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Veranderingen in heidegronden door bebossing·)
Changes in hea/hlands byaltores/ation
J. van den Burg
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp"

Inleiding: Bodemvruchtbaarheid van
heidegronden
Met heide begroeide gronden hebben een bodemvruchtbaarheidsniveau dat voor de meeste houtsoorten te laag is om een redelijke groei mogelijk te
maken. Voor op met heide begroeide humuspolzolgronden in Nederland gelden de in tabel 1 vermelde
gemiddelde waarden voor de belangrijkste bodemchemische eigenschappen (Jaarverslag Bosbouwproelstation TNO 1953; Kriek 1961; Oosting en Stal
1928; Schoen leid en Van den Burg 1978).
Uit resultaten van onderzoek naar de eisen, die
naaldhoutsoorten stellen aan de groeiplaats (Van
den Burg e.a. 1978) is al te lelden dat voor een gemiddelde groei aan Pinus soorten N-org. minstens
1,6% moet bedragen en voor een gemiddelde groei
van Pieea soorten, Japanse lariks en douglas minstens 1,7 à 2,0%. Een voldoende P-voorziening is
voor deze laatste - meereisende - soorten pas gewaarborgd als het P-totaalcijler minstens 30 à 40 bedraagt. Hoewel men moet bedenken dat de beoordeling van de N-voorziening van naaldhoutsoorten is
gebaseerd op onderzoek in opstanden waarin de
heide enige tientallen jaren geleden is verdwenen en
het dus mogelijk is dat de kwaliteit van de organische stol in de bodem veranderingen heeft ondergaan, die niet ol onvoldoende In de grootheden Norg. en P-totaal tot uitdrukking komen is wel duidelijk dat heidegronden nJet zonder meer in aanmerking kwamen om met meereisende naaldhoutsoorten te worden beplant. Voor 1001houtsoorten (eik en
beuk) gold dit nog minder, omdat deze voor een redelijke groei een N-org.-waarde van minstens ca.
2,0% vereisen.
Het bovenstaande moge ten tijde van de aanleg
van de eerste generatie naaldhout niet altijd in kwantiJatieve zin bekend zijn geweest, kwalitatief kende
men de eisen die houtsoorten aan de bodemvrucht.) Verschijnt tevens als Mededeling 174 van "De Dorschkamp"
Foto's: De Dorschkamp

Summary
Many hea/hlands on poor sandy humuspodzol soils
were lerlilized wilh P lertilizer or a combination ol P
and other lerlilizers, belore altores/ation. Both lertilization and aftorestation have initiated a number of
changes in soil lertility. Fertilization has directly increased soil P status bul, on the other hand, an increase in total N and quality of soil organic mat/er is
found, which cannot always be due to lertilization, so
/hat some kind of N lixation must have laken place.
fncrease of soil tertility is also made obvious in differenees in growth of generations of conifers: in the
province of Drente, growth of second generation
stands ol Norway spruce, Sitka spruce, Douglas lir
and Japanese larch is bet/er than grow/h of lirst generation stands, if maximum height growth is eonsidered as grow/h index.
Increase ol fertility ol medium moist to moist humus podzol soils has also its drawbacks: in the province of Drente, species as Si/ka spruce, Douglas lir
and Japanese larch sul/er Irom copper deliciency, il
plan/ed as second generation.
baarheid stellen vrij goed (Blokhuis 1935; Jansen
1954) en men nam bij de bosaanleg maatregelen om
verzekerd te zijn van een - onder de gegeven omstandigheden - zo goed mogelijke aanslag en groei.
Na ruwweg een halve eeuw eerste generatie
naaldhout en wegens de noodzaak om zich te bezinnen op de toekomst van deze naaldhoutbossen, desoms door calamiteiten gedwongen - aanleg van de
tweede generatie naaldhout en de toegenomen hoeveelheid onderzoekgegevens heeft het zin om vast te
leggen wat de lange-ter mijn-effecten van de door de
bosaanlegger genomen maatregelen zijn geweest en
welke invloed de houtsoort zelf heeft ondergaan,
maar ook heeft uitgeoefend.
2

Grondbewerking en bemesting bij de aanleg

Bij de bosaanleg op met heide begroeide humus-
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Tabel 1 Gemiddelde waarden voor enige bodemvruchtbaarheidscriteria In met helde begroeide humuspodzol-

gronden (0-25 cm)
Table 1 AverBge vBlues lor same soi! lertilUy indexes in
healhlands on humus podzol solls (0-25 cm)

pH-KCI

3,0 à 3,2

N-arg.(%)

1.5à1.6

P-Iolaal (mg P,O,/100 g)

17-23

Tata! P

Tabel 2 Tolerantie van naaldhoutsoorten (eerste generatie na heide) tegen de N- en P-voarzlening van humuspodzolgronden (naar Van Goor 1967)
Table 2 Tolerance ol conifef species (first generation after heathland) agBinst N and P status of humuspodzol soUs
(after Van Goor 1967)
houtsoort
tree species

tolerantie tegen slechte
to/erance Bgainst poor
N-vaarzlening P-vaorziening
N status
P status

Pinus saortenlPinus species
Larlx soortenlLarlx species
Picea soorten/PiceB species
DouglaslDouglas tir

hoog/high

hoog/high

matlg/moderatelaaglJow
laag/Jow
laag/Jow
laag/Jow
laag/Jow

podzolgronden Is meestal grondbewerking toegepast, om de bewortelingsmogelijkheden te doen toenemen, de humusinspoellngshorizont te breken, de
heide als concurrent uit te schakelen, of als eerste
noodzakelijke behandeling voor het verbouwen van
gewassen voordat de bos aanleg begon (Jan sen
1954; Leyton 1954; Zehetmayr 1960). De overige bodemvoorbereidingsmaatregelen zijn veelvuldig van
aard geweest, maar kwamen er steeds op neer de
bodemvruchtbaarheid zodanig te verhogen dat de
aanplant van een bepaalde houtsoort als verantwoord was te beschouwen. Naaldhoutsoorten bleken nl. op heidegronden verschillende toleranties te
vertonen tegen het lage bodemvruchtbaarheidsniveau (vooral N en P) van deze gronden (Blokhuis
1954; Van Goor 1955; Hoistener-J~rgensen 1964;
Jansen 1954; Leyton 1954; Zehetmayr 1960). De relatieve toleranties van enige naaldhoutsoorten tegen
N- en P-gebrek (Van Goor 1967) zijn In tabel 2 samengevat.
Wilde men dus in plaats van Plnus soorten ook andere naaldhoutsoorten aanleggen dan diende in ieder geval de P-voorziening te worden verbeterd, hetgeen hetzij door alleen P-bemesting (ca. 500 kg
slakkenmeel/ha), hetzij door andere voorbehandelingen (lupinevoorbouw, lupinetussenbouw, landbouwvoorbouw, bouwland) werd bereikt. Door deze
overige voorbehandelingen nam op den duur ook de
kwaliteit van de organische stof toe (Kriek 1961).
Over de methoden om de bodem te verbeteren
(waarbij zowel de ruwe humus-problematiek als de
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armoede van heidegronden ter sprake kwamen) is
overigens veel te doen geweest. Oe vraag was hoe
arme of verarmde bosgronden worden verbeterd
waarbij vraagstukken van ruwe humusvorming, ruwe
humusactivering, bemesting, landbouwvoorbouw,
Invloed van klimaat en houtsoort en de houtsoortenkeuze en bosbehandeling uitvoerig ter sprake zijn
gekomen. In dit verband zijn o.a. de namen van Van
Schermbeek, Erdmann, Wittich en Hassenkamp te
noemen (De Beaufort 1925; Erdmann 1925, 1929;
Jansen 1954; Kriek 1961; Rehfuess 1978; Wittich
1961). Het vraagstuk van de bodem verbetering blijft
verder bulten beschouwing. Op de gevolgen van
veel met bovenstaande vraagstukken verband houdende maatregelen zal echter wel worden ingegaan
omdat de betekenis ervan voor bodem, houtsoort en
hun onderlinge beïnvloeding duidelijk merkbaar is.
3
3.1

