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

1.2 Bosbouw en groeiplaats in Nederland
1.2.1 De beginperiode
Kennis van de relatie tussen groei en groeiplaatseigenschappen is van belang
voor zowel monocultures als voor gemengde bossen en voor zowel gelijkjarige als
ongelijkjarige bossen. Met behulp van deze kennis is het mogelijk om voorraad- en
gebruiksplanning voor bestaande bossen uit te voeren en ontwikkelingscenario's op
te stellen voor nieuwe bossen, groeiplaatsen, behandelingsvarianten, boomsoortensamenstellingen en -mengingen (Kahn 1994). Het gebruik van dit soort kennis in de
Nederlandse bosbouw hangt samen met de ontstaanswijze van het Nederlandse bos.
Het grootste deel daarvan is aangelegd in de tweede helft van de vorige eeuw of in
deze eeuw. Het bestaat grotendeels uit oude en jonge heideontginningsbossen (Van
Goor et al. 1985) of andere eerste-generatie-bossen. Bij de boomsoortenkeuze hield
men rekening met de groeiplaatseigenschappen, zodat een geleidelijke vorming tot
opgaand bos mogelijk werd. Groeivoorspellingen konden in dit stadium niet worden
gegeven. Wel is incidenteel sinds 1899 en systematisch sinds 1923 een aantal proefbeplantingen van verschillende boomsoorten periodiek gemeten, hetgeen de basis
legde voor de samenstelling van groei- en opbrengsttabellen (Wolterson 1972). Een
van de bezwaren van groei- en opbrengsttabellen is dat ze wel kunnen worden
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gebruikt om bij benadering het groeiverloop van een bestaande opstand te voorspellen maar dat ze geen directe relatie bezitten met de groeiplaats en de afzonderlijke
daarin werkzame factoren.
Het oudere bosbouwkundige onderzoek ging ervan uit dat het de gezamenlijke werking was van de groeiplaatseigenschappen ("complexwerking") die de groei
van het bos bepaalde, en dat als gevolg van deze gezamenlijke werking het niet of
alleen in bijzondere gevallen mogelijk zou zijn om vast te stellen welke eigenschap
doorslaggevend was voor de groei (Jager Gerlings 1947, 1948; Houtzagers 1948;
Rubner 1960). Het bodemprofiel werd gezien als "correlatief complex" van bodemeigenschappen (zie voor een overzicht van deze opvattingen: Van Diepen 1995, p. 48,
50ff.). De opvatting dat de eigenschappen van een bodemeenheid sterk met elkaar
zijn gecorreleerd had tot gevolg dat het inzicht in de relaties tussen boomgroei en de
vele groeiplaatseigenschappen beperkt bleef.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam hierin verandering. Het bosgroeiplaatseisenonderzoek werd vanuit de veldbodemkunde en de bosecologie op gang gebracht
(Van Soest 1950;Van Diepen 1995).De uitkomsten van het veldbodemkundig onderzoek zijn gebruikt voor de opbouw van een systeem voor de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor bos, waarin de groeiplaatsfactoren als ordinale klassen zijn
opgenomen (Interpretatie van Bodemkaarten...l979; Aanleg en beheer... 1981; Van
Goor 1971a; Waenink & Van Lynden 1988; Van Diepen 1995). De resultaten van de
vroege bosecologische onderzoekingen zijn samengevat in enkele publicaties (Van
Goor 1954a; Schelling & Van Goor 1958). Het belang van de toepassing van wiskundig-statistische methoden in het groeiplaatseisenonderzoek om de invloed van verschillende bodemeigenschappen op een gewas te kunnen ontwarren werd onderkend nadat Ferrari (1952) de polyfactoranalyse had toegepast in zijn onderzoek naar
de groeiplaatseisen van de aardappel (onder andere Schelling 1961;Van Goor 1968;
Schoenfeld & Waenink 1974). De veranderingen die de Nederlandse bosbouw thans
ondergaat door de maatschappelijke vraag om een andere functievervulling van het
bos, zijn mede de oorzaak van een hernieuwde belangstelling voor de relaties tussen
bos en groeiplaats.

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

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

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

n

I AUTEUR
! AUTHOR(S)

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

1

R2

adj

x var

R2

exp.

47.7

kwadr.

| Knorr(1987)

"

adj

x

"var

es

44

53.6

Japanse
lariks

12

| 79.3

;

exp.

64.7

exp.

! Van den Berg
| (1974,1975)

populier
('Ghoy')

38

71.2

I

exp.

69.8

kwadr.

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

n
VL
vi
x-var
exp.
kwad.

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

2.2 Keuze van de opstanden
Groeiplaatseisenonderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd met gelijkjarige,
éénsoortige opstanden. De groei van de bomen wordt dus uitsluitend bepaald door
de groeiplaats. Er treedt geen storing op door onderlinge concurrentie van de bomen,
veroorzaakt door ongelijkjarigheid of uiteenlopende eigenschappen van de samenstellende boomsoorten. De minimumleeftijd van de opstand wordt meestal zodanig
gekozen dat de invloed van de groei in de jeugdperiode gering is. Tegen deze eis kan
bezwaar worden gemaakt omdat de jeugdgroei weliswaar een storende maar niet verwaarloosbare factor is. Nix (1968) heeft het belang van het weer in de jeugdgroeiperiode voor de groei van landbouwgewassen benadrukt. Pollanschütz (1992) komt op
grond van onderzoek naar de groei van fijnsparbeplantingen met uiteenlopende
plantafstanden tot de conclusie dat het groei- en opbrengstonderzoek in de bosbouw
de jeugdperiode teveel heeft verwaarloosd omdat verschillen die zich ogenschijnlijk
pas in de volwassen fase manifesteren, al in de jeugdperiode aanwezig kunnen zijn.
VanEek &Whiteside (1963) zijn van mening dat storingen tijdens dejeugdgroei vaak
uit bodemeigenschappen kunnen worden verklaard en dus een deel van de boniteit
verklaren.
De opstanden moeten niet of zo min mogelijk hebben geleden aan ziekten,
plagen en calamiteiten - voor zover die herkenbaar zijn of in de opstandslegger
waren genoteerd - en niet op extreme wijze zijn behandeld, bijvoorbeeld door een
dunningssysteem. De opstanden moeten de te onderzoeken groeiplaatsen zo goed
mogelijk vertegenwoordigen. Voorkomen moet worden dat te weinig opstanden met
extreme groeiplaatseigenschappen worden onderzocht. Dat is bijvoorbeeld het geval
als groei- en opbrengstproefvelden worden onderzocht, die meestal met opzet niet
op de slechtste gronden zijn aangelegd (een situatie die Ganssen (1934) aantrof tijdens zijn onderzoek in beukenopstanden in Noord-Duitsland) of als de bosbouwpraktijk bepaalde groeiplaatsen uitsluit, zoals arme of droge groeiplaatsen voor de
populierenteelt.
Omdat klimaatverschillen als storende factoren worden ervaren, wordt aanbevolen om per gebied met een min of meer uniform klimaat een onderzoek te doen
(Ralston 1964,1967;Jahn 1991; Hägglund & Lundmark 1977;Duffy 1965b; Schlenker
1975; Wilmers 1975). Ook uniformiteit van het landschap in geologie en fysiografie
wordt aanbevolen. Men sluit als gevolg van deze stratificatie echter de mogelijkheid
uit om de betekenis van meteorologische variabelen en de landschappelijke ligging
op de groei van boomsoorten te onderzoeken.
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2.3 Meet- en opnamemethoden van variabelen
2.3.1 Afhankelijke variabelen
In het groeiplaatseisenonderzoek wordt de invloed van predictorvariabelen
op responsvariabelen onderzocht. De responsvariabele is meestal de groei, waarvoor
verschillende maatstaven worden gebruikt. Meestal wordt de groei bepaald als hoogte-ofvolumeboniteit, maar ook andere afhankelijke variabelen (b.v.het grondvlak op
borsthoogte of zelfs de soortensamenstelling binnen opstanden) zijn mogelijk. De
volgende benaderingswijzen komen voor:
a. De boomhoogte op een standaardleeftijd; deze wordt bepaald uit de actuele boomhoogte en de opstandleeftijd; uit bestaande hoogte-leeftijdcurven
kan worden vastgesteld wat de hoogte op een standaardleeftijd is. De
gemeten hoogte isbijna altijd de opperhoogte (h t o )of de dominante hoogte ( h d o m ) (Jansen, Sevenster & Faber 1996) omdat deze binnen ruime grenzen onafhankelijk van de opstandbehandeling zijn (Carbonnier et al.1971;
Fries 1978;Hägglund 1981).Een bijkomend argument voor het gebruik van
de hoogtegroei als groeimaatstaf is dat de hoogteboniteit van boomsoorten
in gemengde opstanden een bruikbare maatstaf is voor de onderlinge concurrentie tussen de boomsoorten (Kahn 1994).Dit systeem van de bepaling
van de "site index" wordt in de Verenigde Staten en in een aantal Europese
landen veel toegepast (Carmean 1975; Brown & Duncan 1990; Carbonnier
et al. 1971). Soms ontbreken hoogte-leeftijd-curven, en worden zowel
hoogte en leeftijd als variabelen in de regressiemodellen ingevoerd (zie bijvoorbeeld Carmean 1975;White 1982a).
b. Een variant van (a) is de in Nederland toegepaste S-waarde (Jansen,
Sevenster & Faber 1996). Uit de opperhoogte/dominante-hoogte-leeftijdcombinatie van een opstand wordt met behulp van een formule met boomsoort-specifieke constanten de S-waarde berekend, d.w.z. de opperhoogte/dominante hoogte bij oneindig hoge leeftijd. Alleen voor opstanden van
populierenWonen wordt de gemiddelde hoogte gebruikt om de S-waarde te
berekenen. Stilzwijgend wordt verondersteld dat de ontwikkeling van de
opperhoogte/dominante hoogte in de tijd verloopt conform de groeitabel
en dat de S-waarde dus tijd-invariant is.In de praktijk is daarvan niet altijd
sprake. Oorzaken hiervan zijn onder andere de keuze van het groeimodel
(Faber 1972), en verandering van een of meer groeiplaatsvariabelen gedurende de omloop zoals in Midden-Europese grovedennenopstanden het
beëindigen van strooiselwinning, het toepassen van geschiktere herkomsten, de toegenomen stikstofdepositie in de laatste decaden (Holodynski et
al. 1992; Kahn 1994) en permanente grondwaterdaling (Wösten et al.
1984).
c. De gemiddelde volumeaanwas ten tijde van het tijdstip van culminatie
ervan (aangeduid als I m m a x , eenheid m 3 .ha" 1 .jaar" 1 ) is een in Nederland
en andere Europese landen gebruikelijke groeimaatstaf (zie de samenvatting bij Carbonnier et al. 1971).De toepassing ervan vraagt niet alleen gegevens over de hoogtegroei maar ook over de diametergroei en de ontwikke-
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ling van het stamtal. In de Nederlandse groei- en opbrengsttabellen zijn Swaarde en I m m a x per boomsoort direct aan elkaar gekoppeld, zodat de toepassing van I m m a x in plaats van de S-waarde geen aanvullende informatie oplevert. Bovendien moet volgens Mitscherlich (1952) en Begin &
Schütz (1994) ermee rekening worden gehouden dat bij eenzelfde opperhoogteboniteit de volumegroei kan uiteenlopen ("Ertragsstufen").
d. De totale volumeproductie van een opstand op een standaardleeftijd zou
een maatstaf kunnen zijn maar deze heeft het bezwaar dat de groei- en
opbrengstgeschiedenis van de opstand bekend moeten zijn.
e. De netto primaire productie (NPP) per oppervlakte-eenheid wordt gehanteerd door Grier et al. (1989). Deze auteurs stellen dat de maatstaf die de
productie van een opstand het beste benadert, de NPP is ("net primairy
production": GPP -Ra, waarin GPP = bruto-productie van organische stof
door de groene planten, en Ra = verlies aan organische stof door de ademhaling van de groene planten). Deze maatstaf brengt de drogestofproducties van alle onderdelen van de opstand in rekening. Bezwaren tegen het
gebruik van de NPP in het groeiplaatseisenonderzoek zijn:
- het bepalen ervan is bewerkelijk;
- de NPP is leeftijd-afhankelijk en daarom niet geschikt voor bonitering
van opstanden, tenzij men een gemiddelde waarde gebruikt, hetgeen
onder andere is gedaan door Hofmann, Heinsdorf & Krauss (1990).
f. Deinterceptmethode heeft een zekere populariteit verworven omdat ze het
mogelijk maakt jeugdgroeiproblemen te ontlopen (Carmean 1975; Ralston
1964; Fries 1978). Deze methode houdt in dat vanaf een bepaalde boomhoogte de lengte van een aantal opeenvolgende jaarscheuten wordt gemeten en men daaruit de gemiddelde lengtegroei in die periode berekent. De
methode heeft de volgende voordelen:
- het beginpunt kan zodanig worden gekozen dat de periode van jeugdgroei met de daaraan inherente storingen buiten beschouwing blijft;
meestal legt men het beginpunt op borsthoogte;
- de bepaling van de opstandleeftijd en de boomhoogte zijn niet nodig;
- de meting van de hoogte van een aantal takkransen vraagt minder tijd
dan de meting van de boomhoogte.
De methode kent echter nadelen waardoor de toepassing ervan beperkt
is gebleven:
- uit de intercept-lengtegroei kan de boniteit niet worden afgeleid, omdat
de relatie tussen beide niet bekend is;
- de takkransen moeten duidelijk zichtbaar zijn hetgeen lang niet altijd
het geval is.
Volgens Carmean (1975), aan wie het bovenstaande over de interceptmethode
grotendeels is ontleend, is deze methode alleen bruikbaar voor beplantingen met een
korte omloop.
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2.3.2 Onafhankelijke variabelen
Het aantal voor de plantengroei belangrijke onafhankelijke variabelen en factoren is in beginsel zo groot dat men in feite steeds te weinig ervan in een onderzoek
opneemt. Overzichten van variabelen die in een groeiplaatseisenonderzoek min of
meer obligaat zijn vindt men bij Carmean (1975), Childs et al. (1989), Coile (1948,
1952), Garbaye et al. (1970), Gessel (1967), Kopp (1967), Ralston (1964, 1967) en
Tamm et al. (1967).Een uitgebreid literatuuroverzicht van factoren en variabelen die
differentiërend werken op plantengemeenschappen wordt gegeven door Vos &
Stortelder (1992).
2.3.2.1 Klimaat
Het gebruik van de responsvariabele "boniteit" in het groeiplaatseisenonderzoek is er de oorzaak van dat de waarde van meteorologische variabelen met een
geringe resolutietijd (bijvoorbeeld een dag) niet van direct belang is. Daarentegen
wordt vooral gebruik gemaakt van klimaatvariabelen, d.w.z. de gemiddelde waarde
van meteorologische variabelen over een langjarige periode. Tegen het gebruik van
het klimaat in het groeiplaatseisenonderzoek worden verschillende bezwaren geopperd. Wilmers (1975) ziet als grootste bezwaar van het werken met klimaatgegevens
dat men niet het volledige klimaat maar slechts een beperkt aantal meteorologische
variabelen kan opnemen, die bovendien sterk met elkaar zijn gecorreleerd.
Flannigan & Woodward (1994) achten dit bezwaar groot genoeg om het leggen van
oorzaak-gevolg-relaties tussen de mate van optreden van boomsoorten en meteorologische variabelen te ontraden, maar achten het wel toegestaan om uit de gevonden
correlaties hypothesen te ontwikkelen. Veel auteurs nemen daarom het klimaat niet
onder de predictor-variabelen op, maar geven de voorkeur aan stratificatie in klimatologisch uniforme gebieden op basis van klimaatklassificaties. Klimaatvariabelen
spelen dan geen rol bij het onderzoek van de oorzaak van groeiverschillen tussen
opstanden.
Het klimaat als ecologische factor kan worden gedefinieerd op verschillende
niveaus (Vos &Stortelder 1992, p. 43). Voor het groeiplaatseisenonderzoek, dat tot
doel heeft het ontwarren van de relaties tussen de groei van opstanden, en bodemen klimaatvariabelen, is dat niveau het locale klimaat. Dit locale klimaat is echter
niet van direct belang in zijn weergave als combinatie van diverse variabelen.
Daarentegen is de betekenis van de samenstellende meteorologische variabelen van
dat locale klimaat voor de boomgroei onderwerp van onderzoek. Een tussenvorm
tussen de factor locaal klimaat en de afzonderlijke klimaatvariabelen is het gebruik
van combinaties van klimaatvariabelen in de vorm van klimaatindexen zoals de
"Paterson-index" (waarvan het gebruik voor de bosbouw door Carbonnier et al.
(1971) wordt afgewezen, evenals andere indexen met een groot toepassingsgebied),
en de "Martonne-index" (Rennie 1962).
Onder het locale klimaat wordt hier verstaan het door Flemming (1993) gedefinieerde "basisklimaat" d.w.z. het "bosvrije klimaat" van weerstations, dat moet worden onderscheiden van het opstandklimaat ("topoklimaat" cf. Vos & Stortelder 1992)
en de voor de plant direct van belang zijnde variabelen zoals planttemperatuur en
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bodemtemperatuur. Eigenlijk zouden die laatste moeten worden gemeten (een voorbeeld hiervan vormt het onderzoek van Cleary &Waring 1969), maar dat stuit op
grote bezwaren als grote aantallen meetperken moeten worden onderzocht. De van
metingen van weerstations afkomstige waarden van meteorologische variabelen worden niet tot klimaatfactoren gecombineerd, maar als zodanig gebruikt. Ze geven niet
de situatie in of direct boven het bos aan.
De meeste onderzoekers die klimaatvariabelen in hun onderzoek hebben
opgenomen, hebben zich niet beperkt tot het onderzoek naar de invloed van slechts
één meteorologische variabele. Van het grote aantal toegepaste varianten volgen er
hier enkele. Hägglund (1981) gebruikte in zijn onderzoek de jaargemiddelden van
temperatuur, windsnelheid en neerslag. Brown &Duncan (1990) pasten de gemiddelde jaarlijkse neerslag, de gemiddelde neerslag in de vegetatieperiode en het aantal dagen met een gemiddelde temperatuur boven 0°C toe. White (1982a) maakte in
zijn onderzoek met de grove den gebruik van de kwartaalgemiddelde waarden van
temperatuur, neerslag, zicht, windrichting, windsnelheid, sneeuwdiepte, daglengte
en globale straling. Volgens Flemming (1993) beperkt men zich in het bosecologisch
onderzoek te veel tot het gebruik van alleen temperatuur- en neerslaggegevens.
Windsnelheid en nevelneerslag zijn volgens hem eveneens van belang.
2.3.2.2 Topografie
Topografische (orologische, fysiografische) variabelen zijn deels van kwalitatieve aard, zoals de positie van een opstand op een helling. Andere, kwantitatieve
topografische variabelen zijn de expositie, de hoogte boven zeeniveau en de afstand
tot de kust. In het groeiplaatseisenonderzoek in de Verenigde Staten is de topografie
een belangrijk onderdeel van de predictorvariabelen (zie het literatuuroverzicht van
Carmean 1975).
2.3.2.3 Bodemkundige variabelen
Bodemkundige variabelen worden door de meeste auteurs toegepast in het
groeiplaatseisenonderzoek maar de keuze en de aard ervan lopen uiteen. Globaal
zijn de volgende groepen van methoden te onderscheiden:
a. Bodemklassificatieen bodemkaartlegenda-eenheden.
Hoewel deze
methode zeer veel is toegepast wordt de bruikbaarheid ervan voor het
groeiplaatseisenonderzoek in de bosbouw niet hoog aangeslagen omdat de
in de kartering toegepaste criteria meer op de landbouw zijn toegesneden,
de kennis omtrent de groei per bodemeenheid vaak gering is (Carmean
1961, 1975) en deze analogiemethoden weinig kwantitatief inzicht geven
in belangrijke relaties tussen de groei en de afzonderlijke groeiplaatseigenschappen (zie 3.2.1).
b. Bodemprofielkenmerken. De nadruk is gelegen op de waarneembaarheid
ervan in het terrein (Lundmark 1974). Tot de op te nemen kenmerken worden vaak gerekend substraat, bewortelbare diepte, aard van de ondergrond,
dikte van de A(l)-horizont en aëratiediepte. De dikte, de voorraden in en
de aard van de O-horizont (humusvorm) worden wel in het ecosysteemon-
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derzoek bepaald (Vos & Stortelder 1992; Pedroli, Vos & Dijkstra 1988),
maar zelden als verklarende variabelen voor de groei toegepast. Een uitzondering vormt het onderzoek in Zweden (Lundmark 1974; Johansson
1994, 1995) waarin aandacht wordt besteed aan de betekenis van de Ohorizont als verklarende variabele in het groeiplaatseisenonderzoek.
Bodemfysische eigenschappen. Hiertoe worden gerekend waterhuishouding, vochtleverantie (met behulp van de pF-vochtgehalte-relatie b.v.
McLeod & Running 1988,Monserud, Moody & Breuer 1990, Shrivastava&
Ulrich 1977, Vorschläge ... 1981), volumegewicht, porositeit, structuur,
doorlatendheid, verdichting, stenigheid en granulaire samenstelling.
Meestal beperkt men zich in dit opzicht tot het minerale deel van het
bodemprofiel, en wordt de O-horizont verwaarloosd. Het belang van de Ohorizont is echter niet alleen gelegen in de mineralisatie van de organische
stof, maar ook in het aandeel aan het vochtleverend vermogen van de
bodem. Uit de beperkte gegevens kan het vochtleverend vermogen
(0 F = 2 0"®pF=4 2) e r v a n worden geschat op 22 mm.dm" 1 (variatie 12-28
mm.dm" 1 ) (Benecke & Flüggen 1989; Clerkx & Van Hees 1993; Leuschner
1993; Mader &Lull 1968; Urbainczyk 1994). Omdat de wortels in de Ohorizont zijn blootgesteld aan extremere condities dan de wortels in de
minerale grond, is aannemelijk dat de wortels in de O-horizont een geringer effectief wateropnamevermogen gedurende de vegetatieperiode hebben
dan de wortels in de minerale grond, en dat het effectieve vochtleverend
vermogen van de O-horizont geringer is dan de gemiddelde waarde van 22
mm.dm" 1 (Olsthoorn, in voorbereiding). In vergelijking met het traject van
50-250 mm dat het vochtleverend vermogen van de meeste bosgronden in
Nederland beslaat, heeft de vochtleverantie uit de O-horizont mogelijk
toch een marginale betekenis.
Bodemchemische eigenschappen. Tot de vaak uitgevoerde bepalingen van
bodemchemische eigenschappen behoren C-totaal- of organische-stofgehalte, N-totaal, P-totaal, N ,P-beschikbaar (volgens diverse extractiemethoden), K-beschikbaar (volgens diverse extractiemethoden), CEC, kationenbezetting en pH (met diverse extractievloeistoffen). Daarnaast zijn vele
andere bepalingen met een specifieke extractiemethode incidenteel uitgevoerd. Een probleem is dat de bemonsteringsdiepten niet zijn gestandaardizeerd. Vaak worden de minerale bovengrond of een aantal horizonten
bemonsterd. De O-horizont wordt veelal buiten de monstername gelaten.
Een uitzondering is de door Evers (1967) gepubliceerde monsternamemethode, waarmee grondmonsters met een groot aandeel van de O-horizont
worden verzameld. Het buiten beschouwing laten van de O-horizont heeft
bezwaren. Niet alleen is de O-horizont door de mineralisatie van organische stof een belangrijke N-leverancier voor planten (Wittich 1961;Vos&
Stortelder 1992) maar ook de P-voorziening is ervan afhankelijk. Volgens
Willson (1981) kan de O-horizont tot 50% voorzien in de P-behoefte van
de bomen. Er zijn aanwijzingen dat de correlatie tussen N en het N 0 3 gehalte van de O- en A(h)-horizont sterker is dan die van de minerale
bovengrond (Vos & Stortelder 1992, p. 214), hetgeen pleit voor het belang
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van de bemonstering van de O-horizont voor het onderzoek van de bodemvruchtbaarheid in bossen.
Sommige auteurs schakelen bodemchemisch onderzoek zoveel mogelijk uit
vanwege de bewerkelijkheid ervan (Rehfuess 1967; Hägglund 1981), vanwege de
onzekerheid of op landbouwgewassen afgestemde bepalingen ook voor boomsoorten
betekenis hebben (Kimmins 1987) of omdat bodemchemische kenmerken niet van
voldoende belang worden geacht (Ralston 1964). Over de bruikbaarheid van de in
het bosbouwkundig onderzoek toegepaste totaalbepalingen van minerale voedingsstoffen lopen de meningen zeer uiteen (pro: Kopp 1967; middenpositie: Laatsch
1967; contra: Kimmins 1987 en Rennie 1962).
Een begrip dat bij het onderzoek van de bodemchemische eigenschappen voor
het bodemvruchtbaarheidonderzoek en het groeiplaatseisenonderzoek in de bosbouw een grote rol speelt is de "beschikbaarheid" van minerale voedingsstoffen. Een
overzicht van de geschiedenis en het gebruik ervan is gegeven door De Willigen &
Noordwijk (1987: hoofdstuk 7). Uit dit literatuuroverzicht en uit een aantal andere
publicaties blijkt dat men de relatie tussen het aanbod aan minerale voedingsstoffen
op drie manieren heeft proberen te formuleren nl. (1) door het bepalen van empirische relaties tussen volgens een conventionele extractieprocedure bepaalde gehalten
en de reactie van het gewas (groei, samenstelling, reactie op bemesting) (Melsted&
Peck 1973) (2) door uit te gaan van het chemisch gedrag van ionen in de bodemoplossing (Ulrich & Khanna 1968/69) en (3) door de leverantie van minerale voedingsstoffen aan de plant via de wortel te modelleren (DeWilligen & VanNoordwijk 1987,
en de daarin aangehaalde literatuur). In het bosbouwkundig onderzoek is meestal de
eerste methode gevolgd, onder andere omdat men zich min ofmeer aansloot bij landbouwkundige methoden. Het probleem van "intensity" (actuele concentratie in de
bodemoplossing) en "capacity" (aanvulling naar de bodemoplossing vanuit een langzaam in oplossing gaande voorraad; Corey 1973) speelt bij meerjarige gewassen als
bomen evenzeer als bij land- en tuinbouwgewassen. Dit is er de oorzaak van dat men
in het bosbouwkundig onderzoek vaak gebruik maakte van bepalingen van de totale
gehalten van bijvoorbeeld N, P en K. Op deze wijze werd weliswaar niet een correlatie verkregen met de op korte termijn leverbare minerale voedingsstoffen maar wel
met de gemiddelde leverantie over een deel van de omloop. Problemen ontstaan als
in het bosbouwkundig onderzoek niet alleen de minerale voeding van boomsoorten
maar tegelijkertijd ook die van de vegetatie wordt onderzocht. Hiermee werden
Bannink, Leys &Zonneveld (1973) geconfronteerd toen ze hun onderzoek naar de
samenhang tussen vegetatie, boniteit en bodemvruchtbaarheid van naaldboombossen begonnen. Erbestond een aarzeling om de gevonden correlatieve verbanden tussen bijvoorbeeld de P-voorziening en de vegetatietypen om te zetten in een causale
relatie. Verondersteld werd dat dit wel mogelijk zou zijn als in plaats van een
"beschikbaarheidsindex" (waar in feite de meeste bodemchemische extractiemethoden op neer komen) methoden werden ontwikkeld waarmee de werkelijk ter beschikking staande hoeveelheid minerale voedingsstoffen kon worden bepaald. Uit het literatuuronderzoek van De Willigen & Van Noordwijk valt te concluderen dat voor het
vinden van dergelijke relaties pas de eerste stappen zijn gezet, en in dit stadium
alleen voor landbouwgewassen met een omloopduur in de orde van grootte van een
vegetatieperiode.
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Een uit het landschapsecologisch onderzoek stammende benadering om causale relaties weer te geven is het onderscheiden van vier groepen factoren, nl. operationele, conditionele, positionele en sequentiële (Zonneveld 1995: erfelijke) factoren (Van Wirdum 1979 en Zonneveld 1995 voor definities; Runhaar & Udo de Haes
1994). Voor de bodemchemische aspecten van het groeiplaatseisenonderzoek is het
onderscheid tussen operationele en conditionele factoren van belang. Tot de eerste
groep behoren die factoren die direct op de plant inwerken, maar waarvan men de
werking overigens veelal niet direct kan waarnemen, tot de tweede groep die factoren die niet direct werken, maar waaruit de werking van de operationele factoren
kan worden afgeleid. Dit onderscheid blijkt echter niet scherp te zijn omdat tot de
operationele factoren enerzijds worden gerekend de fysiologische factoren zoals
lichtintensiteit en beschikbaarheid van de afzonderlijke mineralen, koolstof en
water, anderzijds conditionele factoren alsjwaierhuishouding, zuurgraad en mineralenbeschikbaarheid (als-geaggregeerd begrip) ook als operationele factoren worden
beschouwd. Vanuit een pragmatisch standpunt is de definitie van het begrip "standplaatsfactor" door Van Wirdum & Van Dam (1984) bruikbaar. In het kort komt deze
definitie erop neer dat de standplaatsfactor een eigenschap van de standplaats weergeeft, waaraan een statistisch verklarend kenmerk is te ontlenen. De mate waarin een
responsvariabele is gecorreleerd met een standplaatsfactor bepaalt de bruikbaarheid
van de methode waarmee de standplaatsfacor is bepaald. Dezelfde overwegingen
kunnen naar voren worden gebracht als de vraag wordt gesteld welke factoren een
rol spelen in het bosbouwkundig en vegetatiekundig onderzoek. Als zodanig heeft
deze vraag geen betekenis, omdat bekend is dat de groeifactoren licht, water, warmte, minerale voedingsstoffen en C 0 2 noodzakelijk zijn voor planten (Fanta 1985).
Een wel van belang zijnde vraag is welk aandeel van de totale variantie van een
responsvariabele wordt verklaard door de verschillende factoren. Methoden die de
"beschikbaarheid" van de groeifactoren zodanig weergeven dat ze bijdragen aan de
verklaring van de gemeten variantie van een responsvariabele zijn tebeschouwen als
bruikbaar. Ze zijn volgens de landschapsecologische terminologie op te vatten als
een bruikbare combinatie van operationele en conditionele factoren voor het formuleren van werkhypothesen op causaal-correlatieve basis (Peters 1991; Kahn 1994).
Een voorbeeld kan het voorgaande verduidelijken. Binkley & Hart (1989) hebben een
overzicht gepubliceerd van diverse extractie- en incubatiemethoden voor de bepaling van de N-beschikbaarheid in de grond voor de plant. Uit dit overzicht trekken
de auteurs de conclusie dat ondanks alle eraan bestede aandacht de bepaling van de
N-beschikbaarheid voor gewassen een nog steeds niet voldoende opgelost probleem
te zijn. A priori bestaat er echter geen reden om de klassieke methoden van de bepaling van het N-totaal-gehalte van de grond en van het N-gehalte van de organische
stof (C/N-cijfer, resp. N ) niet te gebruiken ter beoordeling van de N-voorziening
van bossen en vegetatie.
2.3.2.4 Biologische variabelen
Van de biologische variabelen speelt eigenlijk alleen de vegetatie een rol in
een aantal groeiplaatsonderzoekingen (Kopp 1967). De rol van insecten en schimmels is vaak incidenteel en zich niet regelmatig herhalend. Ze worden daarom niet
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tot de groeiplaatsfactoren gerekend (Fanta 1985), hoe belangrijk hun invloed op het
bos ook is.Derol van de vegetatie in het groeiplaatseisenonderzoek is enigszins dubbelzinnig omdat enerzijds de vegetatie bodemkundige verschillen zeer duidelijk kan
indiceren (zie bijvoorbeeld Bannink, Leys & Zonneveld 1973) en anderzijds de vegetatie meestal geen oorzaak is van groeiverschillen (tenzij ze concurreert met de
bomen om water en voedingsstoffen) en daarom niet als onafhankelijk variabele zou
kunnen worden gebruikt. Rennie (1962) heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de toepassing van de vegetatie als predictorvariabele in het groeiplaatseisenonderzoek.
2.3.2.5 Factoren
Een aantal variabelen kan alleen als klassen worden weergegeven, welke klassen nominaal (d.w.z. zonder onderliggende ordening) of ordinaal (d.w.z. met onderliggende ordening) kunnen zijn. Tamm et al. (1967) besteden aandacht aan de bruikbaarheid van factoren, ook wel genoemd "kwalitatieve variabelen" of "discrete variabelen". Voor een deel is opname ervan onvermijdelijk omdat bepaalde eigenschappen van het terrein alleen als klassen zijn weer te geven, bijvoorbeeld topografische
eigenschappen, vegetatieklassen, herkomsten, rassen, bodemklassificatie- en bodemkaartlegenda-eenheden, en voorafgaand bodemgebruik (Vos & Stortelder 1992).
Soms geeft een dergelijke stratificatie geen resultaat, zonder dat daarvoor oorzaken
zijn aan te wijzen (Monserud, Moody & Breuer 1990). In andere gevallen is stratificatie met behulp van factoren te beschouwen als een tijdelijke oplossing omdat niet
bekend is welke variabelen binnen een factor in wezen verantwoordelijk zijn voor
het verschillend gedrag van een boomsoort in twee klassen. Tot deze klassen kan
men rekenen de ecoregio's, bosgebieden en plantengeografische districten waarin
Nederland kan worden verdeeld (Aanleg en beheer...1981; Klijn 1994; Mörzer
Bmyns & Westhoff 1951;Sissingh 1982).
2.3.2.6. Deomvang van de steekproef en het aantal onafhankelijke variabelen
Hoe groot het aantal op te nemen meetperken in een groeiplaatseisenonderzoek moet zijn valt op voorhand vaak niet aan te geven. De variatie van de groeiplaatseigenschappen in een te onderzoeken gebied kan pas na het meten van die
eigenschappen worden vastgesteld. Dat geldt vooral voor de bodemkundige eigenschappen. Het traject van te verwachten relevante klimatologische eigenschappen
kan daarentegen aan de hand van klimaatkaarten vooraf worden geschat. Een indicatie van de mogelijkheden geeft Grey (1983), die in een aantal door hem gerefereerde onderzoekingen als variatie 25-1624 opstanden vaststelde. Het laagste getal had
betrekking op onderzoekingen waarin slechts een enkele eigenschap varieerde, het
hoogste op een landsdekkende inventarisatie in Zweden. Voor groeiplaatseisenonderzoek met een aantal bodemkundige variabelen waarvan de variatie op voorhand
niet bekend is,bedraagt het aantal meetperken dat wordt opgenomen in de praktijk
een meervoud van 100.
Het aantal variabelen dat wordt onderzocht loopt bij de verschillende auteurs
uiteen. Het maximale aantal variabelen waarmee regressieberekeningen kunnen
worden uitgevoerd is afhankelijk van de eis aan het aantal vrijheidsgraden dat nodig
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is voor toetsing op significantie van verschillen. Grey (1983) geeft als vuistregel dat,
als het aantal te onderzoeken predictorvariabelen ATbedraagt, het aantal meetperken
minstens 1.5*JVmoet bedragen. Een strengere maatstaf wordt aangelegd door Oude
Voshaar (1994), die voor berekeningen met Npredictorvariabelen een aantal van 3*JV
à 5*N waarnemingen (meetperken) als richtlijn geeft.

2.4 Kritiek op de in het groeiplaatseisenonderzoek
toegepaste methoden
Het toepassen van de methode van multiple regressie voor het voorspellen
van de boniteit van opstanden is een sinds de zeventiger jaren gebruikelijke procedure geworden (Grey 1983, Tamm et al. 1967; Ralston 1964, 1967; Nix 1968). Juist
vanwege het soms nogal routinematige karakter van de procedure heeft een aantal
onderzoekers (onder andere Blyth &MacLeod 1981b; Van Dam 1973; Deng & Liu
1988; Duffy 1965b; Gale, Grigal & Harding 1991;Gessel 1967; Grey 1979; Hägglund
& Lundmark 1977; Laatsch 1967; Monserud, Moody & Breuer 1990; Moosmayer
1980; Schmidt & Carmean 1988;Verbyla & Fischer 1988;Wang 1994) bezwaren verwoord tegen het gebruik van multiple-regressie-analyse:
- Een regelmatig terugkerend bezwaar tegen observationeel onderzoek en de
bewerking van de verkregen gegevens met multiple-regressiemethoden is
dat de gevonden verbanden correlaties zijn, die men niet zonder meer mag
beschouwen als causale relaties. Het observationele onderzoek zou bruikbaar zijn om hypothesen te formuleren, maar experimenteel onderzoek zou
nodig zijn om de causale relaties te verhelderen (Oude Voshaar 1994).
Tegen deze opvatting, die observationeel en experimenteel onderzoek
meer als opeenvolgende stadia in het onderzoek beschouwt dan als gelijkwaardige onderzoekmethoden, is al in een vroeg stadium verzet gerezen.
Ferrari (1960) heeft opgemerkt dat het uitgangspunt ceteris paribus, dat ten
grondslag ligt aan het experimentele onderzoek (het constant houden van
alle variabelen in een proef, behalve degene die men wil onderzoeken),
niet opgaat omdat het instellen van slechts één variabele ertoe leidt dat ook
andere variabelen (weliswaar onbedoeld) worden gewijzigd. Een ander
bezwaar dat tegen experimenten kan worden ingebracht is dat causale wetten niet onvoorwaardelijk tot uiting komen, maar dat hun werking mede
afhankelijk is van de omgeving (Böhm 1963).Een samenvatting van de kritiek op zowel observationeel als experimenteel onderzoek is geformuleerd
door Peters (1991), die de klassieke betekenis van het causaliteitsbegrip
niet bruikbaar acht omdat onderzoek naar causaliteit in feite leidt tot een
oneindig aantal regressies: achter elke "oorzaak" staat een andere "oorzaak".
Hij geeft de voorkeur aan het begrip "regelmatigheid", dat inhoudt dat als
van "oorzaak A" sprake is, meestal "gevolg B" optreedt. Deze opvatting
heeft vooral betrekking op de mogelijkheid om het optreden van "gevolgen"
te kunnen voorspellen zonder dat de causaliteit precies bekend is. Peters
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acht het gelijkstellen van "causaliteit" met "regelmatigheid" aanvaardbaar.
Volgens deze gedachtengang kunnen de resultaten van observationeel
onderzoek analoog aan die van experimenteel onderzoek worden geïnterpreteerd.
Het onderzoek zou in twee fasen moeten worden uitgevoerd, nl. een vooronderzoek om de belangrijkste variabelen en factoren te identificeren,
gevolgd door een onderzoek waarin deze kennis wordt toegepast om de
grootst mogelijke verklaarde variantie van de groei te verkrijgen door een
zoveel mogelijk toegepaste selectie van de relevante variabelen. Deze
methode is onder andere door Duffy (1965b) toegepast. Ze stuit echter op
het probleem van de beschikbare tijd en van de kosten die gemaakt moeten worden voor het tweede onderzoek. Een variant is dat toetsing van de
uitkomsten van de regressieberekeningen wordt uitgevoerd met een aantal
buiten de berekening gehouden opstanden. Het aantal opstanden waarmee
de berekening van de relaties tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen wordt uitgevoerd neemt dan echter wel af en daarmee het aantal vrijheidsgraden waarmee de statistische toetsing wordt uitgevoerd.
De resultaten zijn vaak niet buiten het onderzochte gebied bruikbaar.
Toepassing daarbuiten geeft vaak teleurstellende resultaten. Dit bezwaar is
realistisch en vraagt om een zeer kritische beschouwing van de in een
gebied gevonden relaties en van de keuze van de onafhankelijke variabelen. De indruk bestaat dat dit bezwaar meer geldigheid heeft voor de op
multiple regressie gebaseerde groeivoorspelling dan voor de predictorvariabelen.
De representativiteit van de onderzochte opstanden voor het te onderzoeken gebied staat niet altijd vast. Random-steekproeven houden niet altijd
rekening met de ongelijkmatige verdeling van opstanden over de verschillende groeiplaatsen. De kans dat opstanden op zeer slechte en zeer goede
gronden in de steekproef worden betrokken is vaak klein (Oude Voshaar
1994), terwijl de gegevens van deze extreme groeiplaatsen nodig zijn voor
het zo nauwkeurig mogelijk berekenen van de regressiefuncties. Kennis
van het landschap en van de overwegingen van bosbeheerders bij hun terreinkeuze zijn onmisbaar om opstanden op extreme groeiplaatsen op te
sporen.
De variabelen die het regressiemodel bevat zijn vaak botanisch niet van
betekenis. Dit bezwaar heeft geen betekenis als het doel van het onderzoek
is de groei van een boomsoort te voorspellen. De keuze van de variabelen
hangt overigens ook van het doel van het onderzoek af.
De precisie waarmee de boniteit wordt berekend zou schijn zijn. Het schatten van de groeiklasse (waarvan het aantal per boomsoort vaak 3-7
bedraagt) zou realistischer zijn. Het werken met groeiklassen in plaats van
de groei als continue variabele, heeft als nadeel dat de voorspelfout toeneemt, hetgeen voor zomereik werd aangetoond (Oosterbaan et al. 1987).
Waar de mogelijkheid bestaat om de opperhoogteboniteit te berekenen als
een absolute waarde, gaat daarnaar de voorkeur uit.
De verklaarde variantie is vaak gering. Waarden van minder dan 50 % zijn
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geen zeldzaamheid. Dit feit illustreert echter meer dat met te weinig onafhankelijke variabelen rekening is gehouden dan dat de regressiemethode
niet bruikbaar zou zijn. Men kan zelfs van mening zijn dat een zeer hoge
waarde van R 2 ac ii (bijvoorbeeld 90%) alleen op zeer speciale situaties
betrekking heeft, waarin de invloed van één of slechts enkele onafhankelijk variabelen overweegt.
- Er wordt veelal geen rekening gehouden met het optreden van interacties
van variabelen (Gale,Grigal & Harding 1991).Ditbezwaar is te overwinnen
door te toetsen op interactie en door interactietermen in het regressiemodel op te nemen.
- Men beperkt zich bij de keuze van predictoren vaak tot enkele bodemfactoren. De beperking van de gemeten variabelen tot alleen veldkenmerken
(topografie, bodemgesteldheid) onderschat de betekenis van de bodemvruchtbaarheid. Als redenen van het niet verrichten van bodemchemisch
onderzoek worden genoemd de kosten van monstername, monstertransport en laboratoriumonderzoek. Ook het karakteriseren van de watervoorziening is niet altijd voldoende. Deze bezwaren betreffen in feite niet de
regressiemethode maar de opzet van het onderzoek.
- Veel onafhankelijk variabelen vertonen intercorrelatie. Dit bezwaar - dat
onder andere geldt voor meteorologische variabelen (Wilmers 1975) en
voor bodemkundige variabelen (Vos &Stortelder 1992) - is inherent aan
observationeel onderzoek. Men kan in dergelijke gevallen de keuze van de
variabelen baseren op diegene die de hoogste verklaarde variantie geven.
De bezwaren tegen het toepassen van regressiemethoden om de groei van
opstanden te kunnen voorspellen zijn zeker niet te veronachtzamen. Men kan er als
volgt aan tegemoetkomen:
- Het onderscheiden van gebieden met weinig variatie in klimaat, topografie
en geologie en het uitvoeren van het groeiplaatseisenonderzoek per gebied.
Stratificatie (vorming van "processing groups" in de terminologie van
Hägglund & Lundmark 1977) kan nodig zijn als twee gebieden met dezelfde boomsoort sterk uiteenlopende kenmerken vertonen. Men ontneemt
zich dan wel de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de betekenis van
meteorologische variabelen en van de genoemde factoren.
- Door per situatie te overwegen welke variabelen van betekenis zijn.
- Door de resultaten van een regressie niet mechanisch toe te passen maar te
beoordelen op het al dan niet plausibel zijn ervan. Kahn (1994) heeft opgemerkt dat in regressiemodellen vaak geen aandacht wordt besteed aan het
teken van de regressiecoëfficiënten.
- Door interacties op te nemen in de regressiemodellen.
- Door een eventueel geringe verklaarde variantie niet toe te rekenen aan de
methode maar aan het niet onderkennen van de betekenis van bepaalde
onafhankelijke variabelen of factoren.
- Door te overwegen dat vaak slechts enkele predictorvariabelen gezamenlijk een groot gedeelte van de totale variantie van de responsvariabele verklaren (Ferrari 1952, 1965).
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3. HISTORISCH PERSPECTIEF
3.1 De geschiedenis van het groeiplaatseisenonderzoek in Noord-Amerika en Noordwest-Europa
Het groeiplaatseisenonderzoek in Europa vindt volgens Heinsdorf &Hofmann
(1992) zijn oorsprong in het werk van F.W.L. Pfeil, die zijn publicaties over het
onderwerp begon in 1860. Dit tijdstip is aanmerkelijk vroeger dan het begin van de
bosgroeiplaatskunde, waarvan volgens Wagenknecht (1994) de aanvang in Duitsland
is te dateren in de dertiger jaren van deze eeuw, met onder meer het werk van
Dengler (gest. 1944) in Eberswalde ("Waldbau auf ökologischer Grundlage"; Eerste
druk 1930,Tweede druk 1935,Derde druk 1944).Debosgroeiplaatskunde houdt zich
bezig met de veranderingen die in de groeiplaats optreden en heeft daarmee een
dynamisch karakter. Het groeiplaatseisenonderzoek is in zekere zin statisch, d.w.z.
dat het uitgangspunt ervan is dat groeiplaatseigenschappen zich in een omloop niet
zodanig wijzigen dat de groei daardoor merkbaar wordt beïnvloed. Het groeiplaatseisenonderzoek heeft zich sinds Pfeil met de vraag beziggehouden welke variabelen
en factoren de groei van individuele bomen, opstanden en boomsoorten bepalen en
wat de betekenis van de groeiplaats is voor het bos (Pfeil: "Das eiserne Gesetz des
Örtlichen"). Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren Duitsland en Scandinavië de
belangrijkste regio's van het groeiplaatseisenonderzoek in Europa. De bekendste
Duitse studies op dit gebied zijn die van Lang (1932) voor de Europese lariks, van
Hartmann (1928,met een samenvatting van het Duitse en Scandinavische onderzoek
vanaf 1860),Wiedemann (1948,1951) en Wittich (1942;met een overzicht van ouder
onderzoek) voor de grove den, en van Ganssen (1932, 1934, 1942) voor de beuk en
de grove den. Deze onderzoekers, die tussen de beide Wereldoorlogen actief waren,
kwamen in het algemeen tot de gevolgtrekking dat het wel mogelijk was om voor
bodemeenheden de boniteit van een opstand globaal aan te geven, maar dat de relatie tussen boniteit en bodemchemische variabelen over het algemeen gering was.
Vooral Wiedemann (1948, 1951) heeft zich in deze zin uitgelaten. Hij was van
mening dat de beste methode van de bepaling van de groeiplaatsgeschiktheid het
meten van de boniteit van de opstand was. Wel kende hij aan de korte vegetatie een
zekere betekenis toe als predictorvariabele. Een uitzondering vormde Wittich (1942,
1961) die aantoonde dat in de Noord-Duitse zandgronden het silikaatgehalte en
vooral de stikstofvoorziening belangrijke groeiplaatseigenschappen voor boomsoorten waren. In de toenmalige DDR is het silikaatgehalte als criterium voor de bodemvruchtbaarheid in de zestiger jaren afgeschaft (Kopp 1967).De stikstofvoorziening is
daarentegen voor de grove denin Noord-Duitsland een belangrijk kenmerk gebleven
(Heinsdorf & Tölle 1991). Het Scandinavische onderzoek in deze periode (O. Tamm
in Zweden, Cajander en Ilvessalo in Finland, Brantseg in Noorwegen) is samengevat
door Aaltonen (1948). Deze Finse onderzoeker was van mening dat de geringe betekenis die men in die tijd toekende aan de bodemvruchtbaarheid als groeiplaatsfac-
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tor, werd veroorzaakt door de toepassing van ongeschikte methoden om de bodemvruchtbaarheid te bepalen. Bovendien werd de betekenis van de bodemvruchtbaarheid overschaduwd door die van de watervoorziening.
Vanaf het begin van de vijftiger jaren nam het aantal onderzoekingen in
Europa naar de relatie tussen groeiplaats en boniteit toe. De nadruk in dit Europese
onderzoek viel op het identificeren van voor de boomgroei belangrijke groeiplaatsvariabelen en het vaststellen van de relatie van die variabelen met de groei.
Samenvattingen van de mogelijkheden en de problemen van het groeiplaatseisenonderzoek in de bosbouw zijn te vinden bij Carmean (1975),Laatsch (1967),Nix (1968),
Otto (1972, 1983), Page (1970), Ralston (1964), Rennie (1962) en Tamm et al. (1967).
Een chronologisch overzicht van het groeiplaatseisenonderzoek voor de belangrijkste boomsoorten in Noordwest-Europa vindt men bij Van den Burg (1996). Een grote
verbetering voor het groeiplaatseisenonderzoek was de toepassing van computerprogramma's met wiskundig-statistische methoden, waardoor het vroeger tijdrovende rekenwerk kon worden bekort en het aantal toetsbare relaties toenam. In het
Europese groeiplaatseisenonderzoek werden deze methoden voor het eerst op grote
schaal toegepast in Zweden (Carbonnier et al. 1961;Tamm et al. 1967),waarna diver
se andere studies volgden (Begin 1992; Blyth & MacLeod 1981a,b; Cook et al. 1977
Decourt et al. 1969; Foerst 1980; Fourt et al. 1970; Hägglund &Lundmark 1977
Köhler 1984; Larsson & Nilsen 1992; Lévy et al. 1992; Lipas 1985; Lundmark 1974
Malcolm 1976;Moosmayer 1980;Moosmayer & Schöpfer 1972;Nebe 1968; O'Carroll
&Farrell 1993; Pacheco Marquez 1991; Page 1970; Rohe 1985; Shrivastava 1976;
Vukorep 1970; White 1982a,b; Worrell & Malcolm 1990a,b).
In de Verenigde Staten is het groeiplaatseisenonderzoek vooral gericht
geweest op de bodemgeschiktheidsbeoordeling. Men stelde belang in het opstellen
van groeivoorspellingmodellen waarin veldbodemkundige en fysiografische variabelen en factoren een belangrijke rol speelden. Eerder dan in Europa werden wiskundig-statistische methoden toegepast. Dit onderzoek nam een aanvang omstreeks
1930 (Lutz & Chandler 1947;Grey 1983).Vooral het werk van Coile (1948,1952) over
naaldboomsoorten in het zuidoosten van de Verenigde Staten trok de aandacht (zie
onder andere Schelling 1961). Vanaf de vijftiger jaren verscheen een groot aantal
groei-groeiplaatsstudies. Overzichten die gaan tot ca. 1980 zijn gepubliceerd door
Ralston (1964), Carmean (1975) en Hägglund (1981). Carmean (1975) legt er in zijn
publicatie de nadruk op dat het in deze onderzoekingen niet zozeer ging om de causaliteit maar vooral om het voorspellen van de groei van opstanden. De vraag of de
werking van een onafhankelijk variabele van correlatieve aard was of dat van een
oorzaak-gevolg-relatie sprake was, werd van minder belang geacht. De keuze van de
in te voeren onafhankelijke variabelen en factoren berustte onder andere op de eis
dat ze karteerbaar moesten zijn, d.w.z. herkenbaar in het terrein, en op het gemak
waarmee de onafhankelijk variabelen en de factoren konden worden gemeten. Tegen
deze methoden is bezwaar gemaakt, door onder meer Gessel (1967), die erop wees
dat belangrijke onafhankelijke variabelen gemakkelijk over het hoofd werden gezien.
Dit kan worden geïllustreerd met het voorbeeld van een door Tarrant (1949) uitgevoerd onderzoek naar de groeiplaatseisen van de douglas in de Pacific Northwest.
Uit de resultaten trok Tarrant de conclusie dat de boniteit van de douglas in dat
gebied niet werd beperkt door de bodemchemische eigenschappen. Uit het latere
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bemestingsonderzoek in de Pacific Northwest is gebleken dat de stikstofvoorziening
in dat gebied een van de belangrijke groeibeperkende factoren voor de douglas is
(Atzet et al. 1986;Ballard & Shumway 1986;Grier,Gower & Vogt 1990;Kramer 1983;
Shumway & Atkinson 1978; Shumway & Chappell 1995).

