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Groeiplaatseisen van de douglas 1 )
J. van den Burg
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos· en landschapsbouw
"De Dorschkamp", Wageningen

Samenvatting
Tijdens de "Douglasdagen-1986" van de KNBV op 23
en 24 oktober zijn de belangrijkste eigenschappen van
bodem en klimaat voor de douglas, en de mineralenvoorziening van deze soort toegelicht. Deze toelichtingen zijn uitgewerkt tot een literatuuroverzicht van de
belangrijkste groeiplaatseisen en hoedanigheden van
de douglas, op basis van recente gegevens en onderzoekresultaten. Tevens zijn de mogelijke gevolgen van
zure depositie en stikstofimmissie besproken, voorzover de stand van zaken van het lopende onderzoek dat
toeliet.
Inleiding
De uitdrukking "groeiplaats van de douglas" heeft
eigenlijk betrekking op de beschrijving van
eigenschappen van bodem en klimaat van die standplaatsen waar de douglas groeit. Het onderwerp dat in
dit artikel ter sprake komt, is deels ruimer, deels beperkter van opzet. De verruiming is te vinden in de beschrijving van relaties tussen groeiplaatseigenschappen en - werkelijke of te verwachten - groei, en in de
voedingsstoffenhuishouding. De beperking is aangebracht door alleen die weer- en klimaateigenschappen
te bespreken waarvan de invloed op groei en vitaliteit
afhankelijk is van de bodem.
Het onderwerp is niet nieuw. Reeds in 1957 werd de
toen beschikbare kennis over de douglas in Nederland
samengevat (43, 67). Onderzoek, uitgevoerd in de
zestiger jaren (40), breidde deze kennis uit. Sindsdien
is meer bekend geworden over bepaalde aspecten van
de groeiplaats (waterhuishouding, generatie, groei, en
bodemgesteldheid) en zijn problemen samenhangend
mei zure depositie, luchtverontreiniging en eutrofiëring
belangrijker geworden. Tevens wordt gedacht aan een
groter aandeel van de douglas in de Nederlandse bosoppervlakte. Dit artikel bevat daarom een overzicht
van de sinds de laatste jaren toegenomen kennis,
maar ook een interpretatie van die kennis met het oog
op de vragen die in de laatste jaren zijn gerezen.

2 Overzicht van de groeiplaatseisen van de
douglas

2.1

Klimaat, bodem en groei

Er bestaat een vrij uitvoerige literatuur over de groeiplaatseisen van de douglas, gebaseerd op onderzoek
in het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort, en
op onderzoek in gebieden waar de douglas is geïntroduceerd (1, 3, 24, 31,34, 35, 43, 49, 57, 62, 74). Deze
eisen zijn:
- De tegenstellingen tussen zomer- en wintertemperatuur mogen niet te uitgesproken zijn; een tamelijk hoge luchtvochtigheid is gewenst, hoewel zomerdroogte
door de douglas beter wordt verdragen dan door de
fijnspar; zeer droge zomers zijn echter nadelig, als de
watervoorziening door de bodem te wensen overlaat.
- Wintervorst wordt volgens sommigen goed verdragen, maar volgens anderen zijn koude winters nadelig;
de groene vorm (viridis) zou in koude winters naaIdverbruining en naaldval vertonen (vooral aan de zonzijde),
in tegenstelling tot de grijze vorm (caesia); voor Nederland komt daarbij de negatieve invloed van zonnige
winters,
- Voorjaarsvorst en najaarsvorst zijn vooral in de
jeugdperiode schadelijk.
- Zeewind en - op oudere leeftijd - expositie van de
kroon boven een beschuttende opstand worden niet
verdragen; ook is de douglas gevoelig voor plotselinge
vrijstelling door het vellen van aangrenzende opstanden.
- De bodem moet zo mogelijk zandig-Iemig zijn, diep
doorwortelbaar en goed doorlucht; zware gronden zijn
ongeschikt; de tolerantie tegen een gering vochtleverend vermogen van de bodem mag niet worden overschat.
- De douglas verdraagt geen hoge grondwaterstanden; waar deze in de vegetatieperiode optreden, is
windworp vaak het gevolg.
- Zeer droge zandgronden, waarop volgens bosbouwkundige maatstaven alleen de teelt van groveden
verantwoord is, zijn ongeschikt voor de douglas.

') Verschijnt tevens als Mededeling 227 van De Dorschkamp.
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- De eisen aan de watervoorziening zijn hoger dan
die van groveden, maar iets lager dan die van fijnspar
en Abiessoorten.
- De eisen aan de minerale voeding zijn hoger dan
die van de groveden, en ongeveer gelijk of iets hoger
dan die van de fijnspar; op stikstof- of fosforgebrek reageert de douglas veel negatiever dan de groveden.
Bovenstaande groeiplaatseisen, zoals ze in de literatuur worden omschreven, zijn hoofdzakelijk kwalitatief. In de hierna volgende hoofdstukken worden ze zoveel mogelijk gekwantificeerd, dit wil zeggen geformuleerd als grootheden die in het bos of in het
laboratorium meetbaar zijn.

geeft dan de groeiverwachting. Voor de meest voorkomende combinaties zijn deze groeiverwachtingen
neergelegd in tabellen in het handboek "Aanleg en beheer van bos en beplantingen" (1). Om misverstanden
te vermijden: het daarin gepresenteerde systeem is
een bodemgeschiktheidsbeoordeling, geen groeiplaatsgeschiktheidsbeoordeling of - zo men wil groeiplaatstypologie. Een factorencombinatie als bijvoorbeeld het klimaat ontbreekt (nog), maar ook het
ontwikkelingsstadium van het bos is (nog) niet ingevoerd. Dat behoort tot het onderzoek in de toekomst.

2.2 Groei en bodemgesteldheid

3.1

In het groeiplaatseisenonderzoek worden klimaat,
weer en bodem als het ware ontbonden in hun samenstellende factoren, en wel voornamelijk in die, die een
merkbare invloed op de groei uitoefenen. Door vast te
stellen hoe groot de bijdrage van elke afzonderlijke
groeiplaatsfactor aan de groei is, kan men in theorie
voor elke combinatie van groeiplaatsfactoren de te verwachten groei schatten. Dit is theorie, want in feite is
het onderzoek nog niet zover gevorderd. In het verleden is uit onderzoek van "De Dorschkamp" en de
Stichting voor Bodemkartering echter zoveel bekend
geworden over de douglas (1, 55, 67, 71) dat het mogelijk is om per bodemeenheid de boniteit op basis van
een aantal eigenschappen en hoedanigheden van de
bodem te kunnen schatten. Deze zijn de zogenaamde
beoordelingsfactoren
(ontwateringstoestand (OT),
vochtleverend vermogen (VL), voedingstoestand (Vl,
op basis van de spontane vegetatie, de aard van het
moedermateriaal en het vroegere bodemgebruik) en
de zuurgraad (ZG)). De achtergrond en betekenis van
deze factoren zijn beschreven in (1). De combinatie
van de gradatie van deze factoren per bodem eenheid

Uit Amerikaans onderzoek volgt dat de groene douglas
- die van de douglasvormen het meest in Nederland is
aangeplant - positief reageert op toenemende jaarlijkse neerslag in zijn natuurlijke verspreidingsgebied.
625 mm.jaar-' is ongeveer het minimum, en tot 1000
mm.jaar-' neemt de boniteit toe, boven 1000
mm.jaar-' niet meer (29, 72). Een soortgelijk verband
vond De Hoogh (45, 46) voor douglas in de boswachterij Kootwijk, op gronden zonder waternalevering vanuit het grondwater (figuur 1). Uit deze figuur worden
twee dingen duidelijk:
- de douglas reageert duidelijk negatief op lage neerslag hoeveelheden in de voorzomer en de zomer.
- een droog jaar heeft een negatieve invloed op de
groei in het volgende jaar (1921: zeer droog; 1922:
hoogtegroei minder dan met de neerslaghoeveelheid
in de periode april tlm augustus overeenkwam).
De Hoogh (45) en met hem anderen (3, 7)
waarschuwen dan ook tegen de neiging, de droogtetolerantie van de douglas te overschatten.
Vorderingen zijn gemaakt met het onderzoek naar
de relatie tussen het vochtleverend vermogen en de
boniteit van boomsoorten (20). tn tabel 1 wordt een
overzicht gegeven van de relatieve boniteit van drie
naaldboomsoorten - waaronder douglas - die nogal
eens met hun vochteisen worden vergeleken. Deze relaties zijn in ruwe benadering min of meer onafhankelijk van het bodemvruchtbaarheidsniveau.
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Tabel 1 Gradaties van het vochtleverend vermogen van de
grand (VL) en de relatieve groei van douglas, fijnspar en groveden (100 = relatievevolumeboniteitl).

