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STELLINGEN
I
•Delaklagen van rivier-komkleigronden vertonen meet eigenschappen van op enige diepte inhet profiel ontstane zakwatergleyhorizonten (,fTagwasser-gleyhorizonte", Deines) dan van
oude vegetatiehorizonten.
II
De opvatting van Poser, dat de solifluctie van de laatste ijstijd voor het einde van de regionale loessafzettlng tot stilstand
zon zijn gekomen, is niet juist.
Possm,H.AeolkchcAhlagerungenmidKlimdd a Spatglazialsim Mittclund West-Europa. Die M&turwissenscliallea 1948.

Ill
• De door Krauss beschreven gleyachtige verschijnselen in
kleiig-sloefige gronden zijn niet ontstaan door de degraderende
werking van naaldhont.
G. Staadortsgenil§§e Dufchfllhruiig dor Abkeior von. dor
Fkhteawirtsdiaft im nordweststchsisehes MiederiaiicL Thar. Food.
Jahrtaeli 1939.
KRAIHS,

IV
Alhoewel het bereiken van een natuurlijke verjonging in het
algemeen een gunstig bosbonwkiindig verschijnsel is, beboeft
dit nog niet steeds een bedrijfssucces te zijn.

• * Ter verkrijging van faogere finantiele bedrijfsresultaten is
het van belang er rekening mee te houden, dat de houtteeltkundige voordelen van loofhotttbijmenging in naaldhont in het,
algemeen reeds voldoende^ gedurende de eerste belt van de
totale omloopstijd van het naaldhont worden bereikt.

;•-.*

VI
Het is wenselijk, dat in Nederland, vooral in verband met de
aanwezigheid van vele landgoederen en natuurmonumenten,
meer aandacht aan de bedrijfswijze van het plenterbos besteed
wordt.
VII
Opvoering van de efficiency van bosarbeid moet in hoofdzaak door de bemoeienissen van een centrale instantie bereikt
worden.
VIII
Voor de vaststelling van de toelaatbare kap — bij het nastreven van een duurzame en stijgende houtopbrengst — van
bossen van gemengde leeftijd en wisselende samenstelling is
het van slechts ondergeschikte betekenis de aanwas nanwkeurig te bepalen.
Darde Wereld Bosbouw CSongrai, Helsinki 1949.

IX
Vooral op grond van gleyverschijnselen bij rivierkomklei is
aan te nemen, dat het zwaartepunt van de reguiering van de
waterhuishouding van deze gronden bij een intensieve matig
diepe drainage (resp. infiltratie) gezocht moet worden.
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ies Wirtt. Statistiseiiai ImmAmmmtM™.
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Daakbaar ben ik, deze arbeid als proefschrift aan de Landbouwfaogeschool te kuaaea voorleggen. Door de gedegea weteaschappelijke vormiag,dieik aan.dezeHogeschool oatvaagea
heb, was het mij mogelijk dit oaderioek nit te voeren. Alle
mijae leermeesters, hooglerarea en doceatea, betuig ik hiermede mija welgenieeade dank.
In het bijzoader aaa U, Hooggeleerde Edebnan, Hooggeachte
ftromotor, daak ik het tot staad komenvan dit proefschrift. Uw
initiatief, Uw weteaschappelijke leiding, Uw praktisch oordeel
en- hartelijke hulpvaardigfaeid warea hierbij de beslisseade
.factoren. Het is een groot voorredit Uw leeriiag te zija ea
;iaarbij steeds op Uw grote steunte kaaaea rekeaea.

I. EtatHhrung.
Die vorliegende Arbeit will in erster Linie einen Beitrag zu
der forstlich^tandortskundlidien UntersnAnng des Stromberggebietes liefern. Bei den fur die Bodenkarlierung in diesem
KeuperMgeEand durdigefObrten vergleichenden Profiluntersudiungen fielen gewisse typteche -Ersdieinungen «aufr die auf
weitverbreitete, die-Bodenverfalltnisse bestimmende, diluvial*
.geologisdie Einfliisse bei der Bodengestaltung sciilieBenlieBen.
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Ubersiehtskarte von Wurttemberg mit dem Strombaiggebtet
Sketch mapof Wurttemberg with the Sfromberg-iie§f©fi

Deshalbwird diese Untersucliungsichimbesonderen eingehend
mitder Wirkung des diluvialen periglazialen Klimasauf Hiigellandboden beschaftigen.
In der Organisation und der praktischen Durchfiihrung der
\r

