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1

Inleiding

In opdracht van Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf heeft WENR een landschappelijke
bodemkaart gemaakt van het Artillerieschietkamp (ASK) Oldebroek. Van dat militaire oefenterrein is in
1954 een gedetailleerde bodemkaart gemaakt die door de opdrachtgever is gedigitaliseerd. Dat maakte
het mogelijk om deze om te zetten in een gedetailleerde landschappelijk bodemkaart. Het resultaat is als
GIS-bestand opgeleverd aan de opdrachtgever. Deze notitie geeft een korte beschrijving.
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2

Basiskaarten

Voor het afleiden van de landschappelijke bodemkaart hebben wij twee karteringen gebruikt (zie ook
hoofdstuk 3). De bodemkaart van 1954 is het meest gedetailleerd (schaal 1 : 10.000), de
geomorfologische kaart van Nederland is minder gedetailleerd (schaal 1 : 50.000). Om de combinatie
van beide kaarten mogelijk te maken hebben wij een GIS-overlay gemaakt van beide kaarten en deze
waar nodig op elkaar afgestemd. Vanwege het gedetailleerde karakter van de bodemkaart is deze in dit
geval leidend, bijvoorbeeld waar het gaat om de verbreiding en karakter van de stuifzandgronden. Lokaal
hebben wij de vertaling van de bodemkaart naar de huidige bodemlegenda iets aangepast om de ligging
van de droogdalen goed in beeld te houden. Bij de beoordeling van de kaarteenheden hebben wij ook het
AHN geraadpleegd omdat daarop het stuifzandreliëf goed herkenbaar is.
2.1

Bodemkaart 1954

De bodemkaart uit 1954 is een detailkartering, schaal 1 : 10.000, bedoeld om de bodemgeschiktheid
voor het berijden met tanks te beoordelen (Vleeshouwer & Veenenbos, 1958). Om de kaart te kunnen
gebruiken bij het afleiden van de landschappelijke bodemkaart is de legenda vertaald naar de huidige
legenda voor detailkarteringen (Ten Cate et al. 1995). In de jaren 1950 was de Nederlandse
bodemkartering nog sterk in ontwikkeling en was het systeem voor bodemclassificatie (De bakker &
Schelling, 1989, Ten Cate et al, 1995) nog niet voltooid. In Tabel 1 geven wij een vergelijking van een
aantal kenmerken zoals die in het rapport genoemd worden met de huidige indelingen. In grote lijnen
komen deze overeen. Voor zover van toepassing zijn verschillen opgenomen in de vertaling. Een
belangrijk verschil betreft de classificatie op grond van de bodemvorming. Uit de beschrijving bij de
eenheden hebben wij deze wel kunnen vertalen naar de bodemeenheden volgens De Bakker & Schelling
en specifiek voor de legenda van detailkarteringen volgens Ten Cate et al. Niet alle nuances, zoals de
verhouding tussen stuifduinen en laagtes kunnen wij in deze indeling kwijt. Voor een deel kan dat wel via
de geomorfologie met onderscheid tussen L54 en B58 (zie §2.2)

Tabel 1 Vergelijking van de indelingen in de kartering uit 1954 (Vleeshouwer & Veenenbos 1958)
en de huidige indelingen (Ten Cate et al. 1995).
Vleeshouwer & Veenenbos, 1958

Ten Cate et al. 1995

Naam

Code

Definitie

Naam

Code

Definitie

Fijn zand

–

100 – 150 µm

Zeer fijn zand

3.

105 – 150 µm

Matig fijn

–

150 – 210 µm

Matig fijn zand

5.

150 – 210 µm

Matig fijn en matig

6.

150 – 420 µm

zand
grof zand
Matig grof

–

210 – 420 µm

Matig grof zand

7.

210 – 420 µm

Grof zand

–

420 – 2000 µm

Zeer grof zand

9.