boomsoort

VL

(=volgend op droge
zomer 1921)

Figuur 1 Hoogtegroei van douglas in de boswachterij Kootwijk en de neerslag in de vegelatieperiode (naar 45).
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jaar af te sluiten. De uitkomst van dit Beierse onderzoek maakt aannemelijk
- de betekenis van de lange vegetatieperiode van de
douglas (1)
- de uiteenlopende relaties van hoogte- en volumebijgroei met groeiplaatsfactoren; het zou interessant zijn om meetgegevens van langdurig waargenomen douglasproefvelden te correleren met meteorologische gegevens.

3.2

Regionale groeiverschillen
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Figuur 2 Relatieve boniteit van groveden, douglas en fijnspar in afhankelijkheid van hel vochtleverend vermogen van
de grond.

Het bovenstaande is ook in figuur 2 weergegeven. Duidelijk blijkt wat in de praktijk allang bekend is, namelijk
dat de fijnspar het minst tolerant is tegen droogte, maar
ook dat de douglas geen geschikte soort is voor zeer
droge gronden. Gronden met gradatie van het vochtleverend vermogen 4 (/3) zijn nog wel geschikt, gronden
met de gradatie 4 (/5) mogelijk niet meer.
In Beieren is een positief en praktisch lineair verband vastgesteld tussen de hoogteboniteit en het
vochtleverend vermogen, op gronden met een vochtleverend vermogen van 60-220 mm (28). De lopende
volumebijgroei was niet gerelateerd aan de neerslag in
de vegetatieperiode, maar opvallend genoeg positief
gecorreleerd met de gemiddelde temperatuur in maart
en in oktober. De onderzoeker schrijft dit toe aan de
eigenschap van de douglas, zeer vroeg in het voorjaar
met de diametergroei te beginnen (voorafgaand aan de
hoogtegroei), en de diametergroei pas laat in het na-

Hoewel Nederland over het algemeen niet die orografische verschillen vertoont, die het in het buitenland mogelijk maken om groeigebieden af te grenzen, is het
aannemelijk dat verschillen in weersomstandigheden
en op langere termijn klimaatverschillen mede bepalend zijn voor de groei van de douglas. Er is nog te
weinig onderzoek verricht aan meteorologische factoren om met zekerheid uitspraken te doen, maar bepaalde tendenzen zijn wel aan te wijzen.
Bijna dertig jaar geleden werd het Nederlandse
douglasbestand aan een uitgebreid groeiplaatseisenonderzoek onderworpen (40). Een van de uitkomsten was dat in het noordoosten (Drenthe) en midden
(Veluwe) van Nederland de absolute boniteit (I"",,) gemiddeld 12,1 m'.ha-'.jaar-' bedroeg, en in het zuiden
(Brabant) gemiddeld 10,3 m'.ha-'.jaar-', op dezelfde
gronden. De toen voorgestelde verklaring voor dit verschil berustte op verschillen in meteorologische factoren. Hoe de samenhang tussen de verschillen in meteorologische factoren in het NO + midden en het zuiden, en de boniteit is, laat zich niet bewijzen maar wel
als volgt plausibel maken:
- een directe invloed van de temperatuur in de vegetatieperiode is niet waarschijnlijk; de gemiddelde
maand temperatuur in deze periode is namelijk in het
noordoosten circa '12 oe lager dan in het zuiden (50);
het ligt meer voor de hand, bij een gemiddeld hogere
temperatuur ook een gemiddeld iets hogere boniteit te
veronderstellen, op gronden van dezelfde kwaliteit.
- de neerslag in de vegetatieperiode vormt een
betere verklaring; voor de groeigebieden "Or" (Drenthe) en "Ve" (Veluwe) bedraagt de neerslag in de vegetatieperiode (V-IX) 365 respectievelijk 370 mm, in
het groeigebied "Ke" 320 mm (1); vergelijkt men deze
waarden met de uitkomsten van het onderzoek van De
Hoogh (45), en neemt men aan dat de diametergroei
ook enigszins samenhangt met de neerslag in de vegetatieperiode, dan vormt dit neerslagverschil een verklaring voor regionale groeiverschillen van de douglas
in Nederland (Drenthe vs Brabant)
- neerslagtekorten kunnen eveneens een verklaring
geven voor het gevonden regionale groeiverschil; vol301
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4 Minerale voeding

Eo-N (mm)
Drenthe

Veluwe

Brabant

juli

35·40
0·10

40
0·10

40·50
20·30

totaal

35·50

40·50

60·BO

juni

gens (50) is in de maanden april, mei, augustus en
september de waarde van het verschil Eo - N (Eo =
"Penman"·verdamping; N = neerslag) in het NO, mid·
den en zuiden ongeveer nul; in de maanden juni en juli
tekenen zich echter regionale verschillen af:
Het neerslagtekort in juni + juli is dus in het zuiden
groter dan in het midden en NO.
Stelt men Eo=Ep (Ep = potentiële verdamping) dan
kan men concluderen dat in gemiddelde jaren dou·
glasopstanden op gronden in Brabant met eenzelfde
vochtleverend vermogen vaker een vochttekort zullen
vertonen dan opstanden op gronden met dezelfde
eigenschappen in het midden en noordoosten. Omdat
het vochttekort negatief is gecorreleerd met de boniteit
(20), is te vernachten dat de boniteit in Brabant gemid·
deld geringer zal zijn.

3.3

Vorstgevoeligheid

De gevoeligheid van douglas voor late nachtvorst is
een van de belangrijke problemen in het herkom·
slenonderzoek (68, 80). Deze eigenschap hangt vooral af van het herkomstgebied en is als zodanig eerder
een fysiologische dan een bodemkundige aangelegenheid. Wel wordt de mate van vorstgevoeligheid ook bepaald door de voorziening met minerale voedingsstoffen. Aan dit probleem is in de laatste jaren enige aandacht besteed (52, 53). Omdat het ook kan worden
beschouwd als een onderdeel van de minerale voeding, wordt er in paragraaf 4.5 op teruggekomen.

4.1

Bodemeisen

4.1.1 Stikstof De douglas is een boomsoort, die vrij
hoge eisen stelt aan de stikstofvoorziening (35, 39,
44). Uit groeiplaatseisenonderzoek (11) is enigszins af
te leiden welke kwaliteit de organische stof van de
minerale bovengrond (0-25 cm) ongeveer moet heb·
ben om de douglas een bepaalde relatieve boniteit te
laten bereiken. Deze grenswaarden zijn overigens afhankelijk van het vochtleverend vermogen van de
bodem (tabel 2).
Tabel 2 Relatieve boniteit van de douglas en minimumwaarden voor de kwaliteit van de organische stof (N-org .• %) in de
minerale bovengrond (0-25 cm).
gradatie van het vochlleverend vermogen (VL)
relatieve
boniteit

1-3

1+11
111+ IV

> 1,8
> 1,3

Tabel 3 Criteria ter beoordeling van de fosforvoorziening van douglasopstanden
P-totaalcijfer

beoordeJing

opmerkingen

zeer laag

gronden ongeschikt voor
douglas, tenzij na P-

mg PIlOOg

0·10
10·20

O· 4
4- 9

20-40
40·70

9-17

17-30

matig
voldoende

> 70

>30

optimaal

laag

bemesting
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(3/)4
>2,1

4(15)

