EEN ONDERZOEK VAN DE BEWORTELING VAN FIJNSPAR
IN VAK 9 VAN DE BOSWACHTERIJ KOOTWIJK
J.F. Firet, sept. 1956
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1. Inleiding
De eisen die de fijnspar stelt aan de bodem zijn onvoldoende bekend om bevredigend te kunnen
verklaren waarom deze boomsoort op de ene plek een goede groei vertoont en ons elders volkomen
in de steek laat.
Een deel van onze Drentse bosgronden is geschikt gebleken voor de fijnspar. De op gunstige diepte
voorkomende keileem schijnt gekoppeld te moeten worden aan een gunstige luchtvochtigheid.
Aangezien alleen het noorden van ons land aan deze klimaatfactor voldoet, zou bijvoorbeeld in het
zuiden van ons land de poort gesloten zijn voor boomsoorten, voor wie deze klimaatfactor belangrijk
schijnt te zijn. Behalve aan de fijnspar moeten we in dit verband ook denken aan de lariks (Veen
19….)
Gelukkig heeft men in het verleden toch getracht ook in onze minder humide provincies het
boomsoortenassortiment te vergroten door het gebruik van exoten als lariks en fijnspar. Ons
beperkende tot de laatste, blijkt dat men in het algemeen voor de fijnspar de laagste terreingedeelten
heeft gereserveerd. Dit analoog aan het idee dat men van deze spar heeft, namelijk een “waterplant”
te zijn en aan het idee, dat lage gronden ongeschikt zijn voor groveden.
Toetst men deze ideeën aan de, helaas niet talrijke, aanwezige fijnsparopstanden, dan komt men voor
verrassingen te staan. Niet overal in Drenthe is de groei van de fijnspar optimaal; niet alle lage
bodemtypen in Noord-Brabant zijn geschikt voor de spar; niet alle zeer hoge, droge gronden van de
Veluwe zijn ongeschikt voor de fijnspar. Op zeer lage gronden in Brabant vinden we zowel zware
gezonde fijnsparren als kwijnende, weinig belovende opstanden.
Uit een dergelijke summiere indruk blijkt reeds, dat we niet alle laaggelegen gebieden over één kam
kunnen scheren, evenmin als we dit mogen doen met onze hoge gronden.
De vroegere termen hoge heidegronden, middelhoge heidegronden en lage heidegronden zeggen dus
voornamelijk iets over de topografische ligging, maar weinig over de aard en de eigenschappen van
het bodemprofiel. Behalve de waterhuishouding spelen immers ook bijvoorbeeld de chemische en
lithografische eigenschappen van het bodemprofiel een voorname rol.
Hierbij springt het belang van bodemkaarten voor de bosbouw naar voren. De hierin vervatte
groepering en classificatie van bodemtypen maakt onder meer vergelijking van verschillende gebieden
mogelijk. Naarmate het voor de vervaardiging van de bodemkaart benodigde aantal
veldwaarnemingen groeit, wordt het mogelijk de groeiplaatseisen van de verschillende boomsoorten
steeds nauwkeuriger vast te stellen.
Dankzij het feit, dat in de bosbouw veel is geëxperimenteerd met de toepassing van verschillende
boomsoorten, is het nu mogelijk de reactie van de opstand op het bodemprofiel waar te nemen. Dat
het resultaat van de aanplantingen sterkt wisselt, doet weinig ter zake. Juist de aanwezigheid van
groeiverschillen vestigt de aandacht op de noodzaak van onderzoek en bodemkartering.
Veelal zal het daarbij nodig zijn te weten hoe het wortelgestel der bomen zich op de verschillende
bodemtypen ontwikkeld heeft. In de bosbouw is de aard en de omvang van het wortelgestel moeilijk
vast te stellen. De indeling van de boomsoorten in vlak-, hart- en diepwortelaars gaat misschien in het
algemeen op, maar verscheidene onderzoekers vonden reeds, dat een bepaalde houtsoort,
bijvoorbeeld de groveden zowel een uitgesproken vlak wortelgestel als een pen- of paalwortel kan
maken (Hartmann 1951, Köstler 1956).
Het type wortelgestel hangt van de groeiplaatsfactoren af en deze worden voor een belangrijk deel
bepaald door het bodemprofiel. In lössgrond bepaalt in het algemeen de dikte van het lössdek de
bewortelingsdiepte van bijv. de beuk (Vink 1949). Ook in de fijnzandige stroken van de preglaciale
stuwwallen vinden we nog wortels van de beuk op een paar meter diepte en gezien de groei profiteert
de boom van deze voor de vochtvoorziening gunstige ondergrond. Hoewel de hoofdmassa van de
wortels zich in het profiel nabij het maaiveld bevindt, kan men in dergelijke gevallen toch moeilijk van
een vlakwortelende beuk spreken.
Zeer duidelijk komt ook de aard van het wortelgestel naar voren bij bos op stuifzand. In een, door een
laag van twee meter licht humeus stuifzand bedekt bodemprofiel, vinden we nog boomwortels, maar
ook verspreid in het stuifzand. Daarentegen haalt het wortelgestel van een groveden in een
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uitgestoven laagte nauwelijks een diepte van 70 cm. (Schelling 1955). In beide stuifzandtypen kunnen
we het wortelgestel van de groveden moeilijk als paalworteltype betitelen. Hiertegenover kunnen we
gevallen aanwijzen waarin de groveden een uitgesproken paalwortelgestel gevormd heeft,
bijvoorbeeld in bepaalde humus(heide-)podzolen.
Uit het bovenstaande mogen we concluderen, dat het niet alleen belangrijk is te weten, hoe groot de
wortelmassa in de bovengrond is, maar ook in hoeverre het wortelgestel in de grond dringt, dus in
hoeverre dit profiteert van of gehinderd wordt door de waterhuishouding van het bodemprofiel maar
ook die van de ondergrond.
De methoden van wortelonderzoek die zich bepalen tot de bovengrond, dus waar zich meestal de
grootste wortelmassa bevindt, hebben daarom het nadeel, dat zij niet voldoende zeggen over de
morfologie van het wortelgestel als geheel en tevens niets over de rol die de ondergrond van het
profiel speelt. Een enkele diepgaande wortel, die aan onze waarneming ontsnapt, kan immers de
indruk, die we van de hoofdmassa van een bepaald wortelgestel hebben, teniet doen.
Tijdens de bodemkartering in de boswachterij "Kootwijk" van het Staatsbosbeheer in 1956, werden
sterke groeiverschillen geconstateerd tussen twee opstanden van fijnspar (Picea Abiës). Het betrof de
opstanden in vak 9e en 9f. De ca. 40-jarige fijnsparren in vak 9e vertoonden een zeer goede groei,
terwijl die in de aangrenzende opstand 9f, geplant in 1934, een slechte -plaatselijk matige- groei
vertoonden. De beide bosjes bleken op hetzelfde bodemtype voor te komen. Een bodemtype, waarop
wel een matige groei als in opstand 9f verwacht mag worden, maar niet de zware bomen van opstand
9 e. Vak 9e is echter een aantal jaren als kwekerij in gebruik geweest. Het ligt voor de hand te
concluderen dat we daardoor te maken hebben met een bemeste tegenover een niet-bemeste
opstand, waardoor de groeiverschillen verklaard zouden kunnen worden. De kleur van de sparren in
vak 9f zou dan op gebreksverschijnselen kunnen wijzen. Door het nemen van grondmonsters in beide
opstanden is getracht dat met cijfers te onderbouwen. Ook is het van belang te weten wat de invloed
van de grondwaterstand in deze gronden op de groei van de fijnspar heeft of gehad heeft.
Aangezien de voorgeschiedenis van beide opstanden uiteen loopt, werd getracht te bepalen welke
factoren hier de grote groeiverschillen konden verklaren. Aangezien niet alleen in de boswachterij
Kootwijk, maar ook elders soms belangrijke oppervlakten van dezelfde gronden voorkomen, die voor
de bosbouw kwalitatief niet erg hoog worden aangeslagen, kan het nuttig zijn te weten onder welke
omstandigheden een redelijke fijnsparopstand verkregen kan worden. Vooral in de aard en diepte der
beworteling van de grote sparren werden aanwijzingen hierover verwacht, zodat dit onderzoek zich
vooral heeft toegespitst op de beworteling.
Alvorens op het onderzoek zelf in te gaan, volgt eerst een overzicht van de vroegere begroeiing, de
bodemgesteldheid en de daarmee samenhangende waterhuishouding. De historische gegevens zijn
afkomstig uit oude opstandsleggers en van de oud-ambtenaar bij het Staatsbosbeheer de heer Van
Emst. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde: Dan volgt het wortelonderzoek met de
jaarscheutlengte en de stamanalyse. Tenslotte wordt een samenvatting gegeven van het onderzoek.

