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1. INLEIDING
1.1 Groei en groeiplaats
Bosbouw kan men omschrijven als "het beheer van bossen door de mens met
het doel het realiseren van de aan het bos toegekende functies, onder de voorwaarde van duurzame instandhouding" (Van der Poel 1983). Het object van de bosbouw
is het bos. "Bos" wordt in het Bosbeleidsplan (1993) gedefinieerd als "een levensgemeenschap van planten en dieren in relatie tot hun omgeving met de bijbehorende
interne en externe ecologische patronen en processen (.) Kenmerkend voor het ecosysteem bos is dat boomvormende soorten het aanzien bepalen". Een variant hiervan
is de definitie van de Ecosysteemvisie Bos (1995) (die ook in het Bosbeleidsplan
(1993) wordt geciteerd): "(Bos is) een min of meer natuurlijke levensgemeenschap
van planten en dieren, waarin de boomvormende elementen beeldbepalend zijn".
Bos vervult functies voor natuur, houtproductie, recreatie, landschap en milieu
(Bosbeleidsplan 1993).De vraag is ofkorte-omloop- en tijdelijke bossen ook als "bos"
kunnen worden beschouwd. De Ecosysteemvisie Bos (1995) beantwoordt deze vraag
positief door (tijdelijke) bossen met een primaire houtproductiefunctie op te vatten
als een natuurdoeltype, naast zeven andere natuurdoeltypen. Van de vele aspecten
die het bos heeft is de houtopstand (kortweg: opstand) er één van. Een opstand wordt
in de Vierde Bosstatistiek (1985) gedefinieerd als een bosterrein, ongeacht de
bestemming of het gebruik van dat terrein, dat qua soortensamenstelling ofvorm een
duidelijke eenheid vormt. Het object van deze studie is de gelijkjarige opstand die
bestaat uit één boomsoort.
Een belangrijk kenmerk van een opstand voor de bosbeheerder is de groei
ervan. "Groei"wordt hier opgevat als de vastlegging van biomassa in de permanente
bovengrondse delen van de boom. Groei komt tot uiting in de toename van de boomhoogte en van het areïek volume in de tijd. Degroei wordt mogelijk gemaakt door de
samenwerking van omgevingsfactoren bij de omzetting van atmosferisch C 0 2 in biomassa. Dit complex van omgevingsfactoren wordt aangeduid met de naam "groeiplaats". De uitdrukking "standplaats" wordt hier als synoniem opgevat.
Degroeiplaats is het complex van factoren van het milieu dat bepalend is voor
het bestaan, de samenstelling, de ontwikkeling en de groei van de opstand. Het
begrip "groeiplaats" is ruimer dan "de plaats waar het bos aanwezig" is. Het omvat
alle componenten van het biotische en abiotische milieu die invloed uitoefenen op
het bos (Dengler 1930; Fanta 1985;Houtzagers 1956;Jager Gerlings 1948; Otto 1994;
Röhrig & Gussone 1990; Spurr & Barnes 1980; Tamm 1971). De definitie van "groeiplaats" waarvan in deze publicatie wordt uitgegaan is die van Röhrig & Gussone
(1990). Deze auteurs geven de volgende definitie van het begrip "Standort" ("groeiplaats"): "DieGesamtheit der für das Wachstum der Bäume wichtigen physikalischen
und chemischen Umweltfaktoren, soweit sie für die Dauer einer Waldgeneration
einigermassen konstant bleiben oder einem regelmässigen Wechsel unterworfen
sind". De nadruk ligt in deze definitie op de groei van de bomen, niet op de ontwik-
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keling van de groeiplaatseigenschappen. Deze laatste worden voor de omloopduur
van een opstand constant verondersteld.
Groeiplaatseigenschappen bepalen het gedrag van de bomen gedurende de
omloop. Ze moeten een zekere waarde hebben om een bepaald gedrag van de bomen
mogelijk te maken. Een belangrijk aspect van het gedrag van bomen is de groei. De
eisen die bomen in deze zin stellen aan de groeiplaats worden aangeduid met de uitdrukking "groeiplaatseisen". Groeiplaatseisen van boomsoorten zijn een randvoorwaarde voor de boomsoortenkeuze bij bosaanleg en bosbeheer.
De leeftijd die een gelijkjarige bosopstand bereikt als geen calamiteiten optreden, loopt uiteen van enkele tientallen tot honderden jaren, afhankelijk van de doelstelling. De bomen in een natuurbos kunnen vele eeuwen oud worden. Voor gelijkjarige loofboom- en naaldboombossen met een overwegende houtproductiefunctie
bedraagt de omloop 40 tot meer dan 100 jaar (Aanleg en beheer ... 1981). Men houdt
voor populierenbossen vaak een omloopduur van 20-35 jaar aan (Van der Meiden
1976). De omloopduur van een energie- of biomassaplantage is slechts ca. 5 jaar.
Voor een doelmatig bosbeheer is het dus gewenst dat men ver in de toekomst kan
zien en dat men inzicht moet hebben in de gevolgen van de boomsoortenkeuze voor
het realiseren van een bepaalde doelstelling, waarvan overigens niet kan worden
voorzien of deze op de lange termijn aan de orde blijft. De gevolgen van een verkeerde boomsoortenkeuze, die pas na enkele tientallen jaren tot uiting kunnen
komen, zijn in feite niet meer ongedaan te maken (Van Goor 1965, 1967).
Het doel van groeiplaatseisenonderzoek is het vaststellen van het verband tussen de groei en andere gedragsaspecten van bomen, en de groeiplaatseigenschappen,
waarbij rekening wordt gehouden met de vaak lange omloopduur.

1.2 Bosbouw en groeiplaats in Nederland
1.2.1 De beginperiode
Kennis van de relatie tussen groei en groeiplaatseigenschappen is van belang
voor zowel monocultures als voor gemengde bossen en voor zowel gelijkjarige als
ongelijkjarige bossen. Met behulp van deze kennis is het mogelijk om voorraad- en
gebruiksplanning voor bestaande bossen uit te voeren en ontwikkelingscenario's op
te stellen voor nieuwe bossen, groeiplaatsen, behandelingsvarianten, boomsoortensamenstellingen en -mengingen (Kahn 1994). Het gebruik van dit soort kennis in de
Nederlandse bosbouw hangt samen met de ontstaanswijze van het Nederlandse bos.
Het grootste deel daarvan is aangelegd in de tweede helft van de vorige eeuw of in
deze eeuw. Het bestaat grotendeels uit oude en jonge heideontginningsbossen (Van
Goor et al. 1985) of andere eerste-generatie-bossen. Bij de boomsoortenkeuze hield
men rekening met de groeiplaatseigenschappen, zodat een geleidelijke vorming tot
opgaand bos mogelijk werd. Groeivoorspellingen konden in dit stadium niet worden
gegeven. Wel is incidenteel sinds 1899 en systematisch sinds 1923 een aantal proefbeplantingen van verschillende boomsoorten periodiek gemeten, hetgeen de basis
legde voor de samenstelling van groei- en opbrengsttabellen (Wolterson 1972). Een
van de bezwaren van groei- en opbrengsttabellen is dat ze wel kunnen worden

