnen kaarteenheid aZdz51 zijn alle gronden tot een
diepte van J0 à 80 cm verwerkt. Hierdoor is de A1-horizont van de
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haar- en veldpodzolgronden vermengd met stuifzand en B-materiaal. Het
humusgehalte in deze horizont bedraagt maar 3 à 5^- Het stuifzanddek
(50-70 cm dik) van de opgestoven heuvels is door de verwerking met Aen B-materiaal van het overstoven profiel vermengd. Het humusgehalte
van deze vermengde laag bedraagt 1-g- à 2
De gronden van kaarteenheid aZdz51 zijn tot een diepte van I4.O à
60 cm verwerkt waardoor het veelal aanwezige, dunne stuifzanddekje van
+ 10 cm vermengd is met C-materiaal, dat bestaat uit zeer en matig fijn
soms zelfs matig grof, leemarm zand (premorenaal).
Grondwater komt in deze afdeling nergens binnen 180 cm voor (Gt Vllb).
Geschiktheid: Kaarteenheid Hk2 - klasse 9 met toevoeging fj de groveden
zal echter doorgaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van een rede
lijke groei. De kaarteenheden Hd52 en bZdp51 - klasse J met toevoeging f
en kaarteenheid aZdz51 - klasse 10.
Complex Qdoornerveld, vak 33 - afd.b.
Bodemgesteldheid : In deze afdeling komen alleen veldpodzolgronden voor.
Ze verschillen in textuur, er zijn: veldpodzolgronden in zeer en matig
fijn (M5O: 130 à 160), zwak en sterk lemig (15 à 20$) zand, tussen 80 en
120 cm overgaand in zeer en matig fijn leemarm zand (code Hljii-) en veld
podzolgronden in zeer en matig fijn (M50: 110 à 200), leemarm en zwak
lemig (6 à 12$) zand, code Hlt-2.
Door de grondbewerking (I4.0 à 50 cm diep) komen in de Al-horizont
wat B-resten voor. Het humusgehalte in deze horizont bedraagt 6 à 9$*
Het grondwater komt bij deze gronden niet binnen 180 cm (Gt Vllb).
Geschiktheid: Kaarteenheid HIi-lj. - klasse 7 met toevoeging f en kaarteen
heid Hlj.2 - klasse 9 met toevoeging f; op de laatstgenoemde gronden zal
de groveden doorgaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van een
redelijke groei.
Complex Qdoornerveld, vak 1|0 - afd.b.
Bodemgesteldheid: In deze kleine afdeling komen vrij veel bodemverschil
ien voor. Men treft erin aan: veldpodzolgronden in matig fijn (M50: 15O200), leemarm (< 10fo) zand, code Hlj.25. veldpodzolgronden in matig fijn
(M50: 160 k 170), leemarm en zwak lemig (8 à 12#>) zand dat tussen 80 à
120 cm overgaat in zeer en matig fijn, leemarm zand, code H52; haarpodzolgronden in matig fijn (M50: 160 à 170), leemarm en zwak lemig (8 à
12$) zand, tussen 150 à 170 cm overgaand in zeer en matig fijn leemarm
zand, code Hd52; duinvaaggronden met een overstoven podzolprofiel, code
bZdp51.
Alle gronden hebben Gt Vllb. Ze zijn tot een diepte van 70 à 100 cm
verwerkt, waardoor in de A-horizont van de veld- en haarpodzolgronden
nogal wat B-resten voorkomen. Het humusgehalte in deze laag, met plaat
selijk tevens stuifzandinvloed, bedraagt dan ook maar 3 à 5$. Bij de
duinvaaggronden komen, als gevolg van de grondbewerking, in de 60 à 80
cm dikke stuifzandlaag resten van de A-horizont voor van het overstoven
podzolprof iel. Het humusgehalte in het stuifzandpakket bedraagt 1-g- k
oJL d
Geschiktheid: Kaarteenheden Hd52, H52 en bZdp51 - klasse 7 met toevoe
ging f en kaarteenheid HU2 - klasse 9 met toevoeging f; de groveden
zal doorgaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van een rede
lijke groei.

Complex Odoornerveld, vak 1+3 ~ afd.b.
Bodemge ste ldheid; In deze afdeling treft men alleen veldpodzolgronden
aan in zeer en matig fijn (M50: 110-200), overwegend leemarm (< 10$)
zand, met Gt Vllb. Zij zijn tot een diepte van 1+0 à 60 cm verwerkt ; als
gevolg hiervan komen in de A1-horizont wat B-resten voor. Het humusgehalte in deze horizont bedraagt 1+ à 6$.
Geschiktheid; Klasse 9 met toevoeging f; de groveden zal doorgaans wel
zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 1+7 - afd.b.
Bodemgesteldheid; In deze afdeling treft men de volgende kaarteenheden
aan: veldpodzolgronden in zeer en matig fijn (M50: 110 à 200), leemarm
(< 10$) zand, code Hl;.2j veld- en haarpodzolgronden in matig fijn (M5Q:
160 à 170), leemarm en zwak lemig (8 à 12$) zand, dat tussen 80 à 130 cm
overgaat in zeer en matig fijn of soms in matig grof., leemarm zand,
code H52 en Hd52. Soms is op de overgang een keienvloer aanwezig.
Alle gronden zijn tot een diepte van 1+0 à 50 cm verwerkt, waardoor
in de Al-horizont B-resten voorkomen. Het humusgehalte in deze horizont
bedraagt 1+ à 5$ =
De GHG komt nergens binnen 180 cm; Gt Vllb.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hl+2 - klasse 9 met toevoeging f; de groveden
zal hier doorgaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van een
redelijke groei. De kaarteenheden H52 en Hd52 behoren tot klasse 7 met
toevoeging f.
Complex Odoornerveld, vak 1+9
Bodemgesteldheid : Er komen in dit vak alleen veldpodzolgronden voor in
zeer en matig fijn (M50: 110-200), leemarm (< 10$) zand, code Hl+2 en in
matig grof (M5O: 210-350), leemarm (< 10$) zand, code H71• Bij de laatste
gaat het grove zand tussen 90 k 120 cm veelal over in zeer fijn zand.
De gronden zijn alle tot een diepte van lj.0 à 60 era verwerkt, waar
door in de A1-horizont wat B-resten voorkomen. Het humusgehalte in deze
horizont bedraagt 1+ à 6$.
De GHG komt niet binnen 180 cmj Gt Vllb.