420 – 2000 µm

Leem

–

Gronddeeltjes < 50

Leemfractie

–

Massafractie minerale delen

Leemarm

.1

< 10% < 50µm

Leemarm en zwak

.2

< 17,5% < 50 µm

Zwak lemig

.3

10 – 17,5 % < 50 µm

Sterk lemig

.5

17,5 – 32,5% < 50 µm

zand

µm
Leemarm

–

< 50 µm

lemig
Zwak lemig

7,5 – 17,5 % < 50
µm

Lemig

17,5 – 25 % < 50
µm

Sterk lemig

25 – 32,5% < 50
µm

Stuifzanddek

Y2

10 – 50 cm

z... 15–40 cm
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In de kartering worden drie hoofdgroepen onderscheiden.
2.1.1

Grindzandgronden (Y)

Deze liggen op gestuwde of smeltwaterafzettingen, zij bestaan doorgaans uit matig grof zand, soms grof,
soms matig fijn. Het leemgehalte wisselt sterk, is meestal laag, maar leembandjes kunnen voorkomen.
De profielen zijn sterk gelaagd. Er is altijd een podzolprofiel aanwezig, meestal met ijzerbandje. In de
huidige indeling is dat een haarpodzolgrond (Hd).

Figuur 1 Voorbeeld van een grindzandgrond met een dun stuifzanddekje in het zuidwesten van het
ASK. Links de bovengrond, rechts een boring waarbij het profiel van rechts naar links en van boven
naar onder is uitgelegd. De bovenste rij van rechts naar links is 0 – 40 cm, dan van 40-80 cm etc.
tot 150 cm – mv. Foto (Bas van Delft).
Op grote oppervlakten komt een stuifzanddek < 50 cm (Y2, Y4) voor, of losse koppen van 50 tot 300 cm
hoog soms verbonden met lange ruggen (Y3, Y5). Binnen dit stuifzanddek of koppen wordt onderscheid
gemaakt in matig grof stuifzand met zwakke podzolering, afkomstig van verstoven grindzandgronden
(Y2, Y4) en matig fijn stuifzand, afkomstig van verstoven dekzand, zonder podzolering of met zwakke
podzolering (Y3, Y5). Omdat in deze gronden het stuifzanddek dunner is dan 50 cm of de koppen een
beperkt deel van de oppervlakte vertegenwoordigen zijn zij niet tot de stuifzandgronden gerekend.
In het rapport is sprake van plaatselijk natte gronden door stagnatie op ondoordringbare laag. Deze zijn
op de kaart niet aangegeven.
Nieuwe codering
Y = gHd62g Haarpodzolgrond in leemarm en zwak lemig matig fijn en matig grof zand met grind.
Y2 = zHd62g Haarpodzolgrond in leemarm en zwak lemig matig fijn en matig grof zand met een matig
grof stuifzanddek en grind. Het stuifzanddek is min of meer egaal aanwezig.
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Y3 = zHd62g Haarpodzolgrond in leemarm en zwak lemig matig fijn en matig grof zand met een matig
grof stuifzanddek en grind. Stuifzand is vooral afgezet in koppen en ruggen, waartussen stuifzand
ontbreekt of slechts een dunne laag aanwezig is.
Y4 = zHd62g Haarpodzolgrond in leemarm en zwak lemig matig fijn en matig grof zand met een matig
fijn stuifzanddek en grind. Het stuifzanddek is min of meer egaal aanwezig.
Y5 = zHd62g Haarpodzolgrond in leemarm en zwak lemig matig fijn en matig grof zand met een matig
fijn stuifzanddek en grind. Stuifzand is vooral afgezet in koppen en ruggen, waartussen stuifzand
ontbreekt of slechts een dunne laag aanwezig is.
2.1.2

Grindloze, fijne en matig fijne zandgronden (Z)