2. Vroegere begroeiing, waterhuishouding en bodem van afdeling 9
2.1 Ligging en vroegere begroeiing
Vak 9 maakt deel uit van de brede vlakke heidestrook, die vóór de bebossing de overgang vormde
tussen het zwak golvende dekzandgebied, ongeveer gelegen ten westen van de weg StroeHarskamp, en het geaccidenteerde stuifzandgebied in het oosten. Deze heidestrook bestaat voor een
belangrijk deel uit uitgestrekte vlakke uitgestoven laagten, waarop slechts een dun stuifzanddekje
werd afgezet, dat later met een vegetatie (gedeeltelijk heide) begroeide.
Als natuurlijke vegetatie en niet alleen op de drogere plaatsen kwam struikheide voor, daarnaast
grassen als pijpestrootje, en kruipwilg en bladmossen. De vegetatie wijst ook op vochtige
omstandigheden in het gebied, want naast struikheide, diverse grassen, kruipwilg en mossen kwam
ook dopheide voor.
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2.2 Waterhuishouding
Volgens verschillende gegevens is de grondwaterstand van dit gebied vaak hoog geweest. Plaatselijk
zó hoog, dat boswegen blank kwamen te staan en een goede grondbewerking niet goed of helemaal
niet mogelijk was. Om deze reden werd in 1914/1915 in afd. f een deel van de ploegvoren opgehaald
(uitgediept) tot greppels voor waterberging. Ook aan de rand van afd. e bevinden zich een paar
greppels, verder is dit in afd. e niet gebeurd. We zouden hieruit af kunnen leiden, dat vak e een iets
lagere grondwaterstand had dan afd. f.
Sinds de bebossing is de grondwaterstand belangrijk gedaald. De grondwaterstanden van twee
profielkuilen, gemaakt in afd. e waren tijdens de onderzoekperiode als volgt:
1956 11 mei 12 aug 3 dec. 29 nov. 1957
Kuil I
110 cm (met zeer sterke roest tot onderkant stuifzand)
Kuil II 166 cm 190 cm 150 cm 90 cm (stuifzand iets gereduceerd, chroma 1,8, roest op 20 cm en
dieper)
Een gemiddelde hoogste grondwaterstand valt uit deze weinige meetgegevens moeilijk te bepalen.
Voor de gronden in beide opstanden zal deze vermoedelijk ongeveer 120 cm. hoger zijn dan in 1956.
Uit de metingen van 29 november 1957 blijkt wel, dat een periodieke hoge grondwaterstand nog wel
voorkomt. In deze gronden komen evenwel steeds roest- en reductieverschijnselen hoog in het profiel
voor tot 30 à 40 cm. onder het maaiveld, veelal tot aan de onderkant van het stuifzanddekje.