10

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

HOOFDSTUK

1

gebruikt om bij benadering het groeiverloop van een bestaande opstand te voorspellen maar dat ze geen directe relatie bezitten met de groeiplaats en de afzonderlijke
daarin werkzame factoren.
Het oudere bosbouwkundige onderzoek ging ervan uit dat het de gezamenlijke werking was van de groeiplaatseigenschappen ("complexwerking") die de groei
van het bos bepaalde, en dat als gevolg van deze gezamenlijke werking het niet of
alleen in bijzondere gevallen mogelijk zou zijn om vast te stellen welke eigenschap
doorslaggevend was voor de groei (Jager Gerlings 1947, 1948; Houtzagers 1948;
Rubner 1960). Het bodemprofiel werd gezien als "correlatief complex" van bodemeigenschappen (zie voor een overzicht van deze opvattingen: Van Diepen 1995, p. 48,
50ff.). De opvatting dat de eigenschappen van een bodemeenheid sterk met elkaar
zijn gecorreleerd had tot gevolg dat het inzicht in de relaties tussen boomgroei en de
vele groeiplaatseigenschappen beperkt bleef.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam hierin verandering. Het bosgroeiplaatseisenonderzoek werd vanuit de veldbodemkunde en de bosecologie op gang gebracht
(Van Soest 1950;Van Diepen 1995).De uitkomsten van het veldbodemkundig onderzoek zijn gebruikt voor de opbouw van een systeem voor de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor bos, waarin de groeiplaatsfactoren als ordinale klassen zijn
opgenomen (Interpretatie van Bodemkaarten...l979; Aanleg en beheer... 1981; Van
Goor 1971a; Waenink & Van Lynden 1988; Van Diepen 1995). De resultaten van de
vroege bosecologische onderzoekingen zijn samengevat in enkele publicaties (Van
Goor 1954a; Schelling & Van Goor 1958). Het belang van de toepassing van wiskundig-statistische methoden in het groeiplaatseisenonderzoek om de invloed van verschillende bodemeigenschappen op een gewas te kunnen ontwarren werd onderkend nadat Ferrari (1952) de polyfactoranalyse had toegepast in zijn onderzoek naar
de groeiplaatseisen van de aardappel (onder andere Schelling 1961;Van Goor 1968;
Schoenfeld & Waenink 1974). De veranderingen die de Nederlandse bosbouw thans
ondergaat door de maatschappelijke vraag om een andere functievervulling van het
bos, zijn mede de oorzaak van een hernieuwde belangstelling voor de relaties tussen
bos en groeiplaats.

1.2.2 Nieuwe vragen aan de bosbouw
De doelstellingen van het groeiplaatseisenonderzoek, zoals ze in paragraaf 1.1
zijn verwoord, zijn in de afgelopen decennia gedeeltelijk gerealiseerd, vooral wat
betreft de gegevensverzameling. De uitwerking van dit onderzoek was echter voor
een aantal boomsoorten onvolledig. Verder was aan meteorologische variabelen geen
aandacht besteed en was de watervoorziening in het oudere onderzoek alleen als
kwalitatieve variabele opgenomen. Aan deze algemene overwegingen om de relaties
tussen groei en groeiplaats van Nederlandse bossen diepgaander te onderzoeken
kunnen andere overwegingen worden toegevoegd:
- Het karakter van de Nederlandse bosbouw ondergaat een ingrijpende verandering. Het regeringsbeleid, zoals dat was neergelegd in het
Meerjarenplan Bosbouw (1986) en in het vigerende Bosbeleidsplan (1993)
is erop gericht om de oppervlakte gelijkjarig, eensoortig bos te verminde-
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ren en de oppervlakte ongelijkjarig, gemengd bos te doen toenemen. Het
aandeel van deze laatste categorie bossen aan de totale Nederlandse bosoppervlakte bedroeg in 1952/63, 1964/68 en 1980/83 resp. 11;11 en 18%
(de percentages zijn ontleend aan de Tweede,Derde en Vierde Nederlandse
Bosstatistiek). Het streven is erop gericht dat in ca. 2015 de Nederlandse
bosoppervlakte voor ca. 40% zal bestaan uit gemengd, ongelijkjarig bos en
op lange termijn voor 60%.Deze voornemens vereisen kennis van de groei
van de afzonderlijke soorten op de ervoor in aanmerking komende groeiplaatsen, welke kennis kan worden afgeleid uit de resultaten van tot nu toe
verricht groeiplaatseisenonderzoek (onder andere Kahn 1994).
Hetbeleid van de rijksoverheid voorziet in een verhoging van de eigen voorziening van Nederland met hout en houtproducten tot 17% in het begin van
de eenentwintigste eeuw en tot 25% medio eenentwintigste eeuw.
Het tijdelijk of definitief uit de productie nemen van door de landbouw
gebruikte gronden heeft tot gevolg dat grond vrijkomt voor bosaanleg
(Goede gronden voor nieuw bos, 1993). Er zal antwoord moeten worden
gegeven op vragen betreffende de boomsoortenkeuze en over de specifieke
invloed van het voormalig gebruik als landbouwgrond voor de bosbouw,
waarbij bosbouw in het landbouwbedrijf is geïntegreerd.
Men verwacht dat als gevolg van de toename van het C0 2 -gehalte van de
atmosfeer (het "broeikaseffect") de gemiddelde temperatuur in de eerste
helft van de eenentwintigste eeuw met ca. 2°C zal toenemen (Innes 1994).
De vraag is welke gevolgen dit heeft voor het bos en de bosbouw.
Uitspraken hierover veronderstellen kennis van de relatie tussen het
gedrag van boomsoorten en meteorologische variabelen. Deze kennis is
opgedaan in de voorafgegane veertig jaar en kan worden gebruikt voor het
modelleren van de reactie van boomsoorten op veranderende omgevingsfactoren (Kramer 1996).
Het Nederlandse bos is tamelijk jong maar de leeftijdopbouw verandert en de
tweede of derde bosgeneratie dient zich aan. De totale bosoppervlakte
bedroeg in 1980/83 ca. 334.000 ha, waarvan minstens 44% is aangelegd na
1900 (Nederlandse Bosstatistiek...1985).Deze leeftijdopbouw kan ook op een
wat andere wijze worden weergegeven. Van de ca. 234.000 ha leegkapbos in
Nederland isca. 81% aangelegd in de periode 1920-1979.Ditbetekent dat pas
in de loop van het bosbouwkundig onderzoek in Nederland de opstandleeftijd hoog genoeg werd om te kunnen veronderstellen dat de invloed van
extreme omstandigheden in de aanlegperiode was verdwenen en de min of
meer blijvende inwerking van constante groeiplaatseigenschappen tot uiting
kon komen. Aan de problematiek van de tweede bosgeneratie is in de zeventiger jaren enige aandacht besteed (Van den Burg 1979).

Antwoorden op de vragen die aan de Nederlandse bosbouw in de nabije toekomst zullen worden gesteld zijn mogelijk door zich te baseren op gegevens die in
het verleden zijn verzameld. Het object waaraan de onderzoekgegevens zijn ontleend, is het Nederlandse bos zoals dat ongeveer een eeuw geleden gestalte begon te
krijgen. Het doet daarbij voor de verkregen resultaten niet terzake dat ze zijn geba-