Geschiktheid; Klasse 9j maar bij kaarteenheid Hl+2 met toevoeging f.
Bovendien zal op deze gronden de groveden nog zodanig groeien dat men
kan spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 50Bodemgesteldheid: Evenals in vak 1+9 komen in dit vak veldpodzolgronden
voor in zeer en matig fijn (IVÇO: 110 k 200), overwegend leemarm (< 10$)
zand, code Hl|.2 en in matig grof (M50: 250 à 1+00), leemarm (< 10$) zand,
code H71 dat dieper dan 120 cm overgaat in matig fijn leemarm zand.
Ze zijn tot een diepte van 1+0 k 60 cm verwerkt. Het humusgehalte
in de met wat B-resten vermengde Al-horizont bedraagt 1+ k 8$.
De GHG ligt dieper dan 180 cm, Gt Vllb.
Geschiktheid: Zie beschrijving van vak 1+9•
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Complex Odoornerveld, vak 51+ - afd. a en d.
Bodemgesteldheid : In deze afdelingen komen zes kaarteenheden voor:
moerpodzolgronden, code vWp; veldpodzolgronden en haarpodzolgronden In
matig fijn (M50: 160 à 170)5 leemarm en zwak lemig (6 à 13$) zand* dat
tussen 80 à 120 cm overgaat in zeer, matig fijn of grof, leemarm zand
met op de overgang veelal een keienvloer, code H52 en Hd52j veldpodzol
gronden in zeer en matig fijn (M50; 110-200), leemarm (< 10$) zand,
code HJ+2j duinvaaggronden zonder en met een podzolprofiel in de onder
grond, code aZdz51 (uitgestoven laagten) en bZdp51 (opgestoven heuvels).
Al deze gronden zijn verwerkt tot een diepte van 30 &• I4.O cm. Door
de vex-werking komen in de A1-horizont van de podzolgronden soms wat
B-resten of loodzand voor. Het laatste is vooral het geval bij kaart
eenheid HI4.2. Een gedeelte van laatstgenoemde gronden en een gedeelte van
de
haarpodzolgrondenzl^n bedekt door een dun stuifzanddekje dat soms
enigszins vermengd is met de A1-horizont. Het is duidelijk dat hierdoor
nogal verschillen in'het humusgehalte van de bovenlaag voorkomen. Dit
bedraagt in de A1 -horizont van kaarteenheid HIt-2 3 à. 5in die van
kaarteenheid H52 en Hd52 1). à 8$ en in die van de moerpodzolgronden meer
dan 15$. Bij de laatste komt in de A1-horizont zelfs zuiver veen voor.
De dikte van het zeer humusarme (+ lp humus) stuifzanddek van de
duinvaaggronden met een podzolprof iel in de ondergrond bedraagt lj.0 à 60
cm. Door de grondbewerking is het micropodzol verdwenen. In de uitgesto
ven laagten is door de grondbewerking het zeer dunne stuifzanddekje van
+ 10 cm vermengd- met C-materiaal. Dit materiaal bestaat overwegend uit
zeer fijn en matig fijn leemarm zand (premorenaal).
De GHG van deze gronden ligt tussen 160 en 300 cm.
Geschiktheid; Kaarteenheid vWp - klasse I4., de kaarteenheden H52, Hd52
en bZdp51 - klasse 7 met toevoeging f, kaarteenheid Hlf.2 - klasse 9 met
toevoeging f en kaarteenheid aZdz51 - klasse 10. Op de gronden van
kaarteenheid Hi|.2 zal de groveden doorgaans zodanig groeien dat men kan
spreken van een i^edelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 53 - afd.b.
Bodemgesteldheid; De grootste oppervlakte van deze afdeling wordt ingeno
men door veldpodzolgronden. Deze komen voor in zeer en matig fijn (M50:
130 à 150)* zwak en sterk lemig (15-22$) zand-, code Hl|.lj.; in matig fijn
(M5O: 160 à 170) leemarm (8 à 10$) zand, code H52 en in zeer en matig
fijn (M50: 110-200) leemarm (< 10$) zand, code Hl[.2 (premorenaal). Dit
zand is ook aanwezig in de ondergrond binnen de eenheden HI4.J4. en H52
waar het resp. begint tussen 50 en 80 cm en tussen 100 en 150 cm. Op de
ovei^gang is veelal een keienvloer aanwezig, terwijl het zand juist boven
deze keienvloer vaak sterk lemig is. De overige oppervlakte binnen deze
afdeling wordt ingenomen door duinvaaggronden zond.er en met een podzol
prof iel in de ondergrond, code aZdz51 (uitgestoven laagten) en bZdp51
(opgestoven heuvels). Alle gronden zijn tot een diepte van 30 à 50 cm
verwerkt. Als gevolg hiervan komen In de A1-horizont van de podzolgronden
veelal wat B-resten voor en In die van kaarteenheid Hl).2 ook veel loodzand.
Het humusgehalte in de A1-horizont van deze kaax-teenheid bedraagt dan
ook niet meer dan 2 à 3$° Dit is duidelijk het geval langs de oostgrens,
waar waarschijnlijk ook nog A-materiaal is weggestoven. Elders ligt het
humusgehalte in de A1-horizont wat hoger en bedraagt het overwegend
3 à 5$^ ook binnen het gedeelte van kaarteenheid H52 zonder stuifzand.
Het humusgehalte van het stuifzand binnen kaarteenheid bZdp51 be
draagt 1 à 2$, de dikte van het dek is 50 a. 80 cm. Onder dit stuifzanddek is een haarpodzol aanwezig in matig fijn, leemarm zand. In de uit
gestoven laagten, kaarteenheid aZdz51, is de zeer geringe hoeveelheid
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stuifzand vermengd met C-materiaal. Dit bestaat uit zeer fijn, matig
fijn of matig grof, leemarm zand (premorenaal).
Binnen de podzolgronden varieert de GHG van 150 tot 220 cm, Gt Vllb;
binnen de duinvaaggronden zonder een podzolprofiel van 120 tot l80 cm.
Gt Vila en binnen de duinvaaggronden komt de GHG nergens boven 180 cm;
Gt Vllb.
Geschiktheid:Kaarteenheden Hkk, H52 en bZdp51 - klasse 7 met toevoeging f,
kaarteenheid Hl+2 - klasse 9 niet toevoeging f en kaarteenheid aZdz51 klasse 10.