Veranderingen na de b0888nleg
Klimaat en waterhuishouding

Door de bosaanleg zijn veranderingen opgetreden in
het microklimaat. Hoewel deze veranderingen van
groot belang zijn voor de processen die zich in de
ruwe humus en de bodem voordoen blijven ze hier
buiten beschouwing. Voor nadere informatie valt te
verwijzen naar de literatuur (zie o.a. Mitscherlich
1975).
De waterhuishouding van een heidevegetatie is
eveneens anders dan die van een gesloten bos. Als
gevolg van de aanleg van naaldhoutbossen Is de
jaarlijkse verdamping toegenomen als gevolg van
ook in de winter doorgaande transpiratie (behalve
Japanse lariks). Zonder in details te treden kan gesteld worden dat de hoeveelheid neerslag die na de
aanleg van naaldhoutbossen uiteindelijk aan het
grondwater ten goede komt, geringer is dan onder
een heidebegroeiing.

3.2

Bodem

3.2.1 Invloed van de bemesting op de
bodemvruchlbaarheid
3.2.1.1

Eerste generatie naaldhoutopstanden

De invloed van de voorgeschiedenis op de bodemvruchtbaarheid van voormalige heidegronden is in
wezen terug te voeren op de verschillende wijzen
van bemesting, waarbij vooral het effect van P-bemesting naar voren komt. Strikt genomen is dit niet
juist omdat ook grondbewerking is uitgevoerd en de
bemestingseffecten eigenlijk niet zijn te scheiden
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Douglas (tweede generatie)
tussen coulissen van
Japanse lariks (eerste
generatie) in Drenthe: een
voorbeeld van de ruimer
wordende houtsoortenkeuze.
Doug/as tir (second
generation) between belt ol
trees ol Japanese larch
(Iirst generation): an
exampJe of wider choice
of tree species.

van de grondbewerkingseffecten. De gegevens van
humuspodzolgronden hebben echter steeds betrekking op opstanden waarin grondbewerking is uitgevoerd, zodat het niet mogelijk was, onderscheid te
maken.
Voor Nederlandse humuspodzolgronden, die na
een min of meer langdurige periode van heidebegroeiing zijn bebost, geldt dat de bodemvruchtbaarheid na enige tientallen jaren in het algemeen is toegenomen. Ter illustratie worden in tabel 3 enige gegevens vermeld, welke zijn ontleend aan Kriek
(1961).
De invloed van de P-bemesting komt vrij duidelijk

tot uiting omdat eenmaal aan de bodem toegevoegd
P praktisch niet meer uitspoelt, tenzij het gaat om
veengronden. De invloed van de kalkbemestingen
en de met het slakkenmeel toegevoegde kalk komt
tot uiting in een ten opzichte van heidegronden verhoogde pH-KG I-waarde. Daarbij is echter de vraag
of deze pH-verhoging a) slechts als een momentopname is op te vatten en b) samenhangt met de bosaanleg zelf. Volgens Ulrich (1976) is nl. het gevolg
van de geringe adsorptiecapaciteit van arme gronden dat meststoffen die niet in de bodem kunnen
worden vastgelegd, weer uitspoelen en dat daarom
de bodem de neiging vertoont, terug te keren naar
de oorspronkelijke situatie. De verhoging van de pH71

Tabel 3 De Invloed van de voorgeschiedenis op de bodemvruchtbaarheid van voormalige heidegronden, vergeleken met bestaande heidegronden {eerste generatie bos, hoofd-

zakelijk naaldhout; ca. 30 jaar na aanlegj (0-25 cm)
Table 3 Influence ol pre-Irea/menl of lormer heathlands on soli fertilily compared with
permanent heathlands (first generation coni/er stands; ca. 30 years after establishment)
(0-25 cm)

bodemvoorbereiding
soli preparatien

pH-KCI

heidegrond

3,2

1,48

23

3,5

1,50

27

3,8

1,73

30

3,9

1,74

41

3,7

1,93

43

3,7

1,97

82

N-org. (%)

P-totaalltotal P

(mg P,O,/100 g)

heathland

gespit + P-bemestlng
spaded + P fertIlIzation
gespit + PCe-bemesting
spaded + PCa fertilization
lupinevoorbouw + Ca-bemesting
'upin (belere plantation) + Ca fertilization
landbouwvoorbouw
agriculturaJ pre-Ireatment
bouwland
same years arabJe land

Tabel4 De Invloed van de voorgeschiedenis op de bodemvruchtbaarheid van humuspodzolgronden In Drente (gemiddelde waarde van 1e generatIe naaldhoutopstanden, 1956) (0-25 cm)
Table 4 Influence of pre-treatment of humus podzol sol/s on soil lertility In Drente (average values of 1st generation conifer
stands)

begroeIIng
vegetatIen

pH-KCI

org.stof
('10)
organ;c
matter

N-totaal
('10)
total N

3,3·

5.9·

0,091·

1,56·

17·

3,4

6,1

0,111

1,86

23

3,3

7,7

0,143

1,87

25

3,4

7,1

0,138

1,94

26

3,3

7,3

0,138

1,90

25

voorgeschiedenis
pre-treatment

helde

N-org.

P-totaal

(mg P,O,
100 g)
total P

heathland

naaldhoutbos
conifer foresl

bewerkt
cultlvated
bewerkt en bemest
cultivaled and fertllized
lupinevoorbouw
lupin betere planlation
lupIne tussenbouw
Jupjn in rows between
trees, after plan ta tien

*) Gegevens van de monsters van 1977

Data 'rom samples taken in 1977

waarde door bekalking zal dus niet blijvend zijn, tenzij in de bodem processen gaan optreden die een
permanente pH-verhoging veroorzaken. Een verder
effect van de bemesting blijkt de stijging van de kwaliteit van de organische stof te zijn (N-org.).
De stijging van N-org. blijkt overigens niet alleen
op te treden als P-bemestlng is uitgevoerd. Combinatie van gegevens betreffende de bodemvruchtbaarheid van voormalige heidegronden In de boswachterij Schoonlo in 1956 (Van den Burg en Van
Goor 1975) met gegevens van met heide begroeide
gronden In Drente in 1978 (Schoenfeld en Van den
Burg 1978), levert het volgende beeld (tabel 4).
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Vergelijking van deze gegevens met die van tabel
3 (en onder aanname dat in met heide begroeide
gronden weinig veranderingen optreden) laat zien,
dat In Drente na grondbewerking alieen (dus zonder
met daarmee gecombineerde bemesting) de kwaliteit van de organische stof toeneemt. Het N-totaalcijfer stijgt eveneens. In paragraaf 3.2.3 wordt hierop
teruggekomen.
3.2.1.2

Veranderingen bij generatieovergangen

Het bovenstaande heeft betrekking op naaldhoutbossen van de eerste generatie. Het wisselen van
een generatie bos heeft belangrijke gevolgen: bij de

aanleg van de eerste generatie naaldhout op humuspodzolgronden worden de bomen geconfronteerd
met een door bemesting sprongsgewijs verbeterde
P-voorziening, doch met een N-voorziening, die veel
minder snel is veranderd. Tijdens de groei van de
eerste generatie bos heeft zich een laag ruwe humus
ontwikkeld, waardoor bij de aanleg van de tweede
generatie zich een andere situatie voordoet dan bij
de eerste generatie, omdat door de grotere lichttoetreding en de in de vegetatieperiode hogere temperaturen de N-mineralisatie toeneemt, vergeleken
met die onder de eerste generatie.