Deze eenheid bestaat uit dekzand en is grotendeels verstoven (zie §2.1.3). Voor zover de gronden niet
verstoven zijn worden zij omschreven als een matig gepodzoleerde, grindloze, lemige, matig fijne
zandgrond. Dat komt overeen met een holtpodzolgrond (Y) volgens de huidige indeling.
Nieuwe codering
Z = Y55 Holtpodzolgrond in sterk lemig matig fijn zand
Uitzondering: Binnen geomorfologische eenheid L54 lijkt het reliëf toch wel erg op stuifzand. Wij gaan
ervan uit dat het hier gaat om overstoven moderpodzolgronden: bZ51m Zeer en matig humusarm,
leemarm en matig fijn stuifzand met een moderpodzol in de ondergrond tussen 40 en 180 cm – mv.
2.1.3

Stuifzandgronden

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de matig grove stuifzandgronden die ontstaan zijn door verstuiving
van loodzand in de grindzandgronden (G, vergelijk Y2 en Y4) en matig fijne stuifzandgronden, ontstaan
uit dekzand (S, vergelijk Y3 en Y5). Bij de grindzandgronden is voornamelijk het loodzand verstoven
omdat de B-horizont vaak sterk verkit is door een ijzerband. Daarnaast is er een verschil in mate van
podzolering, afhankelijk van de ouderdom van het stuifzand.
Nieuwe codering
G1 = bZ71p Zeer en matig humusarm, leemarm en matig grof stuifzand met een humuspodzol in de
ondergrond tussen 40 en 180 cm – mv. Deze gronden zijn sterk geaccidenteerd, waardoor ook dunnere
en dikkere stuifzandpakketten voor kunnen komen. In laagten kunnen gronden voorkomen die tot de
grindzandgronden gerekend kunnen worden (Y2, Y4). Omdat de stuifduinen hier dominant zijn worden
deze toch tot de stuifzandgronden gerekend.
Uitzondering: Lokaal is deze eenheid gekarteerd in een droogdal (geomorfologie R21). Deze hebben wij
bij de haarpodzolgronden gerekend (gHd62g).
G2 = Hd71 Haarpodzolgrond in leemarm, matig grof oud stuifzand of jong dekzand. Deze gronden
worden in het rapport aangeduid als oud stuifzand met een matig of sterke podzolering. Een duidelijke
datering is niet gegeven. Het kan zowel de laatste fase van jong dekzand (late Dryas) zijn als begin
Holoceen (Eilander et al. 1982).
S1 = bZ51p Zeer en matig humusarm, leemarm en matig fijn stuifzand met een humuspodzol in de
ondergrond tussen 40 en 180 cm – mv. Het reliëf is zeer grillig, waardoor tussen de stuifduinen ook
uitgestoven laagtes (Z55 of Z62g) voorkomen en elders ook dikker stuifzand dan 180 voor kan komen.
S2a = bZ51 Zeer en matig humusarm, leemarm en matig fijn stuifzand, dikker dan 180 cm. Het
stuifzand is afgezet in ruggen in hoge koppen, waartussen grindzanden (gHd62g) voorkomen zonder
stuifzand. Deze eenheid is daarmee vergelijkbaar met Y5, maar hier zijn de stuifzanden dominant.
S2b = bZ51p Zeer en matig humusarm, leemarm en matig fijn stuifzand met een humuspodzol in de
ondergrond tussen 40 en 180 cm – mv. Vergelijkbaar met S2a maar met lagere minder koppen. Kan dan
beschouwd worden als een overgang tussen Y5 en S2a.
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S3 = bZ51p Zeer en matig humusarm, leemarm en matig fijn stuifzand met een humuspodzol in de
ondergrond tussen 40 en 180 cm – mv. In deze eenheid komt overal tussen 50 en 150 cm grindzand
voor. Deze eenheid is dus homogener dan de hierboven beschreven eenheden.
S4 = Z62g Afgestoven, leemarm en zwak lemig, matig fijn tot matig grof zand. Uitgestoven laagtes
waarin het podzolprofiel grotendeels is weggestoven. Zowel in matig grof glaciaal zand als in matig fijn
dekzand.
S5 = bZ51zg Zeer en matig humusarm, leemarm en matig fijn stuifzand op een afgestoven ondergrond
tussen 40 en 180 cm – mv., vaak met grind in de ondergrond.
Uitzondering: Lokaal is deze eenheid gekarteerd in een droogdal (geomorfologie R21). Deze hebben wij
bij de haarpodzolgronden gerekend (zHd62g).
S6 = Z62g Afgestoven, leemarm en zwak lemig, matig fijn tot matig grof zand. Uitgestoven laagtes
waarin het podzolprofiel grotendeels is weggestoven. Op klein oppervlakte 5 à 10% komen
stuifzandkoppen tot 3 meter voor.
Uitzondering: Lokaal is deze eenheid gekarteerd in een droogdal (geomorfologie R21). Deze hebben wij
bij de haarpodzolgronden gerekend (zHd62g).
Langs de spoorlijn is een vergraven terrein aanwezig binnen S6 (geomorfologie M93). Hier hebben de
eenheid vertaald naar bZ51z.
2.1.4