Op de gronden van kaarteenheid H2^2 zal de groveden doorgaans zodanig
groeien dat men ken spreken van een redelijke groei, uitgezonderd in het
gedeelte met het lage humusgehalte in de bovenlaag, waar ook de fijnspar
maar nauwelijks zeer matig groeit.
Complex Odoornerveld, vak 56 - afd.d (gedeeltelijk) en c.
Bodemgesteldheid: De in deze afdelingen voorkomende gronden zijn: moerpodzolgronden, code vWp; duinvaaggronden, code bZdp51 ; veldpodzolgronden in
zeer en matig fijn (M50: U+O à 160), overwegend zwak lemig (1k. à 18$)
zand, code Hl+li en in matig fijn (M50: 160 à170), leemarm en zwak lemig
(6-12$) zand, code H52. Van eenheid H52 gaat het zand tussen 60 à 80 cm
over in zeer en matig fijn, zwak en sterk lemig zand, en tussen 150 à
180 cm in zeer en matig fijn, leemarm zand (premorenaal zand). Dit
laatste is, op ongeveer dezelfde diepte ook het geval binnen kaarteenheid
Ekk •
Alle genoemde gronden zijn tot een diepte van 70 à 80 cm verwerkt.
Hierdoor komen in de A1-horizont van- de veldpodzolgronden vaak B-resten
voor, zodat het humusgehalte van de A1 nogal varieert. Het bedraagt
5-10$.
In de duinvaaggronden komt door de grondbewerking A-materiaal van
het overstoven podzolprofiel in het stuifzanddek voor, dat 60 à 70 cm
dik is, terwijl in de moerpodzolgronden de moerige A1, grotendeels be
staande uit zuiver veen, thans geheel vermengd is met B- en C-resten en
voornamelijk voorkomt in het onderste deel van de verwerkte laag.
Binnen laatstgenoemde gronden komt de GHG tussen 60 à 80 cm en
daalt de GLG doorgaans niet dieper dan l80 cm, Gt Vla. In de gronden van
kaarteenheid EÜ4.I+ komt de GHG tussen 80 a 150 cm, Gt Vila, en binnen die
van eenheid H52 tussen 16O-I8O à 190 cm, Gt Vila soms Gt Vllb. Bij de
duinvaaggronden komt het grondwater niet binnen 180 cm, Gt Vllb.
Geschiktheid: Kaarteenheid vWp met Gt Vla - klasse 2, met Gt Vila klasse I4. en de kaarteenheden
Hp2 en bZdp51 - klasse 7 met toevoe
ging f.
Complex Odoornerveld, vak 57 - afd.a.
Bodemgesteldheid: Er komen in deze afdeling alleen veldpodzolgronden voorj
in zeer en matig fijn (M50: 110-200), leemarm (< 10$) zand, code Hlt-2j in
matig fijn (M50: 160 à 180), overwegend leemarm (6 à 10$) zand, code H52
en in matig grof (M50: 250-^00), leemarm (< 10$) zand, code H71•
Binnen eenheid H52 gaat het zand tussen 70 à 110 cm over in zeer
fijn, matig f'ijn of grof, leemarm zand (premorenaal). Op de overgang is
veelal een keienvloer en/of vrat lemig zand aanwezig.
Door de grondbewerking tot een diepte van 60 à 80 cm komen in de
A1-horizont nogal vrat B-resten voor. Het humusgehalte in deze horizont
varieert van 5 tot 8$.
Het grondwater komt nergens binnen l80 cm, Gt Vllb.
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Geschiktheid: Kaarteenheid H52 - klasse 7 met toevoeging f en de kaart
eenheden Hl+2 en H71 - klasse 9, eerstgenoemde ook met toevoeging f. Op
deze gronden zal ook de groveden doorgaans zodanig groeien dat men kan
spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 58 - afd.a
Bodemgesteldheid: Zie beschrijving van vak 57 - afd.a.
Geschiktheid:

Idem.
Complex Odoornerveld, vak 65 - afd.c.

Bodemgesteldheid: In deze afdeling komen veldpodzolgronden voor in zeer
e n m a t i g f i j n (M5O: 110 à 2 1 0 ) , leemarm e n zwak l e m i g (I4. à 12$>) z a n d ,
code Hl+2 en in matig grof (M50: 210-300), leemarm (< 10$) zand., code H71 •
Ze zijn verwerkt tot een diepte van l+O à 50 cm, waardoor in de A1-horizont
veelal wat B-resten voorkomen. Het humusgehalte in deze horizont bedraagt
li. à 1%.
De GHG ligt bij deze gronden tussen 1li.O en 200 cm.» Gt Vila en VTIb.
Geschiktheid: Beide kaarteenheden - klasse 9 niet toevoeging f; de grove
den zal doorgaans zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke
groei.
Complex Odoornerveld,, vak 67.
Bodemgesteldheid: In dit vak komen de volgende gronden voor: haar- en
veldpodzolgronden in matig fijn (M50: 160 à 180), leemarm en zwak lemig
(6-12$) zand, code Hd52 en H52; veldpodzolgronden in zeer en matig fijn
(M50: 110-210), leemarm (< 10%) zand, code Hl+2 en duinvaaggronden zonder
een podzolprofiel in de ondergrond, code aZdz51•
De duinvaaggronden liggen in een uitgestoven laagte, waarin de afge
stoven C-horizont, bestaande uit zeer en matig fijn, leemarm zand, over
wegend direct aan de oppervlakte ligt. Zeer plaatselijk is wat stuif
zand aanwezig dat dan meestal nog vermengd is met C-materiaal als gevolg
van de grondbewerking. Ook de overige gronden zijn verwerkt tot een
diepte van 50 à 80 cm. Hierdoor komen in de Al-horizont van de podzolen
nogal wat B-resten voor; een klein gedeelte van eenheid Hl+2 heeft boven
dien wat stuifzand-bijmenging. Niettemin bedraagt het humusgehalte
overal in de A1-horizont nog 5 à. 6$.
Binnen de eenheden Hd52 en H52 gaat het zand tussen 70-130 cm over
in zeer en matig fijn, leemarm zand met op de overgang veelal een keienvloer en juist hierboven wat lemig zand. Het zijn overwegend gronden
met een grondwaterstand die het gehele jaar niet binnen 180 cm komt,
Gt Vllb. Binnen de kleine oppervlakte gronden met Gt Vila komt de GHG
tussen 160 à 180 cm.