3.2.1.3 Onderzoek naar bodemvruchtbaarheidsveranderingen in eerste en tweede generatie
naaldhoutopstanden in Drente

Onderzoek van "De Dorschkamp" naar de effecten van de aanleg van eerste en tweede generatie
naaldhoutbos op de bodemvruchtbaarheid heeft
zich tot nu toe beperkt tot een onderzoek in Drentse
boswachterijen (Van den Burg en Schoenfeld 1978).
Van dit onderzoek worden enige voorlopige resultaten meegedeeld.

De interpretatie van bovenstaande gegevens
wordt in zoverre bemoeilijkt, dat de voórgeschiedenis van de opstanden nogal varieer\. Teneinde deze
complicatie te ontlopen is uitgegaan van gemiddelde
waarden per houtsoort.
De stijging van het P-totaalcijfer bij toename van
de generatie bos is verklaarbaar uit de P-bemesting

In 1976 en 1977 zijn in 63 eerste generatie naaldhoutopstanden en 60 tweede generatie naaldhoutopstanden (douglas, Japanse lariks, fijnspar en sitkaspar, hoofdzakelijk op humuspodzolgronden; Gt
VI en VII) ruwe humus-, grond- en naaldmonsters
verzameld voor onderzoek naar bodemvruchtbaarheidsveranderingen. De gegevens van grondmonsteranalyses zijn samengevat in tabeiS.

Tabel 5 De invloed van bos op de bodemvruchtbaarheid van humuspodzolgronden in Drente, eerste en tweede generatie
naaldhoutopstanden (monstername 1977; 0-25 cm)
Tabla 5 Influence of forasIon fertility of humus podzol soils in Drente. 1st and 2nd genoreUon coniter stands (sampling
1977; 0-25 cm)
generatie

houtsoort, begroeiing

generation

tree species,
vegetation

0

heide

aantal
opstanden

numberof
stands

gemiddelde waarden van laverage values of

pH-KC 1

erg.stef (%)

organlc
matter

N-tot. (%)
lolal N

N-org.

('10)

p-to!
(mg P,O,.!
lOOg)
total P

4

3,27

5,89

0,091

1,56

17

11

3,39

5,57

0,102

1,81

26

30

3,47

5,70

0,102

1,75

21

13

3,31

6,30

0,114

1,82

27

9

3,30

7,52

0,122

1,61

26

3,36

6,27

0.110

1,75

25

26

3,51

5,72

0,102

1,79

24

18

3,50

6,25

0,112

1,80

27

9

3,37

7,07

0.150

1,88

30

7

3,35

6,52

0,121

1,89

26

3,43

6,39

0,121

1,85

27

heathland
douglas

Daug/as tir
Japanse lariks

Japanese larch
fijnspar

Norway spruce
sltkaspar

Sitka spruce
gemiddelde waarde
voor alle opstanden

mean values
far a/l stands

2

dauglas

Doug/as tir
Japanse lariks

Japanese /arch
fijnspar

Norway spruce
sitkaspar

Sitka spruce
gemiddelde waarde
voor alle opstanden

mean va/ues
far all stands
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Zomereik in Drenthe: zal

in de derde generatie bos
na heide het loofhout een

belangrijke plaats kunnen
gaan innemen?

Pedunculate aak in the
province of Drenthe: will

hardwoods become more
important as third generation after heathland?

voor de aanleg. In hoeverre het verschil tussen P-totaalwaarden onder eerste en tweede generatie bos
betekenis heeft, valt niet vast te stellen, omdat enerzijds soms nog P-bemesting in de eerste of tweede
generatie heeft plaatsgevonden en P praktisch niet
uitspoelt, anderzijds omdat door de houtoogst een
gedeelte van het door de bomen opgenomen P
wordt afgevoerd.
De stijging van de pH-KGI-waarde Is gering, doch
dit is in overeenstemming met resultaten van Hoistener-J0rgensen (1968) die vond dat onder eerste en
tweede generatie fijnspar In Denemarken de pHKGI-waarden van de bovengrond elkaar nauwelijks
ontliepen (pH-KGl ca. 3,2); in dieper gelegen horizonten steeg de pH, die onder tweede generatie het
sterkst.

74

Toename van het organische stofgehalte, van de
kwaliteit van de organische stof en van het N-totaalcijfer is eveneens vast te stellen. De stijging van het
organische stofgehalte is verklaarbaar uit de strooiselproduktie van het naaldhout en de incorporatie
hiervan in de bovengrond. De stijging van N-org. bij
toenemende naaldbosgeneratie kan worden verklaard uit veranderende microbiologische processen onder bos, als gevolg van de P-bemesting: in
heidegronden treedt als gevolg van de slechte Pvoorziening ook bij micro-organismen P-gebrek op
(Armson 1977). Opvallend is daarentegen de stijging
van N-totaal, omdat dit - in tegenstelling tot N-org. geen kwalitatieve maar een kwantitatieve maatstaf
is. Als ook de N-voorraad In de ruwe humus in beschouwing wordt genomen, blijkt dat in vergelijking

-

met de situatie onder heide de N-voorraad is toege-

3.2.2

BOdemprofiel en humusvorming

nomen. De vraag waaraan dit valt toe te schrijven,

wordt in paragraaf 3.2.2 besproken.

3.2.1.4 Bodemvruchtbaarheidsveranderingen van
voormalige heidegronden in Midden- en ZuidNederland onder invloed van bebossing

Gegevens over naaldhoutbossen op de Veluwe en in
Noord-Brabant ontbreken bijna geheel. Uit een recent uitgevoerd onderzoek naar de invloed van landbouwvoorbouw op bodemvruchtbaarheid en groei

van naaldhout in "De Sijsselt" (opstanden op holtpodzolgronden) (Van den Burg en Van Goor 1978)
volgt dat veranderingen in de N-voorziening ook onder grovedenneopstanden kunnen optreden; in 1956
bedroeg N-org. onder grovedenneopstanden in "De
Sijsselt" gemiddeld 1,75%, in 1978 was het gestegen
tot 1,87%, zonder dat P-bemesting was uitgevoerd.