ld

1

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

N ED ERL A N D,S E B O S

/

HOOFDSTUK

1

seerd op onderzoek in bossen met een houtproductiefunctie. Men kan het zelfs een
voordeel achten dat de Nederlandse bossen niet "natuurlijk" zijn maar dat ze zijn
aangelegd op uiteenlopende groeiplaatsen, zodat deze bossen kunnen worden
beschouwd als een "experiment zonder ingreep", zij het dat deze experimenten een
vaak niet-gebalanceerde proefopzet bezitten (Ferrari 1960; Oude Voshaar 1994).
Men kan zich afvragen in hoeverre zou kunnen worden volstaan met het verzamelen van literatuurgegevens uit de ons omringende landen. Veel van de boomsoorten in de Nederlandse bossen komen ook voor in andere Noordwest-Europese
landen. Er zijn echter zodanige verschillen dat de resultaten van buitenlands onderzoek wel kunnen worden gebruikt als referentiemateriaal en ter aanvulling van ontbrekende kennis in Nederland maar dat deze buitenlandse onderzoekingen de
Nederlandse resultaten niet kunnen vervangen. Deze verschillen betreffen de volgende onderwerpen:
- Het klimaat van Nederland wijkt af van de ons omringende landen, onder
andere als gevolg van de nabijheid van de zee en de daarmee samenhangende windinvloed. In Midden-Europa bedraagt de gemiddelde windsnelheid 2-4 m.sec" 1 (Flemming 1987), in Nederland 3-7 m.sec" 1 (beide op
jaarbasis; gemeten op 10 m hoogte).
- In bodemkundig opzicht zijn er eveneens grote verschillen. De
Nederlandse bossen zijn voor een deel aangelegd op jonge, rijke marienekleigronden, voor het grootste deel op arme, pleistocene zandgronden en
verder op diverse andere, jonge gronden.
- Een methodisch bezwaar is dat veel resultaten van buitenlandse onderzoekingen betrekking hebben op de relatie tussen groei en nominale variabelen zoals substraten en eenheden ontleend aan systemen van bodemklassificatie ("correlatief complex"). Als gevolg van het gebruik van deze
hooggeaggregeerde variabelen zijn de relaties met de "operationele" variabelen die ze bevatten (Van Wirdum 1979, 1986) niet doorzichtig en zijn ze
niet bruikbaar voor het opstellen van voorspellingsmodellen.
- Aan de populier met zijn verschillende hybriden en klonen is in
Nederland meer aandacht besteed dan in de ons omringende landen, waarbij alleen voor België een uitzondering is te maken.