Geschiktheid: Kaarteenheden Hd52 en H52 - klasse 7 met toevoeging f,
kaarteenheid Hl;-2 - klasse 9 met toevoeging f en kaarteenheid aZdz51 klasse 10.
Complex Odoornerveld, vak 58
Bodemgesteldheid: Verreweg de grootste oppervlakte wordt ingenomen door
veldpodzolgronden. Deze komen voor in zeer en matig fijn (M50: 110-210),
leemarm (< 1Qw) zand, code Hl|.2, in zeer fijn (M50: 130 à 11+0), zwak
lemig (13 h. \7%) zand, code Hl+i). en in matig fijn (M50: 160 à l80), leem
arm (7 ^ 9%) zand, code H52. De overige oppervlakte wordt ingenomen door
haarpodzolgronden in matig fijn (M50: 160 k 180), leemarm (7 à. 9$) zand,
code Hd52.
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Binnen de eenheden
. H52 en Hd52 gaat het zand tussen 80 à 100 cm
over in zeer en matig fijn, leemarm zand met op de overgang soms een
keienvloer. Bovendien is binnen de eenheden EôF>2 en H52 het zand boven de
keienvloer soms zwak of sterk lemig. Het zijn verder alle diep verwerkte
gronden (50 à 80 cm). Hierdoor komen in de A1-horizont, waarvan het humusgehalte 3 à- 6% bedraagt, nogal wat B-resten voor.
De GHG in deze gronden varieert van 150 tot 300 cm, Gt Vila en Vllb.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hl+2 - klasse 9 niet toevoeging f en de kaart
eenheden Hlilj-, H52 en Hdp2 - klasse 7 met toevoeging f. Op de gronden van
kaarteenheid H).j.2 zal de groveden doorgaans wel zodanig groeien dat men
kan spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 69 - afd.a (ged.) b, c, r en p.
Bodemgesteldheid : In deze afdëüngen komen haar- en veldpodzolgronden voor.
De haarpodzolgronden treft men uitsluitend aan in matig fijn (M50: 160 à
180), leemarm (7 à 9$) zand. De veldpodzolgronden in zeer fijn (M50: 130
à 150), zwak en sterk lemig (15 à 20$) zand. code HI4.4; in matig fijn
(M50: 160 à 180), leemarm en zwak lemig (7 à. 1 hrfo) zand, code H52 en in
zeer en matig fijn (M50: 110-210), leemarm (< 10%) zand, code HIt-2.
Binnen deze eenheid is zeer plaatselijk ook grof zand aangetroffen. Het
zeer en matig fijne, leemarme en plaatselijk grove zand (premorenaal) is
ook aanwezig in de ondergrond binnen de eenheden Hd52, H52 en Hkl],. Het
begint tussen 80 à 150 cm met op de overgang soms een keienvloer.
Alle gronden zijn tot een diepte van 70 tot 110 cm verwerkt. Hier
door komen vrij veel B-resten in de A1 --horizont voor en loopt het humusgehalte van deze horizont uiteen van 5 "tot 10 %.
De gronden hebben voor het merendeel een diepe grondwaterstand, GHG
> 180 cm - Gt Vllb. Binnen de gronden met Gt Vila komt de GHG tussen
120 en 180 cm.
Geschiktheid; De kaarteenheden Hl+1}-, H52, Hd52 - klasse 7 met toevoeging f
en kaarteenheid Hl+2 - klasse 9 met toevoeging f ; de groveden zal echter
doorgaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 73 - afd.f.
Bodemgesteldheid: In deze afdeling komen alleen veldpodzolgronden voor
in zeer en matig fijn (M50: 11;.0-190), leemarm (< 10$) zand, met het
grondwater dieper dan 180 cm, Gt Vllb. Ze zijn tot een diepte van 70 à
80 cm verwerkt. De oorspronkelijke gelaagdheid is hierdoor geheel ver
stoord, plaatselijk zodanig dat aan de oppervlakte soms vrijwel zuiver
B-materiaal voorkomt. Het humusgehalte in het bovenste deel van het
profiel varieert hierdoor van 2 tot 6$.
Geschiktheid: Klasse 9 met toevoeging f, maar de groveden zal doorgaans
wel zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 75 - afd. a (ged.)
Bodemgesteldheid: De bodem in dit deel van deze afdeling bestaat over
wegend uit matig fijn (M50: 150-210), leemarm zand, waarin een veldpodzol is ontwikkeld. In de ondergrond komt plaatselijk matig grof,
leemarm zand voor.
Door de grondbewerking is de natuurlijke gelaagdheid tot een
diepte van 60 à 70 cm geheel verstoord en komt aan de oppervlakte veelal
zuiver B- en C-materiaal voor. Waarschijnlijk is een gedeelte van de A1horizont verdwenen door verstuiving zodat In het verwerkte deel van het
profiel vaak maar weinig A-materiaal meer aanwezig is.
De GHG varieert van 110 tot 11^0 cm. De GLG daalt dieper dan 180 cm.
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Geschiktheid: Klasse 9 •
Complex Odoornerveld, vak j6 - afd.b (ged.)
Bodemgesteldheid; Zie beschrijving van vak 75 - afd.a.
Geschiktheid: Idem.
Complex Odoornerveld, vak 81 - afd.d, e en f.
Bodemgesteldheid ; In deze afdelingen treft men alleen maar haar- en
veldpodzolgronden aan in matig fijn (M50: l6o à 180), leemarm (< 10$)
zand, code Hd52 en H52. Tussen 80 en 150 cm gaat dit zand over in zeer
en matig fijn, soms grof, leemarm zand, met op de overgang plaatselijk
een keienvloer en/of lemig zand.
In afdeling d zijn de gronden tot een diepte van I4-O à 50 cm ver
werkt en in de afdelingen e en f tot een diepte van J0 h CO cm. Hierdoor
komen met name in de afdelingen e en f nogal wat B-resten voor in de
A-horizont. In deze afdelingen bedraagt het humusgehalte in de A1-horizont
3 à 5$ en in afdeling d I4. h 6$.
Het grondwater komt in deze gronden bijna nergens binnen l80 cm.
Slechts een kleine oppervlakte heeft Gt Vila.
Geschiktheid ; Klasse 7 met toevoeging f.
Complex Odoornerveld, vak 83 - afd.c, d, e en g.