Het oorspronkelijke humuspodzolprofiel Is door de
grondbewerking veranderd, de ruwe humus die op
de A 1 van de met heide begroeide humuspodzollag,
is door het profiel verwerkt. Na de bosaanleg vormt
zich een nieuwe laag ruwe humus, afkomstig van gevallen naalden. In het In Drente in 1976 en 1977 uitgevoerde onderzoek in eerste en tweede generatie
naaldhoutbebossingen is enige aandacht besteed
aan de produktie en eigenschappen van ruwe humus. De belangrijkste gegevens uit dit onderzoek
zijn samengevat in tabel 6.
Bij toenemende generatie bos in Drente valt gemiddeld een toename van de hoeveelheid ruwe humus en van de erin vastgelegde hoeveelheid N te
constateren. De kwaliteit ervan, gemeten naar de
waarde van N-org. is onder de eerste generatie

naaldhout veel beter dan onder heide, onder de

Tabel6 Ruwe humus (kwantiteit en kwaliteIt) op humuspodzoJgronden in Drente. eerste
en tweede generatie naaldhoutopstanden (monstername 1977)
Tab/e 6 Raw humus (quantity end quality) on humus podZOl soi/s in Drente, 1st and 2nd
generation conder stands (sampling 1977)
generaUe
generation

houtsoort.
begroeiing
tree species
vegetetion

0

heide
heathland
douglas
Doug/as tir
Japanse lariks
Japanese larch
fijnspar
Norway spruce
sitkaspar
Sitka spruce

aantal
opstanden
numberof
stands

douglas
Doug/as lir
Japanse lariks
Japanse /arch
fijnspar
Norway spruce
sitkaspar
Sltka spruce

N-totaal
tota/N
(kg/ha)

39,2')

1,29

506

11

43,5

1,53

665

30

37,3

1,74

649

13

49,1

1,69

830

9

46,6

1,71

197

44,1

1,67

735

26

57.2

1,62

927

18

53,1

1,65

876

9

53,1

1,53

812

7

59,4

1,54

915

55,7

1,58

882

4

gemid. waarde voor alle opstanden
mean values lor alf stands

2

ruwe humus N-org. (%)
(ton/ha)
rawhumus
(tonnes/ha)

gemid. waarde voor alle opstanden
mean values for alle stands

0) Deze met die onder de eerste generatie bos vergeleken
vrij hoge waarde kan het gevolg ziJn van het nalaten van hel
branden van de heide
This rather high ligure compared with tst generation lorest
maybe due to ceasing ol burning ol heathfand
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tweede generatie Is een lichte daling ten opzichte
van de eerste generatie waarneembaar. De totale
hoeveelheid N/ha neemt echter onder de tweede generatie nog toe. Opvallend is het verschil in kwaliteit
van de ruwe humus van heide (AO) en van de organische stof in de A 1 onder helde: N-org. bedraagt in de
AO slechts 1,29%, in de A1 1,56%. Dit betekent dat
de N-voorziening van een juist geplant eerste generatie naaldhout bos slechter is dan op grond van gegevens van de A 1 wordt geconcludeerd, omdat de
kwaliteit van de organische stof van de door ploegen
of spitten gevormde Ap horizont slechter Is geworden door bijmenging van ruwe humus van slechte
kwaliteit.

3.2.3

De invloed van het bos op de bodem

Het bos oefent op drie manieren invloed uit op de
bodem nl.:
- vla de strooisel produktie
- door het opstandsklImaat
- door de wortels.
In het onderzoek van "De Dorschkamp" is hoofdzakelijk aandacht besteed aan het aspect van de
strooiselproduktie. Uit onderzoekresuitaten, afkomstig uit Drentse naaldhoutbossen (samengevat in tabel 6) volgt dat bij toenemende generaties naaldhoutbos de hoeveelheden ruwe humus en de erin
vastgelegde hoeveelheid stikstof toenemen. Deze
toename van de hoeveelheid ruwe humus moet op
de humuspodzolgronden positief worden gewaardeerd, omdat de inbouwmogelIjkheden van stikstof
In de minerale bovengrond vrij gering zijn en daarom de ruwe humus als buffervoorraad fungeert, die
deels bijdraagt aan de N-voorziening van de bomen,
zij het dat de aandelen van ruwe humus en minerale
bovengrond met betrekking tot de N-Ieverantie verschillend worden gewaardeerd (Ulrlch 1976; Wittich
1961). De toename van de hoeveelheid ruwe humus
betekent slechts dat de jaarlijkse aanvoer van organisch materiaal die van afvoer middels mineralisatie
en inbouw in de A1 nog overtreft. Wanneer een
evenwichtssituatie zal ontstaan is nog niet bekend,
O.a. omdat de relatie die bestaat tussen aangevoerde en blijvende hoeveelheid organische stof in landbouwgronden (Kortleven 1963) voor bossen in veel
mindere mate opgaat (Minderman 1968). Verder
hangt de strooiselproduktie sterk van de leeftijd van
de opstand af (Rodin and Bazilevlch 1967).
De invloed van naaldhout bossen op de bodem
komt verder tot uiting in een stijging van N-totaal en
N-org. van de A1 (0-25 cm) daarnaast ook in een (zij
het kleine) pH-stijging (zie tabel 4). Dit laatste wijst
op een positieve invloed van naaldhoutsoorten op
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humuspodzolgronden, niet op een negatieve. De
soms tegenstrijdige literatuurgegevens over de verschillen tussen loof- en naaldhoutsoorten in dit opzicht (zie o.a. Burger 1951; Evers 1969; Van Goor,
Pape en Schelling 1955; Grieve 1978; Rennie 1962;
Schlenker, Babel und Blume 1969; Wlttich 1961)
hangen vaak samen met de verschillen in uitgangssituaties (aanleg van naaldhout op gronden met een
tamelijk hoge pH kan tot andere processen leiden
dan aanleg op gronden met een lage pH) en met
aanpassing aan de bosbouwkundige mogelijkheden, waardoor het later leek alsof een houtsoort de
bodem had verslechterd, terwijl men juist de houtsoortenkeuze had vastgesteld op grond van reeds
aanwezige bodemverschillen (Wlttich 1961).
Een aspect waarvan nog veel te weinig bekend is,
is dat van de N-huishoudlng van bossen. Hoewel de
in Drentse boswachterijen in 1977 door "De Dorschkamp" verzamelde bodemkundige gegevens van
kwalitatieve en niet van kwantitatieve aard zijn Is een

van de opvallendste verschijnselen de stijging van
het N-totaalcljfer in de bovengrond; dit, gevoegd bij
de waarneming dat ook de N-voorraad in de ruwe
humus stijgt, doet de vraag opkomen waaraan deze
stijging te danken is. De veronderstelling dat in humuspodzolgronden onder eerste en tweede generatie bos stikstofbinding uit de lucht plaatsvindt en
daardoor de N-voorraad stijgt is niet geheel uit de
lucht gegrepen. Uit literatuurgegevens valt af te leiden dat een dergelijke N-blnding o.a. onder Pinus
bossen plaatsvindt, zij het dat men Over de bindingswijze nog In het onzekere verkeert (Ellenberg 1964;
Fanelli and Albonetti 1972; Hüser 1960; Laatsch
1960, 1961; Neckelmann 1977; Oldenkamp 1963;
Rambeili e.a. 1972; Richards 1962, 1964; Rlchards
and Voigt 1965; Zöttl 1965). Het vaststellen van het
optreden van N-binding bij andere dan de klassieke
soorten in de bosbouw (els) is echter nog in volle
gang (Becking 1974). Een andere mogelijkheid van
N-toevoeging aan de bodem is de toenemende aanvoer van stikstofoxiden uit de lucht (Ulrich 1976). De
vraag In hoeverre dit proces een rol speelt is nog niet
te beantwoorden. Het heeft echter wel een zekere
betekenis omdat de jaarlijkse aanvoer van N uit de
lucht middels N-oxiden voor een goed groeiend fijnsparbos eenderde tot de helft van de jaarlijkse bruto
opgenomen hoeveelheid N kan bedragen.
Ook uit zich de invloed van het bos op de bodem
door de beheersmaatregelen. Het bewerken en bemesten van heidegronden en het daarop aanplanten