3.2 Hetgroeiplaatseisenonderzoek in Nederland
3.2.1 Geschiedenis
Het groeiplaatseisenonderzoek voor boomsoorten is in Nederland in de twintiger jaren van deze eeuw op gang gekomen, na het begin van de heidebebossingen. De
eerste grootschalige pogingen om heide te bebossen zijn uitgevoerd in de negentiende eeuw met de grove den. De heidebebossingen werden uitgevoerd op basis van
praktijkkennis en op ervaringen die elders waren opgedaan (Van Alphen 1939;
Blokhuis 1951;Gerbranda 1939; Van Goor et al. 1985; Houtzagers 1948, 1954, 1956;
Jager Gerlings 1923, 1926, 1937/1938, 1948, 1950/1951; Jansen 1928, 1939, 1946,
1954; Sissingh 1928; Thissen 1993;Wolterson 1972). De aanleg van grovedennenopstanden vond plaats door middel van bezaaiing of door planten, het laatste vaak
gecombineerd met grondbewerking (Huisman 1983;Wolterson 1972).Tegen het einde
van de negentiende eeuw nam de grove den een belangrijke plaats in bij de heidebebossingen. In de periode 1890-1930 kwam hierin verandering. Dezeverandering werd
in de eerste plaats veroorzaakt door het optreden van Van Schermbeek, beheerder van
het Mastbos (1890-1899), en docent bosbouw (1899-1915) aan de toenmalige RHLTBS
te Wageningen (Jager Gerlings 1953;Spierings 1990; Wolterson 1972). Hij gaf de aanzet tot andere bosaanlegmethoden en tot de toepassing van loofboomsoorten in plaats
van de grove den (Jager Gerlings 1923). Een andere oorzaak van de relatieve afname
van de betekenis van de grove den was gelegen in de ernstige aantasting van deze
boomsoort in Noordoost-Nederland door het dennenschot (Jansen 1928).
De aan de bosbouw in Nederland overgelaten zandgronden waren arm. Het is
vele jaren een onderwerp van discussie geweest wat de aard en de oorzaak van deze
armoede waren en hoe de grond kon worden verbeterd. Hoewel de bodemchemische
armoede niet werd ontkend en bemesting bij de aanleg van meereisende boomsoorten is toegepast (Jager Gerlings 1937/38;Vis 1973/1974; Wolterson 1972) bestond het
gevoelen dat de bodemfysische factoren in de zandgronden het meest beperkend
waren (Jager Gerlings 1923, 1940, 1944, 1947, 1948, 1950/51; Van Lonkhuyzen
1924). De boomsoortenkeuze moest zodanig zijn dat aan de eisen van de waterbehoefte van de bomen kon worden voldaan, dat geen negatieve invloed door de boomsoort werd uitgeoefend in de vorm van bodemdegradatie (vorming van een ectorganische horizont (hetgeen als negatief werd beschouwd), bodemverdichting en
bodemverzuring) en dat bodemherstel kon optreden totdat het vroegere niveau, voorafgaand aan de heidebegroeiing, weer was bereikt. De eisen van boomsoorten aan de
bodemvruchtbaarheid werden laag geacht (Jager Gerlings 1948; Houtzagers 1948;
Van Soest 1949, 1950) of het belang ervan kon niet uit bodemchemisch onderzoek
worden afgeleid (Mijers 1937). Wel werd bij de boomsoortenkeuze rekening gehou-
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den met in het terrein waarneembare bodemkundige en vegetatiekundige verschillen, die onder andere verschillen in bodemvruchtbaarheid impliceerden (Jansen
1954; Sissingh 1982).
De eerste systematische beschrijvingen van groeiplaatseisen van de voor
Nederland belangrijke inheemse en uitheemse boomsoorten verschenen in de twintiger jaren (Van Lonkhuyzen 1924; De Koning 1928), terwijl eveneens een beschrijving van de voor de herbebossing gebruikte zandgronden werd gepubliceerd (Van
Baren 1928). De volgende stap werd gezet door Beversluis (1931-1939), die een serie
artikelen publiceerde over eigenschappen van voor Nederland van belang zijnde
boomsoorten. Hij vermeldt ook een aantal klimaat- en bodemeisen. Deze kennis was
hoofdzakelijk gebaseerd op de buitenlandse literatuur. Opvallend is niet zozeer dat
in Beversluis' artikelen de West-Amerikaanse naaldboomsoorten Abies grandis,
Tsuga heterophylla en Thuja plicata onbesproken bleven, maar dat de zilverspar
(Abies alba), de tamme kastanje (Castanea sativa), de zomerlinde (Tilia platyphyllos)
en de winterlinde (Tilia cordata) wel werden genoemd. Beschrijvingen van de bergesdoorn [Acer pseudoplatanus), de Noordse esdoorn (Acer platanoides) en van populieren ontbraken in deze artikelenserie.
Het Rijksbosbouwproefstation (1919-1933) begon met groeiplaatseisenonderzoek in heidebebossingen. Dat onderzoek had hoofdzakelijk betrekking op de
grove den (Wolterson 1972).De onderwerpen waaraan aandacht werd besteed waren
de betekenis van het weer, de waterhuishouding en de invloed van groeiplaatsveranderingen op de groei van de grove den (Hesselink 1928). Daarnaast werd de groei
van de douglas (De Hoogh 1924, 1925) en de groei van de Oostenrijkse en de
Corsicaanse den (De Koning 1927) op verschillende groeiplaatsen onderzocht.
Tevens werd door de aanleg van douglasherkomstproefvelden de grondslag gelegd
voor het latere douglasherkomstenonderzoek (Veen 1951). Na de opheffing van het
Rijksbosbouwproefstation nam het bosbodemkundige onderzoek in omvang af. Voor
de periode 1933-1947 zijn te vermelden een groei- en groeiplaatsonderzoek van de
Japanse lariks (De Koning 1936), onderzoek naar de vertering van het strooisel van
de Japanse lariks (Jager Gerlings, Hudig &Wolterson 1943) en het verzamelen van
enkele bodemchemische gegevens over duinzandgronden (Van Steijn 1933). In het
Noordbrabantse heideontginningslandgoed "De Utrecht" vond een voor die tijd
(1942) uitvoerig bodemchemisch onderzoek plaats door het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut Groningen naar de bodemchemische eigenschappen van zandgronden in heidebebossingen (DeVries & Van Vliet 1945). Hudig
(1944) bepleitte onderzoek naar de stikstofvoorziening door de organische stof
("anionenbuffer"), naar de basenvoorziening en naar de mineralogische samenstelling van de grond. Hudig baseerde dit programma op de resultaten van het onderzoek van Wittich (1942) in Noord-Duitsland, waaruit de grote betekenis van het silikaatgehalte voor onder andere de grove den was gebleken.
Na de Tweede Wereldoorlog was Houtzagers (1948) nog de mening toegedaan
dat de mineralenvoorziening van bossen over het algemeen van weinig belang was
voor de ontwikkeling van het bos. Het bosbodemkundige onderzoek was volgens
hem te veel bodemchemisch gericht en zou meer aandacht moeten besteden aan het
bodembiologische aspect, onder andere de strooiselvertering. De namen van Van der
Drift (1950, 1965), Witkamp (1960) en Minderman (1960, 1961, 1968) zijn aan dat
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onderzoek verbonden. Houtzagers baseerde zich op de opvattingen van Jager
Gerlings (1940, 1944, 1948) en Wiedemann (1951), die uitgingen van de "complexwerking" van groeiplaatsfactoren. Deze gezamenlijke werking werd belangrijker
geacht dan de werking van de afzonderlijke factoren, waarbij kwam dat het ontwarren van de effecten van de afzonderlijke variabelen van bodem en klimaat ondoenlijk werd geacht.
In 1947 werd het Bosbouwproefstation T.N.O. "DeDorschkamp" opgericht, dat
de afgebroken onderzoeklijn van het in 1933 opgeheven Rijksbosbouwproefstation
opvatte. Een van de vier hoofdrichtingen van het onderzoek van dit proefstation was
het groeiplaatsonderzoek, naast het houtteeltkundig onderzoek, het selectie- en veredelingsonderzoek en het fytopathologisch onderzoek (Van Soest 1950). Twee belangrijke thema's van het groeiplaatsonderzoek vormden het herstel door grondverbetering van door onoordeelkundig gebruik gedegradeerde bosgronden, en handhaving
van de bodemvruchtbaarheid (Van Goor 1954b). Hieruit kwam het bodemvruchtbaarheid- en bemestingsonderzoek voort (Van Goor 1954b, 1955a, 1956a, 1956b,
1963/1967), dat leidde tot de belangrijke conclusie dat de stikstof-, fosfor- en kaliumvoorziening van naaldboomsoorten op de Nederlandse zandgronden vaak onvoldoende waren. Het onderzoek naar de betekenis van de mineralogische samenstelling
- onder andere het silikaatgehalte - is ondanks enkele aanzetten (Van Baren 1934;
Wassink 1951) in Nederland niet van de grond gekomen, evenmin als het kationenonderzoek. Het derde thema betrof de relatie tussen de groei en de groeiplaats van
boomsoorten (Van Soest 1950; Van Goor 1954b). De boomsoorten waaraan aandacht
moest worden besteed en waarvoor groeiplaatseisenonderzoek moest worden uitgevoerd waren Japanse lariks, douglas en zomereik. De grove den werd wel van belang
geacht maar men was van mening dat op dat moment voldoende gegevens ter beschikking stonden aan debosbouwpraktijk. Eerst zou aandacht moeten worden besteed aan
het herkomstvraagstuk van deze boomsoort. In een volgende fase konden Corsicaanse
den en Oostenrijkse den worden onderzocht. De benodigde inventarisatie van voor
het groeiplaatseisenonderzoek geschikte opstanden was in 1953 gereed (Van Soest
1953). In het in 1950 begonnen, landelijk uitgevoerde groeiplaatseisenonderzoek met
de Japanse lariks, speelden de watervoorziening en de bodemchemische eigenschappen een grote rol, welke rol ook in het onderzoek met andere boomsoorten behouden
is gebleven. Het lag in de bedoeling om het houtteeltkundig onderzoek (groei) en het
bodemkundig onderzoek (groeiplaats) parallel met elkaar uit te voeren. Daaraan is uitvoering gegeven in het Japanse-lariksonderzoek (1950-1954) en in een Douglas-groeiplaatseisenonderzoek (1955-1956), waarin gebruik is gemaakt van de groeigegevens
vangroei-en opbrengstproefvelden. In de daaropvolgende dertigjaar zijn douglas, fijnspar, Corsicaanse den, beuk, zomereik en 'Robusta'-populier onderzocht. Incidenteel
is aandacht besteed aan enkele andere boomsoorten (zwarte els, witte els, esp, es en
diverse populierenklonen). Schelling (1961) vestigde de aandacht op de door Coile
(1948, 1952) gevolgde regressie-methode, maar deze methode is slechts incidenteel
toegepast (Oosterbaan et al. 1987). Om het probleem van de invloed van de herkomst
op groeiverschillen te vermijden bepaalden Schelling (1961) en Bannink, Leys &
Zonneveld (1973) zich in hun onderzoekingen tot vergelijking van de groei van boomsoorten binnen nauw omgrensde gebieden of binnen opstanden.
Het bosbodemkundige onderzoek is in Nederland niet alleen uitgevoerd door
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het Rijksbouwbouwproefstation (1919-1933), het Bosbouwproefstation T.N.O. (19471957) en de opvolgers van laatstgenoemde instelling (1957-1991), maar ook door de
Stichting voor Bodemkartering (1945-1989). De Stichting voor Bodemkartering combineerde de kartering van bosgebieden met onderzoek naar het verband tussen de
bodemeenheden (combinaties van moedermateriaal, bodemprofiel en waterhuishouding, later aangevuld met het vegetatietype) en de groei van boomsoorten, om zo te
komen tot een geschiktheidsbeoordeling van de Nederlandse gronden voor de bosbouw. Van Lynden (1967b) heeft een overzicht gegeven van de tot het midden van de
zestiger jaren door de Stichting voor Bodemkartering gevolgde methode van bodemgeschiktheidsonderzoek in de bosbouw. Deze bestond uit intensieve kartering en
groeimetingen in kleine gebieden (20-100 ha), en uit opnamen van bodem en boniteit in kleine proefvlakken van enkele ares verspreid over geheel Nederland.
Voorbeelden zijn de studies van Schelling (1955) en Waenink (1956) voor stuifzandgronden en van Schelling (1961) voor Midden-Nederland. Later breidde het onderzoek zich uit met mariene gronden en pleistocene zandgronden (Vis 1969/1970,
1971, 1972/1973, 1973/1974 en 1974) en vegetatiekundig-bodemkundige studies in
douglasbossen (Bannink 1963) en in grovedennenbossen (Bannink, Leys &
Zonneveld 1973; Waenink 1978). De resultaten van het werk van de Stichting voor
Bodemkartering zijn, voor wat de bosbouw betreft, operationeel gemaakt in 19771978 door het relateren van de gradaties van vier beoordelingsfactoren (vochtleverend vermogen, voedingstoestand, ontwateringstoestand en zuurgraad) aan de groeiklassen van de belangrijkste boomsoorten (Interpretatie van bodemkaarten...l979;
Van Soesbergen et al. 1986; Waenink &Van Lynden 1988, 1989). Voor de achtergronden en de uitwerking van deze vorm van landevaluatie voor de bosbouw kan
worden verwezen naar bovengenoemde publicaties, naar Van Lanen (1991) en Van
Diepen (1995). Voor het groeiplaatseisenonderzoek door het Bosbouwproefstation
"De Dorschkamp" is van belang dat een groot deel van de bodemkundige informatie
afkomstig was van de Stichting voor Bodemkartering, zodat op deze wijze een koppeling bestond tussen het veldbodemkundige en het bosecologische onderzoek.

3.2.2 Groeiplaats als kader voor de Nederlandse bosbouw
De meeste auteurs die de betekenis van de groeiplaats onderzochten hebben
deze onderverdeeld in een aantal groepen die terug zijn te voeren op een groepering
door Jenny (1941,1980) van bodemvormende factoren ("soil forming factors", "status
factors"). Jenny heeft de volgende groepen onderscheiden: macroklimaat, topografie
(relief), biosfeer (flora en fauna), moedermateriaal en tijd (NB: De tijd wordt door
sommigen (onder andere Zonneveld 1977) niet gezien als een bodemvormende factor, maar als de dimensie waarin de bodemvormende processen zich afspelen). Deze
bodemvormende factoren worden "onafhankelijke factoren" of "(primaire) groeiplaatsfactoren" (Fanta 1985) genoemd omdat ze onafhankelijk van elkaar kunnen
variëren. Naast deze onafhankelijke factoren heeft Jenny bodemvariabelen ("soil properties") onderscheiden, die zich kenmerken door hun grote aantal en door hun vaak
onderlinge relaties (intercorrelaties) en door de mate waarin ze eikaars werking op
de responsvariabele beïnvloeden (interactie). Informatie over de betekenis van deze
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groeiplaatsfactoren voor de bodem vindt men bij Clerkx et al. (1994),Dengler (1930),
Fanta (1985), Kreutzer (1981), Otto (1994), Spurr & Barnes (1980), Vos &Stortelder
(1992) en Zonneveld (1977). Soms worden de onafhankelijke factoren onderverdeeld
in een "abiotische" en een "biotische" groep (Tamm 1971). De onafhankelijke factoren (in de zin van Jenny) worden niet beïnvloed door de vegetatie cq. het bos, zodat
ze zijn te gebruiken om groeiplaatsen te klassificeren (Vos & Stortelder 1992; Clerkx
et al. 1994), of om de invloed van de variatie binnen één factor vast te stellen waar
de andere als constant zijn op te vatten (Jenny 1980). Een tweede mogelijkheid om
deze factoren te gebruiken, is ermee te stratificeren. Men gaat ervan uit dat de verschillen tussen gebieden voor wat betreft de niet in het onderzoek betrokken of onbekende onafhankelijke variabelen groter zijn dan binnen een bepaald gebied, zodat de
effecten van andere, wel in het onderzoek opgenomen variabelen beter tot uiting
kunnen komen. Een derde toepassing vinden de onafhankelijke factoren als nominale variabelen in regressiemodellen (Oude Voshaar 1994), waar de tussen gebieden
bestaande verschillen dan geen onderdeel vormen van de restvariantie, maar als
dummy-variabele onder de onafhankelijke variabelen worden opgenomen, hetgeen
kan resulteren in een groter percentage verklaarde variantie.
De betekenis van de onderscheiden subgroepen van de abiotische factorgroep
isvoor het Nederlandse bos en voor het groeiplaatseisenonderzoek in Nederland van
uiteenlopende aard. De bruikbaarheid van een aantal subgroepen van de abiotische
factorgroep is als volgt te beoordelen:
De topografie is als complex van groeiplaatsvariabelen in Nederland van weinig belang. Scherpe orologische grenzen ontbreken, hoewel het isolijnenpatroon op
de kaart die de gemiddelde jaarlijkse neerslag aangeeft (Klimaatatlas van Nederland
1972, blad 30, kaart 2) wel een zekere invloed van het reliëf van zuidelijk Limburg
en de oostelijke Veluwe suggereert. Dit orologische verschijnsel is echter een nominale variabele en als zodanig weinig bruikbaar. Het kan echter in een meetbare variabele worden omgezet nl. in de neerslag. Uitgestrekte hellingen met een duidelijke
expositie ontbreken, behalve in zuidelijk Limburg (Van den Broek & Diemont 1966;
Bossenbroek 1992). Een factor als het hellingaspect, dat van belang in onder andere
het groeiplaatseisenonderzoek in de Verenigde Staten (Carmean 1975, en de daarin
aangehaalde literatuur) speelt in Nederland geen rol van betekenis.
De rol van het klimaat als groeiplaatsfactor in de Nederlandse bosbouw is van
tweeërlei aard. In de eerste plaats heeft het klimaat betrekking op het herkomstvraagstuk, omdat de naaldboomsoorten grove den, Corsicaanse den, douglas, fijnspar, Sitkaspar en Japanse lariks, die in Nederland sinds de vorige eeuw op grote
schaal zijn aangeplant in het kader van de heidebebossingen (Smeets 1957), ten tijde
van deze bosaanleg niet aanwezig waren in Nederland maar moesten worden ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat een verkeerde herkomst zich of op den duur niet kan
handhaven zodat naar andere herkomsten of boomsoorten moet worden uitgezien
(Becking et al. 1951; Van Dissel 1911; Van Soest 1952; Veen 1951, 1958; Van
Vredenburch 1991) ofzich -ongewenst -door natuurlijke verjonging kan handhaven,
hetgeen met de douglas het geval is (Van Goor 1995). De grote problemen die ontstonden na de aanplant van de grove den in Drenthe in het eerste kwart van deze
eeuw (Jansen 1928) en de verschillen die in herkomstproefvelden optraden hebben
het belang van het herkomstgebied per boomsoort doen inzien. In de tweede plaats
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bepalen meteorologische variabelen als temperatuur, neerslag en verdamping mede
de groeisnelheid. Ook de schade als gevolg van extreme waarden van deze variabelen moet zo mogelijk in het onderzoek worden opgenomen (Rennie 1962).
Boniteitverschillen per bosgebied tussen opstanden van douglas en van Japanse
lariks (Van Goor 1968; Papenhuizen 1954), kloonverschillen bij populier (Van Goor
1965) en sterfteverschijnselen bij de Corsicaanse den (Van Vloten 1946; Voorbeijtel
Cannenburgh 1942; Blokhuis 1966; Ten Cate-van Elsland & Van Goor 1974) zijn verklaard uit klimaatverschillen, die blijkbaar in Nederland niet zijn te veronachtzamen.
Het in de tweede helft van de zestiger jaren opgetreden fijnsparsterven is toegeschreven aan de gevoeligheid van de fijnspar voor warme winters (Van Goor 1971b).
Sissingh (1982) ontwierp voor Nederland een indeling in groeigebieden, die is gebaseerd op klimaatverschillen en die overeenkomsten vertoont met deDuitse indeling in
"Wuchsbezirke" (overigens zougroeidistricten eenbetere benaming zijn geweest omdat
deze groeigebieden meestal samenvallen met de indeling van Nederland in plantengeografische districten (Van der Meijden et al. 1983) en omdat de oppervlakte van de
groeigebieden van dezelfde orde van grootte is als die van de Nedersaksische
"Wuchsbezirke").Het gedrag van enkele boomsoorten in Nederland is door Sissingh in
verband gebracht met klimaatverschillen tussen de groeigebieden. Overziet men deze
relaties tussen het gedrag van boomsoorten en herkomsten met klimaatverschillen dan
blijkt datvan de werkelijke invloed van meteorologische variabelen in Nederland weinigbekend isen dat een vergelijking van klimaatgebieden geenvoldoende inzicht geeft
in de betekenis van het weer voor boomsoorten in Nederland.
De rol van de bodem voor het Nederlandse bos is in de periode vanaf de heidebebossingen steeds een vanzelfsprekende geweest.
De biotische component van de groeiplaatsfactoren is in het voorgaande ter
sprake gekomen in de vorm van het onderdeel "herkomst". Daarnaast spelen ook de
opstandsbehandeling, het optreden van ziekten en plagen en de aanwezigheid van
ondergroei een rol. Problematisch is het betrekken van de onderdelen "opstandsbehandeling" en "ziekten en plagen" bij het selecteren van de meetperken waarin de
opnamen zijn verricht. Vaak is daarover te weinig gedocumenteerd, zodat alleen de
reconstructie van de jeugdgroei een indruk geeft van de betekenis van de opstandsbehandeling. De ondergroei is niet beschouwd als een de boomgroei storende factor
(hetgeen met het oog op het waterverbruik en de concurrentie om minerale voedingsstoffen door de ondergroei mogelijk was geweest), maar wel als indicator van
belangrijke groeiplaatsverschillen.
Bovengenoemde onafhankelijke factoren (Jenny 1941,1980) of groeiplaatsfactoren (Fanta 1985) hebben geen directe invloed op de boomgroei. Dat laatste is voorbehouden aan factoren (Fanta 1985) die direct op de bomen inwerken en onderling
niet vervangbaar zijn (licht, water, warmte, chemische factoren, C0 2 ). Ze worden
"direct werkende factoren" (Spurr &Barnes 1980), "sleutelfactoren" (Otto 1994) of
"groeifactoren" (Fanta 1985;Kreutzer 1981) genoemd. De groeiplaatsfactoren beheersen het aanbod van de groeifactoren. Deze (uitwendige) groeifactoren omvatten gezamenlijk het totaal aan bodem- en klimaatvariabelen dat de groei van opstanden
bepaalt, welke relaties het onderwerp vormen van het groeiplaatseisenonderzoek
van boomsoorten.
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4. MATERIAAL EN METHODEN VAN HET
IN NEDERLAND UITGEVOERDE
GROEIPLAATSONDERZOEK INBOSSEN
4.1 De keuzevande boomsoorten
Het groeiplaatseisenonderzoek in Nederland is -afgezien van hoofdzakelijk op
de groei gerichte onderzoekingen in de twintiger en dertiger jaren aan douglas (De
Hoogh 1925), Corsicaanse en Oostenrijkse den (De Koning 1927) en Japanse lariks
(DeKoning 1936) -uitgevoerd na de Tweede Wereldoorlog in een periode van ca. 40
jaar. In deze periode waren verschillende personen werkzaam aan het onderzoek van
boomsoorten, vanuit uiteenlopende prioriteiten en onder toepassing van zich steeds
ontwikkelende methoden.
De argumentatie voor de te onderzoeken boomsoorten is in grote lijnen
besproken in Hoofdstuk 1.2. Uitgangspunt is steeds geweest dat de houtteeltkundig
voor de Nederlandse bosbouw van belang zijnde soorten het eerst dienden te worden
onderzocht. Dit heeft geleid tot de onderzoekingen van Van Goor voor de Japanse
lariks (1954a), Schelling & Van Goor (1958) en Van Goor (1968) voor de douglas, en
Schoenfeld & Waenink (1974) voor de fijnspar. De zomereik kwam pas in de tachtigerjaren aan bod (Oosterbaan et al. 1987) omdat tot dan toe was aangenomen dat herkomstverschillen het effect van de groeiplaats op de groei te veel zouden storen. De
grove den is gebiedgewijs onderzocht (Hesselink 1928; Bannink, Leys &Zonneveld
1973;Jansen 1972,1973; Waenink 1978). Het onderzoek naar de groeiplaatseisen van
de populier heeft 35 jaar geduurd doordat "populier" een verzamelnaam is voor cultivars, waarvan het aantal tijdens deze periode toenam en die wat eigenschappen
betreft onderling evenzeer kunnen uiteenlopen als boomsoorten. Aan zwarte en
witte els, esp, wintereik, Sitkaspar, Corsicaanse en Oostenrijkse den is weinig aandacht besteed. Berk en esdoorn zijn bijna geheel buiten beschouwing gebleven.

4.2 De keuzevandeopstanden
Welke opstanden van een boomsoort in een groeiplaatseisenonderzoek worden opgenomen, wordt bepaald door een aantal overwegingen, waartoe in ieder
geval te rekenen zijn de aanwezigheid van bestaande meetopstanden, de concentratie van opstanden in bepaalde gebieden, de beperktheid van de beschikbare tijd en
middelen, de mogelijkheid om een zekere selectie op herkomst uit te voeren en de
bosbouwpraktijk. Het lijkt triviaal maar waar geen opstanden van een boomsoort
aanwezig zijn omdat de praktijk ze niet heeft aangelegd, kan men ze niet onderzoeken. De boomsoorten zijn in Nederland nl. niet regelmatig over het land verspreid.

44

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

HOOFDSTUK

4

Men raadplege hiervoor bijvoorbeeld de kaartjes in de Vierde Nederlandse Bosstatistiek...l985 (Deel 1:blz. 30en 31; zie ook figuur 1).Het grootste deel van het bosoppervlak is gelegen op de zandgronden, waar de populier op droge of zure gronden
niet voorkomt. Het noorden en oosten van Nederland kennen een zeker overwicht
van fijnspar en Japanse lariks in vergelijking met het midden en vooral het zuiden
van Nederland, waar de grove denen de Corsicaanse den veel zijn aangeplant. Het
westen van Nederland kent bijna geen naaldboomopstanden, behalve in de duinen
(voornamelijk Corsicaanse den en Oostenrijkse den). Wegens de nabijheid van de
Noordzeekust zijn de klimaatverschillen met de bossen in het pleistocene zandgebied tamelijk groot, hetgeen onder andere heeft geleid tot het vervaardigen van
afzonderlijke groei- en opbrengsttabellen voor de Corsicaanse den en de Oostenrijkse
den voor het kustgebied en het binnenland (Jansen, Sevenster & Faber 1996).
De eerste fase van de keuze van de opstanden bestaat uit de inventarisatie van
opstanden van de te onderzoeken boomsoort in geheel Nederland of in een deelgebied. Dit gebeurt meestal op basis van de gegevens van de Bosstatistiek, maar ook het
verrichten van een enquête onder bosbeheerders is wel toegepast. Voor het populierenonderzoek is veel gebruik gemaakt van de terreinkennis van onderzoekmedewerkers van "DeDorschkamp", en van cultivartoetsproefvelden. In de tweede fase vindt
de selectie van opstanden plaats. Deze bestaat uit het beoordelen van de geschiktheid van de opstand om in het onderzoek te worden opgenomen. Van Goor (1968)
heeft voor douglasopstanden de algemene eis geformuleerd dat de invloed van nietgroeiplaatsfactoren zo klein mogelijk moet zijn. Eisen die aan de keuze van onderzoekobjecten van de verschillende boomsoorten worden gesteld zijn (zie ook Knorr
1987):
- Tenminste een bepaalde minimumleeftijd om de invloed van de aanlegmethode en de jeugdperiode te beperken;
- Eensoortige of eenklonige opstanden; gemengde opstanden blijven buiten
beschouwing;
- "Normale" bosbehandeling;
Overeenkomstige genetische eigenschappen van de opstanden;
- Een bepaalde maximumleeftijd, als men de windinvloed buiten
beschouwing wil laten.
De eis van de minumumleeftijd wordt gesteld omdat het tijdstip van het in
sluiting komen van beplantingen kan uiteenlopen. Tot dat tijdstip spelen onder
andere nachtvorst, wildschade en de aanwezigheid van een onkruid- en struiklaag
een belangrijke maar moeilijk te kwantificeren rol. Ook wordt wel aangenomen dat
het jeugdgroeiverloop onregelmatiger is dan het groeiverloop na sluiting van de
opstand. In het in 1959/60 uitgevoerde douglasonderzoek en in het fijnsparonderzoek (1965-1971) is als minimumleeftijd 25jaar (vanaf kieming) aangehouden, in het
'Robusta'populier-onderzoek 15 jaar (vanaf stek). De eis van een bepaalde minimumleeftijd is niet absoluut. Als men groeivoorspellingsmodellen wil vervaardigen,
mag de jeugdgroei niet worden verwaarloosd.
De eis van een bepaalde maximumleeftijd in verband met de windinvloed
wordt gesteld omdat kroonvervorming kan optreden. Het probleem was echter niet
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groot omdat "oud bos" (ter gedachtebepaling: ouder dan ca. 100 jaar) ten tijde van de
uitvoering van het groeiplaatseisenonderzoek in Nederland nog grotendeels ontbrak.
Een andere reden is dat op oudere leeftijd de hoogtegroei afneemt, en groeiverschillen dan niet meer voldoende door verschillen in opperhoogte worden aangegeven.
Het is echter aannemelijk dat dewind een groeiplaatsvariabele vanbelang isvoor het
Nederlandse bos wegens de nabijheid van de Noordzee.
De eis van ongemengdheid van de opstanden sprak in het stadium van het
voor houtteeltkundige doeleinden uitgevoerde onderzoek voor zichzelf. Menging
introduceert een lastig te kwantificeren onderlinge beïnvloeding van individuen van
minstens twee boomsoorten.
De uitdrukking "normale" bosbehandeling heeft onder andere betrekking op
het zodanig dunnen dat voldoende opperhoogtebomen in de opstand aanwezig blijven, en dat het stamtal en het grondvlak niet zo groot blijven dat de onderlinge concurrentie tussen de bomen tot verzwakking leidt. Verder mochten geen tussenteelten
zijn uitgevoerd en mocht geen sprake zijn geweest van veeweide. Het gebruik van
vulhoutsoorten wordt niet opgevat als een belemmering van de groeimogelijkheid
van de hoofdboomsoort omdat wordt aangenomen dat deze vulhoutsoorten een
bodemverplegende werking hebben (Houtzagers 1956).
De eis van vergelijkbare genetische eigenschappen van de opstanden is gebaseerd op het verschijnsel dat tussen opstanden van eenzelfde boomsoort maar met
verschillende zaadherkomsten grote verschillen kunnen bestaan in groei en in het
optreden van groeistoornissen (Van Soest 1952; Van Vredenburch 1991; Leersnijder
1992). Dit herkomstvraagstuk heeft bij het onderzoek met de douglas een belangrijke rol gespeeld omdat criteria moesten worden ontwikkeld om de herkomstkwaliteit
te kunnen beoordelen. Het systematische onderzoek naar de groeiplaatseisen van de
grove den is hierdoor verhinderd omdat het zeker was dat de grove denin Nederland
van uiteenlopende herkomst was maar het oordeel over de bruikbaarheid van beoordelingscriteria uiteenliep. Het onderzoek naar de groeiplaatseisen van de zomereik
is vertraagd doordat criteria om het fenotype van zomereikenopstanden te kunnen
beoordelen ontbraken. Tijdens het onderzoek met de fijnspar bleek dat aan herkomst
gebonden fenotypische verschillen aanwezig waren. Toen bleek dat bruikbare selectiecriteria ontbraken en veel opstanden blijkbaar uit herkomstmengingen bestonden,
zijn de herkomstkenmerken van de opgenomen fijnsparopstanden buiten beschouwing gebleven.
Het aantal meetperken per boomsoort en de ligging ervan zijn vaak eerder het
resultaat van het onderzoek geweest dan het uitgangspunt. Het kleinste aantal meetperken is opgenomen in beplantingen van witte els (19), het grootste aantal in populierenopstanden (904, verdeeld over 20 cultivars). Meestal is één meetperk in een
opstand aangelegd, maar waar binnen een opstand duidelijke bodemverschillen optraden zijn soms meerdere meetperken aangelegd (zie bijvoorbeeld Schoenfeld
1975b). In het 'Robusta'-onderzoek is gekozen voor de regel "één meetperk per
opstand" om overrepresentatie van opstanden met een identiek beheer te voorkomen.
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4.3 Dekeuze en bepaling vandeafhankelijke variabele: boniteit
Uit de bespreking van de methoden die in gebruik zijn om de groei van een
opstand te karakteriseren (Hoofdstuk 3) volgt dat de meest gebruikte en het minst
door beheermaatregelen beïnvloede maatstaf de opperhoogte (h t o p ) of de dominante hoogte ( h ^ o m ) is (Jansen, Sevenster & Faber 1996).De opperhoogte is gedefinieerd
als "het opstandsgemiddelde van de hoogste boom per are" en de dominante hoogte
als "het opstandsgemiddelde van de dikste boom per are". Meestal is in het groeiplaatseisenonderzoek de opperhoogte bepaald. Het verschil tussen opperhoogte en
dominante hoogte is per opstand gering (enkele centimeters) en daarom voor het
groeiplaatseisenonderzoek - waarin het kleinste gemeten lengteverschil minstens
één decimeter bedraagt -niet van belang (Jansen, Sevenster & Faber 1996). In het vervolg wordt alleen gesproken over de opperhoogte (h t o p ). In het oudste Nederlandse
groeiplaatseisenonderzoek met Japanse lariks en douglas is als groeimaatstaf de
volumeboniteit ( I m m a x ) toegepast. In deze publicatie wordt hiervan afgeweken
omdat in de in Nederland gebruikte groei- en opbrengsttabellen een eenduidig verband is aangenomen tussen de hoogte- en de volumeboniteit. Er is geen rekening
gehouden met een eventuele invloed van bijvoorbeeld het klimaat op de volumeboniteit bij gelijke opperhoogteboniteit ("Ertragsstufen" cf. Begin & Schütz 1994;
Kramer 1963; Mitscherlich 1952). Het gebruik van de volumeboniteit geeft dus niet
meer informatie over de opstandproductiviteit van Nederlandse bosopstanden dan
de opperhoogteboniteit. Voor de populier heeft de volumeboniteit geen betekenis als
maat voor de groeiplaatskwaliteit omdat de volumeboniteit afhankelijk is van het
gekozen plantverband (Jansen, Sevenster & Faber 1996).
Het aantal gemeten bomen per opstand loopt uiteen. In het oudste onderzoek
met de Japanse lariks (1950-1954), met de Amerikaanse eik (1953) en met de douglas
(1955-1956) werd hoofdzakelijk onderzoek uitgevoerd in bestaande meetperken,
waarin per are de hoogte van de hoogste boom werd gemeten. Het aantal meetbomen
per opstand is dan afhankelijk van de oppervlakte van de opstand. In het overige
onderzoek zijn uiteenlopende aantallen bomen per meetperk gemeten. Soms is niet
de opperhoogte maar de gemiddelde hoogte (hp e m ) gemeten. Tabel 4.1 geeft daarvan
een overzicht.
De gemiddelde hoogte is niet bruikbaar als groeimaatstaf omdat deze afhankelijk is van de opstandbehandeling (dunning) en daarom moet worden omgezet in
de opperhoogte. Dewaarde van de gemiddelde hoogte per opstand is met behulp van
de getabelleerde waarden voor h t o p en h „ e m en met inachtname van de opstandleeftijd omgezet in de opperhoogte (Jansen, Sevenster & Faber 1996). Deze waarden
van h t 0 p zijn omgezet in de S-waarde (d.w.z. de opperhoogte (m) bij oneindig hoge
leeftijd, welke waarde in beginsel onafhankelijk geacht wordt te zijn van de opstandleeftijd). De S-waarde wordt berekend met de formule:
S = h t o p (m) * (l-exp((-C7)*t))**(-C8)
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waarin t de opstandleeftijd (jaren) vanaf kieming resp. stek is, C7 en C8 voor de
boomsoort specifieke constanten zijn (Jansen, Sevenster & Faber 1996). Voor populieren (met uitzondering van de esp) wordt de S-waarde berekend uit h g e m . Voor
deberekening van de S-waardevan douglas en zomereik zijn de uit dejongste onderzoekingen afgeleide waarden voor C7 en C8 gebruikt (Bianchi, Mohren &Olsthoorn;
in preparation). In het vervolg worden de uitdrukkingen "S-waarde" en "boniteit"
door elkaar gebruikt. Met "boniteit" wordt in het vervolg steeds - tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld - de opperhoogteboniteit (S-waarde, m) bedoeld.
De intercept-methode is in het Nederlandse groeiplaatseisenonderzoek niet
toegepast. In het groeionderzoek van 'Robusta'populier in de periode 1962-1989

Tabel 4.1
Overzicht van de toegepaste meetmethoden in het groeiplaatseisenonderzoek van
"De Dorschkamp" 1950-1991.
Table 4.1
Forest mensuration methods applied in the growth-site research of "De
Dorschkamp" 1950-1991.

BOOMSOORT

OPPERVLAK MEETPERK

AANTAL MEETBOMEN

TREESPECIES

PLOT SIZE

NUMBER OF MEASURED TREES

Japanse lariks
Amerikaanse eik
Douglas (1955-1956)
Zomereik
Wintereik
Beuk
Douglas (1959-1960)

onbepaald
onbepaald
onbepaald
2-8 are
2-6 are
2-4 are
1-8 are

Fijnspar

5 are

Corsicaanse den

> 20 jaar: 25 bomen
< 20 jaar
onbepaald

opperhoogteboom/are
opperhoogteboom/are
opperhoogteboom/are
opperhoogteboom/are
opperhoogteboom/are
opperhoogteboom/are
> 25 meetbomen, waaruit
n
t o p t 1 P e r a r e ' ' s berekend
(Van Goor 1968)
25 bomen; van 5 opperhoogte
bomen (1 per are) is h t o p
berekend
5 opperhoogtebomen
h „ e m (200 bomen)
10 opperhoogtebomen

1 are
2 are

h „ e m (6 bomen)
opperhoogteboom/are

onbepaald
onbepaald
onbepaald

h g e m (25 bomen)
hgem (2-3 bomen, soms <10)
h „ e m (2 bomen)

onbepaald

ha e m (gemeten zijn
5 medeheersende bomen)

Esp
grove den
(Waenink 1978)
(Jansen 1973)
'Marilandica'Populier (1955-1961)
Populier (1962-1990)
'Robusta'-populier
(1978-1990)
Eerste- en tweedegeneratie in Drenthe
(1974-1977)
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(Schoenfeld 1979) is een variant gebruikt, nl. de maximale groei (MAX), die is afgeleid uit de bij populieren relatief gemakkelijk vast te stellen ontwikkeling van de
hoogtegroei, omdat bij populieren de takkransen in de winter duidelijk zichtbaar
zijn. MAX is gedefinieerd als de grootste waarde van het voortschrijdend gemiddelde over vijfjaar van de jaarlijkse hoogtebijgroei. MAX is echter niet direct gerelateerd
aan de opstandleeftijd en niet aan de hoogteboniteit. In het groeiplaatseisenonderzoek van 'Robusta'populier (1978-1990) is MAX niet berekend. De meting van de
tegenhanger van de intercept-methode, nl. de jeugdgroei ("aanloopgroei": hoogtegroei in de eerste jaren na de aanleg) is toegepast bij 'Robusta'populier, douglas en
fijnspar. In het onderzoek naar de bosgeneratieverschillen in Noordoost-Nederland
(Van den Burg & Schoenfeld 1987) zijn per meetperk vijf medeheersende bomen
geveld waarvan de ontwikkeling van de hoogtegroei is gemeten. Het omzagen van
medeheersende bomen -om van heersende bomen niet te spreken -wordt slechts in
uitzonderingsgevallen door beheerders toegestaan. Deze methode heeft dus beperkingen in de toepassing.
Degegevens van het groeiplaatseisenonderzoek zijn meestal voor één of meerdere groeigebieden verzameld (beuk, Corsicaanse den, douglas, fijnspar, grove den,
Japanse lariks, zwarte els, wintereik en zomereik). Daaraan zijn in het voorliggende
onderzoek toegevoegd gegevens van diverse, niet primair op groeiplaatseisen gerichte onderzoekingen (Amerikaanse eik, es, esp, populier, wintereik en witte els). Het
onderzoek met 'Robusta'populier is als landelijk onderzoek opgezet. De meetmethoden in dat onderzoek zijn in grote lijnen dezelfde geweest als in het eerdere groeiplaatseisenonderzoek, zij het met afwijkingen wat meetperkoppervlakte en aantallen
gemeten bomen betreft.

4.4 De keuze van de onafhankelijke variabelen en
van de factoren
In het groeiplaatseisenonderzoek tracht men de relaties vast te stellen tussen
de eigenschappen van de groeiplaats (predictorvariabelen) en de reactie daarop van
de boomsoort (responsvariabele), die meestal als groei wordt weergegeven. Deze
relaties worden gebruikt om de groei van een opstand te kunnen voorspellen.
Voorbeelden van predictorvariabelen zijn de grondwaterstand, het P-totaal-cijfer en
de gemiddelde temperatuur in de vegetatieperiode. Als responsvariabele wordt in
het groeiplaateisenonderzoek de boniteit gebruikt. Ook kunnen kwalitatieve eigenschappen (ook wel factoren genoemd) groeiverschillen verklaren. Ze vormen groepsindelingen, die een onderliggende ordening kunnen bezitten (ordinale variabelen) of
waarvan de elementen geen geordende relatie bezitten of t.a.v. vele eigenschappen
zeer heterogeen zijn (nominale variabelen) (Oude Voshaar 1994). In het groeiplaatseisenonderzoek is de grondwatertrap een ordinale variabele. Een voorbeeld van een
nominale variabele vormen de groeigebieden waarin Nederland wordt ingedeeld.
Het onderscheid tussen respons- en predictorvariabelen is niet absoluut. De pH van
de grond wordt traditioneel als predictorvariabele gehanteerd, maar het is argumen-
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teerbaar dat de pH ook kan worden opgevat als het gevolg van processen in de
bodem onder invloed van de vegetatie, en dan responsvariabele is. Hetzelfde geldt
voor de vegetatie, die bijvoorbeeld in het bodemchemisch onderzoek de rol van
responsvariabele vervult, maar in de relatie met de boniteit als (correlatieve, niet
causale) predictorvariabele optreedt.