1.3 Doelstelling en beschrijving van het onderzoek
Het doel van het in deze publicatie beschreven onderzoek is het kwantificeren van de verbanden tussen enerzijds de groei van een aantal boomsoorten en
anderzijds de groeiplaatsfactoren. Het gaat om basiskennis, nodig om het gedrag van
bossen en opstanden te begrijpen onder de randvoorwaarden van milieu en bodemgebruik. Het werk is gebaseerd op de gegevens van het bosbodemkundig onderzoek
door het voormalige Bosbouwproefstation/Instituut "De Dorschkamp" dat is uitgevoerd in de periode 1950-1991 met betrekking tot de relatie tussen groei, bodem,
vegetatie en waterhuishouding van voor het Nederlandse bos belangrijke boomsoorten (figuur 1).Hetbeoordelen van de groeiplaatsgeschiktheid voor debosbouw is een
vorm van "land evaluation" (Interpretatie van bodemkaarten...l979), hetgeen ook
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Figuur 1
Verdeling van de oppervlakte van de belangrijkste boomsoorten in Nederland (Bron:
Vierde Nederlandse Bosstatistiek, 1980-1983, deel 1) (Centraal Bureau voor de Statistiek,
in samenwerking met Staatsbosbeheer).
Figure 1
Distribution of the areasof the most important tree speciesin TheNetherlands (Source:
Fourth Dutch Forest Inventory, 1980-1983,Vol. 1)(Central Bureau of Statistics, in cooperation with the State ForestService).
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kennis vereist van de invloed van weer en klimaat op boomsoorten. Omdat systematische meteorologische waarnemingen in de onderzochte opstanden ontbreken
werd gebruik gemaakt van geïnterpoleerde waarnemingen van meteorologische stations in de omgeving van de onderzochte opstanden.
De hoeveelheid beschikbare gegevens was te groot om in zijn geheel te worden bewerkt. Het gevolg was dat een keuze moest worden gemaakt voor een beperkt
aantal boomsoorten: douglas, es en populier. Deze soorten zijn van belang voor verschillende Nederlandse groeiplaatsen.
In hoofdstuk 2wordt ingegaan op de methoden die in het groeiplaatseisenonderzoek worden toegepast. Een beschrijving wordt gegeven van de in de literatuur
beschreven methoden en de motivering van de keuze die in Nederland is gemaakt.
Hoofdstuk 3 geeft een korte schets van het internationale groeiplaatseisenonderzoek, die dient als kader voor het onderzoek in Nederland. Van dit laatste onderdeel wordt een historisch overzicht gegeven dat begint bij het einde van de negentiende eeuw. De in Nederland toegepaste methoden worden beschreven in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 t/m 7 wordt het onderzoek naar de groeiplaatseisen van drie
voor Nederland belangrijke boomsoorten besproken: de douglas {Pseudotsuga menziesii), de es {Fraxinus excelsior) en de populier. De douglas is een "uitheemse"
boomsoort maar geldt als een boom met toekomst op de pleistocene zandgronden.
De es is "inheems" en wordt een belangrijke boomsoort op de betere zandgronden en
op de kleigronden. De populier heeft vooral betekenis als boomsoort waarmee snel
een opgaand bos kan worden gevormd en als houtproducent met korte omloop op de
betere gronden. Als referentiekloon is gekozen Populus x euramericana 'Robusta',
die in de Nederlandse populierenteelt een overheersende positie bezat vanaf de vijftiger tot in het begin van de negentiger jaren. Het karakteriseren van klonen van
Populus x euramericana als "inheems" of "uitheems" heeft voor deze hybridengroep
geenbetekenis, omdat de ouders de Oost-Amerikaanse soort Populus deltoides en de
Europese soort Populus nigra zijn.
De bosvegetatie kan om haar zelfs wil worden onderzocht, maar ook is het
mogelijk om haar te gebruiken als indicator voor groeiplaatseigenschappen, voor
groeiplaatsverschillen en voor de groei van boomsoorten. Na het beëindigen van dit
soort onderzoek in Nederlandse naaldboombossen (grove den en douglas) in de
zestiger jaren (Bannink, Leys & Zonneveld 1973) is het later weer opgevat in de boswachterijkarteringen van de Stichting voor Bodemkartering (thans onderdeel van het
Staring Centrum-DLO) en vooral in het groeiplaatseisenonderzoek van boomsoorten
door "De Dorschkamp" en de Stichting voor Bodemkartering in de zeventiger en
tachtiger jaren. In hoofdstuk 8 worden de relaties tussen groeiplaatseigenschappen,
boomgroei en vegetatie voor bossen met verschillende boomsoorten besproken.
Een belangrijk doel van het groeiplaatseisenonderzoek is het voorspellen van
het gedrag van boomsoorten. Dat wordt niet alleen gedaan met mechanistische
modellen en regressiemodellen maar ook met landevaluatiemethoden. In hoofdstuk
9 wordt ingegaan op de in Nederland toegepaste methoden van landevaluatie in de
bosbouw en op de toepasbaarheid in Nederland van een door de FAO gebruikt computerprogramma voor landevaluatie.
Een algemene bespreking van uitgangspunten, resultaten en mogelijke gevolgen van het onderzoek is opgenomen in het afsluitende hoofdstuk 10.
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2. METHODEN
2.1 Inleiding
Land kan voor zeer verschillende agrarische en bosbouwkundige gebruiksvormen worden aangewend. De methoden waarmee men de uitkomsten van een
bepaalde keuze voorspelt en beoordeelt worden samengevat onder de naam "landevaluatie" (Christian & Stewart 1968; Stewart 1968). Om de uitkomsten van uiteenlopende toepassingen te kunnen vergelijken, moet de groeiplaatskwaliteit voor een
bepaalde doelstelling kwantitatief kunnen worden weergegeven (Nix 1968).
Daarvoor is het uitvoeren van groeiplaatseisenonderzoek nodig. Het doel van dit
onderzoek met betrekking tot het bosbouwkundig gebruik is drieledig (Grey 1983;
Peters 1991):
- De vaststelling ("identification") van de variabelen en factoren die van
belang zijn voor de boomgroei. Dit onderzoek komt meestal neer op het
meten van de waarde van vele variabelen waarvan wordt aangenomen of
waarvan met enige zekerheid uit bestaand onderzoek bekend is dat ze in
de te onderzoeken situatie van belang zijn om groeiverschillen te kunnen
verklaren. Het doel van dit onderzoek is dus niet om vast te stellen of een
variabele van belang is, maar in hoeverre deze bijdraagt aan de verklaring
van een doelvariabele (Scheffer & Beets 1995).
- De voorspelling ("prediction") van de groei, biomassaproductie of koolstofvastlegging van een boomsoort in afhankelijkheid van de groeiplaats;
hiervoor zijn zowel mechanistisch-deterministische modellen als regressiemodellen bruikbaar (Kahn 1994; Mohren 1987, 1994; Mohren &
Ilvesniemi 1995;Van Lanen 1991).
- De verklaring ("exploration") via een oorzaak-gevolg relatie van de groei en
andere responsvariabelen uit één of meer predictorvariabelen ("causality").
Volgens Grey (1983) betreft dit onderzoek waarin één eigenschap varieert
("single resource gradient") en de andere eigenschappen vrijwel constant
zijn. Dit onderzoek berust dus op het uitgangspunt ceteris paribus hetgeen
tot gevolg heeft dat het in de regel tot een enkel object beperkt zal zijn.
Bannink, Leys & Zonneveld (1973) pasten deze werkwijze toe in opstanden
van het groeiplaatseisenonderzoek van de grove den om eventueel storende invloeden van herkomstverschillen te ontgaan. Van Slycken, Baeyens&
Stevens (1990) onderzochten de relatie tussen de vochtleverantie vanuit
het grondwater en de groei van populier in één beplanting.
De methoden, toegepast in het groeiplaatseisenonderzoek, kunnen sterk uiteenlopen. In het navolgende wordt een samenvatting gegeven, met korte commentaren op de voor- en nadelen van deze methoden. Deze bespreking is grotendeels gebaseerd op Böhm (1963), Nix (1968), Peters (1991) en Kahn (1994). Meestal onderscheidt men drie groepen:
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a. Analogiemethoden
b. Groeiplaatseisenmethoden
c. Simulatiemethoden
Tot de Analogiemethoden worden analyses van het verband tussen groeigegevens en bodemeenheden gerekend. Deze methoden, die ookbekend staan als de "correlatieve-complex"-methoden zijn in vele landen - waaronder Nederland - in het
bodemgeschiktheidsonderzoek toegepast (Van Diepen 1995; Interpretatie van
bodemkaarten...l979). Ook proeven onder beheerste omstandigheden (kas-, laboratorium- en klimaatkamerproeven) en veldproeven worden tot de Analogiemethoden
gerekend. Tegen de Analogiemethoden zijn bezwaren gerezen. Ferrari (1952) en Nix
(1968) voeren als voornaamste bezwaar aan dat resultaten van onderzoek worden
geëxtrapoleerd naar wat analoge situaties verondersteld worden te zijn, zonder dat
de functionele relaties voldoende bekend zijn. Ook de sterke samenhang die zou
bestaan tussen de plantengroei en de bodemeenheden wordt wel ontkend (Visser
1950a,b) omdat de correlaties tussen de variabelen binnen een bodemeenheid verzwakt kunnen zijn als gevolg van intensief grondgebruik.
Voor de bosbouw komt daarbij het bezwaar dat proeven met bomen onder
geconditioneerde omstandigheden grote beperkingen kennen omdat experimenten
met volwassen bomen in geconditioneerde ruimten wegens de vereiste afmetingen
van deze ruimten op grote schaal nauwelijks uitvoerbaar zijn. Bovendien is de tijdfactor moeilijk te simuleren in dergelijke proeven. Het onderzoekmateriaal in debosbouw bestaat meestal uit zaailingen of kwekerijplanten. Een ander bezwaar is dat de