> 1,7

>2,2

Men hantere deze getallen niet als zwart-wit-uitspraken, want de grenzen zijn vrij onscherp. De in tabel 2
vermelde getallen dienen ter oriëntatie. Als N-org. minstens 2,5% bedraagt (CIN :S 23), is de stikstofvoorziening meestal voldoende. Boomsoorten als fijnspar
en groveden reageren voor wat hun groei betreft bij
CIN < 24 à 26 meestal niet meer op stikstofbemesting
(27). In het natuurlijk verspreidingsgebied geldt N-org.
= 2,0 - 3,7% als optimaal (72, 81).
Ook het totale·stikstofgehalte van de minerale
bovengrond speelt een zekere rol. In Nederland bestaat een zekere positieve samenhang tussen N-totaal
(%) en de boniteit van de douglas (40). Als maatstaf
voor een voldoende N-voorziening geldt N-totaal >
0,05 à 0,10% (11, 30, 61). In het traject N-totaal
0,05 à 0,10-0,25% is de N-voorziening voldoende,

door de bodem (0·25 cm).
mgP,05/1OO g

,t

P-bemesting verbetert
de groei

"

maar een positieve reactie op N-bemesting is mogelijk
(30, 72). N-totaal > 0,25% geldt als optimaal (30).
Voor de toepassing van het N-totaalcijfer als criterium
geldt evenals voor de waarde van N-org.: de grenswaarden moeten niet abosoluut, maar meer als oriënterend worden opgevat.

4.1.2 Fosfor Dit element heeft bij de aanleg van
douglas als eerste bosgeneratie na heide een sleutelrol vervuld. Bemesting met 500-600 kg slakkenmeel.ha-' (ca. 30 kg P.ha-') was een noodzakelijke
maatregel (6, 8). Het belang van een goede P-voorziening is uit later onderzoek steeds weer gebleken (32,
33, 37, 51, 67). Het criterium voor fosforvoorziening is
het P-totaalcijfer van de minerale bovengrond (tabel
3).
In de praktijk werd tot nu toe P-totaal ?: 40 mg
P20sl100 gram als voldoende beschouwd. Het is de
vraag of dit uitgangspunt nog te handhaven is met het
oog op de gevolgen van de stikstofimmissies van de
laatste decaden (zie paragraaf 6.2).
Voor holtpodzolgronden wordt aangenomen dat voor
cultures P-totaal ?: 20 mg P2 0sl100 gram al voldoende is (37). Uit het groeiplaatseisenonderzoek
komt een dergelijk verschil met andere gronden niet zo
duidelijk naar voren (40). Aannemelijk is daarom dat
voor douglasopstanden op holtpodzolgronden geldt
dat P-totaal ?: 40 mg P,osl100 gram de grenswaarde is voor een voldoende P-voorziening.
4.1.3 Overige bodemchemische eigenSChappen De
betekenis daarvan is voor douglasopstanden weinig
onderzocht. De K-, Ca- en Mg-voorziening zijn beter te
beoordelen aan de hand van naald analyses. (72, 81)
achten minstens 2%% organische stof in de minerale
bovengrond vereist. De CEC-waarde van de minerale
bovengrond zou minstens 10 mmol (IE)1100 g moeten
bedragen (81). Uit het koperbemestingsonderzoek in
Nederland is komen vast te staan dat het Cu-totaalcijfer van de minerale bovengrond van de meeste voormalige heidegronden onder bos uiteenloopt van '12 tot

'

1

•

f

2 mg CU.kg-', maar dat aan de hand van deze
waarden het al dan niet optreden van kopergebrek bij
de douglas niet is vast te stellen.
De pH komt in paragraaf 6.1 ter sprake. in samenhang met de problematiek van de bodemverzuring.

4.2 Minerale voeding van douglasopstanden: maGroelementen (N, P, K, Ca, Mg, S)
Bomen hebben een aantal minerale voedingsstoffen
nodig om te kunnen groeien en om voldoende vitaal te
blijven. De mate waarin de boom met minerale voe-

dingsstoffen voorzien is, is onder andere vast te stellen
aan de hand van de gehalten aan elementen en aan
hun onderlinge verhoudingen. Uit langdurig en uitgebreid onderzoek is komen vast te staan dat elementgehalten van delen van de boom (vooral van het blad of
de naalden), en hun onderlinge verhoudingen, veel inzicht kunnen geven in de voorziening met minerale
voedingsstoffen. Eis is dan wel dat men zich aan de
regels betreffende de monstername houdt (positie van
de boom, plaats in de kroon, leeftijd van de naalden,
bemonsteringstijdstip). Is aan deze eisen voldaan dan
kunnen de gehalten van bepaalde elementen worden
vergeleken met standaardwaarden. Hieruit is op te
maken of de voorziening slecht, matig of voldoende is.
Het was tot voor kort gebruikelijk dat de zogenaamde macro-elementgehalten (N, P, K, Ca, Mg, S) afzonderlijk werden gewaardeerd, dit wil zeggen dat aan het
gehalte van andere elementen geen invloed werd toegekend. Hoewel dit de eenvoudigste methode is, is ze
helaas niet altijd meer toepasbaar omdat er situaties
zijn waarbij sprake is van een overheersende invloed
van één element op de voorziening met andere elementen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is
de hier en daar in bossen overmatig geworden N-voorziening, gevolg van de N-immissie. De criteria waarmee de minerale voedingstoestand van douglasopstanden kan worden beoordeeld zijn dus te splitsen in
die, geldend voor "normale" situaties (tabel 4) en die
voor situaties met een optimale of zelfs overmatige N-

Tabel4 Criteria ter beoordeling van de minerale voedingstoestand van douglasopstanden. in het "normale"traject van N-voorziening (N = 0,8-1,7 à 2,0%): gehalten van de afzonderlijke elementen.
elementgehalten (percentage van de droge stof)
beoordeling
optimaal
voldoende
onvoldoende
grenswaarde voor
zichtbaar gebrek

N

P

K

Ca

Mg

> 1,8

> 0,22

> 0,12

0,15
0,12

>0,8
0,6
0,5

> 0,20

1,5
1,3
1,1

0,10

0,4

0,09
0,06
0,04

Deze criteria gelden voor halfjarige naalden (bemonsteringsperiode oktober-december) van heersende en medeheersende bomen. uit de geêxponeerde delen van
de kroon.

303

t.

IIIII.IIt',,'"

!T!!U,!!'fiI"[1II

.!. _B' "'''"'''#'11'''''.'"'" """H " . · .. "H.'

Tabel 5 Criteria ter beoordeling van de minerale voedingstoestand van douglasopstanden. in het traject van optimale of overmalige N-voorziening.
(N) 1,7 à2,0%): elemenlverhoudingen (basis: N = 100).

beoordeling
oplimaal
voldoende
onvoldoende

N
100
100
100

P

K

10 (7-16)
5-10
<5

50-100
25- 50
< 25

Ca :
5-10 :

Mg
5-10

<5

De elementverhoudingen zijn berekend uit de gehalten van de elementen als percentage van de droge stof; de criteria gelden voor halfjarige naalden (bemansteringsperiode oktober-december) van heersende en medeheersende bomen, uit
de geëxponeerde delen van de kroon.
Tabel 6 Criteria ter beoordeling van de S-voorziening van douglasopstanden

SIN (%/%, in de droge stoij

beoordeling

0,10
0,05-0,20
< 0,05
> 0,20

optimale S-voorziening
voldoende S-voorziening

S-gebrek of N-overmaat
S-ovennaat of N-gebrek

De elementverhoudingen zijn berekend uit de gehalten van de elementen als percentage van de droge stof; de criteria gelden voor halfjarige naalden (bemansteringsperiode oktober-december) van heersende en medeheersende bomen, uit
de geëxponeerde delen van de kroon.