2.3 Bodem
Deze strook bestaat voor een belangrijk deel uit uitgestrekte, vlakke, uitgestoven laagten, waarop zich
een zeer dun matig humusarm (1,5 - 2,5 % humus), plaatselijk matig humeus stuifzanddekje (2,5-5%
humus) bevindt.
De beide afdelingen hebben vrijwel hetzelfde bodemtype, zij het, dat in afd. f plaatselijk het
stuifzanddekje humusarm is, namelijk
(ZL<)
c
Gemiddeld ontlopen de humusgehaltes van de afdelingen elkaar niets en is het profiel over het
algemeen (L<)
c
Onderstaande foto 1 in vak 9e en de profielbeschrijving van kuil no. II geven dan ook een goed
gemiddeld beeld van de groeiplaats van de onderzochte fijnspar.

Foto 1 Natte vlakvaaggrond (uitgestoven laagte) in vak 9 e.
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Globale profielbeschrijving van kuil no. II (afd. 9 e):
0 - 30 à 35 cm

matig humeus stuifzand met humuskleuren, heterogeen door
grondbewerking. Kleur in gemengde toestand: 10YR - 2,5 Y 3/2 (vochtig)
lichtste kleur: 10 YR2,5 Y 4,5/4 (vochtig)
donkerste plekken, voornamelijk brokken ondergeploegde oude A1: 10 YR
3/1 (vochtig)
kleuren zijn nog niet gehomogeniseerd door de bewerkingen
sterk roestige C1-horizont met grote lichtere tot wit gebleekte gleyvlekken,
ontwikkeld in dekzand van ca. 150 mu. Gemiddeld kleur (incl. roest) 10YR2,5 Y 6/5 (vochtig), kleur witte gleyvlekken: 2,5 Y 7,5/3 (vochtig)
donker bruingele tot oranjekleurige C2-horizont, die een egale indruk maakt
en ook vaster van structuur is
7,5 YR 5/6 (vochtig)
textuur van het dekzand ca. 150 mu.

30 à 35 - 150 cm

> 150 cm

Tijdens de bodemkartering bleek, dat er vrijwel geen verschil in bodemgesteldheid bestaat tussen
beide opstanden. Vak 9e is echter een aantal jaren als kwekerij in gebruik geweest. Het ligt voor de
hand te concluderen, dat we hierdoor te maken hebben met een bemeste tegenover een niet-bemeste
opstand, waardoor de groeiverschillen verklaard zouden zijn. De kleur van de sparren in vak 9f zou
dan op gebreksverschijnselen wijzen. Door het nemen van grondmonsters in beide opstanden werd
getracht dit door cijfers te bewijzen.
In de afdelingen e en f zijn afzonderlijk grondmonsters (steekmonsters) genomen, en wel verspreid
over de gehele oppervlakte en tot 25 cm. diepte. Deze diepte moet, gezien de geringe dikte van het
stuifzanddek, voldoende worden geacht voor het vaststellen van het voedingsniveau. De
grondmonsters werden in het Bedrijfslaboratoriun voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek
geanalyseerd. De analysecijfers d.d. 30 mei 1956 luiden:
vak en afd.

pH KCL

humus %

P-totaal

9e
9f

4
4

2,5
2,5

31
20

kaligehalte in
1/1000 %
5
4

N-totaal
0,06
0,05

Het blijkt dat alleen de fosforzuur-, de stikstof- en kaligetallen verschillen. Fosfaattotaal, het kaligehalte
en de gunstiger stikstofvoorziening in vak 9e liggen iets gunstiger dan in 9 f. De vruchtbaarheid van
afd. e ligt dus hoger, wat uit de verkregen inlichtingen verklaarbaar moet zijn. Afd. f is niet bemest,
terwijl afd. e zeer lang (10 jaar?) gebruikt is voor de verbouw van gele lupine. Het stro hiervan werd
gebruikt om de groei van slecht groeiende opstanden in het stuifzandgebied te verbeteren. Ook werd
op dit perceel gedurende enkele jaren loofhout (voornamelijk berk) gekweekt. Aangezien het
lupinestro werd afgevoerd, zijn de aantallen niet verder opgelopen. Ongetwijfeld zal deze, op de
bodemkaart als “bouwlandinvloed” aangegeven bemesting de groei van de fijnspar gunstige
beïnvloeden.