4.4.1 Dewaterhuishouding en de luchthuishouding
De kwantificering van de watervoorziening van bossen heeft dezelfde problemen opgeleverd als die van landbouwgewassen. In de loop van het onderzoek zijn
verschillende methoden toegepast om de watervoorziening van Nederlandse bossen
te kunnen weergeven. Deze methoden berustten op het gebruik van de grondwaterstand, de grondwatertrap, de vochtleverantie en de transpiratie. De grondwaterstand
is in het groeiplaatseisenonderzoek weinig gebruikt omdat langjarige meetgegevens
van bossen vrijwel niet ter beschikking stonden. Het gebruik van de overige kenmerken is in hoge mate beïnvloed door de samenwerking in het bosecologisch
onderzoek van het Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" en het veldbodemkundig
onderzoek van de Stichting voor Bodemkartering (Van Diepen 1995). De door deze
laatste instelling ontworpen systemen van grondwaterfrappen zijn door het bosbouwkundig onderzoek toegepast. In het onderzoek naar de groeiplaatseisen van de
Japanse lariks (Van Goor 1954a) was dit systeem nog eenvoudig (onderscheiden klassen: vochtig, matig droog, droog en zeer droog) maar vanaf het uitgebreide landelijke douglasonderzoek 1959/60 (Van Goor 1968) is gebruik gemaakt van het uit zeven
hoofdklassen bestaande systeem van grondwatertrappen. Sinds het operationeel
worden van het door de Stichting voor Bodemkartering ontworpen WIB-C-systeem
(Interpretatie van bodemkaarten ... 1979) is in het groeiplaatseisenonderzoek de toepassing van het vochtleverend vermogen of van de gradatie ervan gebruikelijk
geworden. Het zou daarom in de lijn der verwachtingen hebben gelegen dat na de
afronding van het WIB-C-systeem voor de bosbouw (Waenink & Van Lynden 1988,
1989) de kwantificering van de watervoorziening van bossen zou zijn uitgevoerd
door toepassing van simulatietechnieken (Bouma 1995;Van Lanen 1991). Dit is echter niet gebeurd. De oorzaken daarvan zijn besproken in paragraaf 2.1 (onderdeel
"simulatiemethoden"). Deze oorzaken hebben ertoe geleid dat tot aan de afsluiting
van het groeiplaatseisenonderzoek in 1990 de watervoorziening van de onderzochte
opstanden is vastgesteld door schatting van de gradatie van het vochtleverend vermogen. Deze gradatie is invariant in de tijd en heeft dus hetzelfde karakter als de
eveneens tijd-invariante S-waarde.
De karakterisering van de watervoorziening van de onderzochte opstanden is uitgevoerd metde doordeStichtingvoorBodemkarteringgehanteerde methoden,beschreven door
Interpretatie van bodemkaarten...1979, Van Soesbergen et al. (1986) en Ten Cate et al.(1995).
Dewatervoorziening door de bodem wordt gedefinieerd als de hoeveelheid water die in een
groeiseizoen van 150dagen (15April t/m 15september) in een 10%-droogtejaar aan de plantenwortel kanworden geleverd. Degrootte ervan wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbaarwaterindebewortelde zoneplusdehoeveelheid dievanuit hetgrondwater aandebewortelde zone kan worden geleverd ("nalevering"). Voorhangwaterprofielen is het vochtleverend
vermogen gelijk aan de hoeveelheid beschikbaar water, d.i. het verschil tussen het watergehaltebijpF=1.7/2.0/2.3(afhankelijk vandevoorjaarsgrondwaterstand) enpF=4.2.Hetvocht-
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leverend vermogen (VL)wordt uitgedrukt in mm. Inhet terrein ofwaar sprake isvan nalevering van water vanuit het grondwater gedurende het gehele groeiseizoen of minstens een
gedeelte ervan, moet vaak met schattingen worden volstaan. Het systeem waarmee wordt
geschat bestaat uit vijf klassen met eenbreedte van 50mm (5=0-50 mm;4=50-100mm;
3 = 100-150 mm; 2= 150-200 mm en 1=>200 mm (200-250 mm)).Deze schatting levert de
"gradatie van het vochtleverend vermogen" (VL„r). Omdat de klassen van gradatie dezelfde
breedte hebbenbehoeven zein destatistische bewerking niet alseenfactor teworden opgevat
maar worden zeals discrete variabele beschouwd.
Er zijn twee procedures toegepast. Dewaarde van VL„ r is in een aantal onderzoekingen (zomereik, wintereik, beuk, 'Robusta'populier) tijdens de veldopname
bepaald. Waar geen terreinopname van de gradatie van het vochtleverend vermogen
had plaatsgevonden - hetgeen met de tot 1977/78 uitgevoerde groeiplaatseisenonderzoekingen (grove den, Corsicaanse den, douglas, fijnspar, Japanse lariks, zwarte
els en populierenklonen) het geval was - is de waarde van VLgr geschat door vergelijking van de wel in het terrein opgenomen gegevens van moedermateriaal, bodemsubgroep en grondwatertrap met gegevens in karteringsrapporten van boswachterijen (bodemkaart, GT-kaart, tabellarische overzichten van het vochtleverend vermogen), die ter beschikking staan sinds de invoering door de Stichting voor
Bodemkartering van het systeem van bodembeoordelingsfactoren (Waenink &Van
Lynden 1988).
Het vochtleverend vermogen van de bodem is een statistische grootheid. Het
is identiek met het neerslagtekort in een "10%-droogtejaar". Het neerslagtekort is het
verschil tussen de neerslag (N) en de potentiële verdamping (E p o t ) van het gewas.
Volgens Locher, De Bakker &Steur (1990; Deel 1, p. 273) is te verwachten dat het
vochtleverend vermogen van identieke gronden niet in geheel Nederland hetzelfde
is omdat het neerslagtekort uiteenloopt. Een correctie voor dit verschil is in het WIBC-landevaluatiesysteem van de voormalige Stichting voor Bodemkartering
(Interpretatie van bodemkaarten... 1979) niet ingevoerd. Omdat het groeiplaatseisenonderzoek voor een aantal boomsoorten landelijk is uitgevoerd, was niet uit te sluiten dat dergelijke regionale verschillen in de watervoorziening een rol speelden. Een
correctie voor gebiedverschillen van de volgens het landelijke systeem van de
Stichting voor Bodemkartering bepaalde waarden van VL„ r is uitgevoerd met behulp
van de in Locher et al. vermelde gegevens. Er kan worden berekend dat het gemiddelde neerslagtekort in een "10%-droogtejaar" voor de bosgebieden in Nederland de
volgende waarden heeft (tabel 4.2):
Het verschil tussen het gebied Veluwe (CO) en het referentiegebied bedraagt
-30 mm (overeenkomend met ca. 0.5 VL-gradatie), en tussen het gebied NO+O en het
referentiegebied -60 mm (overeenkomend met ca. 1.0 VL-gradatie). De voor het
gebiedeffect gecorrigeerde waarde van VL„r wordt Vgb genoemd. Deze nieuwe predictorvariabele Vgb is berekend door de waarden van VL„ r voor het gebied CO met
0.5 te verminderen en voor het gebied NO+O met 1.0. Voor de strook achter de duinen (MH+MZ) is Vgb berekend door de waarde van VL„ r met 0.5 te vermeerderen.
Deze laatste correctie is van belang voor populierenopstanden in Zeeland, ZuidHolland en Noord-Holland. Als VL„ r de waarde 1.0 had is geen correctie uitgevoerd
omdat de VL-gradatie 1.0 geen bovengrens heeft.
Een eigenschap die nauw samenhangt met de waterhuishouding, is de zuur-
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stofvoorziening van de wortels. Metingen daarvan zijn niet uitgevoerd. Als maatstaf
is gekozen de hoofdzakelijk op de GHGberustende beoordelingsfactor "gradatie van
de ontwateringstoestand" (OT) (Waenink & Van Lynden 1988). In feite bestaat deze
beoordelingsfactor uit enkele groepen grondwatertrappen.

4.4.2 Klimaatvariabelen
In het Noordwest-Europese groeiplaatseisenonderzoek is enerzijds aandacht
besteed aan het probleem hoe meteorologische variabelen kunnen worden toegepast
in regressiestudies, waarbij de waardering van de mogelijkheden in verband met de
onderlinge samenhang van deze variabelen uiteenloopt (Kublin, Kredler &
Arbesmeier 1988;Mayer & Schmidt 1975;Schlenker 1975;Wallen 1975;White 1979;
Wilmers 1975). Anderzijds is in een aantal onderzoekingen de betekenis van afzonderlijke meteorologische variabelen onderzocht, onder andere door Hägglund
(1981), Hartmann & Schnelle (1975), Köhler (1984), MacDonald (1951), Miller &
Cooper (1976), Mitscherlich (1963, 1970/75), Nebe (1968), Pilcher &Gray (1982),
Schober (1953), Vogel-Daniels (1968) en White (1982a, 1982b). Tamelijk gedetailleerd onderzoek is voor de fijnspar en de zilverspar (Abies alba) uitgevoerd door
Kublin, Kredler & Arbesmeier (1988),Köhler (1984) en Nebe (1968) en voor de grove
den door White (1982a, b).
In Nederland zijn studies gedaan door Hesselink (1928) voor de grove den en
door Veen (1954) voor de Japanse lariks. De betekenis van weer en klimaat voor
bomen is in Nederland hoofdzakelijk beoordeeld op basis van klimaat- en groeigebiedindelingen (Veen 1949, Sissingh 1982, Aanleg en beheer...1981, Van der Werf
1991 en Mörzer Bruins &Westhoff 1951). Deze groeigebiedindelingen geven geen
inzicht in de betekenis van de afzonderlijke meteorologische predictoren. Uit verschillende waarnemingen volgt dat voor de Nederlandse bosbouw niet volstaan kan
worden met het onderscheid in klimaat- en groeigebieden. Er zijn in de Nederlandse
bosbouwkundige literatuur aanwijzingen dat meteorologische verschillen van

Tabel 4.2
Hetgemiddelde neerslagtekort voor Nederlandsebosgebieden ineen "10%-droogtejaar"
Table4.2
Meanprecipitation deficitof Dutch forestregions ina "10 %-dry-year".

BOSGEBIED
(ZIETABEL4.4)
FORESTREGION
CW,L,MN,PL,PN,PO,PZ,R,ZO,ZW
(= referentiegebied)
CO
NO,0
MH.MZ.PW
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belang zijn voor de groei en de conditie van boomsoorten. Jansen (1928) en Blokhuis
(1966) vermelden het massale sterven van de grove den als gevolg van het optreden
van het denneschot [Lophodermium seditiosum] in de eerste decaden van deze eeuw
in Drenthe. Ze vermoedden een samenhang van deze aantasting met de windsnelheid. Schade door wintervorst bij de Corsicaanse den is er de oorzaak van geweest
dat deze variëteit van Pinus nigra in het Noordoostelijk bosgebied bijna geheel is verdwenen (Ten Cate-van Elsland &Van Goor 1974; Blokhuis 1966). De douglas vertoont een significant lagere boniteit in het Zuidelijk bosgebied in vergelijking met
het Noordoostelijk bosgebied (Van Goor 1968). De oorzaak van dit verschil wordt
gezocht in het grotere neerslagtekort van het Zuidelijk bosgebied. Veen (1954) komt
tot dezelfde conclusie voor de verklaring van regionale groeiverschillen van de
Japanse lariks. Schoenfeld (1979) heeft aangetoond dat op gronden met een goede
watervoorziening en hoge bodemvruchtbaarheid de jaarscheutlengte van
'Robusta'populier positief samenhangt met deJulitemperatuur. Delengtegroei van de
Hollandse iep wordt in West-Nederland geremd door de gemiddeld hogere windsnelheid (Schoenfeld 1975a).Deuiteenlopende windinvloed op populierenklonen is
er de oorzaak van dat daarmee bij het adviseren omtrent de bruikbaarheid van klonen rekening mee moet worden gehouden (Van Haaren 1987).
Een bruikbare onderzoekmethode zou zijn om de boniteit te correleren met
meteorologische variabelen die de situatie in de boom of de boomkroon weergeven
(Cleary & Waring 1969;Flemming 1993), maar dergelijke gegevens zijn niet beschikbaar. Van de twee mogelijkheden die wel ter beschikking stonden om de meteorologische gegevens per meetperk te bepalen, namelijk interpolatie van gegevens tussen
weerstations (Normalen en standaardafwijkingen... 1982) of interpolatie van klimaatkaarten (Klimaatatlas van Nederland 1972) is voor de laatste mogelijkheid gekozen
omdat de meeste meetperken niet in de directe omgeving zijn gelegen van een weerstation. De selectie van de meteorologische gegevens is meestal gebaseerd op gemiddelde waarden van temperatuur, neerslag, relatieve luchtvochtigheid, windsnelheid,
vorstdagen en neerslagtekort. Een discussiepunt is ofvoor de omloop van een boomsoort (die kan uiteenlopen van een paar decaden voor populier tot meer dan 100 jaar
voor bijvoorbeeld zomereik en beuk) het klimaat als constant mag worden verondersteld. In de meeste groeiplaatsonderzoekingen wordt dat wel gedaan, maar de
juistheid van dat uitgangspunt wordt door onder andere Henderson & Brubaker
(1986) voor douglasopstanden in het Noordwesten van de Verenigde Staten ontkend.
In deze publicatie is ervan uitgegaan dat de meteorologische variabelen geen trend
van betekenis hebben vertoond in de omloopperiode. De meteorologische variabelen
die zijn opgenomen vindt men in tabel 4.3.
De overwegingen die tot deze keuze hebben geleid zijn de volgende geweest.
Temperatuur en neerslag zijn klimaat-elementen waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze de groei van boomsoorten mede bepalen. Het stond niet op voorhand vast
welke maandcijfers in de vegetatieperiode een merkbare invloed op de groei uitoefenen (uit het onderzoek van Hesselink (1928) met de grove den bleek de invloed van
winter, voorjaar en zomer), zodat de gemiddelde maandcijfers van temperatuur en
neerslag in de vegetatieperiode als variabelen zijn opgenomen. Als extra variabele is
de gemiddelde januaritemperatuur (T; an ) opgenomen zodat rekening kan worden
gehouden met effecten van de wintertemperatuur op naaldboomsoorten, zowel door
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de invloed ervan op de fotosynthese als op de winterrust. De gemiddelde windsnelheid (op jaarbasis) is om twee redenen opgenomen. In de eerste plaats staat de betekenis van de wind voor de boomgroei in algemene zin vast (Barsch 1963; Ford &
Milne 1981; Grace 1977, 1981; Telewski 1995). In de tweede plaats is het verschil
tussen de gemiddelde windsnelheid in Midden-Europa (W = 2-4 m.sec" 1 ) en de
zuidoostelijke helft van Nederland (W = 3-4 m.sec"1) vrij groot (Flemming 1987).
Voor de noordwestelijke helft van Nederland (W = 5-6.5 m.sec"1) is niet alleen het

Tabel 4.3
Overzicht van inhetgroeiplaatseisenonderzoek opgenomen meteorologische variabelen.
Table 4.3
Summary of climatic variables in the Dutch growth-site research.

CATEGORIE

VARIABELE

Temperatuur (°C)

gemiddelde jaartemperatuur (T; aar )
gemiddelde temperatuur indemaand januari (T; an )
gemiddelde temperatuur indemaanden mei, juni, juli,
augustus enseptember (T m e i , T j u n , T j u l , T a u „, T s e p )
gemiddelde temperatuur indevegetaüeperiode (TveK)

Wind (m.sec )

gemiddelde jaarlijkse windsnelheid (W)

Vorstdagen (dagen)

gemiddeld aantal dagen waaropde
minimumtemperatuur beneden 0°Ckomt(DO)

Neerslag (mm)

gemiddelde jaarlijkse neerslag (N: aar )
gemiddelde neerslag indemaanden mei, juni, juli, augustusen
september
( N mep Njun- N jub Naug> N sep):
gemiddelde neerslag indevegetatieperiode (Nve„)

Neerslagtekort (mm)

gemiddelde waarde van N -E p o t (E pot =0.8 *E 0 ,
waarin E 0 de"Penman-verdamping is):
gemiddeld neerslagtekort indemaanden mei, juni, juli, augustusen
september
(^mei' "jun' V jul' v aug' v sep' ;
gemiddeld neerslagtekort indevegetatieperiode (Vve„)

Relatieve
Luchtvochtigheid(%)

gemiddelde waarde indevegetatieperiode (RveK);
gemiddelde waarde indemaanden mei,juni, juli,
augustus enseptember (R mei , R jun , R jul , R a u g , R s e p )

Zonuren (uren.jaar'l)

aantal zonuren (Zo)

Vegetatieperiode

het aantal dagen waarop degemiddelde temperatuur
minstens 5°C (veg05) cq. 10°C (veglO)bedraagt (alleen
toegepast voor douglas (opname 1959/60)en 'Robusta'populier
(opname 1978-1990)

Temperatuur:
Neerslag:
Windsnelheid:
Relatieve Luchtvochtigheid:
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verschil met Midden-Europa maar ook dat met de zuidoostelijke helft van belang.
Het aantal vorstdagen (DO= aantal dagen waarop de temperatuur een waarde beneden 0°C bereikt, hetgeen moet worden onderscheiden van het aantal ijsdagen) is
opgenomen omdat volgens Kozlowski, Kramer &Pallardy (1991) 0°C een fysiologisch belangrijke temperatuur is. Het neerslagtekort (V) is een variabele die als een
maat kan worden gezien voor de drijvende kracht van de evapotranspiratie (Benecke
1989). Het kan inzicht verschaffen in de gevolgen van atmosferische droogte bij een
overigens voldoende watervoorziening door de bodem. De relatieve luchtvochtigheid (R)is onder de predictorvariabelen opgenomen omdat deze variabele in het buitenlandse onderzoek soms een rol speelt. Op voorhand kan worden vastgesteld dat
de relatieve luchtvochtigheid volgens de Klimaatatlas van Nederland (1972) in het
pleistocene deel van Nederland weinig is gedifferentieerd. Debetekenis van het jaarlijks aantal uren zonneschijn (Zo) is alleen bij 'Robusta'populier onderzocht omdat
deze boomsoort landelijk is geïnventariseerd. Voor de overige boomsoorten is het
gegeven niet opgenomen omdat de gradiënt van het jaarlijkse aantal uren zonneschijn overwegend oost-west verloopt en de meeste opnamen van deze soorten in de
oostelijke helft van Nederland zijn gelegen.
Wat betreft de toepassing van de vegetatieperiode als predictorvariabele zijn
twee werkwijzen toegepast. Voor de meeste onderzochte boomsoorten is de vegetatieperiode niet als predictorvariabele ingevoerd, maar conventioneel op 150 dagen
gesteld naar analogie van Interpretatie van bodemkaarten... (1979). Aangenomen is
dat een eventuele invloed van de lengte van de vegetatieperiode tot uiting komt in
de relaties tussen de hoogteboniteit en de gemiddelde maandtemperatuur. Door sommige auteurs wordt aan de lengte van de vegetatieperiode of aan een volgens enkele
methoden berekende daggraadsom (waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van
een drempelwaarde, waarvoor vaak 5°Cof 10°Cwordt genomen) een grote betekenis
toegekend (Hartmann & Schnelle 1970; Houtzagers 1956). De Klimaatatlas van
Nederland (1972) biedt niet de mogelijkheid om de daggraadsom te berekenen. Wel
kan het tijdstip worden berekend waarop in het voorjaar de als critisch beschouwde
waarde van 5°C resp. 10°C wordt overschreden en in het najaar wordt onderschreden. De lengte van deze perioden (gecodeerd als "veg05"resp. "veglO") is berekend
voor douglas (hoofdstuk 5) en 'Robusta'populier (hoofdstuk 7) omdat voor deze
boomsoorten de opnamen een landelijke verspreiding hadden.
Van de mogelijkheid om klimaat-indexen in te voeren is spaarzaam gebruikt
gemaakt omdat in het geval van een significante correlatie met afhankelijke variabelen niet kan worden nagegaan welke van de samenstellende klimaatvariabelen in
feite de correlatie bepaalt. De enige hier toegepaste klimaat-indexen zijn de
Martonne-Index voor het gehele jaar en voor de vegetatieperiode. Ze zijn berekend
uit de neerslag en de gemiddelde temperatuur voor die perioden (N/(T+10)).

4.4.3 Fysiografische en veldbodemkundige gegevens
Om aansluiting te verkrijgen met de gegevens van de Vierde Nederlandse
Bosstatistiek...l985 en met bestaande indelingen van Nederland in plantengeografische districten en bosgebieden is per meetperk de ligging in de door deze Statistiek
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onderscheiden bosgebieden vastgelegd. De grenzen zijn hier en daar iets gewijzigd
en enkele bosgebieden zijn onderverdeeld (figuur 2). De coderingen en beschrijvingen vindt men in tabel 4.4.
Het belangrijkste verschil met de indeling van de Vierde Nederlandse
Bosstatistiek...l985 is dat het daarin onderscheiden "Restgebied" (dat ongeveer de
mariene gronden van West- en Noord-Nederland beslaat) is verdeeld over vier deelgebieden (MH, MN, MZ en P). De klimatologische verschillen tussen West- en
Noord-Nederland en het bodemkundig juvenile karakter van de IJsselmeerpoldergronden waren de aanleiding tot deze splitsing.
Per meetperk zijn meestal topografie, geologie, bodemeenheid en vanaf het

Tabel 4.4
Codering en beschrijving van de toegepaste indeling in bosgebieden (naar: Vierde Nederlandse Bosstatistiek...1985; gewijzigd).
Table 4.4
Codesand description of Dutch forest regions
(Fourth Dutch Forest lnventory;adapted).

CODE
CO
CW
L
MH
MN
MZ
NO

R
ZW

ZO

56

OMSCHRIJVING
Centraal Bosgebied, oostelijk deel (Veluwe en Gelderse Vallei)
Centraal Bosgebied, westelijk deel (Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi)
Limburgs lössgebied
Hollands Mariene Bosgebied (Holland tussen de Grevelingen en het
Noordzeekanaal, met inbegrip van het Utrechts-Zuid-Hollands Veengebied)
Noordelijk Marien Bosgebied (Noord-Holland benoorden het
Noordzeekanaal, en de mariene-kleigebieden van Friesland en Groningen)
Zuidwestelijk Marien Bosgebied (Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwse
eilanden en noordwestelijk Noord-Brabant)
Noordoostelijk Bosgebied (Overijssel benoorden de Vecht, Drenthe, ZO-Friesland
inclusief het Lage Midden en Gaasterland, en ZuidoostGroningen)
Oostelijk Bosgebied (Overijssel bezuiden de Vecht, en de Achterhoek)
IJsselmeerpolders (deze hebben in de Nederlandse bosbouw een wat
afzonderlijke plaats (Arnoldussen 1981)); onderverdeeld in:
PW
Wieringermeerpolder
PN
Noordoostpolder
PO
Oostelijk Flevoland
PZ
Zuidelijk Flevoland
PL
Lauwerszeepolder
Rivierkleigebied
Zuidwestelijk Bosgebied (Noord-Brabant behalve de noordwestelijke
strook); de oostelijke begrenzing is ongeveer de lijn 's-Hertogenbosch-EindhovenWeert; deze grens is aangebracht om het Peelgebied met zijn thans hoge veebezetting te kunnen onderscheiden van overig Noord-Brabant
Zuidoostelijk Bosgebied (Noord-Brabant ten oosten van de lijn
's-Hertogenbosch-Eindhoven-Weert; noordelijk en centraal Limburg)
Duingebied (Kustgebied, beperkt tot het duinlandschap, inclusief de
Waddeneilanden)
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begin van de zestiger jaren de bodemsubgroep en de grondwatertrap (GT, soms ook
GHG en GLG) opgenomen. De grondwatertrap is aangeduid volgens de methode die
in de zeventiger en tachtiger jaren in gebruik is geweest (Van der Sluys 1982; Locher,
De Bakker & Steur 1990), d.w.z. een systeem bestaande uit zeven hoofdklassen (I t/m
VII), aangevuld met vier subklassen. Tabel 4.5 geeft de indeling van de grondwatertrappen zoals die in karteringen voor de Bodemkaart van Nederland schaal 1: 50.000
en in boswachterijkarteringen tot 1990 is aangegeven en in het groeiplaatseisenonderzoek is gebruikt.
Het jongste systeem van grondwatertrappenindeling (De Vries & Van
Wallenburg 1990) is niet toegepast omdat de daarvoor benodigde veldopnamen ontbraken. Waar het onderzoek in samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering
is uitgevoerd, zijn sinds 1977 ook de gradaties van de beoordelingsfactoren VLgr
(vochtleverend vermogen), OT (ontwateringstoestand), zuurgraad (ZG) en voedingstoestand (VT) bepaald (Waenink & Van Lynden 1988).

4.4.4 Opstandgegevens
De verzamelde opstandgegevens zijn niet steeds dezelfde geweest. Het onderstaande overzicht geeft aan welke variabelen en factoren zijn opgenomen. Per meetperk zijn boomsoort (bij populier: cultivar), boswachterij of een andere eigendomsof beheerseenheidsaanduiding, vak- en afdelingsnummer, eventuele menging,
ondergroei (struiken en korte vegetatie), voorgeschiedenis, jaar van aanleg, aanleg-

Tabel 4.5
Grondwatertrappenindeling (in gebruik tot 1990).
Table 4.5
Description of groundwater classes (in useuntil 1990).
GRONDWATERTRAP

GHG
(cm - m.v.)

GLG
(cm - m.v.)

I
II
II*
III
III*
IV
V
V*
VI
VII
VIII 2 )

-1)
-1)

< 50
50- 80
50- 80
80-120
80-120
80-120
>120
>120
>120
>120
>120 (200)

> ca. 25
<40
> ca. 25
>40
<40
> ca. 25
40-80
> 80
>140

<:ondieper dan ...cm ;> dieper dan ...cm
1)De GHG komt in de winterperiode tot in het maaiveld
2)in de periode 1966-1990 aangeduid als VII*
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N

NO = Noordoostelijk bosgebied
O

= Oostelijk bosgebied

CO = Oostelijk Centraal bosgebied
CW = Westelijk Centraal bosgebied
ZO = Zuidoostelijk bosgebied
ZW = Zuidwestelijk bosgebied
L

= Zuidelijk Limburg (Lössgebied)

PL = Lauwerszeepolder
PN = Noordoostpolder
PO = Oostelijk Flevoland
PZ = Zuidelijk Flevoland
PW = Wieringermeer
MN = Marien gebied, Noord
MH = Mariengebied, Holland
MZ = Mariengebied, Zuid
Pi

= Rivierengebied

D

= Duingebied

Figuur 2
Indeling van Nederland in bosgebieden (Vierde Nederlandse Bosstatistiek, 1980-1983;
gewijzigd).
Figure 2
Division of TheNetherlandsin forestregions(FourthDutchForest Inventory, 1980-1983;
adapted).
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methode (plantsoenleeftijd, aantal planten.ha" 1 , zaaien, afzetten, grondbewerking,
bemesting bij aanleg) en stamtal.ha"-1 direct opgenomen of ontleend aan opstandsleggers, voor zover deze laatste aanwezig zijn of het gezochte gegeven daarin is vermeld. De opstandleeftijd is -waar deze onbekend was oftwijfel bestond aan de opgegeven leeftijd -gecontroleerd door telling aan boorspanen.
De herkomst van de douglas is fenotypisch beoordeeld (Van den Tweel 1986).
De beoordeling per opstand is gebruikt als selectiecriterium voor het opnemen van
de opstand in het gegevensbestand. In de opstanden van het douglasonderzoek
1959/60 is het S-percentage ("spacing index" volgens Hart) bepaald. Dit S-percentage is gedefinieerd als de waarde van de breuk 10746/(h tO p*^N) (h to p=opperhoogte
(m); N=stamtal.ha _1 ). Het S-percentage (niet te verwarren met de S-waarde) is een
maat voor de onderlinge concurrentie van de bomen in een opstand, die de boniteit
kan beïnvloeden. Het S-percentage is daarom opgenomen onder de onafhankelijk
variabelen.

4.5 Bodemchemisch en bodemfysisch onderzoek
De toepassing van bodemchemisch onderzoek in de bosbouw is zo oud als het
groeiplaatseisenonderzoek (ziebijvoorbeeld Hartmann 1928). Sinds de toepassing van
het bodemchemisch onderzoek is erover gediscussieerd of deze onderzoekmethode
bruikbare resultaten geeft. Het voert in het kader van deze publicatie te ver om de
geschiedenis van het bodemchemisch onderzoek in de bosbouw te beschrijven. In
plaats daarvan wordt volstaan met het weergeven van een aantal kernmomenten, die
betrekking hebben op Duitsland, waar vrij veel aandacht isbesteed aan dit onderwerp.
Een oordeel over het oudere bodemchemische onderzoek in Duitsland is door
K.F.Hartmann gegeven in zijn in 1928 verschenen dissertatie. Hij komt daarin tot de
conclusie dat de uitkomsten van P-, K-, Ca- en Mg-totaalgehalten van de minerale
grond geen uitspraak veroorloven over de relaties ervan met de boniteit van de grove
den. Dit negatieve oordeel is door auteurs als Dengler (1930) en Wiedemann (1951)
overgenomen. Aan de andere kant is de betekenis van de totaal-gehalten van N, P,K,
Ca en Mg voor bijvoorbeeld de grove den in bepaalde onderzoekingen aangetoond
(Heinsdorf 1963), en worden totaal-gehalten gebruikt ter karakterisering van groeiplaatseenheden zonder dat een direct verband wordt gelegd met de boniteit van
boomsoorten (Kilian 1981; Kopp 1967). In het Duitse groeiplaatseisenonderzoek in
de zestiger jaren is het bodemchemische onderzoek wat hoger gewaardeerd, hoewel
dat vooral betrekking had op de bepaling van het C/N-quotiënt (Hofmann 1968;
Evers 1961,1964,1967). Het bosbouwkundige onderzoek in de Verenigde Staten kon
daarentegen meer waardering opbrengen voor het bodemchemische onderzoek, zij
het eveneens met enig voorbehoud (Lutz & Chandler 1947).
Het bezwaar dat tegen de toepassing van totaal-bepalingen wordt ingebracht,
nl. dat de op deze wijze bepaalde gehalten geen maatstaf vormen voor de beschikbaarheid van de minerale voedingsstoffen trachtte men te ondervangen door gebruik
te maken van extractiemethoden uit het landbouwkundig onderzoek. De discussie
daarover (zie bijvoorbeeld de samenvatting bij Baule & Fricker 1967) vertoont regel-
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matig dezelfde elementen nl. (1) dat landbouwkundige methoden te weinig gedifferentieerde resultaten leveren, (2) dat dat in de eerste plaats wordt veroorzaakt door
de gebrekkige simulatie van de tijdsduur waarin de ionenopname door een opstand
plaats vindt (een omloop in plaats van een vegetatieperiode), (3) dat de representatie van het wortelmilieu door de grondmonstername onvolkomen is wegens de heterogeniteit van de beworteling en het bodemprofiel, de worteldiepte en de bijdrage
van de mycorrhiza aan de voedingsstoffenopname, en (4) dat de verhouding van de
bijdrage van de wortels in de ectorganische horizont en in de minerale grond aan de
opname van water en minerale voedingsstoffen onbekend is.
Het bodemchemisch onderzoek in de Nederlandse bossen weerspiegelt enerzijds de invloed van het Duitse bosbouwkundig onderzoek, dat berustte op een langere traditie, maar anderzijds is de specifieke betekenis van de Nederlandse omstandigheden merkbaar. Inhet onderzoek van het Rijksbosbouwproefstation (1919-1933) en in
de daarvan uitgaande onderzoekingen in opstanden van douglas (De Hoogh 1925),
Corsicaanse den en Oostenrijkse den (De Koning 1927) en Japanse lariks (De Koning
1936) was van bodemchemisch onderzoek geen sprake. Het negatieve oordeel van de
tijdgenoot Mijers (1937) is hiervoor (zie 3.2.1.) al genoemd. Houtzagers (1948, 1956)
achtte de bodemvruchtbaarheid van weinig, hoogstens van incidentele betekenis.
Het belang van bodemchemisch onderzoek voor de verklaring van boniteitverschillen is aangetoond door Van Goor, die in zijn onderzoek naar de relatie tussen groei en groeiplaats van de Japanse lariks (1954a) en van de douglas (Schelling
&Van Goor 1958) zich niet alleen baseerde op het vergelijken van groeiplaatsen en
groei, maar daarbij ook (naast vanzelfsprekend de watervoorziening) bodemchemische variabelen betrok. De achtergrond daarvan is gelegen in de bekendheid met het
landbouwkundige onderzoek, dat resultaten van bodemchemisch onderzoek succesvol toepaste voor bemestingsadviezen (De Willigen & Van Noordwijk 1987). Het
bleek uit een methodenvergelijking dat het P-totaal-cijfer wel, het P-citroenzuur-cijfer geen voldoende differentiatie van de boniteiten van de Japanse lariks te zien gaf.
In het bosvegetatiekundig onderzoek heeft Zonneveld (zie Bannink, Leys &
Zonneveld 1973) bodemchemisch onderzoek aangemoedigd en toegepast.
De methoden die in het bodemchemisch onderzoek voor de bosbouw zijn
gebruikt hebben hun eigen achtergrond, geschiedenis en rechtvaardiging. Men moet
in het oog houden dat het primaire doel van een bepalingsmethode is,uitkomsten te
leveren die samenhang vertonen met een responsvariabele. Het "hoe" van de relatie
- gesteld dat er een relatie is - is van directer belang dan het "waarom" van de relatie, al sluit dat de zin van de vraag welke mechanismen de beschikbaarheid van een
minerale voedingsstof bepalen, zeker niet uit (De Willigen & Van Noordwijk 1987).
Er wordt hier niet ingegaan op de achtergrond van de keuze van bepaalde
methoden. Sommige (bijvoorbeeld de bepaling van de pH volgens diverse extractiemethoden, namelijk in water-, CaCl 2 - of KCl-extract) worden vaak routinematig toegepast zonder dat de vraag wordt gesteld of de bepaling wel zinvol is. Andere (bijvoorbeeld P-HC1 2M) zijn proefsgewijs toegepast om na te gaan of de uitkomsten bijdroegen aan de verklaring van groeiverschillen.
Basis van het bodemchemisch onderzoek voor de bosbouw is de grondmonstername. Dezewordt in Nederland uitgevoerd door per meetperk een grondmonster
te nemen van de laag 0-25 cm (vanaf de bovenzijde van de minerale grond), bestaan-
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de uit 40 steken, die regelmatig over het terrein zijn verspreid. Het materiaal van
deze steken wordt samengevoegd tot een mengmonster. In het buitenland kan de
grondmonsternamemethode aanmerkelijk afwijken van die in Nederland, welk gegeven van belang is als men resultaten van bodemchemisch onderzoek wil vergelijken.
De bemonstering van de O-horizont is in het groeiplaatseisenonderzoek bijna altijd
achterwege gebleven, omdat deze horizont in de jonge Nederlandse bossen nog niet
als in de tijd redelijk stabiel wat samenstelling en voorraad betreft werd beschouwd.
Standaardbepalingen op het Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" waren
sinds het begin van de vijftiger jaren:
- pH-KCl :10 gram luchtdroge grond en 25 cm 3 KCl IM; glaselectrode
- organische stof: gloeiverlies (4 uur gloeien bij 800°C) (NB: CaC0 3 -bevattende grondmonsters zijn niet met deze methode onderzocht)
- N-totaal: Kjeldahl (Se-mengsel + H 2 S 0 4 )
- P-totaal: destructie met H 2 S 0 4 + H N 0 3
Uit het N-totaal-cijfer en het gloeiverlies wordt het N-gehalte van de organische stof berekend, weergegeven als het percentage N van de organische stof (N or g).
In een aantal onderzoekingen zijn het P-HC1 2M-cijfer (dat een schatting geeft van
het gehalte aan anorganisch fosfaat (Kriebitzsch 1978)) en het K-HC1 2M-cijfer
bepaald. De eerste bepaling is hoofdzakelijk, de laatste bepaling alleen in het douglas-groeiplaatseisenonderzoek 1959/60 uitgevoerd.
Andere bepalingen zijn verricht door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek (Overzicht Analysemethoden 1987). Tot de in een
aantal onderzoekingen met enige regelmaat uitgevoerde bepalingen behoren:
- lutumgehalte (% < 2 urn); dit is meestal beperkt tot populierenopstanden,
omdat daarin het lutumgehalte voldoende gedifferentieerd is
- leemgehalte (% < 50um)
- K-HC10.1 M
- K-"totaal"-cijfer (extractie met heet HCl, 1.4M)
- Mg-NaCl 0.5M
- PAL-cijfer (alleen in het onderzoek met de Japanse lariks is nog het
P-citroenzuur-cijfer bepaald)
- CaC0 3 -gehalte
- Cu-HN0 3 0.43M
- Cu-totaal (H 2 S0 4 -HN0 3 )
- gloeiverlies (2 uur bij 550°C)
- organische-stofgehalte van CaC03-bevattende gronden (oxidatie met KMn0 4 )
- N-mineraal-, NH 4 -N en N0 3 -N-gehalte van grondmonsters (0-25 cm) in
zomereikenopstanden, welke gegevens zijn gebruikt in het bosvegetatieonderzoek (monsteropslag bij +5°C)
Bodemfysisch onderzoek (anders dan stabiele-aggregaat-bepalingen, korrelgrootte-analyses en pF-bepalingen, die alle buiten het kader van dit onderzoek vallen), is slechts in beperkte mate uitgevoerd. Zoals hierboven is aangegeven, wordt de
luchtvoorziening geschat met behulp van de grondwatertrap. Het volumegewicht
van grondmonsters is bijna nooit direct bepaald. Voor beboste zandgronden is een
relatie gevonden tussen het organische-stofgehalte en het volumegewicht (Van Goor
1955b). De regressieformule is:
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volumegewicht (kg.dm"3) = 1.47*exp(-0.07186*org.stof(%))
Voor kleigronden is een regressieformule voor het volumegewicht afgeleid
uit Locher, De Bakker & Steur (1990; deel I. nr. 4.74). In de regressieformule is alleen
het organische-stofgehalte als predictorvariabele opgenomen:
volumegewicht (kg.dm"3) = 1.58*exp(-0.04506*org.stof(%))
Voor weideveengronden is als volumegewicht de waarde 0.63 kg.dm" 3
gebruikt (Locher, De Bakker &Steur (1990); Deel I, p. 67) en voor de overige veengronden de waarde 0.35 kg.dm" 3 , die geldt voor veraard veen (Krabbenborg,
Poelman & Van Zuilen 1983.Deel I, p. 64)
Deze volumegewichten zijn gebruikt om de op drogestofbasis weergegeven
totaalgehalten van grondmonsters om te rekenen naar voorraden op hectarebasis.

4.6 Blad-en naaldsamenstellingsonderzoek
Het nemen van blad- of naaldmonsters is in het groeiplaatseisenonderzoek
over het algemeen niet gebruikelijk. De leeftijd van de te onderzoeken objecten
maakt dat het op weinig tijdrovende wijze verzamelen van monsters met een stokschaar niet mogelijk is. Men zou moeten overgaan tot het veel meer arbeid vragende
en daarom veel duurdere klimmen inbomen. Slechts in een aantal gevallen kon worden beschikt over de resultaten van blad- en naaldmonsteranalyses (Corsicaanse
den: De Moraes Victor 1968; zwarte els: Van den Burg 1986b; zomereik: Van den
Burg & Oosterbaan 1989; douglas: Olsthoorn & Maas 1994).

4.7 Bosvegetatie
De bosvegetatie is in het groeiplaatseisenonderzoek opgenomen volgens de
methode die is beschreven door Bannink, Leys &Zonneveld (1973). De opnamen
hebben plaatsgevonden in opstanden van het douglasonderzoek (1959/60) en in het
fijnspar-, zomereiken-, wintereiken- en beukenonderzoek. Verder zijn vegetatieopnamen uitgevoerd in onderdelen van andere onderzoekingen: grove denin oostelijk
Noord-Brabant (Bannink, Leys & Zonneveld 1973) en op de oostelijke Veluwe
(Jansen 1972, 1973);Japanse lariks in enkele Drentse boswachterijen (Volkers 1982;
Waenink 1973/1974) en op de zuidwestelijke Veluwe (Bouterse 1975); 'Robusta'groeiplaatseisenonderzoek.
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4.8 Weergave van gehalten en voorraden
Elementgehalten, -hoeveelheden en -voorraden zijn weergegeven als element,
niet als elementoxide. Eenheden als P20 5 > K 2 0 , CaO en MgOworden niet gebruikt.
Het stikstofgehalte van de organische stof in de O-horizont en in de minerale
grond (N o r g ) wordt gebruikt als een maatstaf voor de stikstofleverantie aan bomen.
De berekening ervan uit het N-totaal-gehalte en uit het organische-stof-gehalte geeft
geen problemen omdat kennis van het koolstofgehalte van de organische stof niet
vereist is. Dat probleem doet zich wel voor als men in plaats van N o r „ het C/N-quotiënt wil gebruiken, en als elementvoorraden worden onderzocht. Traditioneel wordt
het koolstofaandeel van organische-stof van bodem en ectorganische-horizont
gesteld op 0.58 (Howard 1965; Schachtschabel et al. 1989, p. 70), waaruit het C/Nquotiënt is te berekenen. Tegen de waarde van de omrekenfactor 0.58 bestaan echter
bezwaren. Houtzagers (1954) haalde al gegevens van de Duitse onderzoeker Oelkers
uit 1937 aan waaruit blijkt dat het koolstofaandeel van organische stof van bosgronden gemiddeld niet 0.58 maar 0.50 bedraagt. Ook De Vries et al. (1990) concluderen
uit literatuuronderzoek dat het koolstofaandeel van de organische stof van de ectorganische horizont gemiddeld 0.50 bedraagt, en Schachtschabel et al. (1989) bevelen
aan om als omrekenfactor van organische stof naar koolstof de waarde 0.50 te gebruiken. Nabuurs en Mohren (1994) hanteren voor de omrekening van organische-drogestofvoorraden naar koolstofvoorraden de omrekenfactor 0.50. Het koolstofaandeeltraject waarbinnen de meeste gemeten waarden vallen bedraagt 0.47-0.56 (Hieltjes &
Breeuwsma 1983). In deze publicatie is uitgegaan van de omrekenfactor 0.50 om
organische-stof-gehalten en -voorraden om te rekenen naar koolstofgehalten en voorraden. De omrekenfactor van koolstof naar organische-stof is dan 2.0.

4.9 Verwerking van de gegevens
De gegevens zijn hoofdzakelijk bewerkt met behulp van het programma GENSTATversie 5.3.1. (Payne et al. 1993).Het is toegepast volgens de methoden beschreven door Oude Voshaar (1994). Regressie van de afhankelijke variabelen is zowel op
onafhankelijke variabelen als op factoren en combinaties van beide uitgevoerd. Als
factoren zijn onderscheiden vegetatietype, bodemsubgroep, grondwatertrap, gradatie
van de ontwateringstoestand en bosgebied. De gegevens van de vegetatietypen in
opstanden van diverse boomsoorten zijn met variantie-analyse en met discriminantanalyse bewerkt.
Het probleem van de op te nemen interactietermen in het groeiplaatseisenonderzoek is als volgt benaderd. De belangrijkste variabelen die de groei van de onderzochte boomsoorten bepalen bleken in het algemeen de watervoorziening, de stikstof- en de fosforvoorziening te zijn. De betekenis van andere variabelen was in het
algemeen geringer. Voor de drie genoemde variabelen zijn daarom interactietermen
ingevoerd in de enkelvoudige en de multiple regressies. Interactietermen zijn geformuleerd als product of als quotiënt.
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5. GROEIPLAATS ENGROEIVANDE
DOUGLAS
5.1 Inleiding
De douglas [Pseudotsuga menziesü [Mirb.] Franco) behoort in Nederland tot
de "uitheemse" boomsoorten. Hij is afkomstig uit het westen van Noord-Amerika.
Deze boomsoort wordt wel beschouwd als de "broodboom" van de Nederlandse bosbouw (Van Tol 1986). Het areaal dat de boomsoort volgens de Vierde Nederlandse
Bosstatistiek...l985 innam in de periode 1980-1983 bedroeg 16161 ha. De verdeling
van dat areaal over de verschillende bosgebieden geeft tabel 5.1.
Het voornemen bestaat om het aandeel van 5 % dat de douglas thans heeft aan
de Nederlandse bosoppervlakte uit te breiden tot 17 % (Meerjarenplan Bosbouw,
Regeringsbeslissing 1985/86). Deze uitbreiding zal voor een deel ten koste gaan van
de grove den, welke boomsoort hoofdzakelijk is aangelegd op arme gronden. Het is
daarom van belang de eisen die de douglas stelt aan de groeiplaats en vooral aan de
component bodem te kennen zodat omvorming van grove dennen- in douglasbossen
niet zal leiden tot een teleurstellende groei.
Over het tijdstip van de introductie van de douglas in Nederland bestaat geen
zekerheid. Vermoedelijk ligt dit tijdstip kort na 1848, hoewel als introductiejaren
1835 en ca. 1866 niet zijn uit te sluiten (Willinge Gratama-Oudemans 1986; Kriek
1981; Van Soest 1959). De boomsoort was de eerste waarover de in 1899 opgerichte
"Exotencommissie" een rapport uitbracht in 1905 en 1917 (Wolterson 1972; De
Hoogh 1925).
Tabel 5.1
Oppervlakte (ha)vandedouglas perbosgebled.
Table 5.1
Surface area (ha) of Douglas-fir, for each forestregion.
BOSGEBIED
NO
0
CO
CW
Z
D
L
overig gebied
totaal

ha
2327
2457
6183
1683
3386
12
7
106
16161

(volgens opgave in de Vierde Nederlandse
Bosstatistiek.. 1985 , opname 1980-1983)
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In Nederland is in een periode van zeventig jaar zes keer (1923/24, 1948,
1954/56, 1959/60, 1974/77 en 1984/91) een onderzoek uitgevoerd waarin de groei
van douglasopstanden is vergeleken met de eigenschappen van de groeiplaats. Het
doel van deze onderzoekingen was tweeledig. In de eerste plaats wilde men een
inzicht krijgen in de betekenis van een aantal variabelen voor de groei van de douglas. In de tweede plaats was het in zekere mate kunnen voorspellen van de groei
van de douglas een belangrijk doel. Buitenlandse onderzoekingen bieden hiervoor
wel aanknopingspunten maar over het algemeen zijn de verschillen in bodem en klimaat te groot om de resultaten van deze onderzoekingen zonder meer in Nederland
toe te passen.
De Hoogh (1924, 1925) publiceerde de eerste uitvoerige studie over de groei
en de groeiplaatsen van de douglas in Nederland, die was gebaseerd op opnamen
van 29 opstanden in 1923-1924. Hij kwam tot de conclusie dat de douglas enigszins
droogtegevoelig was, en wees op het windworpgevaar. Hij achtte de verdere eisen
aan de bodem niet hoog en was van mening dat extreme weersomstandigheden (tot
uiting komend in de droge zomers van 1911 en 1921, de koude maanden februari
1917 en december 1923) geen beletsel vormden door een goede ontwikkeling van de
boomsoort in Nederland. Deze studie werd gevolgd door die van Veen (1951, 1958).
Veen onderzocht in 1948 de groei en het gedrag van de douglas in relatie met de herkomst.
Het derde groeiplaatseisenonderzoek van de douglas is aangevangen als gezamenlijke activiteit van de Stichting voor Bodemkartering en het Bosbouwproefstation T.N.O. in 1954-1956 (Schelling &Van Goor 1958). Dit onderzoek gaf
informatie over de groei van de douglas op een aantal zandgronden en over de betekenis van de watervoorziening en van enkele bodemchemische eigenschappen.
Tevens bleek de invloed van de herkomst op de groei van de douglas: de gemiddelde S-waarde van douglasopstanden met als goed beschouwde herkomsten bedroeg
43.0 m (n = 275), die van slechte herkomsten 37.6 m (n = 69). Dit boniteitverschil
was significant (p < 0.001). Slechts een klein gedeelte van de waargenomen fenotypische verschillen bleek te kunnen worden toegeschreven aan een effect van de
watervoorziening (R2acji = 2.5%): de als "slecht"beoordeelde opstanden kwamen op
wat drogere gronden (Vgb=2.74) voor dan de als "goed" beoordeelde opstanden
(Vgb=2.46) (significantie van dit verschil: p = 0.003).
De resultaten van het in 1954-1956 uitgevoerde onderzoek waren blijkbaar
zodanig beïnvloed door herkomstverschillen dat een nieuw groeiplaatseisenonderzoek nodig was. Er is toen besloten om alle Nederlandse douglasopstanden te beoordelen op hun geschiktheid voor groeiplaatseisenonderzoek en voor zaadwinning
(Kriek 1981).De opstanden zijn geselecteerd op basis van kenmerken, die waren ontleend aan de door Veen (1951,1958) verzamelde gegevens van herkomstproefvelden
(Van den Tweel 1986;Van Goor 1995). Opstanden van goede kwaliteit bleken tot herkomsten te behoren die afkomstig waren uit het kustgebied van de VS-staat
Washington (Kriek 1981). Hieruit zijn in 1959/60 196 opstanden geselecteerd waarin meetperken zijn aangelegd voor het landelijk groeiplaatseisenonderzoek. In deze
opstanden zijn tevens vegetatieopnamen uitgevoerd door de Stichting voor
Bodemkartering (Bannink, Leys & Zonneveld 1973).
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Het groeiplaatseisenonderzoek dat hier wordt besproken, is grotendeels gebaseerd op de opnamen die in 1959/60 zijn uitgevoerd. Dit materiaal is aangevuld met
resultaten van onderzoek in 1974/77 naar de groei van eerste- en tweede-generatieopstanden na heide in Drenthe (Van den Burg 1979) en met gegevens van twee
onderzoekingen, uitgevoerd in douglasopstanden in de periode 1984-1990, toen
sprake was van een verhoogde atmosferische stikstofdepositie (Kleijn et al. 1987;
Olsthoorn & Maas 1994).Deze laatstgenoemde onderzoekingen hebben nieuwe gegevens opgeleverd over de groeiplaatseisen van de douglas, waarvan deresultaten kunnen worden vergeleken met het ca. 30 jaar oudere onderzoek uit de vijftiger jaren.

