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.
Prof. Ir J. Hu d i g. Samenvattende beschouwing over de beteekenis van den grond
als onderdeel van het productieproces in den boschbouw.
Ir J. V I i e g er, De boschassociatie als maatstaf bij de beoordeeling van de groei..
plaats. '
- Prof. Ir J. Sm i t. De beteekenis der grondbacteriën in de huishouding van het
boschgezelschap.
.
:
Prof. Dr Joha We s ter d ij k. De, betcekenis van de schimmels in den grond in de
huishouding van. het bosch.
Dr A. D. V 0 û t e. De beteekeni~ van de fauna van den grond voor het bosch...
gezelschap.

DE BOSCHASSOCIATIES ALS MAATSTAF TER BEOORDEELING
•
VAN DE GROEIPLAATS.
Ir

J.

door
V 1! e 9 er.

~lgemeen wordt de kwaliteit van de groeiplaats beoordeeld naar de op.brengst van
het gewas. Ook in den boschbouw is dit de gebruikelijke methode. In dezen tak van
bodemcultuur wordt als maatstaf bij de beoordeeling van de kwaliteit (boniteit) der ...
groei plaats gebruik gemaak~ van de hoogte...ontwikkeling v,,!-n den boschopstand. Naar
mate de kwaliteit van de groeiplaats beter is (een hoogere .boniteit bezit). iS,ook de
,. .'
'.
hoogte van den: boschopstand grooter.
De vegetatie, in dit geval het boomgewas. wordt hier dus gebruikt om de groeipl<;lats
te kwalificeereIL Zoolang men riiet in staat is de groeiplaats zelf nauwkeurig te analy..
seeren en haar op grond van klimaat... en grondeigenschappen in een formule uit te
drukken. zal men de groeipJaats ook niet anders dan aan de hand van de vegetatie
kunnen beoordeelen. Men moge nu al van meening verschillen, of het wel ooIt mogelijk
zal Zijn iets van., een zoo Complex~karakter. als het begrip groe~plaats is. exact in
djfers en formules uit te drukken, als zeker mag worden aangenomen, dat de vege...
tatie in de practijk steeds een zeer belangrijk hulpmiddel ter beoordeeling zal blijVen.
De groeiplaats immers wordt gevormd door de samenwerking van klimaat. grond.
flora. en fauna. die ieder Voor zich weer zijn samengesteld uit een zeer groot aantal
factoren en elementen. Ieder dezer oefenen op elkaar weder invloed uit, werken samen.
werken elkaar tegen of vervangen elkander. De talrijke combinaties en mogelijkheden.
die hieruit resulteeren. kunnen tevoren niet worden overzien. Een weerspiegeling van
het resultaat dezer uiterst ingewikkelde onderlinge relaties. vormt evenwel de levens...
gemeenschap van planten en dieren, de biocoenose. welke aan de groeiplaats eigen. is.
Elke wijziging van eenige beteekenis in klimaat of grond. flora of fauna komt tot uiting
in een verandering dezer levensgemeenschap. KeIUlis der levensgemeenschap vormt
omgekeerd dus eeD basis voor een inzicht in de geaardheid van de groeiplaats. Groei... "
plaats en levensgemeenschap dieneili - in dit verband bezien - dan· dok als een
eenheid· te worden opgevat. waartusschen een onverbrekelijke samenhang bestaat.
Voor een zoo volledig mogelijke keIUlis, van groeiplaats en bijbehoorende levens-gemeenschap van planten en dieren is een zeer enge samenwerking van meteorologen.
bodemkundigen. botanici. zoölogen en microbiologen noodzakelijk. Het kan niet worden
verwacht. dat een biocoenose in haar verband tot het eigen milieu door een enkeling
op bevledigende wijze tot in details kan worden onderzocht. Dit zou voor een enkelen
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onderzoeker een te veelomvattende taak zijn. Vele specialisten zunen om een inzicht
te kunnen krijgen in den samenhang tusschen levensgemeenschap en groei plaats in sBII!en"
werking de relaties tusschen deze belde. moeten bestudeeren. Dit zal echter slechts dan
tot een bevredigende uitkomst kunnen leiden, walUlcer ieder de_zeI' spe~ia1isten zich