3. De opstanden
Afd.9 e
De fijnsparren, deels van zware afmetingen, zijn in 1910 geplant in zeer ruim verband, namelijk enkele
rijen sparren op een onderlinge afstand van 10 à 15 meter, Enkele groepen fijnspar in vak 9e zijn veel
jonger, ze zijn van verschillende afmetingen en leeftijd en geplant in typische kleine kringen.
Opvallend is het grote aantal door natuurlijke bezaaiing van de oude bomen voorkomende
kiemplanten. Deze vinden we niet alleen sterk verbreid in vak 9e, maar ook in grote massa in de
aangrenzende opstanden van groveden. Omdat deze kiemplanten in leeftijd sterk verschillen is het
niet uitgesloten dat de hiervoor genoemde groepen ook door natuurlijke bezaaiing zijn ontstaan.
Evenals de oude bomen, groeien de jonge sparren zeer goed. Verder is het terrein bezet met veel, vrij
goed groeiende, berk, enige acacia, verder prunus serotina en een paar groepjes Populus tremula
(foto 2)
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De kleine bodemvegetatie bestaat thans (1956) voornamelijk uit een vrij aaneengesloten dek van
hypnummossen en (vermoedelijk) enkele pollen “boompjesmos” (Climacium dendroides), veldbies
(vermoedelijk Lazula multiflora) en Holcus mollis. Ook enkele sprieten Calluna vulgaris en Erica.
Dit is kennelijk natuurlijke bezaaiing. Het is niet uitgesloten, dat een deel van de al oudere jonge
fijnspar uit natuurlijke bezaaiing stamt. Het merendeel is geplant. Ook enig pijpestrootje komt voor,
echter voornamelijk aan de kanten en nabij de greppeltjes aan de rand van deze afdeling.

Foto 2

Afd. 9 f
De fijnsparopstand van vak 9f is aangelegd in 1934. De bomen staan over het algemeen gesloten
stand. Hierdoor komt weinig bodemvegetatie voor, voornamelijk langs de greppelkanten, waar nog
sphagnummos voorkomt en struik- en dopheide. Deze laatste treffen we ook aan op enkele holle en
slecht groeiende plekken. Afgezien van het leeftijdsverschil is de groei van deze sparren aanzienlijk
minder goed dan die in vak 9e. De opstand is nogal onregelmatig van groei. Ook ten opzichte van de
oudere opstand maakt de kleur en de habitus van de bomen een weinig gezonde indruk. Naast deze
slechte plekken komen vele groepen beter groeiende sparren voor. Al is, de leeftijd in aanmerking
genomen, de lengte der bomen te gering, opvallend is dat de groei zeker niet achteruitgaat,
integendeel. Volgens de verkregen inlichtingen is deze afdeling in het geheel niet bemest.

4. Het wortelonderzoek
Dit werd verricht aan twee der oude fijnsparren met goede habitus in afdeling 9e, waarbij van één der
bomen het wortelgestel geheel werd bloot gegraven (Boom I). Bij de tweede boom werd een profielkuil
tot op het grondwater gegraven, waarbij het wortelgestel verticaal werd “doorgesneden” maar niet
gerooid (genoemd Boom II en Kuil I). De voorgaande profielbeschrijving slaat op deze kuil. Een
tweede kuil ligt 50 m zuidelijker van dit 1e punt.
Van beide bomen werd tevens een stamanalyse gemaakt teneinde na te gaan, in hoeverre en in
welke jaren de groei van de boom reageerde op de grondwaterstanddaling. Tevens werden de
jaarscheutlengten gemeten.

4.1 Stamanalyse

Boom I (uitgegraven)
Boom II (profiel)