omstandigheden waaronder dergelijke experimenten plaatsvinden (lichtintensiteit
en -samenstelling, luchtbehandeling, watervoorziening etc.) sterk afwijken van die
in het bos. De overdraagbaarheid van de uitkomsten van dergelijke proeven is daarmee problematisch.
Veldproeven zijn dan ook geschikter dan proeven onder beheerste omstandigheden om de uitkomsten ervan in het bosbeheer toe te passen. Er zijn echter zoveel
groeiplaatsfactoren en hun interacties te onderzoeken dat het meestal een praktische
onmogelijkheid is om al deze combinaties in een experiment op te nemen. De ruimtelijke opzet van veldproeven is vaak - noodgedwongen - te beperkt (Peters 1991).
Bovendien vereist een dergelijk onderzoek een lange tijdsduur omdat cumulatieve
effecten en de leeftijd van de bomen deel uitmaken van de onderzoekproblematiek.
Experimenten met het weer zijn uitgesloten. Aan de voorwaarde van een lange tijdsduur wordt vaak niet voldaan omdat langjarig onderzoek en kortlopende onderzoekfinanciering elkaar uitsluiten. Tenslotte speelt ook hier het probleem van de
overdraagbaarheid van de resultaten van veldproeven wegens de grote verschillen in
terreinomstandigheden een rol (Röhrig & Bartsch 1992).
De tweede groep staat bekend als de Groeiplaatseisenmethode. Deze methoden ("natural experiments", "uncontrolled experiments", "proeven zonder ingreep",
"productieniveau-onderzoek", "observationeel onderzoek": Ferrari 1960, 1965; Van
Goor 1968; Oude Voshaar 1994; Peters 1991) worden in het bosbouwkundig onderzoek veel toegepast. De methoden komen er op neer dat men van een groot aantal
objecten de groei of andere responsvariabelen meet en deze variabelen in verband
brengt met eigenschappen van de groeiplaats. De te onderzoeken objecten worden
als zodanig opgenomen, zonder dat behandelingen worden aangelegd. Naast Ferrari
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(1960) is het vooral Tamm (1991) geweest die de methode van de "proeven zonder
ingreep" heeft verdedigd. Hij legt er de nadruk op dat (bos)ecologisch onderzoek in
het algemeen en bosbouwkundig onderzoek in het bijzonder zo lang duurt dat men
op de uitkomsten van deze langjarige onderzoekingen niet kan wachten. Het is daarom noodzakelijk dat men teruggrijpt op gegevens die in het bos zijn geaccumuleerd
en op gegevens die door anderen in het verleden zijn verzameld. Met behulp van
regressieanalyses worden de waarden van een of meer responsvariabelen in verband
gebracht met kwantitatieve en kwalitatieve variabelen, die gedurende de periode
waarover de respons heeft plaatsgevonden, bij benadering constant worden verondersteld. De uitkomsten van deze methoden zijn correlaties, die kunnen worden vertaald in hypothesen betreffende causale relaties. Deze hypothesen kunnen worden
gebruikt voor het voorspellen van het gedrag van bomen (onder andere Tamm et al.
1967; Carmean 1975; Land evaluation...1984), mits men zich realiseert dat deze
hypothesen met experimenteel onderzoek zouden moeten worden geverifieerd
(Oude Voshaar 1994) en dat ze zo mogelijk moeten worden getoetst voor een onafhankelijk gegevensbestand (McQuilkin 1976). Voor wat betreft de mogelijkheden om
met groeiplaatseisenmethoden de productie te kunnen voorspellen wijkt de bosbouw af van de akker- en weidebouw. In deze beide laatste vormen van landgebruik
heeft het productieniveauonderzoek weinig resultaten opgeleverd (Draisma 1958;
Postma et al. 1960; Vink et al. 1963;Van Diepen 1995).
Tot de bezwaren die tegen de groeiplaatseisenmethode worden ingebracht
behoren onder andere het probleem van de intercorrelatie tussen predictorvariabelen en de beperking van de resultaten tot het onderzochte traject van groeiplaatsvariabelen (Nix 1968). Een ander bezwaar dat vaak wordt genoemd is dat een dergelijk
observationeel onderzoek alleen correlatieve relaties of hoogstens werkhypothesen
oplevert (Peters 1991; Oude Voshaar 1994). Voor een bespreking van deze problemen, verbonden met de interpretatie van de resultaten van observationeel onderzoek
is te verwijzen naar onder andere Ferrari (1960, 1965), Oude Voshaar (1994), Peters
(1991) en Vukorep (1970). Ondanks de met de interpretatie van de uitkomsten van
observationeel onderzoek verbonden problemen is het vaak de enig bruikbare
methode in bosbouwkundig en ander ecologisch onderzoek om een eerste inzicht te
krijgen in relaties. Voor zover mogelijk kunnen daarna op basis van werkhypothesen
veldproeven en proeven onder geconditioneerde omstandigheden worden voorgesteld en uitgevoerd, voor zover dat praktisch mogelijk is (Peters 1991). Het grote
voordeel van de groeiplaatseisenmethode is dat ze uitgaat van de "proef zonder
ingreep", die betrekking heeft op aantallen objecten die in veldproeven niet realiseerbaar zijn wegens de eraan verbonden tijdsduur, oppervlakte en kosten. De relaties tussen afhankelijke (= respons-) en onafhankelijke (= predictor-)variabelen in
een groeiplaatseisenonderzoek worden meestal verkregen door analyse van de gegevens met regressiemethoden (Nix 1968) hoewel multivariate-analysemethoden zoals
discriminantie-analyse, DISCRIM, CANOCO en DECORANA eveneens mogelijkheden bieden (Jongman, Ter Braak & Van Tongeren 1987;Verbyla & Fisher 1989).In het
onderzoek naar de relaties tussen vegetatie en groeiplaats zijn deze methoden met
succes toegepast (zie onder andere Van Dobben 1993;Pedroli, Vos & Dijkstra 1988;
Vos & Stortelder 1992).
Verwant maar niet identiek met regressiemethoden zijn de parametrische
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methoden. Parametrische methoden houden in dat één of meer predictorvariabelen
worden ingedeeld in klassen, aan welke klassen volgens een oplopende of aflopende schaal numerieke waarden worden toegekend. Deze numerieke waarden worden
door een wiskundige formule gecombineerd hetgeen een numerieke waardering voor
de responsvariabele oplevert. De wiskundige formule kan additiviteit, multiplicatie,
machtverheffing, worteltrekking of een combinatie daarvan inhouden. Het verschil
tussen regressiemethoden in het groeiplaatseisenonderzoek en parametrische
methoden is dat in het groeiplaatseisenonderzoek aan de onafhankelijk variabelen
geen numerieke waarden worden toegekend, maar dat meetwaarden worden
gebruikt, en dat de waarde van de responsvariabele niet wordt verkregen uit een
combinatie van de geparametriseerde onafhankelijke variabelen. De regressiemethode gaat nl. uit van gemeten waarden van de responsvariabele. De bezwaren die worden ingebracht tegen parametrische methoden omdat deze alleen kwalitatieve uitkomsten geven (Van Lanen 1991) gelden niet voor de uitkomsten van regressiemethoden.
Simulatiemethoden kunnen worden omschreven met een citaat ontleend aan
Van Lanen (1991): "The possibilities of applying transient proces-oriented simulation models in physical land evaluation have received much attention during the
last decade ... The transient proces-oriented simulation models used can be classified as deterministic models, which are more or less mechanistic. 'Mechanistic' implies that the model takes into account the most fundamental mechanisms of the processes, as presently known and understood. The deterministic nature involves that
a system is assumed to behave in such a way that the occurrence of a given set of
events leads to auniquely-definable outcome". De voor- en nadelen van regressie- en
simulatiemodellen worden besproken door Kahn (1994), Bossel (1991), Bossel et al.
(1991), Korzukhin, Ter-Mikaelian &Wagner (1996) en Mohren &Burkhart (1994).
Deze modellen worden vaak als tegenstellingen beschouwd, onder andere omdat de
regressiemethoden de gebeurtenissen tussen oorzaak en gevolg buiten beschouwing
laten. Deze zienswijze is echter niet onweersproken. Kahn (1994) heeft als zijn
mening naar voren gebracht dat er geen scherpe scheiding is aan te brengen tussen
regressie- en simulatiemodellen, omdat tussen deze groepen mengvormen mogelijk
zijn, die zowel fundamentele relaties als uit groeiplaatseisenonderzoek afgeleide
empirische relaties bevatten. Deze relaties worden dan volgens parametrische
methoden (additie en multiplicatie) aan elkaar gekoppeld. Een vergelijkbare ontwikkeling vindt thans plaats bij het gebruik van parametrische methoden in het bosbouwkundige onderzoek in Noord-Amerika. In dit onderzoek wordt een aantal onafhankelijk variabelen (waaronder de worteldiepte een belangrijke plaats inneemt)
geparametriseerd. Hieruit wordt de hoogteboniteit (gedefinieerd als de hoogte op een
standaardleeftijd) als een index-waarde berekend. Deze index-waarde wordt dan vergeleken met de werkelijke boniteit (Gale, Grigal &Harding 1991). De hernieuwde
belangstelling voor de parametrische methode in de bosbouw sinds het werk van
Storie & Wieslander (1948) is een gevolg van het feit dat het correleren van boniteit
en bodemeenheden in Noord-Amerika vaak geen voldoende bruikbare resultaten
heeft opgeleverd (Henderson, Hammer & Grigal 1990).
Wat betreft het ontwikkelen van simulatiemodellen voor de bosbouw kan
onderscheid worden gemaakt tussen het simuleren van de groei van boomsoorten en
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het simuleren van beoordelingsfactoren. De douglas is de eerste boomsoort in