terdege bewust is van het nauwe verband. van de weclerzijdsche beïnvloeding, kortom
van "de eenheid, waaruit het"samenstel van alle factoren en elementen, waaruit groei...
plaats en biocoenose zijn samengesteld. is opgebouwd.
De kennis en de beoordeeling van de groeiplaats is dus eigenlijk niet mogelijk
zonder een volledige kennis van de levensgemeenschap. Hoewel dit inzicht meer en
meer veld wint, is de wetenschap in werkelijkheid nog niet zoo ver gevorderd, dat
zij een bIocoenose reeds volledig heeft kunnen analyseeren. Juist" omdat hiervoor .spe'"
datisten op ~elerlei gebied moeten samenwerken, heeft men het in de practijk hiertoe
nog niet kunnen brengen. Men beperkt zich om practische redenen tot ,de studie van een'
deel der levensgemeenschap, hetzij dat dit de hoogere planten, bepaalde diergroepen
of wd de microflora en ...fauna betreft. De studie dezer onderdeelen is in de meeste
gevallen nog op zich zelf geschied. Op zijn best heeft men verband gelegd tusscheu
één ,of enkele milieu~eigen::;chappen (bijv. zuurgraad of kalkgehalte van den grond)
en het voorkomen der bepaalde groep van flora of fauna, welke men bestudeert. De
analyse van den samenhang en wisselwerking tUSschen een deel der, levensgemeenschap
en het milieu in al zijn geledingen stàmt cchtèr -P<\S uit de laatste tientallen jaren.
De hydrobiologen waren we! de eersten, die in deze richting werkten en die levens...
gemeenschap en milieu als één geheel in onverbrekelijke samenhartg zagen (T h i enemann)
.
Kan men deze wijze van onderzoek in de hydrobiologie wellicht nog als een biJzooder geval beschouwen. in de plantensociologie is dit niet meer mogelijk. Hier is
- een algemeene basis gevonnd. waarop men de studie van het verband .tusschen levens"
gemêenschap en milieu kan aanvatten. De plantengezelschappen toch, bepaalde com..
binaties van plantensoorten als ze vormen. zijn aan plaats gebonden en ktirulen, dank
zij de door Bra u n ... B 1 a n q u e t gevormde onderzoekingsmethode, vrij. eenvoudig
worden geanalyseerd. . ' , .
.
Het plantengezelschap als deel der biocoenose leent zich bij uitstek als punt van
uitgang om verder onderzoek van de levensgemeenschap en naar de samenstelUng van
het milieu aan vast te knoopen. Zoo is in den jongsten tijd aangetoond. dát binnen de
onderscheiden plantengezelschappen oÇ>k de verschillende soorten van een bepaalde dier'"
groep een zeer kenmerkende verspreiding bezitten. We s t ,h 0 f f heeft dit bestudeerd
voor de mieren' en vood bij zijn onderzoekingen, dat bepaalde mierensoorten in hun
voorkomen beperkt zijn tot bepaalde boschgemeenschappen, terwijl andere minder voor...
keur vertoonden en in meerdere gemeenschappen werden aangetroffen. Een overeen'"
komstige studie naar de verspreiding der slakken wordt door M ö r z e r B r u y n S
verricht.
,
Naar mate de verspreiding van meer ,diergroepen op deze wijze zal worden geanaly ..
seerd. zal men kunnen geraken tot een allengs vollediger inzicht in de structuur van
de geheeIe levensgemeenschap van planten en dieren met inbegrip -der microflora ~
pfauna.
.
. Dat men bij dit onderzoek uitgaat van de planten gezelschappen heeft dus uitsluitend
practische beteekenis. Deze plantengezelschappen in engeren zin - waaronder men
in hoofdzaak verstaat de gezelschappen der hoogere planten en vaatcryptogamen '.. zijn vrij eenvoudig te onderzoeken en herkennen; de aantallen' soorten, waaruit ze zijn,
opgebouwd, zijn tegenover de aantal1en, welke de fauna telt, gering; ze zijn vrij constant in hun samenstelling en bijna steeds het geheele jaar door kenbaar! In het vol...
gende zal dan ook steeds worden uitgegaan van deze plantengezelschappen in engeren
zin. welke dus als het ware worden beschouwd als vertegenwoordigers van de vol.. '
ledige levensgemeenschappen.
.
Ieder dezer plantengezelschappen bezit zijn eigen milieu. zijn typeerend microklimaat
en zijn kenmerkende grondeigenschappen. Dit geldt niet alleen voor het natuurlijke.
door den mensch niet_ of nauwelijke beïnvloede gezelschap, doch evenzeer voor iedere
anthropogeen beïnvloede- of geheel van den mensch afhankelijke plantengemeenschap._
Een natuur1ijk, maagdelijk woud, waarvan -de samenstelling der boomsoorten ingrijpend
wordt geWijZigd, ondergaat daarmede éen verandering van zijn grondeigenschappen en
zijn microklimaat.
•
. De nauwe samenhang tusschen bodem en plantengeze1schap is reeds in verscheidene
planteosociologische studies behandeld. Als' voorbeeld moge worden herinnerd aan de
studie van, Bra u n ... B I a n q u e t over het zuidfransche steeneikenbosch, aan het
... onderzoek van Die man t over de beukenbosschen van de noordwestduitsche midden~
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gebergten' en dat van Eli e n b erg over de vochtige. gemengde eiken~ en beuken·
bosschen van Noordwestduitschland om mij te beperken tot enkele voorbeelden. die
iil het bijzonder op bosschen betrekking hebben.
.
In ieder dii;!r onderzoekingen komt ~teeds weer tot uiting de enge samenhang tusschen
het planteng'ezelschap eenertijds en de physische en chemische bodemeigenschappen
anderzijds. Daarnaast wordt tevens steeds weer gewezen op het verband met de mor..
phologische bodemeigenschappen. welke uit de studie van het profiel kunnen worden
afgelezen. Het is T ti x en geweest. die er op heeft gewezen, dat ieder plantengezel..
schap zijn eigen kenmerkend bodemprofiel bezit. Van bodemkundige zijde is dit ver..
band tusschen vegetatie en bodemprofiel wel eens aan kritiek onderheVig gewee~,t.
Gezien in het Hcht van den dy'namischen samenhang tusschen levensgemeenschap en
groeiplaats is dit verband echter vo1komen logisch. De humusproductie "en de wortel~
werking der vegetatie oefeDen onder de bepaalde, heerschende klimaatsomstandigheden
op den bodem met zijn eigen. ook weer van vegetatie en klimaat afhankelijke micro~
flora en -fauna een invloed uit, welke al naar de vegetatie in samenstelling verschilt,
ook den, bodem op een andere wijze beïnvloedt.
.
Deze organische invloeden doen zich vooral gelden in de bovenste lag~n van het
bodemprofiel. Hun invloed neemt met de diepte af. In de diepere lagen oefent daaren...
tegen het geologisch substraat een steeds dUidelijker invloed op de structuur van het
bódemprofiel uit. Op deze wijze komt men tot een onderscheiding van biogene en
geogene lagen in het bodemprotiel (Braun ... Blanquet 1933).
Beziet men het bodemprofiel van dit gezichtspunt uit, dan kan het wel nauwelijks