Ø op midden
26 cm
22,7 cm

Ø op 1,30 m
40,7 cm
37,2 cm

lengte totaal
16,2 m
16 m

leeftijd
ca. 40 jaar
ca. 40 jaar
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Boom I werd geanalyseerd op de afstanden:
1,10 m; 3,00 m; 5,25 m; 6,80 m; 8,85 m; 10,80 m;12,65 m;14,15 m;15,00 m;
boom II op: 1,00 m; 3,10 m; 5,00 m; 7,05 m; 8,90 m; 10,80 m; 13,00 m.14,80 m.
Zoals uit bijgaande grafieken van de stamanalysen blijkt, komen er geen belangrijke schommelingen
in jaarringbreedte voor.
Bij boom I (9e), op 1 meter hoogte bezien, valt het volgende af te lezen:
Een matige jeugdgroei tot 1932, waarna een vrij sterke en gelijkmatige groei, met enkele “topjaren”
van 1938 t/m 1942 , die vrijwel zonder sterke schommeling tot 1950 door gaat. De jaren 1950 t/m
1952 zijn minder goed geweest en ook na 1954 is er een tendens van veel mindere, mogelijk verder
afnemende groei.
Bij boom II (9 f):
Deze vangt direct aan met forse groei met “topjaren” van ca. 1928 t/m 1931. Hierna gaat de groei
echter schommelingen vertonen met matige jaren tussen 1942 en 1946, tussen 1948 en 1951 en zeer
matig na 1954 met mogelijk verder afnemende groei.
Hoewel het groeiverloop van beide bomen niet geheel parallel loopt, komt een verslechtering van de
groei als gevolg van de daling van de grondwaterstand niet duidelijk naar voren. Zelfs de extreem
droge zomers van 1947 en 1949 hebben kennelijk nauwelijks nadelige invloed gehad.

4.2 Jaarscheutlengte
Ook de jaarscheuten werden opgemeten en de grafiek hiervan vertoont een sterke schommeling,
zowel in de jeugd als in de laatste tien jaren. In grote lijnen valt uit de grafiek (bijlage schets IV) te
lezen, dat beide bomen vóór 1931, afgezien van enkele betere seizoenen, maar matige groeiden.
Tussen ongeveer 1931 en 1938 volgden een aantal jaren vrij krachtige groei. De periode vóór 1931
valt ongeveer samen met de tijd dat de grondwaterstand in het terrein nog zeer hoog was, de daling is
eerst begonnen omstreeks 1940. Deze daling, hoewel geleidelijk, was vrij groot. De grondwaterstand
volgens de oud-ambtenaar van het Staatsbosbeheer Van Emst was in 1912 ca. 1,20 m. hoger dan die
in 1956. Het is dus mogelijk dat de stand vóór 1931 eigenlijk voor de bomen te hoog was, waarmee de
matige “aanlooptijd” te verklaren zou zijn en de gunstige periode van 1931-1938 een optimale
waterhuishouding gegeven hebben. Ook tussen 1939 en 1949 komt matige groei voor en daarna gaat
zij sterk schommelen. In de droge zomers van 1947 en 1949 is de groei ook matig, echter niet veel
slechter dan in de normale zomers van 1952 en 1953. Een geleidelijke regelmatige terugloop van de
groei, parallel lopende met de geleidelijke grondwaterstanddaling is echter niet duidelijk.

4.3 Het wortelgestel
Boom I
De algemene indruk van dit wortelgestel komt deels overeen met de habitus die Hartmann (1951)
beschrijft als een “wurzelteller”, d.w.z. een zeer vlakstrijkend hoofdwortelgestel, waarvan de
hoofdzijwortels convex gebogen zijn. Al naar gelang de toestand van de ondergrond zijn dan de
zinkwortels goed of minder goed ontwikkeld. De fijne voedingswortels groeien naar het
bodemoppervlak en strekken zich in de bovenste humuslaag weer horizontaal uit.
De “zinkers” vormen in de zone waar hen een diep indringen in de ondergrond wordt belet, sterk de
zgn. “Burstelwurzeln”. Volgens Köstler (1956) is de wortelvorming van de fijnspar, evenals die van de
groveden, sterk wisselend. Aangezien de onderzochte boom wel aan het bekende idee van
vlakwortelaar voldoet, ligt het voor de hand dat het bodemtype dit wortelgestel veroorzaakte, wat
echter voor een goede groei geen beletsel blijkt. Alhoewel men de indruk krijgt van een intensieve
beworteling, is deze volgens Köstler juist extensief. De lange dunne voedingswortels zijn eerst op vrij
grote afstand van de boom fijn vertakt. De grootste massa van zeer fijne wortels vindt men pas buiten
een straal van twee à drie meter van de stam. De lange dunne wortels geven zodoende sterk de
indruk van zgn. zoekwortels, die voor een deel zelfs een straal van 10 meter van de boom
overschrijden. Zoals foto 3 laat zien, bestaat het wortelgestel uit een vrij groot aantal krachtig
ontwikkelde zijwortels, waarvan vele een hoge plankwortelachtige aanloop hebben. Op één plaats
bevinden zich zelfs twee van dergelijke zijwortels boven elkaar (foto 3). Deze zijwortels lossen zich op
1 à 2 meter afstand van de boom vrij abrupt op in het grote aantal al eerder genoemde zeer lange
dunne wortels (foto 4, 5 en 6). Al hoewel deze dunne touwachtige wortels de bodem rond de boom vrij
10

gelijkmatig benutten (schets I in de bijlage, foto’s 4, 5, 6) is juist het feit, dat zij zich merendeels eerst
op grote afstand van de boom fijner vertakken, een aanwijzing dat het hier in hoofdzaak zgn.
zoekwortels betreft, die op deze wijze de dunne humeuze, maar vrij arme, stuifzandlaag benutten.