Nederland waarvan de groei met een mechanistisch-deterministisch model is gesimuleerd (Mohren 1987). Sindsdien zijn simulatiemodellen opgesteld of verder uitgewerkt voor 'Robusta'-populier (Van der Salm 1993), douglas (Florax, Mohren &
Kowalik 1991; Mohren, Bartelink, Jorritsma &Kramer 1995; Mohren & Ilvesniemi
1995) en fijnspar (Mohren 1994; Mohren & Van de Veen 1995). In een serie publicaties (Van Grinsven, Driscoll &Tiktak 1995) is de toepassing van diverse simulatiemodellen op de groei van de fijnspar beschreven, waarin ook het proces van de
bodemverzuring is betrokken.
Modellen die de groei van een boomsoort simuleren zijn in eerste instantie
ontwikkeld onder de conditie van optimale watervoorziening (Van den Broek et al.
1993). Van de bij het formuleren van deze modellen optredende problemen kan worden genoemd de relatie tussen de relatieve drogestofproductie (P r e l =P a c t /P p o t^ e n
de relatieve transpiratie (E r e l =E a c t /E t ), d.w.z. de relatie tussen watervoorziening
en groei als de watervoorziening niet meer optimaal is. In het door Florax, Mohren
&Kowalik (1991) voor de douglas ontwikkelde groeimodel wordt aangenomen dat
de relatie tussen P r e l en E r e l met een constante verhouding ("a") kan worden
beschreven. Uit literatuurgegevens volgt dat deze "droogte-elasticiteitscofficiënt"
voor enkele boomsoorten (grove den, douglas, Amerikaanse eik en populier) uiteenloopt van ca. 0.4 tot 1.0 (Van den Burg 1993). Een ander probleem is gelegen in het
modelleren van de bodemvruchtbaarheid in groeimodellen omdat de gebruikelijke
bodemvruchtbaarheidscriteria vaak tijdinvariant zijn, zoals het P-totaal-cijfer en
N (Van den Broek et al. 1993;Mohren & Ilvesniemi 1995).
Het simuleren van bodemvariabelen in de Nederlandse bosbouw is beperkt
gebleven tot de watervoorziening. De aanleiding tot dit onderzoek was gelegen in de
noodzaak, meer informatie te verkrijgen over de reactie van boomsoorten op permanente grondwaterdaling. De eerste toepassing heeft plaatsgevonden in de zeventiger
jaren (Van den Berg 1974, 1975). In dat onderzoek werd het watertekort van Japanse
lariks-opstanden over een periode van 30 jaar berekend voor een gemiddeld jaar
("50%-jaar") en voor een extreem droog jaar ("10%-jaar"). Een latere toepassing betrof
de relatie tussen het watertekort (E t -E a c t ) van een grove dennenopstand in de
periode 1971-1983 en de diametergroei in die periode (Wösten et al. 1984).
Laatstgenoemd onderzoek geeft echter ook de beperkingen aan van de inbreng van
de waterhuishouding in de simulatiemethode, ni. de noodzaak om een groot aantal
gegevens te verzamelen, die voor bosgronden bijna geheel ontbreken (bijvoorbeeld kh-relaties, pF-0-relaties, effectieve-bewortelingsdiepte en afvoerrelaties). Deze noodzaak beperkt de toepassing (Wösten, Bouma & Stoffelsen 1985;Den Besten 1986) en
maakt de methode praktisch onbruikbaar voor bijvoorbeeld het groeiplaatseisenonderzoek van boomsoorten waarin een aantal van enkele honderden meetperken geen
uitzondering is. Ook is de tijdstap van één dag die vaak in simulatiemodellen van de
waterhuishouding wordt gehanteerd (Van Dam &Hendriks 1994), niet in overeenstemming met die van de responsvariabele "opperhoogteboniteit" (S-waarde), die
betrekking heeft op de gehele omloop van tientallen jaren. Daarbij komt dat in de
laatste jaren het onderzoek naar het watergebruik van Nederlandse bossen heeft
geleid tot een heroriëntering (Dolman & Kabat 1993;Dolman & Moors 1994;Van Dam
&Hendriks 1994) die erin heeft geresulteerd dat de waterbalans van bossen wegens
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de onzekerheden die aan de berekening ervan kleven (onder andere de grootte van
de transpiratie en van de interceptie), opnieuw wordt onderzocht.
Een belangrijke overweging, die de toepassing van simulatiemodellen van de
watervoorziening van grote aantallen opstanden beperkt, is de onzekerheid met
betrekking tot de worteldiepte en de wortelintensiteit. Het simulatiemodel MUST,
dat wordt gezien als in beginsel bruikbaar voor toepassing in de bosbouw, is gevoelig voor verschillen in de worteldiepte (Den Besten 1986; Van Dam & Hendriks
1994). De bepaling van de (effectieve) worteldiepte (Jansen 1986; Houben 1979) van
opstanden is onzeker wegens de grote variatie van de diepte waarop de fijne wortels
( < 1 à 2 mm) voorkomen. Meestal wordt de worteldiepte beoordeeld aan de hand
van een aantal boringen of een beperkt aantal profielkuilen. Uit zowel een ouder
onderzoek (Schelling 1955) in stuifzandgronden en een recent onderzoek (Nabuurs
1990) in lage zandgronden volgt dat de onderzijde van het wortelstelsel van bomen
niet regelmatig verloopt maar op vaak niet voorspelbare plaatsen vrij diep kan gaan.
Bekend zijn de penwortel van de grove den, die men in een profielkuil soms alleen
kan vaststellen door tijdrovend graafwerk verticaal onder de stam, en het ingroeien
van bijvoorbeeld tweede-generatie-douglaswortels in een ondergrond waar in de
voorgaande bosgeneratie grovedennewortels waren doorgedrongen. Deze kwalitatieve gegevens kunnen worden geïllustreerd met de resultaten van een wortelonderzoek in douglasopstanden (Van den Burg, Kienhuis & Van de Vlasakker 1989). Dit
onderzoek vond plaats in 15 opstanden op zandgronden. Per opstand werden de
wortelprofielen van meestal zeven bomen in laterale en vertikale richting geheel
blootgelegd. Dewortelintensiteit werd opgenomen door tellingen van het aantal wortelpunten in de profielwand. De belangrijkste uitkomsten van dit beperkte maar zeer
arbeidsintensieve onderzoek waren:
De ondergrens van de wortelzone van de afzonderlijke bomen was niet
recht, maar geleek op de lange zijde van een ellips; de plaats waar een profielkuil of boring wordt aangelegd is van groot belang.
- De variatiecoëfficient van de worteldiepte bedroeg in dit onderzoek ca.
12%, maar bedraagt meestal 15-50% (Van den Burg, ongepubliceerde
resultaten van wortelonderzoek met boomsoorten).
- De wortelintensiteit was heterogeen. In de laag 0-50 cm bedroeg het aandeel van het aantal wortels aan het totale aantal wortels ca. 66 %; wortels
waren waarneembaar tot op een diepte van ca. 140 cm.
De conclusie uit dit onderzoek is dat onder de worteldiepte van een opstand
die diepte van de wortels moet worden verstaan die op basis van waarnemingen uit
boringen en van een beperkt aantal profielkuilen wordt geschat.
De genoemde onzekerheden over worteldiepte en wortelintensiteit hebben
ertoe geleid dat tot aan de afsluiting van het groeiplaatseisenonderzoek in 1990 de
watervoorziening van de onderzochte opstanden is vastgesteld door schatting van de
gradatie van het vochtleverend vermogen (Van Soesbergen et al. 1986;Ten Cate et al.
1995). Deze gradatie is als invariant in de tijd te beschouwen en heeft hetzelfde
karakter als de eveneens tijd-invariante S-waarde.
In hoeverre informatie verloren gaat als gevolg van het vervangen van met
simulatie berekende watertekorten door de gradatie van het vochtleverend vermogen, kan worden toegelicht met enkele onderzoekresultaten. In deze onderzoekingen
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is het door het berekende watertekort en door de gradatie van het vochtleverend vermogen verklaarde variantiepercentage van de opperhoogteboniteit van enkele boomsoorten vergeleken. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de uitkomsten.
Uit dit overzicht volgt dat het vervangen van de gesimuleerde waarden van de
watervoorziening door een geschatte-klassewaarde weliswaar enige afname van de
verklaarde variantie van de hoogteboniteit (S-waarde) tot gevolg heeft maar dat deze
afname gering is. De toepassing van de gradatie van het vochtleverend vermogen in
het groeiplaatseisenonderzoek, waarin de watervoorziening van grote aantallen
opstanden moet worden bepaald, is daarom verantwoord te achten. De klassen hebben dezelfde breedte (50 mm) en zijn als discrete variabelen op te vatten. Opvallend
zijn de hoge waarden van R 2 a ( j; voor enkelvoudige regressies in de onderzoekingen
die in tabel 2.1 zijn samengevat. Ze lijken op te gaan voor situaties waarin
bodemchemische verschillen geen rol speelden omdat de nutriëntenvoorziening
optimaal was (onderzoek van Knorr met es), de voorgeschiedenis ongeveer dezelfde
was (onderzoek van Van den Berg met Japanse lariks) of waar slechts één terrein
werd onderzocht (onderzoek van Van Slycken et al. met populier). Verder waren de
meteorologische verschillen binnen de onderzochte objecten verwaarloosbaar.
Het onderzoek dat in deze publicatie wordt besproken heeft voor een aanzienlijk deel betrekking op groeiplaatseisenonderzoek van verschillende boomsoorten. Hierbij is de regressiemethode toegepast. Aan de opzet en uitvoering van een
dergelijk groeiplaatseisenonderzoek worden in de literatuur min of meer stringente
Tabel 2.1
Vergelijking van de door simulatie en door schatting van de watervoorziening verklaarde
variantie van de hoogteboniteit (S-waarde) van enkele boomsoorten (literatuurgegevens)
Table 2.1
Comparison of the variance of the site index of some tree species,asexplained by simulated soil water supply, or estimated soil water supply (literature data).
BOOMSOORT
TREE SPECIES