aan twijfel onderhevig zijn. dat van ieder plantengezelschap een eigen speCifiek bodem...
profiel kan worden onderscheiden. Dit IS wel zeer duidelijk voor het biogene deel van
het profiel, maar waar omgekeerd ook het geologisch substraat den aard van de
vegetatie wederom beïnvloedt, zoo geldt dit evengoed voor het geogene deel van
het profiel.
Deze enge samenhang tusschen plantengezelschap en bodemprofiel draagt ook al weer
een dynamisch karakter. Wanneer in het droge eiken~berkenbosch grove dennen wor...
den geplant. verandert met de ontwikkeling van den dennenopstand het voor het
eiken~berkenbosch typische bodemprofiel. In het bijzonder ondergaat het biogene deel
van het profiel verandering, het geogene deel blijft ongewijzigd. Dit geogene deel van
het bodemprofiel in het grove delll1enbosch laat dus zekere conclusies toe omtrent de
begroeiing, welke van nature aanwezig zou zijn geweest.~indien de mensch niet "had
ingegrepen. Het is op grond van dit geogene deel van het bodemprofiel, dat door
sommige plantensociologen conclusies zijn getrokken omtrant den aard en de gesteldheid
van den grond. Door bodemkundigen is daartegen wel bezwaar gemaakt. Terecht. wan·
"neer deze conclusies van plantenSOciologische zijde werden getrokken ,zonder voldoende
aandacht te schenken aan het blog en!! deel van het bodemprofiel. dat onder de in
Nrderland heerschènde omstandigheden zeker het belangrijkste deel van het bodem...
profiel vonnt. Het wanbegrip tusschen plantensociologen en bodemkundigen. dat hiet"
en daar wel "eens aan" den dag is getreden. vloeit waarschijnlijk voor een groot deel uit
deze en dergelijke misvattingen voort en het is vooral daarom. dat ik daarop hier
even nader ben ing~gaan. Bovendien bood dit de gelegenheid om aan een enkel voor·
beeld de onderlinge afhankelijkheid tusschen plantengezelschap en grociplaats nader
toe te lichten.
"
Bestaat deze afhankelijkheid algemeen voor ieder plantengezelschap, voor de hosch ..
gezelschappen, welke in het systeem de hoogst ontwikkelde plantengezelschappen vor·
men, geldt dit in versterkte mate. De onderlinge relaties zjjn hier uiterst talrijk j de
samenstellende organismen en het omringende milieu reageeren wederzijds zeer fijn
op elkaar. De boschgezelschappen zijn dan ook zeer nauwkeurige indicatoren voor de
groeiplaats, waarop ze worden aangetroffen of m.a.w. de ,boschvegetatie weerspiegelt
het milieu. Naar mate de grond sterker vochthoudend is of zuurder reageert dan wel
een meer of minder hoog gehalte aan Ca~carbonaat bezit, vertoont het boschgezelschap
cen andere samenstelling.
Men leest dat niet af uit het voorkomen van een enkele soort, al kall. ook dat dikwijls
helangrijke aanwijzingen geven. maar het blijkt vooral, doordat de structuur van het
plantendek als geheel een ander beeld toont. In de reeds eerder aan"gehaalde planten~ "
sociologische onderzoekingen van Braun ....Blanquet, Diemont en Ellen ...
her g worden hiervan talrijke voorbeelden gegeven.
Deze onderzoekingen hebben alle betrekking op natuurlijke boschassociaties, d.w.z:
boschgezelschappen. welke ook wanneer de mensch in het geheel geen invloed deed
gelden in vrijwel gelijke samenstelling zouden worden aange"troffen. Hetzelfde nauwe
verband bestaat, zooals terloops hiervoor reeds werd opg"emerkt. echter evenzoo in ~
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bossche~, welke hun ontstaan geheel aan den men;ch te danken hebben en welke zijn
samengesteld uit boomsoorten, welke van elders zijn ingevoerd of zijn aangeplant op
plaatsen. waar ze van nature niet voorkomen. Onder deze door den mensch beïnvloede
omstandigheden vertoonen plantengroei en milieu ook weer hun eigen kenmerkende
reac.ties en ook resulteeren daaruit evengoed bepaalde plantehgezelschappen. Zoo goed
als de ~geleidende flora van een -roggeakker of aardappelv~ld al naar grondsoort en
klimaat verschillend van samenstelling is. zoo goed kan men ook in het cultuurhosch
uit de samenstelling van de flora conclusies trekken omtrent den aard van de groei plaats.
Weliswaar is hieromtrent nog weinig bekend en moet breed opgezet 'onderzoek nog
aanvangen. aanwijzingen dat dit verband, tusschen vegetatie en groeiplaats bestaat,
zijn er in voldoend aantal.
.
.
.
Ook bestaat er verband tussdien d.e groeiprestatie van den boschopstqnd en het
boschgezelschap. Oe boniteit en de aanwas van den opstand kunnen globaal uit de
... vegetatie worden afgeleid. In ,Finland is dit' vóor de door eaj a n der onderscheiden
boschtypen reeds in 1920 en volgende jaren overtuige,nd aangetoond door 11 ve s s a I 0
en L ö n n rot h. Gelijke pogingen in Duitschland leverden geen resultaat, hetgeen \
moet worden toegeschreven aan het feit. dat men ook daar uitging van de in Finland
naar de domïneerende sOorten onderscheiden boschtypen.
.
Onder de in Duitschland heerschende omstandighedên kan men evenwel niet ver...
Vlachten de finsche typen te zullen terugvinden. Ook al treft men. elders de zelfde
domineerende soorten als in Finland aan. toch heeft men dan nog niet met het over,..
eenkomstige finsche boschtype te maken. Een "en dezelfde domineerende soort (bijv..
. Vaccinium Myrtillus) kan echter bezien van het standpunt der fransch . .zwitsersche
plantensociologie. welke immers, uitgaat van de typeerende combinatie van kensoorten,
differentiëerende Soorten e~egeIeiders van .hooge presentie. in geheel vet:schillende
plantengezelschappen voorkomen. Daar echter ieder dezer 1gezelschappen een eigen
oecologisch milieu bezit. zullen derhalve ook de oecologische eigena'ardigheden van de
eene groei plaats van zulk een domjneerende soort niet zonder meer mogen worden
toegekend aan de groei plaats, waar ze elders voorkomt. ,Plaatselijk kan de dominantie:
van een soort soms waardevolle aanwijzingen geven omtrent de geaardheid der groei...
plaats; regionaal kmi aan de dominantie evenwel geen groote indicatorische waarde
worden toegekend.
. "
. '
.
Ieder onderzoek naar het verband tusschen vegetatie en stofproductie van den opstand
moet in opzet dan ook uitgaan van de plantengezelschappen, welke voor de betreffen...
de landstreek volgens de fransch . .zwitsersche methode kuhnen worden onderscheiden.
. In deze richting is ~ voor zoover mij bekend'::"" slechts een enkeloriënteerend onder. .
zoek gedaan en wel door Ellenberg (1939). Door hem werd de totale' blad..
oppervlakte per ha bepaald in v~rschillende subassociaties van het eiken. . haagbeuken...