voorziening (tabel 5). In het laatste geval kan niet met
gehalten als criterium worden volstaan, maar moet met
elementverhoudingen worden gewerkt. De inhoud van
tabel 4 en 5 is ontleend aan diverse bronnen (10, 19,
30,69,78).
Op de inhoud van tabel 4 en 5 kan de volgende aanvullende informatie worden gegeven:
- Voor douglascultures geldt dat N = 2,0% optimaal
is, en voor zaailingen en jonge planten N = 2,0-2,4%
(26,37).
- In niet recent met N bemeste opstanden in Nederland was het "normale" N-gehalte van halfjarige naaIden hoogstens 1,7% (5,43).
- Het S-gehalte is niet in tabel 4 en 5 opgenomen;
het absolute S-gehalte heeft minder betekenis dan de
SIN-verhouding; bij benadering is de S-voorziening als
volgt te beoordelen (S en N als percentage van de droge stof in halfjarige naalden, tabel 6).
- Hoewel er steeds meer aanwijzingen komen dat op
zure, arme zandgronden behalve een onvoldoende Ken Mg-, ook een onvoldoende Ca-voorziening kan optreden, is van kritische Ca-gehalten in naalden nog te
weinig bekend (zie 19 voor details). Bij wijze van proef
zou men de volgende waarden kunnen hanteren, echter ter oriëntatie en niet als scherp criterium (gehalten
als percentage van de droge stof, in halfjarige naaIden).
Ca>0,2%
voldoende
Ca 0,1-0,2%
onvoldoende (optreden van storingen in fysiologische processen; gevaar voor aluminiumvergiftiging;
mogelijk optreden van zichtbare
gebreksverschijnselen)
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Ca < 0,1%
N : Ca = 100: <

bij deze waarde kunnen zichtbare
gebreksverschijnselen optreden.
5 mogelijk optreden van storingen en
zichtbare gebreksverschijnselen bij .
overmatige N-voorziening.

4.3 Minera/e voeding van doug/asopstanden: mieroelementen
4.3.1 Koper Vanaf het begin van de zestiger jaren
is kopergebrek waargenomen bij de douglas op voormalige heidegronden. Aan dit probleem is vrij veel
onderzoek uitgevoerd (5, 9, 14, 15, 21, 41, 42, 54, 60).
Grondonderzoek geeft geen uitsluitsel over het optreden van kopergebrek. Waar ooit met compost is bemest, is de kans op kopergebrek klein (9). De
kopervoorziening van douglasopstanden is te beoordelen met behulp van naaldanalyseresultaten (19) (Tabel 7). De kopervoorziening hangt af van de stikstofvoorziening (14, 15). De N/Cu-verhouding speelt bij de
beoordeling van de kopervoorziening een rol naast het
Cu-gehalte van de naalden, vooral bij een optimale of
overvloedige N-voorziening.
4.3.2 Zink In douglascultures in Noord-Brabant en
Limburg zijn in het verleden verhoogde zinkgehalten
waargenomen (22, 69). Het probleem van zinkovermaat is echter minder groot gebleken dan wel werd
verondersteld, en is hoofdzakelijk locaal van belang.
Criteria voor de beoordeling van de zinkvoorziening
(19, 23) vindt men in tabel 7.

I

Tabel? Criteria ter beoordeling van de voorziening van douglasopstanden met
micro-elementen (gehalten van halijarige naalden, mg.kg- 1).
element

beoordeling

criterium

zichtbare
gebreksverschijnselen

Cu

Cu-gehalte
NICu (

mg.kg
Zn
B
Mn
MD

<3,0
)""»0,8

%

Zn-gehalte

B-gehalte
Mn-gehalte

•

<9
<5
< 10à40

onvoldoende

voldoende

3,0-4,5")
0,8-0,4")

>4,5
<0,4

10-20?
5-10?

MD-gehaUe

> 10 à 20
>10
> 10à40
0,05

~) soms optreden van zichtbare Cu-gebreksverschijnselen.
U) grenswaarden gelden bij benadering.

4.3.3 Borium In douglasculturen en in kwekerijen
zijn soms in halfjarige naalden lage B-gehalten vastgesteld, namelijk tot 7 mg.kg-' (5, 41, 42) zonder dat
zichtbare boriumgebreksverschijnselen zijn waargenomen. Opmerkelijk is dat het B-gehalte van halfjarige
naalden van douglasopstanden in gebieden met een
vrij hoge N-immissie in Nederland niet laag is, namelijk
16-43 mg.kg-' (16; ongepubliceerde resultaten "zureregenonderzoek" 1985/86). Bekalking van bossen op
arme zandgronden zou een verminderde B-voorziening tot gevolg kunnen hebben.
Criteria voor de beoordeling van de boriumvoorzien',ng (19, 23) vindt men in tabel 7.

4.4

Gebreksverschijnselen in douglasopstanden

beoordeeld aan de hand van zichtbare gebreksverschijnselen. Het ijzergehalte in de naalden is namelijk
meestal geen maatstaf voor de ijzervoorziening.
Evenals ijzergebrek is mangaangebrek in douglasopstanden op zure zandgronden niet waarschijnlijk.
Wel is het mogelijk dat zure depositie en andere im-

Het meeste onderzoek in Nederland is verricht in cultures (35, 39, 44)_ Herhaaldelijk zijn gevalten van N-, pen K-gebrek waargenomen, waarbij vooral N- en K-gebrek karakteristieke verschijnselen veroorzaken (37).
P-gebrek is veel moeilijker aan de hand van zichtbare
gebreksverschijnselen vast te steilen. Naast deze gebreksverschijnselen zijn in de laatste twintig jaar frequent Mg- en vooral Cu-gebrek waargenomen in cultures. AI deze gebreksverschijnselen werden veroorzaakt door de chemische armoede van onze zure
zandgronden. Een van de oorzaken van kopergebrek
is te zoeken in de verbetering van de N- en P-huishouding van douglascultures (21) (zie paragraaf 5).
In douglasopstanden is de situatie momenteel de
volgende. Stikstofgebrek wordt weinig of niet waargenomen, terwijl fosforgebrek lijkt toe te nemen. Ook
wordt toename van magnesiumgebrek geconstateerd,
terwijl kaliumgebrek thans nog wat latent lijkt, maar
vermoedelijk wel van grote invloed is op de conditie
van douglasopstanden. De frequentie van kopergebrek
neemt toe, en dit gebrek wordt thans ook in het midden
en zuiden van Nederland vaker geconstateerd. In beginsel zijn al deze gebreken door aangepaste bemesting op te heffen (5, 27, 37, 39).

missies de mangaanvoorziening beïnvloeden. In de
BRD vindt men hier en daar afname van de Mn-bezet-

4.5

4.3.4 Ijzer en mangaan Het optreden van ijzergebrek bij douglasopstanden op zure zandgronden is tot
nu toe nooit waargenomen. Of het voltedig is uit te sluiten als door zure depositie en andere immissies wor-

tel beschadiging en afname van de mycorrhiza plaatsvindt, is de vraag. De ijzervoorziening moet worden

ting van het adsorptiecomplex en daling van het Mngehalte van fijnsparnaalden.

4.3.5 Molybdeen Van dit element is bijna niets bekend. De beschikbaarheid ervan is op zure gronden
gering, maar tot nu toe is van een onvoldoende Movoorziening van douglasopstanden niets gebleken_
Recent onderzoek (61) toont in halfjarige naalden van
douglasopstanden 0,27-0,37 mg Mo.kg-' aan. Dit
moet voldoende worden geacht.