5.2 Literatuuroverzicht
In het Noordwesten van de Verenigde Staten en in Canada is de douglas sinds
het einde van de veertiger jaren onderwerp geweest van groeiplaatseisenonderzoek
(Atzet et al. 1990; Ballard &Shumway 1986; Carter &Klinka 1990; Courtin et al.
1988; Edmonds & Chappell 1994;Edmonds et al. 1989; Gessel 1949; Grier, Gower&
Vogt 1990; Hill, Arnst &Bond 1948; Kabzems &Klinka 1987a,b; Klinka & Carter
1980, 1990; Klinka, Krajina, Ceska & Scagel 1989; Lemmon 1955;Peterson &Heath
1990/91; Robertson, Josza & Spittlehouse 1989; Shumway & Chappell 1995;
Steinbrenner 1965, 1979; Tarrant 1949). In de vijftiger tot de tachtiger jaren waren
fysiografische factoren, neerslag en bodemprofiel de belangrijkste predictorvariabelen. Uit een N-bemestingsprogramma in de Pacific Northwest, dat in de jaren 19651975 werd uitgevoerd en uit een regionaal bemestingsonderzoek sinds 1969 bleek
dat de N-voorziening van douglasopstanden slechter was dan uit het oudere onderzoek van Tarrant (1949) was afgeleid (Atzet et al. 1990; Ballard &Shumway 1986;
Kramer 1983; Shumway & Chappell 1994). In de tachtiger jaren ging men aandacht
besteden aan de waterbalans (E t en E a c t ) (Carter & Klinka 1990, 1992; Green,
Marshall & Klinka 1989; Klinka & Carter 1990; Robertson, Josza & Spittlehouse
1990).Deonvoldoende N-voorziening van douglasopstanden wees in de richting van
een dubbele betekenis van de neerslag voor de douglas, nl. als onderdeel van de
waterbalans in gebieden met uitgesproken zomerdroogte (Griffith 1960; Jahn 1952;
Otto 1984), en als beperkende factor voor de N-mineralisatie. Wegens de grote verschillen in klimaat en bodem zijn de uitkomsten van deze onderzoekingen in de
Pacific Northwest niet direct overdraagbaar naar de Nederlandse situatie maar enkele uitkomsten zijn van belang:
- Het traject N 0 = 2.0-3.3% in de minerale bovengrond wordt als voldoende hoog beschowd voor de douglas (Tarrant 1949; Edmonds & Chappel
1995), maar anderzijds is op dezelfde gronden een positieve reactie van de
groei van de douglas op N-bemesting te verwachten, zelfs als de r u waarde > 3.0% is.
Een negatief verband tussen de door N-bemesting veroorzaakte groeiverbetering en de hoeveelheid mineraliseerbare N (laboratoriumbepaling) is aangetoond (Shumway & Atkinson 1978), evenals een significante en positieve correlatie (r = 0.43) tussen de opperhoogteboniteit van de douglas en
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N in de minerale bovengrond (0-15 cm) in N-bemestingsproefvelden in
westelijk Washington en westelijk Oregon (Peterson, Ryan & Gessel 1984).
- Hoewel het pH-KCl-traject van de onderzochte opstanden vrij ruim is (3.66.0; zie ook Kuiper (1988) en Otto (1984)) wordt door bijna geen enkele
auteur verband gelegd tussen de boniteit van de douglas en de pH. Het in
de Canadese provincie British Columbia toegepaste systeem van indicatorplanten voor de beoordeling van de water- en de N-voorziening (Klinka,
Krajina, Ceska & Scagel 1989) kent -in tegenstelling tot het in Europa toegepaste Ellenberg-systeem - geen pH-indicatoren. Alleen Fowells (1965)
geeft in zijn overzicht van de groeiplaatsen van de douglas in NoordAmerika 4-4.5 als pH-KCl-waarde van opstanden met de hoogste boniteit
aan. De in vergelijking met Nederland hogere pH-KCl-waarden in NoordAmerikaanse douglasbossen leiden daar echter niet tot een hoge aantasting
door de Fomes-ziekte. Volgens Van der Kamp, fytopatholoog in British
Columbia (1990, schriftelijke mededeling) is een verklaring hiervoor dat de
Noord-Amerikaanse vorm van Heterobasidion annosum minder virulent
zou zijn dan de Europese.
- Deneerslag in de vegetatieperiode, en de zomer- en wintertemperatuur zijn
van belang voor de douglas (Otto 1984; Peterson & Heath 1990/91).
- Er is onderzoek uitgevoerd naar de eigenschappen van de O-horizont om
daarvan gebruik te maken als predictorvariabele (Courtin et al. 1988;
Klinka, Krajina, Ceska & Scagel 1989), onder andere als substraat voor
indicatorplanten en voor de bepaling van de N-mineralisatie.
Ook in West- en Midden-Europa, waar de douglas op tamelijk grote schaal is
aangeplant, is aandacht besteed aan de groeiplaatseisen (Day 1963;Dertinger 1964
Dubois 1980; Foerst 1980, 1981;Flöhr 1958;Gilbert 1995; Göhre 1958; Hartig 1979
Hartmann, Querengässer & Jahn 1953;Jahn 1952, 1959;Lamberts 1959; Mayer 1992
McDonald et al. 1957; Otto 1972, 1983; Stauffer 1992; Tyler, Macmillan & Dutch
1995; Wagenknecht 1958). Het onderzoek van Jahn (1952) voor de West-Duitse
Middelgebergten en dat van Foerst (1980) voor Beieren zijn zeer uitvoerig. Beide
auteurs benadrukken het belang van de watervoorziening voor de verklaring van
groeiverschillen van de douglas. Verschillen in bodemchemische eigenschappen
speelden in de door hen onderzochte opstanden geen rol.

5.3 Materiaal en methoden
Het doen van uitspraken over de te verwachten groei van de douglas in
Nederland vereist dat de opstanden waarop deze uitspraken zijn gebaseerd, zo regelmatig mogelijk zijn verspreid over de zandgronden. Als gevolg van de gehanteerde
criteria, nl. de herkomst en een minimale opstandleeftijd van 25jaar (VanGoor 1968)
zijn in het in 1959/60 uitgevoerde onderzoek weinig opstanden in het NO- en Z-bosgebied geselecteerd. Per opstand is meestal meer dan één opnameperk aangelegd. De
gegevens van de afzonderlijke proefperken zijn beschouwd als onafhankelijke waarnemingen. Deze methode is verantwoord geacht omdat als groeimaatstaf de opper-

67

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

HOOFDSTUK

5

hoogteboniteit is gebruikt, die als onafhankelijk van de bosbehandeling wordt
beschouwd. Het totale aantal opnamen waarvan de gegevens zijn bewerkt bedraagt
500.
Voor een gedetailleerd overzicht van de in dit onderzoek uitgevoerde waarnemingen en metingen kan worden verwezen naar Van Goor (1968). Enkele achtergronden van de metingen zijn de volgende.
In elk meetperk is de opperhoogte bepaald en is het aantal jaarringen op 1.30
m hoogte geteld. Uit de daaruit vastgestelde leeftijd op 1.30 m hoogte is afgeleid het
aantal jaren dat nodig was om de hoogte van 1.30 m te bereiken. Dit aantal jaren
vormt een maatstaf voor het optreden van groeistoornissen in de jeugdperiode. De
hoogtegroeisnelheid sinds het tijdstip waarop hoogte 1.30 m werd bereikt, is niet als
boniteringsmaatstaf gebruikt, hoewel uit een regressieberekening bleek dat de verklaarde variantie ervan groter was dan die van de S-waarde. De hoogtegroeisnelheid
is nl. tijdstipafhankelijk, de S-waarde in beginsel niet.
In het groeiplaatseisenonderzoek voor de Japanse lariks (Van Goor 1954a) en
in het douglasgroeiplaatseisenonderzoek 1954-1956 (Schelling & Van Goor 1958) is
de fosforvoorziening gekarakteriseerd door het P-totaal-cijfer van het grondmonster.
Uit het toen lopende bemestingsonderzoek in naaldboomcultures (Van Goor
1963/1967) werd de conclusie getrokken dat het P-totaal-cijfer van holtpodzolgronden afwijkend moest worden geïnterpreteerd van dat van andere bodemsubgroepen.
Op holtpodzolgronden met P-totaal = 9-17 mg P.lOOg"1 nam namelijk de groei van
de douglas na P-bemesting niet toe, op haarpodzolgronden over het algemeen wel.
Dit gaf aanleiding tot de vraag welke grondextractiemethode bruikbaar zou zijn om
een dergelijk verschil direct te kunnen aantonen. Uit de literatuur bleek dat het aandeel van het anorganisch, "matig beschikbaar" fosfor in de bodem een bruikbaarder
maatstaf zou kunnen zijn dan het P-totaal-cijfer, dat nl. een organisch-fosfor-aandeel
heeft. De extractiemethode om anorganisch fosfor te bepalen is die met een sterk
zuur waarin het anorganisch fosfor wel oplost maar het organisch fosfor niet. Het
aandeel van het organisch fosfor aan het totale fosfaatgehalte kan uiteenlopen van
20-85%. Het toegepaste extractiemiddel is vaak HCl 1.4-5.0 M. Voor de achtergronden van de bepalingsmethode wordt verwezen naar de literatuur (Anderson 1980;
Ceelen & Van Diepen 1968;Harrison 1987;Lundell 1987;Mischra, Khanna &Ulrich
1974; Olsen & Dean 1962; Turner & Lambert 1985; Ulrich & Benzler 1955; Williams
1959). In het douglas-groeiplaatseisenonderzoek is als extractiemiddel HCl 2M toegepast. Uit het verschil tussen het P-totaal-cijfer en het P-HC12M-cijfer ("anorganisch
fosfor") is het gehalte organisch fosfor (P-org) bepaald.
De extractie met HCl 2M is ook uitgevoerd voor de bepaling van het kaliumgehalte van de grond, omdat er ten tijde van het douglas-groeiplaatsonderzoek geen
K-extractiemethode voor Nederlandse bosgronden was getoetst, met uitzondering
van een K-totaal-bepaling voor grovedennenopstanden op arme zandgronden (Van
Goor 1956a). De K-bepalingsmethode met HCl 2M is in het overige groeiplaatseisenonderzoek niet gebruikt. Uit vergelijking van de gemiddelde waarden van de K-HC1
0.1M- en de K-HC12M-gehalten van een aantal bodemsubgroepen bleek dat bij benadering de volgende relatie bleek te bestaan: K-HC1O.lM-cijfer = 0.1 *K-HC1 2M-cijfer (eenheid: mg K.lOOg"1). Deze eenvoudige pedotransferfunctie is gebruikt om het
K-HC12M-cijfer om te zetten in het gebruikelijker K-HC1 O.lM-cijfer.

68

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

HOOFDSTUK

5

5.4 Groeiplaats, boniteit en factoren
5.4.1 Overzicht van de groeiplaatseigenschappen
Er is in het in 1959/60 uitgevoerde onderzoek naar gestreefd om alle gronden
en gebieden in Nederland waar de douglas is aangeplant, in het onderzoek op te
nemen. De criteria die de keuze van de opstanden bepaalden, hebben echter tot
gevolg gehad dat het NO-bosgebied enigszins is ondervertegenwoordigd (figuur 3).
In het latere bosgeneratieonderzoek (1974-1977) is daaraan meer aandacht besteed.
Het grote aantal opstanden dat op de Veluwe is gelegen heeft er toe geleid dat het
aandeel van de waarnemingen in opstanden op holtpodzolgronden tamelijk groot is
(n = 168), hetgeen neerkomt op ca. 1/3 deel van het aantal opnameperken. Het aantal meetperken op veldpodzolgronden (n = 148) blijft hierbij maar weinig achter. De
meeste van deze laatstgenoemde perken zijn gelegen in Drenthe, Overijssel en
Noord-Brabant. Haarpodzolgronden zijn minder in aantal vertegenwoordigd (n =
74), een aanwijzing dat voor deze tamelijk droge en arme gronden de keuze van de
douglas niet voor de hand lag. Het aantal opnameperken op enkeerd- en gooreerdgronden is geringer. Een overzicht van de belangrijkste bodem- en klimaateigenschappen per bosgebied geeft tabel 5.2.
Bij de beoordeling van de gegevens van tabel 5.2 moet men bedenken dat deze
niet voor geheel Nederland maar slechts voor de zuidoostelijke helft ervan geldig
zijn. De gemiddelde boniteit van de onderzochte douglasopstanden (opnameperiode
1959-1960) bedroeg 41.2 m en de gemiddelde leeftijd bij de opname 33 jaar. Deze
laatste waarde bedraagt minder dan de helft van de te verwachten omloopduur, hetgeen een zekere beperking inhoudt van de overdraagbaarheid van de resultaten van
dit onderzoek als gevolg van de jeugdige leeftijd van de in 1959/60 onderzochte douglasopstanden.
Voor sommige eigenschappen is de variatie van groot belang, wat aan de hand
van twee voorbeelden wordt toegelicht. Het gemiddelde plantaantal bij de aanleg
van douglasopstanden bedroeg 4603.ha" 1 , maar de variatie was zeer groot nl. 40010000.ha"1.DeGLGloopt uiteen van 100 cm tot enkele tientallen meters onder maaiveld, hetgeen in de gemiddelde waarde van de GLG niet tot uiting komt. Voor
opstanden waarvan de GLG dieper was dan 280 cm is de GLG arbitrair op 300 cm
gesteld, de diepte waar beneden volgens Benecke (1989) en Den Besten (1986) geen
merkbare invloed meer van de grondwaterstand op de watervoorziening is te verwachten.
De betekenis van de bodem- en klimaatgegevens komt bij de bespreking van
de relaties daarvan met de boniteit ter sprake. Wel kan hier de conclusie worden
getrokken dat behalve bodemchemische verschillen - die onder andere in het Ptotaal-cijfer tot uiting komen - ook klimatologische verschillen optreden, die van
betekenis kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld neerslag en watertekort in de vegetatieperiode. De waarden daarvan lopen voor de Veluwe (bosgebied CO) en ZuidoostBrabant (bosgebied ZO) uiteen. Dit verschil komt tot uiting in de boniteit. De boniteit blijkt nl. afhankelijk te zijn van het bosgebied waarin de opstanden zijn gelegen.
De hoogste gemiddelde boniteit treft men aan in het NO-bosgebied, de laagste in het
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Figuur 3
Liggingvandemeetperken indouglasopstanden;opname 1959/60,met enkeleaanvullingen.
Figure 3
Location of theplotsin Douglas-firstands, surveyedin 1959/60, with some additions.
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Tabel 5.2
Overzicht van een aantal bodem- en klimaateigenschappen van de onderzochte douglasopstanden per bosgebied.
Table 5.2
Soil and climatic data of surveyed Douglas-fir stands, per forest region.

BOSGEBIED

EIGENSCHAP
NO

O

CO

CW

ZO

ZW

gem

40
58
;tot.:500)
81
256
42
aantal m e e t p e r k e n
23
5502
5828
4603
4665
2673
4345
8853
N.ha" 1 (bij aanleg)
30.3
35.5
31.7
26.6
33.0
t (sinds kiemjaar)
34.6
33.8
43.2
42.4
41.1
41.7
36.1
40.6
41.2
S-waarde (m)
52
51
54
55
48
56
56
grondbewerking (cm)
86
91
76
62 1 )
87
worteldiepte (cm)
108
*
GHG (cm -m.v.)
57
91
272
251
68
60
188
222
297
230
251
272
276
293
GLG (cm -m.v.)
2.9
2.8
2.3
2.0
1.8
2.2
3.0
Vgb (gradatie)
3.44
3.62
3.53
3.68
3.46
3.68
pH-KCl
3.78
4.14
3.75
4.68
4.51
org. stof (%)
5.44
4.96
4.46
0.094
0.067
0.086
0.098
0.092
0.085
0.081
N-totaal (%)
12.1
12.8
17.4
11.2
17.8
19.7
P-totaal (mgP.lOOg- 1 )
19.0
1.87
1.75
2.03
1.83
1.92
1.93
1.90
N
(%)
2.0
3.1
2.4
2.3
2.5
K-HC1 (mg K.lOOg" 1 )
2.6
2.6
4.5
3.7
3.3
4.1
3.4
3.8
W (m.sec - 1 )
3.8
T
9.4
9.4
9.2
9.2
9.4
9.3
8.8
jaar CC)
1.4
1.9
0.9
1.8
1.3
1.5
1.5
Tjan CC)
T
12.4
12.4
12.8
12.5
12.5
12.6
11.8
mei ('O
15.4
15.6
15.6
15.8
15.5
14.8
15.6
Tjun CC)
17.2
16.4
17.2
17.2
17.2
17.4
17.2
Tjul CC)
17.0
17.1
16.9
17.1
16.4
17.2
17.2
Taug CC)
14.5
14.3
14.4
14.4
14.6
14.4
13.8
T,opCC)
15.3
TvegCC)
14.6
15.3
15.4
15.4
15.6
15.4
DO (dagen)
72
58
79
65
62
65
66
N
757
802
694
790
779
756
778
jaar ( m m )
N
55
52
53
51
51
52
51
m e i (mm)
N
60
59
j u n (mm)
60
61
56
55
59
87
N j u l (mm)
90
90
72
76
85
80
Naug (mm)
72
80
91
85
98
91
91
N
s e p (mm)
72
62
69
69
68
73
70
N v e g (mm)
356
370
352
313
333
367
365
v
-33
-32
-32
-34
-34
-39
-33
m e i (mm)
v
-44
-37
-40
-44
-41
-40
-39
j u n (mm)
-2
-1
-5
-14
-20
V j u l (mm)
-19
-8
v
+10
+20
-4
+1
+15
+13
+13
a u g (mm)
v
+27
+25
+28
+28
+28
+18
+28
s e p (mm)
v
-32
-32
-26
-79
-77
-51
-40
v e g (mm)
64
62
66
64
64
61
63
Rveg(%)
veglO (dagen)
167
166
168
170
170
173
169

1) ontleend aan het onderzoek uitgevoerd in 1954-1956; DO= aantal vorstdagen;
T= gem. temperatuur; N=neerslag;V=verdampingsoverschot (N-0.8*Eo)
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ZO-bosgebied. Het verschil tussen de S-waarde van douglasopstanden in ZuidoostNederland en dat in de overige bosgebieden is significant (p < 0.001).
De bodemchemische eigenschappen van de onderzochte douglasopstanden
komen beter tot hun recht als ze worden gegroepeerd volgens bodemsubgroepen.
Een overzicht van de bodemsubgroepen en hun gemiddelde bodemvruchtbaarheidwaarden vindt men in Tabel 5.3.
De meeste bodemsubgroepen van de zandgronden zijn in het onderzoek vertegenwoordigd, zij het dat het aantal meetperken op enkele bodemsubgroepen laag
is. De gemiddelde pH-KCl-waarde bedraagt 3.68 (traject 2.6-5.1). De zuurste gronden
waarop douglas is aangelegd zijn enkeerden. Gronden met een hogere pH-KCl-waarde dan 4.5 hadden een unieke voorgeschiedenis (kwekerij, boomgaard, bevloeiing
met water uit een leemgroeve). De waarden van N
en vooral van P-totaal lopen
sterk uiteen. De P-index (aandeel van het anorganische fosfor aan het totale fosforgehalte) vertoont een zekere variatie. Hij is het laagst in duinvaaggronden, het hoogst
in holtpodzol-, loopodzol- en gooreerdgronden. Van belang voor het onderkennen

Tabel 5.3
Bodemvruchtbaarheid en watervoorziening van douglasopstanden op diverse bodemsubgroepen: gegevens van de minerale bovengrond (0-25 cm).
Table 5.3
Soil fertility and soil water supply of Douglas-fir stands on various soil subgroups; data
from the mineral top soil (0-25cm).

bodemsubgroep
duinvaag
enkeerd
gooreerd
haarpodzol
holtpodzol
kamppodzol
loopodzol
vaaggrond
op zand
veldpodzol
vlakvaag
vorstvaag
gem

n

Vgb

pHKCI

OS

Nto

Norg

Pto

K

P-

P2N

P-org

le

3.2
20.8
10.7
6.9
11.7
22.5
20.3

4.1
16.2
7.3
6.1
6.6
15.3
13.4

7
12
24
7
16
14
15

index

35
38
8
72
166
6
15

2.8
1.8
1.4
2.5
2.2
2.3
1.9

3.64
3.25
3.59
3.72
3.84
3.33
3.56

3.33
5.75
4.45
4.57
4.19
4.96
4.78

0.062
0.139
0.090
0.080
0.080
0.103
0.105

1.85
2.43
2.11
1.75
1.90
2.28
2.16

7.2
35.1
17.9
12.9
19.2
34.3
37.5

2.2
2.5
3.1
2.0
2.9
2.9
2.8

0.448
0.532
0.573
0.501
0.616
0.582
0.604

2
147
1
1

4.0
2.5
3.0
3.0

4.65
3.62
3.70
3.50

4.98
4.84
2.36
3.30

0.014
0.088
0.056
0.060

1.48
1.82
2.37
1.82

9.4
12.8
7.8
17.4

*

*

2.5
1.8
2.2

0.451
0.444
0.825

6.1
3.5
14.4

6.7
4.4
3.3

14
13
5

2.3

3.68

4.51

0.086

1.91

17.3

2.5

0.527

9.5

7.3

13

*

*

n = aantal meetperken; Vgb = gradatie van het vochtleverend vermogen (gecorrigeerd
voor gebiedeffect); pH-KCI=pH, KCl 1M; Nto = N-totaal (gN.100g"1); Norg = N-gehalte van
de organische stof (gN.IOOg"1); Pto,P2N = P-totaal (rngPIOOg"1); K= mgK.IOOg-1 (HCl
0.1M); P-index=P-HCI 2M/Pto; os= organische stof (g.100g_1) (gloeiverlies); Ie= % <50nm;
P-org = Pto-P2N (rngPIOOg"1)
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van relaties die een indirect karakter hebben, zijn de significante (p < 0.01) correlaties van de pH-KCl-waarde met resp. N-totaal (r =-0.574) en met het organische-stofgehalte (r = -0.532), welke correlaties in absolute zin hoger zijn dan die met resp.
N (r = -0.285), P-totaal (r = -0.147) en K-HC10.1M (r = +0.267). De correlaties van
pH-KCl met Vgb,resp. leemgehalte zijn niet significant. Het is dus niet uit te sluiten
dat een correlatief verband tussen bijvoorbeeld de S-waarde en de pH-KCl in feite
een verband tussen de S-waarde en het N-totaal-cijfer weerspiegelt.
Een speciale plaats in het bodemprofiel neemt de O-horizont in. De aanwezigheid van de O-horizont is enerzijds het gevolg van de strooiselproductie door het
bos, maar deze horizont is tegelijkertijd substraat voor de strooiselmineralisatie. De
eigenschappen van de O-horizont hebben dus zowel respons- als predictorkarakter
(Vos & Stortelder 1992: "ecological factor" en "function of other factors"). In de
Nederlandse heidebebossingen was als gevolg van de grondbewerking voorafgaand
aan de bosaanleg de O-horizont van de heidebegroeiing door de bovengrond verwerkt (Blokhuis 1951). Op deze minerale bovengrond heeft zich na de bosaanleg een
nieuwe O-horizont gevormd. Uit de resultaten van het oudste douglasonderzoek (De
Hoogh 1925) valt afte leiden dat zich op gemiddeld ca. 19-jarige leeftijd in deze douglasopstanden op zandgronden de O-horizont begon te vormen. In het douglasgroeiplaatseisenonderzoek in 1959/60 is de dikte van de O-horizont opgenomen. In het
latere bosgeneratieonderzoek in Drenthe (Van den Burg &Schoenfeld 1987) is niet
alleen de dikte van de O-horizont bepaald maar zijn ook bepalingen van de samenstelling ervan verricht. Voor de uitkomsten van deze chemische bepalingen wordt
verwezen naar bovengenoemde publicatie.
De dikte van de O-horizont in douglasopstanden die hoofdzakelijk waren
gelegen in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland is afhankelijk van een aantal bodemvariabelen en factoren, hetgeen met multiple regressie kon worden vastgesteld. De
regressieformule wordt hier volledig weergegeven omdat ze de betekenis van een
aantal variabelen en factoren duidelijk maakt:
O-hor (cm) = 4.26-0.2026*Vgb-0.004*pH-KCl-0.688*Norg+0.01584*T
+0.584*vg=groveden+0.645*vg = loofhout+1.067*GT=V
-1.049*vegetatietype = V+2.101*bsg=duinvaag
+2.24*bsg=haarpodzol_met_zanddek(R 2 ad =32.2%)
(T=opstandleeftijd;vg=voorgeschiedenis;GT=grondwatertrap;
bsg=bodemsubgroep)
De dikte van de O-horizont neemt in het onderzochte pH-KCl-traject (2.6-5.1)
af bij een hogere waarde van de pH-KCl en van N , en op drogere gronden. De
dikte ervan neemt toe bij een hogere opstandleeftijd. Debijdrage van de leeftijdterm
ln(T) was niet significant zodat er nog geen aanwijzing was dat in deze bossen de Ohorizont de maximaal mogelijke dikte al bereikt had. Tevens was er invloed van
enkele factoren: na grove den, na loofhout (beuk en eik), op twee bodemsubgroepen
en op gronden met GT Vnam de dikte toe, op gronden met vegetatietype V nam de
dikte af (I= armste type, VI=rijkste type in douglasopstanden). Dat laatste kan wor-
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den verklaard uit het hoge niveau van bodemvruchtbaarheid onder dit vegetatietype
en de daardoor hogere strooiselmineralisatie.
In dit groeiplaatseisenonderzoek was het aantal douglasopstanden dat was
aangelegd na de eerste generatie naaldboomopstanden gering. Gegevens over dat
type opstanden zijn verkregen uit het bosgeneratieonderzoek in Drenthe (19741977). De variabelen die waren gecorreleerd met de dikte van de O-horizont waren
de pH-KCl (neg.; p=0.017) en de opperhoogte (pos.; p=0.006) van de opstand. De Ohorizont was in de tweede douglasgeneratie gemiddeld ca. 1.5 cm dikker dan in de
eerste generatie (p=0.002).
Een overzicht van de diktes van de O-horizont per bodemsubgroep en per
voorgeschiedenistype geeft tabel 5.4. Uit de opgegeven dikten kan de organischestof-voorraad per ha worden bepaald door vermenigvuldiging van deze dikte met het
volumegewicht ervan, dat 140 kg.m"3 bedraagt.

Tabel 5.4
Gemiddelde dikte (cm) van de O-horizont in douglasopstanden, per bodemsubgroep en
voorgeschiedenistype.
Table 5.4
Mean thickness (cm)of the O-horizon in Douglas-fir stands, per soil subgroup and former
land use type.

BODEM
SUBGROEP

duinvaag(21)
duinvaag
op podzol(l)
enkeerd(35)
gooreerd( 5)
haarpodzol(70)
haarpodzol
met zanddek(l)
holtpodzol(123)
kamppodzol(6)
loopodzol(12)
vaaggrond
op zand(2)
veldpodzol(130)
vlakvaag(l)
vorstvaag(l)
gem.(417)

VOORGESCHIEDENIS
H

B

E

G

L

N1

N2

gem

2.39(16)

*

*

1.96(5)

*

*

*

2.13

*
*
*

A

4.50(1)

*
*

*
*

0.10(1)

3.27(9)

4.04(17)

4.50
1.09
0.66
1.62

*
*
*
*

*
*
*
*

2.50
0.82
1.25
0.90

*
*
*

*

*
0.36(2)
0.10(1)

0.85(54)

1.28(28)
0.00(1)
0.40(2)

2.50
0.60(27)
0.50(1)
0.10(2)

*

*

*

*

0.36(17)
5.00(1)
1.06(10)

0.63(9)

1.04(34)
0.50(4)

1.06

2.50(2)
0.93(81)

*

*

*

*

*

*

0.48(6)

0.15(2)

1.32(4)

2.85(2)

3.65(8)

0.10(1)

*
*

*
*

1.51(37)
0.50(1)

*
*

*
*

*
*

2.50
2.21
0.50
0.10

1.00(185)

0.94(65)

0.45(19) 1.22(99)

3.94(26)

1.22

*

*

*
*

*
*
1.67(3)
0.79(13)

*

*

*
*

1.06(39) 3.19(11)

1-1= heide; B=bouwland; E=eikenhakhout; G=grove den; L=loofbos (beuk en eik);
Nl=heide in NO-Nederland; N2=naaldhout in NO-Nederland;
(..)= aantal meetperken *: geen gegevens
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De voorgeschiedenistypen B (bouwland), E (eikenhakhout), G (grove den) en
L(loofbos) zijn onder douglasopstanden in NO-Nederland weinig aangetroffen. Er
blijkt wel een duidelijk verschil te bestaan tussen douglasopstanden in NONederland en in de rest van Nederland: in NO-Nederland bedroeg de gemiddelde Ohorizontdikte ca. 3.5 cm, in de rest van Nederland ca. 1cm. Wat dit verschil veroorzaakt kan uit de beschikbare gegevens niet worden afgeleid.
Het onderzoek dat door Foerst (1980) in Beierse douglasopstanden is uitgevoerd heeft enig vergelijkingsmateriaal opgeleverd. Foerst onderzocht 107 opstanden met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. De gemiddelde O-horizont-dikte
bedroeg 1.96 cm, hetgeen een gemiddelde diktetoename van 0.031 cm.jaar"1 betekent, als wordt aangenomen dat de diktetoename lineair is. De berekening van de
gemiddelde diktetoename in Nederlandse douglasopstanden - uitgezonderd NONederland - geeft een practisch identieke waarde nl. 0.9998 cm in 32.97 jaar, overeenkomend met 0.030 cm.jaar"1. Blijkbaar is de diktetoename van de O-horizont van
douglasopstanden in NO-Nederland uitzonderlijk hoog. Een vergelijking is ook
mogelijk met op regionale basis uitgevoerd onderzoek in douglasopstanden in de
Pacific Northwest. Uit een chronosequentie-onderzoek van Turner (1975) in zeven
douglasopstanden (leeftijd 9-95 jaar) volgt dat de gemiddelde diktegroei van de Ohorizont ca. 0.031 cm.jaar"1 bedroeg, als het in de O-horizont aanwezige hout niet
werd meegerekend. Turner vond verder dat het volumegewicht van de O-horizont
149 kg.m"3 bedroeg. Zowel de diktetoename als het volumegewicht in dit onderzoek
van Turner stemmen overeen met de Nederlandse situatie in 1959/60.

5.4.2 Boniteit en factoren
Het is gebruikelijk om de boniteit van boomsoorten zowel met afzonderlijke
variabelen als met aggregaties van variabelen in verband te brengen. Deze aggregaties worden ook als categorale en als kwalitatieve variabelen aangeduid (Klinka &
Carter 1990). Aan de uitdrukking "factor" zoals die door de auteurs van het computerprogramma GENSTAT (Payne et al. 1993) wordt gebruikt is hier de voorkeur gegeven. Deze factoren geven geen inzicht in de betekenis van de afzonderlijke variabelen van bodem en klimaat, maar verschaffen wel een globaal inzicht in de te verwachten boniteit. Soms kan informatie alleen in de vorm van (nominale) factoren
worden verstrekt, zoals over herkomst, voorgeschiedenis, bosaanleg- en bosbehandelingsmethoden. De factoren die in Nederland voor veel boomsoorten van belang
zijn, zijn bodemsubgroep, vegetatie, grondwatertrap (GT), voorgeschiedenis en herkomst. De directe betekenis van de herkomst moet hier buiten beschouwing blijven,
omdat het herkomstgebied van de onderzochte opstanden niet voldoende nauwkeurig bekend is. Wel komt het aspect herkomst ter sprake bij de relatie tussen groei en
klimaatvariabelen.
Debodemsubgroep is -naast de grondwatertrap -een van de factoren waarmee
men getracht heeft een relatie te leggen met de boniteit. Tabel 5.5 geeft een overzicht
van de boniteit van de douglas op een aantal bodemsubgroepen. De gegevens van
bodemsubgroepen met slechts één waarneming zijn ter volledigheid opgenomen.
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Er kan onderscheid worden gemaakt tussen haarpodzol- en duinvaaggronden
enerzijds en andere voor de douglas gebruikte gronden. De eerste groep heeft een
gemiddeld S-waarde-traject van 35.8-39.0 m, de tweede groep (waartoebehoren gooreerden, enkeerden, kamppodzolen, holtpodzolen en veldpodzolen) heeft een hoger traject, nl. 40.2-47.7 m. De eerste groep bestaat uit tamelijk arme, droge gronden zodat
uit een vergelijking van bodemsubgroepen alblijkt dat de douglas geen uitgesproken
boomsoort is voor arme en droge gronden. Op twee profielen met zeer arme en droge
zandgronden (haarpodzol met zanddek, vaaggrond (stuifzand) op zandondergrond
zonder podzol) was de boniteit zeer laag (23.8-32.0 m). Toetsing op significantie van
boniteitverschillen tussen bodemsubgroepen met voldoende aantallen meetperken
(dus met uitsluiting van bodemsubgroepen met n = 1 of 2) gaf als resultaat dat in de
meeste gevallen het verschil tussen met boniteit op elkaar volgende bodemsubgroepen niet significant was, uitgezonderd dat tussen bodemsubgroepen met sterk uiteenlopende gemiddelde S-waarden.
Er bestond een significant verband tussen de S-waarde van douglasopstanden
en de ordening van de vegetatie in "arme" en "rijke" typen cf. Bannink, Leys &
Zonneveld (1973). Naarmate het vegetatietype "rijker" is (I-->V) neemt de S-waarde
toe (Tabel 5.6).
Uit de toetsing op significantie van de verschillen bleek dat de S-waarden op
de typen I, IIen Vsignificant van elkaar verschilden (p < 0.001). De S-waarde op het
vegetatietype O verschilde significant van die op de typen I (p< 0.001), IV en V

Tabel 5.5
Gemiddelde S-waarde van douglasopstanden per bodemsubgroep.
Table 5.5
Mean Svalue (m) of Douglas-fir stands per soil subgroup.
BODEMSUBGROEP
broekeerd
gooreerd
enkeerd
holtpodzol
loopodzol
kamppodzol
veldpodzol
haarpodzol
vaaggrond op podzol
vlakvaag
duinvaag
vorstvaag
haarpodzol met zanddek
vaaggrond op zand

n: aantal meetperken
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N

S (m)

1
7
38
166
15
7
148
74
1
1
35
1
1
2

51.3
47.7
44.4
42.9
43.6
41.6
40.2
39.0
38.0
36.5
35.8
35.2
32.0
23.8
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(beide p < 0.001), maar niet significant van die op II (p = 0.849) en III (p = 0.073). In
hoofdstuk 8.4.2 worden deze verschillen nader besproken.
De relatie tussen de S-waarde en de grondwatertrap was weinig uitgesproken.
De gemiddelde S-waarde op gronden met grondwatertrap III is hoger dan die op de
andere grondwatertrappen, maar alleen het verschil met de S-waarde op GTVIis significant (p = 0.006) (tabel 5.7). De boniteit van de douglas op gronden met GT VIII
behoeft dus niet geringer te zijn dan op die met GTVI of GT VII, hetgeen een gevolg
is van de bijdrage van de wortelzone aan de watervoorziening. Scheefgewaaide
bomen zijn alleen in een opstand met GTIIIwaargenomen, niet in die met GTV-VIII.
Onder de voorgeschiedenis verstaat men in de bosbouw het landgebruik voorafgaande aan de tegenwoordige bosgeneratie. Tot deze voorgeschiedenistypen behoren sterk uiteenlopende vormen van landgebruik: heide, naald- en loofbos, eikenhakhout, bouwland en kwekerij. Omdat het aantal voorgeschiedenistypen in de
onderzochte douglasopstanden vrij groot was en enkele ervan slechts in één opstand

Tabel 5.6
Gemiddelde S-waarde van douglasopstanden per vegetatietype.
Table 5.6
Mean Svalue (m) of Douglas-fir stands per vegetation type.
VEGETATIETYPE
(DONKERE BOSSEN)
I
O
II
III
IV
V

N

S (m)

18
162
118
93
49
25

35.4
40.4
40.7
41.8
43.3
45.7

n = aantal meetperken
O :vegetatie is afwezig
Tabel 5.7
Gemiddelde S-waarde van douglasopstanden per grondwatertrap.
Table 5.7
Mean Svalue (m) of Douglas-fir stands per groundwater class.
GT

N

S(m)

III
V
VI
VII

7
24
160
32
276

45.2
42.3
39.6
40.6
41.8

VIII

n = aantal meetperken
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voorkwamen, zijn ze tot enkele hoofdtypen samengevoegd. De resultaten van een
onderzoek in eerste- en tweede-generatie-douglasopstanden in Drenthe zijn ter vergelijking opgenomen (Van den Burg 1979;herzien in: Van Goor 1983). Als referentie
voor de situatie voorafgaand aan de bebossing zijn de uitkomsten van bodemchemisch onderzoek in enkele terreinen, die permanent met heide begroeid zijn gebleven, opgenomen (tabel 5.8).
Debetekenis van de voorgeschiedenis voor de boniteit van de douglas is duidelijk. Degeringste boniteit (S= 38.7 m) treedt op na heide (gemiddelde waarde voor
alle typen heide), welk cijfer vooral op de Veluwe betrekking heeft. In NO-Nederland
is de boniteit na heide zelfs nog geringer (S = 37.1 m). De boniteit verbetert als de
vorige generatie uit grove den bestond (S = 41.3 m) en vooral na voorafgaand ander
naaldbos (douglas, fijnspar en Japanse lariks) en na eikenhakhout. Na voorafgaand
loofbos neemt de boniteit minder toe (S = 42.5 m) dan na naaldbos, terwijl ook na
bouwland de boniteit (S = 43.3 m) minder toeneemt dan na voorafgaand naaldhout

Tabel 5.8
S-waarde, watervoorziening en de waarde van enkele bodemchemische eigenschappen
van douglasopstanden voor enkele voorgeschiedenistypen.
Table 5.8
Svalue (m),soil water supply class and some soil chemical properties of Douglas-fir
stands, for some former land usetypes.
voorgeschiedenis

n

heide (alle typen)
grove den
(na heide)
naaldbos
(excl. grove den)
loofbos
(eik en beuk)
eikenhakhout
bouwland
(incl. kwekerij
en boomgaard)
NO-Nederland:
I e generatie
NO-Nederland:
2 e generatie
NO-Nederland:
heide (niet bebost)

S(m) Vgb

pH- OS
KCI

NtO

Norg Pto

K

P_
index

P2N

185

38.7

2.5

3.73

4.53

0.081

1.77

12.6

2.4

0.470

6.3

97

41.3

2.7

3.62

4.72

0.087

1.85

13.8

2.4

0.499

7.3

8

45.4

1.6

3.79

3.59

0.073

2.10

18.1

3.6

0.662

12.0

36
20

42.5
45.1

2.2
1.6

3.96
3.63

3.34
5.25

0.060
0.113

1.80
2.01

14.5
22.4

2.9
3.0

0.673
0.593

8.8
12.8

59

43.3

2.1

3.54

4.72

0.104

2.22

31.9

2.7

0.591

18.7

11

37.1

3.6

3.39

5.57

0.102

1.81

11.3

*

*

*

26

42.7

3.6

3.51

5.72

0.102

1.79

10.5

*

*

*

4

*

*

3.27

5.89

0.091

1.56

7.4

*

*

*

*: niet bepaald; n = aantal opnameperken;S = S-waarde;Vgb = gradatie van het vochtleverend vermogen (gecorrigeerd voor gebiedinvloed); pH-KCI=pH-KCI 1M;
os = org.stof-gehalte (%) (gloeiverlies); Nto = N-totaal (%); Norg = N-gehalte van de organische stof (%); Pto = P-totaal (mgP.IOOg-1); K= K-HCI0.1M (mgK.IOOg-1);
P.index = P2N/Pto; P2N= P-HCI2M (mgP.IOOg-1))
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(uitgezonderd na grove den).
Hoe kan men deze verschillen verklaren en wat is de betekenis ervan? Uit
boniteitverschillen tussen de eerste- en de tweede douglasgeneratie zou men kunnen
concluderen tot een effect van de douglas op de bodem, in afhankelijkheid van de
bodemsubgroep. Als men echter de voorgeschiedenistypen vergelijkt met de bodemsubgroepen dan blijken deze met elkaar te zijn verstrengeld. De eerste generatie douglas (d.w.z. na heide) is hoofdzakelijk aangelegd op haarpodzolgronden en veldpodzolgronden, en in mindere mate op duinvaaggronden en holtpodzolgronden.
Hetzelfde geldt voor de tweede generatie douglas, aangelegd na grove den. Deze correlatie met de bodemsubgroepen is ook bij de tweede generatie douglas, aangelegd
na naaldbos (douglas, fijnspar en Sitkaspar) aanwezig. Douglas na heide behoeft niet
altijd bij de aanleg te zijn bemest, maar voor douglas na een eerste generatie naaldhout (met uitzondering van de grove den) is invloed van bemesting wel aannemelijk.
De loofbossen (eik en beuk) waarop de douglas als tweede generatie is aangelegd
komen bijna uitsluitend voor op holtpodzolgronden. Eikenhakhout komt vrijwel uitsluitend voor op holtpodzolgronden en enkeerdgronden. Voormalig bouwland valt
als vergelijkingsmateriaal voor eerste- en tweede-generatie-douglasopstanden af
omdat eventuele boniteitverschillen zijn verstrengeld met bodemvruchtbaarheidverschillen als gevolg van bemesting: voormalig bouwland zal vaker zijn bemest dan
een eerste douglasgeneratie na heide. Demeeste bodemchemische verschillen tussen
de eerste- en de tweede generatie douglas zijn dus toe te schrijven aan verschillen in
bemesting (naaldhout en bouwland vs. heide) of aan initiële bodemvruchtbaarheidsverschillen. Als vergelijkingsmateriaal voor een oordeel over een eventueel
bosgeneratie-effect blijven dan alleen douglasopstanden na heide en na de eerste
generatie grove den over. Uit variantie-analyse volgt dat het bosgeneratie-effect op de
S-waarde significant was (S-waarde van douglas na heide: 38.7 m; S-waarde van
douglas na grove den na heide: 41.1 m; p = 0.003). Op de bodemsubgroepen duinvaaggrond, haarpodzolgrond, holtpodzolgrond en veldpodzolgrond was de S-waarde van douglas na grove den na heide toegenomen in vergelijking met die direct na
heide. Dit verschil was op alle bodemsubgroepen zwak significant (p = 0.087). De
mogelijke oorzaken van het generatie-effect zijn nagegaan met behulp van variantieanalyse op de bodemchemische eigenschappen en de watervoorziening. De kwaliteit
van de minerale bovengrond was wat het P-totaal-cijfer en N betreft niet significant verbeterd na een eerste generatie grove den. Opmerkelijk was dat de gradatie
van het vochtleverend vermogen (Vgb) numeriek was toegenomen na een eerste
generatie grove den, wat betekent dat de watervoorziening van de douglas na grove
den was afgenomen. Dit kan veroorzaakt zijn door een significant geringere worteldiepte van de douglas na grove den op alle bovengenoemde bodemsubgroepen (80
cm) in vergelijking met die onder douglasopstanden direct na heide (133 cm) (p <
0.05). De verklaring van het S-waarde-verschil moet mogelijk worden gezocht in de
verbetering van de P-voorziening door de grove den, die niet is veroorzaakt door een
hoger P-totaal-cijfer maar door een (weliswaar niet-significante) toename van de
waarde van het P2N-cijfer (alle bodemsubgroepen) en door een bij haarpodzol- en
veldpodzolgronden significante (p <0.05), bij duinvaag- en veldpodzolgronden nietsignificante toename van de P-index (P2N/P-totaal). Als oorzaak valt te denken aan
veranderingen in de vormen van de P-verbindingen, maar ook aan een - tijdelijk -
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verbeterde P-leverantie als gevolg van mineralisatie van de onder de grove den
gevormde O-horizont, welke mogelijkheden elkaar niet uitsluiten. De mogelijkheid
dat de P-voorziening het verschil in de groei van de eerste en de tweede douglasgeneratie verklaart, volgt ook uit het in Drenthe uitgevoerd onderzoek in eerste- en
tweede-generatie douglasopstanden. Daar bleek dat het aantal jaren dat benodigd
was om als gemiddelde hoogte 3 m te bereiken, voor de eerste generatie 11.5 jaar
bedroeg, en voor de tweede generatie 10.0jaar. Bodemchemische verschillen tussen
beide bosgeneraties waren niet aantoonbaar, maar in deN:P-verhouding van de halfjarige douglasnaalden had zich weleenverandering voorgedaan. De N:P-verhouding
in dehalfjarige naalden bedroeg voor deeerste bosgeneratie 100:6.2 envoor de tweede bosgeneratie 100:8.Ditverschil komt mogelijk voor rekening vaneen verbetering
van de P-voorziening van denaalden, niet van dievan de N-voorziening ervan(Van
den Burg &Schoenfeld 1987). Uit minerale-voedings- en bemestingsonderzoek (zie
voor eensamenvatting Richtlijnen... 1995)volgt dat,alsdeN:P-verhouding van halfjarige douglasnaalden 100:5 bedraagt, er sprake isvanbeginnend zichtbaar fosforgebrek, en dat N:P=100:10 betekent dat de P-voorziening optimaal is. De verklaring
voor de verbetering van de P-voorziening van tweede-generatie-douglasopstanden
kan dezelfde zijn als dievoor douglas na heide en na grove den.Verder is aannemelijk is datde afwezigheid vaneenbosklimaat ineerste-generatie-bossen na heide een
negatieve invloed op de groei van diegeneratie zalhebben gehad.
Bij de overige voorgeschiedenistypen zijn het vooral de verschillen in hetPtotaal-cijfer en inhetN -cijfer, dieverklaren waarom na naaldbos enbouwland (in
beide gevallen hetgevolgvanbemesting) enna eikenhakhout deboniteit vande douglas meer is toegenomen dan na loofbos (= beuk en eik in de "boombossen" op de
Veluwe), dat een P-totaal-cijfer heeft dat tussen douglas na heide/grove den en dat
van naaldbos/eikenhakhout/bouwland in is gelegen.
In het douglasgroeiplaatseisenonderzoek 1959/60 is eveneens aandacht
besteed aandejeugdgroei, diedaarin isgedefinieerd alsdeleeftijd (jaren) op 1.30 m
hoogte (tl). Als men tl opvat als responsvariabele doet zich de vraag voor welke
bodem- en klimaatvariabelen van invloed zijn op dejeugdgroei. Decorrelatie van t l
met diverse bodem- en klimaatvariabelen blijkt zeer laag te zijn. Uit het onderzoek
naar hetverband tussen tl enfactoren kwam naar voren datdeverschillen tussen t l waarden voor een aantal factoren wat uitgesprokener waren. De waarde van tl was
het hoogst op gronden met het vegetatietype V(tl = 9.2 jaar; overige vegetatietypen
6.1-7.8 jaar; p < 0.05)), en op holtpodzolgronden (7.1 jaar), loopodzolgronden (8.1
jaar) en duinvaaggronden (8.1jaar).Een zekere betekenis had ookhet bosgebied: de
waarde vant l washethoogst in debosgebieden CO(7.3jaar) en O (7.1jaar), enhet
geringst in de bosgebieden CW(5.1jaar) en NO(5.0jaar). Hetvegetatietype Vbleek
frequenter voor te komen op holtpodzolgronden (n = 10) dan op zeven andere
bodemsubgroepen (n = ca. 2 per bodemsubgroep). Deze uitkomsten wijzen in de
richting van een mogelijk negatieve invloed van een voor de douglas tamelijk hoog
niveau van bodemvruchtbaarheid (holtpodzolgronden) op de jeugdgroei. Van Goor
(1968) heeft deze relatie tussen de jeugdgroei en de vegetatie verklaard uit de
omstandigheden in de eerste jaren na de bosaanleg. Op rijkere gronden is de groei
van devegetatie in die periode beter en concurreert de vegetatie met de douglas om
voedingsstoffen. Deze concurrentie heeft een negatieve invloed op de groei van de
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douglas, totdat deze laatste in sluiting komt en de vegetatie door lichtgebrek minder
vitaal wordt of afsterft. De opstand kan vanaf dat moment een beter gebruik maken
van de voedingsstoffenvoorziening. Het gevolg is dat op gronden met een geringere
jeugdgroei de boniteit na het tijdstip van sluiting zal toenemen. De watervoorziening
speelt in dit opzicht blijkbaar geen rol van betekenis. Vanzelfsprekend verklaart deze
opvatting niet de gehele variatie van de jeugdgroei. Factoren als plantsoenconditie,
nachtvorst en wildschade spelen eveneens een rol. Het probleem bij de vaststelling
van de invloed ervan is dat deze conjunctureel is en geen sporen nalaat in de vorm
van predictorvariabelen van bodem en klimaat.
Een andere vraag is in hoeverre de jeugdgroei van invloed is op de S-waarde.
Uit de regressie van de S-waarde op t l volgt dat de betekenis van deze relatie aanzienlijk is. De waarde van R 2 a ( j; (10.1%; p < 0.001) is nl. van dezelfde orde van
grootte als die voor een aantal bodemvariabelen (zie tabel 5.10). Debetekenis van de
jeugdgroei blijkt nog groter te zijn als rekening wordt gehouden met interacties.
Variantieanalyse van de bijdrage van t l , Vgb en factoren aan de S-waarde gaf als
resultaat dat de interacties van tl met de bodemsubgroep (p int =0.158) en met de
voorgeschiedenis ( p i n t = 0.300) niet van belang waren, en die van tl met de grondwatertrap ( p i n t = 0.030) van geringe betekenis was. Daarentegen zijn de interacties
van tl met de vegetatie (p int =0.003) en met Vgb ( p i n t = 0.003) significant. De berekening van de bijdrage van de verklaring van de variantie van de S-waarde door tl,
Vgb, vegetatie en hun interactietermen leidde tot het volgende resultaat. De totaal
door deze variabelen en hun interacties verklaarde variantie van de S-waarde
bedroeg 37.5%. Daarvan kwamen 32.1 %-punten voor rekening van de interactieterm tl*Vgb (p < 0.001) en 5.4 %-punten voor de gezamenlijke bijdrage van de termen t l , tl*vegetatie en tl/vegetatie. Deze uitkomst wijst op het grote belang van de
interactieterm tl*Vgb voor de schatting van de boniteit van de douglas: de invloed
van de jeugdgroei en die van de watervoorziening op de S-waarde zijn niet onafhankelijk van elkaar.