bosch èn het eiken. . berkenbosch. welke in dit opzicht duidelijke verschillen blijken te
vertoonen. Daar de stofproductie (houtmassa) van het bosch in dIrect verband staat
tot de totale bladoppervlakte van den opstand. concludeert ElI e n b erg uit dè door
hem gevonden cijfers, dat er inderdaad aanwijzingen zijn. die duiden op een verband
tusschen aanwas en .groeiplaatsboniteit en het plantengezelschap.
Het oriënteerend onderzoek van E lle n b erg heeft betrekking op natuurlijke bosch...
associaties, maar ik meen ,in staat te zijn een zelfde verband te leggen tusschen de
'vegetatie van de NederIandsche grove dennenopstanden en hun groeiprestaties. Helaas
ontbrak mij tot nu de gelegenheid om voldoende materiaal te verzamelen. op grond
waarvan dit verband zou kunnen worden aangetoond. Mogen volgende jaren de moge ....
Iijkheid geven dit verband tusschen boniteit van den opstand en geaardheid van de
groeiplaats nader uit te werken.
De voorgaande algemeene beschOUWingen mogen voldoende hebben aangetoond.
dat de studie der boschgezelschappen voor den boschbouw van groote beteekenis moet
worden geacht. Het begrip boschgezelschap dient hierbij ruim te worden opgevat. Het
omvat niet alleen de natuurlijke boschassociaties. maar evenzeer de gezelschappen, welke
zich hebben ontwikkeld in de door den mensch aangelegde bosschen of sterk door den
mensch beïnvloede natuurlijke boschassociaties. Men zou naast de natuurlijke bosch ..
associaties of het natuurHjke boschtype kunnen spreken van het anthropogeen be ..
invloede opstanclstype of kortweg opstandstype. Onder dit laatste is dus.' zoowel be ..
grepen het plantengezelschap, dat zich ontwikkelt in onze kunstmatige grove dennen ..
bosschen als ook dat in het sterk;, gedegenereerde eikenhakhout. Natuurlijke bosch ...
associaties zijn zeldzaam in ons land. Wat hier als zoadanig wordt betiteld. zijn nIet
door den mensch onberoerde bosschen. doch ~ het zijn slechts de bosschen. die het
natuurlijke boschgezelschap vrij dicht benaderen.
Als regel zijn de natuurlijke boschtypen door periodieken kaalkap, beweiding of
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inplanten met vreemde boomsoorten echtèr in meer of mindere mate gedegenereerd.
De bodem is dichtgeslagen en verzuurd, het strooisel hee1t zich tot een dikke laag
opgehoopt. de microflora en ·fauna h~bben een ingrijpende verandering ondergaan en
, dat alles wordt weerspiegeld in een andere vegetatie. het opstandstype..
In de meeste gevallen' "'zal men buiten dus het 'opstandstype analyseeren. Dit op·
standstypen ,bezit zijn eigen karakteristiek milieu en bodemprofiel. Naast deze analyse
van het opstandstype kan men zich afvragen. welk natuurlijk boschtype zich ter plaatse
zou ontwikkelen. wanneer de mensch niet had ingegrepen. Deze vaststelling van het
natuurlijke boschtype 'blijft in veel gevallen moeilijk en eenigszins onzeker. Het is er
niet meer en men kan slechts met verschillende hulpmiddelen trachten zich er een voor..
stelling van te maken. Aanwijzingen omtrent het natuurlijke boschtype verkrijgt men
door bestudeering van de vegetatie van naburige 'boschopstanden. waar de mensch
minder sterk heeft ingegrepen. doch welke overigens onder gelijke omstandigheden
verkeeren, bestudeering van het geogeen gevormde deel van het bodemprofiel. raad..
pleging van historische gegevens 1 enz.
Dit natuurlijke boschtype vormt de vaste basis van beoordeeling. waarvan men bij
het nemen van alle ~oschbouwkundige maatregelen dient uit te gaan. Het opstandstype
moet steeds aan dit" natuurlijke boschtype worden getoetst.
Het natuurlijke boschtype bèhoéft echter in het cultuurbosch niet altijd de toestand
te zijn, waarnaar moet worden gestreefd. Men kan zich voorstellen. dat aan een he..
paald opstandstype den voorkeur moet worden gegeven boven het natuurlijke bosch ..
type, dat zeer zeker niet altijd zal beantwoorden aan de economische eischen, we:1ke
de mensch aan het bosch stelt. Men v.ergete daarbij d;;m echter niet. dat het natuurlijke
boschtype in een biologisch evenwicht verkeert. hetgeen van de veelal sterk gedege..
ntreerde opstandstypen niet kan worden gezegd. Daar worden veelal vóedingsstoffen
aan den kringloop onttrokken en tijdelijk of duurzaam v~tgelegd. Men' denke slechts'
aan stl'ooiselroof en boschturfophooping.
In het algemeen zal men er in den boschbouw dan ook naar moeten streven het
productie ..vermogen van_ de natuurlijke boschassociatie intact te houden of te herstellen.
Daarbovenuit kan ~en in den regel niet komen, omdat ecn grootere hoeveelheid
voedingsstoffen niet blijvend in den kringloop kan worden gehouden, noch adsorp~ief
aan den grond kan worden gebonden. Een uitzondering hierop is slechts denkbaar,
indien men er in zou slagen het gehalte aan fijnmateriaal in den grond te verhoogen.
doch zulk een behandeling stuit tot nu toe in de practijk nog af op de kosten.
In het boschbouwkundig bedrijfsplan zal men dus voor iederen opstand uit het op·
standstype met inachtname van het natuurlijke boschtype zich een voorstelling moeten
maken van het type, waarnaar men in de toekomst wil streven, het bedrijfsdoeltype,
In dit bedrijfsdoeltype zijn opstanclstype en natuurlijk boschtypE: dan verwerkt.
m.a.w. heeft men de grociplaatsomstandigheden. zooals ze thans zijn ~n zooals ze
zonder 'invloed van den mensch zouden zijn geweest. gesynthetiseerd tot een geheel.
zè>oals men dat hoopt te bereiken. Het bedrijfsdoeltype is dus uiteindelijk het bosch ..
gezelschap. dat de groeiplaats weerspiegelt. die men zich als het meest begeerlijk
voorstelt om na· te streven.
.
Veel vaQ hetgeen hier is medeÇJedeeld, verkeert nog in ee!! beschouwend stadium en
moet nog practisch worden uitgewerkt. De b,egrippen natuurlijk boschtype. anthropogeen
opstandstype en beddjfsdoeltype zijn in 1937 opgesteld door den duitschel' Har t ..
man D. Door H a u sen dor f,f zijn ze voor een bepaald gebied in 1940141 nader
. uitgewerkt.
_
Het ware te werischen, dat men ook in Nederland, juist nu men hier de opstelling
van boschbedrijfsplannen verplicht heeft gesteld. de studie der boschgezelschappen in
al haar geledingen daadwerkelijk aanvatte. Als maatstaf voor de beoordeeling der
groeiplaats 15 d~t zeker van practische beteekenis te achten.
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DE ROL DER BACTERIË.N IN DEN BOSCHGROND
door
Prof. Or J. S m.i t.
Toestand van
den boschgrond.