Bodemgesteldheid; In de afdelingen c, d en e bestaat de bodem uit matig
fijn (M50: 160 à 180), overwegend leemarm (6-11$) zand, ivaarin een haarpodzöl is ontwikkeld. In de ondergrond (beneden 80 cm) is het zand door
gaans wat fijner en zwak lemig, soms zelfs sterk lemig.
De gronden zijn diep verwerkt (50 à 80 cm), waardoor in de A1horizont nogal wat B-resten voorkomen. Het humusgehalte in deze horizont
bedraagt ]\ à 5$ • De GHG komt niet binnen 180 cm (Gt Vllb) .
In afdeling g bestaat de bodem tot 180 cm uit zeer en matig fijn
(M50: 114.O à 190), leemarm en zwak lemig (i|~13$) zand, waarin een veldpodzol is ontwikkeld. Deze gronden zijn tot een diepte van l\.0 à 50 cm
verwerkt, waardoor eveneens B-resten in de A1-horizont voorkomen, doch in
geringere mate. Het humusgehaltB in de A1-horizont in deze afdeling be
draagt 5 à 6$.
De GHG komt in afdeling g juist binnen 180 cm (Gt Vila); in de
afdelingen c, d en e niet.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hd52 - klasse 7 met toevoeging f en kaarteen
heid Hi^2 - klasse 9 niet toevoeging f. De groveden zal echter doorgaans
wel zodanig groeien dat men .kan spreken van een redelijke groei.
Complex Odoornerveld, vak 85 - afd.b (ged.)
Bodemgesteldheid: De bodem in dit deel van deze afdeling bestaat binnen
80 cm uitsluitend uit matig fijn (M50: 160 à 180), leemarm (6 à 9$)
zand, waarin een haar- of een veldpodzol is ontwikkeld (codes Hd52 en
H52). Beneden 80 cm -m.v. is het zand iets fijner en soms zwak lemig,
terwijl dit binnen de veldpodzolgronden tussen 120 en 180 cm weer over
gaat in zeer en matig fijn, leemarm zand (premorenaal).
Zowel de haar- als de veldpodzolgronden zijn tot een diepte van
70 à 100 cm verwerkt, waardoor in het bovenste deel van het profiel
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veel B- en C-resten voorkomen. Het humusgehalte in deze verwerkte grond
bedraagt 3 à k%.
De GHG komt nergens binnen 180 cm (Gt Vllb).
Geschiktheid: Klasse 7 met toevoeging f.
Complex Odoornerveld, vak 66 - afd. c.
Bodemgesteldheid ; In de afdeling komen veld- en holtpodzolgronden voor
in zeer en matig fijn (M50: 114.O à l6o), sterk lemig (20 à 25$) zand op
keileem, beginnend, tussen 80 en 100 cm.
Binnen de veldpodzolgronden temmen in het zand boven de keileem dui
delijke grondwaterverschijnselen voor (schijngrondwaterspiegel). In de
holtpodzolgronden ontbreken grondwaterverschijnselen en komt geen
grondwater voor binnen 180 cm.
In de A1-horizont komen wat B-resten voor doordat de gronden zijn
verwerkt (30 à lj.0 cm). Het humusgehalte in deze horizont bedraagt bij
de holtpodzolgronden 2 à 3$ en bij de veldpodzolgronden 5 à 7^.
Geschiktheid: Klasse 2.
Complex Odoornerveld, vak 87 - afd.a.
Bodemgesteldheid: In deze afdeling bestaat de bodem uit matig fijn
(M5O: 160 à 180), leemarm en zwak lemig (7 à. 13$) zand waarin een haarpodzol is ontwikkeld, code Hd52 en uit zeer en matig fijn (M50: 11+0 à
200), leemarm (< 10$) zand, waarin een veldpodzol is ontwikkeld, code
H]+2. Dit zeer en matig fijne, leemarme (premorenaal) zand is dieper dan
11{-0 à 160 cm ook aanwezig binnen kaarteenheid Hd52. Hier is het van
het bovenliggende zand gescheiden door een dunne laag zeer fijn zwak
lemig zand en soms een keienvloer.
Zowel de haar- als de veldpodzolgronden zijn tot een diepte van
70 à 80 cm verwerkt; in het bovenste deel van het profiel komen veel
B- en C-resten voor. Het humusgehalte in dit deel bedraagt gemiddeld
3 à 5$ •
Grondwater is hier binnen l80 cm niet aangetroffen. Het zijn gron
den met Gt Vllb.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hcl52 - klasse 7 met toevoeging f en kaarteen
heid HIl2 - klasse 9 niet toevoeging f. De groveden zal doorgaans wel
zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei.
Complex Klijndijk, vale 1 - afd.b, d, f, k, 1 en -m.
Bodemgesteldheid; Deze afdelingen bestaan uit veldpodzolgronden in zeer
en matig fijn (M50: 130 a 160), zwak en sterk lemig (15 à. 25$) zand, dat
tussen 60 a 100 cm overgaat in keileem. Alleen in een klein gedeelte van
afdeling f ontbreekt de keileem en gaat het lemige zand over in zeer en
matig fijn, leemarm zand (premorenaal) met op de overgang een keienvloer.
De oorspronkelijke gelaagdheid van de veldpodzolen is enigszins
verstoord. Ze zijn namelijk tot een diepte van 50 à 80 cm verwerkt. In
de A1-horizont komen nu B-resten voor en bedraagt het humusgehalte ge
middeld 3 a 5$«
Het echte grondwater komt nergens binnen 180 cm. Wel zijn er zeer
plaatselijk aanwijzingen in de bodem aanwezig die erop wijzen dat er
periodiek water stagneert op de keileem (sehijngrondwaterspiegel tus
sen 1^.0 en 80 cm). Dit is het geval in de afdelingen b, d, k, 1 en m.
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Vandaar dat hier op de Gt-kaart de codes VTo en Vllb zijn vermeld; de
beide Gt's waren in deze afdelingen niet afgrensbaar.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hl+li. met toevoeging x - klasse 2 en kaarteen
heid Hl).].;. - klasse 7 met toevoeging f.
Complex Exlooërveld, vak 102 - afd.b,
Bodemgesteldheid : In deze afdeling treft men alleen haarpodzolgronden
aan. Deze komen voor in zeer en matig fijn (M50: 130 à l60), zwak en
sterk lemig (13 à. 20$) zand, code Hdl|.kj in matig fijn (M50.° 160 à 180),
leemarm en zwak lemig (8-12$) zand, code Hd52 en in zeer en matig fijn
(M5O: 1k0 k 210); leemarm zand (premorenaal) , code Hdl^.2,
Dit premorensle zand is ook aanwezig in de ondergrond binnen de
eenheden Hdl|.k en Hd52 en begint daar tussen 70 en 1k0 cm» Op de overgang
is plaatselijk sterk lemig zand en/of een keienvloer aanwezig.