5.5 Boniteit water, bodemvruchtbaarheid en
klimaat
De variabelen die geacht worden invloed uit te oefenen op de groei van de
douglas kunnen worden gegroepeerd volgens de factoren water, bodem en klimaat.
De relatie ervan met de S-waarde is berekend uit het gehele gegevensbestand of voor
onderdelen ervan als sprake was van interactie met andere variabelen. De regressies
zijn uitgevoerd met lineaire of curvilineaire variabelen, op grond van wat uit de literatuur bekend was of op grond van plausibiliteit. Naast deze beide criteria is ook als
criterium voor de opname van een regressievergelijking de grootte van R 2 a( ji
gebruikt.
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5.5.1 Water
De regressieberekening voor enige variabelen die aspecten van de waterhuishouding vertegenwoordigen is samengevat in tabel 5.9.
De vervanging van de continue variabele VL door de discrete variabelen VL
en Vgb blijkt practisch geen informatieverlies te hebben opgeleverd. Omdat de door
Vgb 2 verklaarde variantie groter is dan die door VL 2 , is de voorkeur te geven aan
het gebruik van Vgb 2 als predictorvariabele (figuur 4). De vraag wat de betekenis is
van een door de watervoorziening verklaard percentage van 15% van de totale
variantie van de S-waarde, kan worden beantwoord door vooruit te lopen op de uitkomsten van multiple-regressieberekeningen. Deze geven als uitkomst dat afhankelijk van de combinatie van variabelen en factoren het mogelijk was om ca. 30-ca.
50% van de totale variantie van de S-waarde van de onderzochte douglasopstanden
te verklaren. De watervoorziening verklaart dus 1/3 tot 1/2 van de variantie van de
S-waarde. Deze uitkomst geeft aan dat de watervoorziening van de douglas in redelijke mate wordt weergegeven door de predictoren VL en Vgb. Een beperking van
de regressievergelijkingen in tabel 5.9 is daarin gelegen dat ze voorspellen dat bij
Vgb = 5 de S-waarde 28.0 m bedraagt, hetgeen voor dergelijke zeer droge gronden
vermoedelijk een overschatting van de S-waarde is. Dit is het gevolg van het ontbreken van voldoende opnamen van douglasopstanden op zeer droge gronden. Een
indicatie van wat op een grond met Vgb = 5mag worden verwacht is te vinden in de
S-waarde van een opstand op een vaaggrond op zandondergrond waarvan de Vgbgradatie is geschat op 4.5-5. De S-waarde van deze opstand bedroeg 24.7 m.
De vraag naar de optimale watervoorziening voor de douglas is alleen te

Tabel 5.9
Regressievergelijkingen van de S-waarde (m) van de douglas op variabelen van de waterhuishouding.
Table 5.9
Simple regression equations for the Svalue (m) of Douglas-fir stands, on some variables
of soil water supply.

n

REGRESSIEVERGELIJKING

R2

adj

P

276

44.240-44.240*0.97769**VL

15.6

<0.001

498

46.297-0.6486*VLgr2

12.8

<0.001

498

45.102-0.6848*Vgb 2

14.8

<0.001

223

48.48-2.060*ln(GHG)

1.6

0.032

95

51.11-0.0705*GLG

2.7

0.060

VL=vochtleverend vermogen (mm); VLgr, Vgb=gradaties van het vochtleverend vermogen
(Vgb: gecorrigeerd voor gebiedinvloed) GHG=gemiddeld hoogste grondwaterstand;
GLG=gemiddeld laagste grondwaterstand
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beantwoorden als rekening wordt gehouden met de werking van andere variabelen
zoals P-totaal en N (zie tabel 5.10: vochtige en droge gronden). De correlaties van
de S-waarde met de grondwaterstandvariabelen zijn alleen opgenomen om te doen
uitkomen hoe gering de directe betekenis van de grondwaterstand is als predictorvariabele voor de S-waarde van de douglas. Dit komt ook enigszins tot uiting in de
tolerantie van de douglas tegen een hoge grondwaterstand: op gronden met GT III is
een GHG-waarde van ca. 20 cm -mv. nog niet al te beperkend.

5.5.2 Bodem
Het bemestingsonderzoek met douglascultures in de vijftiger en zestiger jaren
(Van Goor 1963/1967) heeft onder andere als resultaat opgeleverd dat deze boomsoort op pleistocene zandgronden op N-, P- en K-bemesting positief reageerde. Voor
N was dit een aanvulling op de toen bestaande kennis omdat het in 1954-1956 uitgevoerde onderzoek geen relatie tussen de boniteit en de N-voorziening (gemeten als
N-totaal en N ) te zien had gegeven, daarentegen wel tussen de boniteit en de Pvoorziening (Schelling & Van Goor 1958). Over de eisen die de douglas stelt aan de
K-voorziening door de bodem was weinig bekend. Het douglasgroeiplaatseisenonderzoek heeft informatie opgeleverd over de correlatie tussen de S-waarde en een
aantal bodemvariabelen, die in de vorm van regressievergelijkingen wordt weergegeven in tabel 5.10.

Tabel 5.10
Regressievergelijkingen van de S-waarde van douglasopstanden op de bodemvruchtbaarheid.
Table 5.10
Simple regression equations for the Svalue (m) of Douglas-fir stands, on soil fertility
variables.
n

REGRESSIEVERGELIJKING

491
491
468
492
492
492
492
492
492
491
471
355
355
134
134

49.49-2.279*pH-KCl
38.256+0.631*os
32.52*3.437*leem (%<50Lim)
45.476+66*/l(l-0.00844*Nkg)
44.026+34.l/(l-0.190.0*Nto)
45.57-169*0.1366**N
43.917-17.34*0.8640**Pto
44.398-44.398/(l+2.137*P2N)
45.841-45.841/(1+3.775*K-HC1)
42.821-0.00998*(C/Pto)
42.434-0.00341*(C/P org )
47.77-55.7*0.294**N org TI
44.540-9.23*0.9146**PtoH
40.487-4984*0.0111**N o r g §
40.878-26.6*0.077**Pto§

R2

adj

P

2.1
4.9
12.3
16.6
15.2
16.0
15.7
13.0
7.2
2.2
0.6
12.8
7.5
26.8
18.2

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.048
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

MIN.

OPT.

*
*
*

*
*
*

500
0.02
1.2
5

1500
0.05
2.0-3.0
15

*

*

1

3

*
*

*
*

min.=laagste gevonden waarde;opt.= optimale waarde (bij benadering)
U:vochtige gronden (Vgb <2.5) §: droge gronden (Vgb > 2.5)
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De uitkomsten van het voorliggende bodemchemisch onderzoek laten er geen
twijfel aan bestaan dat niet alleen de P- maar ook de N-voorziening en de K-voorziening van zandgronden een rol spelen bij de groei van de douglas. Er is echter
sprake van een interactie met de watervooorziening (Vgb) (figuur 5). Op vochtige
gronden (Vgb < 2.5) is de K-voorziening optimaal voor K-HC1> 3 mg K.lOOg"1. Op
droge gronden (Vgb > 2.5) speelt de variatie in de K-voorziening geen, en is K-HC1=
1-2 mg K.lOOg"1 al optimaal. Verder zijn de in dit onderzoek gemeten variabelen
bruikbaar om de mate van voorziening met een aantal minerale voedingsstoffen te
indiceren. Enkele andere conclusies die uit de gegevens van tabel 5.10 kunnen worden getrokken zijn:
- De betekenis van de pH-KCl (traject 2.6-5.1) is gering. Dit volgt vooral uit
de in vergelijking met andere bodemchemische variabelen zeer lage waarde van R2adj> bij een eenzelfde aantal waarnemingen. De gevoeligheid van
de douglas voor lage pH-KCl-waarden is blijkbaar gering.
60
n = 498
R2adj= 15.3%
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Figuur 4
S-waarde (m)envochtleverantieklasse(Vgb)vanopstandenvanhetdouglasonderzoek
1959/60.
Figure 4
Svalue (m) andsoilwatersupplyclass (Vgb), ofstands of theDouglas-firresearch 1959/60.
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De correlatie van het P-anorganisch-gehalte (P2N-cijfer) met de S-waarde
was bijna even hoog als die van het P-totaal-cijfer met de S-waarde. Deze
uitkomst maakt aannemelijk dat het gehalte aan anorganisch fosfor in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de P-voorziening van de douglas. De P-index
(=P2N/P-totaal) was wel significant (p <0.001) en positief gecorreleerd met
de S-waarde, maar dit bleek een indirect effect te zijn. Multiple regressie van
de S-waarde op P-totaal en de P-index gaf namelijk als resultaat dat de bijdrage van de P-index in dit model niet significant was (p = 0.151).
Het C/P-totaal- en het C/P -quotiënt hadden voor de S-waarde een zeer
geringe betekenis.

5.5.3 Klimaat
Over de betekenis van het klimaat voor de groei van de douglas in Nederland
is vrij weinig bekend. Het klimaat speelde tot nu toe vooral de rol van criterium voor
de keuze van het herkomstgebied (Houtzagers 1954; Kranenborg 1985;Kuiper 1988;
Veen 1951,1958). Wel vermeldt Houtzagers (1954) de gevoeligheid voor (late) nachtvorst en voor koude wind. Een op arme zandgronden optredend probleem bleek de
invloed van koude, heldere winters op de kaliumvoorziening en de conditie van de
douglas te zijn (Van Goor 1958). De Hoogh (1925) stelde op droge zandgronden een
positief verband vast tussen de neerslag en de lengtegroei in dezelfde vegetatieperiode. Over een relatie tussen de temperatuur in de vegetatieperiode en de groei van
de douglas in Nederland zijn geen uitspraken te vinden. Ook Otto (1984, 1987), die
het klimaat van de herkomstgebieden van de groene douglas in de Pacific Northwest
gedetailleerd heeft beschreven, leidt daaruit voor het klimatologisch met Nederland
enigermate verwante Nedersaksen geen relatie af tussen temperatuur en groei. Een
positief verband tussen de groei van de douglas en de temperatuur in de vegetatieperiode op gronden die geen grote beperkingen in water- en voedingsstoffenvoorziening hadden was echter aannemelijk. Dit verband zou kunnen worden aangetoond
als het temperatuurtraject en het aantal opstanden voldoende groot zijn om deze
relatie te kunnen onderscheiden van de restvariantie.
Regressies van de S-waarde op de klimaatvariabelen leverden resultaten op,
die niet in detail zijn weergegeven. De uitkomsten zijn hieronder samengevat:
- De correlaties tussen de S-waarde en de variabelen neerslag (N- ul , N a en
N s ), het atmosferisch vochttekort (V- j , V a en V s ) en relatieve
luchtvochtigheid in de vegetatieperiode waren over het algemeen positief
en significant (p <0.001), maar de waarde van R 2 ac ji w a s n i e t hoog (< 5%).
Wel suggereren deze positieve correlaties dat niet alleen de vochtleverantie over de gehele vegetatieperiode (Vgb) maar ook het optreden van droogte in de zomermaanden (juli t/m september) van belang is voor de douglas.
- De correlaties tussen de S-waarde en de gemiddelde maandtemperatuur in
de vegetatieperiode, als ook met de gemiddelde temperatuur in de vegetatieperiode waren negatief. Weliswaar was de waarde van R 2 a( jj gering (ca.
1%) maar er was meestal wel sprake van een significante correlatie. De correlaties van de S-waarde met T j a n (gemiddelde januaritemperatuur) en met
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T w (gemiddelde temperatuur in de periode October t/m april) waren niet
significant.
De negatieve correlatie tussen de S-waarde en de gemiddelde maandtemperatuur is niet zonder meer verklaarbaar. Een analyse van de relatie tussen de gemiddelde maandtemperatuur en de S-waarde op basis van strati60
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ficatie per bosgebied gaf als resultaat dat in vier van de zes bosgebieden
sprake was van een positief en meestal significant verband tussen de Swaarde en de gemiddelde temperatuur in Mei (T m e i ) (CO:p = 0.049; O: p
= 0.046; ZO: p = 0.010; ZW: p = 0.073). Het ontbreken van een dergelijk
verband voor de bosgebieden NO en CW kan worden toegeschreven aan
het te geringe aantal waarnemingen. De waarde van R 2 a d ; voor het regressiemodel dat de S-waarde beschrijft als functie van T m e i en de bosgebieden, bedraagt 9.0 % hetgeen hoger is dan voor de afzonderlijke relaties van
de S-waarde met de gemiddelde maandtemperaturen. De negatieve correlatie tussen S-waarde en T m e i voor alle opstanden gezamenlijk is blijkbaar
te verklaren uit de interactie met het bosgebied. Voor T j u n , Tj u l , T a en
T s was per bosgebied meestal geen sprake van een positief en significant
verband met de S-waarde.
- Stratificatie van de opnameperken volgens twee Vgb-klassen ("droog": Vgb
> 2.5; "vochtig": Vgb < 2.5) en regressie van de S-waarde op de gemiddelde maandtemperatuur gaf als resultaat dat op vochtige gronden geen enkele correlatie significant was. Op droge gronden was de correlatie met de Swaarde significant (p <0.001) en negatief voor T- j (R 2 a d j =9.1%) en positief voor T j a n (R 2 a d j = 21.8%).
- De lengte van de vegetatieperiode (veg05 en veglO)was significant (p resp.
<0.001 en 0.002) maar negatief gecorreleerd met de S-waarde. De verklaarde varianties van de S-waarde waren klein (R 2 a dj resp. 2.3 en 1.5%).
Deze uitkomsten kan men als volgt samenvatten. Hoewel de correlatie van de
S-waarde met meteorologische variabelen geringer is dan die met variabelen van
bodem en waterhuishouding, zijn de uitkomsten consistent. Neerslag en atmosferisch vochttekort in de vegetatieperiode zijn positief gecorreleerd met de S-waarde,
de gemiddelde voorjaarstemperatuur (T m e i ) is (ongeacht de watervoorziening) positief, de gemiddelde zomertemperatuur (T; u n en T- j) is negatief (op droge gronden),
en de gemiddelde januaritemperatuur (T- an ) is positief gecorreleerd met de S-waarde (eveneens op droge gronden). Het onverwachte element in deze relaties is de
negatieve correlatie tussen S-waarde en de gemiddelde zomertemperatuur. Deze
situatie doet zich echter ook voor in de Pacific Northwest, waar de vegetatieperiode
in die gebieden waaruit veel herkomsten in Nederland afkomstig zijn, wordt gekenmerkt door een lage neerslag in de maand juli (34 mm; Nederland: 85 mm) en waar
de groei van de douglas veel meer door de zomerdroogte dan door de zomertemperatuur wordt bepaald (Houtzagers 1954; Otto 1984, 1987). Deze opvatting is bevestigd door een onderzoek in het kustgebied van Washington en Oregon (Peterson &
Heath 1990/91). Deze auteurs stelden vast dat de volumebijgroei in een gebied met
N
veg = 3 7 - 6 6 9 m m > T veg = 12-18°C en T w i n t e r = 1-10°C negatief was gecorreleerd
met T v e g (p < 0.001), maar positief met T w i n t e r (p < 0.001) en met N v e g (p < 0.01).
Het te opperen bezwaar dat de negatieve correlatie tussen T v en de groei indirect
kan zijn en in feite een negatieve correlatie tussen N v en T v e „ zou weergeven, is
waarschijnlijk niet juist. Uit de door Veen (1951) verstrekte klimaatgegevens van de
herkomstgebieden waarop zijn onderzoek betrekking had, is namelijk te berekenen
dat de correlatiecofficiënt tussen N- u l en T - n (de maanden die volgens het
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Nederlandse onderzoek de grootste bijdrage leverden aan de verklaring van de
variantie van de S-waarde) slechts -0.115 (n = 30) bedroeg en niet significant was.
Het gedrag van de douglas in Nederland lijkt dus sterk op dat in zijn herkomstgebied,
ondanks de tamelijk grote verschillen tussen beide gebieden in bijvoorbeeld wintertemperatuur en neerslag, bij een ongeveer gelijke zomertemperatuur. De herkomst
speelt hierbij blijkbaar een belangrijke rol, waarvoor twee indicaties in Nederland te
vinden zijn. In de eerste plaats is uit het experimentele douglasherkomstenonderzoek in Nederland geconcludeerd dat bepaalde herkomsten geschikter waren voor
Nederland ("eerste keus") dan andere ("tweede keus") (Kranenborg 1985). De "tweede keus" was afkomstig uit de door de commissie Becking-Houtzagers-Oudemans
(Houtzagers 1954) in 1950 als douglaszaadbron voor Nederland aangewezen gebieden. De neerslag in de vegetatieperiode van het "eerste keus"-gebied (320-410 mm)
komt vrij goed overeen met die in Nederland (gem. 335 mm), terwijl het "tweede
keus"-gebied een lagere neerslag in de vegetatieperiode heeft (165-225 mm). Een
tweede aanwijzing voor de betekenis van de herkomst in bovenstaand opzicht is de
interactie tussen de relatie S-waarde-zomertemperatuur en het op fenotypische gronden berustende herkomstonderscheid. Uit het in 1954-1956 en 1959/60 uitgevoerde
onderzoek zijn drie herkomstgroepen naar voren gekomen, ni. (A) "slechte" herkomsten, (B) "goede" herkomsten (onderscheiden na een globale selectieprocedure in
1954-1956) en (C) "zeer goede" herkomsten, onderscheiden na een strenge selectieprocedure. In tabel 5.11 zijn voor deze groepen de relaties tussen de S-waarde en een
aantal temperatuurvariabelen weergegeven.
Het belang van deze waarden van R 2 ad = is niet gelegen in de absolute groottes ervan. Deze zijn niet hoog en maken zichtbaar dat de bijdrage van temperatuurverschillen (evenals die van neerslag- en atmosferisch-vochttekort-verschillen) aan
de verklaring van de variantie van de S-waarde in Nederland achterblijft bij die van
de bodemeigenschappen. Belangrijker is de tendens dat, naarmate de douglasherkomst "beter" is, de correlatie van de S-waarde met de temperatuur verschuift van
positief naar negatief.

Tabel 5.11
Correlaties (R2ad.-)tussenS-waardeentemperatuur perherkomstengroep(ziedetekst).
Table 5.11
Correlations (R2ac/ßbetweentheS value (m) of Douglas-firandtemperature, forgroups
ofprovenances.
temperatuur
T .
inter
T-w
jan
T veg
T
TT

88

jul

HERKOMSTENGROEP
'slecht'
'goed'
zeer g o e d '
+3.5
0
+5.8
+4.4
+7.9
+9.9

0.0
0
+2.8
+3.4
+4.3
+1.7

-0.5
0
-1.1
-0.8
-1.7
-1.5
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In hoeverre deze correlaties enige realiteit bezitten kan worden beoordeeld
door gebruik te maken van de gegevens van douglasherkomstproefvelden. Dezegegevens zijn voor Nederland te ontlenen aan in de periode 1927-1938 aangelegde herkomstproefvelden (Veen 1951;De Vries 1961;Schoonderwoerd 1986). Als voorbeeld
zijn gekozen de S-waarde, berekend uit de opperhoogte op 30-jarige leeftijd, en de
gemiddelde volumeproductie (I) op 45-jarige leeftijd (tabel 5.12). De correlaties van
de groei met de gemiddelde jaarlijkse neerslag en met de gemiddelde neerslag in de
vegetatieperiode in het herkomstgebied waren positief, die met T v negatief. Meestal waren deze correlaties minstens zwak significant.
Uit het door Schober et al. (1983/84) gepubliceerde onderzoek van douglasherkomstproefvelden kunnen ongeveer dezelfde conclusies worden getrokken als uit
het Nederlandse onderzoek (berekeningen niet weergegeven), nl. dat de bijdrage van
de neerslag (Nj aar ) en van T w i n t e r aan de groei (hoogtegroei en volumebijgroei) significant en positief was, en die van T v soms negatief en significant.
Bovenstaande verbanden tussen de boniteit van de douglas en enkele klimaatvariabelen berusten deels op correlaties, berekend voor opstanden in een groeiplaatseisenonderzoek waarin de geringe effecten van klimaatvariabelen min of meer
verscholen zijn achter de effecten van watervoorziening en bodem. Een ander deel
berust op gegevens van herkomstproefvelden, die waren aangelegd om het gedrag
van herkomsten buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied te onderzoeken maar
niet om in detail de relaties tussen de groei in Nederland cq. Duitsland en het klimaat in het herkomstgebied op te sporen. Ondanks deze beperkingen worden de volgende conclusies als redelijk betrouwbaar beschouwd:
- de opperhoogteboniteit van de douglas in Nederland is positief gecorreleerd met de gemiddelde voorjaarstemperatuur (T m e i ) en met de gemiddelde neerslag in de zomermaanden (Nj u l t/m N s ), en negatief met het
gemiddeld atmosferisch vochttekort;
- op droge gronden in Nederland komt tot uiting dat de gemiddelde julitemperatuur (T- j) negatief en de gemiddelde januaritemperatuur (Tj an )
positief is gecorreleerd met de S-waarde van de douglas;

Tabel 5.12
Correlaties (R 2 ac jj) van meteorologische variabelen in het herkomstgebied met de groei
van douglasherkomsten in Nederland.
Table 5.12
Correlations (R2ac/ß between meteorological variables in the area of origin of Douglasfir, and growth of these Douglas-fir provenances in The Netherlands.
KLIMAATVARIABELE
groeivariabele

Njaar

<Vg

S (30 jaar)
I (45 jaar)

7.6(*)
37.1**

9.0(*)
22.2*

jaar

veg

4.9ns
25.0*

-11.9(*)
6.4ns

'winter
12.5*
38.0**

'jan
16.5*
50.5***

(*):0.1<p<0.05;*:p<0.05;**:p<0.01;***:p<0.001
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- uit herkomstonderzoek en uit onderzoek in het herkomstgebied zelf volgt
dat de groei van de douglas positief is gecorreleerd met de neerslag en de
wintertemperatuur, en negatief met de temperatuur in de zomerperiode
(Tj u n , T u l ) , zoals die heersen in het herkomstgebied (Pacific Northwest);
- door de relaties tussen de groei van de douglas in Nederland en de groeiplaatseigenschappen schemeren relaties tussen groei en groeiplaatseigenschappen in het herkomstgebied door; dat komt duidelijker tot uiting in
multiple-regressie-vergelijkingen voor de S-waarde van Nederlandse douglasopstanden, waarin T m e i geen rol speelt, maar Nj u l , T j a n en T j u n wel
(zie paragraaf 5.6.1).
Deze uitkomsten wijzen op het belang van de herkomst voor de verklaring van
het gedragvan de douglas in Nederland, vooral als klimaatverandering gaat optreden.

5.6 Schatting van de groei van douglasopstanden
5.6.1 Regressiemodellen
In paragraaf 5.4 zijn de relaties tussen de boniteit van de douglas en een aantal variabelen en factoren berekend. Uit de waarde van de per relatie verklaarde
variantie van de boniteit blijkt dat geen enkele variabele een overheersende rol
speelde, hoewel de betekenis van sommige variabelen voor de boniteit (bijvoorbeeld
de watervoorziening) groter was dan van andere variabelen. Om te komen tot voorspellingsmodellen van de boniteit van de douglas is multiple regressie toegepast. De
keuze van de variabelen -na eventuele transformatie -is in de eerste plaats bepaald
door de grootte van R2ac}j van de regressies van de S-waarde op de variabelen.
Daarnaast heeft ook de plausibiliteit van relaties volgens literatuurgegevens een rol
gespeeld. Voor variabelen die betrekking hebben op de bodem en op de watervoorziening gaf dat over het algemeen geen problemen. Meer problemen bieden de klimaatvariabelen omdat over de aard en de grootte van relaties vaak weinig bekend is.
Zo was de negatieve correlatie tussen de boniteit van de douglas en een aantal temperatuurvariabelen niet zozeer een wiskundig-statistisch als wel een ecofysiologisch
probleem. Een andere hinderpaal bij het berekenen van een regressiemodel is dat
van belang zijnde variabelen en factoren buiten de multiple regressie worden gehouden omdat ze niet zijn gemeten.
Bij de keuze voor een regressiemodel moest worden besloten of de jeugdgroei
en de opstandleeftijd daarin zouden worden opgenomen. De S-waarde bleek niet significant te zijn gecorreleerd met de opstandleeftijd (R2acji = 0.2%; p = 0.139). Het
toegepaste S=f(ht ,t)-model geeft blijkbaar een adequate beschrijving van het verloop van de opperhoogte in de tijd. Opname van de opstandleeftijd in het regressiemodel was dus niet nodig. Dejeugdgroei is in "normale" situaties een onderdeel van
de groei over de gehele omloop en behoort door de relatie S = f(ht ,t) te worden
beschreven. Uit de resultaten van het onderzoek bleek echter dat de jeugdgroei een
merkbare bijdrage leverde aan de verklaring van de variantie van de S-waarde. Het
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gevolg is dat twee regressiemodellen voor de boniteit van de douglas kunnen worden opgesteld. Het eerste model voorspelt de boniteit van de douglas op basis van
de combinatie van een aantal bodem-, water- en klimaatvariabelen, en met als extra
variabele de jeugdgroei (tl, het aantal jaren dat benodigd was om h=1.30 m te bereiken). Dit eerste regressiemodel heeft de volgende formulering:
S(m) =63.9-84.1*0.1366**N org -9.41*0.8640**Pto-0.3459*tl*Vgb
-1.851*T- n +2.468*T j a n +0.1372*N j u l (alle termen: p < 0.05)
Het model verklaart 47.6% van de variantie van de S-waarde. Ditmodel is niet
bruikbaar voor het voorspellen van de boniteit van nieuw aan te leggen opstanden
omdat men mag aannemen dat de groeivertraging die de eerste generatie douglasopstanden in Nederland op veel plaatsen heeft vertoond, in volgende generaties niet
meer zal optreden. Het model geeft wel inzicht in het verband tussen de boniteit van
de douglas en de variabelen die daarbij betrokken zijn.
In de eerste plaats blijkt dat behalve de jeugdgroei ook een aantal bodemchemische variabelen significant bijdragen aan de verklaring van de variantie van S.
Daartoe behoren niet de pH-KCl-waarde maar wel N e n P-totaal, die beide berusten op bepalingen van totaal-gehalten. De betekenis van de watervoorziening ligt
voor de hand. De formulering ervan als interactieterm is meer van statistische dan
van fysiologische betekenis. Het was nl. mogelijk om in plaats van de interactieterm
tl*Vgb de variabelen tl en Vgb afzonderlijk op te nemen, maar de verklaarde variantie liep dan terug. Van belang is ook dat het teken waarmee de termen zijn opgenomen in de vergelijking, biologische betekenis heeft. Het min-teken voor de N - en
P-totaal-term en het plus-teken voor de T\ a n - en N: ul -term geven aan dat bij hogere
waarden van deze variabelen de boniteit toeneemt. Het min-teken voor de interactieterm betekent dat bij een hogere waarde van tl of een hogere waarde van Vgb
(d.w.z. een slechtere watervoorziening) de boniteit afneemt.
In de tweede plaats nemen klimaatvariabelen een belangrijke plaats in. Het
eenvoudigst is de verklaring voor de positieve bijdrage van T a n . Uit onderzoek in
de Pacific Northwest (zie onder andere Otto 1984, 1987) blijkt dat een scherp
begrensde vegetatieperiode in dat gebied ontbreekt en dat de fotosynthese van de
douglas toeneemt met een hogere wintertemperatuur. Blijkbaar treedt dat effect ook
in Nederlandse douglasopstanden op. De positieve relatie tussen de jaarlijkse neerslag en de groei van de douglas is door Gessel (1949) vastgesteld. De eveneens positieve relatie tussen de groei van de douglas en de neerslag in de vegetatieperiode in
een gebied met uitgesproken zomerdroogte als de Pacific Northwest is plausibel. De
opname van de neerslagterm N- u l in een multiple-regressievergelijking die de boniteit van de douglas in Nederland voorspelt kan dus verantwoord zijn, hoewel in het
algemeen de bijdrage van de neerslag aan de boniteit niet als een direct effect wordt
beschouwd maar als onderdeel van de waterbalans (Veen 1954). Het is echter mogelijk om de betekenis van N- j als meer direct op te vatten door aan te nemen dat N u l
niet alleen een onderdeel is van de waterbalans maar ook een directe rol heeft in de
stikstofmineralisatie gedurende de vegetatieperiode. Het onderzoek in douglasopstanden in de Pacific Northwest heeft aangetoond dat in gebieden met geringe neerslag de N-mineralisatie gering is (Klinka &Carter 1990). Naarmate de neerslag toe-
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neemt neemt ook het gehalte aan mineral N toe. Het is dus plausibel dat Nj u l niet
alleen een bijdrage levert aan de S-waarde via de watervoorziening maar ook via de
N-mineralisatie. De situatie is in feite nog gecompliceerder omdat uit het onderzoek
van de groei van douglasherkomsten (paragraaf 5.5.3)bleek dat ook de neerslag in de
vegetatieperiode van het herkomstgebied statistisch een rol speelt. De aanwezigheid
van de term T j u n met een negatief teken kan worden verklaard uit de herkomstinvloed, zodat dit negatieve teken niet alleen wiskundige maar waarschijnlijk ook biologische betekenis heeft. Opname van de bodemsubgroep, de grondwatertrap en het
bosgebied in de vergelijking veroorzaakt een geringe toename van R 2 a dj naar 48.2%,
een gevolg van de significante bijdrage van het bosgebied, hetgeen duidt op het
bestaan van een ofmeer variabelen die niet in de regressie zijn opgenomen, maar die
wel van invloed zijn op de S-waarde. Mogelijk komt hierin de invloed van de gemiddelde windsnelheid tot uiting omdat de bijdrage van het bosgebied bestaat uit een
significante (p = 0.010) positieve waarde van de dummy-variabele bosgebied = O (+
2.62 m),niet-significante bijdragen van de dummy-variabelen bosgebied =resp. NO,
CO en ZO, en significante (p = resp. 0.015 en <0.001), negatieve bijdragen van de
dummy-variabelen bosgebied = CW (- 2.79 m) en bosgebied = ZW (- 6.28 m). Dit
boniteitverloop zou kunnen worden verklaard door de invloed van een variabele die
een Oost-West-verloop heeft. Te denken valt aan de gemiddelde windsnelheid, die
van Oost- naar West-Nederland toeneemt.
De tweede mogelijkheid om de S-waarde te voorspellen berust op multiple
regressie met verwaarlozing van de jeugdgroei. Dat heeft wel tot gevolg dat informatieverlies optreedt: de waarde van R 2 a d ; daalt van 48.2% naar 33.6%
S(m) = 113.3 -0.4043*Vgb2 + 23.33/(l-190*Nto)
- 92.9*0.1366**N org - 7.43*K-HCl/(0.265+K-HCl)
- 5.02*T j u n + 10.10*T jan
+ 3.114*bosgebied= O
- 4.67 *bosgebied=ZW
(alle termen: p < 0.05)
De afname van R 2 a d ; komt grotendeels voor rekening van het weglaten van de
tl-term. De termen Vgb,N ,T u n en T j a n blijven aanwezig in de regressievergelijking. De invloed van N
en T j a n op de S-waarde is positief, die van Vgb en T , u n
negatief. Verder treden in de vergelijking N-totaal en K-HC1op, hetgeen plausibel is.
Determ P-totaal ontbreekt maar dat kan worden verklaard uit de positieve relatie die
vaak tussen P-totaal en N
in de bodem optreedt. Vervanging van N
door Ptotaal verlaagt overigens de waarde van R 2 a d ; naar 29.4%. De bijdrage van bosgebiedverschillen is gebleven. Alleen de term N- j is verdwenen.
Een eenvoudiger vergelijking waaruit de S-waarde van de douglas kan worden
voorspeld, is gebaseerd op de overweging dat watervoorziening en bodemvruchtbaarheid (met de nadruk op de N- en de P-voorziening) binnen ruime marges de
groei van een boomsoort bepalen. Omdat de relatie tussen de S-waarde en Vgb, Ptotaal en N
curvilineair is, zijn voor de toetsing van interacties de kwadratisch
getransformeerde termen gebruikt. Uit de variantieanalyse volgt dat de interactie
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Ptot 2 *N 2 significant was (p < 0.001), maar de interacties Ptot 2 *Vgb 2 en
N 2 *Vgb 2 niet (p = 0.083 en 0.171). De interactie Ptot 2 *N 2 kan verder buiten
beschouwing blijven omdat deze in de multiple-regressieberekeningen voor de Swaarde niet significant bijdroeg aan de verklaring van de variatie van de S-waarde.
De invloed van N en Vgb op de S-waarde is dus min of meer additief. De berekening ervan is uitgewerkt in tabel 5.13.
Uit deze tabel is bijvoorbeeld af te leiden dat voor arme zandgronden (N <
1.25%) de S-waarde nooit het gemiddelde (34 m) zal bereiken. Voor zandgronden
met N = 1.5% moet voor de gemiddelde S-waarde de Vgb-gradatie ca. 3of minder
bedragen. Als N
hoger is dan ca. 1.75% is de Vgb-gradatie 4 (50-100 mm) voldoende voor minstens gemiddelde groei.
Het veldbodemkundig onderzoek heeft eveneens een methode ontwikkeld om
de boniteit van douglasopstanden te schatten. Als predictoren worden gebruikt de
beoordelingsfactoren ("landhoedanigheden") VL(gradatie van het vochtleverend vermogen), OT (ontwateringstoestand), VT (voedingstoestand) en ZG (zuurgraad). Als
responsvariabele (hier "Sr" genoemd) wordt de groeiklasse, bestaand uit drie subklassen (1 = goed, 2 = gemiddeld, 3 = slecht; klassebreedte = 11 m) gebruikt. De
schattingen van Sr voor diverse combinaties van de beoordelingsfactoren zijn in
tabelvorm gepubliceerd (Waenink &van Lynden 1988). Met behulp van multiple
regressie kan Srworden geschat uit de waarden van de beoordelingsfactoren VL,OT,
VT en ZG, die kunnen worden toegekend aan de opstanden van het douglasgroeiplaatseisenonderzoek. Uit het gegevensbestand van dat onderzoek is de waarde van
Vgb (=VL ,gecorrigeerd voor gebiedinvloed) direct afte lezen. Dewaarden voor OT
en VT kunnen worden afgelezen uit de in Waenink & Van Lynden (1988) opgenomen
conversietabellen. Als waarde van ZG is de pH-KCl-waarde aangenomen, omdat ZG
niet zonder meer kan worden geschat maar berust op veldbepalingsmethoden of op
expert-kennis. Het eenvoudigste model dat Sr voorspelt geeft als significante beoordelingsfactoren Vgb, VT en pH-KCl, met R 2 a< j; = 19.3%. Dit percentage verklaarde
variantie kan worden verhoogd als niet de ordinale variabele Sr maar de continue

Tabel 5.13
S-waarden (m) voor een aantal combinaties van N

en Vgb voor douglasopstanden.

Table 5.13
Svalue (m) of Douglas-fir stands for some combinations of Norg and Vgb.
N 0 rg(%>
Vgb
5
4
3
2
1

1.0
14.8
20.0
24.0
26.9
28.6

1.5

2.0

2.5

3.0

*

*

*

*

31.9
35.9
38.8
40.5

36.3
40.3
43.2
44.9

37.9
41.9
44.8
46.5

38.5
42.6
45.4
47.2

*:niet berekend omdat de combinatie waarschijnlijk niet voorkomt
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variabele S-waarde de responsvariabele is, en als niet de geaggregeerde beoordelingsfactor VT, maar de factoren bodemsubgroep en vegetatietype worden gebruikt,
en de factor bosgebied hieraan wordt toegevoegd. Dit model voorspelt 35.6% van de
variantie van de S-waarde met behulp van de variabelen Vgb en pH-KCl, en de factoren bodemsubgroep, vegetatietype en bosgebied. Door het gebruik van de S-waarde als responsvariabele in plaats van de slechts uit drie subklassen bestaande groeiklasse (Sr),en door het toepassen van de "primaire" groeiplaatsfactoren in plaats van
geaggregeerde factoren ("landhoedanigheden") kan een aanmerkelijke verbetering
worden verkregen van de schatting van de boniteit. De vervanging van de S-waarde
(met klassebreedte 0.1 m) door degroeiklasse Sr (met klassebreedte 11m) heeft informatieverlies tot gevolg.
In paragraaf 2.4 is een aantal bezwaren samengevat tegen de toepassing van de
multiple-regressiemethode. Een ervan is dat niet is vast te stellen in hoeverre het
regressiemodel deboniteit van andere dan de onderzochte opstanden juist voorspelt.
Er wordt daarom wel aangeraden om het gegevensbestand te splitsen in twee delen,
uit het eerste deel een of meer regressiemodellen te berekenen en die modellen vervolgens toe te passen op het tweede deel door daarvan de boniteit te berekenen en
deze berekende boniteit te vergelijken met de gemeten boniteit. Deze procedure is
onder andere door Wang (1994) toegepast in diens onderzoek naar de groeiplaatseisen van Picea glauca in de boreale bossen van Canada. Een vergelijkbare procedure
is hier toegepast in het douglasgroeiplaatseisenonderzoek. Een nieuw multipleregressiemodel is berekend voor 334 douglasopstanden uit het oorspronkelijke
bestand, welke opstanden zijn gekozen door selectie van de opnameperknummers
1,2,4,5,7,8, etc. waarbij ervan uit is gegaan dat de volgorde van de meetperken tamelijk willekeurig was. Het regressiemodel voorspelde 51.0% van de variantie van de
S-waarde van deze 334 opstanden. Met dit model is daarna de S-waarde berekend
van de overblijvende 140 opnameperken. De berekende S-waarde bleek nu 43.0%
van de variantie van de gemeten S-waarde te verklaren. Als ervan wordt uitgegaan
dat een schatting van de S-waarde die minder dan +/-10% afwijkt van de gemeten
S-waarde tolerabel is, blijkt 76.4% van de geschatte S-waarden in dit traject te liggen. Voor 10.0% van het aantal gemeten opstanden is de geschatte S-waarde geringer dan de gemeten S-waarde, voor 13.6% is de berekende S-waarde hoger dan de
gemeten S-waarde. Omdat de in beschouwing genomen regressiemodellen ca. 50%
van de S-waarde verklaren, kan dit resultaat als voldoende worden beschouwd.

5.6.2. Mogelijke oorzaken van de niet-verklaarde variantie
Men kan het maximale resultaat van het groeiplaatseisenonderzoek, nl. ca.
50% verklaarde variantie van de boniteit als een tegenvallend resultaat aanmerken
(Cook, Court & & MacLeod 1977). Als men de resultaten beziet van een aantal in de
literatuur beschreven onderzoekingen naar de groeiplaatseisen van boomsoorten dan
is een verklaringspercentage van de variantie van de responsvariabele van ca. 80%
ongeveer het maximum dat kan worden verkregen onder min of meer ideale omstandigheden en onder de voorwaarde van de gelijktijdige inwerking van predictorva-
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riabelen waarvan de invloed van dezelfde orde van grootte is. Voor douglasopstanden in Nederland blijft dus in de praktijk nog ca. 30% van de variantie van de Swaarde onverklaard. Zonder tot een definitieve uitspraak te komen kan een aantal
oorzaken worden opgesomd die elk een -zij het kwantitatief onbekend -aandeel kunnen hebben aan het onverklaarde gedeelte van de totale variantie van de boniteit:
- De invloed van de variatie van erfelijke eigenschappen binnen de op fenotypische kenmerken in 1959/60 geselecteerde opstanden waarvan wordt
aangenomen dat ze afkomstig zijn uit het kustgebied van Washington is
aanzienlijk. Monserud & Rehfeldt (1990) wijzen op het vooral voor de douglas grote belang van de variatie in erfelijke eigenschappen in zijn natuurlijke verspreidingsgebied. Het effect ervan op de groei is daar vaak groter
dan dat van groeiplaatsverschillen.
- Bosbouwkundige behandelingen zijn geen groeiplaatseigenschappen maar
ze kunnen wel een zekere invloed hebben op de S-waarde. De invloed van
het stamtal bij de aanleg op de S-waarde was gering (R 2 a c ij = 0.7%;
p = 0.047). De S-waarde werd pas merkbaar hoger bij N < 1500.ha" 1 . De
opstandbehandeling komt onder andere tot uiting in het "S%",d.w.z. de
verhouding tussen de onderlinge afstand van de bomen en de opperhoogte. Dewaarde van R 2 a d ; was iets groter nl. 1.5% (p = 0.023) maar de kwantitatieve betekenis ervan is blijkbaar gering. Wel is een zekere invloed van
de dunningsintensiteit op de boniteit aannemelijk. Kuiper (1988) kent aan
een te geringe dunningsintensiteit van douglasopstanden een vrij grote
betekenis toe: hoe meer concurrentie binnen de opstand, des te nadeliger
dat isvoor de opstandboniteit. Pollanschütz (1992) vermeldt hetzelfde verschijnsel bij de fijnspar.
- Interacties tussen de invloed van bodemchemische resp. waterhuishoudingsvariabelen op de S-waarde en die van de bodemsubgroepen kunnen
een rol spelen. Weliswaar komt dat niet tot uiting in de regressiemodellen,
omdat daarin wel het bosgebied maar niet de bodemsubgroep significant
bijdraagt aan de verklaarde variantie. Uit naaldbosbemestingsonderzoek in
de zestiger jaren werd geconcludeerd dat het voor P-bemesting optimale Ptotaal-cijfer van holtpodzolgronden lager zou kunnen zijn dan dat van
haarpodzol- en holtpodzolgronden (Van Goor 1963/1967). Regressie met
een niet-lineair (exponentieel) model voor de relatie tussen S-waarde en Ptotaal-cijfer voor opstanden van het douglasgroeiplaatseisenonderzoek
1959/60 op holtpodzolgronden gaf als resultaat dat het P-totaal-traject 7-80
mg P.lOOg"1 als optimaal voor de P-voorziening kan worden gezien, maar
dat voor haarpodzol- en veldpodzolgronden dit optimum pas bij ca. 12-15
mg P.lOOg"1 begint. De mogelijke verklaring voor dit verschil in de reactie
van de S-waarde op de P-voorziening per bodemsubgroep ligt in het P2Ncijfer. Uit de vergelijking van de relatie tussen het P2N- resp. P-totaal-cijfer
met de S-waarde in paragraaf 5.5 volgde dat men het P2N-cijfer als maatstaf
voor deP-voorziening van de douglas kanbeschouwen. Per bodemsubgroep
is per klasse van P-totaal-cijfers de gemiddelde waarde van het P2N-cijfer
en de P-index berekend, voor het P-totaal-traject waarin verschillen in het
P-totaal-cijfer van betekenis zijn voor de S-waarde (tabel 5.14).
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In haarpodzol- en veldpodzolgronden is bij eenzelfde traject van het P-totaalcijfer het P2N-cijfer lager dan in holtpodzolgronden. Enkeerdgronden nemen een
tussenpositie in. Dit kan een verklaring vormen voor het verschijnsel dat de Pbeschikbaarheid voor de douglas op holtpodzolgronden al bij een lagere waarde van
het P-totaal-cijfer voldoende is dan op haarpodzol- en veldpodzolgronden.
- Een ander voorbeeld van interactie met de bodemsubgroep is het verschijnsel dat de correlatie tussen S-waarde en pH-KCl in het onderzochte
pH-KCl-traject over het algemeen gering is,behalve op duinvaag- en vlakvaaggronden, waar deze correlatie negatiefis (R 2 at }j = 30.9%).Dit verband
is als indirect te beschouwen omdat de correlaties van de pH-KCl met het
organische-stofgehalte en met het N-totaal-cijfer ook negatief zijn (p <
0.01). De correlatie tussen de S-waarde en N-totaal resp. N is positief (p
< 0.001). Het is aannemelijk dat de N-voorziening een grotere invloed uitoefent op de S-waarde dan de pH-KCl, zodat de relatie tussen pH-KCl en
S-waarde indirect is. Dit wordt bevestigd door een multiple-regressieprocedure: slechts de verhouding N-totaal/P-totaal was bepalend voor de Swaarde, pH-KCl-verschillen hadden geen betekenis.

Tabel 5.14
Waarden van P2N en P-index per klasse van het P-totaal-cijfer voor een aantal bodemsubgroepen onder douglasopstanden.
Table 5.14
Valuesof P2Nand P-indexper classof P-total,for Douglas-fir standson somesoil subgroups.
Pto
5-<10
10-<15
15-<20

enkeerd
P2N P-ind
2.8
7.5
10.4

0.406
0.558
0.584

haarpodzol
P2N P-ind
4.2
5.4
8.2

0.498
0.464
0.476

holtpodzol
P2N
P-ind
5.1
7.5
10.4

0.588
0.604
0.593

veldpodzol
P2N
P-ind
3.2
5.0
8.4

0.417
0.414
0.508

P-ind = P-index (P2N/Pto); Pto en P2N:mg P.100g"1

Tabel 5.15
Overzicht van regressiesvan deS-waarde van in 1984-1991onderzochte douglasopstanden.
Table 5.15
Summary of simple regression equations of the Svalue (m) of Douglas-fir stands, survey in

1984-1991.
n

REGRESSIEVERGELIJKING

R 2 adj

33
33
32
33
32
32

48.10-1.26/(l-0.2005*Vgb)
48.12-0.417*Vgb 2
61.1-61.1/(1+1.335*N org )
48.64-48.64/(l+39.9*Ca-uitwisselbaar)
52.01-5.00*Vgb/N o r g
54.75-7976/(l+10.0*worteldiepte)

12.2
11.8
11.4
18.1
23.2
32.8

Ca-uitwisselbaar: mmol(+) Ca.100g~1;worteldiepte: cm
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P
0.054
0.028
0.033
0.008
0.003
0.001
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5.7 Douglasonderzoek in 1984-1990:
gevolgen van de atmosferische stikstofdepositie
5.7.1 Inleiding
Sinds het begin van de tachtiger jaren wordt in het bosbouwkundig onderzoek
in Nederland aandacht besteed aan de gevolgen van de atmosferische depositie voor
vitaliteit en groei van boomsoorten. De keuze van de te onderzoeken toetsboomsoort
viel op de douglas omdat
(a) opstanden min ofmeer regelmatig verspreid voorkomen op de zandgronden,
(b) de boomsoort weinig lijdt aan ziekten en plagen,
(c) geselecteerd kan worden op herkomstkenmerken,
(d)de oppervlakte in de toekomst een aanzienlijke uitbreiding zal ondergaan.
In 1984/85 werd begonnen met het selecteren van voor het Aanvullend
Programma Verzuringsonderzoek benodigde opstanden. In totaal zijn vervolgens
negen opstanden in het onderzoek betrokken (Kleijn et al. 1987; Oterdoom, Van den
Burg &DeVries 1987).In een tweede, daarop aansluitend onderzoek zijn in opdracht
van de toenmalige Directie Bos- en Landschapsbouw (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij) 25 douglasopstanden gemeten in de winter van 1990/1991
(Olsthoorn & Maas 1994). Tussen deze beide onderzoekingen en het in 1959/60 uitgevoerde douglasgroeiplaatseisenonderzoek ligt een periode van ca. 30 jaar. In deze
periode is de atmosferische stikstofdepositie toegenomen (Van den Burg 1990b). Uit
vergelijking van een aantal relaties tussen groei en groeiplaatseigenschappen kan
inzicht worden verkregen in de gevolgen van de opgetreden veranderingen. Het aantal tussen 1984 en 1991 opgenomen douglasopstanden is beperkt (n = 34) maar ze
zijn gelegen in ongeveer hetzelfde gebied als de opstanden van de eerdere douglasonderzoekingen (figuur 6), zodat eventuele verschillen waarschijnlijk niet verstrengeld zijn met gebiedverschillen.