oter de werkzaamheid der l;lacteriën in den boschgrond zijn
: de gegevens schaarseh, in tegenstelling tot die aangaan.de den
akker. waarover een zeer uitgebreide litteratuur bestaat. Nu zijn
er tUSschen deze twee zonder twijfel veel punten van overeen·
komst, maar ook genoeg punten van verschil, die het de moeite .
waard maken .om bij de bacteriewerkingen in den' grond een
oogenblik stil te' staan.
.
,
.
De twee voornaamste punten van verschil zijn: .
0
, 1 • de geslotenheid. men- zou kunne'u zeggen de autarkie van den
toestand: er is geen andere bemesting dan C02 -uit de atmosfeer
en de eigen afvallen van blad en takken: Daar tegenover krijgt.
de akker jaarlijks een bemesting met materiaal valL andere
herkomst;
de ongereptheid van den boschgrond : er is geen ploeging dus
geen vennenging van ,de "mest" ,met die diepere lagen. Daar..
door ontstaat een laagsgewijze structuur van den bovengrond.
waarin men de opeenvolgende ontIedingsstadia vap het stF()Oi ..
sel vervolgen kan, zooals men de mestontleding "in den akker
met den tijd kan waarnemen,
Deze verschillen hebben zonder twijfel "een 'merkbaren invloed op
het microbenleven. evenals op "alle andere groepen van gTond~
organismen. Maar tevens maken zij. dat men, een met de diepte
veranderende populatie aantreft._ zoodat men eigenlijk moeilijk van
de grondbacteriën sprehn kan. omdat zich in verschillende lagen
verschillende processen afspelen.
De hoeveelheid jaarlijks _te verwerken organische stof is in het'
bosch groot. (t) Men. heeft~berekend. dat ca, 2/3 van de jaarlijks
door de vegetatie der aarde vastgelegde hoeveelheid C02 bij de
assimilatie der bosschen wordt opgenomen, Daarvan komt onge~
veer de helft weer als afval op den4 boschgrond terecht en die
bevat ca, 1 % van de totale hoeveelheid C02 der atmosfeer. De
hoeveelheid strooisel per ha vindt men geschat op 3Q00-5000 kg,
met een stikstofgehalte .van 0,8--1 %. Het zal dus nu van den aard
dezer organische materie afhangen. hoe en hoe snel de ontleding
zal plaats hebben.
Er blijkt in dit opzicht ceD belangrijk verschil te bestaan tus..
sehen den afval van naald.. en loofboomen, De eerste bevatten
veel minder bufferende stoffen dan het loof. minder Ca. een lagere
pH (4:-4.5. terwijl die in loofbosscheg tot 7 kan stijgen), zoodat
er veel meer aanleiding is tot de vorming van zure ontleding,s..
producten-. ,/
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Verschil in
samenstelling.