Droogte- en vorstresistentie, en de minerale

voedingstoestand
De weerstand van bomen tegen vorst en droogte kan
door correcties in de minerale voedingstoestand niet
geheel worden opgeheven, maar wel worden verbeterd. De grote betekenis van de kaliumvoorziening in
dit opzicht is bekend. De kaliumvoorziening is voor de
douglas van speciale betekenis omdat deze soort in
Nederland nadelen ondervindt van nogal eens optredende zonnige winters. De winter van 1956 wordt wel
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Tabel 8 Vorstgevoeligheid van douglas (kwekerijplanten, 1-4 j,) in afhankelijkheid
van de naaldsamenstelling in het najaar (gehalten als percentages van de droge
stof) (52).
element

N

aard van
de vorst

beoordeling

vroege nachtvorst (nj)
wintervorst
late nachtvorst (vi)

0,8en2,2
2,2

gevoelig

P

alle vorstsoorten

K

naalden

vroege nachtvorst (ni)
wintervorst
late nachtvorst (vi)

knappen vroege nachtvorst (ni)
wintervorst
late nachtvorst (vi)
(= bij uitlopen van de
knoppen)

iets
gevoelig

hoge
resistentie

2,2

1,3-1,4
0,8-1,4
0,8-1,4
0,11-0,22

0,66')
0,35-0,53

0,35-0,53')
0,66
0,35-0,66')
0,35-0,66')
0,35-0,66')

0,354)-0,53

0,66

1) voldoende met K voorziene douglas was iets gevoeliger voor najaarsvorst dan
matig met K voorziene douglas.
2) de gevoeligheid van de naalden voor late nachtvorst hing niet van verschillen in
de K-voorziening af.
3) de gevoeligheid van de knoppen voor vroege nachtvorst en wintervorst hing niet
van verschillen in de K-voorziening af.
4) door (52) als zeer gevoelig aangeduid.

aangehaald (34, 36), maar het is goed om ook te denken aan de recente winters van 1984/1985 en
1985/19B6, met relatief veel zon, lage temperaturen en
droge, continentale wind. De betekenis van deze verschijnselen is enigermate onderzocht (1, 34, 35). Niet
alleen het N-gehalte maar ook het K-gehalte van de
naalden bleek in zonnige winters te dalen. De nadelige
gevolgen (naaldvergeling en naaldverbruining in de
winter, naaldval in het voorjaar) konden door kalium bemesting worden verzacht.
Aan deze aspecten van de douglasteelt is in de laatste jaren door de Deense onderzoeker Larsen aandacht besteed (52, 53). Hij onderzocht de relatie tussen N-, P- en K-voorziening, en de resistentie tegen
vorst en droogte van de douglas. Zijn resultaten worden hieronder samengevat.
De vorstgevoeligheid van de douglas (kwekerijplanten, 1-4 jarig) was vooral van de N- en K-voorziening
van de naalden afhankelijk. Als maatstaf voor de NPKvoorziening koos Larsen de naaldsamenstelling in het
najaar (tabel B).
De P-voorziening heeft blijkbaar weinig invloed op
de vorstgevoeligheid. Zowel N-gebrek als optimale Nvoorziening « 1,1; resp. > 1,B%) doen de vorstresistentie afnemen. Een optimale N-voorziening werkt iets
negatief op de resistentie tegen voorjaarsvorst. De Kvoorziening is vooral van belang voor de vorstgevoe-
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Iigheid van de naalden in de winter en in het voorjaar.
Een goede K-voorziening gaat de vorstgevoeligheid
van de naalden tegen. In nog grotere mate geldt dit
voor de vorstgevoeligheid van de knoppen ten tijde
van het uitlopen. Deze gevoeligheid is bij een slechte
K-voorziening zeer groot. Op te merken valt dat Larsen
geen aandacht besteedde aan de Mg-voorziening. Uit
waarnemingen aan douglas met Mg-gebrek en uit de
literatuur zou kunnen volgen dat een onvoldoende Mgvoorziening de resistentie van oudere naalden tegen
wintervorst vermindert.
De resistentie van de douglas tegen droogte is door
Larsen (53) onderzocht in potproeven. Zijn resultaten
wijzen op parallelliteit tussen de resistentie tegen vorst
en tegen droogte. De resistentie van de douglas tegen
droogte nam iets toe als het N-gehalte van de naalden
steeg van O,B naar 2,0%. Bij hogere N-gehalten (2,02,4%) - dus bij een optimale tot overvloedige N-voorTabel9 Droogteresistentie van douglas in een potproef en
de K-voorziening (53).
K-gehalte van de naalden
(percentage van de droge stof)

droogteresistentie

0,3
0,6
0,8

gering
matig
voldoende
optimaal

1,1

Tabel 10 Veranderingen in eerste- en tweede-generatie douglasopstanden in
Drenthe, aangelegd op voormalige heidegronden (opname 1977).

A. Groei

gemiddelde jaarscheutgroei

generatie 1
generatie 2

0,6
1,1

(mjaar-'rl

B. Veranderingen in de bodem (0-25 cm)
generatie

pH·

KCI
o (~ heide)
1
2

3,27
3,39
3,51

org.
stof
(%)

Ntot

5,89
5,57
5,72

0,091
0,102
0,102

N-org.

P-totaal

(%)

(mg P,O,Jl00g)

1,56
1,81
1,79

17
26
24

(%)

C. Veranderingen in de naaldsamenstelling (halfjarige naalden)
generatie

N (%)

P (%)

.N./P_ _ _ _ _-:--:-_ __
gem.
traject

1
2

1,5-2,2
1,5·2,4

0,09-0,30
0,10-0,42

17
12

9-24
4-20

*) berekend vanaf h - 3 m.

zlemng - ging de droogteresistentie achteruit. Zeer
sterk was de afhankelijkheid van de droogteresistentie
van de K-voorziening, die als volgt was te karakteriseren (tabel 9).
Uit deze waarnemingen kan men de conclusie trekken
dat onder omstandigheden van een voldoende tot optimale N-voorziening van de douglas (1,5-2,0% N in
halfjar"lge naalden) het K-gehalte van halfjarige naai·
den minstens 0,7 a 0,8% moet bedragen om een voldoende vorst· en droogte resistentie te waarborgen. Als
men dit in elementverhoudingen zou willen weergeven,
zou dit inhouden dat in de naalden N : K = 100 : > 40
à 50 (NIK < 2,0 à 2,5) zal moeten bedragen.
5 Groei, bodem en minerale voeding in eerste- en
tweede-generatie heidebebossingen

Als men de publikaties over de heidebebossingen
leest (6, 7, 8, 12), en daarbij vooral aandacht besteedt
aan de uitgangspunten, valt op dat zeker in Drenthe de
verbetering van de heidegronden het allereerste doel

stellingen te kunnen onderbouwen. In 1976 en 1977
werd daarom een onderzoek begonnen in naaldboom·
opstanden in Drenthe, zowel in de eerste· als tweede·
generatie·bossen. Enkele aspecten van de bosontwik·
keling zijn toen onderzocht (12, 14, 42). De voorlopige
uitkomsten
van
dit
onderzoek
voor
dou·
glasopstanden zijn in tabel 10 samengevat.
De veranderingen, die zijn opgetreden zijn deels het
gevolg van de bebossing, maar deels hebben ze ande·
re oorzaken. De verbetering van het P-totaalcijfer komt
voor rekening van de P·bemesting. De stijging van het
N·totaalcijfer in de bovengrond is bijna geheel toe te
schrijven aan een verplaatsing van de stikstof uit het
doorwortelde gedeelte van de bodem, via de naalden
en het strooisel, naar de minerale bovengrond. De eni·
ge jaren geleden geopperde gedachte dat luchtstik·
stofbinding de oorzaak zou zijn van de toename van de
stikstofvoorraad onder het bos, wordt door de auteur
niet meer gedeeld. Onderzoek in Scandinavië en
Noord·Amerika maakt aannemelijk dat deze biologi·
sche N-fixatie onder naaldhoutbossen in de orde van

methoden steeds dat doel in het oog moest worden ge·
houden. Was deze doelstelling eenmaal bereikt dan
kon men hout gaan telen. Er bestond dus vanaf de
bosaanleg op heidegronden de verwachting dat deze
gronden langzamerhand zouden verbeteren.

grootte van 1 kg N.ha-'.jaar-' ligt. Deze bindingssnel·
heid is te gering om de veranderingen in de N·voor·
raad gedurende een halve eeuw te kunnen verklaren.
Daarentegen is de toename van de kwaliteit van de or·
ganische stof (N·org.) wel aan het bos toe te schrijven.
Dit aspect van de kwaliteitsverbetering weerspiegeIl