5.7.2 Boniteit en bodem
Het aantal opgenomen douglasopstanden was in dit onderzoek te gering om
vergelijkingen te maken tussen de klassen van factoren zoals bosgebied, grondwatertrap en bodemsubgroep. Het onderzoek naar de relatie tussen boniteit en bodem
heeft zich daarom beperkt tot berekening van de regressie van de S-waarde op een
aantal bodemvariabelen. Tabel 5.15 geeft het overzicht van significante regressies.
Vergelijkt men de correlatieve verbanden die in tabel 5.15 zijn weergegeven
met de correlatieve verbanden die voor de in 1959/60 onderzochte douglasopstanden zijn berekend (tabel 5.10) dan valt naast een aantal overeenkomsten ook een aantal verschillen op:
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Liggingvandemeetperken indouglasopstanden,opname 1984-1991.
Figure 6
Location of theplotsinDouglas-firstands, survey 1984-1991.
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- In de in 1984-1991 opgenomen opstanden is sprake van significante of
zwak significante correlaties van de boniteit met Vgb, N o r g en Vgb/N o r g ;
dit was in 1959/60 eveneens het geval.
- Opmerkelijk is dat in de in 1984-1991 onderzochte opstanden geen significant verband bestond tussen de S-waarde en het P-totaal-cijfer. Olsthoorn
& Maas (1994) stelden in deze opstanden fosforgebrek vast op basis van het
P/N-quotiënt in de halfjarige naalden.
- De correlatie van de S-waarde met het gehalte aan Ca-uitwisselbaar en met
de worteldiepte is,vergeleken met de overige weergegeven correlaties, vrij
hoog. De relatie tussen S-waarde en Ca-uitwisselbaar is alleen voor de in
1984-1991 onderzochte groep douglasopstanden bepaald, zodat geen vergelijking met de situatie in 1959/60 mogelijk is. Overigens speelt hier het
probleem van de intercorrelaties tussen pH-KCl, organische-stofgehalte en
Ca-uitwisselbaar: de correlaties tussen pH-KCl en Ca-uitwisselbaar en tussen pH-KCl en organische-stofgehalte waren negatief en significant (p <
0.01), de correlatie tussen Ca-uitwisselbaar en organische-stofgehalte was
positief en significant (p < 0.01). De laatstgenoemde correlatie is plausibel
omdat in deze lutumarme zandgronden het kationenadsorptiecomplex
vrijwel geheel wordt gevormd door de organische stof. De negatieve correlatie tussen pH-KCl en organische-stofgehalte is in arme zandgronden een
vaak optredend verschijnsel, hetgeen door Locher & De Bakker (1990, deel
2, p. 121) wordt toegeschreven aan de remmende invloed van een lage pH
op de mineralisatie van de organische stof, zodat het gehalte daarvan toeneemt. Deze relaties verklaren gezamenlijk de negatieve -indirecte -correlatie tussen pH-KCl en Ca-uitwisselbaar.
- De pH-KCl zelf vertoonde geen significante correlatie met de S-waarde.
Ook de variabelen K-uitwisselbaar en Mg-uitwisselbaar waren niet significant gecorreleerd met de S-waarde
- Geen enkele klimaatvariabele was met de S-waarde gecorreleerd. Dit verschijnsel behoeft niet als uitzonderlijk te worden aangemerkt omdat het
aantal opnameperken klein was en eventuele correlaties het significantieniveau niet konden bereiken.
De afwezigheid van een positieve correlatie tussen het P-totaal-cijfer en de
boniteit in het P-totaal-traject 5.6-20.9 mg P.lOOg"1 is opmerkelijk omdat bij andere
boomsoorten in Nederland en bij de douglas in 1959/60 wel een positief (meestal als
exponentieel te formuleren) verband tussen S-waarde en P-totaal werd gevonden. Op
de verklaring van dit verschijnsel wordt hieronder ingegaan.
Voorspellingsmodellen voor de S-waarde van de in 1984-1991 onderzochte
douglasopstanden, die met multiple-regressie kunnen worden opgesteld, wijken af
van wat in het in 1959/60 uitgevoerde onderzoek werd gevonden. Een model dat
30.1% verklaart van de variantie van de S-waarde heeft de vorm (Cau = Ca-uitwisselbaar):
S(m) = 18.8+35*Cau/(l+39.9*Cau)-4.11*Vgb/N

org

Volgens dit model speelt de Ca-voorziening naast de water- en de stikstofvoorziening de hoofdrol voor de verklaring van de variantie van de boniteit van de
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douglas. De worteldiepte blijkt ook van belang te zijn: als deze term aan het model
wordt toegevoegd stijgt de verklaarde variantie van de S-waarde naar 50.0%.
De oorzaak van deze verandering in de bijdrage van bodemvariabelen aan de
verklaring van de variantie van de S-waarde van douglasopstanden op zandgronden
is op het eerste gezicht niet voor de hand liggend. Men kan zich nl. afvragen waarom de P-voorziening, die sinds de opname in 1959/60 niet wezenlijk is veranderd
voor zover het het P-totaal-cijfer van de minerale bovengrond betreft, sinds dat tijdstip is verslechterd. Deze waarneming staat niet alleen. Uit regionale en landelijke
opnamen, die in de tachtiger jaren zijn uitgevoerd (Van den Burg & Olsthoorn 1994)
bleek uit naaldanalyse dat de P-voorziening van douglasopstanden op zandgronden
vaak slecht was en dat deze afname zich voltrok in de zestiger t/m tachtiger jaren. In
bemestingsonderzoek (1986-1991) is daarna aangetoond dat douglascultures en opstanden positief reageerden op fosforbemesting, zowel door toename van het Pgehalte van de naalden als met groeiverbetering. Deze groeiverbetering vond ook
plaats op zandgronden met een P-totaal-cijfer van 17-26 mg P.lOOg"1, waarop in de
vijftiger en zestiger jaren de P-voorziening voldoende was (Van Goor 1963/1967). Uit
dat bemestingsonderzoek en uit de literatuur (Mohren et al. 1986; Van den Burg&
Kiewiet 1989) volgt dat de toegenomen atmosferische stikstofdepositie als hoofdoorzaak van de verslechtering van de P-voorziening van de douglas in Nederland kan
worden beschouwd.
De correlatie van de S-waarde met Ca-uitwisselbaar kan als een indicatie van
de verslechtering van de Ca-voorziening van de bodem als gevolg van atmosferische
depositie en van de reactie van de wortelgroei daarop worden geduid. De wortelgroei
is nl. zeer gevoelig voor een onvoldoende Ca-voorziening (Kozlowski, Kramer &
Pallardy 1991).

5.8 Discussie en conclusies
5.8.1 Groei en groeiplaats
Uit het oudere onderzoek naar de groeiplaatseisen van de douglas in
Nederland (De Hoogh 1924,1925; De Koning 1928; Veen 1951; Van Soest 1959;
Schelling & Van Goor 1958;Van den Burg 1986a) bleek dat de watervoorziening een
belangrijke groeiplaatsfactor is. Van de onderzochte bodemchemische eigenschappen (pH-KCl, organische-stof-gehalte, N-totaal, N en P-totaal) kon alleen voor het
P-totaal-cijfer een positieve rol aantoonbaar. Herkomstverschillen bleken eveneens
een aantoonbare invloed op de groei te hebben.
Uit de resultaten van drie onderzoekingen naar de groeiplaatseisen van de
douglas, die sindsdien zijn uitgevoerd (1959/60, 1974/77 en 1984/91) kunnen
bovenstaande conclusies niet alleen nauwkeuriger worden geformuleerd maar ook
worden aangevuld. Een bruikbaar uitgangspunt is de regressievergelijking voor de Swaarde van de douglas zonder jeugdgroeiterm (paragraaf 5.6.1). Hieruit blijkt dat, als
de totale verklaarde variantie op 100% wordt gesteld, het aandeel van de verschillende variabelen en factoren daaraan bijdraagt: Vgb 37.7%; N (N-totaal en N )
42.0%; K(HC1) 10.7%; temperatuur ( T j u n en T- an ) 3.6%; het gebiedeffect (dat mis-
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schien op windinvloed wijst) bedraagt 6.0%. De belangrijkste variabelen voor de
groei van de douglas zijn de water- en de stikstofvoorziening. De afwezigheid van
een P-effect is een gevolg van de modelkeuze. Geringer maar wel significant is de
betekenis van de K-voorziening en van de zomer- en wintertemperatuur. De pH-KCl
speelt in dit model geen rol.
De douglas vertoonde in Nederland tot nu toe over het algemeen weinig problemen, als men afziet van enige windworpgevoeligheid en van de in de laatste jaren
verslechterde P-voorziening (Van den Burg & Olsthoorn 1994). Men zou daarom verwachten dat de door groeiplaatsvariabelen verklaarde variatie van de S-waarde hoog
zou zijn. De uitkomsten van de verschillende douglasonderzoekingen geven echter
aan dat het verklaringspercentage van de variantie van de S-waarde niet bijzonder
hoog is en bijna altijd onder 50% blijft. Het resultaat van het douglasonderzoek in
1959/60, waarin alleen geschikte herkomsten waren opgenomen, was vrij laag;
slechts ca. 33 % van de variatie van de S-waarde werd verklaard. In het regionale
onderzoek in Drenthe (1974-1977) bedroeg R 2 a d ; 27.2% en in het landelijk onderzoek 1984-1991 30.1% (als de worteldiepte als predictorvariabele buiten beschouwing wordt gelaten). Deze percentages verklaarde variantie van de boniteit zijn overigens van dezelfde orde van grootte als in het onderzoek van Foerst (R 2 ad] - = 33%),
van Robertson et al. (1989) (R 2 a d j = 51%) en van Carter &Klinka (1990) (R 2 a d j =
45%). Carter & Klinka (1992) konden 72-85% van de boniteitvariantie van douglasopstanden verklaren door toepassing van een combinatie van factoren (klimaat,
watervoorziening en vegetatie) en de bodemvariabele N-mineraal als predictoren. De
vraag is wat het relatief lage verklaringspercentage van de variantie van de S-waarde van Nederlandse douglasopstanden veroorzaakt.
Hiervoor is een aantal oorzaken aan te geven. Een oorzaak die buiten beschouwing blijft is die van de voor de opstandbonitering gebruikte opperhoogte-leeftijdrelatie. Bij het modelleren daarvan wordt meestal met de interactie groeiplaats *
hoogtegroeiverloop geen rekening gehouden zodat een groeiplaatsspecifiek groeiverloop niet in de opperhoogteboniteit tot uiting komt.
De eerste oorzaak is gelegen in de jeugdgroei. Dat komt duidelijk tot uiting als
twee regressiemodellen worden vergeleken, nl. één met en één zonder een jeugdgroeiterm. De R 2 a d j-waarden bedragen dan resp. 47.6 en 34.0%, hetgeen het informatieverlies door het weglaten van de jeugdgroeiterm demonstreert. Het heeft ca. 25
jaar geduurd voordat de hoogtegroeisnelheid van de eerste-bosgeneratie van de douglas op dezelfde groeiplaatsen die van de tweede-bosgeneratie evenaardde (Van den
Burg & Schoenfeld 1987). Veen (1951) vermeldt als oorzaken van een vertraagde
jeugdgroei onder meer droogteschade bij de aanleg, nachtvorst, concurrentie door
scherm (grove den) en mengboomsoort (Amerikaanse eik), en onvoldoende grondvoorbereiding. Door de laatstgenoemde oorzaak kwam de mineralisatie van de organische stof niet op gang, hetgeen door compostbemesting kon worden verholpen.
Pollanschütz (1992) en Kuiper (1988) rekenen tot de oorzaken van een verminderde
jeugdgroei ook een te dichte stand. Vermoedelijk werkt het jeugdgroei-effect dus nog
verder door dan tot de leeftijd waarop h = 1.30 m werd bereikt.
De tweede oorzaak is gelegen in het niet in de regressiemodellen betrekken
van erfelijke verschillen, die binnen het herkomstgebied "Kustgebied van
Washington" aanwezig zijn maar die niet fenotypisch zijn te onderscheiden.
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Aanwijzingen daarvoor vormen de correlaties van de boniteit in herkomstproefvelden met klimaatvariabelen van het herkomstgebied. Daarnaast is ook te denken aan
de invloed van het Nederlandse klimaat, dat met de thans toegepaste variabelen
(gemiddelden van temperatuur, neerslag, atmosferisch vochttekort en windsnelheid)
niet adequaat kan zijn weergegeven in regressiemodellen.
De derde oorzaak bestaat uit het ontbreken van bepaalde bodemkundige variabelen in de regressiemodellen. Men kan denken aan de waterhuishouding, die gesimuleerd zou kunnen worden, in plaats van de huidige methode van de schatting van
de gradatie van het vochtleverend vermogen. Vervanging van de absolute waarde van
het vochtleverend vermogen (VL) door de (voor het gebied gecorrigeerde) gradatie
ervan (Vgb) geeft overigens weinig informatieverlies. De betekenis van de mineraliseerbare hoeveelheid N in de bodem en in de O-horizont (Pastor et al. 1986), de
interactie daarvan met de zomerneerslag en de invloed van de N-voorziening op de
P-voorziening zouden zo groot kunnen zijn dat ze in het regressiemodel zouden
moeten woren opgenomen. Enkele aanwijzingen voor het belang daarvan worden
hieronder vermeld.
In Nederlandse douglasopstanden komt de invloed van de tegenwoordige
hoge N-voorziening wel tot uiting in een lage P:N-verhouding van de naalden (Van
Tol, Van den Burg & Daamen 1993) maar niet in het P-totaal-cijfer van de minerale
bovengrond. De bodemchemische interactietermen Nto/Pto en N /Pto zijn echter
niet significant gecorreleerd met de S-waarde, zodat deze termen geen adequate
beschrijving geven van de invloed van de atmosferische N-depositie op het tegenwoordige P-aanbod door de bodem. Een andere factor waarmee eveneens geen rekening is gehouden is de aanwezigheid van de O-horizont. Volgens Wilsson (1981)
levert de O-horizont van Sitkasparopstanden ongeveer de helft van de door de
opstand benodigde hoeveelheid P, hetgeen het belang van het in rekening brengen
van effecten van de O-horizont en de N-P-interactie daarin op de boniteit onderstreept.

5.8.2 Water
De grote invloed van de watervoorziening op de boniteit van de douglas was
op grond van de Noordamerikaanse en de Europese literatuur te verwachten. Dit
resultaat komt overeen met dat van Foerst (1980) voor Beierse douglasopstanden. In
diens onderzoek bedroeg het aandeel dat de watervoorziening (gekarakteriseerd als
LvW (= "Leicht verfügbares Wasser") =ca. 0.46 *nWK (= "nutzbare WasserKapazität"
= beschikbaar water (pF 2.0 - pF 4.2; cf. Laatsch 1969)) verklaarde van de totale
variantie van de opperhoogteboniteit zelfs 57.5 %.
De directe betekenis van de grondwaterstand voor de douglas is daarentegen
gering.Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de meeste opnameperken niet op natte
gronden zijn gelegen (overwegend GT VI, VII en VIII). De grondwatertrap droeg in
geen van de getoetste regressiemodellen significant bij aan de verklaring van de
variantie van de boniteit. Het resultaat van een onderzoek van De Bijl (1990) naar de
betekenis van de GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) in de boswachterij
Leende stemt hiermee overeen. De boniteit van de douglas nam af in dat gebied als
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de GVG ondieper was dan 50 cm - m.v. (overeenkomend met GHG < 25 cm - m.v.).
In het onderzoek dat in 1959/60 is uitgevoerd werd geen GVG-waarde < 45 cm -m.v.
(GHG < 20 cm -m.v.) aangetroffen. Volgens de bevindingen van Göhre (1958) en
Wagenknecht (1958) in het oosten van Duitsland moet de minimale GLG80 cm -m.v.
bedragen en is aan minstens 100 cm -m.v. de voorkeur te geven.

5.8.3 Bodem
De betekenis van de N-voorziening (N ) voor de boniteit is nog iets groter
dan die van de watervoorziening (Vgb) (R 2 a dj r e s P - 1 6 -° e n 14.8%). Deze uitkomst
verrast niet als men haar vergelijkt met het Noord-Amerikaanse onderzoek van de
laatste 15 jaar. Naast de watervoorziening wordt daarin aan de stikstofvoorziening
een prominente rol toegekend. De P-voorziening heeft schijnbaar geen betekenis
maar komt wel tot uiting als in het regressiemodel de P-totaal-term wordt opgenomen. Er zijn aanwijzingen dat de intercorrelatie tussen P en N in de bodem een rol
speelt. De waarde van de correlatiecoëfficiënt van P-totaal met N (r = +0.535) en
van P-totaal met N-totaal (r = +0.360) is significant (p < 0.01). Naast de N-voorziening is ook de K-voorziening van belang voor de douglas op zandgronden.
In het Middeneuropese onderzoek (Jahn 1952;Foerst 1980) komt de betekenis
van N, P en K voor de douglas zoals die voor douglasopstanden is afgeleid uit het
Nederlandse groeiplaatseisenonderzoek, veel minder sterk naar voren. Jahn (1952)
vond geen effect van de basenvoorziening (de N-voorziening werd door haar niet
onderzocht). Foerst (1980) kon geen verband vaststellen tussen het C/N-quotiënt van
de humeuze bovengrond (Ah-horizont) en de boniteit van de douglas.
Een variabele die niet significant met de S-waarde is gecorreleerd en eveneens
in de multiple regressies geen rol speelt is de pH-KCl. In het Nederlandse onderzoek
van douglasopstanden in 1959/60 met het pH-KCl-traject 2.6-4.5 bleek dat pH-KClverschillen niet van betekenis waren voor de groei van de douglas. Terzijde zij opgemerkt dat in 1959/60 slechts 5.4 % van het aantal onderzochte douglasopstanden
was gelegen in het pH-KCl-traject 2.6-3.0. In 1989 bedroeg het percentage douglasopstanden in hetzelfde pH-KCl-traject (volgens de uitkomsten van een inventarisatie
door het Staatsbosbeheer) slechts 2.5%.
Deblijkbaar geringe betekenis van de pH voor de douglas op kalkloze gronden
is in overeenstemming met de regionale onderzoekingen van Jahn (1952) en Foerst
(1980). De eerste auteur vond geen invloed van de pH-KCl in het traject 3.1-4.9/5.6,
de tweede stelde vast dat in het pH-KCl-traject 2.6-4.0 pH-verschillen niet van
belang waren. Ook de Noord-Amerikaanse groeiplaatsliteratuur leidt tot de conclusie dat pH-verschillen in kalkloze gronden betrekkelijk onbelangrijk zijn voor de
douglas. Deze conclusie is strijdig met wat over de relatie tussen de groei van de
douglas en de pH in de Europese literatuur wordt vermeld en met uitkomsten van
kwekerij-, potproef- en watercultuuronderzoek (Van den Burg 1981). Op deze problematiek wordt hier in het kort ingegaan.
De relatie van de pH-KCl met de groei van de douglas heeft twee aspecten, nl.
debovengrens van het optimum en debenedengrens ervan. De eerste grens is in feite
die van de gevoeligheid voor CaC0 3 (Dertinger 1964; Stauffer 1992) en speelt voor
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zure zandgronden geen rol. De ondergrens van het pH-KCl-optimum is daarentegen
van praktisch belang omdat deze een criterium vormt voor bekalking. Het pH-KCloptimum voor de douglas in Europa wordt wel aangegeven als 4-5 (Göhre 1958) of
4.5-5.5 (Dubois 1980) maar het is onzeker waarop deze uitspraken berusten. Onlangs
heeft Gilbert (1995) het probleem duidelijk geformuleerd door de ondergrens van het
pH-KCl optimum te leggen bij 3.2 à 3.7, maar deze ondergrens tevens aan te duiden
met het criterium "basenverzadiging" (BV). De waarde van BV zou minstens 10%
moeten bedragen. Gilbert heeft hiermee in feite verwoord wat ook voor Nederland
opgaat n.l. dat zure gronden ook vaak arme gronden zijn en dat het verband tussen
boniteit en pH vaak indirect is. Belangrijker is het directe verband tussen de minerale-voedingsstoffenvoorziening en de boniteit.
Wat de uitkomsten van kwekerij- en andere proeven betreft valt het buiten het
kader van deze publicatie om daarop in detail in te gaan. Wel wordt het standpunt
ingenomen dat deze proeven vaak zo beperkt zijn wat de combinaties van variabelen en factoren betreft dat het extrapoleren van deresultaten discutabel kan zijn. Een
ander, methodisch bezwaar is dat in deze proeven behandelingen worden aangelegd
(bijvoorbeeld bekalking) die niet alleen de pH veranderen maar ook veel andere
variabelen, waardoor ook processen veranderen: het ceteris paribus-uitgangspunt
gaat dan niet meer op. Er is daarom sprake van enige willekeur als wel de pH maar
niet een andere variabele als de belangrijkste predictorvariabele wordt beschouwd.

5.8.4 Klimaat
Naast de relaties tussen bodem en boniteit blijken er ookrelaties tebestaan tussen enkele klimaatvariabelen en deboniteit. Derelatie van de boniteit van de douglas
met de klimaatvariabelen T : u n en T- a n isweliswaar minder uitgesproken dan die met
de watervoorziening en met de N- en P-voorziening, maar de bijdrage aan de verklaring van de variantie van de boniteit door T- n en T a n is significant. De directe betekenis van T j a n isgelegen in de invloed die de winterperiode uitoefent op de groei van
de douglas, welke invloed uit onderzoek in de Pacific Northwest bekend is (Otto
1984). Deze invloed komt hierop neer dat een hogere wintertemperatuur de groei van
de douglas doet toenemen. Bij het voorspellen van groeiverandering van de douglas
alsgevolg van klimaatverandering, waarbij sprake is van temperatuurstijging, zal men
met devraag in welk seizoen van het jaar dezeveranderingen gaan optreden, rekening
moeten houden.
Een nog niet geheel opgeloste vraag is of de negatieve correlatie tussen T u n en
deboniteit van de douglas indirect is en in feite de positieve correlatie tussen de neerslag in een aantal zomermaanden (bijvoorbeeld Nj ul ) weerspiegelt, of dat hier sprake
is van een erfelijke eigenschap. Op grond van de bewerking van onderzoekgegevens
van herkomstproefvelden (paragraaf 5.5) en van de uitkomsten van NoordAmerikaans onderzoek (Peterson &Heath 1990/91) lijkt de negatieve invloed van
T j u n (of van één of meer andere temperatuurvariabelen in de zomermaanden) een
directe te zijn. Het verschijnsel dat douglasherkomsten uit de kustgebieden van
Washington en Oregon in hun groei negatief reageren op een hogere zomertemperatuur zou dan erfelijk bepaald kunnen zijn. De positieve groeireactie op een hogere
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wintertemperatuur kan door het klimaat bepaald zijn en behoeft niet op herkomstverschillen teruggevoerd te worden. Dit onderwerp is van belang in verband met klimaatverandering.

5.8.5 Veranderingen van de groeiplaatseigenschappen van
douglasopstanden
In paragraaf 1.1 is het uitgangspunt van veel groeiplaatseisenonderzoek geformuleerd, namelijk het constant blijven van de variabelen of hoogstens het regelmatig variëren ervan in een omloopperiode. De vraag is of dit uitgangspunt geldig is
voor de groeiplaatsfactoren klimaat, bodem en water van de onderzochte douglasopstanden. Wat betreft het klimaat is het probleem enigszins ondervangen door uit
te gaan van gemiddelde waarden van een aantal variabelen voor een dertigjarige
periode (1941-1970) waarin zich ook de groei en ontwikkeling van de onderzochte
douglasopstanden heeft plaatsgevonden. De watervoorziening en de ontwateringstoestand van douglasopstanden op gronden met GT III-VII kunnen in deze periode
zijn veranderd door verdroging (Verdroging ... 1989), maar daarvan zijn geen gegevens bekend. De voedingstoestand van bos wordt voor een omloop als constant
beschouwd (Waenink & Van Lynden 1988). In het groeiplaatseisenonderzoek wordt
gebruik gemaakt van bodemchemische eigenschappen om de variantie van de boniteit te verklaren. De vraag is of deze eigenschappen in de periode 1959/60-1984/91
constant zijn gebleven, toen de atmosferische depositie toenam. Uit naaldsamenstellingsonderzoek is namelijk gebleken dat in deze periode bij onder andere de douglas
het N-gehalte van de naalden toenam, terwijl het P-, K-, Ca- en Mg-gehalte afnamen
(Van den Burg &Kiewiet 1989).Voor een gedeeltelijke beantwoording van deze vraag
is voor de bodemsubgroepen haarpodzolgrond, holtpodzolgrond en veldpodzolgrond (waarop de meeste douglasopstanden zijn gelegen) de verhouding N-totaal/Ptotaal in de minerale bovengrond (0-25 cm) berekend voor de tijdstippen 1959/60 en

Tabel 5.16
N-totaal/P-totaal-verhoudingen in de minerale bovengrond (0-25 cm)van douglasopstandenopzandgronden optweetijdstippen (1959/60en1984/91).
Table5.16
N-total/P-totalratiosinthemineraltopsoil(0-25cm) of Douglas-firstandsonsandysoils,
intwoperiods (1959/60and 1984-1991).
BODEMSUBGROEP

TIJDSTIP

N-TOTAAiyP-TOTAAL
(%Nto/(mg P.100g-1))

haarpodzol

1959/60
1984/91
1959/60
1984/91
1959/60
1984/91

0.006855
0.009524
0.007426
0.010953
0.004900
0.005463

veldpodzol
holtpodzol

pH-KCI

3.72
3.70
3.62
3.48
3.84
3.70
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1984/91. De gedachte achter deze werkwijze is dat het P-totaal-cijfer gemiddeld niet
zal zijn veranderd omdat P-bemesting van douglasopstanden tussen deze tijdstippen
ongebruikelijk was en de bijdrage van de atmosferische P-depositie voor een periode van ca. 30jaar als verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Een verandering van
deze verhouding kan als indicatie voor een verandering van het N-totaal-gehalte
door atmosferische depositie worden beschouwd. De uitkomsten van de berekeningen en de pH-KCl-waarden zijn samengevat in Tabel 5.16.
Uit het overzicht in tabel 5.16 kan men de conclusie trekken dat de N-totaal/Ptotaal-verhoudingen in 1984/91 per bodemsubgroep hoger waren dan in 1959/60. De
stijging voor de haarpodzolen en veldpodzolen was groter dan voor de holtpodzolen.
De gemiddelde toename van het N-totaalcijfer bedroeg in haarpodzolgronden
0.002669 %N-totaal per mg P.lOOg"1. Rekent men voor de gemiddelde waarde van
het P-totaal-cijfer van haarpodzolgronden ca. 9 mg P.lOOg"1 dan bedraagt de toename van de N-voorraad voor de laag 0-25 cm (met een geschat drooggewicht van
3*10 6 kg.ha"1) 721 kg N.ha" 1 in ca. 30 jaar. In Nederlandse haarpodzolgronden zou
in de afgelopen dertig jaar de N-voorraad aldus zijn gestegen met gemiddeld 24 kg
N.ha" 1 .jaar" 1 . Deniet-symbiontische fixatie van atmosferisch Nin deze zure gronden
isverwaarloosbaar (de orde van grootte ervan bedraagt volgens Edmonds et al. (1989)
ca. 1kgN.ha" 1 .jaar" 1 ). Van een iets lagere pH-KCl-waarde in de onderzoekperiode is
sprake in holtpodzolgronden en veldpodzolgronden, maar niet in haarpodzolgronden. Een onderscheid in een tijdelijk en een trendmatig aandeel aan de pH-KClwaarde kan echter niet worden gemaakt. Een significant verschil (p =0.001) bestond
ook tussen de S-waarde van douglasopstanden in 1959/60 (S=41.1m) en in 1984/91
(S=44.2 m). Daaruit kan echter niets worden afgeleid over de oorzaken van dat verschil. Dat kan ontstaan zijn uit een verschil in de steekproefsamenstelling, in veranderingen in het groeipatroon en in veranderingen in bodem en atmosferische stikstofdepositie.
De conclusie die valt te trekken is dat de veronderstelling dat de groeiplaatseigenschappen van bosgroeiplaatsen in Nederlandse douglasopstanden als weinig
variabel in de tijd zijn te beschouwen, niet meer geheel opgaat voor de bodemchemische eigenschappen. Devoorraad stikstof in deze opstanden is in de laatste decennia eniszins gestegen hetgeen tot uiting komt in een verandering in de P:N-verhouding van de naalden en in een afnemende significantie van de relatie tussen het Ptotaal-cijfer en de hoogteboniteit.
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6. GROEIPLAATS EN GROEI VAN DEES
6.1 Inleiding
De es is een als "inheems" betitelde boomsoort, die men vooral aantreft op de
betere gronden. Het bosbouwkundig onderzoek in Nederland heeft aan de groeiplaatseisen van de es pas vrij laat aandacht besteed doordat deze gronden vroeger
vrijwel niet voor de bosbouw ter beschikking stonden, met uitzondering van die
gevallen waarin ze werden gebruikt voor de populierenteelt. Dekennis van de groeiplaatseisen van de es in Nederland berustte tot in de zeventiger jaren op de publicaties van Beversluis (1939) en Houtzagers (1954), die hoofdzakelijk waren gebaseerd
op buitenlandse gegevens. Het essenonderzoek in Nederland door het
Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" heeft zich in de vijftiger jaren beperkt tot
beplantingen in het Amsterdamse Bos, waar droogteschade en aantasting door
Verticillium was opgetreden (Van Goor 1952b;Jaarverslag Bosbouwproefstation over
1952). In de zestiger jaren nam de belangstelling voor loofhoutbeplantingen in ruilverkavelingen, grote recreatie-objecten, nieuwe loofbossen (onder andere in de
IJsselmeerpolders) en later op voormalige landbouwgronden toe (Jager &Oosterbaan
1994).De es is één van de boomsoorten die in deze nieuwe beplantingen een rol van
betekenis gingen spelen. Om aan de toenemende vraag naar informatie over de groeiplaatseisen en de groei van essen te voldoen, zijn in de zeventiger jaren opnamen uitgevoerd door Vis (1969/1970,1971) in essenbeplantingen in Zuidwest-Nederland en
in de Noordoostpolder, en door Slotboom (1972) in het Amsterdamse Bos en in de
Wieringermeerpolder. Deze inventarisaties van groei en groeiplaats hadden tot doel
om een globaal inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen de boniteit van de es en
de bodemgesteldheid in enkele gebieden. De groei van over geheel Nederland verspreide negen jaar oude essencultures is onderzocht door Jager (1990). Sinds het
midden van de zeventiger jaren worden ziekteverschijnselen bij de es waargenomen,
die onder andere zouden samenhangen met het vroegere bodemgebruik (Hiemstra,
Schmidt & Van den Tweel 1990; Hiemstra 1993, 1995).
Het tegenwoordige belang van de es is voor de Nederlandse bosbouw nog
gering, als dat belang wordt afgemeten aan de oppervlakte die deze boomsoort
inneemt. De totale oppervlakte ervan in Nederland bedraagt thans 5000 ha (Vierde
Nederlandse Bosstatistiek.,.1985), hetgeen ca. 1.5% uitmaakt van het bosareaal. Het
Meerjarenplan-Bosbouw (1986) heeft als doelstelling de uitbreiding van de oppervlakte essenbossen tot 10000 ha (ca. 3% van het toekomstige bosareaal). De tegenwoordige verdeling van het essenareaal geeft tabel 6.1.
De es kenmerkt zich door deze verdeling van zijn oppervlakte over de bosgebieden als een boomsoort die vooral wordt aangetroffen op de holocene, mariene en
fluviatiele zavel- en kleigronden ("overige bosgebieden" van Nederland: 3037 ha),
maar die op de traditionele bosgronden van Nederland, ni. de pleistocene zandgronden, betrekkelijk weinig voorkomt (1963 ha).
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6.2 Literatuuroverzicht
De groeiplaatseisen van de es zijn in verschillende delen van zijn tegenwoordige verspreidingsgebied onderzocht. Een samenvatting van de literatuur over het
oudste onderzoek naar de groeiplaatseisen vindt men bij Kollmann (1941). Na het
verschijnen van de studie van Hulden (1941) over de es in Finland duurde het tot de
zestiger jaren voordat de es het onderwerp werd van meer dan incidenteel onderzoek. Wardle (1961) stelde een overzicht samen van de ecologie van de es in GrootBrittannië en Gordon (1964) besteedde aandacht aan de stikstofvoorziening van de
es in het Engelse Lake District. De resultaten van Belgisch onderzoek zijn samengevat door Thill (1970, 1990). Dagnelie et al. (1969), Devauchelle & Lévy (1977) en Le
Goff &Lévy (1984) hebben de relatie tussen boniteit van essenopstanden en groeiplaats in Noord- en Oost-Frankrijk onderzocht. Voor Duitsland zijn te noemen
Volquardts (1958) en Knorr (1987). Volquardts onderzocht de groei van de es in
Sleeswijk-Holstein. Het onderzoek van Knorr (1987) heeft betrekking op Beierse
essenopstanden. Een recente samenvatting van de kennis van de groeiplaatseisen
van de es is gegeven door Kerr (1995). Het sinds de twintiger jaren lopende onderzoek naar het bestaan van "ecotypen" 1 bij de es ("Kalkesche" en "Wasseresche") is
voorlopig afgesloten door Weiser (1995).
Over de relatie tussen het weer en de groei van de es wordt in de literatuur
vrij weinig meegedeeld. De es wordt als min of meer klimaatvaag beschouwd
(Houtzagers 1954; Röhrig &Bartsch 1992) maar blijkt wel enigszins gevoelig voor
(late) nachtvorst - vooral op gronden met een hoog stikstofaanbod (Evans 1984;
Savill 1991; Volquardts 1958) - en voor wind (Volquardts 1958). Anderson (1961)
noemt de es "frost tender", en is van mening dat deze boomsoort een mild klimaat

Tabel 6.1
Oppervlakte (ha) van de es per bosgebied.
Table 6.1
Surface area (ha) of ashfor each forest region.
GEBIED

HA

NO
0
CO
CW
Z
D
L
overige gebieden
(MZ,MH,MN,P.,R)

183
195
73
273
187
557
495
3037

totaal

5000

(ontleend aan:Vierde Nederlandse Bosstatistiek...1985)

"Ecotype"ishiergedefinieerd als "lokale vorm van een soortmet erfelijk bepaalde aanpassingen aan bodemomstandigheden; bij verplaatsing (...)behouden de verschillende ecotypen van een soort deze speciale aanpassingen" (TenHouten & Gysels1984,p. 152)

108

6

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

HOOFDSTUK

6

nodig heeft. Beversluis (1939) acht de es niet volkomen winterhard. Houtzagers
(1954) vermeldt dat in de strenge winter 1940/41 cambiumschade bij de es is opgetreden. Hieruit valt de conclusie te trekken dat de es niet alleen gevoelig is voor late
nachtvorst maar ook een zekere gevoeligheid bezit voor een lage wintertemperatuur.
Daarentegen spelen regionale of zelfs landelijke verschillen in de temperatuur tijdens de vegetatieperiode slechts een zeer geringe rol. Knorr (1987) kon in Beierse
essenopstanden geen invloed aantonen van de zomertemperatuur op de boniteit.
De waterhuishouding is een factor die van grote betekenis is voor de es.
Algemeen wordt gesteld dat de eisen van de es aan de watervoorziening hoog zijn en
dat periodieke onderbreking van de waterleverantie door de bodem zeer nadelig is
(Beversluis 1939; Mayer 1992; Houtzagers 1954; Otto 1983; Röhrig & Bartsch 1992;
Savill 1991;Volquardts 1958). Devauchelle & Lévy (1977) konden de variantie van
de hoogteboniteit van essenopstanden (h t 50) voor 48.6 % verklaren uit regressie
ervan op de gradatie van het vochtleverend vermogen en de factor wateroverlast. Uit
de door Knorr (1987) meegedeelde gegevens kan worden berekend dat 47.7% van de
variantie van de opperhoogteboniteit viel teverklaren uit de bijdrage van de geschatte gradatie van het vochtleverend vermogen.
De es wordt in het algemeen beschouwd als een boomsoort die hoge eisen stelt
aan de pH en aan de bodemvruchtbaarheid. Hulden (1941) deelt mee dat in het
Oostzeegebied de aanwezigheid van essenbosjes en -opstanden werd gezien als een
indicatie voor goede landbouwgrond. Hoewel de gevoeligheid van de es voor lage pHwaarden vrij algemeen wordt aangenomen, heerst over deze gevoeligheid geen unanimiteit. Zovonden LeGoff & Lévy (1984) en Dagnelie et al. (1969) geen invloed van de
pH-KCl op de es in het traject 3.0-5.1. Andere onderzoekingen wijzen daarentegen
wel op gevoeligheid van de es voor lage pH-KCl-waarden. Wardle (1961) trof in
Engeland geen essen aan op gronden met pH-KCl < 3.4. Gordon (1964) vond dat pHKC1= 3.8-6.0 geen beperkend traject was als N 3.0-5.0% bedroeg. Als N
lager
was dan 2.8 à 3.0% namen groei en aanwezigheid van de es op gronden met pH-KCl
3.0-3.7 à 4.4 sterk af. Savill (1991) acht pH-KCl = 3.6 en Mayer (1992) pH-KCl = 3.7
de ondergrens voor de es.In jonge essenculturen vonden Zollner & Kölling (1994) een
zeer negatieve reactie van de es op een minerale grond met pH-KCl 3.5, en min of
meer gezonde essen op een minerale grond met pH-KCl 3.8 (beide pH-KCl-waarden
waren gemiddelden voor de bewortelde zone). De negatieve reactie van de es kwam
tot uiting in de vorming van chlorotisch, klein blad met een laag Ca-, Mg-en P-gehalte. Thill (1970) trof in België de es niet aan op gronden met pH-KCl <4. Hij acht de
ondergrens van het voor essen optimale pH-KCl-traject bij 5 te liggen. Evans (1984)
houdt pH-KCl 4.7 aan als ondergrens voor het optimale pH-KCl-traject van de es. Een
nog geringere tolerantie voor lage pH-waarden kent Hulden (1941) toe aan de es.
Volgens deze auteur zou pH-KCl = 5.0 in minerale gronden de ondergrens vormen van
het optimale pH-KCl-traject van de es en zou het traject pH-KCl 3.8-4.2 alleen worden
getolereerd als sprake is van het optreden van kwelwater dat rijk is aan minerale-voedingsstoffen. Een tussenpositie nemen Duvauchelle & Lévy (1977) in, die geen
invloed van de pH-KCl aannemen in het traject 3.8-8.1, en Knorr (1987), die het traject pH-KCl 3.3-7.1 als voor de es indifferent beschouwt, maar alleen dan als in deze
essenopstanden de pH-KCl-waarde van de bewortelde ondergrond 3.6-7.4 bedraagt.
Voor een deel kunnen deze tegenstrijdige opgaven worden verklaard uit de
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waarnemingen van Hulden (1941) en Wardle (1961), die erop neerkomen dat de es
zich op enigszins zure gronden kan handhaven als de aanvoer van minerale-voedingsstoffen door kwelwater groot genoeg is. Een verdere verklaring volgt uit de
waarneming dat waar sprake is van lage pH-waarden onder essenbossen, het essenbroekbossen op organische-stofrijke gronden betreft. Voorbeelden hiervan zijn te
vinden bij Döring-Mederacke (1991) en Gönnert (1989), die voor deze bossen in
Noordwest-Duitsland pH-KCl-waarden van 3.0-4.6 en organische-stofgehalten van
12-75% in de bovengrond vermelden. Voor essenopstanden op minerale gronden is
de pH-KCl-waarde 3.8 in de bovengrond als tolerabel te beschouwen. In organischestofrijke gronden ligt deze kritische pH-KCl-waarde lager (Lucas & Davis 1961). De
kwaliteit van de organische stof moet wel voldoende hoog zijn (N = 3.2-4.8%),
hetgeen betekent dat lang niet elke veengrond met pH-KCl tussen 3.0 en 3.6 een
geschikte groeiplaats is voor de es. Over de reactie van de es op hoge pH-waarden
bestaan geen meningverschillen: de soort is kalktolerant (Wardle 1961;Savill 1991),
en de soms op kalkhoudende gronden optredende kalkchlorose (Wardle 1961) is niet
van betekenis. In Nederlandse essenbeplantingen op kalkrijke gronden is kalkchlorose niet waargenomen. Bovendien kan verwisseling met de symptomen van stikstofgebrek in het spel zijn. Informatie over de betekenis van de pH in kwekerij- en
potproeven is aanwezig bij Van den Burg (1981).
De N-voorziening is voor de es minstens zo belangrijk als de pH (Evans 1984;
Houtzagers 1954; Mayer 1992; Prentice & Helmisaari 1991;Schrötter 1978). Volgens
Thill (1970) neemt de boniteit van de es in het traject N
= 2.0-3.9% toe en is
gemiddelde of goede boniteit pas in het traject 3.9-5.3% mogelijk. Gordon (1964)
vond dat de hoogteboniteit van essenopstanden lineair toenam in het traject N
3.0-5.0%. Het door N
verklaarde variantiepercentage van de hoogteboniteit
bedroeg in dit onderzoek van Gordon 46.7%,hetgeen wijst op het belang van de stikstofvoorziening voor de es. De literatuur bevat geen informatie over de kwantitatieve betekenis van de P-voorziening van essenopstanden.

6.3 Materiaal en methoden
De toenemende belangstelling voor de es vraagt kennis van de groeiplaatseisen en van de te verwachten groei. Een landelijk groeiplaatseisenonderzoek is echter niet uitgevoerd zodat naar een andere mogelijkheid voor het verkrijgen van basisgegevens moest worden uitgezien. Die bestond in het combineren van de door Vis
(1969/1970), Slotboom (1972) en Jager (1990) verzamelde gegevens van onderzoekingen in essenbeplantingen, die zijn aangevuld met die van enkele opnamen in
Flevoland (Van der Pas & Hoogesteger 1989; Oosterbaan & Dik 1991). Deze gegevens
hebben betrekking op beplantingen die verspreid zijn over geheel Nederland, zij het
dat de zandgebieden enigszins ondervertegenwoordigd zijn (figuur 7). De gegevens
van essenbeplantingen in de Noordoostpolder (Vis 1971) zijn wegens de heterogene
bodemprofielen buiten beschouwing gebleven. In totaal stonden de gegevens van 86
beplantingen ter beschikking. Hiervan zijn voor 45 beplantingen zowel opstandgegevens als bodemchemische gegevens verzameld. In de overige 41 beplantingen
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waren alleen opstand- en enkele groeiplaatsgegevens opgenomen. De gradatie van
het vochtleverend vermogen (VL ) was in de onderzochte essenbeplantingen niet
ter plaatse bepaald. De waarde van VL per essenbeplanting is geschat door per
combinatie van substraat, bodemsubgroep en grondwatertrap de waarde van VL
toe te kennen die voor deze combinaties kon worden berekend uit de gegevens van
het groeiplaatseisenonderzoek van 'Robusta'-populier (zie hoofdstuk 7). Deze
geschatte waarde van VL is getransformeerd in de voor gebiedinvloed gecorrigeerde waarde Vgb. De berekening van de S-waarde is uitgevoerd met de in Jansen,
Sevenster & Faber (1996) vermelde h t -leeftijd-functie, die betrekking heeft op
essenbeplantingen met een minimumleeftijd van 15-20 jaar. Het is dus mogelijk dat
de voor jonge essenbeplantingen op deze wijze berekende S-waarden systematisch
afwijken van de werkelijke S-waarde.

6.4 Boniteit, groeiplaats en factoren
6.4.1 Overzicht van de groeiplaatseigenschappen
De praktijk heeft de keuze van de groeiplaatsen van de es beperkt tot gronden
met een over het algemeen hoog niveau van bodemvruchtbaarheid. Tabel 6.2 geeft
een samenvatting van de bodemchemische eigenschappen, tabel 6.3 een overzicht
ervan per bodemsubgroep. Omdat het gebied waarin essenopstanden voorkomen
ongeveer samenvalt met dat van 'Robusta'-populier, kan voor een overzicht van klimatologische eigenschappen van essenopstanden worden verwezen naar tabel 7.1.

Tabel 6.2
Enkele bodemchemische eigenschappen van groeiplaatsen van essenbeplantingen (0-25 cm).
Table 6.2
Somesoil chemical properties of ashsites (0-25cm).
EIGENSCHAP
lutum
pH-KCl
Nto
N

org
Pto
organische stof
CaC03

MIN.
1
3.50
0.040
1.72
21.8
0.80
0.00

GEM.

MAX.

20
5.35
0.322
4.24
71.3
8.96
0.98

50
7.50
1.030
7.02
161.3
52.9
10.1

lutum: % <2um; CaC0 3 : %; organische stof: %
Nto = N-totaal (%); N o r g : %; Pto = P-totaal (mg P.100g"1)
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Figure 7
Location of theplotsinash stands.
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De pH-KCl- en N -trajecten zijn zeer ruim, hetgeen met het oog op de tamelijk hoge eisen die de es aan de bodem stelt, enigszins verrassend is. Een verklaring
voor het ruime pH-KCl-traject is te vinden in de samenhang tussen pH-KCl en
bodemsubgroep. De madeveengrond met pH-KCl 3.8 waarop een essenbeplanting is
aangelegd, heeft een hoog organische-stofgehalte hetgeen de werking van de lage pHKCl-waarde enigszins compenseert (zie 6.2). De beide veengronden met een relatief
lage waarde van N (ca. 2.0%) hebben geen uitgesproken lage pH-KCl-waarde (ca.
4.5). Het P-totaal-cijfer van de onderzochte essenbeplantingen is tamelijk hoog.
Gronden met een P-totaal-cijfer van 8-17 mg P.lOOg"1, welk traject voor loofboomsoorten zoals de zomereik en de beuk niet ongebruikelijk is, ontbreken in essenopstanden. Het lutum-, het organische-stof- en het CaC0 3 -gehalte van de minerale
bovengrond lopen uiteen (resp. 1-45%; 2-53% en 0-4%).

6.4.2. Boniteit en factoren
In tabel 6.4 is de gemiddelde S-waarde vermeld van 85 essenbeplantingen in
Nederland, verspreid over de bosgebieden. Tussen de bosgebieden bestaan soms
grote verschillen maar de significantie ervan kan niet in alle gevallen worden vastgesteld omdat van sommige bosgebieden te weinig waarnemingen ter beschikking
staat. Een significant (p < 0.01) hogere S-waarde dan het landelijk gemiddelde heeft
Tabel 6.3
Overzicht van bodemvruchtbaarheidswaarden per bodemsubgroep met essencultures.
Table6.3
Summary of soil fertility data per soil subgroup, for young ashstands.
BODEMSUBGROEP

n

lu

pHKCI

Nto

Norg

Pto

os

beekeerd
drechtvaag
gooreerd
koopveen
laarpodzol
leekeerd
madeveen
meerveen
moerpodzol
ooivaag
poldervaag
stortgrond
veldpodzol
vlakvaag
vlierveen
vorstvaag
weideveen

2
3
1
2
1
3
1
2
3
1
9
8
3
1
1
1
3

7
45
3
30
4
29
2
4
7
16
27
16
7
8
1
10
40

4.8
4.8
4.4
4.1
4.5
5.5
3.8
4.6
4.2
5.6
6.2
6.6
4.6
6.0
4.4
4.8
4.5

0.260
0.607
0.120
0.735
0.240
0.397
0.290
0.265
0.400
0.170
0.228
0.212
0.197
0.140
1.030
0.100
0.437

3.71
4.96
2.86
4.67
3.58
5.56
2.36
1.96
2.73
4.25
5.52
4.07
3.87
5.00
1.95
5.00
3.85

63
92
48
96
61
90
22
22
62
61
79
62
51
70
44
74
124

6.8
12.7
4.2
16.0
6.7
7.8
12.3
13.5
16.3
4.0
4.2
5.8
5.4
2.8
52.9
2.0
11.5

CaC0 3

0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.10
0.99
4.25
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00

n= aantal meetperken per bodemsubgroep;
ludutumgehalte (%<2um); CaC03(%),os=organische stof(%);
Nto=N-totaal ( % ) ; N o r g (%);Pto=P-totaal (mg P.100g"1)
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de es in het ZO-bosgebied (oostelijk Noord-Brabant en noordelijk Limburg), een significant (p < 0.05) lagere S-waarde heeft de es in de bosgebieden MZ (Zeeland) en
PW (Wieringermeer).
Ook de boniteit van de es per bodemsubgroep loopt sterk uiteen (tabel 6.5).
Het aantal waarnemingen per bodemsubgroep is in het algemeen beperkt, zodat geen
verreikende conclusies zijn te trekken. De interpretatie van de boniteitverschillen
tussen bodemsubgroepen wordt bemoeilijkt door het feit dat een aantal profielen als
gevolg van een landbouw- of weidebouwvoorgeschiedenis een niveau van bodemvruchtbaarheid heeft verkregen dat in vergelijking met de vroegere situatie sterk is
verhoogd. Zo is wel uit te sluiten dat essen zich zonder meer kunnen handhaven op
moerpodzolgronden als deze niet door bemesting zijn verrijkt. Uitersten vormen
enerzijds beplantingen op leekeerdgronden in het Amsterdamse Bos (S = 61.8 m) en
anderzijds beplantingen op een kleidek met een zandondergrond (S = 28.6 m). Op de
bodemprofielen, die bestaan uit een kleidek op een zandondergrond ("plaatgronden")
is de S-waarde gering. Hoewel de GT van deze gronden III* of V* is zijn ze droogtegevoelig doordat in plaatgronden de beworteling zich concentreert in de kleibovengrond. De verklaring van de geringe boniteit van essenbeplantingen op stortgronden
(S = 34.8 m) moet worden gezocht in de vrij diepe grondwaterstand (GTVII).
In essenopstanden is sprake van een samenhang tussen de boniteit en de
grondwatertrap (tabel 6.6). Op gronden met GT II, III, IVen Vis de S-waarde gemiddeld hoger dan op gronden met GT VI en VIL De tolerantie van de es tegen hoge
grondwaterstanden is tamelijk groot, getuige de hoge S-waarde op gronden met GT
II.Debosbouwpraktijk heeft bij de keuze van de groeiplaatsen van de es de voorkeur
gegeven aan gronden met een hoog vochtleverend vermogen: van het aantal opgenomen opstanden heeft 79.8% Vgb-gradatie 1 of 2. Waarschijnlijk zal deze conclusie

Tabel 6.4
S-waarde van de esper bosgebied.