Men vindt (2) voor de samenstelling van:
loof
naalden
lignine
i2 %
i2 %
cellulose
26
G3

totaal N

,

Verandering der
same:nstelJ.ir:tg
tijdens de
vertering.
<

!

Aantasting en
vastlegging der
stikstofverhin...
dingen

Ontleding der
microhen.

1-2.3

0.5-0.9

Zuur
matig
sterk
.bas.
zuur
buffei'stoffen
Een gevolg van dit verschil in samensteUing is. dat de vertering
van het loof veel sneller gaat dan die der naalden en bij behoor...
lijke vermenging der ontledingsproducten met den ondergrond (door
wormen en larven') aanleiding geeft tot de vorming van mIlden
humus, terwijl onder ongunstige omstandigheden (lage temperatuur.
groote vochtigheid, gebrek aan kalk in den ondergrond) de naalden
vaak aanleiding geven tot zuren humus. In N .•Europa 'schijnt dit
zelfs regel te zijn,_ (3)
Het me.est opvallende bIJ ge vert.ering is de vennindering van
de verhouding C: N. Dit is een, gevolg van de snelle verdwijning
van gemakkelijk assimileerbare koolhydraten en, in mindere mate
van c~llulose en hemi·cellulose. Lignine wordt in het beginstadium
maar weinig aangetast. Gevonden werd bijv., een C i N~verhoudin~
van 86 in Nov. tegen een van 11 in de daarop volgende ".Mei. (i)
. In naaldbosschen overheerschen in dit stadium de schimmels. die
lignine doen &ccumuIleren. in loofbosscheI\. zijn de omstandigheden
gUÎlstig voor bacteriën" en helpen vertebraten mee in· de snelle
ontleding. -waarbij minder z::uur wordt gevormd- en minder: uitJOD-'
ging plaats heeft dan in naaldbosschen. Door de snellere. ontleding
heeft in het vergaande blad ook een" sterkere cllmulatie van prD-'
tein plaats dan in de naalden. Dat ook hoogere z::wammen aan de
vert.ering van loof en naaJden op verschillende wijze meewerken
is uit de onderzoekingen van Fa] ck (2') gebleken. Hij vond
dat sommige soorten (Agaricus) cellulose en· lignine tegelijk vermogen af te breken. 'terwijl andere (Coniophora) lignine onaan_
getast latelL De eerste soort is typisch voor loofbossc"hen, de laat..
stc voor naa1dbosschen. Op Fa -1 ç k's onderzoek zal elders nader
worden ingegaan. Van het hoe der aantasting van lignine is intussl;:hen nog zoo weinig bekend. dat het weinig z::in heeft daarop
thans in te gaan. Speciale ..ligninebacteriën" :z;ijn al evenmin be..
kendo (Enkele gegevens biJ Wak s man,) (5).
Wat de stikstofverbindingen betreft. de gemakkelijk aantastbare
verdwijnen in den loop der vertering. de moeiBjk aantastbare
cumuleeren in den humus. Het verband van de strooiselvertering
met de mobiIiseering der stikstof is door Hes s el man (3)
onderzocht. Hij mengde daartoe het gedroogde blad met goed
niti"ific~rende aarde in verschillende verhoudingen en onderzocht
het gehalte aan ammoniak en nitraat na 3 maanden. vergeleken
met die in de aarde alleen. Het gevolg van de menging met blad
bleek een sterke vermindering van de ammoniak· en nitraatVar..
ming. Zelfs werd soms het oorspronkelijk voorhanden NH3 geheel
opgebruikt, zooals dat ook bij menging met filtreerpapier of stroo
het geval is. Door de sterke microbengroei wordt nl. de aanwezige
stikstof in bacterie.. en schimmelproteine vastgelegd. Alleen bij zeer
stikstofrijk strooisel (els) overheerscht de vorming van ammoniak
door ontleding van proteinen boven de vastlegging en een gehalte
van 1.7 % schijnt ongeveer de grens te zijn, waar vonning en
vastlegging elkaar in evenwicht houden.
Er is een bepaalde verhouding' waar te nemen russchen de
hoeveelheid verdwenen- koolstofverbindingen en de hoeveelheid
stikstof. die in de daarbij groeiende bacteriën wordt vasfgelegd.
Voor de aerobe cellulose~aantasting heeft mell! die bepaald op ca.
30. (6) Eerst later worden de zoo gesynthetiseerde microbenstaffen
weer ontJeèd. hetzij door protozoënvraat. door bactcriophagen of
bacteriovoren, of door autolyse. Dat bij dit laatste humuskleurige
producten ontstaan. waarbij katalyse door metaalionen als koper
plaats heeft. is reeds vrij lang bekend (W j no g rad s k y. Ri p.
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p e 1. Mul cl er. (7) Deze kleuring is ook in zuivere culturen
te constate~ren. zoo bijv. bij Azotoba"cter. Actinomyces chromogenes.
schimmels. en ook hier is katalyseering door koper te- constateeren.
Bacteriegroei en 'bacterie~ontleding dragen dus beide tot de humus~
vorming bij.
Vorming van
Waar de eerste zure ontledingsproducten van het strooisel niet
ammoniak of
worden geneutraliseerd. door gebrek aan bufferende stoffen. %()()-o
nitraat.
als in zuren humus het geval is. gaat de ontleding niet verder
dan tot ammoniak. In milden humus wordt deze ammoniak verder
geoxydeerd tot nitraat. Het optimum êler ammoni-akvorming blijkt
bij pH 4-4.5 te liggen. dat der nitraatvonrung bij 6. Ze heeft I
echter ook nog bij aanmerkelijk lagere pH~waarde plaats. Ze- gaat
a1tljd sa~en met de aanwezigheid van de betreffende ammoniak...
en nitrietoxydeerende ,bacteriën. die in niet... nitrjficeçrenden grond
plegen -te ontbreken. Naarmate de vertering verder gaat hoopen
zich de moeilijk aantasthare stikstofverbindingen (S ü.e h tin g
(8) spreekt van pyridine... en chinolinedenvaten) in de achterblij ...
venden humus op.
•
Grondademhaling.
Een ander gevolg van de oxydatie der organische stof' door'
bacteriën is de vonning van koolzuur (grondademhaIing). die
met een evengroot verbruik van zuurstof gepaard gaat. Het zijn
de aerobe organismen. voornam'i-'Iijk baétedën. ~ie dit doen. en
waar de verhouding aerobe!anaerobe organismen daalt. daalt ook
de C02·productie. Verhooging van temperatuur en een regenbui
na. droogte hebben een verh9Qging ten gevolge. Bij omstreeks 0 0
houdt de ademhaling op. De noodige zuurstof moet uit de atmos...
. feer worden aangevuld en het blijkt. dat deze zuurstofvoorziening
meestal niet te wenschen laat" ondanks schijnbare afsluiting van
den grond in bosschen. Is er werkeHjke anaerobiose. dan worden
zuren gevormd en zijn alle voorwaarden aanwezig voor de vor....
ming van zuren humus. Uit Rom e I I"s onderzoek (9) is wel dul ...
delijk geworden. dat de zuur.stofverzorging. van den gronq vrijwel
alIeen door diffusie plaats heeft en dat inderdaad koolzuurafgifte
en koolzuuraanvoer ongeveer Jn' evenw1cht zijn. De hoeveelheid
gevormd koolzuur is ongeveer· 0.2---0.3 l/uur/m2 • Dit 'beteekent
in een jaar (4% zomermaanden) de verbranding van 1/3 cm der
zure humuslaag. ,~erekent men' de kool:murproductie in verband
met de in de bouwvoor aanwezige hoeveelheid dan b1ijkt, dat
per uur ongeveer de geheele voorraad in de- bouwvoor aanwezige
koolzuur wordt uitgestooten. (9) Daarin is ook het bij de wortel~
ademhalin,g geproduceerde koolzuur begrepen. dat men op onge~
veer I/a van de totale hoeveelheid schat, (10) De micro·organlsm.en '
zijn dus de voornaamste koolzuurvormers.
Welke bàcteriën zijn nu bij al deze om:ettingen werkzaam?
De werkzame
Men kan daarvan kwalitatief en kwantitatief een idee krijgen als
bacteriën.
men verschillende hoeveelheden van een grondemulsie laatdwerken
op verschillende in den boschgrond aanwezige stoffen: cellulose.
hemi·celluIose. nitraat, lignine. Door dan de kleinste hoeveelheid
der emulsie te bepalen. die nog .werkzaam is. Jaat zich bij bena~
dering het aantal der betreffende bacteriën per gram vaststellen.
Vooral door F é h è r (4) zijn dergeUjke --bepalingen op groete
schaal en gedurende lange perioden gedaan. waarbij hij voorna·
melijk den boschgrond op 5-20 cm diepte onderzocht, Behalve
het aantal aerobe bacteriën (op agar) en het aantal anaeroben
(in agar). waarvan de som het .. totale" aantal voorstelt, bepaalt
hij nog een aantal wat hij noemt "physiologische" groepen: aere.be stikstofbinders, nitrificeerende. denitrifieeerende bacteriën, cel~
Iulosesplitsers, ureumsplitsers en boterzuurbacteriën.
. .' .
Het totale aantal blijkt in hoschgrond belangrijk 'kleiner te zijn
"Physiologische"
groepen.
dan in den akker en van dat totale aantal vormen de aeroben
het allergrootste gedeelte: 70--970/0' Wat de door hem gevon...
den soorten betreft valt het op. dat de meeste ook in akkeraarde
voorkomen. Jammer is. dat hij niet het aantal actinomyceten heeft
bepaald, waarvan vele als ammoniakvormers bekend staan. Wel
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Periodiciteit
in het aantal.