Foto 3 Fijnspar nr. I, 20 cm op de maatband = maaiveldshoogte

Foto 4 Fijnspar nr. I
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Foto 5 Fijnspar nr. I

Foto 6 Fijnspar nr. I
In schets II en de foto’s A t/m D (in de bijlage) is gepoogd een indeling te maken naar het verschil in
habitus van de worteleinden die hier opviel.
Type A is een “kwast”wortel, die op matige diepte onder de bodemoppervlakte voorkomt ( 20 cm
diep), dat is op ongeveer dezelfde diepte als de hoofdzijwortels.
Type B: geleidelijke vertakking aan het einde van de zijwortel. De allerfijnste delen zijn zeer dun en
teer en lopen tenslotte uit in de ruwe humus, dus komen zeer dicht onder het maaiveld, hier vormen zij
een kleine wortelkluwen. Ook de iets dikkere delen van dit worteltype lopen zeer dicht onder de
oppervlakte (foto 6). Men krijgt de indruk, dat dit de normale wortelvorm is, die mogelijk alleen dient
voor voedselopname.
Type C: Is een lange kwastwortel, die gevormd is aan het iets knoopvormig verdichte einde van een
zijwortel. De “kwast” bestaat uit een aantal dunne, maar vrij korte (30 à 60 cm) wortels met weinig van
de uiterst fijne vertakking als bij type B. Het lijkt of dit wortelbeeld eerst ontstaat na een of andere
storing in de wortelgroei, waardoor de knoopvormige verdikking ontstaat.
Type D: zoals bij C ook met een knoopverdikking, waaraan een aantal dunne wortels als kwast; die
echter veel langer zijn (tot plm. 100 cm) en ook vrij kaal, d.w.z. weinig zeer fijne vertakking.
Uit een analyse van de worteltypen blijkt dat over het algemeen de B-typen het verst van de stam
voorkomen. Juist omdat deze fijne wortels bij het uitgraven licht afbreken, kwam er maar een deel
12

gaaf tevoorschijn. Ook komen aan deze fijne wortels vermoedelijk micorhizza voor, die men bij de
grovere typen mist, zodat het niet onmogelijk is dat de grovere typen ook voor een groot deel dienen
voor wateropname. Zij liggen over het algemeen niet zo dicht onder het maaiveld. Een typische pruikof kwastvorming was opvallend op de plaatsen waar enkel prunusstruiken stonden. Men zou hier van
een symbiose van twee wortelsoorten kunnen spreken. De wortelpruik van de fijnspar was geheel
vergroeid met prunus, zodanig dat het moeilijk was zo’n kluwen te ontwarren. Deze symbiose lijkt nog
meer aannemelijk als bleek, dat een vergroeiing met berkenwortels niet plaats vindt. Enkele
fijnsparwortels groeiden zelfs rakelings onder de berken door, maar vervolgden hun weg zonder de
minste reactie door vergroeiing of kwastvorming. Bij de prunus was een intense vergroeiing en
spontane kwastvorming gevolgd.

Foto 7 laat zien, dat de zijwortels naar
beneden afbogen en een pruik maakten, die
met de prunuswortels vergroeiden. Een
typisch uiterlijk hebben de lange zijwortels
van de berk. Zij zijn ongeveer een centimeter
dik en lijken door hun geringe vertakking,
glad oppervlak en donkergrijsbruine kleur
veel op een gummislang.

Foto 7 Fijnspar nr. I
Aan de zware zijwortels van de fijnspar bevinden zich vrij veel zgn. zinkers, d.w.z. wortels die bijna
verticaal (namelijk iets schuin naar buiten), in de bodem dringen (foto 8).

Foto 8 Fijnspar nr. I

Het blijkt, dat, gerekend vanaf het maaiveld,
deze zinkers niet diep gaan. Door schuin
aflopen van de zware zijwortels zijn de
zinkers niet alle even lang, doch hun
ondereinden liggen op één niveau, d.w.z. na
een bepaalde diepte dringt vrijwel geen
enkele zinker verder in de ondergrond. Alle
zinkers hebben aan hun ondereinde echter
typische, verdikte volgens Hartmann zgn.
Burstelwurzeln gevormd (foto 3, 8), die erop
wijzen dat de ondereinden van de zinkers
zich bevinden in een zone die ongunstig is
voor een gezonde wortelgroei. Het ligt voor
de hand dat dit in dit geval zowel
voedselgebrek als zuurstoftekort betekent.
Deze wortels bevinden zich immers borstels
voornamelijk in de C-horizont, namelijk het
dekzand van de uitgestoven laagte. Over het
algemeen zijn de zinkers niet meer dan drie
decimeter in de dekzandondergrond
gedrongen (foto 9).
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Aangezien de sterke gleyverschijnselen, die
optreden tot de onderkant van het
stuifzanddekje een gevolg zijn van het
vroegere hoge grondwater, heeft
zuurstofgebrek hier een grote rol gespeeld.
Na de grondwaterstandsdaling is de
toestand er echter niet beter op geworden.
Het voedselarme dekzand heeft een dikke
pakking, die zuurstofgebrek veroorzaakt,
zodat de wortels kennelijk niet verder in de
C-laag zijn gedrongen. Al maken de dikke
opgezwollen lijkende delen van de
borstelwortel geen erg actieve indruk, zij
zijn goeddeels nog niet zwart gekleurd door
schimmelwerking of afgestorven, hetgeen
in gevallen van dergelijk hoog grondwater
wel het geval kan zijn. Wel heeft zich op
een deel van deze wortels roest afgezet,
waardoor ze vooral een non-actieve indruk
maken. Niettemin is van “echte” wortelrot
geen sprake. Of deze zinkers na de
Foto 9 Fijnspar nr. I
grondwaterstandsdaling nog belang hadden
voor de vochtvoorziening van de boom, is zeer de vraag. Immers ligt, althans gedurende een groot
deel van de groeitijd de grondwaterstand zeer laag en zou daardoor de capillaire zone ongeveer een
meter dik moeten zijn. Ofschoon deze zone tijdens het onderzoek vrij vochtig was, kan men moeilijk
aannemen dat de boom nog van het grondwater profiteerde door capillaire opstijging.