Overwegend zijn al deze gronden tot een diepte van k.0 a 50 cm
verwerkt en komen in de Al-horizont, waarvan het humusgehalte gemiddeld
k b. 8$ bedraagt, wat B-resten voor.
Het grondwater komt in deze afdeling nergens binnen 180 cm, Gt Vllb.
Geschiktheid: De kaarteenheden Hdl4.l1., Hd52 - klasse 7 met toevoeging f en
kaarteenheid Hdl;.2 - klasse 9 met toevoeging f. Op laatstgenoemde eenheid
zal de groveden doorgaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van
een redelijke groei.
Complex Exlooërveld, vak 112 - afd.c.
Bodemgesteldheid; Verschillen in de bodemgesteldheid komen in deze afde
ling niet voor. Men treft er slechts haarpodzolgronden aan met Gt Vllb
in zeer en matig fijn (M50: 130 a l60), zw ale en sterk lemig (16 à 22$)
zand. Tussen 70 à 100 cm gaat dit over in zeer en matig fijn, leemarm
zand (premorenaal) met op de overgang een keienvloer.
Ze zijn tot een diepte van I4O à 50 cm verwerkt, waardoor in de
A1-horizont wat B-resten voorkomen. Het humusgehalte in deze enigszins
heterogene A1-horizont bedraagt gemiddeld 5 à. 7$°
Geschiktheid: Klasse 7 met toevoeging f.
Complex Exlooërveld, vak 11k - afd.b.
Bodemgesteldheid : De in deze afdeling voorkomende gronden zijn haarpod
zolgronden in matig fijn (M50: 160 à 180), leemarm (6 à 10$) zand, code
Hd52 en duinvaaggronden zonder en met een podzolprofiel in de ondergrond,
code aZdz51 (uitgestoven laagten) en code bZdp51 (opgestoven heuvels).
Het grondwater komt binnen deze gronden niet binnen l80 cm, Gt Vllb.
De haarpodzolgronden zijn tot een diepte van I4.0 a 60 cm verwerkt.
Het humusgehalte in de enigszins heterogene Al-horizont bedraagt gemid
deld 5 à 6$.
In cle ondergrond (> 120 cm) is premorenaal zand aanwezig. Dit wordt
van het bovenliggende zand gescheiden door een laag (30 a 50 cm dik)
overwegend zeer fijn, zwak en sterk lemig zand.
De dikte van het stuifzanddek binnen de duinvaaggronden bedraagt
k0 a 100 cm en het humusgehalte in dit dek binnen eenheid aZdz51 + 1$
en binnen eenheid bZdp51 H" à 2-|- $. Het overstoven podzolprofiel be
staat uit een haarpodzol, dat aan de westzijde van de uitgestoven
laagte is ontwikkeld in matig fijn, leemarm zand en aan de oostzijde
in zeer fijn„ zwak en sterk lemig zand. In de uitgestoven laagte rust
het stuifzanddek op een C-horizont die bestaat uit zeer en matig fijn,
zwak en sterk lemig zand.
Geschiktheid: De kaarteenheden Hd52, bZdp51 - klasse 7 met toevoeging f.
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Kaarteenheid aZdz51 wordt in het algemeen tot klasse 10 gerekend, maar
door het hier aanwezige * vrij dikke stuifzanddek met daaronder lemig
zand* mag men nog rekenen op een matige tot redelijke groei van de
groveden. Ook een gedeelte van kaarteenheid bZdp51 biedt meer mogelijk
heden voor de bosbouw als gevolg van de aanwezigheid van het lemige
podzolprofiel in de ondergrond. Op deze gronden kan men ook nog rekenen
op een redelijke groei van de lariks en inl.eik.
Complex Exlooërveld, vak 115 - afd.b (gedeeltelijk)
Bodemgesteldheid: De bodem bestaat tot een diepte van 80 à II4.O cm uit
overwegend zeer fijn (M50: 1J0 a 150)* zwak en sterk lemig (15 à 23%)
zand, waarin een haarpodzol is ontwikkeld en in de ondergrond uit zeer
fijn en matig fijn, soms grof leemarm zand (premorenaal). Op de overgang
is doorgaans een keienvloer aanwezig.
De gronden zijn tot een diepte van 30 à. 50 cm verwerkt, het stuifzanddekje is geheel vermengd met de A1 . Het hurnusgehalte in deze hori
zont bedraagt gemiddeld 3 a 5!s.
De GHG komt in deze gronden nergens binnen 180 cm (Gt VITb).
Geschiktheid: Klasse 7 met toevoeging f.
Complex Exlooërveld, vak 122 - afd.b.
Bodemgesteldheid; Verreweg de grootste oppervlakte in deze afdeling
wordt ingenomen door veldpodzolgronden in zeer en matig fijn (M50: 130
à 160), zwak en sterk lemig (12 à 20$) zand* code Hl^. Verder komen
haarpodzolgronden voor ook in zeer en matig fijn (M50: 130 à 160), zwak
en sterk lemig (12 à 20%) zand, code Hdljli- en in zeer en matig fijn
(M50: 140 à 200), leemarm (< 10$) zand (premorenaal ), code Hdlj.2.
Dit premorenale zand is ook in de ondergrond aanwezig binnen de
eenheden Hl;k en Hdi|.lj., waar het begint tussen 60 à 120 cm met op de over
gang veelal een keienvloer. In de A1-horizont komen'veelal wat B-resten
voor, doordat de gronden verwerkt zijn tot een diepte van I4.O à 50 cm.
Het hurnusgehalte in deze horizont bedraagt I4. a 6$.
In deze afdeling komt alleen Gt VHb voor.
Geschiktheid: De kaarteenheden Hl}!]., Hdij.li- - klasse 7 met toevoeging f
en kaarteenheid Hdk.2 - klasse 9 met toevoeging f. De groveden zal door
gaans echter wel zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke
groei.
Complex Exlooë'rveld, vak 125 ~ afd. c.