van bos zijn ingrijpende gebeurtenissen. Eenzelfde
sprongsgewijze verandering treedt op als de eerste
generatie naaldhoutbos plaats maakt voor de tweede generatie naaldhoutbos. Dit houdt in dat de ruwe

humus die tijdens de eerste generatie is gevormd,
gedurende een aantal jaren na de aanleg van de
tweede generatie is blootgesteld aan extremere klimaatomstandigheden dan voordien' het geval was.
De gevolgen van deze verandering zijn duidelijk
merkbaar in de flora: na kaalslag treedt vaak een Nminnende flora op, een indicatie van een sterk toegenomen N-mineralisatie (Seibt, WiUich und
Reemtsma 1977). Het is nu opvallend dat juist in dit
stadium in Drentse naaldhoutbossen sterk Cu-gebrek gaat optreden bij douglas, sitkaspar en Japanse lariks. Hoe de samenhang tussen N-, P- en Cuvoorziening van eerste en tweede generatie naald·
hout bos is, is nog niet geheel duidelijk. Wel geeft dit
Cu-gebrek in Drentse bossen problemen, die nog
niet zijn opgelost. Bemesting met kopersulfaat is
soms effectief (Oldenkamp en Smilde 1966), de
ervaring heeft echter geleerd dat Cu-bemesting door
oppervlakkig strooien in tweede generatiecultures
(dus op de ruwe humus) weinig effect sorteert. Vermoedelijk hangt dit samen met Cu-fixatie in ruwe humus: het Cu-totaalcijfer van ruwe humus onder eerste generatie naaldhoutbos bedraagt in Drente ca.
10-20 mg/kg, dat van de minerale bovengrond
slechts ca. 1 mg/kg. Als wordt aangenomen dat het
vers gevallen stroolsel van eerste generatie naaldhout ca. 4 mg Cu/kg bevat, dan volgt hieruit een relatieve aanrijking van de ruwe humus aan Cu, hetgeen betekent, dat de verplaatsing van Cu naar de
bewortelde zone zeer gering is (Blok en Van den
Burg 1974, en de daarin aangehaalde literatuur).

4 De groei van naaldhoutsoorlen in eerste en
twaade generatie naaldhoutbebossingen
De in het voorgaande genoemde veranderingen in
de bodemvruchtbaarheid roepen direct de vraag op,
of de groei van de naaldhoutsoorten hierop reageert.
Om dit na te gaan zijn in de bodemkundig onderzochte naaldhoutopstanden In Drente (zie 3.2.1.3)
per opstand ca. 5 bomen geveld en is daarvan de
jaarlijkse hoogtegroei gemeten, zodat de hoogtegroeiontwikkeling van de opstand vanaf het tijdstip
van aanplant kon worden gereconstrueerd. De resultaten van dit onderzoek zijn als gemiddelde hoogtegroeiontwikkeling per houtsoort voor de eerste en
tweede generatie in figuur 1 weergegeven.
Voor de interpretatie van deze hoogte-Ieeftijdcurven
is van belang dat alleen de maximale hoogtegroei
het effect van de groeiplaats aangeeft: de periode
van aanloopgroei Is voor de eerste generatie langer
dan voor de tweede generatie en voor het vaststellen
van de invloed van de groeiplaats op de groei Is de
groei tijdens de aanloopperiode niet van belang.
Over de oorzaken van dit verschil in jeugdgroeiperiode kan worden gezegd dat verschillen in gebruikt
plantsoen en in klimatologische omstandigheden
een grote rol zullen hebben gespeeld.
Vergelijkt men de hellingshoeken van de groeilijnen van de eerste en tweede generatie In de periode
waarin de maximale hoogtegroei optreedt dan valt
op dat de hellingshoek van de groeilljn van de tweede generatie groter Is dan van de eerste generatie. In
de figuur Is dit voor Japanse lariks aangegeven,
maar hetzelfde geldt voor de andere onderzochte
naaldhoutsoorten. De conclusie die hieruit kan wor-
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Figure 1. Height growth devefopment of conUsr species in forast districls in
Drente (1st and 2nd generation). (No re steeper slopes of height-age curves in
rhe stage of maximum
height growth of 2nd generation.)
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Figuur 1. Hoogtegroeiontwikkeling van naaldhoutsoorten in Drentse boswachterijen (1e en 2e generatie) na bemesting. (Let op
de steilere hellingen van de
hoogte-leeftijd curven In het
stadium van maximale
hoogtegroei van de tweede
generatie.)
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den getrokken is dat de groei van de tweede generatie naaldhout in Drente gemiddeld beter is dan van
de eerste generatie naaldhout. Omdat dit verschil
gebaseerd Is op verschillen In maximale hoogtegroei
spelen Invloeden In de aanloopperiode geen rol. Het
verschil tussen eerste en tweede generatie naald-

is de minimaal vereiste waarde van N-org. vermoe-

delijk ca. 2,0% (Schelling 1961). Onzeker is daarentegen de betekenis van de pH-KCI, die in Drentse
naaldhoutbossen merkwaardig weinig is gestegen
en meestal nog geen hogere waarde dan 3,5 bereikt.
De situatie in de ondergrond zou hier van betekenis

hout in dit opzicht moet worden toegeschreven aan
de toegenomen bode"mvruchtbaarheid, waarbij echter de effecten van N en P niet duidelijk zijn te onderscheiden omdat de P-voorzienlng bij de aanleg
abrupt Is veranderd, de N-voorziening meer geleidelijk.
Van andere gebieden dan Drente zijn geen voldoende gegevens beschikbaar, hoewel door Schelling (1955) reeds werd geconstateerd dat de groei
van de groveden op ouder stuifzand in de boswachterij Kootwijk beter was dan op jonger stuifzand bij
eenzelfde moedermateriaal. Schelling concludeert

kunnen zijn, omdat Holstener-Ji2Irgensen (1968)
reeds constateerde dat bij de toenemende generatie heide bebossing (fijnspar) de pH-KCI in de horizonten dieper dan 20 cm toenam. De toepassingsmogelijkheden voor meereisend loofhout blijven
echter zeer beperkt en wel alleen daar waar de pHKCI, als gevolg van de voorgeschiedenis, een voldoende hoge waarde heeft gekregen (3,5 à 4,0).
Deze conclusie is alleen op houtteeltkundige uitgangspunten gebaseerd, niet op vegetatiekundige.
De uitspraak over de beuk berust hierop dat deze