Boom II
Uit een en ander blijkt al, dat het
horizontale wortelgestel zich vrijwel
uitsluitend ontwikkeld heeft in de humeuze
bovengrond. Ook dit deel van het
wortelgestel is volkomen gezond en actief
en is dus vrij van wortelrot. Ook het
wortelgestel van de tweede gekapte fijnspar
vertoont dezelfde ondiepe beworteling
(schets III in de bijlage en foto 10). De
hoofdmassa der wortels bevindt zich ook
hier in de humeuze bovengrond. Ook hier is
het aantal en de afmetingen van de in de Chorizont aanwezige wortels gering, want
ook zij komen nog ondiep voor (zie de pijlen
op schets IV en op foto 11). Zij zijn
hoogstens een paar millimeter dik en zijn
voor een deel afstervend of weinig actief.

Foto 10 Fijnspar nr. II

Duidelijk komt tot uiting, dat de zware
zijwortels zich plankachtig ontwikkelen,
doordat de groeiringen voornamelijk
bovenaan breed zijn: de stob groeit feitelijk
de grond uit.
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Foto 11 Fijnspar nr. II (hoort bij schets IV in bijlage)

5. Samenvatting
De groei van de plm. 40-jarige fijnspar in vak 9 e overtreft verre de verwachtingen, die men zou
hebben van een zeer dun licht humeus stuifzanddek op een uitgestoven laagte. Weliswaar hebben de
oude fijnsparren een zeer ruime stand. Men kan veronderstellen, dat een gesloten opstand op dit
bodemtype een dergelijke groei niet zal presteren. Afd. 9f komt met dit idee overeen, de fijnsparren
groeien over het algemeen maar matig.
De groepjes jongere fijnsparren in afd. 9e, die in gesloten stand groeien, hebben naast een gezonde
kleur een krachtige groei. Ook voor de toekomst zou men hier wel een behoorlijke groei verwachten.
Het overvloedig voorkomen van natuurlijke bezaaiing wijst ook op een gunstig groeimilieu.
De daling van de grondwaterstand, zij het geleidelijk, heeft geen duidelijke nadelige invloed op de
groei van de oude fijnspar. De huidige gemiddeld lage grondwaterstand is kennelijk hier ook geen
beletsel voor een behoorlijke groei. Dit doet veronderstellen dat de fijnspar onder bepaalde
omstandigheden niet zo afhankelijk is van hoog grondwater als algemeen wordt aangenomen.
Gezien de ongunstige dekzandondergrond en het zeer dunne stuifzanddek is het wortelgestel van de
fijnsparren uitgesproken vlak ontwikkeld, een zgn. “Wurzelteller” is gevormd. Niettemin is de
wortelontwikkeling extensief, d.w.z. een groot aantal zeer lange horizontale “zoekwortels” zijn
aanwezig, die soms wel 10 meter lang zijn en bij fijnspar I gezamenlijk circa 3 are bodemoppervlakte
in beslag nemen. De ontwikkeling van zgn. “zinkers” met borstelwortels is typisch voor een
bodemtype, waar in eerste instantie hoog grondwater aanwezig was. Na de daling hiervan belette de
ongunstige dekzandstructuur van de ondergrond een diep wortelindringen.
Aangezien de waterhuishouding van de afdelingen e en f vrijwel gelijk is, zijn er dus redenen om aan
te nemen dat de iets grotere vruchtbaarheid van 9 e toch gunstig werkt. Al is de hoeveelheid totaalfosfaat slechts 50% hoger dan in 9f en liggen de kali en stikstofverhoudingen nog dichter bij elkaar.
Aangezien er meerdere opstanden van fijnspar van ongeveer dezelfde leeftijd als 9f, echter met
slechter groei, op hetzelfde bodemtype voorkomen, onder meer ten zuiden van 9f, verdient het
aanbeveling enkele bescheiden bemestingsproeven te nemen in deze matig tot slecht groeiende
sparrenbosjes. Hierbij kunnen dan door bemesting het totaalfosfaat, stikstofgehalte en kaligehalte
opgetrokken worden tot tenminste het peil van afd. 9e. Op deze wijze is het misschien mogelijk deze
fijnsparrenbosjes nog iets toekomst te geven. Aangezien het betreffende bodemtype in dit deel van de
boswachterij vrij veel voorkomt en voor andere boomsoorten ook niet ideaal is, kan op deze wijze de
boomsoortenspreiding wat ruimer gemaakt worden.
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Bijlage
Schets I: Fijnspar nr. I
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Foto’s worteltypen