Bodemgesteldheid : De voorkomende gronden in deze afdeling zijn: haar- en
veldpodzolgronden in overwegend zeer fijn (M50: 130 a 150), zwak en sterk
lemig (15 à 25$) zand., code Hdkk en Hl4.li- en haarpodzolgronden in zeer en
matig fijn (M5O: 110 à 210), soms zelfs matig grof (M50: 210-300), leem
arm (< 10fo) zand, code Hdk2 (premorenaal). Dit premorenale zand is ook
aanwezig in de ondergrond binnen de eenheden Hdi+lj. en Hli-lj-, beginnend
tussen 60 a 100 cm met op de overgang veelal een keienvloer.
Het grondwater komt niet binnen 180 cm, Gt Vllb.
De gronden zijn verwerkt tot een diepte van 50 à 50 cmj er komen
In de Al-horizont, waarvan het hurnusgehalte gemiddeld k à 7% bedraagt,
veelal wat B-resten voor.
Geschiktheid: De kaarteenheden, Hkk, Hdkk - klasse 7 met toevoeging f
en kaarteenheid Hdk2 - klasse 9 met toevoeging f. De groveden zal door
gaans wel zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei.
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Complex Eeserveld, vale 126 - afd.b.
Bodemgesteldheid; In deze afdeling bestaat de bodem tot een diepte van
70 à 120 cm uit overwegend matig fijn (M50: 150 à l60), zwak lemig
(12 à 15$) zand, waarin een haarpodzol is gevormd. Beneden 70 à 120 cm
is het zand zeer en matig fijn, soms zelfs matig grof en leemarm (premorenaal). Op de overgang treft men veelal een keienvloer aan.
De gronden hebben een dunne homogene A1-horizont, waarvan het
humusgehalte Ij. à 6$ bedraagt. Deze homogene A1-horizont is waarschijn
lijk ontstaan doordat hier tijdelijk landbouw uitgeoefend is.
De GHG komt niet binnen l80 cm (Gt Vllb).
Geschiktheid: Klasse 7 met toevoeging f.
Complex Eeserveld, vak 127 - afd.c.
Bodemgesteldheid: In deze afdeling komen veld- en haarpodzolgronden
voor in zeer en matig fijn (M50: 130 à 160), zwak en sterk lemig
(15 à 25$) zand (code Hlik en Hdklf) met keileem in de ondergrond, uitge
zonderd binnen een deel van de haarpodzolgronden. Hier ontbreekt de
keileem en gaat het zand tussen 50 à 80 cm over in zeer en matig fijn,
soms zelfs matig grof., leemarm zand (premorenaal), met op de overgang
een keienvloer. Binnen de overige gronden begint de keileem tussen 50 à
100 cm en gaat veelal dieper door dan 180 cm.
Grondwater komt binnen deze gronden niet voor binnen l80 cm. Wel is
binnen de veldpodzolgronden periodiek stagnerend grondwater boven de
keileem aanwezig (Gt VIb). Binnen de haarpodzolgronden is dit niet het
geval, Gt Vllb.
In de A1-horizont komen doorgaans wat B-resten voor, doordat ze tot
een diepte van 30 à 50 cm zijn verwerkt. Het humusgehalte in de enigszins
heterogene A1-horizont bedraagt bij de haarpodzolgronden gemiddeld I4. à 7$
en bij de veldpodzolgronden 6 à 10$.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hii-l; - klasse 2, kaarteenheid Hdl4.lt- - met toe
voeging x - klasse I4. en kaarteenheid HdJ+i). - klasse 7 met toevoeging f.
Complex Eeserveld, vale 128 - afd. f en g.
Bodemgesteldheid: In deze afdelingen wordt verreweg de grootste opper
vlakte ingenomen door duinvaaggronden zonder een podzolprofiel in de
ondergrond, code aZdz51 (uitgestoven laagten). Verder komen nog voor:
duinvaaggronden met een podzolprofiel in de ondergrond, code bZdp51
(opgestoven heuvels) en haarpodzolgronden in overwegend zeer fijn
(M50: 130 à 150), zwak lemig (10 à 11$) zand, code Hdkk. Tussen 80 à
100 cm gaat dit zand over in zeer en matig fijn, leemarm zand (premore
naal), met op de overgang een keienvloer.
In de Al-horizont van de haarpodzolgronden komen wat B-resten voor,
door verwerking tot een diepte van 1^0 à 60 cm. Het humusgehalte in deze
horizont bedraagt I4. à 5$.
De dikte van het stuifzanddek binnen de gronden van kaarteenheid
bZdp51 bedraagt 50 à 80 cm. Het stuifzand is als gevolg van de grond
bewerking soms vermengd met A-materiaal van het overstoven podzolpro
fiel. Het gemiddelde humusgehalte bedraagt 1 à 2% %.
Binnen de gronden van kaarteenheid aZdz51 is het stuifzanddek aan
zienlijk dunner. Bovendien is het vermengd met C-materiaal dat overwe
gend bestaat uit zeer en matig fijn, soms zelfs uit matig gpof leemarm
zand.. Slechts zeer plaatselijk treft men zeer fijn, zwak lemig zand
aan, namelijk op plaatsen waar tevens keileem aanwezig is, beginnend
tussen 30 à 50 cm. Op de bodemkaart is dit aangegeven door middel van
een cirkel met daarin een kruisje.
De GHG komt nergens binnen 180 cm (Gt Vllb).
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Geschiktheid; Kaarteenheid bZdp51 met keileemondergrond (toevoeging x) klasse 1+, de kaarteenheden HdJ+ij., bZdp51 zonder keileem - klasse 7 met
toevoeging f en kaarteenheid aZdz51 - klasse 10. Doordat in de uitgestoven laagten plaatselijk keileem of restanten van keileem aanwezig zijn,
zal de groveden veelal nog wel matig groeien.
Complex Eeserveld, vak 129 - afd.c.
Bodemgesteldheid: Hoewel deze afdeling maar een kleine oppervlakte in
neemt , zijn er vrij grote verschillen aangetroffen in de bodemgesteldheid.
Er komen in deze afdeling duinvaaggronden voor zonder en met een podzolprofiel in de ondergrond, code aZdz51 (uitgestoven laagten) en bZdp51
(opgestoven heuvels) en verder haarpodzolgronden, code Hd52, in overwe
gend matig fijn (JVF30: 150 à l60), leemarm en zwak lemig (8 à 12$) zand,
dat tussen 15O à 180 cm overgaat in zeer en matig fijn, leemarm zand
(premorenaal).