hieruit een verbetering van het arme stuifzand door

graad en nog redelijk kan groeien bij een vrij lage
pH-KC I-waarde (Van den Burg en Schoenfeld 1977).
Voor de bosbouwpraktIjk mogen dergelijke algemene conclusies interessant zijn, van meer belang is
de vraag hoe de geschiktheid van de bodem is te beoordelen na een eerste of tweede generatie naaldhoutbos. Kennis van de voorgeschiedenis Is hier in
ieder geval van belang omdat gronden waarop landbouwvoorbouw heeft plaatsgevonden een betere Nvoorziening hebben dan gronden die alleen met P
zijn bemest, mits de vochtvoorziening geen beperkende factor vormt. In eerste benadering zou het
schema, dat is ontleend aan Van Goor (1978, mondelinge mededeling), als leidraad kunnen gelden (tabel 7). Dit schema geeft alleen In grote lijnen de geschiktheden weer: zo Is geen rekening gehouden
met In volgende generaties optredende veranderingen, met een te hoge pH voor naaldhout, en ziJn
meereisende loofhoutsoorten niet in het schema opgenomen. Verder is voor Drente onbekend of bijv.
een derde generatie loofhout ook de Cu-gebreksverschijnselen zal gaan vertonen, die nu bij enige naaldhoutsoorten optreden. Het schema Is slechts bedoeld als een leidraad, niet als een serie vaststaande
conclusies, omdat er nog veel te veel onzekerheden

de bosbegroeiing.
5 Betekenis van veranderingen in de bodem voor
de houtsoortenkeuze
De houtsoortenkeuze bij de aanleg van de eerste generatie naaldhoutbos na heide was beperkt tot Pinus
soorten, Indien men een bemesting achterwege wilde laten, of tot andere naaldhoutsoorten indien een
voorbehandeling werd uitgevoerd die de P- of de Nen P-voorzlening verbeterde. Voor de Japanse lariks
was alleen P-bemesting als voldoende te beschouwen, de overige naaldhoutsoorten (douglas, fijnspar
en sitkaspar) vereisten ook een verbetering van de
N-voorziening. Na het verwijderen van de eerste generatie naaldhout blijkt de geschiktheid voor het z.g.
meereisende naaldhout te zijn toegenomen: dit geldt
echter alleen voor gronden die bij de aanleg van de
eerste generatie minstens een P-bemestlng hebben
gehad. Wat de geschiktheid is van humuspodzolgronden waarop een eerste generatie groveden
heeft gegroeid, Is nog onzeker.
De vraag kan worden gesteld of ook reeds valt te
spreken van een zekere mate van geschiktheid van
humuspodzolgronden voor loofhoutsoorten. De factoren die dit in belangrijke mate bepalen (pH-KCI, Nen P-voorziening) zijn deels wel (P-), deels niet (pHKCI, N) als constant te beschouwen. Over het algemeen zal de P-voorziening in bemeste humuspodzolgronden - hoewel vaak niet optimaal- in ieder geval voldoende zijn. De kwaliteit van de organische
stof heeft in veel tweede generatie naaldhoutopstanden een voor sommige loofhoutsoorten (eik, beuk)
eveneens nog niet optimale waarde. Voor de gemiddelde groei van eik, beuk en vermoedelijk ook berk
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soort gevoeliger is voor droogte dan voor de zuur-

zijn.

In veel gevallen zal de voorgeschiedenis niet te
achterhalen of onvoldoende bekend zijn. In dergelijke gevallen moet de geschiktheid van de bodem
aan de hand van andere criteria (vegetatie, bodemvruchtbaarheid) worden vastgesteld. Op het onderwerp bodemgeschiktheidswaardering wordt echter
niet ingegaan.

Tabel7 Schematisch overzicht van de geschiktheid van humuspodzolgronden (voormalige heidegronden) voor verschillende houtsoorten in opeenvolgende generaties
Table 7 Tentative review of sultability of humus podzol soils (farmer heafhlands) for various tree species in success;ve ge-

nerations

onbemest

droog/dry
matig vochtig/medium moïst
vochtig/mafst

2

3

P-bemesting
P fertilization

Pinus
Pinus
Pinus

Pinus
lariks
lariks

j

douglas

douglas
meereisend naaldhout + douglas
/ + eik/berk/beuk

droog/dry

Pin us

matig vochtig/medium moïst
vochtlg/moist

Pinus
Pinus
(+ Pleea?)

droog/dry

Pinus
Plnus
Pinus
(+ Picea? +
douglas?)

matig vochtig/medium moist
vochtig/mafst

6

not fertilized

De verdere ontwikkelingen onder

heidebebosslnge~

Het reconstrueren van het verleden is in zekere zin
eenvoudig als er voldoende bronnen ter beschikking
staan. Het is dan de taak van de historicus om uit het
beschikbare bronnenmateriaal een aannemelijk
geschiedverhaal op te stellen. Moeilijker wordt het
als de vraag aan de orde is, wat in de toekomst zal
gebeuren. Het extrapoleren van geconstateerde ontwikkelingen is een nogal gevaarlijke bezigheid. aan
de andere kant is er natuurlijk sprake van een zekere
gemakzucht als men anderen het werk laat doen en
achteraf vaststelt of alles goed is gedaan.
Beperkt men zich tot de belangrijkste bodemvruchtbaarheidsfactoren, dan kan worden gesteld
dat de P-voorziening (in de zin van het P-totaalcijfer)
een constante is; voegt men geen P toe, dan blijft P
in de bodem (alleen vindt onttrekking plaats bij de
oogst, daartegenover moet met een zekere P-aanvoer vanuit het regenwater rekening worden gehouden). Wil men daarentegen de P-voorziening verbeteren, dan is dat in beginsel eenvoudig, omdat P gemakkelijk in de bodem wordt Ingebouwd.
Anders ligt het met de N-voorziening: het veranderen (zowel in positieve als in negatieve zin) gaat
langzaam, hetgeen inhoudt dat enerzijds roofbouw
niet steeds direct tot uiting komt (Wittich 1961), anderzijds dat een snelle en permanente verbetering
van de N-voorziening niet mogelijk Is: N-bemestlng
heeft maar een korte werkingsperiade. Het mogelijke proces van N-binding onder (enkele?) naaldhoutsoorten is daarbij van wezenlijk belang, maar de
intensiteit ervan is nog veel te weinig bekend.

I

meereisend
naaldhout +
douglas
douglas
meereisend
naaldhout + douglas
+ ? eik/berk/
beuk

dOUglas
meereisend naaldhout + douglas
+ eik/berk/beuk

douglas
meereisend naaldhout + douglas
+ eik/berk/beuk
+

?