Foto A worteltype B

Foto B: worteltype D

18

Foto C: boven worteltype B, onder worteltype C

Foto D boven worteltype C, onder worteltype A
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Foto E: Een zgn. zinker met borstelvorming

Foto F: links worteltype B: boswachterij Kootwijk vak 9 e, dun dek licht humeus stuifzand op
uitgestoven laagte (C-laag), bestaande uit dekzand. Geleidelijk zeer fijn vertakte zijwortel van ca. 40
jaar oude fijnspar. In de ruwe humus, zeer dicht onder het maaiveld is een fijne wortelkluwen
gevormd.
2x rechts: Johannahoeve te Oosterbeek, nieuwe wortels inlandse eik op gestuwd preglaciaal met
lemige humusijzerpodzol, één jaar nadat de wortel was doorgehakt en weer met grond bedekt.
Opname M.C. Naters febr. 1957, in opdracht van ir. Van Lynden Stiboka.
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Schets II, Fijnspar nr. I
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Bij schets II
Fijnspar nr. I, vak 9 e Kootwijk
Afmetingen en diepteligging der zijwortels op resp. 1m en 2m. afstand vanaf het hart van de boom.
zijwortel
no.

hoogte op

breedte op

1

1 m.
6

2 m.
3,5

1 m.
7

2 m.
3,5

2
3
4
5
6

5
10
11
7
6

2
4
4
2,5
2

4,5
7,5
7
5
5

2
4
3,5
2,5
2

plankwortel

10
12

5
4

8
7,5

4,5
4

plankwortel
plankwortel

11
9

4
3

5,5
6

11

3,5

3
1,5
4,5

7
8

9
10
(bovenste
wortel)
10
(onderste
wortel)
11
12
13

14
15
16
17
18

19

aard

plankwortel
zwaarste
plankwortel
plankwortel

beneden maaiveld
diepte op
1m
2 m.
30
22
30
30
30

22
22

25

30

4
3

25

30

7

3,5

40

40

2,5
1,5
2

3
1,5
4,5

2,5
1,5
2

6
13
3
18

2
7
2
5

4,5
7
3
13

2,5
5,5
2
5

15

6

11,5

6

2

5

Bijzonderheden

wortel geleidelijk naar boven lopend
op 2,10 m. vertakt. Eind wortel in strooisel
op 1,30 m. vertakt
op 1,30 m. vertakt
op 1,10 m. iets vertakt
op 80 cm. 4 zinkertjes, iets vertakt op ca. 2 m. ‘borstel’ (beschadigd) 1-2 cm dik en schuin naar
buiten ca. 30cm. diep gaande (=lengte zinkers)
op ca. 1,00 m. vertakt
op ca. 60 cm 3 kleine zinkertjes + borstel van 1 cm dik, lang ca. 35 cm.
op 1,20 m zinker 2 cm dik (aan basis) schuin naar buiten. Borstel eraan die ondiep gelegen (ca.
30 cm. onder maaiveld) = bijna horizontale ligging
op 1,75 m. vertakt
5 grotere zinkers iets schuin naar beneden, op 1 m. doorsnede aan basis 5x2 cm (plat) en ca.
60 cm. diep gaande, daar 1 cm dik. Borstelwortels eraan. Onderkant borstels op één niveau ->
zinkers geleidelijk korter (foto !). Wortel vertakt op 160 cm., daar laatste (kleinste) zinker.
3 zinkers eraan van 15 cm dik, 30 à 40 cm diep gaande, tot gelijk niveau onderkant borstels
zinkers no. 10.
op 1,50 m. vertakt
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20

30
30

10
15

15

25

6

10

20

2

40

20

op ca. 60 cm. dunne 1-1,5 cm dikke omgebogen zinker schuin in dekzandondergrond. 40 cm.
diep vanaf onderkant zijwortel. Met nog geheel levende (niet zwarte) wortel.
Op 50 cm. ook zinker van 2 cm dik, lang 50 cm en 2 stuks van 1-1,5 cm dik. Deze alle drie
recht naar beneden.
op 3,00 m. vertakt
Op 110 cm. dun zinkertje van 1 cm. dik + borsteltje. Tot 40 cm. diep iets schuin naar buiten.
ook 1 zinkertje van 1,5 cm. dik. Borstel meer verdeeld en niet zwaar.
Op 160 cm. vertakt, op 1 m 2 zinkers van 4 cm. dik met (niet zwarte!) borstel, ca. 40 cm. diep
doordringend in dekzand. Ca. 75 cm. lang vanaf onderkant wortel. Foto !
e
Op 1,50 3 zinker met niet-zwarte borstel van ca. 40 cm. lang.
op 1,80 m. vertakt
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Schets III Dwarsdoorsnede wortelgestel fijnspar II, vak 9e
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Schets IV jaarscheutlengte boom I en boom II
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