\

Verandcring met

-de diepte.

Stikstofbinding.

I

Cellulosc"'splitsing.

Ammoniak...
, oxydatie.

vermeldt hij. dat hun aantal bijzonder groot is in Robiniabosschen.
Bij gedurende eenige jaren herhaalde bepalingen blijkt. dat in
al deze groepen een zekere periodiciteit voorkomt en dat hun
aantallen op bepaalde tijden van het jaar maxima en minima ver..
tooDen, Het totale aantal stijgt en daalt met de temperatuur. zoo...
dat er een dUidelijk zomerrnaximurn bestaat. De cellulosc... bacteriëIi
in de naaldbosschen hebben een voorjaarsmaximum en cen in de
herfst, zonder twijfel te danken aan den bladval. Bij loofbosschen
is er alleen een maximum ijl den. nazomer. Ureumbacteriën (waar..
van de beteekenis voor de strooiselvertering door F é h è r nict
nader wordt verdUidelijkt) hebben twee maxima evenals boter..
zuurbacteriën.
Met toenemende diepte· blijken de aantallen af te nemen: Op
l50 ém dïepte vindt hij nog hoogstens 6000 tot 7000 bacteriën.
Men vindt de grootste aantallen waar humusgehalte en lucht..
capaciteit het hoogst zijn. Is het de laatste laag dan stijgt het
aantal denitrificelirende bacteriën. Het aantal Ditrificeerende bacte..
riën is relatid klein en vooral afhankelijk van de lI"eactie van den
grond en van tic zuurstofvoorziening. Hun aantar daalt waar dat
der denitrificeerendc stijgt _cn omgekeerd. Het aantal sporenvor...
mende soorten stijgt ïn den zomer sterk en is de reden van het/
zomennaximum. Het voorjaars.maximum gaat met een verhooging
van het aantal niet-sporenvorcrs samen, een gevolg van het ver..
hoogde vochtgehalte. Het aantal anaeroben is gedurende het geheele jaar vrij constant. zoodat- het totale aantal vooral van de
verandering der -aeroben afhangt. Opvallend is. dè.t het aantal
a'erobe stilçstofbinders (Azotobacter) gering is of zelfs nul Men
zal dit waarschijnlijk aan den te hoog'en zuurgraad van den bosch..
grond moeten toeschrijven. Dat der anaez:abe stikstofbindende soor..
ten is wat graoter, maar men mag toch wel vennoeden, dat de
stikstofbinding uit de atmosfeer in het bosch weinig beteekenis
heeft.
De cellulose..splitsing is daarentegen van zeer groote bëteekenis.
Afhankelijk van de omstandigheden vindt men· als aantasten,de
organislJ.len schimmels, de groep CeIlvibrio en die der GYtophagen.
(11) Laatstgenoemde zijn alleen te vinden in 100fstrooisel en soms
in sparrennaalden. nooit in SennestroÇlisel. Dit hangt waarschijnlijk
met het basengehalte samen. terwijl verder gebleken is, dat ammo ..
niak aanleiding geeft tot zuurvorming. die schadelijk op den groei
werkt. in tegenstelling tot nitraat. Ook de cellvibrionen worden
slechts in basenrijk strooisel gevonden. In alle andere gevallen is
de cellulose-aantasting de taak van schimmelsoorten uit verSchil~
Jende groepen. Men vIndt de groei van cellulosesplitsers meestal
vergezeld van een sterke woekering v~n andere bacteriën. Dit is
deels een verschijnsel van symbiose, zonder welke de aantasting
stagneert, voor een ander deel heeft men te maken met soorten
die azen op de producten der ceUulose-afbraak. Door deze op"
ruiming der producten kan de aantasting zelf weer beter voortgang
hebben.
I
_
Over de ammoniakoxydatie (nitt:ifîcatie) in het bosch is weinig
bijzonders te zeggen. Het is wel zeker. dat men hier met dezelfde
autotrophe soorten te maken heeft, die in den akker voorkomen;
de Nitrosomonas, die ammoniak tot nitriet, en! de Nitrobacter. die
nitriet tot nitraat oxydeert. Dat de "door Rom e 11 (12) beschre~
ven nitrietbacterie uit bos.chgrond een aparte soort zou zijn is aan
ernstige twijfel onderhevig. Ondanks het feit. dat het aantal denitrificeerende bacteriën (dat zijn zij die gasvormige stikstof uit
nitraat en nitriet kunnen vrijmaken) vrij groot kan zijn. mag men
in verband met den omvang van dit proces zelf in den grond vrij
klein achten. Daarvoor is de zuurstofvoorziening te goed en de
ontwikkeling der betreffende bacteriën kan ook ten koste van
andere stoffen dan nitraat plaats hebben.
De lijn voor het gehalte aan nitraat-N in den grond wordt sterk
beïnvloed door het gehruik en door uitspoeling. zoodat ook hier
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weer een perfodisch verloop
constateerer{ valt. Naarmate. de
humifieeering van het loof verder 9?-3t wordt de stikstof moei ... ,
lijker aantastbaar en nemen NH3~vorming en ~oxydatie af. In
loofbosschen is dat in mindere mate het geval dan in naaldbosschen.
Hooge zomertemperatuur, goede waterverzorging, verhooging der