Table6.4
Svalue (m) of ash,per forest region.

bosgebied

n

S(m)

MH
MN
MZ
NO
O
PN
PO
PW
R
ZO

19
12
17
15
1
1
1
11
3
5

44.6
46.6
36.7
46.3
60.8
37.4
50.0
32.3
43.6
56.5

gem.

85

42.8

(NB: de waarde voor de essen in PO is het gemiddelde van een aantal opstanden)
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niet veel veranderen als de opnamen worden uitgebreid met essenbeplantingen in
het oostelijk en zuidelijk zandgebied. De es vertoont dus landschappelijk eenzelfde
beeld als de populier, nl. een beperking tot vochtige gronden.

6.5 Boniteit, water, bodemvruchtbaarheid en
klimaat
Voorbijna alle opgenomen essenbeplantingen (n=81) kon de gradatie van het
vochtleverend vermogen (VL en Vgb) worden geschat en zijn het lutumgehalte, de
leeftijd en de waarde van enkele meteorologische waarden bepaald. Daarentegen
waren van slechts 45 essenbeplantingen bodemchemische eigenschappen gemeten.
In tabel 6.7 zijn regressies berekend voor 81beplantingen, hetgeen zich heeft beperkt
tot VL ,Vgb, lutumgehalte en de meteorologische variabelen.

Tabel 6.5
S-waardevandeesper bodemsubgroep.
Table6.5
S value (m) of ash, persoilsubgroup.
BODEMSUBGROEP
beekeerd
drechtvaag
gooreerd
koopveen
laarpodzol
leekeerd
madeveen
meerveen
moerpodzol
ooivaag
poldervaag
stortgrond 1 )
veldpodzol
vlakvaag
vlierveen
weideveen
zwarte_bekeerd
vaaggrond_met_kleidek
vlakvaag_met_kleidek
veldpodzol_met_kleidek

n
2
4
1
2
1
19
1
2
4
1
20
8
3
2
1
3
2
4
3
1
n=85

S(m)
50.9
45.2
41.8
43.3
52.4
45.8
45.6
39.8
44.6
65.3
42.9
34.8
52.4
49.1
52.4
48.4
35.7
28.7)
37.3) "plaatgronden"
28.6)
gem.

42.8

1) "stortgronden" zijn opgebrachte enopgespotengronden;
zezijnvaak heterogeen;bodemprofielvormingontbreekt meestal
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Deze regressievergelijkingen geven aanleiding tot de volgende conclusies:
- De boniteit van de es is in hoge mate afhankelijk van de watervoorziening
(figuur 8).De correlatie van de S-waarde met de gebiedafhankelijke gradatie van het vochtleverend vermogen Vgb is hoger dan die met VL .De gradatie Vgb is daarom in multiple-regressieberekeningen toegepast.
- Het lutumgehalte speelt voor de verklaring van de variantie van de S-waarde geen rol;opname van een kwadratische lutum-term gafgeen verbetering
(R 2 a d j resp. 1.3 en 0.7%).
- De S-waarde vertoont correlaties met een aantal meteorologische variabelen:
(1) De correlatie met de windsnelheid is significant en duidelijk negatief:
de es reageert op toenemende windsnelheid met een afname van de
hoogtegroei.
(2) De correlaties van de S-waarde met temperatuurvariabelen in de vegetatieperiode zijn niet significant (T v ,T j u n , T j u l en T a u )of van geringebetekenis ( T m e i : R 2 a d ; =4.4%; p = 0.034).Daarentegen is de S-waarde negatief en significant gecorreleerd met T s e p . Deze correlatie zou
kunnen worden verklaard uit een negatieve invloed van een hoge
September-temperatuur: een te lange doorgroei van de scheuten zou de
afrijping ervan vertragen en deze gevoeliger maken voor wintervorst.
(3) Er bestaat een significante, positieve correlatie van de boniteit met de
wintertemperatuur T- a n (R 2 a d ; = 10.0%), als deze correlatie wordt
berekend voor het gebied waarin de windsnelheidsverschillen klein
zijn (W < 5 m.s" 1 ).
(4) De S-waarde is positief gecorreleerd met zowel N- n als V- u n (R 2 a d ; =
resp. 28.6 en 26.3%). De overige V-variabelen (V m e i , Vj u l en V a )vertonen eveneens een - zij het minder uitgesproken - positieve correlatie

Tabel 6.6
S-waardevanessenbeplantingenper grondwatertrap.
Table6.6
Svalue (m)of ash, pergroundwaterclass.
GT
I
II
III
IV
V
V/VI
VI
VI/VII
VII

n

S(m)

1
6
13
5
10
1
37
1
3

49.4
47.3
46.4
49.4
49.8
36.0
39.8
40.9
42.3

n=83
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met de S-waarde. Dit wijst erop dat de es gevoelig is voor droogte, hetgeen zowel in de relatie met N j u n als met V - n tot uiting komt. Behalve
met de watervoorziening door de bodem moet dus ook met een directe
invloed van een droge atmosfeer ( V - n en V v ) rekening worden
gehouden. De correlatie van de S-waarde met N v is niet significant.
- De S-waarde neemt significant af met de leeftijd van de beplantingen, een
aanwijzing dat de gebruikte groeitabel de S-waarde van de es op oudere
leeftijd overschat.
Voor 45 essenbeplantingen zijn naast meteorologische gegevens ook een aantal bodemchemische gegevens bepaald. In tabel 6.8 is de regressie van de S-waarde
op de afzonderlijke meteorologische en bodemkundige variabelen weergegeven.
De uitkomsten van de regressieberekeningen voor 45 essenbeplantingen zoals
ze zijn samengevat in tabel 6.8 verschillen in enkele opzichten voor die, uitgevoerd
voor 81 essenbeplantingen (tabel 6.7). Beide berekeningen stemmen overeen in de
negatieve correlatie tussen de S-waarde en VL resp.Vgb,de gradaties van het vochtleverend vermogen. De meeste correlaties tussen de S-waarde en de meteorologische
variabelen zijn daarentegen voor de 45 opstanden niet significant. Alleen de significante en positieve correlatie tussen de S-waarde en N - n , resp. V- n is gebleven. De
negatieve correlatie tussen de boniteit en de windsnelheid is zwak significant.
Van de bodemchemische variabelen zijn N-totaal en N 0 positief gecorreleerd met de boniteit. Een lineair model beschrijft de relatie tussen de S-waarde en
N beter (R 2 a d j = 10.8%; p =0.048) dan een exponentieel model (R 2 a d j = 8.0%; p
= 0.108), hetgeen betekent dat het N -optimum hoger ligt dan het onderzochte
N -traject 1.7-7.0%. Er bestaat echter een interactie tussen N en de watervoorziening in de relatie ervan met de boniteit: alleen op gronden met een zeer goede

Tabel 6.7
Regressievergelijkingen van de S-waarde van 81essenbeplantingen op de gradatie van het
vochtleverend vermogen en op meteorologische variabelen.
Table 6.7
Simple regression equations of the Svalue (m) of 81 ashplantations, on levels of soil
water supply and meteorological variables.
n

REGRESSIEVERGELIJKING

48.77 - 2.208*VL 2
50.18 - 2.189*Vgf 2
58.51 -0.565*W 2
30.44 + 12.82*T iaT , (W< 5 m.s" 1 )
jan
193.2 -10.26*T
sep
-14.1 + 1.11*N
73.56 + 0.738'
87.69 + 0.879*'
55.48 + 0.1404
veg
50.26 - 0.470*t

R2 adj
19.7
31.8
24.0
10.0
18.7
28.6
12.9
26.3
15.3
13.5

<0.001
<0.001
<0.001
0.034
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
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watervoorziening (Vgb = 1) neemt de boniteit toe bij een hogere waarde van N
(figuur 9). Het pH-KCl-optimum bedraagt volgens het toegepaste kwadratische
regressiemodel 4-6. Beneden pH-KCl = 4 neemt de boniteit vrij abrupt af, boven pHKC1= 6 daarentegen geleidelijk. Zondert men de opstanden op veengronden af, dan
krijgt de regressievergelijking een iets andere vorm en is de boniteitafname in het
pH-KCl-traject 3.8-4.4 niet zo abrupt. Op veengronden (pH-KCl 3.5-5.0) is de correlatie tussen pH-KCl en boniteit niet significant. De hier niet weergegeven negatieve
correlatie tussen de boniteit en het CaC0 3 -gehalte betekent niet méér dan dat de es
op kalkhoudende gronden goed kan groeien, maar zijn pH-KCl-optimum niet op die
gronden heeft. Erbestaat geen significante correlatie tussen deboniteit en het P-totaalcijfer, noch met het C/P-quotiënt. Uit een (niet-significant) exponentieel regressiemodel volgt dat het voor de es absolute P-totaal-minimum ca. 11 mg P.lOOg"1 bedraagt.

6.6 Schatting van de groei van essenopstanden
De boniteit van de es kan worden afgeleid uit een eenvoudig regressiemodel
dat bestaat uit slechts drie termen, nl. N ,Vgb en N ] u n . Hetjun"
heeft de formulering:
S (m) = -0.8 + 39.6*N o r g -2.188*Vgb2 + 1.022*N jun
Het model verklaart 47.7% van de variantie van de S-waarde. Debijdrage van
de drie termen is significant (p < 0.001). In dit model komt de pH-KCl niet voor,
60
n= 79
R2adi=31.9%

50

40
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en

^
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30

20 -

i

1
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3

4

Vgb(klasse) Vgb(class)
Figuur 8
S-waarde (m) en vochtleverantieklasse (Vgb) van essenopstanden.
Figure 8
Svalue (m) and soil water supply class (Vgb) of ashstands.
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ondanks het feit dat de combinatie van pH-KCl en pH2-KCl een groter deel van de
variantie van de S-waarde verklaart dan N (zie tabel 6.8). Tussen N en pH-KCl
is de correlatie positief en significant (r = +0.392; p < 0.01) zodat de correlatie die
tussen pH-KCl en S-waarde werd berekend, blijkbaar een indirecte correlatie is, die
valt te verklaren uit de betekenis van N v o ° r de boniteit van de es en uit de correlatie tussen N (kwaliteitparameter voor de organische stof) en de pH-KCl.
De betekenis van de watervoorziening en de "midzomerdroogte" (geïndiceerd
door N j u n ) voor de es komt niet alleen naar voren uit de regressie op de combinatie
van watervoorziening, bodemchemische en meteorologische variabelen van 45
opstanden, maar ook uit de regressie van de boniteit op de watervoorziening en
meteorologische variabelen in 81 opstanden. In die regressievergelijking treden als
significante termen (p < 0.001) alleen Vgb 2 en N - n op. Andere termen waarvan verwacht kan worden dat ze van betekenis zijn, zoals W, T- a n , V j u n en de opstandleeftijd t, dragen niet significant bij aan de verklaring van de variantie van de boniteit.
Er doen zich bij de es niet alleen boniteitverschillen voor tussen op korte
afstand van elkaar gelegen beplantingen, waarvan de oorzaak kan worden toegeschreven aan bodemkundige variabelen, maar er bestaan ookboniteitverschillen tussen essenbeplantingen in enkele groeigebieden (vergelijk tabel 6.4). Het eerste van
belang zijnde verschil is dat tussen de boniteit in de gebieden O en ZO enerzijds en
dat in de gebieden MN,MH,MZ en PW anderzijds, dus globaal tussen Oost- en WestNederland. Dit verschil kan waarschijnlijk worden verklaard uit de verschillen tussen N- n en V- ,welke klimatologische variabelen een significante invloed hebben
op de boniteit van de es, en in het oosten hoger, resp. minder negatief zijn (V- u n in
O en ZO -36.5 en -38.4 mm, vs. -48.8, -52.3, -54.4 en -56.0 mm in MN, MH, MZ en
PW) zijn dan in het westen. Dit boniteitverschil wordt toegeschreven aan een groter
atmosferisch watertekort in West-Nederland in juni. De invloed van het verschil in

Tabel 6.8
Regressievergelijkingen van de S-waarde van 45 essenbeplantingen op de gradatie van
het vochtleverend vermogen, bodemchemische en meteorologische variabelen.
Table 6.8
Simple regression equations of the Svalue (m) of 45 ashplantations, on levels of soil
water supply, soil chemical variables and meteorological variables.

n
44
44
44
38
44
28
44
44
44

REGRESSIEVERGELIJKING
2

52.454 - 2.440*VL
51.89- 2.011*Vgb*
-58.2 + 42.1*pH-KCl - 3.99*pH-KCl 2 a )
-95.9 - 46.1*pH-KCl + 236.4*ln(pH-KCl) 2 )
49.76 - 54.4*(0.22*10**(-8))**Nto
39.69 + 2.30*N o r g 3 )
64.03 - 3.69*W
-9.4 + 1.039*Nj u n
80.9 + 0.723*V j u n

R2

adj

20.5
22.4
21.7
22.6
26.1
10.8
4.7
18.4
11.4

P
<0.001
<0.001
0.007;0.004
0.015;0.023
<0.001
0.048
0.085
0.002
0.014

1) alle opstanden; 2) opstanden op minerale gronden 3) Vgb = 1
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Tabel 6.9
Vergelijking van een aantal bodemkundige variabelen (0-25cm) in essenbeplantingen in de
bosgebieden MH, MN (beide in West-Nederland) en PO(Oostelijk Flevoland).
Table 6.9
Comparison of some soil chemical data (0-25cm) of ashplantations in the forest regions
MH, MZ (western Netherlands), and PO(Eastern Flevoland).
GEBIED

MH
(n=19)

MN
(n=12)

PO
(n=17)

44.6
37
5.3
4.66
98.5
1.55

46.6
14
5.0
4.25
69.3
1.20

50.0
25-40
7.3
4.76
58.9
1.41

gem. S-waarde (m)
lutum (%)
pH-KCl
N o r g (%)
PtotmgP.lOOg- 1 )
Vgb

(de waarden van de bodemeigenschappen voor MH en MN zijn gebaseerd op gegevens
van essenbeplantingen; de waarden voor POzijn ontleend aan 'Robusta'-beplantingen op
poldervaaggronden in Oostelijk Flevoland)

70

60 _

vochtig

10.9%

R2adj= 0

20

10 • vochtig moist
Vgb= 1

A matigdroog moderatelydry
Vgb= 2.5+3

0
1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

Norg(%)

Figuur 9
S-waarde (m) van es,en N

op vochtige en op matig droge gronden

Figure 9
Svalue (m) of ash, and Norg on moist, and moderately dry soils
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windsnelheid is in dit opzicht klein te achten (zie tabel 6.8: de door verschillen in
windsnelheid (W)verklaarde variantie van de S-waarde is veel geringer dan die verklaard door de andere variabelen). Het tweede verschil betreft de S-waarde van
essenbeplantingen in de boswachterij Wieringermeer (PW), die met S = 32.3 m achterblijft bij het landelijk gemiddelde, terwijl zich binnen de essenbeplantingen in de
Wieringermeer aanmerkelijke verschillen kunnen voordoen tussen de S-waarden. De
oorzaak van deze verschillen is te zoeken in de aanwezigheid van brak grondwater.
De invloed daarvan op de boniteit van de zomereik in de boswachterij
Wieringermeer (waar het C-cijfer in de laag 25-50 cm plaatselijk kan oplopen tot 510 g NaCl.l -1 ) is aangetoond (Van den Burg et al. 1984). Slotboom (1972) vermeldt
het optreden van zoutschadeverschijnselen in enkele essenbeplantingen in de
Wieringermeer. De S-waarde van gezonde essenbeplantingen bedroeg 35.5 m, die
van beplantingen met matige zoutschade (geconcludeerd uit de aanwezigheid van
bladrandnecrose, die op deze mariene gronden aan zoutschade, niet aan K-gebrek is
toe te schrijven) 25.5 m. Dit verschil tussen de S-waarde van opstanden zonder zoutschade en die met matige zoutschade was echter slechts zwak significant (p = 0.099),
wat wordt veroorzaakt door de tamelijk lage S-waarden van de essen zonder zoutschade, waarvan er enkele zijn gelegen op zandgronden met een kleidek ("plaatgronden"). De gemiddelde S-waarde van de essenbeplantingen in de Wieringermeer
die geen zoutschadeverschijnselen vertonen (35.5 m) komt ongeveer overeen met die
in het Zuidwestelijk marien gebied (36.7 m). Het derde regionale boniteitverschil is
dat tussen essen in de IJsselmeerpolders en de rest van Nederland. Op poldervaaggronden (25-40% lutum) in Oostelijk Flevoland (PO)bedroeg de gemiddelde S-waarde van 20 jaar oude essenbeplantingen 50.0 m (Van der Pas &Hoogesteger 1989).
Deze S-waarde is hoger dan in de mariene gebieden MH (Zuid- en Noord-Holland)
en MN (Noordelijk marien gebied),waar de windsnelheid (resp. 5.0 en 5.2 m.s"1) van
dezelfde orde van grootte is als in Oostelijk Flevoland (5.1 m.s" 1 ). De windsnelheid
vormt dus niet de verklaring voor deze regionale boniteitverschillen. Een directe
bodemkundige verklaring voor deze verschillen voldoet evenmin, hetgeen volgt uit
een vergelijking van de waarde van een aantal bodemkundige variabelen (tabel 6.9).
De bodemkundige eigenschappen van essenbeplantingen in de bosgebieden
MH en MN zijn te weinig verschillend van die in het bosgebied PO om de hogere Swaarde van essen in dat laatste gebied te verklaren. De pH-KCl-waarde in de gebieden MH en MN is zelfs gunstiger voor de groei van de es dan die in het gebied PO.
De achtergrond van het waargenomen boniteitverschil tussen essenbeplantingen is
waarschijnlijk dezelfde als die voor 'Robusta'populier (zie 7.6.1), namelijk een verschil in de stikstofvoorziening op jonge en op oudere mariene gronden.

6.7 Discussie en conclusies
De watervoorziening is één van de belangrijkste groeiplaatseigenschappen
voor de es. Daarnaast maakt het groeiplaatseisenonderzoek voor de es in Nederland
aannemelijk dat klimaatverschillen enige invloed uitoefenen op de boniteit. De
belangrijkste meteorologische variabelen zijn de neerslag en het atmosferisch watertekort in juni (Nj u n en V - n ) . Van geringer belang zijn de januari-temperatuur (T- an )
en de windsnelheid (W).De door de gradatie van het vochtleverend vermogen en de

121

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

HOOFDSTUK

6

neerslag in juni verklaarde variantie van de boniteit (47%) komt goed overeen met
de resultaten van Knorr (1987) en Devauchelle &Lévy (1977) (verklaarde variantie
van de hoogteboniteit resp. 47.7 en 48.6%).
Een ander aspect van dewatervoorziening vormt de grondwaterstand. Volgens
de uitkomst van het Nederlandse onderzoek is de invloed van een hoge grondwaterstand niet groot. GT II wordt door de es zonder meer verdragen op bodemchemisch
geschikte gronden. De literatuur is hierover wat minder positief: een hoge grondwaterstand wordt ongunstig genoemd, echter zonder dat die uitspraak is gekwantificeerd (Devauchelle & Lévy 1977;Evans 1984;Savill 1991;Schrötter 1978; Volquardts
1958).Van der Werf (1991) leidt uit zijn waarnemingen in diverse essenbeplantingen
en -opstanden af dat GHG = 10 cm -m.v. een nog door essen getolereerde waarde is.
De resultaten van het onderzoek naar de betekenis van pH en bodemchemische eigenschappen - dat grotendeels is uitgevoerd op minerale gronden - komen
met de meeste literatuuropgaven overeen. Bij pH-KCl <ca. 4.4 neemt de groei iets af,
maar pH-KCl 3.8-4.4 wordt door de es op minerale gronden getolereerd. Bedraagt de
pH-KCl van minerale gronden ca. 3.4-3.8 dan kan deze waarde worden getolereerd
als sprake is van de aanvoer van voedselrijk kwelwater. Op veengronden wordt pHKC1 3.5 getolereerd maar dan moet N waarschijnlijk minstens ca. 2.0 % bedragen.
Hoge pH-KCl-waarden - een gevolg van de kalkhoudendheid van het profiel - veroorzaken geen problemen. Wel is de groei wat geringer maar dit effect zal in de praktijk nauwelijks worden opgemerkt.
Men hoede zich voor een overschatting van de betekenis van de pH. De es
stelt vooral hoge eisen aan de stikstofvoorziening, en die is enigermate positief
gecorreleerd met de pH. In het multiple-regressiemodel waarmee de variantie van de
boniteit van de es wordt verklaard, speelt de pH geen rol. Het N -traject waarin de
boniteit lineair toeneemt bedraagt 2-7 %. Het vrij hoge optimum van N
(5-7%)
wordt door de resultaten van Engels en Belgisch onderzoek bevestigd (Gordon 1964;
Thill 1970). De watervoorziening moet dan wel voldoende zijn (Vgb = 1 of 2). Een
effect van de P-voorziening was niet aantoonbaar maar dat wordt veroorzaakt door
het tamelijk hoge P-niveau van de onderzochte gronden.
Ondanks de beperkingen die waren opgelegd aan het onderzoek van essenbeplantingen door de geringe ouderdom en het tamelijk geringe aantal opstanden,
kan worden geconcludeerd dat de es hoge eisen stelt aan de water- en de stikstofvoorziening, en dat bepaalde klimaataspecten (droogte, wintertemperatuur, wind)
niet mogen worden verwaarloosd. De hoge bodemeisen maken volgens Thill (1990)
de es een geschikte boomsoort voor bebossing van goede landbouwgronden.
Enkele groeiplaatseigenschappen zouden van betekenis kunnen zijn voor het
sinds het einde van de zeventiger jaren geconstateerde "essensterven" en de toenemende opleving ervan in 1986 en 1987 (Hiemstra, Schmidt & Van den Tweel 1990).
De gevoeligheid van de es voor een onvoldoende watervoorziening in de vegetatieperiode, voor "midzomerdroogte" en voor een lage wintertemperatuur zou een deel
van de relatie tussen de activiteit van de bodemschimmel Verticillium dahliae en het
"essensterven" kunnen verklaren.
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7. GROEIPLAATS EN GROEI VAN DE
POPULIER: 'ROBUSTA'
ALS REFERENTIEKLOON
7.1 Inleiding
Het onderzoek naar de groeiplaatseisen van de populier begon in 1954 (Van
der Meiden &Van Vloten 1958) en werd in 1990 afgesloten. De kennisachterstand
die de populier in dit opzicht in eerste instantie vertoonde ten opzichte van de
naaldboomsoorten werd in deze periode slechts langzaam ingehaald. Hiervoor zijn
drie oorzaken aanwijsbaar. In de eerste plaats bestaat "populier" uit een groot aantal
klonen met uiteenlopende eigenschappen: "populier" is in de praktijk geen soort- of
geslachtsnaam maar een verzamelbegrip. De keuze van een referentiekloon uit deze
verzameling klonen heeft als bezwaar dat niet op voorhand vaststaat in hoeverre de
eigenschappen van deze kloon representatief zijn voor andere klonen. In de tweede
plaats vallen er in de loop der tijd klonen af en maken plaats voor andere. Bijhet uitvoeren van groeiplaatseisenonderzoek dat enige jaren vergt, loopt men het risico dat
het gebruik van de onderzochte kloon abrupt moet worden beëindigd wegens het
optreden van een ziekte of plaag. De investering van tijd en middelen is dan nutteloos geweest. In de derde plaats is van populieren bekend dat ze over het algemeen
goede gronden vereisen. Op droge of arme gronden mislukt de populier. De praktijk
houdt daarmee al sinds lang rekening, zodat vanuit het gezichtspunt van het toegepaste onderzoek het groeiplaatseisenonderzoek van de populier geen hoge prioriteit
had.
Bovendien lagen de onderzoekvragen voor de populier in de vijftiger en zestiger jaren op geheel andere terreinen. De belangstelling ging uit naar aanlegmethoden, minerale voeding en bemesting, klonentoetsing en klonenproductie, en ziekten
en plagen (Van der Meiden 1960). Ook was uit klonentoetsproefveldgegevens gebleken dat de eisen die de tot het "oude" sortiment van hybriden van Populus x euramericana behorende klonen ('Forndorf ,'Gelrica', 'Heidemij', 'Marilandica', 'Robusta'
en 'Serotina') aan de bodem stellen weinig van elkaar verschillen zodat een vergelijkend onderzoek naar hun groeiplaatseisen -zeker wat de eisen aan de bodem betreft
- weinig resultaten van praktisch belang zou hebben opgeleverd.
Deze situatie veranderde toen in de zestiger en zeventiger jaren nieuwe populierenklonen werden uitgegeven, waarvan groeisnelheid en eigenschappen afweken van die van het "oude" klonensortiment. Dit deed de wens opkomen om voor
populier een systematisch groeiplaatseisenonderzoek uit te voeren, dat wat opzet en
uitvoering betreft vergelijkbaar was met eerder uitgevoerd groeiplaatseisenonderzoek voor Japanse lariks, douglas en fijnspar (Van Goor 1954a, 1968;
Schelling & Van Goor 1958; Schoenfeld & Waenink 1974).Deze wens kreeg nog meer
betekenis toen door de Stichting voor Bodemkartering een nieuw systeem van
bodemgeschiktheidbeoordeling werd ontworpen en uitgewerkt sinds ca. 1965 en in
versnelde mate sinds 1972 (Interpretatie van bodemkaarten ... 1979). Met het oog
hierop werd in 1975 het lopend groeiplaatsonderzoek van het Bosbouwproefstation
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"De Dorschkamp" in populierenopstanden afgesloten of getemporiseerd.
In 1977 is begonnen met onderzoek naar de groeiplaatseisen van populier
waarin één cultivar zou worden onderzocht, die als referentie voor andere klonen
moest dienen. Het onderzoek van meerdere klonen was te tijdrovend. Dit heeft de
aanleiding gegeven tot een systematisch onderzoek van de kloon Populus x euramericana 'Robusta' in praktijkbeplantingen in geheel Nederland. Deze gang van zaken
vindt zijn parallel in het Belgische populierengroeiplaatsonderzoek, dat begon met
de bepaling van boniteiten op uiteenlopende bodemprofielen (1950-1961) en dat in
1983 uitmondde in een systematisch onderzoek van de groeiplaatseisen van de
kloon Populus x euramericana 'Ghoy' in klonenproefvelden (Van Slycken & Baeyens
1988; Van Slycken, Baeyens & Stevens 1990).
De tot het "oude" sortiment behorende kloon Populus x euramericana
'Robusta' kwam in de zeventiger jaren in geheel Nederland voor, in tegenstelling tot
de klonen van het "nieuwe" sortiment. 'Robusta' ondervindt in de praktijk weinig
nadelige gevolgen van bacteriekanker en Marssonina. De ernstige roestaantasting die
bij 'Robusta' optrad in het begin van de tachtiger jaren (VanDam 1985;DeKam 1983)
heeft geen vertraging in het onderzoekprogramma opgeleverd. De veronderstelling
was dat de bodemeisen van populieren van de secties Aigeiros en Tacamahaca en
van hybriden tussen soorten binnen en tussen deze secties in grote lijnen zouden
overeenkomen met die van 'Robusta'.
De betekenis van de kloon 'Robusta' is tamelijk recent. Houtzagers kon in zijn
dissertatie over de identificatie van populierenklonen (1937) geen gegevens vermelden over de bodemeisen van deze kloon, die rond 1885-1890 zou zijn ontstaan
(Müller & Sauer 1961) en die werd aangeplant in de Rijnpalts sinds 1908/09 en daarna in andere Duitse populierengebieden. De aanplant op uitgebreide schaal in
Europa dateert uit de periode 1905-1910 maar in Nederland pas uit de dertiger jaren
(Van der Meiden 1962). Omstreeks 1930 vertoonde de kloon voor het eerst problemen, die culmineerden in de Duitse 'Robusta-catastrofe' van 1955 (Müller &Sauer
1961). Teerink (1932) pleitte al vroeg tegen het op grote schaal aanplanten van de
nieuweling maar de kloon maakte in Nederland grote opgang, vooral in de vijftiger
t/m zeventiger jaren (Kolster 1983b). Ook in België nam deze kloon tot voor kort de
eerste plaats in (Steenackers 1979/1984). Van der Meiden (1960, 1976) en Kolster
(1983b) vonden het noodzakelijk wederom te waarschuwen tegen het overmatige
gebruik van 'Robusta'. De aanplant ervan is op grote schaal nog tot in het begin van
de tachtiger jaren doorgegaan. Dit kan worden geïllustreerd met door Kolster (1968,
1987) gepubliceerd cijfermateriaal. In 1951/52 bestond 16% van het in Nederland
gewaarmerkte populierenplantsoen uit 'Robusta'. In 1970 was dit percentage gestegen tot 62%. In de periode 1970-1986 nam het aandeel 'Robusta' van het gewaarmerkte populierenplantsoen langzamerhand af naar 40%, onder andere als reactie
op door populiereroestaantasting veroorzaakte acute sterfte in een aantal
'Robusta'opstanden in 1982 (Van Dam 1985; De Kam 1983; Kolster 1983b;
Steenackers 1979/1984).
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7.2 Literatuuroverzicht
Onderzoek naar de groeiplaatseisen van slechts één populierenkloon is in
Nederland slechts in beperkte mate uitgevoerd. Het oudste groeiplaatseisenonderzoek met een kloon van Populus x euramericana is gedaan in 'Marilandica'-opstanden in Noord-Brabant (1954-1961). De voortgang van dat onderzoek werd gehinderd
door de storende effecten van bladziekten (Van der Meiden &VanVloten 1958) zodat
het voortijdig moest worden gestaakt. Voor enkele gebieden zijn de hoogteboniteit
van 'Robusta' met 'Gelrica' (Van den Burg 1977) en de volumeproductie van 'Robusta'
met 'Dorskamp' vergeleken (Van Goor &Koster 1969; Schoenfeld 1981). Vis (1974)
onderzocht in 'Robusta'opstanden in Zuid-Nederland op leekeerdgronden en zwarte
enkeerdgronden de relatie tussen vegetatie en boniteit. Recent zijn twee onderzoekingen uitgevoerd waarin één kloon de hoofdrol speelt. Het eerste is een landelijk
onderzoek met de uit het veredelingsonderzoek afkomstige kloon Populus x euramericana 'Spijk' (Kolster 1983a). Het tweede betreft een onderzoek naar de groei van
de eerste populierengeneratie in Oostelijk Flevoland, waaraan 'Robusta' een belangrijk aandeel heeft (Vis 1986).
Ook in het buitenlandse populierenonderzoek is de kloon 'Robusta' onderwerp van onderzoek geweest. Een zeer uitvoerig onderzoek is in België gedaan
(Liekens 1962). De GLGbleek in de door Liekens onderzochte alluviale gronden de
belangrijkste variabele te zijn, waarvan de optimale waarde voor de groei van populier 60-100 cm -m.v. bedroeg. Gronden met GLG 30-50 cm -m.v. waren ongunstiger
voor 'Robusta'. Van de onderzochte bodemchemische eigenschappen werd de pHwaarde als de belangrijkste beschouwd. Deoptimale pH-KCl-waardebedroeg 6.2-6.7.
Het traject 5.2-5.7 werd als geschikt aangemerkt en 3.7-4.7 als te laag. Liekens wees
op het belang van de aard van de ondergrond, die bijvoorbeeld kan bestaan uit veen
met een lage pH. Deze waarschuwing is niet overbodig omdat er in het bodemgeschiktheidonderzoek vaak stilzwijgend van wordt uitgegaan dat de pH-KCl-waarde
met de diepte toeneemt of minstens gelijk blijft aan die van de bovengrond.
In Duitsland baseerde men zich op proefvelden met de 16 "Altsorten" van
Populus x euramericana (Müller & Sauer 1961). Röhrig (1959) vergeleek de meetgegevens van 31 proefvelden. Uit de resultaten leidde hij af dat 'Robusta' in het pHKCl-traject 4.8-6.5 zijn hoogste groei bereikt en dat in het T v -traject 11.8-15.0°C
(T v :VIt/m IX) de hoogtegroei van 'Robusta' lineair toeneemt. Het latere onderzoek
van Vukorep (1970) is in dezelfde proefvelden uitgevoerd, toen de opstanden ca. 20
jaar oud waren. Vukorep's onderzoek had een ruimere doelstelling dan dat van
Röhrig, nl. het bepalen van relaties tussen een groot aantal bodem- en meteorologische variabelen, hun onderlinge correlaties en de boniteit. De resultaten van dit
onderzoek waren geringer dan werd verwacht; voor 'Robusta' werd wel een positief
verband tussen de temperatuur (gemiddelde waarde voor de vegetatieperiode en
voor het jaar) en de boniteit vastgesteld, maar - met uitzondering van Ca-uitwisselbaar en de pH - geen relatie tussen bodemvruchtbaarheid (onder andere P-totaal en
N ) en boniteit. Het ontbreken van een relatie van de boniteit met de waarde van
N van de bovengrond schreef Vukorep toe aan de concurrentie van graswortels.
De waarde van N
in het middelste en het onderste deel van de bewortelde zone
was nl. wel van belang voor de boniteit. Deze waarneming komt overeen met die van
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Van der Meiden (1976), die vond dat de wortels van euramerikaanse populier het
sterk door grassen doorwortelde gedeelte van de minerale bovengrond mijden.
Vukorep was van mening dat de toegepaste bodemchemische extractieprocedures
niet geschikt waren om het aanbod van stikstof en fosfor, met in werkelijkheid het
karakter van een flux, voldoende adequaat weer te geven.
Vergelijkend onderzoek van 'Robusta' met '1214' is zowel in Hongarije
(Adorjan 1968) als in Frankrijk (Garbaye 1979) uitgevoerd. Garbaye vond dat op
gronden zonder bereikbaar grondwater de boniteit afnam naarmate het CaC0 3 -gehalte hoger was, hetgeen een ondersteuning vormt van de opvatting van Garbaye &
Leroy (1973) en van Soulères (1990) dat de kalkgevoeligheid van populieren op drogere gronden groter is dan op vochtige. De uitkomsten van het onderzoek van
Adorjan en van Garbaye naar de betekenis van de grondwaterstand waren tegenstrijdig.De eerste gaf aan dat de optimale GLGvoor 'Robusta' minstens 60 cm -mv. moet
bedragen, terwijl de tweede het GLG-traject 30-65 cm -m.v. optimaal achtte. De
tegenstrijdigheid kan worden verklaard uit de eigenschap van de door Garbaye in
Noord-Frankrijk onderzochte alluviale gronden dat deze kleiïge leemgronden een
grote weerstand bezitten tegen capillaire opstijging vanuit het grondwater. De z k afstand ("kritieke stijgafstand", d.i. de maximale afstand boven het grondwater waar
een capillaire aanvoer van 1.5-2 mm.dag" 1 naar het gewas kan worden gerealiseerd)
is in deze gronden geringer dan in beter de capillaire opstijging geleidende gronden.
Tenslotte kan het onderzoek van Van Slycken, Baeyens & Stevens (1990) worden genoemd dat met de kloon 'Ghoy' is uitgevoerd in België. Een belangrijk resultaat van dit onderzoek is dat de hoogteboniteit in een wat bodemvruchtbaarheid
betreft homogeen terrein in hoge mate afhankelijk is van het vochtleverend vermogen (traject 110-210 mm).

7.3 Materiaal en methoden
De voorbereidende werkzaamheden van het hier gepresenteerde onderzoek
door het Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" en de Stichting voor Bodemkartering begonnen in 1977. Een indruk van de tijdsduur van een dergelijk project
verkrijgt men uit het volgende overzicht:
- Inventarisatie van 'Robusta'opstanden in Nederland: 1978-1983, deels op
grond van opgaven verstrekt door het Staatsbosbeheer en door diverse
andere bosbeheerders maar grotendeels verkregen uit de terreinkennis van
een populierenexpert; de kloon 'Zeeland' is in dit onderzoek als identiek
met 'Robusta' beschouwd.
- Controle op de kloonechtheid: voorjaar 1984. 'Robusta' is in beplantingen
moeilijk te onderscheiden van de kloon 'Heidemij'. De kloon in een aantal
in de winter geselecteerde opstanden bleek geen 'Robusta' maar 'Heidemij'
te zijn, kenbaar aan het 4-7 dagen eerder uitlopen van de laatste kloon.
- Na loting van de uiteindelijk in het onderzoek op te nemen opstanden:
veldopname van opstanden, bodem en waterhuishouding, en grondmonstername. Dit is uitgevoerd in de jaren 1980-1985, 1987 en 1989.
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- Gedetailleerde vegetatieopname van een aantal opstanden in 1985 en in
1990.
- Meting van de hoogtegroei en van de diameter van twee bomen per
opstand: 1980 t/m 1985 en 1987 t/m 1989.Uit een vooronderzoek naar het
optimale aantal te meten bomen per meetperk was eerder geconcludeerd
dat voor 'Robusta'-opstanden dit aantal minimaal twee bedraagt.
De veldwerkzaamheden in de ruimste zin hebben dus een periode van 13 jaar
in beslag genomen.
Een van de belangrijkste onderdelen van een groeiplaatseisenonderzoek is het
aantal op te nemen meetperken omdat dit grotendeels de arbeidsbehoefte bepaalt.
Meestal wordt uitgegaan van slechts één meetperk per opstand, om te voorkomen dat
als gevolg van het opnemen van meerdere meetperken in eenzelfde opstand de
invloed van het opstandbeheer een te grote rol gaat spelen. Een voorlopige schatting
van het aantal benodigde opstanden berustte op het onderscheiden van drie klassen
van watervoorziening, ontwatering enbodemvruchtbaarheid ("goed", "gemiddeld" en
"slecht") hetgeen 27 combinaties oplevert, en op een voorlopige indeling in klimaatgebieden voor 'Robusta'-populier (gemiddelde jaartemperatuur <9; 9-9.5 en >9.5°C;
gem. windsnelheid <3.5; 3.5-5 en > 5 m.sec"1) waarmee acht klimaatgebieden konden worden onderscheiden. Dit levert een minimum aantal van 2 7 * 8 = 216 "cellen"
op waarin minstens één opstand moest zijn gelegen. De te selecteren opstanden
dienden verder te voldoen aan de volgende criteria:
- ze moesten tenminste 15 jaar oud zijn zodat de periode na het eventueel
optreden van storingen in de jeugdgroei voldoende lang was voor het verkrijgen van bruikbare gegevens omtrent het hoogtegroeiverloop;
- er mocht geen vee-, wild-, insekten- of machineschade zijn opgetreden;
- het plantverband moest regelmatig zijn, met het oog op de uitvoering van
diametermetingen, die gebruikt zouden worden voor een herziening van
de bestaande groei- en opbrengsttabellen van 'Robusta';deze herziening
was overigens geen onderdeel van het groeiplaatseisenonderzoek, maar het
verzamelen van de benodigde meetgegevens kon tegelijkertijd met het
groeiplaatseisenonderzoek plaats vinden; aan de eis van een regelmatig
plantverband bleek niet te kunnen worden voldaan omdat het onderzoek
in praktijkbeplantingen werd uitgevoerd, waarin het plantverband uiteenloopt, terwijl ook de uitgevoerde dunningen storend werkten; de bewerking van deze meetgegevens is -behoudens van de hoogtegroeigegevens achterwege gebleven.
Een eerdere eis dat de opstandaanleg moest zijn uitgevoerd met de zwarte els
als verplegende boomsoort die later als onderteek bleef gehandhaafd, is komen te
vervallen omdat bleek dat deze methode slechts één van de vele is volgens welke
populierenopstanden worden aangelegd.
Om onder- of overrepresentatie van 'Robusta'opstanden in bepaalde gebieden
te vermijden is voor de selectie van opstanden uitgegaan van vijf gebieden waarin
'Robusta' veel voorkomt, nl. (1) ZW-Nederland, (2) IJsselmeerpolders, (3) Drenthe en
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Overijssel, (4)DeAchterhoek en (5)Midden- en Oost-Noord-Brabant, Limburg en het
Rivierkleigebied. Tijdens de inventarisatie zijn Noord- en Zuid-Holland bij (1)
getrokken, Groningen en Friesland bij (3). Per gebied zouden hoogstens 40-50
opstanden door loting worden aangewezen, tenzij het aantal meetbare opstanden
daaronder bleef. Op grond van een globale opname van waterhuishouding en
bodemvruchtbaarheid van een groot aantal opstanden is het grootste deel van de
meetopstanden door loting aangewezen. Opgemerkt moet worden dat als gevolg van
de lange onderzoekperiode een aantal opstanden door velling verdween en moest
worden vervangen door andere. Het definitieve aantal gemeten en opgenomen
'Robusta'-opstanden bedroeg 211,waarvan drie niet volledig.
Per opstand zijn de volgende waarnemingen, opnamen en bemonsteringen verricht:
(a) Waterhuishouding: GHG, GLG,vochtleverend vermogen (VL: veldopname,
schatting in mm per profiel), gradatie van het vochtleverend vermogen
(Vl); de waarde van VI is eerst in het terrein geschat; daarna ismet behulp
van een eenvoudig rekenmodel (Ten Cate et al. 1995) een tweede schatting
van de gradatie van het vochtleverend vermogen gemaakt (V2); zichtbare
droogteschade is opgenomen in de zomer van 1982 en van 1983 (de beide
laatste alleen in een beperkt aantal opstanden); uit de gradatie-waarde Vl
is door correctie voor gebiedinvloed de gradatie Vgb berekend, die naast
Vl is opgenomen onder de onafhankelijk variabelen.
(b) Bodemprofiel: grondbewerkingsdiepte, worteldiepte, substraat, profielopbouw en bodemsubgroep.
(c) Bodemchemische eigenschappen van de minerale bovengrond (0-25 cm):
pH-KCl, organische-stofgehalte, CaC0 3 -gehalte, N-totaal, P-totaal, K-HC1
0.1M, Mg-NaCl 0.5M, lutumgehalte, leemgehalte en M50. Onderzoek naar
de invloed van verzilting is achterwege gelaten omdat is aangenomen dat
het zoutbezwaar van jaar tot jaar kan uiteenlopen als gevolg van wisselende weersomstandigheden, en omdat de grondmonstername niet in één
zomerseizoen kon worden uitgevoerd.
(d)Opstand: voorgeschiedenis, ondergroei, stekjaar, plantjaar, meetseizoen,
leeftijd (vanaf stek) en aanloopgroei (A). Uit de waarden van de leeftijd
vanaf stekjaar en de gemiddelde hoogte op het meettijdstip is de S-waarde
berekend (Jansen, Sevenster &Faber 1996). Omdat het stamtal sterk uiteenliep en in een aantal opstanden minstens éénmaal was gedund had het
geen zin om uit de S-waarde de volumeboniteit af te leiden en deze laatste
als groeimaaatstaf te gebruiken.
(e) Meteorologische variabelen: gemiddelde windsnelheid op jaarbasis (W,
m.sec"1)), temperatuur (T, °C) (gemiddeld per jaar en voor Januari, Mei,
Juni, Juli, Augustus, September en de vegetatieperiode), neerslag (N, mm)
(gemiddeld per jaar en voor Januari, Mei, Juni, Juli, Augustus, September
en de vegetatieperiode), neerslagtekort (V=N-E ,mm; E =0.8*EQ) (gemiddelde waarden voor Mei, Juni, Juli, Augustus, September en de vegetatieperiode), DO(gemiddeld aantal vorstdagen per jaar), Zo (gemiddeld aantal
zonne-uren per jaar);uit N en T zijn de Martonne-indexen (N/(T+10)) voor
het jaar en voor de vegetatieperiode (Mei t/m September) berekend. De
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lengte van de vegetatieperiode is berekend uit de tijdsduur in dagen die
verloopt tussen de tijdstippen waarop in het voorjaar de als critisch
beschouwde waarde van 5°C resp. 10°C wordt overschreden, en in het
najaar wordt onderschreden (code "veg05" en "veglO"). Voor de schatting
van de gradatie van het vochtleverend vermogen is echter aangenomen dat
de vegetatieperiode 150 dagen bedraagt,
(e) Vegetatie: deze is opgenomen volgens de methode Braun-Blanquet. Het lag
in de bedoeling dat op deze opnamen een systeem van vegetatietypen voor
de beoordeling van de bodemvruchtbaarheid van de betere gronden zou
worden gebaseerd. De complete vegetatieopname is echter achterwege
gebleven. De reden hiervan is dat gedurende de lange periode waarin het
veldwerk plaatsvond, het belang dat werd gehecht aan de uitbreiding van
het systeem-Bannink, Leys & Zonneveld (1973) voor de betere gronden
afnam. Besloten is daarom dit onderdeel van de veldwerkzaamheden voortijdig te beëindigen. Wel is in de opstanden waarin de vegetatie is opgenomen, het vegetatietype toegekend volgens de door het Staring Centrum
gebruikte mathode (Ten Cate et al. 1995), en is van dat gegeven in de
bewerkingen van het materiaal gebruikgemaakt. De beschrijving van deze
vegetatietypen is opgenomen in Bijlage A.

7.4 Groeiplaats, boniteit en factoren
7.4.1 Overzicht van de groeiplaatseigenschappen
De in 1978-1990 geselecteerde en opgenomen 'Robusta'-opstanden zijn verspreid over geheel Nederland (tabel 7.1 en figuur 10)).
De bodemkundige eigenschappen vormen geen doorsnede van die van de
Nederlandse bossen. Men vergelijke bijvoorbeeld de gemiddelde pH-KCl-waarden
van douglas- en 'Robusta'-opstanden, die voor de eerste groep 3.68 bedraagt en voor
de tweede groep 5.74. Een overzicht van een aantal bodemchemische variabelen en
van de gradatie van het vochtleverend vermogen geeft tabel 7.2.
De praktijk van de populierenteelt heeft zich blijkens dit overzicht bepaald tot
niet te zure gronden, met een vrij hoog bodemvruchtbaarheidsniveau en met een
goede watervoorziening. Alleen de pH-KCl-waarden van de veengronden zijn tamelijk laag. Op gronden met gradatie van het vochtleverend vermogen = 3 zijn weinig
populierenopstanden aangelegd. Meestal bedraagt de waarde ervan 1of 2. Het grote
aantal opstanden op poldervaaggronden illustreert de concentratie van de populierenteelt in de IJsselmeerpolders en het rivierkleigebied. Het hoge niveau van bodemvruchtbaarheid van de gronden waarop 'Robusta'populier is aangelegd, volgt uit de
minima van de gemiddelde waarden van de pH-KCl (3.8), N
(2.9%) en P-totaal
(27 mg P.lOOg"1). Voor enkele bodemsubgroepen (veldpodzolgronden, holtpodzolgronden) geldt dat ze ook aanwezig zijn onder naaldboom-, beuken- en eikenopstan-
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Figuur 10
Ligging van de meetperken in 'Robusta' populier-opstanden.
Figure 10
Location of the plots in 'Robusta' poplar stands.
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Tabel 7.1
Overzicht van een aantal bodem- en klimaateigenschappen van de onderzochte
'Robusta'opstanden (n = 211).
Table 7.1
Soil and climatic data of surveyed 'Robusta' poplar stands.