n

I AUTEUR
! AUTHOR(S)

REGRESSIE
REGRESSION
\ S (methode: VL)
S (methode: vi)

1

R2

adj

x var

R2

exp.

47.7

kwadr.

| Knorr(1987)

"

adj

x

"var

es

44

53.6

Japanse
lariks

12

| 79.3

;

exp.

64.7

exp.

! Van den Berg
| (1974,1975)

populier
('Ghoy')

38

71.2

I

exp.

69.8

kwadr.

| Van Slycken,
! Baeyens &
1 Stevens (1990)

n
VL
vi
x-var
exp.
kwad.

= aantal meetperken;
= met simulatie berekende waterleverantie;
= geschatte gradatie van het vochtleverend vermogen;
= aard van de onafhankelijk variabele;
= exponentieel;
= kwadratisch.
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eisen gesteld. Zowel voor de vaststelling van debelangrijke groeiplaatsvariabelen, de
relatie tussen deze variabelen en de groei, en voor het opstellen van voorspellingsmodellen is de keuze van de onderzoekobjecten en die van de te bepalen kwantitatieve (continue en discrete) en kwalitatieve (ordinale en nominale) variabelen
(Carmean 1975;Oude Voshaar 1994;Tamm et al. 1967) van belang.
In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de in het groeiplaatseisenonderzoek vaak opgenomen of gemeten variabelen en het belang ervan.