In de vijftiger en zestiger jaren begon men in Dren-

zich ook in de verandering van het NIP-quotiënt van de

the met de aanleg van de tweede bosgeneratie. Dit
proces werd versneld na de stormrampen van 1972 en
1973. Niet alleen moest toen in snel tempo opnieuw
bos worden aangelegd, maar ook de discussies over
de ontwikkeling en de toekomst van het Nederlandse

naalden dat van gemiddeld 17 naar gemiddeld 12 is
gedaald. Hier is dus sprake van een verbetering van
de relatie tussen N en P. De groeiverbetering van de
tweede·generatie douglas zal hieraan voor een deel
zijn toe te schrijven, maar men mag niet vergeten dat
ook de verbetering van het klimaat (overgang van hei-

was, en dat bij de boomsoortenkeuze en bosaanleg-

bos namen toe. Meer feitenmateriaal was nodig om
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de naar bos) een grote rol zal hebben gespeeld, al is
niet uit te maken hoe groot dit aandeel is.
Een onbedoeld effect van de toenemende bosgeneratie in Drenthe is dat de intensiteit en omvang van
kopergebrek stijgen (12, 14, 21, 42, 60). De eerste
bosgeneratie was er zo goed als vrij van. De oorzaak
hiervan is reeds in paragraaf 4.4 beschreven, namelijk
de verbetering van de N- en de P-voorziening bij een
overigens vrij lage pH-Kei-waarde (ca. 3,5) waarbij
koper vrij stevig aan de organische stof wordt gebonden.
Hoe de veranderingen zullen zijn bij opeenvolgende
bosgeneraties, valt moeilijk te voorspellen. Men moet
bos- en bodemontwikkeling onderscheiden, willen er in
de discussies over dit onderwerp geen misverstanden
optreden. Verbetering van de bodem is alleen te bereiken als men de fosforvoorziening nog meer verbetert,
en ook aandacht schenkt aan de betekenis van de pH.
Kopergebrek valt alleen te bestrijden door koperbemesting, zij het dat het enige jaren kan duren - evenals bij fosforbemesting het geval is - voordat een zichtbare reactie optreedt.
6 Zuurgraad, zure depositie, bodemverzuring en
stikstofimmissle

6.1

Bodemverzuring

6.1.1 De betekenis van de pH De optimale pH-Kelwaarde van Nederlandse douglasopstanden wordt verondersteld 3,0-4,5 te bedragen (13). De buitenlandse
literatuur geeft echter hogere pH-optima namelijk pHKei 4,2-5 à 6. Een recent onderzoek in Beierse douglasopstanden (28) leidt tot de conclusie dat de optimale pH-Kei 2,8-4,0 is. In dat onderzoek is echter de
slechts 0-6 cm dikke Ah-horizont onderzocht, waarvan
de pH lager is dan die van de laag 0-25 cm. De negatieve invloed van pH-Kei-waarden > 4,0 was in dit
Beierse onderzoek in feite een indirect effect, veroorzaakt door de geringe vochtleverantie van ondiep bewortelbare rendzinagronden, die een vrij hoge pH hebben. Men zou dus kunnen vermoeden dat de douglas
niet zozeer zuurminnend maar wel zuurtolerant is, en
dat de optimale pH-Kei-waarde hoger ligt dan in veel
voormalige heidegronden het geval is (65, 66, 81). Dat
de douglas minder zuurtolerant is dan wel eens wordt
verondersteld, volgt uit twee recente onderzoekingen:
- Bewerking van bestaande groei plaats- en groeigegevens (20, 40) leidde tot de conclusie dat bij eenzelfde vochtleverend vermogen van de grond de vol umeboniteit (I"",,) op holt-, haar- en veldpodzolgronden
gemiddeld 4-6 m3 .ha-'.jaar- 1 hoger was dan op enkeerdgronden. Dit opvallende verschil kon alleen verklaard worden met de pH-Kei-waarde, die in de laag 0-
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25 cm van de podzolgronden 3,3-4,2 bedroeg, en die
van enkeerdgronden 2,7-3,3.
- Een onderzoek in natuurlijke verjongingen van
douglas (70) gaf als grenswaarde van de pH-Kei in de
bovengrond, waar beneden de lengte van de wortels
van douglas afnam, circa 3,3.
Er is dus iets voor te zeggen, de ondergrens van het
pH-Kei-traject waarboven geen grote effecten van de
pH (direct of indirect) merkbaar zijn, bij circa 3,3 te leggen. Deze waarde komt ongeveer overeen met pHH2 0 = 4,1, welke waarde bijna identiek is met de door
prof. Ulrich in Göttingen kritisch geachte bovengrens
van het aluminiumbuffertraject. Mocht de douglas inderdaad minder zuurminnend zijn dan wordt aangenomen, dan moet de veronderstelde gevoeligheid voor
hogere pH-waarden worden herbezien (zie paragraaf

8).
6.1.2 Bekalking De enige mogelijkheid om bodemverzuring tegen te gaan, is bekalking. De literatuur
over bekalking van douglascultures en -opstanden is
betrekkelijk beperkt (17,18). Als voorbeeld worden de
resultaten aangehaald van een bekalkingsproef, aangelegd in 1937. Onderzoek na 13 jaar gaf als uitkomst
dat de groei door de bekalking toenam (figuur 3). Bekalking (1 ton kalkmergel,ha- 1 ) was vaak naast fosforbemesting een standaardmaatregel bij de bosaanleg
gemiddelde hoogte Im)
in 1949

•

4

•
+
3

*
•

*

*

2
o onbekalkt
•

*

dolomietmergel
kalkmergel

+ schelpkalk

o

2

3

4

5

ton kalkmeststof ha-' bij aanleg 119371

Figuur 3

De invloed van bekalking op de groei van een

douglascultuur, dertien jaar na bekalking (naar 17).

op voormalige heidegronden (6). Uit buitenlands
onderzoek (met doseringen van '12-20 ton CaCO,
.ha- 1) volgt dat douglas zeker niet negatief op bekalking reageert, hoewel men de directe werking van be-

kalking niet moet overschatten. Bekalking verbetert de
condities in de bodem en daardoor kan de werking van
andere bodemfactoren beter tot uiting komen. In ieder
geval is aan de resultaten van bekalkingsonderzoek
geen negatief oordeel te ontlenen. Op de wortelrotproblematiek wordt in paragraaf 8 ingegaan.
6.1.3 De roJ van aluminium Volgens onderzoekers
van de Universiteit van Göttingen (zie literatuursamenvattingen in 16) komt het giftige AI'+-ion bij pH-H20
waarden beneden 4,2 in de bodemoplossing in voor
planten zo hoge concentraties voor dat het giftig is. In
werkelijkheid is de situatie gecompliceerder omdat de
organische stof een deel van de AI3+-ionen sterk adsorbeert. Ook is het verloop van de AI'+-concentratie
in het bodemprofiel nog niet goed verklaarbaar, en
daarom onderwerp van onderzoek (W. de Vries, Stiboka, mondelinge mededeling). Onderzoek naar de plantenfysiologische gevolgen van hoge aluminiumconcentraties in het wortelmilieu van douglas begint thans
op gang te komen, maar de resultaten zijn nog voorlopig. Deze resultaten - en die van verwant onderzoekzijn als volgt samen te vatten
- In voedingsoplossingen (pH 3,5-3,8) is de douglas
tamelijk gevoelig voor AI'+-ionen, hetgeen volgt uit
onderstaand literatuuroverzicht van de gevoeligheden
van diverse boomsoorten voor aluminium in voedingsoplossingen (tabel 11 ).