Bijzondere onderscheidingen

In het onderzochte gebied liggen enkele percelen vergraven voormalige cultuurgrond. Op basis van de
beschrijving gaan wij uit van kamppodzolgronden (cHd62). Verspreid voorkomende grindgroeves kunnen
wij niet goed beoordelen.
Nieuwe codering
E = cHd62g Kamppodzolgrond, droge humuspodzolgrond met een matig dikke (30-50 cm) minerale
eerdlaag in leemarm en zwak lemig, matig fijn tot matig grof zand. Deze gronden zijn 60-80 cm diep
verwerkt.
Gg = NB Niet beoordeeld.
2.2

Geomorfologische kaart Nederland 2019

De tweede belangrijke basiskaart is de geomorfologische kaart van Nederland, versie 2019
(https://www.broloket.nl/ondergrondmodellen). De legenda van deze kaart wordt beschreven op
https://legendageomorfologie.wur.nl/ . Vanwege het schaalverschil tussen beide basiskaarten hebben wij
de geomorfologische kaart op een aantal punten aangepast aan de bodemkaart. Vooral waar het de
verbreiding van de stuifzandgronden betreft. Zo zijn kaartvlakken die in de bodemkaart tot de
stuifzandgronden gerekend worden toegekend aan geomorfologische eenheden B58, L54 en M54. Ook
hebben wij de begrenzing van de eenheden aangepast aan die van de detailbodemkaart.

Tabel 2 De eenheden van de geomorfologische kaart voor zover van toepassing binnen het
gekarteerde gebied.

Code
B11
B15
B53
B58

Naam
Stuwwal
Smeltwaterheuvel
Dekzandrug
Landduin
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D11
E11
H11
H13
L54
L91
M54
M93
N91
R21
R22

Stuwwalplateau
Smeltwaterterras, 'Kame'
Stuwwalglooiing
Grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing met resten van
grondmorene
Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten
Storthopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerkuilen
Stuifzandvlakte
Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie
Groeve
Droogdal
Trechtervormig droogdal
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3

Landschappelijke bodemkaart

3.1

Inleiding

De landschappelijke bodemkaart beschrijft het landschap aan de hand van fysisch-geografische
eenheden (FG-eenheden) die ecologisch zijn geïnterpreteerd naar abiotische condities. De
landschappelijke bodemkaart is gebaseerd op de landschapsecologische indeling van de Landschapsleutel
(Kemmers et al. 2011) en latere aanpassingen daarop (Van Delft et al. 2015,
https://klimaatvalleienveluwe.nl/atlas/, Bijlsma et al. 2020). Het betreft een hiërarchische indeling met
vier niveaus: fysisch-geografische regio’s (FGRs), FG-secties, FG-series en FG-typen. De eenheden zijn
afgeleid van een combinatie van geomorfologische en bodemkundige kenmerken die samen de
landschapsecologische positie bepalen. De hogere niveaus FG-Regio en FG-Sectie volgen in het
hiërarchische systeem uit respectievelijk de eerste twee en drie letters van de code van de FG-Serie. De
FG-typen vormen een niveau op zich, waarbij eenzelfde eenheid voor kan komen binnen meerdere FGSeries. De combinatie van FG-Serie en FG-Type noemen wij een FG-Eenheid.
3.2

Methode

De kaart is vervaardigd op basis van een aantal R-scripts waarbij de volgende stappen zijn doorlopen:
-

Het vergridden van de basiskaarten (zie hoofdstuk 2) tot gridkaarten met cellen van 5 x 5
meter.