.'
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pH verhoogen ook de stikstofmobiliseering. Dit zijn ook de richt...
lijnen voor""de te nemen maatregelen ten einde de strooiselafhraak
te verbeteren. De boschbouwkundige past ze reeds toe door het
bevorder~n van een gemengde "beplanting van n~ald ... en loofhout.
Maar er zijn nog andere maatregelen te nemen ten ein'de de levens ...
omstandigheden dei' microflora te verbeteren. Men vindt e-r een
.aantal beschreven door Düg,gelt. (13) HIJ onderzocht,den, in·
vloed van verschillende maatregelen op het totale. op agar _telbare
aantal. bacteriën in naaldbosschen:. Een sterk vc:rb~terende _werking
hadden:
1. hakken van den begroeiden gro9-d (incl. beplanting);
2. hakken van den van' mos bevrijden grond; .
.I
-,
3. planten van jonge beuken;
,
4. strooien van CaCo3 of CaO. kunstmest en goede entaarde.
Daarentegen had het strooien van den asch van mos. van twiJ.
gen en het verwijderen van den zuren humus niet altijd succes.
AfgeZien van de vraag of het "totale" aantal ,bacteriën een juiste
maat is voor een betere strooiselve_rtering. mag men in. de door
D ü g geIl "beproefde maatregelen toc,h een goede richti'1g her·,
kennen. Immers het lijdt geen twijfel, dat een verbetering van de
voeding der microflora in den grond. als hoedanig wij dé bijplan·
ting van beuken kunnen zien. en verder een 'verhooging van het ..
basegebalte en van de pH (de toevoeging Van krijt en kalk) tot
een verhoogde werkzaamheid der bacteriën moet voeren. en dat
is juist wat noodig is. En dat kunstmest gunstig gewerkt heeft
kan al evenmin verwonde·ren! Immers de jaarlijks weerkeerende
eenzijdige voedirig met het eigen strooisel kan men moeilijk als
voor de microflora gunstig aanzien. Het laat zich "verwachten. dat
ook de toevoeging van' organische mestStoffen naast die van bruik..
harè basen in gevallen van noodlijdende bosschen van beteekenis
zullen kunnen zijn.
Wat we dus van' de rol der bacteriën bij de stroojselverterin~
kunnen begrijpen is. dat hun werkzaamheid begint onder de boven~
. ste strooiseIlaag. waar zij de producten der eerste aantasting dOQf
. schinunels verder verv.'crken. Daarbij verdwijnen allereerst kool·
hydraten. cellulose en hemi~cellulosen. terwijl de overblijvende
lignine veranderingen ondergaat. die het in verdund alkalt beter
oplosbaar maken. Tijdens. de ontleding worden dus het methoxyl~.
het ligninegehalte en het gehalte aan in alkali oplosbare stof ver~
hoogd. Men ziet verder een verhooging van het proteinegehalte
door 9pbouW van organismen van allerlei soort. terwijl gedurende
de ontleding der organische stof het aschgehalte toeneemt. In een
nog later stadium heeft weer ontleding der proteinen plaats, onder
vorming van ammoniak. Het hangt dan verder van de buffercapa..;
citeit van den ondergrond af. of er een voldoende neutrale reactieontstaat om nitrificatie mogelijk te maken. In een dergelijk geval
is dus de ontleding der organische stof door de bacteriën vone..
dig:' CO:!. nitraat en water zijn de eindproducten.
'
\
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MEDEDEELINGEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
DE HOUTVOORZIENING, EN DE JACHT,
1. Uitvoering Houtbeschikking 1941. nr. 1.

De direc.teur van het Fijksbureau voor Hout heeft bekend gemaakt. dat met ingang
van 24 Mei 1944 zijn bekendmaking van 1 Or:tober 19i3 (zie het November..nummer
1943 van 'dit tijdschrift) als volgt wordt gewijzigd:
1. Artikel 'f, lid 1. 2°,. wordt als volgt gelezen:
- ..liggend rond en gezaagd hout van vruchtboomen. met uitzondering van het ver..

"

.~

koopen en afleveren daarvan door den producent" . . '
,2. Artikel 6. lid 1. 3° .• wordt gelezen:
"brandhout. geen generator.. of stobbenhout zijnde. echter alleen. voor het ketel. of
kachelkla<ir maken d a a r v a n " . ,
\.
3. Het tweede lid van artikel 6 wordt als volgt gelezen:
.
.
"Aan de _in het eerste lid vermelde dispensaties wordt als voorwaarde verhonden ~
0
a. dat het zagen en doen zagen van het sub 1 • genoemde werkhout in een zagerij
niet mag geschieden, tenzij aldaar eell zaagcontrölebrief van het Rijksbureau voor Houf.
voor de desbetreffende partij aanweziQ i s ; ,
I
b. dat de sub 10 • bedoelde producenten van de door hen of op hun last bewerkte.
respectievelijk verwerkte hoeveelheden en soorten hout nauwkeurig aanteekening hou.
den op daartoe bij het Rijksbureau ·voor Hout? verkrijgbare formulieren, welke telkens
in de eerste week van de maand. volgende op die, waarin de be. of verwerking heeft
.
plaats- gevonden. aan dit bureau moeten worden' gezonden".
4. In artikel 14- wordt sub JO. in plaats van .,koopbrief" -gelezen: "vergunning",
5., In artikel 15 wordt in plaats van "Houtskool" gelezen "Hout voor Houtskool",
Zie Ned. Staatscourant
van 25 Mei 1944, nr. 101.
,

2,

Contact~commissie

particuliere bosch eigenaren.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep.
vaart heeft bij Beschikking van 19 Juni 1944. No. 6283 het navolgende bepaald:
Gelet op § I der Vercirdening No. 23:'1940 van den Rijkscommissaris voor het be·
zette Nederlandsche gebied:
Heeft goedgevonden:

1. met i.ngang van 16 Juni 194:4 bij het Rijksbureau voor hout in te stellen een Con ..
tact~commjssie particuliere hoscheigenaren;
2. te benoemen tot lid en voorzitter:
Dr Th, C. 0 ud e m an s te Putten (Gld.).
te benoemen tot leden:
Jhr Mr Dr E. A. va n Bere s te y n te Vierhouten.
. I
Jhr W. H. d e Be a ufo r t te Maarn.
Dr Ir H. van Vloten te Wageningen.

Uitbreiding ~taatshezit.
De Staat heeft aangekocht ± 11 ha bosch. deel uitmakende van het zg. "Groote
Veld", gelegen tusschen Warnsveld en Lochem. Het beheer is opgedragen ,aan den
houtvester in de houtvesterij "Zutphen" te Gorssel.
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