Tabel 11

Aluminiurnconcentraties in voedingsoplossingen,
waarbij geen schade optreedt bij zaailingen en jonge planten;
het rechtse getal geeft bij benadering aan bij welke AI-concentratie de wortelgroei gaat afnemen; pH: 3,5-3,8; gebaseerd op literatuurgegevens (16. 63, 64, 70).

boomsoort

Al-concentratie (mg.1- 1)

Quercus rubra

0-200

Q, palustris

BetuIa alleghaniensis
Beiuia lenla, B. papyrifera

0-150
0-120

B. pendula
Betuia populifolia
Alnus glutinosa
Pinus sylvestris
Pinus virginiana
Pin us resinosa
Pin us rigida
Pin us radiala
Picea abies
P. sitehensis

Pseudotsuga menz;esi;
Fagus sylvatica

Populus hybr. (T. TxA)
Populus x canadensis

O-tOO

- De Ca/AI-verhouding in voeding oplossingen (moV
mol, atoomequivalenten, geen ionequivalenten) wordt
wel gebruikt om interactie van Ca2 + met A13+ weer te
geven. De douglas staat dan voor wat gevoeligheid

voor AI in voedingsoplossingen betreft tussen de fijnspar en de beuk in. De grenswaarden van de Ca/AIverhouding waarbij storingen in de wortelgroei gaan
optreden zijn namelijk voor fijnspar, douglas en beuk
1,0; 0,5 en 0,1 (16, 70).
- De invloed van AI op de douglas is - evenals bij
veel andere planten - gecompliceerd doordat elementen als Ca en P daarbij sterk betrokken zijn. Men
komt in de literatuur de opvatting tegen dat AI-vergiftiging zowel als Ca- als P-gebrek kan veroorzaken. Of
dit in Nederland al het geval is (het bij douglas waargenomen P-gebrek is vermoedelijk eerder door N-immissie veroorzaakt) en of de in bepaalde gebieden hoge
N-immissie (als NH 3 en NH,+) gevolgen heeft voor de
AI-werking, is onderwerp van onderzoek.
- Het aluminiumgehalte van de naalden, noch de
verhouding van dit gehalte tot Ca en P, is tot nu toe
bruikbaar gebleken om ondubbelzinnig de giftigheid
van aluminium vast te stellen. De beschikbare gegevens wijzen er op dat AI-gehalten van 60-398 mg.kg- 1
in halfjarige naalden (16) niet schadelijk behoeven te
zijn. Hogere AI-gehalten (510-1382 mg.kg- 1 ) waren
geassocieerd met groeiafname in een proef op een
voedingsoplossing (70), maar 'of hier van een direct
dan wel correlatief verband sprake was, is de vraag.
Bij zeer lage pH in een voedingsoplossing, namelijk
3,0 kon wel worden aangetoond dat A13+ giftiger was
dan protonen, maar het betrof hier een zeer hoge AI'+
concentratie, namelijk 175 mg.1- 1 (63, 64).
- Experimenten waarbij bodem en planten met aangezuurd water worden behandeld, zijn thans aan de
gang. Een eerste, gepubliceerd resultaat (56) vermeldt
alleen schade door water, aangezuurd tot pH 2,0, niet
door water met pH 3,0-5,6. Veel zegt dit echter nog
niet, omdat het een vrij kortdurende proef was. Dit bezwaar geldt meerdere proeven op dit gebied. Ook de technisch helaas noodzakelijke - jeugdige leeftijd van
het gebruikte plantmateriaal stelt beperkingen aan de
extrapolatie van de verkregen resultaten naar oudere
opstanden.

0- 75

6.2 Stikstofimmissie

0- 60
0- 50
0- 20

In veel Nederlandse bossen lijkt het probleem van de
bodemverzuring te worden overdekt door dat van de
stikstofimmissie, dat laatste ook wel als stikstofeutrofiëring aangeduid. Bronnen van deze stikstofimmissie
zijn de industrie, het verkeer en de landbouw, vooral
de intensieve veehouderij. De gevolgen voor bossen in
het algemeen zijn als volgt samen te vatten.
a directe NH,-schade aan bossen, gelegen op korte

0-10à15
0-3àl0
0-3
0-1
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afstand (orde van grootte: 25-100 m) van ammoniakbronnen;
b directe NH 3- en NH, +-opname door blad en naaiden; het N-gehalte daarvan stijgt, waardoor de verhouding van andere elementen tot stikstof ongunstiger
wordt; in blad en naalden aanwezige koolstofverbindingen fungeren als "sink" voor de opgenomen N,
waardoor waarschijnlijk fysiologische storingen ontstaan omdat de wortels minder koolhydraten ontvangen;
c NH, +-opname door de wortels, en mogelijk nitrificatie van (een deel van) NH 4 +. Dit laatste proces is
nog omstreden. Wel zijn de gevolgen van hoge N-immissie in de bodem enigszins te voorzien:
- !legatleve invloed op de opname van P, K, Ca, Mg
en Cu, of althans een achterblijven in de opname hiervan in vergelijking met de behoefte eraan door de gestegen N-opname;

fijnspar en zilverspar, en met wat uit de NW-USA met
douglas bekend is (75), namelijk een lager N-gehalte
van de oudere naalden;
- De NIP-verhoudingen van douglasopstanden bedragen in bepaalde gebieden al 19-25, in plaats van 716; behalve zichtbaar P-gebrek komt dus ook latent Pgebrek voor.
- De vrij hoge N-gehalten leiden op arme zandgronden, die bij de aanleg niet of slechts in geringe mate
bemest zijn, tot ongunstige verhoudingen van niet
alleen N tot P (58, 59) maar ook tot K, Mg en Cu.
- Er bestaat een vermoeden dat de slechte conditie
van enkele douglasopstanden sinds de winters van
1984/1985 en 1985/1986 veroorzaakt is door wintervorst, waarvan de invloed door ongunstige N/K- en
N/Cu-verhoudingen (N overmaat induceert o.a. Cu-gebrek (41)) verergerde; uit enkele waarnemingen is de
indruk ontstaan dat het verschijnsel van roodbruinver-

-

kleuring van de naalden aan willekeurig verspreide
takken in de kroon - wel primair als vorstschade te beschouwen - (hetgeen een ander verschijnsel is dan de

verzuring door NH 4 +-opname of door nitrificatie;
negatieve invloed op het wortelstelsel, dat in groei

relatief achterblijft bij de bovengrondse delen, en negatieve invloed op de mycorrhiza; de eerste resultaten
van onderzoek in oudere douglasopstanden lijken te
wijzen op algehele achteruitgang van de mycorrhiza in
gebieden met hoge N-immissie (73); vrijwel volledig
verdwijnen is recent waargenomen in Solling, in een
beukenbos dat gedurende 4 jaar jaarlijks was bemest
met 160 kg N.ha- 1 (als (NH,),SO,); de fijne wortels
namen af en de waterhuishouding van de bomen verslechterde (Beese, mondelinge mededeling).
Het onderzoek - instituutsonderzoek en additioneel
verzuringsonderzoek - is pas de laatste paar jaar op
gang gekomen, zodat er nog weinig resultaten bekend
zijn (58, 59, 61), en zeker niet van de douglas. Toch
begint zich hier en daar een beeld af te tekenen van de
gevolgen van de N-immissie:
- In acht douglasopstanden, die in de winter van
1984/1985 werden onderzocht werd fosforgebrek
waargenomen (P-gehalte van halfjarige naalden 0,090,10%) ondanks de matige tot voldoende P-voorziening door de bodem; in vroegere jaren werden in het Ptotaal traject 20-50 mg P20,j100g P-gehalten van
0,10-0,30% in de naalden gevonden; voorlopige resultaten van 1985/1986 lijken deze waarneming van een
verslechterde P-voorziening van douglasopstanden,
ongeacht de P-voorziening door de grond, te bevesti-

bruinkleuring van naalden aan de bezonde zijde van
de bomen) onder andere samenhing met het optreden
van kopergebrek; hier en daar is zelfs acute sterfte in
douglas-opstanden waargenomen, hetgeen op basis
van waarnemingen en plausibele veronderstellingen
(arme gronden, zichtbare kopergebreksverschijnselen,
ligging in gebieden met hoge N-immissies, winters van
1984/1985 en 1985/1986) met N-immissie moet samenhangen.
Op dit gebied is nog veel te doen. Wel zijn onderzoekingen gedaan naar de betekenis van NH4 + en N0 3 als N-bron voor de douglas (4, 25, 65, 66, 76, 77, 78,
79) maar de uitkomsten daarvan zijn vaak strijdig:
soms was NH 4+ optimaal als N-bron, soms N03-,
soms NH4 + + N03 -, alles in het pH-traject 4-6 in voedingsoplossingen. Deze onderzoekingen betreffen
geen N-overmaatsituaties en laten de verzuringsaspecten - o.a. AI-vergiftiging - grotendeels buiten beschouwing. Ook de mycorrhiza-aspecten zijn nog weinig onderzocht (65, 66, 73). (70) vond dat bij pH-H 20
= 4,0 in een potproef met een zure bosgrond NH,+ als
bron de douglasplanten deed afsterven, terwijl N03 als N-bron bij pH(H20) = 3,3 nog een redelijke groei
van de douglas veroorzaakte.