De lage pH-waarde van humuspodzolgronden ook als ze Zijn bemest - kan een beperking vormen
voor de houtsoortenkeuze. Wegens de geringe verandering ervan (in Drentse boswachterijen, afhankelijk van de voorgeschiedenis en de houtsoort ca. 0,1
pH-eenheid/25 à 50 jaar) kan men aannemen dat
merkbare pH-stijgingen nog lang op zich zullen laten
wachten. In vroegere jaren is vaak bekalklng als remedie aangewend, doch men komt hiervan terug
omdat te snelle pH-stijgingen kunnen leiden tot verstoring in het microleven In de bodem en het daardoor optreden van wortel rot, tot stikstof- en organische stofverlies (Seibt, Wittich und Reemtsma 1977)
en tot negatieve werkingen op bepaalde soorten
(Adams et al. 1978; Schönhar 1958).
Voorzover bekend zijn weinig storingen in de Ken Mg-voorziening op humuspodzolgronden te verwachten, storingen komen vooral in de jeugdfase
voor en zijn dan te corrigeren door bemesting. Hoewel ook de incorporeerbaarheld van K en Mg in humuspodzolgronden beperkt is (Ulrich 1976) hebben
bemestingen ermee een langere werkingsduur dan

N.
Specifiek voor humuspodzolgronden in Drente is
het Cu-gebrek waarvoor Elema (1929) reeds waarschuwde toen de heidebebossingen nog in volle
gang waren. Theoretisch is het mogelijk om Cu door
de bodem op te laten nemen omdat Cu grote affiniteit heeft voor organische stoffen. Bij de overgang
van de eerste naar de tweede generatie blijkt deze
affiniteit echter te groot te zijn en de sterk verbeterde
N-voorziening (in combinatie met de P-voorziening)
veroorzaakt Cu-gebrek. Het is de vraag of deze
slechte Cu-voorziening zich de gehele tweede gene-
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ralie naaldhoul zal voorlzellen, maar ook walin een
derde generalie zal gebeuren, in verband mei de
vraag of men dan over kan gaan op loofhout.
Hel Is voor P en Cu eenvoudig de eindfase vaslle
slellen omdal allhans de loename ervan in de bodem door menselijke beïnvloeding gemakkelijk is
(de vraag naar de beschikbaarheid van aan de bodem loegevoegd P en Cu blijfl hier builen beschouwing). Moeilijker is Ie voorspellen wal mei de Nvoorziening en de pH-KCI zal gaan gebeuren. Hier
spelen zoveel nog Ie weinig of zelfs geheel onbekende processen een rol. Mogelijke elndpunlen zijn Ie
onllenen aan Iwee publikaties van Pape (1965,
1966). Deze vond dat In tot bouwland ontgonnen humuspodzolgronden N-org. 2,0 à 3,5% bedroeg, In tot
bouwland onlgonnen moderpodzolgronden 2,5 à
4,5% en in enkeerdgronden 2,5 à 4,0%. De pH-KCI in
humus- en moderpodzolgronden bleek 4,2 à 5,7 te
bedragen. De vraag is nu of onder bos zich eveneens
dergelijke stijgingen zullen voordoen: de pH-stijging
in de landbouw wordt verkregen door regelmatige
bekalking· (en fosfaatbemesting) en het is bekend
dat bij het nalaten van bekalklng de pH-KC I van
voormalige tot bouwland ontgonnen heidegronden
met ca. 0,1 eenheld/jaar terugloopt en de neiging
vertoont de waarde van voor de ontginning weer te
gaan aannemen (Van den Burg en Kolster 1977;
Goedendorp 1976; Ulrich 1976). Wegens de onzekerheid van veel processen Is het daarom niet ver-

antwoord, verder te gaan dan de uitspraak dat in
veel voormalige heidegronden de pH-KCI zonder
verdere menselijke beïnvloeding zal stijgen tot 3,5 à
4,0, en dal N-org, minstens 2% zal gaan bedragen.
Andere speculaties lijken niet verantwoord.

Literatuur

Adams, S. N., J. E. Cooper. D. A. Dlckson. E. L. Dlckson
and D. A. Seaby. 1978. Same effects of IIme and ferillizer
on a sltka spruce plantatlon. Forestry 51: 57-65.
Armson, K. A. 1977. Forest 501ls: propertles and process8s.
University of Toronto Press. Toronto and Suffale.
Seaufort, W. H. de. zj. (± 1925). Het bezoek van Forstmeis-

ter Dr. Erdmann aan Nederland, 23 mel-2 Juni 1923.
Jaarverslagen Nederlandsche Bosbouw-Vereniging

1911-1924: 25-48.
Backing, J. H.1974. PutatJve nltrogen fixatIon in ather sym-

bioses, In: The blology of n!tragen flxatlon (editor A.

Qulspel),583-613.
Blok, H., en J. van den Burg. 1974. Bodemvruchtbaarheid.
minerale voedingstoestand en groeI van Japanse lariksen fijnsparopstanden Jn Drente (resultaten van In 1969
tlrn 1971 uitgevoerd onderzoek). Intern Rapport "De
Dorschkamp", nr. 66.
Blokhuis, J, L. W. 1935. Het gebruik van kunstmest In den

bosbouw. Nederlandsch bosbouw Tijdschrift 8: 337-344.

80

Burg, J. van den. P. J. Faber. K. R. van Lynden, end P. H.
Schoenteld. 1978. Growth-site research and site classificatlon In Ihe Netherlands. Proceedings World Forestry

Congress 1978 (In druk).
Burg, J. van den, en C. P. van Goor. 1975. Problemen bij de

minerale voeding van eerste en tweede generatie naaldhout In heidebebossingen. Intern Rapport "De Dorschkamp", nr. 68.
Burg, J. van den. en C. P. van Goor. 1978. Bodemvruchtbaarheid en bodemverbetering In "De Sijsseit". Gedenkboek 75-jarig bestaan van "Het Gelders Landschap" (in

druk).
Burg, J. van den, en H. W. Kolster.1977. pH-daling In voormalige landbouwgronden op zand- en veengronden en
het belang hiervan voor de populIerenteelt. Rapport "De
Dorschkamp", nr. 118.
Burg, J. van den, en P. H. Schoenfeld.1977. De invloed van
vochtvoorziening en bodemgesteldheid op de groei van
de beuk: resultaten van een onderzoek in het landgoed
"Beerschoten" en een samenvatting van literatuurgegevens. Rapport "De Dorschkamp", nr. 136.

Burger. D. D. H. Zn. 1951. De Invloed van douglas op de bodem van de Veluwe, vergeleken met die van de beuk en
de eik. Scriptie Landbouwhogeschool, afdelingen Plantensystematlek.en -geografie en Landbouwscheikunde.
Eleme, J. 1929. De orentsche bodem In verband met de
cultuur In het algemeen. Mededelingen van de NederJandsche BosbouwverenigJng, nr. 7: 14-25.
Elienberg, H. 1964. Stickstoff als Standortsfaktor. Berichte

der Deulschen Botanischen Gesellschaft 77: 82-92.
Erdmann, F. zj. (± 1925). Bodenerkränkung. Jaarverslagen
Nederlandsche Bosbouw-Vereniging 1911-1924: 49-69.
Erdmann, F. 1929. De wijze van bebossing in de houtvesterij Assen. Mededelingen van de Nederlandsche Bosbouwvereniging, nr. 7: 26-50.
Evers, F. H. 1969. Untersuchungen Ober die Auswirkungen
des Fichtenrelnbaus auf Parabraunerden und Pseudogleye des Neckarlandes IV. Chemische Untersuchung
oberflächennaher Bodenberelche. Mitteilungen des Vereins für Forstllche Standortskunde und ForstpflanzenzOchtung, nr. 19: 90-92.
Fanelli, C., and S. G. Albonettl. 1972. Nltrogen fixatIon IInked with mycorrhlzas. Annall dl Botanica 31: 175-186.
Goedendorp, B. 1976. Onderzoek naar de potentlêle pH
van verschralende gronden In N.O.-Nederland. Opstellen vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde van
de Rijksuniversiteit Groningen, nr. 6.
Goor, C. P. van 1955. De fosfaatbehoefte van bomen en de
fosfaatbemesting in de bosbouw. Het Thomasmeel 11:

251-257.
Goor, C. P. van 1967. Krlterlen zur Feststellung des oOngungsbedürfnisses in der Forstwlrtschaft. Proceedings
of the Vth colloquium of the International Potash Insmu-

Ie, Jyväskylä/Flnland: 55-64.
Goor, C. P. van, J. C. Pape en J. Schelling. 1955. Bodemverbetering en de Invloed van de houtsoort op de bodem. Stichting voor Bodemkartering, Rapport nr. 1008.
Grieve, I. A. 1978. Some effects of Ihe plantatlon of conifers
on a freely drained Jowland soli, Forest of Dean, U.K. Forestry 51: 21-28.
Holstener-J"rgensen, H. 1964. Düngung der Fichte and Japanlärche fm danlschen Heldegeblet - ein qualltatlver
Versuch. Düngung und Melioration In der Forstwlrtschaft, Tagungsberlchte der oeutschen Akademie der
Landwirtswissenschaften zu Berlln, nr. 66: 209-218.