-

Het filteren van deze kaarten op basis van een set sleutels waarbij eerst het derde niveau
(Fysisch-Geografische series) is afgeleid en vervolgens daarbinnen het vierde niveau van de
Fysisch-Geografische typen.

-

De kaartschaal van de Bodemkaart van Nederland (welke hier alleen buiten de begrenzing van
de detailkartering is gebruikt) maakt het niet altijd mogelijk om gebieden met een kleinschalig
bodemkundig patroon, zoals stuifzandgebieden, goed in beeld te brengen. Dat is opgelost door
zogenaamde associaties van bodemeenheden weer te geven. Bijvoorbeeld Hd30/Zd21 wat
aangeeft dat binnen het kaartvlak zowel grofzandige haarpodzolbodems als duinvaaggronden
voorkomen, vergelijkbaar met de eenheid Y3 van de detailkartering (zie § 2.1.1). Om deze
gronden toch te kunnen interpreteren hebben wij steeds de eerste eenheid van de associatie als
kenmerkend genomen. Binnen de detailkartering speelt dit probleem niet. Daar hebben wij de
eenheden in de voorbewerking al vertaald naar een eenduidige bodemeenheid.

-

Het combineren van FG-Serie en FG-Type tot de FG-Eenheid in een nieuwe gridkaart.

-

Tot slot hebben wij deze gridkaart in ArcGIS weer omgezet in een polygonenkaart.

-

Het resultaat wordt aan de opdrachtgever opgeleverd als GIS bestanden met een bijpassende
legenda. Figuur 2 is een weergave van deze kaart, op het niveau van FG-Series. Deze notitie
vormt de beschrijving.
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3.3

Landschappelijke bodemkaart ASK Oldebroek

Figuur 2 Landschappelijke bodemkaart ASK Oldebroek en omgeving, op het niveau van FysischGeografische series (schaal 1:100.000). Binnen de begrenzing van het ASK is de kaart gebaseerd
op de detailbodemkaart uit 1954, daarbuiten op de landelijke geomorfologische kaart en
bodemkaart van Nederland.
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In figuur 2 geven wij de landschappelijke bodemkaart voor het ASK Oldebroek en omgeving weer op het
niveau van FG-Series. De gebruikte kaartschaal (1:100.000) doet geen recht aan de mate van detail in de
detailkartering. Daarvoor is het raadplegen in GIS beter. Hieronder geven wij overzicht van de binnen het
ASK voorkomende FG-Series, FG-Typen en de FG-Eenheden als combinatie daarvan en een korte
beschrijving van de eenheden. Wij beperken ons hier tot de belangrijkste eenheden voor zover deze in de
detailkartering voorkomen. Een wat uitgebreidere beschrijving is ook te vinden in Bijlsma et al. 2020.

Tabel 3 Oppervlakteverdeling van de Fysisch-Geografische series binnen het ASK Oldebroek.

FG-Serie
HzBD - Droogdalen
HzDA - Leemarme droge dekzandgebieden
HzGPa - Leemarme puinwaaiers
HzGS - Stuwwallen
HzGSa - Leemarme stuwwallen
HzGSl - Lemige stuwwallen
HzOZ - Zwarte eerdgronden
HzSDF - Landduinen, Forten en Overstoven laagten
HzSF - Forten en Overstoven laagten
HzSL - Uitgestoven laagten
NB - Niet beoordeeld
Eindtotaal

Oppervlakte (ha)
212.1
14.8
969.8
14.3
1934.7
190.3
173.2
143.4
957.8
214.8
10.2
4835.6

Tabel 4 Oppervlakteverdeling van de Fysisch-Geografische typen binnen het ASK Oldebroek.