2.2 Keuze van de opstanden
Groeiplaatseisenonderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd met gelijkjarige,
éénsoortige opstanden. De groei van de bomen wordt dus uitsluitend bepaald door
de groeiplaats. Er treedt geen storing op door onderlinge concurrentie van de bomen,
veroorzaakt door ongelijkjarigheid of uiteenlopende eigenschappen van de samenstellende boomsoorten. De minimumleeftijd van de opstand wordt meestal zodanig
gekozen dat de invloed van de groei in de jeugdperiode gering is. Tegen deze eis kan
bezwaar worden gemaakt omdat de jeugdgroei weliswaar een storende maar niet verwaarloosbare factor is. Nix (1968) heeft het belang van het weer in de jeugdgroeiperiode voor de groei van landbouwgewassen benadrukt. Pollanschütz (1992) komt op
grond van onderzoek naar de groei van fijnsparbeplantingen met uiteenlopende
plantafstanden tot de conclusie dat het groei- en opbrengstonderzoek in de bosbouw
de jeugdperiode teveel heeft verwaarloosd omdat verschillen die zich ogenschijnlijk
pas in de volwassen fase manifesteren, al in de jeugdperiode aanwezig kunnen zijn.
VanEek &Whiteside (1963) zijn van mening dat storingen tijdens dejeugdgroei vaak
uit bodemeigenschappen kunnen worden verklaard en dus een deel van de boniteit
verklaren.
De opstanden moeten niet of zo min mogelijk hebben geleden aan ziekten,
plagen en calamiteiten - voor zover die herkenbaar zijn of in de opstandslegger
waren genoteerd - en niet op extreme wijze zijn behandeld, bijvoorbeeld door een
dunningssysteem. De opstanden moeten de te onderzoeken groeiplaatsen zo goed
mogelijk vertegenwoordigen. Voorkomen moet worden dat te weinig opstanden met
extreme groeiplaatseigenschappen worden onderzocht. Dat is bijvoorbeeld het geval
als groei- en opbrengstproefvelden worden onderzocht, die meestal met opzet niet
op de slechtste gronden zijn aangelegd (een situatie die Ganssen (1934) aantrof tijdens zijn onderzoek in beukenopstanden in Noord-Duitsland) of als de bosbouwpraktijk bepaalde groeiplaatsen uitsluit, zoals arme of droge groeiplaatsen voor de
populierenteelt.
Omdat klimaatverschillen als storende factoren worden ervaren, wordt aanbevolen om per gebied met een min of meer uniform klimaat een onderzoek te doen
(Ralston 1964,1967;Jahn 1991; Hägglund & Lundmark 1977;Duffy 1965b; Schlenker
1975; Wilmers 1975). Ook uniformiteit van het landschap in geologie en fysiografie
wordt aanbevolen. Men sluit als gevolg van deze stratificatie echter de mogelijkheid
uit om de betekenis van meteorologische variabelen en de landschappelijke ligging
op de groei van boomsoorten te onderzoeken.
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2.3 Meet- en opnamemethoden van variabelen
2.3.1 Afhankelijke variabelen
In het groeiplaatseisenonderzoek wordt de invloed van predictorvariabelen
op responsvariabelen onderzocht. De responsvariabele is meestal de groei, waarvoor
verschillende maatstaven worden gebruikt. Meestal wordt de groei bepaald als hoogte-ofvolumeboniteit, maar ook andere afhankelijke variabelen (b.v.het grondvlak op
borsthoogte of zelfs de soortensamenstelling binnen opstanden) zijn mogelijk. De
volgende benaderingswijzen komen voor:
a. De boomhoogte op een standaardleeftijd; deze wordt bepaald uit de actuele boomhoogte en de opstandleeftijd; uit bestaande hoogte-leeftijdcurven
kan worden vastgesteld wat de hoogte op een standaardleeftijd is. De
gemeten hoogte isbijna altijd de opperhoogte (h t o )of de dominante hoogte ( h d o m ) (Jansen, Sevenster & Faber 1996) omdat deze binnen ruime grenzen onafhankelijk van de opstandbehandeling zijn (Carbonnier et al.1971;
Fries 1978;Hägglund 1981).Een bijkomend argument voor het gebruik van
de hoogtegroei als groeimaatstaf is dat de hoogteboniteit van boomsoorten
in gemengde opstanden een bruikbare maatstaf is voor de onderlinge concurrentie tussen de boomsoorten (Kahn 1994).Dit systeem van de bepaling
van de "site index" wordt in de Verenigde Staten en in een aantal Europese
landen veel toegepast (Carmean 1975; Brown & Duncan 1990; Carbonnier
et al. 1971). Soms ontbreken hoogte-leeftijd-curven, en worden zowel
hoogte en leeftijd als variabelen in de regressiemodellen ingevoerd (zie bijvoorbeeld Carmean 1975;White 1982a).
b. Een variant van (a) is de in Nederland toegepaste S-waarde (Jansen,
Sevenster & Faber 1996). Uit de opperhoogte/dominante-hoogte-leeftijdcombinatie van een opstand wordt met behulp van een formule met boomsoort-specifieke constanten de S-waarde berekend, d.w.z. de opperhoogte/dominante hoogte bij oneindig hoge leeftijd. Alleen voor opstanden van
populierenWonen wordt de gemiddelde hoogte gebruikt om de S-waarde te
berekenen. Stilzwijgend wordt verondersteld dat de ontwikkeling van de
opperhoogte/dominante hoogte in de tijd verloopt conform de groeitabel
en dat de S-waarde dus tijd-invariant is.In de praktijk is daarvan niet altijd
sprake. Oorzaken hiervan zijn onder andere de keuze van het groeimodel
(Faber 1972), en verandering van een of meer groeiplaatsvariabelen gedurende de omloop zoals in Midden-Europese grovedennenopstanden het
beëindigen van strooiselwinning, het toepassen van geschiktere herkomsten, de toegenomen stikstofdepositie in de laatste decaden (Holodynski et
al. 1992; Kahn 1994) en permanente grondwaterdaling (Wösten et al.
1984).
c. De gemiddelde volumeaanwas ten tijde van het tijdstip van culminatie
ervan (aangeduid als I m m a x , eenheid m 3 .ha" 1 .jaar" 1 ) is een in Nederland
en andere Europese landen gebruikelijke groeimaatstaf (zie de samenvatting bij Carbonnier et al. 1971).De toepassing ervan vraagt niet alleen gegevens over de hoogtegroei maar ook over de diametergroei en de ontwikke-
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ling van het stamtal. In de Nederlandse groei- en opbrengsttabellen zijn Swaarde en I m m a x per boomsoort direct aan elkaar gekoppeld, zodat de toepassing van I m m a x in plaats van de S-waarde geen aanvullende informatie oplevert. Bovendien moet volgens Mitscherlich (1952) en Begin &
Schütz (1994) ermee rekening worden gehouden dat bij eenzelfde opperhoogteboniteit de volumegroei kan uiteenlopen ("Ertragsstufen").
d. De totale volumeproductie van een opstand op een standaardleeftijd zou
een maatstaf kunnen zijn maar deze heeft het bezwaar dat de groei- en
opbrengstgeschiedenis van de opstand bekend moeten zijn.
e. De netto primaire productie (NPP) per oppervlakte-eenheid wordt gehanteerd door Grier et al. (1989). Deze auteurs stellen dat de maatstaf die de
productie van een opstand het beste benadert, de NPP is ("net primairy
production": GPP -Ra, waarin GPP = bruto-productie van organische stof
door de groene planten, en Ra = verlies aan organische stof door de ademhaling van de groene planten). Deze maatstaf brengt de drogestofproducties van alle onderdelen van de opstand in rekening. Bezwaren tegen het
gebruik van de NPP in het groeiplaatseisenonderzoek zijn:
- het bepalen ervan is bewerkelijk;
- de NPP is leeftijd-afhankelijk en daarom niet geschikt voor bonitering
van opstanden, tenzij men een gemiddelde waarde gebruikt, hetgeen
onder andere is gedaan door Hofmann, Heinsdorf & Krauss (1990).
f. Deinterceptmethode heeft een zekere populariteit verworven omdat ze het
mogelijk maakt jeugdgroeiproblemen te ontlopen (Carmean 1975; Ralston
1964; Fries 1978). Deze methode houdt in dat vanaf een bepaalde boomhoogte de lengte van een aantal opeenvolgende jaarscheuten wordt gemeten en men daaruit de gemiddelde lengtegroei in die periode berekent. De
methode heeft de volgende voordelen:
- het beginpunt kan zodanig worden gekozen dat de periode van jeugdgroei met de daaraan inherente storingen buiten beschouwing blijft;
meestal legt men het beginpunt op borsthoogte;
- de bepaling van de opstandleeftijd en de boomhoogte zijn niet nodig;
- de meting van de hoogte van een aantal takkransen vraagt minder tijd
dan de meting van de boomhoogte.
De methode kent echter nadelen waardoor de toepassing ervan beperkt
is gebleven:
- uit de intercept-lengtegroei kan de boniteit niet worden afgeleid, omdat
de relatie tussen beide niet bekend is;
- de takkransen moeten duidelijk zichtbaar zijn hetgeen lang niet altijd
het geval is.
Volgens Carmean (1975), aan wie het bovenstaande over de interceptmethode
grotendeels is ontleend, is deze methode alleen bruikbaar voor beplantingen met een
korte omloop.
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2.3.2 Onafhankelijke variabelen
Het aantal voor de plantengroei belangrijke onafhankelijke variabelen en factoren is in beginsel zo groot dat men in feite steeds te weinig ervan in een onderzoek
opneemt. Overzichten van variabelen die in een groeiplaatseisenonderzoek min of
meer obligaat zijn vindt men bij Carmean (1975), Childs et al. (1989), Coile (1948,
1952), Garbaye et al. (1970), Gessel (1967), Kopp (1967), Ralston (1964, 1967) en
Tamm et al. (1967).Een uitgebreid literatuuroverzicht van factoren en variabelen die
differentiërend werken op plantengemeenschappen wordt gegeven door Vos &
Stortelder (1992).
2.3.2.1 Klimaat
Het gebruik van de responsvariabele "boniteit" in het groeiplaatseisenonderzoek is er de oorzaak van dat de waarde van meteorologische variabelen met een
geringe resolutietijd (bijvoorbeeld een dag) niet van direct belang is. Daarentegen
wordt vooral gebruik gemaakt van klimaatvariabelen, d.w.z. de gemiddelde waarde
van meteorologische variabelen over een langjarige periode. Tegen het gebruik van
het klimaat in het groeiplaatseisenonderzoek worden verschillende bezwaren geopperd. Wilmers (1975) ziet als grootste bezwaar van het werken met klimaatgegevens
dat men niet het volledige klimaat maar slechts een beperkt aantal meteorologische
variabelen kan opnemen, die bovendien sterk met elkaar zijn gecorreleerd.
Flannigan & Woodward (1994) achten dit bezwaar groot genoeg om het leggen van
oorzaak-gevolg-relaties tussen de mate van optreden van boomsoorten en meteorologische variabelen te ontraden, maar achten het wel toegestaan om uit de gevonden
correlaties hypothesen te ontwikkelen. Veel auteurs nemen daarom het klimaat niet
onder de predictor-variabelen op, maar geven de voorkeur aan stratificatie in klimatologisch uniforme gebieden op basis van klimaatklassificaties. Klimaatvariabelen
spelen dan geen rol bij het onderzoek van de oorzaak van groeiverschillen tussen
opstanden.
Het klimaat als ecologische factor kan worden gedefinieerd op verschillende
niveaus (Vos &Stortelder 1992, p. 43). Voor het groeiplaatseisenonderzoek, dat tot
doel heeft het ontwarren van de relaties tussen de groei van opstanden, en bodemen klimaatvariabelen, is dat niveau het locale klimaat. Dit locale klimaat is echter
niet van direct belang in zijn weergave als combinatie van diverse variabelen.
Daarentegen is de betekenis van de samenstellende meteorologische variabelen van
dat locale klimaat voor de boomgroei onderwerp van onderzoek. Een tussenvorm
tussen de factor locaal klimaat en de afzonderlijke klimaatvariabelen is het gebruik
van combinaties van klimaatvariabelen in de vorm van klimaatindexen zoals de
"Paterson-index" (waarvan het gebruik voor de bosbouw door Carbonnier et al.
(1971) wordt afgewezen, evenals andere indexen met een groot toepassingsgebied),
en de "Martonne-index" (Rennie 1962).
Onder het locale klimaat wordt hier verstaan het door Flemming (1993) gedefinieerde "basisklimaat" d.w.z. het "bosvrije klimaat" van weerstations, dat moet worden onderscheiden van het opstandklimaat ("topoklimaat" cf. Vos & Stortelder 1992)
en de voor de plant direct van belang zijnde variabelen zoals planttemperatuur en
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