gen;

7 Douglas, fijnspar en groveden

- In halfjarige naalden van diverse opstanden is in de
winters van 1983/1984 tlm 1985/1986 gevonden dat
het N-gehalte steeds hoger is (1,9-2,1 %) dan wat
"normaal" werd geacht in dergelijke opstanden, namelijk 1,4-1,7%; in anderhalfjarige en oudere naalden zijn
N-gehalten van 2,0-3,0% gevonden; deze hogere Ngehalten van oudere naalden zijn geheel in tegenspraak met wat uit Centraaleuropees onderzoek met

De individuele menging van douglas en fijnspar komt
soms weer in de belangstelling. In de bosbouwkundige
literatuur worden de voor- en nadelen van deze menging beschreven. Moderne publikaties zijn er over dit
onderwerp eigenlijk niet. In de oudere literatuur (6, 7,
31, 35, 39, 47, 48) worden de hogere eisen aan de
watervoorziening en de iets lagere eisen aan de
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bodemvruchtbaarheid door de fijnspar genoemd. Op
droge of rijkere gronden gaat de douglas overheersen,
op vochtige of armere gronden de lijnspar. De overige
aspecten van deze menging zijn meer teeltkundig dan
bodemkundig van aard. De opmerkingen bij Houtzagers (47, 48) en de praktijkwaarnemingen van Blokhuis (6) zijn nog steeds goede richtlijnen. Het handhaven van beide soorten in individuele menging gedurende de gehele omloop is vanuit bodemkundig oogpunt
niet eenvoudig realiseerbaar.
Van groter belang is de in de laatste jaren geformulerde doelstelling, het douglasareaal in Nederland uit
te breiden. Er zijn twee mogelijkheden namelijk (a) het
vervangen van andere goedgroeiende boomsoorten op
goede gronden door de douglas, als men de doelstelling van een gelijkblijvende houtproduktie wil handhaven, ol (b) vervanging van groveden door douglas. Uit
de in dit artikel opgenomen vergelijking van groeiplaatseisen van groveden en douglas blijkt het volgende:
- Daar waar groveden is aangelegd op gronden, die
zo droog waren dat andere boomsoorten niet geschikt
waren zal de douglas op den duur teleurstellen. Dit zijn
de gronden met gradaties van het vochtleverend vermogen 5 en 4(15).
- Gronden met een P-totaalcijfer kleiner dan 20 zijn
voor de douglas ongeschikt. Voorzover ze een voldoende vochtleverend vermogen hebben, is zeker loslorbemesting nodig om de douglas een goede groei te

verzekeren.
Wel moet worden opgemerkt dat daar waar zich een
voorraad ruwe humus onder de groveden heeft gevormd, deze voorraad na de aanleg van de douglas zal
mineraliseren, en de groei van de douglas gedurende
de eerste 10 à 20 jaar zal stimuleren. Naar de verwachting van de auteur zal pas daarna de groei gaan
afnemen, omdat de voorraden in de ruwe humus verdwenen zijn.
8 Bodemkundige risico's van de aanleg van
douglas
De volgende risico's gelden algemeen voor de douglas:
- De soort is windworpgevoelig (38). Dit treedt daar
op waar de bewortelingsmogelijkheden door hoge
grondwaterstanden beperkt zijn. (31) noemt als hoogste nog tolereerbare GLG (gemiddelde laagste grondwaterstand) 80 cm -mv. en houdt 80 cm als minimaal
bewortelbare diepte aan. (81) geeft aan dat GLG = 60
cm -mv. nog wordt getolereerd, maar dat heeft vermoedelijk betrekking op gebieden met minder stormgevaar
dan Nederland. In een recent beheersplan (2) worden
gronden met de volgende grondwatertrappen (GT's)
als zeer riskant voor de douglasteelt beschouwd: 11, 11',

111, lil', V en V'. Dit zijn alle gronden met een GHG <
40 cm-mv.
- De douglas wordt geacht gevoelig te zijn voor aantasting door de schimmel Heterobasidion annosum,
die de Fomesziekte (wortelrot) veroorzaakt. Dit verschijnsel is ook een van de oorzaken van windworp.
Houtzagers (47) geeft - op basis van waarnemingen
van "De Dorschkamp" - pH-H 2 0 = 4,8 (pH-KCI = 4,0)
aan als bovengrens voor door landbouwvoorbouw verbeterde gronden, waarbij de douglasteelt nog verantwoord is. In Drenthe is zelfs bij pH-H 20 4-5 (pH-KCI 34) al wortel rot geconstateerd (7). De conclusie zou dus
kunnen zijn dat onder andere haarpodzolgronden,
kamppodzolgronden, en niet te zure enkeerdgronden
te riskant zijn voor de douglas (2).
Het is volgens de auteur de vraag ol dit nogal rigide
veronderstelde verband tussen de aantasting door
wortelrot en de pH wel zo oorzakelijk is als wel wordt
verondersteld. In een eerdere paragraal (6.1.1) is er al
op gewezen dat de optimale pH van de bodem voor de
douglas zeker niet uitgesproken laag is, zeker niet in
zijn gebied van natuurlijke verspreiding. Verder moeten we bedenken dat in Nederland de douglas vaak op
voormalige heidegronden is aangelegd, die eerst zijn
bewerkt en bemest. De stijging van de pH is dan
slechts een begeleidend verschijnsel geweest van
handelingen, die de heidegronden chemisch en fysisch geschikt maakten voor de douglas, maar nog niet
volledig biologisch. Het ontbreken van voldoende antagonisten van Heterobasidion annosum zou dan een tijdelijke zaak zijn, die vermoedelijk niet met de pH
samenhangt, maar met de voorgeschiedenis (heide)
en de ontginningswijze (landbouwvoorbouw). Op
grond van Amerikaans onderzoek is niet aannemelijk
dat gronden met pH-KCI 4-5 op den duur niet geschikt
zouden worden voor de douglas, en dat op den duur
geen voldoende aantallen en soorten antagonisten
zouden ontstaan. De ontwikkeling van het bestand aan
fungi en mycorrhiza in bossen in verband met boomsoortenkeuze en bodemeigenschappen is een onderwerp dat past in het kader van de bosontwikkeling.
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STICHTING
HET GELDERSCH LANDSCHAP
te Arnhem
is een organisatie die zich bezighoudt met het
behoud en beheer van ruim 7,500 ha bos,
natuurterrein en landbouwgronden in de provincie
Gelderland.
Binnen deze organisatie is een vacature ontstaan
voor de functie van een

technisch medewerker (m/v)
op part-time basis t.w.

415 deeltaak,

Taak:
De aan te stellen functionaris wordt onder leiding van
de rentmeester voor algemeen technische zaken
belast met:
- Werkzaamheden op het gebied van verhuringenverpachtingen etc.
- Ondersteuning van commissiewerkzaamheden.
- Het verrichten van inventarisaties t b v. van het
beheer.
- Het vervaardigen en herzien van beheersplannen
voor de terreinen van de stichting
- Het vervaardigen van kaarten t.b,v het beheer.
Gevraagd wordt:
- Een medewerker met het diploma van de Hogere
Bosbouw en Cultuurtechnische school te Velp
(studierichting bosbouw) of daarmee
overeenkomende opleiding, met belangstelling
voor natuurbeheer.
- Kandidaten met enige praktijkervaring genieten de
voorkeur,
- Goede contactuele eigenschappen en
organisatorische capacitejten,
- Leellijd 25-35 jaar.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van
de selectieprocedure,
Salaris:
Afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens schaal 8
van de Provinciale bezoldigingsregeling, voor een
volledige functie f 3.039,- tot f 4.098,- p.m.
Ambtenaar in de zin van de Algemeen Burgerlijke
Pensioenwet,
Bij gebleken geschiktheid promotie naar schaal 9
mogelijk.
Sollicitaties voorzien van pasfoto (binnen drie
weken na verschijning van dit blad) aan:
Ir. P. N. Ruige, Directeur
Stichting Het Ge!dersch Landschap
Zypendaalseweg 44 - 6814 CL Arnhem
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