FG-Type
PS001 - Initiële droge basenarme zandgronden
PS002 - Initiële vochthoudende basenarme zandgronden
PS004 - Atmotrofe droge basenarme zandgronden
PS005 - Droge mineraalrijke zandgronden
PS111 - Hoge zandgronden met een zwart bouwlanddek
NB - Niet beoordeeld
Eindtotaal

Oppervlakte (ha)
1100.7
207.4
3121.8
222.0
173.2
10.2
4835.6

Tabel 5 Oppervlakteverdeling van de Fysisch-Geografische eenheden binnen het ASK Oldebroek.
De FG-Eenheden zijn steeds een combinatie van FG-Serie en FG-Type.

Code_Serie
HzBD
HzDA
HzGPa
HzGS
HzGSa
HzGSl
HzOZ
HzSDF
HzSF
HzSL
NB
Eindtotaal

PS001

143.0
957.8

1101

PS002
0.1

PS004
180.4
14.8
969.8
14.3
1934.7

PS005
31.6

190.3

0.4
207.3

7.5

207

3122

222

PS111

NB

173.2

173

10.2
10

Eindtotaal
212
15
970
14
1935
190
173
143
958
215
10
4836

HzGSa - Leemarme stuwwallen (1934.7 ha)
Het ASK Oldebroek heeft een min of meer rechthoekige vorm die van zuidwest naar noordoost loopt.
Afgezien van een hek in het zuiden valt het zuidoostelijk deel grotendeels (40%) samen met de leemarme,
grofzandige stuwwal die gevormd is uit de mineralogisch arme zanden van de vroegere Eridanos rivier
Landschappelijke Bodemkaart Artillerieschietkamp Oldebroek
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rivier (Jongmans et a. 2012). In deze zanden zijn haarpodzolgronden gevormd die wij tot het FG-Type
PS004 - Atmotrofe droge basenarme zandgronden rekenen.
HzGSl - Lemige stuwwallen (190.3 ha)
In een veel kleinere oppervlakte in de zuidelijke driehoek zijn ook lemige stuwwallen gekarteerd. Feitelijk
zijn dit lemige dekzanden die op de stuwwal zijn afgezet. In deze mineralogisch wat rijkere gronden zijn
holtpodzolgronden tot ontwikkeling gekomen die wij als PS005 - Droge mineraalrijke zandgronden
beoordelen.
HzGPa - Leemarme puinwaaiers (969.8 ha)
Bij het smelten van de gletsjers is een deel van de stuwwal in noordwestelijke richting verspoeld en afgezet
in een brede puinwaaier die later weer gedeeltelijk met andere afzettingen is afgedekt. Op ongeveer 20%
van de oppervlakte, tussen de stuwwal en de jongere dekzand en stuifzandafzettingen, komen deze
afzettingen nog aan maaiveld voor. Net als in de stuwwal bestaan alle bodems uit haarpodzolgronden en
is het FG-Type overal PS004 - Atmotrofe droge basenarme zandgronden.
HzBD – Droogdalen (212.1 ha)
Tijdens het Weichselien zijn in de stuwwal en puinwaaiers droge dalen uitgesleten, welke later deels weer
door stuifzand zijn afgedekt. Droogdalen binnen de leemarme stuwwal en puinwaaier hebben als FG-Type
PS004 - Atmotrofe droge basenarme zandgronden, binnen de lemige stuwwal is dat PS005 - Droge
mineraalrijke zandgronden.
HzS – Stuifzandgronden (1316.0 ha)
Binnen het ASK zijn de dekzanden vrijwel allemaal verstoven tot stuifzandgronden. Ook een deel van de
stuwwal en puinwaaier zijn verstoven. De uitgestoven laagten (HzSL, 214.8 ha) hebben bijna allemaal FGType PS002 - Initiële vochthoudende basenarme zandgronden. In de FG-Series HzSF (957.8 ha) en HzSDF
(143.4 ha) onderscheiden wij PS001 - Initiële droge basenarme zandgronden.
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