De A1-horizont van deze haarpodzolgronden is vermengd met stuifzand;
het humusgehalte bedraagt 5 à 6$.
De duinvaaggronden zijn verwerkt tot een diepte van 1|.0 à 60 cm.
Binnen de gronden van kaarteenheid aZdz51 is hierdoor het dunne stuifzanddek je geheel vermengd met C-materiaal, dat bestaat uit zeer en matig fijn
leemarm zand (premorenaal). Bij de gronden van eenheid bZdp51 is door de
grondbewerking soms wat A-materiaal van het overstoven haarpodzol in het
stuifzanddek opgenomen. De dikte van het stuifzanddek bedraagt ¥)à80 cm en het
humusgehalte 1 à 2$.
De GHG komt in deze afdeling nergens binnen 180 cm voor (Gt Vllb).
Geschiktheid: De kaarteenheden Hd52, bZdp51 - klasse 7 met toevoeging f
en kaarteenheid aZdz51 - klasse 10. Doordat het hier kleine uitgestoven
laagten betreft, die doorgaans niet extreem arm zijn, mag men nog rekenen
op een matige groei van de groveden.
Complex Eeserveld, vak 13I1- - afd.a.
Bodemgesteldheid; De bodem in deze afdeling bestaat uit zeer en matig
fijn (M30; 130 à 160), zwak en sterk lemig (16 à 25$) zand, waarin een
haarpodzol en een veldpodzol zijn gevormd, code Hdki|. en Hi4.It.. Tussen 70 en
90 cm gaat dit zand over in keileem.
Binnen de veldpodzolgronden is periodiek water aanwezig boven de
keileem, Gt Vlb. Bij de haarpodzolgronden is dit niet het geval, dit
zijn dan ook gronden met Gt Vllb. Het echte grondwater komt in deze afde
ling niet binnen 180 cm.
Zowel de haar- als de veldpodzolgronden zijn tot een diepte van
1|.0 a 50 cm verwerkt; in de A1-horizont komen wat B-resten voor. Het humus
gehalte in deze enigszins heterogene A1 -horizont bedraagt gemiddeld 6k8$.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hl+k - klasse 2 en kaarteenheid Hdi+lf - klasse 1+.
Complex Eeserveld, vale 135 - afd.b.
Bodemgesteldheid: De gehele oppervlakte in deze afdeling wordt ingenomen
door gronden van kaarteenheid aZdz51 (uitgestoven laagten) met Gt Vllb.
Op de afgestoven ondergrond is geen stuifzand aanwezig of is dit, door
de grondbewerking, ermee vermengd. Het zand is zeer en matig fijn, soms
zelfs grof en leemarm (overwegend premorenaal).
Geschiktheid:

Klasse 10.
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Complex Buinerveld,_vak 151 - afd.a en b.
Bodemgesteldheid; Zowel in afdeling a als b komen uitsluitend haarpodzolgronden met Gt VHb voor in overwegend zeer fijn (M50: 130 à 150), zwak
en sterk lemig (12 à 20$) zand, dat tussen 60 à 130 em overgaat in zeer en
matig fijn leemarm zand (premorenaal). Op de overgang treft men doorgaans
een keienvloer aan.
In de A1-horizont komen veelal wat B-resten voor, doordat de gronden
tot een diepte van l(.0 à 60 cm zijn verwerkt. Het humusgehalte in deze
enigszins heterogene A1 -horizont bedraagt 1+. à 5$Geschiktheid; Klasse 7 niet toevoeging f.
Complex Buinerveld, vak 152 - afd.b.
Bodemgesteldheid; In deze afdeling wordt de gehele oppervlakte ingenomen
door haarpodzolgronden met Gt Vllb. Ook qua textuur komen geen grote ver
schillen voor. Het zand is zeer en matig fijn (M50; 130-160), leemarm en
zwak lemig (8 k 12$) (premorenaal).
Doordat op deze gronden tijdelijk landbouw is uitgeoefend, hebben ze
een dunne homogene A1-horizont waarin het humusgehalte 1;. à 5$ bedraagt.
Geschiktheid: Klasse 9 met toevoeging f; de groveden zal doorgaans wel
zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei..
Complex Buinerveld, val: 163 - afd.a.
Bodemgesteldheid: Er komen in deze afdeling alleen haarpodzolgronden met
Gt Vllb voor, in zeer en matig fijn (M50: 130 à 160), zwak en sterk lemig
(12 à 20$) zand. Tussen 60 à 11^0 cm gaat dit zand over in zeer en matig
fijn, soms zelfs matig grof, leemarm zand met op de overgang een keienvloer of zeer plaatselijk zelfs een dunne keileemlaag. Waar deze keileemlaag is aangetroffen, is dit aangegeven ö.oor een cirkel met daarin een
kruisje.
In de dunne Al-horizont komen wat B-resten voor, als gevolg van de
grondbewerking, die hier is uitgevoerd tot een diepte van l+O à 60 cm.
Het humusgehalte in deze enigszins heterogene Al -horizont bedraagt 1). à 5$>
Geschiktheid: Klasse 7 met toevoeging f.
Complex Buinerveld, vak 1614. - afd.a.
Bodemgesteldheid: In deze afdeling treft men haarpodzolgronden met Gt VHb
aan in zeer en matig fijn (M50: 130 à 160), zwak en sterk lemig (12 à 20$
zand, code Hlj-ij en in zeer en matig fijn (M50: 1 lf.0 à 200), leemarm (< 10$)
zand (premorenaal), code Hdl+2.
Dit premorenale zand is ook aanwezig in de ondergrond bij kaarteen
heid Hdkli, beginnend tussen 70 à 150 cm. Op de overgang treft men een
keienvloer aan en op enkele plaatsen zelfs een dunne keileemlaag. Deze
plaatsen zijn aangegeven door middel van een cirkel met daarin een kruisje.
Zowel de gronden van eenheid Hdl^li als van Hd)+2 zijn verwerkt tot
een diepte van I4.O à 60 cm. Hierdoor komen in de A1-horizont B-resten
voor en bedraagt het humusgehalte in deze enigszins heterogene horizont
gemiddeld
à 6$.
Geschiktheid: Kaarteenheid Hd^li - klasse 7 met toevoeging f en kaart
eenheid Hdl^.2 - klasse 9 roet toevoeging f. De groveden zal doorgaans
echter wel zodanig groeien dat men kan spreken van een redelijke groei.