Hoistener-J'-"rgensen, H. 1968. Bodenkundliche Untersuchungen in Fichtenbeständen erster und zweiter Generation im Dänlschen Jungmoränengebiet. Ernährung
und Düngung der Fichte, Tagungsberichte der Deutschan Akademie der Landwirtschaftswlssenschaften zu
BerIIn, nr. 84: 37-45.
Hüser, R. 1960. Die Bindung des Luftstickstoffs durch die
Mikroorganismen Im Waldboden. Milteilungen der
Staatslorstverwaltung Bayerns, nr. 31: 3-11. Jaarverslag
BosbouwproefstatIon TNO 1953.
Jansen, J. J. M. 1954. Praktische ervaringen mat de Japanse lariks in Drente. Nederlandsch Bosbouw Tijdschrift
26: 276-279.
Kortleven, J. 1963. Kwantitatieve aspecten van humusopbouw en humusalbraak. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr. 69.1; Pudoe, Wageningen.
Kriek, W. 1961. Landbouwvoorbouw. Gestencild verslag
Stichting BosbouwproefstatIon "De Dorschkamp", nr. 1.
Laatsch, W. 1960. Die Stlckstoffernährung des Waldes.
Jahresbericht des Bayerischen Forstvereins 1958/59.
Laatsch, W. 1961. The nltrogen economy of coniferous 10rest soils in Bavaria. Proceedings ol an inlormai meeting
at the Agriculturallnstltute. Dublin - October 1961: 1-14.
Leyton, L. 1954. The growth and mineral nutrition ol spruce
and pine In heathland plantatlons. imperial Forestry Institute Paper, nr. 31.
Minderman, G. 1968. Addition, decomposition and accumulation ol organic matter In forests. Journalof Ecology
56: 355-362.
Mitscherlich, G. 1975. Wald, Wachstum und Umwelt 11.
Band: Waldklima und Wasser ha us halt. Sauerländer,
FrankfurtlM.
Neckelmann, J. 1977. Accumulation of organic matter and
nitrogen on sand dunes following sand flxatlon and planting of dwarf mountain pine. Silva Fennica 11: 217-218.
OJdenkamp, L. 1963. De stikstofhuishouding van bossen.
Gestencild Verslag Stichting Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp", nr. 4.
Oldenkamp, L., en K. W. Smilde. 1966. Kopergebrek bij
douglas. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 38: 203-214;
Mededeling "De Dorschkamp", Wageningen, nr. 77.
Oosting, W. A. J., en C. Staf. 1928. Over het zuurgraadprofiel van enige Nederlandsche bosgronden. Nederlandsch Bosbouw Tijdschrift 1: 61-65.
Pape, J. C. 1965. Enige gegevens over humuspodzolen en
moderpodzolen. Boor en Spade 14: 163-183.
Pape, J. C. 1966. Enige gegevens over oude bouwlanden.
Boor en Spade 15: 86-93.
Rambelli, A., S. G. Albonetti, A. Bartoli, V. Freccero, C. Fanelli and G. Puppi. 1972. A week fixer of atmospheric nitrog en associated to mycorrhizes of Pinus rad iata D.
Don. Annali di Botanica 31: 171-173.

Rehfuess, K. E. 1978. Aufgaben und Leltlinlen waldbodenkundlicher Forschung - Zum Gedenken en Walter Wlttich. Forstarchiv 49; 85-89.
Rennie, P. J. 1962. Some long-term effects of tree growth
on soil productivity. The Commonwealth Forestry Review41: 209-213.
Richards, B. N. 1962. Increased supply of soil nitragen
brought about by Pinus. Ecology 43: 538-541.
Richards, B. N. 1963. Fixation of atmospheric nitrogen in
coniferous forests. Australian Forestry 28: 68-74.
Richerds, B. N. end K. Voigt. 1965. Nitrogen accretion in
conlferous !orest ecosystems, in: Forest-Soll Relationshlps, ed. by C. T. Youngberg, Oregon State Unlverslty
Press, CorvalJis, 105-116.
Rodin, L. E., and N.l. Bazilevich. 1967. ProductIon end mlneral cycling in terrestrial vegetatlan. Ollver end Boyd,
Edinburgh en Londen.
Schelling, J. 1955. Stuifzandgronden. Uitvoerig Verslag
Bosbouwproefstation TNO band 2, nr. 1: 1-58.
Schelling, J. 1961. De hoge bosgronden van Midden-Nederland. Uitvoerig Verslag Stichting Sosbouwproefstatlon "De Dorschkamp", Wageningen, band 5, nr. 1: 1-67.
Schlenker, G., U. Babel und H. P. Slume. 1969. Untersuchungen über die Auswirkungen des Flchtenrelnbaus
auf Parabraunerden und Pseudogleye des Neckarlandes VIII. Zusammenfassung und Folgerungen für die
forstliche Standortsbewertung. Mittellungen des Vereins
für Forstliche Standortskunde und Forstpfianzenzüchtung, nr. 19: 111-113.
Schoenfeld, P. H., en J. van den Burg. 1979. Een onderzoek
naar groei en bodemvruchtbaarheid van eerste en tweede generatie naaldhoutbos in Drente. Rapport "De
Dorschkamp" (In voorbereiding).
SChönhar, S. 1958. Eisenmangel-Chlorose an Forstpflanzen. Allgemeine Forstzeitschrlft 13: 149-151.
Seibt, G., W. Wittich und J. B. Reemtsma. 1977. Ertragskundliche und bodenkundliche Ergebnisse langfristiger
Kalkdüngungsversuche im nord- und westdeutschen
Bergland. Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät der
Universität Göttingen und Mitteilungen der Niedersächsischen Forstlichen VersuchsanstaJt, Band 50. Sauerländer, FrankfurtlM.
UJrlch, B. 1976. Fate of applied nutrients In forest ecosystems. Publicatie Institut für Bodenkunde und Wal dernährung der Universität Göttingen, nr. 266/76.
Wittich, W. 1961. Der Einfluss der Baumart aul den Bodenzustand. Allgemeine Forstzeitschrift 16: 41-45.
Zehetmayer, J. W. L. 1960. Afforestatian of upiand heaths.
Forestry Commission Bulletin, no. 32.
Zöttl, H. W. 1965. Anhäufung und Umsetzung van Stickstoff
im Waldboden. Berichte der Deutschen Botanischen
Gesellschaft 78: 167-180.

81