EIGENSCHAP

MIN.

N.ha" 1 (bij aanleg)
leeftijd (jaren sinds stekjaar)
stekjaar (oudste vs. jongste)
S-waarde (m)
aanloopgroei (cm.jaar" 1 )
culminatieleeftijd van de
hoogtegroei (jaren sinds stekjaar)
grondbewerking (cm)
worteldiepte (cm)
GHG (cm -m.v.)
GLG (cm -m.v.)
Vgb (gradatie)
lutum (%)
pHK-KCl
org. stof (%)
C a C 0 3 (%)
N-totaal (%)
Norg(%)
P-totaal (mg P.lOOg"1)
K-HC10.1M (mg K.lOOg"1)
Mg-NaCl 0.5M (mg Mg.kg" 1 )
W (m.sec 1 )

89
15
1932
25.20
34.00

T

jan C O
T m e i (°C)
T j u n (°C)
Tjul (°C)
Taug (°C>
Tsep (°C)
T
CQ
DO (vorstdagen.jaar 1 )
N
jaar ( m m )
N
mei <mm)
N
jun ( m m )
N j u l (mm)
N

aug ( m m )
N s e p (mm)
N v e g (mm)
v
m e i (mm)
v
j u n (mm)
V j u l (mm)
v
a u g (mm)
V
s e p (mm)
v
v e g (mm)
Rveg (%)
Zo (h.jaar 1 )
veglO (dagen)

4.50
0
35
5.00
60.0
1.000
0.70
3.10
0.700
0.00
0.0280
2.40
7.8
1.2
12.0
3.25
8.75
0.80
11.20
14.25
16.20
16.25
13.75
14.38
35.00
662.0
42.00
44.00
60.00
68.00
58.00
303.0
-47.00
-62.00
-38.00
-18.00
14.00
-135.00
60.00
1325
163

GEM.
452
24.96

*
35.48
96.92
9.67
35.21
115
46.66
134.4
1.552
14.02
5.74
6.143
2.19
0.2489
4.87
60.0
14.2
128.3
4.54
9.399
1.710
12.33
15.41
17.16
17.06
14.56
15.30
59.34
728.7
49.88
55.44
78.78
80.47
69.21
333.8
-37.45
-45.68
-16.17
0.98
24.82
-73.51
64.66
1457
172

MAX.
2666
51
1971
43.00
170.00
20.00
160
180
200.00
200.0
4.000
66.90
7.80
58.700
17.30
1.6630
8.00
328.7
132.8
622.0
6.20
10.10
2.80
13.10
16.10
17.60
17.60
15.25
15.80
85.00
812.0
55.00
65.00
94.00
100.00
85.00
381.0
-30.00
-34.00
2.00
27.00
40.00
-11.00
70.00
1575
181
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den. Onder 'Robusta'populier is het niveau van bodemvruchtbaarheid echter veel
hoger, een gevolg van het voorafgaande bodemgebruik (vaak een vorm van landbouw). De vlakvaaggronden waarop 'Robusta'-opstanden zijn aangelegd, zijn marien
beïnvloed en gelegen in Oostelijk Flevoland. Van oorsprong droge of arme gronden
(haarpodzolgronden, duinvaaggronden) zijn buiten de populierenteelt gebleven.

Tabel 7.2
Overzicht van bodemchemische variabelen van groeiplaatsen van 'Robusta'populier in het
landelijk onderzoek, per bodemsubgroep.
Table 7.2
Soil chemical data of 'Robusta' poplar stands, per soil subgroup.

BODEMSUBGROEP

boveen
broekeerd
bruine_beekeerd
bruine_enkeerd
drechtvaag
gooreerd
holtpodzol
laarpodzol
leekeerd
madeveen
meerveen
moerpodzol_met
zaveldek
ooivaag
poldervaag
tuineerd
veldpodzol
veldpodzol_met
kleidek
vlakvaag
vlakvaag_met
kleidek
woudeerd
zwarte_beekeerd
zwarte_enkeerd

n

Vgb

pHKCI

lu

1
8
18
5
6
9
1
4
7
3
8

2.000
1.063
1.444
1.600
1.000
1.222
2.000
1.500
1.437
1.000
1.187

5.10
5.19
5.02
4.12
4.57
4.34
4.20
4.02
6.31
3.90
4.26

1
3
60
3
7

1.000
1.333
1.417
1.400
1.429

1
30
7
3
7
14

CaC0 3

KHCI

Mg

2.88 106.4
3.49
94.2
4.27
45.2
4.12
61.2
5.98
70.0
3.84
44.7
71.9
3.90
3.12
43.7
4.95
84.6
2.96
73.5
3.54
52.3

0.1
1.16
0.41
0.08
0.12
0.02
0.00
0.02
2.41
0.17
0.09

41.5
14.3
7.9
8.3
10.5
5.9
11.8
8.1
22.0
35.4
11.3

592
218
73
36
525
65
38
42
133
276
103

0.143
0.172
0.214
0.329
0.230

3.97
4.96
5.14
4.31
3.56

50.1
58.4
66.3
133.6
84.6

0.10
3.63
4.09
1.42
0.06

6.5
8.2
21.3
14.9
4.9

19
111
170
170
57

11.2
2.47

0.405
0.106

3.62
4.25

66.7
27.3

0.10
3.17

5.4
8.7

170
55

4.46
3.90
5.86
4.97

0.181
0.180
0.232
0.203

4.21
4.62
4.20
4.28

54.2
61.3
39.6
70.2

8.00
0.20
0.03
0.33

20.3
7.4
6.8
14.2

138
100
77
61

NtO

Norg Pto

9.5 44.3
10.3 18.71
7.0
5.07
4.6
3.72
59.2
5.73
7.4
6.42
8.2
3.00
3.8
5.38
14.0
5.75
8.2 37.2
4.5 14.09

1.278
0.649
0.211
0.156
0.342
0.244
0.117
0.164
0.275
1.077
0.477

3.70
7.43
6.60
5.60
4.77

4.1
18.1
23.7
15.5
5.5

3.60
3.47
4.11
8.72
6.77

2.000
2.133

5.40
6.93

29.2
5.1

2.857
1.000
1.429
1.821

7.39
5.40
3.84
4.84

16.0
11.0
6.4
7.1

OS

n= aantal opstanden;Vgb=gradatie van het vochtleverend vermogen op basis van veldschattingen en gecorrigeerd voor gebiedeffect;lu=lutum(%);os=org.stof(%);
Nto=N-totaal(%); N org =N-gehalte org. stof(%);Pto=P-totaal(mg P.100g-1);
CaC03(%);KHCI=mg K.100g-1(extr. met HCl 0.1M);Mg=mg Mg.kg" 1 (extr. met NaCI 0.5M)
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7.4.2 Boniteit en factoren
De verdeling van de meetopstanden over de bosgebieden heeft zo goed mogelijk naar verhouding tot het totale aantal opstanden per gebied plaatsgevonden. Dat
heeft echter niet kunnen verhinderen dat de uiteindelijk verkregen verdeling niet
geheel regelmatig is (tabel 7.3).
In het CW-gebied (Utrechtse Heuvelrug) konden geen opstanden worden geselecteerd. Het aantal opstanden in Noord-Holland en op de Veluwe is beperkt, en ook
het NO-bosgebied bezit vrij weinig 'Robusta'-opstanden. Daarentegen is Oostelijk
Flevoland vrij dicht bezet met 'Robusta'-opstanden. De boniteit van 'Robusta' vertoont
globaal een geografisch patroon. In de kustgebieden (MZ, MH, MN), PN
(Noordoostpolder) en het NO-bosgebied bedraagt de S-waarde gem. 33-34 m. In het
binnenland (ZW,ZO,R,Len O)is de S-waarde gem. 35-38m en daarmee ca. 3m hoger
dan in de kustgebieden. In Oostelijk Flevoland (PO)bedraagt de S-waarde ca. 37 m.
Het substraatype is van weinig betekenis voor 'Robusta'-populier. Alleen is op
mariene-zavel-op-zand-gronden en op veengronden de boniteit gemiddeld lager dan
elders (Tabel 7.4). De verschillen tussen de S-waarde per substraatgroep zijn echter
niet significant op het 5%-niveau.
De beoordeling van verschillen tussen bodemsubgroepen is nog onzekerder
dan die tussen substraten omdat het aantal opstanden per bodemsubgroep meestal
vrij gering is (tabel 7.5). Poldervaaggronden en vlakvaaggronden zijn goed vertegenwoordigd. Per bodemsubgroep lopen de minimale en de maximale boniteit sterk uitTabel 7.3
S-waarde (m) van 'Robusta' populier per bosgebied.
Table 7.3
5 value (m) of 'Robusta' poplar stands, per forest region.

BOSGEBIED
CO
L
MH
MN
MZ
NO
O
PN
PO
PW
R
ZO
ZW

n

GEM

6
2
20
8
30
14
19
6
32
5
29
24
16

35.3
34.8
33.4
32.8
33.3
33.6
36.8
34.0
37.3
32.9
37.8
35.7
36.8

MIN
33.1
28.4
26.0
29.5
25.2
28.0
29.2
28.8
32.9
30.5
29.1
26.5
30.9

MAX
39.5
41.2
38.6
39.8
38.8
37.6
41.1
38.4
43.0
37.4
42.9
42.2
42.1

n = aantal meetperken
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een. Een geringe variatie treedt op op ooivaagronden, waarop tevens de boniteit het
hoogst is. Verschillen tussen andere bodemsubgroepen zijn niet duidelijk aan te
geven.
Derelatie tussen S-waarde en grondwatertrap is in zoverre duidelijker dan die
tussen S-waarde en bodemsubgroep in die zin dat de S-waarden van opstanden op
gronden met GT VII en VIII afwijken van de S-waarden op de overige grondwatertrappen (tabel 7.6).Deboniteit is op de "droge"grondwatertrappen VIIen vooral VIIIgemiddeld lager dan op de overige grondwatertrappen. De optimale GT is II*,
maar de hoogste boniteit wordt bereikt op GT III*. Het verschil tussen de gemiddelde S-waarde van opstanden op gronden met GT II-VIis echter niet groot. Van belang
is dat 'Robusta' hoge grondwaterstanden (GTII) tolereert (S = 38.5 m) en op gronden
met diepe grondwaterstanden (GTVIII) een geringe boniteit bereikt (S = 30.8 m).
Omdat niet alle combinaties van grondwatertrap en bodemsubgroep in de
praktijk optreden, zijn de gegevens van tabel 7.5 en 7.6 voor de waargenomen combinaties samengebracht in tabel 7.7.
Een belangrijk aspect van de groei van 'Robusta' is dat in de eerste jaren na de
aanleg de hoogtegroei uiteenloopt, in afhankelijkheid van de bodemgesteldheid en
de grondwaterstand. De hoogtegroei in de eerste vijf jaar na aanleg ("aanloopgroei")
heeft meer betekenis voor de S-waarde van populier, die een omloop van vaak niet
meer dan 25 jaar heeft, dan voor andere loof- en naaldboomsoorten, waarvan de
omloop vele decennia bedraagt. De aanloopgroei van 'Robusta' voor een aantal combinaties van substraten en grondwatertrappen is weergegeven in tabel 7.8.

Tabel 7.4
S-waarde (m) van 'Robusta' populier per substraattype.
Table 7.4
Svalue (m) of 'Robusta' poplar stands, per soil parent material.
SUBSTRAAT

n

GEM

MIN

MAX

leem
marien zand
mariene zavel
id., op zand
mariene klei op zand
rivierzavel
rivierklei
rivierzavel op zand
veen
pleistoceen zand

15
29
50
5
5
13
20
2
11
58

36.5
34.8
34.8
32.8
35.2
38.1
37.7
37.8
34.1
35.2

28.4
25.2
26.0
28.3
33.0
29.2
29.1
36.0
29.5
26.5

42.2
42.7
43.0
35.7
37.2
42.8
42.9
39.5
38.6
42.1

grens tussen zand en zavel:8% lutum; grenstussen zavel en klei: 35% lutum
n = aantal meetperken
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Tabel 7.5
S-waarde(m)van'Robusta'populier per bodemsubgroep.
Table7.5
S value (m) of 'Robusta'poplarstandspersoilsubgroup.
n

BODEMSUBGROEP
boveen
broekeerd
bruine beekeerd
bruine enkeerd
drechtvaag
gooreerd
holtpodzol
laarpodzol
leekeerd
madeveen
meerveen
moerpodzol met
zaveldek
ooivaag
poldervaag
tuineerd
veldpodzol
veldpodzol met
kleidek
vlakvaag
vlakvaag met
kleidek
woudeerd
zwarte beekeerd
zwarte enkeerd

MIN

GEM

MAX

*

*

33.7
29.2
34.0
29.1
31.6

40.4
40.8
42.1
42.6
37.8

1
8
18
5
6
9
1
4
7
3
8

34.9
36.8
36.8
37.9
36.0
34.3
38.3
32.2
35.0
33.2
33.5

1
3
60
3
7

36.0
41.2
36.0
38.2
36.0

*

*

39.3
26.0
32.3
30.0

42.8
43.0
42.2
41.1

1
30

37.0
34.7

*

*

25.2

42.7

7
3
7
14

32.4
32.4
33.4
35.1

28.3
28.4
26.5
27.4

35.6
36.4
37.0
41.4

*

*

28.0
26.4
29.5
27.3

36.7
38.8
36.4
38.6

n =aantal meetperken
Tabel 7.6
S-waarde(m)van'Robusta' populier per grondwatertrap.
Table7.6
S value (m) of 'Robusta'poplarstandspergroundwaterclass.
GT

n

II
II*
III
III*
IV
V
V*
VI
VII
VIII

8
2
12
15
7
31
35
67
28
3

GEM
36.1
38.5
36.1
37.0
35.9
37.2
34.9
35.4
33.4
30.8

MIN
31.9
36.6
29.1
32.0
37.9
27.3
26.4
26.0
25.2
28.3

MAX
40.0
40.4
42.9
43.0
39.3
42.6
42.7
42.1
42.8
33.0

n=aantal meetperken
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De aanloopgroei vertoont enige afhankelijkheid van het substraattype, waarbij
niet alleen zware rivierkleigronden zich in dit opzicht negatief onderscheiden, want
ook op zandgronden kan de aanloopgroei gering zijn. Uitgesprokener is de relatie
van de aanloopgroei met de grondwatertrap. De aanloopgroei is het hoogst op natte
gronden met een goede ontwatering in het voorjaar (II*, III* en V*) en op gronden
met GT IV, VI en VII. Gronden met een diepe grondwaterstand in het voorjaar (GT
VIII) vertonen een geringe aanloopgroei.
De vegetatie van 127 'Robusta'opstanden is geklassificeerd volgens de door de
Stichting voor Bodemkartering gebruikte methode voor bossen (Ten Cate et al. 1995).
De onderscheiden vegetatietypen zijn gecodeerd en omschreven in Bijlage A. De
boniteit van deze 'Robusta'opstanden vertoont samenhang met de vegetatietypen. De
"arme" vegetatietypen Hl, H2, Ri en R2 zijn in de onderzochte 'Robusta'opstanden
niet aangetroffen. Op de tot de "middengroep" te rekenen vegetatietypen R3 en
Z+ZKl is de boniteit van 'Robusta' gemiddeld lager (S = 29-30 m) dan op de "rijke"
vegetatietypen Kl t/m K3 (S = 34-36 m) (tabel 7.9). Dit komt overeen met de waar-

Tabel 7.7
S-waarde van 'Robusta' populier per combinatie van bodemsubgroep en grondwatertrap.
Table 7.7
Svalue (m) of 'Robusta' poplar stands per combination of soil subgroup and groundwaterclass.

GT
BODEMSUBGROEP
broekeerd
meerveen
poldervaag
vlakvaag
veldpodzol
bruine beekeerd
drechtvaag
zwarte beekeerd
gooreerd
leekeerd
tuineerd
zwarte enkeerd
bruine enkeerd
woudeerd
laarpodzol
vlakvaag met kleidek
boveen
holtpodzol
madeveen
moerpodzol met zaveldek
ooivaag
veldpodzol met kleidek

II
35.3
35.2
39.0
34.3

n = aantal meetperken
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

II*

*
*
40.4

*

III
34.5

*
40.2
35.3

III*
38.0
37.2
39.5
A

IV
A

34.0
39.1
35.5

36.6

*

A

A

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

34.6
34.6
34.6

A

A

V

V*

A

A

A

A

31.7
32.6
33.0
40.0
39.4

34.0
37.4
35.8
41.9
33.6
38.6
28.4
34.8
35.6
34.9
38.3
33.2
36.0
42.1
37.0

A

A

A

A

35.0
36.7
30.0
36.8

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

*
*
*

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

*

A

A

A

A

A

A

A

A

*

A

A

A

A

A

A

37.0
33.9

32.9

A

39.4

A

A

A

VII VIII

38.8
27.3
38.2
34.3
36.5
37.8
42.6

32.7
34.8
37.7
32.3
36.4

*
*
*
*
*
*
*

VI

A

38.2
36.9
37.3
37.0
36.4

A
A

29.4
29.8

31.4
33.8
36.2
39.4
36.6

36.3 *
34.8 *
29.6 *
A

A

36.3 *

30.5 *
A

A

32.4 *
A

A

A

A

*

A

32.4 30.8
A

A

A

A

A

A

A

A

39.3 *
A

A
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nemingen van Vis (1974) in 'Robusta'opstanden op zandgronden. De vegetatie daarvan behoorde overwegend tot de ("rijke") K-typen. De "middengroep"-typen R3 en R4
werden slechts zelden aangetroffen. Deze conclusie mag niet worden omgekeerd. Uit
de aanwezigheid van het type R3 of R4 in een bos met een andere boomsoort dan
populier mag namelijk niet worden geconcludeerd dat de pH-waarde voldoende
hoog is voor populier (zie hoofdstuk 8).
Menging met loofboomsoorten had een negatieve invloed op de S-waarde van
'Robusta'. De gemiddelde S-waarde van niet-gemengde 'Robusta'opstanden bedroeg
35.7 m, van die met één of meer loofboomsoorten (es, esdoorn, zomereik) gemengde
opstanden 30.7 m. Dit S-waarde-verschil was significant (p = 0.002). De verklaring
van dit verschil moet echter gezocht worden in de toevallige omstandigheid dat de
zes 'Robusta'opstanden met mengboomsoorten alle zijn gelegen in het noorden en
westen van Nederland (gebieden MN, PW en MZ). In deze gebieden zijn de gemiddelde windsnelheid en de pH-KCl significant (p <0.01) hoger (resp. 5.5 m.sec" 1 en
7.3) dan in 'Robusta'opstanden buiten deze gebieden (resp. 4.5 m.sec" 1 en 5.7). Uit
de berekening van de relaties tussen de S-waarde van 'Robusta'populier en groeiplaatsvariabelen in paragraaf 7.5 volgt dat de hogere gemiddelde windsnelheid en de
hoge pH-KCl-waarde een negatief effect hebben op de S-waarde van 'Robusta'. Er is
geen reden om een directe invloed van de loofboomsoorten es, esdoorn en zomereik

Tabel 7.8
Aanloopgroei (cm.jaar 1 ; periode: eerste vijfjaar na de aanleg) van 'Robusta' populier op
diverse substraten per grondwatertrap.
Table 7.8
Juvenile growth (cm.year1; period: five years after establishment) of 'Robusta' poplar
stands on various soil parent materials, per groundwater class.

substraat

leem
mariene zavel
marien zand
mariene zavel
op zand
mariene klei
op zand
rivierzavel
rivierklei
rivierzavel
op zand
veen
zand
gem

II

II*

*
*
*

*
*

III

III*

GT
IV

V

V*

VI

VII

*

*

*

80

106

110
(108)

92
107

95
114

*
*

126
115
110

(66)
99
90

75
112

(90)

*

*

*

*

*

*

(96)

*
*

*
*
*

*
*

*

84

*

*
*
*

*

90

(126)
102

58
(118)
87

72

89
82

*

*
*

*
*

(102)

82

104

*

56

112
98

84

102

*
*

*
*
*

91
94
102

(66)

75

80

143
104

96
142

48

*

*

*
*

98
116
90

126
105

*
*
*

82
111
94

105

66

97

*

*
*

88

86

93

(94)
115
102

99

90

100

100

(70)

*

VIII gem.

*

"zavel": <35 % lutum; "klei": > 35% lutum; (..): één waarneming
n = aantal meetperken
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op de hoogtegroei van 'Robusta' aan te nemen. De betekenis van de zwarte els als
mengboomsoort kon niet worden nagegaan omdat slechts in één van de opgenomen
'Robusta'opstanden de zwarte els medeheersend was.
De voorgeschiedenis is voor 'Robusta'populier van minder belang dan voor
boomsoorten op arme zandgronden. Populier komt voor arme zandgronden niet in
aanmerking omdat de populier tamelijk hoge eisen stelt aan de bodem. Grote verschillen in S-waarde per voorgeschiedenistype doen zich niet voor (tabel 7.10).
Overigens is van meer dan de helft (n = 115) van het aantal opgenomen opstanden
(n = 211) de voorgeschiedenis onbekend, hetgeen illustratief is voor de problemen
die optreden in het groeiplaatseisenonderzoek. Een uitzondering kan worden
gemaakt voor opstanden in de Wieringermeer (PW), de Noordoostpolder (PN) en
Oostelijk Flevoland (PO). Daar vallen bosgebied en voorgeschiedenis (jonge poldergrond) samen. De boniteit van 'Robusta' is in PN en PO hoger dan in de rest van
Nederland.

7.5 Boniteit water, bodemvruchtbaarheid en
klimaat
7.5.1 Overzicht
Enkelvoudige regressies zijn berekend van de S-waarde op een groot aantal
variabelen van water, bodem en klimaat (gemeten en getransformeerde variabelen).
Geen onderscheid is gemaakt tussen substraattypen en tussen bosgebieden, omdat dan
het aantal waarnemingen in een aantal gevallen te gering werd. Het aantal berekende
Tabel 7.9
S-waardevan'Robusta'populier pervegetatietype.
Table7.9
S value (m) of 'Robusta'poplarpervegetation type.

vegetatietype

n

gem

min

R3
Z+ZK1

2

29.2

27.4

5
15

30.4

27.5

35.8
36.1
34.2
35.9
33.8
36.7

30.1

Kl
K12
K2
K23
K3

geen opname

n=aantal meetperken
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5
15
42
43
84

35.9
29.9
25.2
26.0
26.5

max
31.1
35.6
40.4
37.6
37.6
43.0
40.4
42.9
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regressievergelijkingen dat significant was, bleek groot te zijn. Gekozen is voor de
methode waarbij in ieder geval die vergelijkingen zijn opgenomen die uiterst significant zijn (p < 0.001}, maar daarnaast ook enkele te vermelden die een geringere significantie vertonen maar die de aard van een relatie demonstreren (tabel 7.11).
Het aantal aan de verklaring van de variantie van de boniteit bijdragende
variabelen is groot, maar het per variabele verklaarde variantiepercentage is meestal
< 10%. Dit wijst erop dat niet de invloed van slechts enkele variabelen overheerst
maar dat vele variabelen samen differentiërend werken op de groei.

7.5.2 Water
De betekenis van de watervoorziening voor de boniteit van 'Robusta'populier
is in dit onderzoek beoordeeld met twee predictorvariabelen, namelijk (a) (de gradatie van) het vochtleverend vermogen (VL) en (b) de grondwaterstand (GHG en GLG).
De boniteit is significant gecorreleerd met het vochtleverend vermogen (VL).
Deze relatie kan beter met een exponentiële of met een Michealis-Menten-functie
("ldl"-model) worden weergegeven dan met een lineaire functie. Hetzelfde geldt als
in plaats van het in het veld geschatte vochtleverend vermogen (VL) de gradatie

Tabel 7.10
S-waardevan'Robusta' populier pervoorgeschiedenistype.
Tabel 7.10
Svalue (m) of 'Robusta'poplarperformerlanduse type.

voorgeschiedenis

n

gem

min

boomgaard
bouwland
cultuurland
eikenhakhout
essenhakhout
grasland
populier
rietland
schor
tuingrond
zomereik

2
8
5
1
3
26
5
1
3
1
1

33.4
34.5
33.2
27.4
31.8
33.9
29.3
43.0
33.2
32.9
28.3

29.5
30.8
28.0

Wieringermeer
Noordoostpolder
Oostelijk Flevoland

5
4
31
115

onbekend

max
37.3
39.8
36.6

*

*

26.4
26.0
25.2

37.0
38.8
34.9

*

*

29.8

35.6

*
*

*
*

32.9
36.2
37.2

30.5
33.9
32.9

37.4
38.4
42.7

36.2

26.5

42.9

n =aantalmeetperken
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Tabel 7.11
Regressievergelijking van de S-waarde van 'Robusta' populier op onafhankelijk variabelen:
alleopstanden.
Table 7.11
Simpleregression equationsof the Svalueof 'Robusta'poplaronpredictorvariables:allplots.

n

REGRESSIEVERGELIJKING

208
208
208
208
210
210
210
210
210
210
210
210
136
207
207
62
11

30.47+0.02495*VL
17.22+0.1798*VL-0.000429*VL 2
36.831+1.51/(1-0.01193*VL)
35.905-482*0.9582**VL
37.521-1.373*V1
36.509-0.3815*Vl 2
38.22-1.711/(1-0.2173*V1)
36.256-0.077*3.44**Vl
37.751-1.472*Vgb
36.602-0.3841*Vgb2
37.836-1.361/(l-0.2243*Vgb)
36.068-0.0199*4.85**Vgb
38.819-0.0500*GVG
37.226-0.03752*GHG
38.18-0.01869*GLG
(alle opstanden)
40.83-0.0345*GLG
(kleigronden)
37.11-0.0267*GLG
(veengronden)

208

34.386+0.02653*le

3.3

208
208
208
208
208

5.77-7.64*pH-KCl+43.0*ln(pH-KCl)
7.87-37.87/(l+3.45*N)
36.098-36.098/(1+1.312*Pto)
36.323-27.0*Vgb/Pto
36.271-4.98*(KHC1/Mg)

7.4
1.4
0.8
2.6
1.1

211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
208
208
208
22

40.95-1.206*W
39.437-2.313*T j a n
8.07+2.223*T m e i
1.3+2.217*T j u n
3.4+1.868*Tj u l
68.9-2.294*T ( s
9.2+1.720*T
17.49+0.3607+N m e i
27.08-0.1514*N. n
29.57+0.0751*N j u l
48.21-0.1839*N N
26.34+0.0274*N
47.73+0.3270*V m e i
41.41+0.1298*V: u n
36.906+0.0881 * V j u n
35.383+0.0990*V
38.244+0.03759*V
57.71-0.3437*1^
61.62-0.01793*Zo
64.07-0.1132*veg05
71.1-0.2075*vegl0
38.755-0.02848*wor
36.182-0.01935*grb
29.665+0.06037*A
31.8+0.592*lutum-0.01117*lutum 2 a )

voor debetekenisvandecodes:ziehoofdstuk4.4
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.. R2 adj
4.8
6.6
7.8
7.9
5.8
6.8
7.4
7.4
7.6
8.9
10.3
10.3
8.8
9.9
1.8
5.8
16.1

7.1
7.4
5.1
4.1
1.0
3.0
1.4
9.0
2.6
2.3
6.6
1.2
12.1
5.0
4.9
4.4
6.3
5.9
8.4
4.3
4.2
6.2
1.6
18.7
54.8

P
<0.001
0.011:0.028
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.063
0.033
0.108
0.005
<0.001;<0.001
0.051
0.108
0.012
0.025
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
0.024
0.007
0.049
<0.001
0.011
0.016
<0.001
0.058
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.001
0.002
<0.001
0.042
<0.001
0.009;0.095

1)Oostelijk Flevoland(Vis1986)
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ervan (Vl) wordt toegepast (figuur 11). Op basis van de berekende waarden van
R 2 a d - voor de overeenkomstige functies (lineair, kwadratisch en exponentieel) van
de S-waarde met VL en Vl kan worden geconcludeerd dat geen informatieverlies
optreedt als VL wordt vervangen door Vl. Daarentegen levert de regressie van de Swaarde op verschillende functies van V2 (de met gebruikmaking van de Staringreeks
geschatte gradatie van het vochtleverend vermogen) geen significante relaties op. De
veldschatting van de gradatie van het vochtleverend vermogen (Vl) heeft dus wat de
voorspellingsmogelijkheid van de S-waarde betreft de voorkeur boven de schatting
ervan op basis van de Staringreeks (V2). Extrapolatie naar S = 0 m geeft als waarde
van VLvoor de "ldl"-resp. exponentiële regressie 81 en 61 mm (gemiddeld: 71 mm).
De hoogste door de watervoorziening verklaarde variantie van de boniteit wordt verkregen als voor Vl een gebiedcorrectie (Vgb) wordt uitgevoerd. Het exponentiële en
het "ldl"-model met Vgb geven dan elk een R 2 ad --waarde van 10.3%, hetgeen hoger
50
S=35.96 -0.00402*4.0**Vgb
R2adj =11.2%
n = 167

+
*
+

*

[
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*
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i

*
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+
+
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+
+
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30 -
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t

+
+
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*

+
+
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+
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+

+

i

2

i

3

Vgb(klasse) Vgb(class)
Figuur 11
S-waarde (m) en vochtleverantieklasse (Vgb) van 'Robusta' populier-opstanden op het "oude
land".
Figure 11
Svalue (m) and soil water supply class (Vgb) of 'Robusta' poplar stands on the "old land".
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is dan voor het exponentiële en het "ldl"-model met VI (R 2 a dj = 7.4%).
Uit de door Van Slycken, Baeyens &Stevens (1990) gepubliceerde gegevens
kan worden berekend dat de S-waarde van de euramerikaanse populier 'Ghoy' als
volgt afhing van de gradatie van het vochtleverend vermogen:
S (m) = 36.105 -0.0029*(11.9**V1) (n= 37;R 2 a d j = 56.6%)
Berekening van het quotiënt van de voor 'Robusta' berekende exponentiële
regressievergelijking waarin VI als onafhankelijk variabele is opgenomen, met de
vergelijking van Van Slycken et al. geeft als waarde voor dit quotiënt ca. 1.0 in het
Vl-traject 1-2.5.De klonen 'Robusta' en 'Ghoy' zijn dus wat de relatie tussen S-waarde en gradatie van het vochtleverend vermogen betreft tamelijk gelijkwaardig. De
kritische grens waarbij van enige groei sprake is, lag voor 'Ghoy' bij VL = 85 mm.
De relatie tussen de boniteit van 'Robusta' en de grondwaterstand is weinig
uitgesproken. Hoewel de kwadratische GVG-term niet significant was, kan uit de
gecombineerde GVG-GVG2-regressie worden afgeleid dat in het GVG-traject 20-60
cm - m.v. de boniteit maximaal is en in het GVG-traject 60-140 cm - m.v. langzaam
afneemt. De GLG speelt een geringe, negatieve rol. Op zandgronden is de correlatie
tussen boniteit en GLG niet significant (vergelijking niet opgenomen). Dit is verklaarbaar uit de groeiplaatskeuze door de populierenteler. Deze groeiplaatsen zijn
over het algemeen goed bewortelbare gronden met een hoog niveau van bodemvruchtbaarheid hetgeen via leem- en organische-stofgehalte ook een voldoende
vochtleverantie door de wortelzone inhoudt, zodat de populier op gronden met een
diepere grondwaterstand (GTVI en VII) niet voor een groot deel van zijn watervoorziening afhankelijk is van capillaire opstijging vanuit het grondwater. Op kleigronden is de correlatie negatief en significant: hoe dieper de grondwaterstand, des te
geringer de boniteit. Dit gedrag van 'Robusta'populier kan zijn veroorzaakt door de
geringere capillaire-stijgsnelheid in zware kleigronden. De situatie op veengronden
is niet duidelijk omdat R 2 a d j tamelijk hoog is, maar de negatieve correlatie is niet
significant.
Als maatstaf voor de reactie van 'Robusta'populier op de watervoorziening is
de boniteit gebruikt. Incidenteel is ook een andere maatstaf toegepast, namelijk de
gradatie van het vitaliteitkenmerk "bladbezetting". In Nederland wordt landelijk de
vitaliteit van boomsoorten jaarlijks opgenomen sinds 1984 (Vitaliteit...1995). Men
denkt in dit verband niet direct aan populieren omdat processen als (N-)vermesting
en verzuring van ondergeschikt belang zijn wegens de meestal goede kwaliteit van
de groeiplaatsen van de populier. De vitaliteit van boomsoorten hangt echter ook van
de watervoorziening af. In de zomer van 1982 en 1983 is van een aantal
'Robusta'opstanden de bladbezetting beoordeeld. Verondersteld werd dat deze
samenhing met de watervoorziening, en als indicatie van droogteschade kon worden
beschouwd. Opgenomen is een als kwantitatieve, discrete variabele opgevatte droogte-index, die is gedefinieerd als de bladbezetting volgens een numerieke, elfdelige
schaal (dr =0:geheel kaal; dr =10:volledige bladbezetting).Debladbezetting is visueel beoordeeld. De in 1983 opgenomen opstanden zijn niet dezelfde als die in 1982,
zodat de waarnemingen onafhankelijk zijn. Berekend zijn de regressievergelijkingen
van de droogte-index op de variabelen VL (vochtleverend vermogen, mm), VI (gra-
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datie van VL; veldschatting), V2 (gradatie van VL;gebaseerd op de Staringreeks) en
Vgb (VI met gebiedcorrectie). Tabel 7.12 geeft de samenvatting van regressievergelijkingen en verklaarde varianties per predictorvariabele.
De verklaarde variantie van de droogte-index is in beide zomers voor zowel
VL als VI significant (p < 0.001) en eveneens voor Vgb in 1982. In 1983 is de significantie voor Vgb daarentegen zwak. Met V2 is de correlatie in 1982 geringer dan
voor de overige variabelen en in 1983 is de correlatie met V2 niet significant. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat de bladbezetting van 'Robusta' in droge jaren een
goed beeld geeft van het vochtleverend vermogen door de bodem. Ook kan worden
geconcludeerd dat 'Robusta'populier op gronden met VL-gradatie 2 en 3 in droge
jaren zichtbare bladschade kan vertonen. Dit sluit vanzelfsprekend niet uit dat daarnaast van andere oorzaken sprake kan zijn, zoals het optreden van bladziekten.
bu
1: gecorrigeerdvoorwindinvloed (<5m.sec"1);R2aC)j = 12,8%
corrected for wind influence
2: niet gecorrigeerdvoorwindinvloed;R2adj =20,4%
not corrected for wind influence
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Figuur 12
S-waarde (m)enpH-KCIvan'Robusta' populier-opstanden op het "oude land".
Figure 12
Svalue (m) andpH-KCIof 'Robusta'poplarstands onthe "old land".
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7.5.3 Bodem
De betekenis van de textuur is gering. Het lutumgehalte speelt voor 'Robusta'
geen significante rol. Het leemgehalte heeft een positieve, significante invloed op de
S-waarde maar de verklaarde variantie (R 2 a( ji = 3.3%) is gering. Voor
'Robusta'populier in Oostelijk Flevoland op zand- en zavelgronden is de correlatie
tussen lutumgehalte en boniteit significant (p = 0.040) en positief (R 2 ac jj = 10.4%).
Uit aan Vis (1986) ontleende gegevens van 'Robusta'opstanden in Oostelijk
Flevoland kan een duidelijker, positief verband tussen de boniteit en het lutumgehalte worden vastgesteld:
S (m) = 40.45 - 8.97 *0.9191 ** lutum
(R 2 a d j = 54.6%; n = 22; p < 0.001) (figuur 12).
Mogelijk is de oorzaak van de hogere correlatie tussen de S-waarde en het
lutumgehalte in het onderzoek van Vis dat het in dat onderzoek gebruikte lutumgehalte betrekking heeft op de laag 0-60/80 cm, zodat de betekenis van goed doorwortelde, lutumhoudende lagen in de ondergrond van deze mariene gronden voor populier beter tot uiting komt. Het verschil tussen de verklaarde variantie van de S-waarde van 'Robusta'opstanden door diverse variabelen in het landelijk onderzoek (zie
tabel 7.11) en in een klimatologisch en bodemkundig homogeen gebied als de
oostrand van Oostelijk Flevoland laat enerzijds zien dat een enkele variabele (hier:
het lutumgehalte van de wortelzone) een hoog percentage verklaarde variantie van
de S-waarde kan opleveren, maar maakt anderzijds duidelijk dat voor opstanden van
een kloon of een boomsoort op uiteenlopende groeiplaatsen verwacht mag worden
dat meerdere predictorvariabelen bijdragen aan de verklaring van de variantie van

Tabel 7.12
Regressies van de droogte-index (dr) van 'Robusta'opstanden op indexen van de watervoorziening door de bodem (opname zomer 1982 en zomer 1983).
Table 7.12
Simple regression equations of the drought-index (dr) of 'Robusta' poplar stands on
indexes of soil water supply (survey 1982and 1983).

INDEX

n

REGRESSIEVERGEUJKING

dr82

23

4.124 + 0.02281

23
23
23
dr83

27
27
27
27

144

*VL
10.557- 1.241 *V1
10.546- 1.612 *V2
11.029- 1.213 *Vgb

6.417 + 0.01522
10.491 - 0.680

*VL
*V1
9.816-0.339 *V2
10.019 - 0.458 *Vgb

R2

adj

P

50.6

<0.001

54.3
32.9

<0.001
<0.001
<0.001

51.1
32.9
37.5
0.2
8.0

0.001
<0.001
0.313
0.082
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de S-waarde. Dat heeft tot gevolg dat het percentage per predictorvariabele verklaarde variantie afneemt. Het toepassen van de "exploration" m e t h o d e (zie hoofdstuk
2.1) kan een te eenzijdig beeld geven van de betekenis van een groeiplaatsvariabele
als deze de enige is die in een bepaald gebied varieert.
De hoogte van de correlaties tussen de boniteit en een aantal
bodemcbemische indexen loopt uiteen. De invloed van de pH-KCl is tamelijk groot. Het o p t i m u m
bedraagt 4.8-6.5 hetgeen i n h o u d t dat de ondergrens van het optimale pH-traject van
'Robusta' hoger ligt d a n vaak wordt aangenomen (Van den Burg 1981). Dit is door
Van der M e i d e n (1961) op grond van gegevens van een vroeger groeiplaatsproefveld
van populier te Sint-Oedenrode al verondersteld. De S-waarde neemt snel af in het
traject pH-KCl = 4.8-3.1 en de grenswaarde voor slechte groei (S = 32 m) w o r d t
gepasseerd bij pH-KCl = 3.5. Men bedenke dat bij deze grens wel een redelijk hoog
niveau van b o d e m v r u c h t b a a r h e i d behoort. De ondergrens voor gemiddelde groei (S
= 36 m) is pH-KCl 4.4. In het traject pH-KCl = 6.5-8 n e e m t de boniteit slechts langzaam af, overeenkomstig de ervaring dat op k a l k h o u d e n d e gronden 'Robusta' geen
kalkchlorose vertoont. Deze resultaten k o m e n overeen met die van potproeven (Van

0

10

20

30

lutumgehalte(%) lutumconcentration (%)

Figuur 13
S-waarde (m)enlutumgehalte (0-60/80cm)van 'Robusta' populier-opstanden inOostelijk
Flevoland (Vis 1986).
Figure 13
5value (m) andlutum concentration of 'Robusta' poplarstands inEastern Flevoland (Vis
1986).
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den Burg 1980; Van den Burg & Kolster 1980). Een zekere invloed van de gemiddelde jaarlijkse windsnelheid op de relatie tussen S-waarde en pH-KCl is aanwezig
(figuur 13). De door de termen pH-KCl + pH2-KCl gezamenlijk verklaarde variantie
van de S-waarde van alle opgenomen 'Robusta'opstanden op het "oude land"
bedraagt 12.8%. Als alleen de 'Robusta'opstanden op het "oude land" in het gebied
waarvoor W < 5m.sec" 1 bedraagt, in de regressieberekening worden betrokken stijgt
de verklaarde variantie van de S-waarde van 12.8% naar 20.4%. Bovendien neemt
in die minder aan de wind blootgestelde gebieden de S-waarde boven het pH-KCloptimum minder snel af. Dat verschil kan worden verklaard uit het verschijnsel dat
kalkrijke gronden (die een hoge pH-KCl-waarde hebben) meestal van mariene oorsprong zijn en in het kustgebied van Nederland zijn gelegen, waar tevens de hoogste
gemiddelde windsnelheidwindsnelheid optreedt. Het CaC03-gehalte van de bodem
heeft weliswaar een negatieve maar niet significante invloed op de boniteit.
Tussen de boniteit en N-totaal bestond geen significante correlatie in het traject N-totaal =0.03-1.2%. De in vlakvaaggronden in de IJsselmeerpolders aangetroffen waarde N-totaal = 0.03% is niet merkbaar groeibeperkend. Ook de variatie van
N speelt geen grote rol, want de berekende correlatie met de S-waarde is slechts
zwaK significant (p = 0.051). Globaal is N = 2.0 à 2.5 % als minimaal en N =
4.0 als optimaal voor 'Robusta'-populier te beschouwen. Berekening van de regressie
van de S-waarde op N voor verschillende substraattypen geeft geen merkbare toename van R 2 a dj te zien (resultaat niet opgenomen). Ook de betekenis van verschillen in de P-voorziening is schijnbaar gering, want de correlatie tussen het P-totaalcijfer en de boniteit is niet significant (R2acjj =0.8%). Het C/P-quotiënt is negatief
(R 2 a d - = 2.6%; p = 0.012) gecorreleerd met de boniteit. Stratificatie in zandgronden
(zonder de mariene zandgronden in de IJsselmeerpolders) en kleigronden geeft een
toename van R 2 a ( j; voor P-totaal als predictorvariabele te zien (resp. 9.0 en 2.6%).
Uit deze relaties valt op te maken dat in het algemeen P-totaal = 7mg P.lOOg"1 ongeveer de minimale waarde is waarbij 'Robusta'-populier zich kan handhaven, en dat
P-totaal= 20 mg P.lOOg"1 voldoende is. Op IJsselmeerpoldergronden is P-totaal = 7
mg P.lOOg"1 al voldoende te achten, hetgeen een lagere waarde is dan op pleistocene zandgronden. De verklaring van dit verschil met de zandgronden van het "oude"
land moet waarschijnlijk worden gezocht in de hogere P-beschikbaarheid in jonge
mariene gronden bij eenzelfde P-totaal-cijfer (De Koning & Wiggers 1955). Dat
behoeft niet te betekenen dat deze relatie in de volgende generatie populier zal blijven bestaan, omdat door de voortgaande bodemvorming de P-beschikbaarheid meer
op die van oudere gronden zal gaan gelijken.
De correlaties van de boniteit met het K-HC1-en het Mg-NaCl-cijfer zijn niet
significant. Wel is de correlatie tussen de boniteit en het quotiënt K-HCl/Mg-NaCl
significant, zij het dat de waarde van R2' ..zeer laag is (1.1 %). Deze correlatie wijst
wel op het bestaan van een K-Mg-antagomsme. Uit ongepubliceerde resultaten van
bladanalytisch onderzoek in populierencultures volgt dat erwel een significante correlatie bestaat tussen het K-gehalte van het blad en het K-HCl-cijfer (R 2 ad j=5.4%) en
vooral met het K-HCl/Mg-NaCl-quotiënt. Een andere verklaring voor het feit dat de
boniteit niet samenhangt met de K-voorziening kan gelegen zijn in de leeftijd van de
onderzochte 'Robusta'-beplantingen. Van der Meiden (1964) vond zichtbare Kgebreksverschijnselen in populierencuitures op diverse gronden maar niet in popu-
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lierenopstanden op komgronden, hoewel in deze laatste K-fixatie optreedt. Cultures
zijn in het 'Robusta'onderzoek niet opgenomen.
De grondbewerkingsdiepte heeft geen grote invloed op de S-waarde. De worteldiepte is negatief gecorreleerd (R2ac]j = 5.7%) met de S-waarde. Derelatie is waarschijnlijk indirect en kan worden verklaard uit het verband tussen worteldiepte en
GLG. Bij een toenemende worteldiepte als gevolg van een diepere GLG is de watervoorziening niet beperkend zolang de z k -afstand door de capillaire opstijging vanuit
het grondwater kan worden overbrugd. In het traject GLG = 50-100 cm -mv. neemt
namelijk de worteldiepte van 'Robusta' evenredig toe met de GLG(worteldiepte = ca.
7/8 * GLG), een waarneming die overeenkomt met die van Benning &Smits (1984)
voor de klonen 'Gelrica' en 'Heidemij'. In het traject GLG = 100-180 cm -m.v. geeft
deze relatie ongeveer de maximaal mogelijke worteldiepte aan, maar de worteldiepte is in een aantal gevallen geringer, hetgeen betekent dat de kans toeneemt dat de
z k -afstand niet kan worden overbrugd. In sommige gronden is de worteldiepte niet
meer dan 50 cm, zodat de afstand tot de GLG dan minstens 130 cm is.De z k -afstand
bedraagt voor niet-sterk-lemige zandgronden 40-110 cm. Waar de GLG dieper is dan
ca. 3m -m.v. wordt eveneens geen diepere beworteling dan hoogstens 180 cm -m.v.
aangetroffen en vaak minder. Deze coïncidentie van bewortelingsdiepte en GLG
houdt in dat vanaf een zekere diepte van de beworteling de kans op watertekort toeneemt doordat de wateraanvoer vanuit het grondwater beperkend kan worden, hetgeen een negatieve invloed heeft op de S-waarde.

7.5.4 Klimaat
De lineaire regressies geven aan dat de S-waarde positief is gecorreleerd met
de gemiddelde maandtemperatuur in Mei, Juni en Juli (welke volgorde er een is van
afnemende significantie van de berekende regressie) en negatief met de gemiddelde
maandtemperatuur in Januari en in September. De gemiddelde temperatuur in
Augustus speelt geen significante rol. De positieve correlaties tussen de boniteit en
de zomertemperaturen behoeven geen commentaar, maar de negatieve correlaties
tussen de boniteit en T- a n , resp. T s zijn niet zonder meer verklaarbaar. De relatie
tussen de S-waarde en deze beide variabelen is gecompliceerder, hetgeen blijkt als
een kwadratische term in de regressie van S op T j a n en T s wordt opgenomen. Er
ontstaat nu een ander beeld. Zowel de (positieve) lineaire als de (negatieve) kwadratische temperatuurcomponenten van T j a n en T
zijn significant (p < 0.001).
Voor de boniteit van 'Robusta' betekent dit dat in het traject T j a n = 0.8-1.8°C de correlatie ervan met T- positief is en in het traject T a n = 1.8-2.8°C negatief. Dat laatste traject zou verklaard kunnen worden uit de positieve correlatie tussen de windsnelheid W en T; a n (r = +0.542; p < 0.01). Zondert men het gebied met een hoge
windsnelheid (W > 5 m.sec"1) uit, zodat het in het westen van Nederland overheersende windeffect wordt uitgeschakeld, dan is de correlatie tussen T j a n en S in
het Nederlandse gebied waar lagere windsnelheden heersen, niet meer significant.
Dit zou erop wijzen dat de S-waarde niet door T j a n wordt beïnvloed. Er zijn echter
twee aanwijzingen waaruit volgt dat met een dergelijke invloed toch rekening moet
worden gehouden en dat de samenhang in feite zelfs positief is. In de eerste plaats
volgt uit de bewerking van 'Robusta'gegevens die in in de periode 1962-1989 in
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proefvelden en een aantal praktijkbeplantingen zijn verzameld, dat de S-waarde
daarvan positief was gecorreleerd met T j a n (R 2 a d j = 3.4%; p = 0.006). Deze waarde
van R 2 at ji isweliswaar niet hoog maar komt wat orde van grootte betreft overeen met
waarden voor het landelijk 'Robusta'onderzoek. In de tweede plaats is een significante en positieve invloed van T- a n op de S-waarde aantoonbaar bij de euramerikaanse populieren 'Heidemij', '1-214' en 'Marilandica' in Nederland (ongepubliceerde gegevens). De negatieve, kwadratische component van de regressievergelijking
van de boniteit op de September-temperatuur (T )kan hypothetisch worden verklaard. Deze negatieve invloed van de September-temperatuur op de groei van populier kan worden uitgelegd als een aanwijzing dat de scheuten als gevolg van de hoge
September-temperatuur niet voldoende uitrijpen en als gevolg daarvan in het najaar
door (nacht)vorst worden beschadigd (Kolster 1976).
De correlatie tussen de windsnelheid (W) en de boniteit is significant en negatief (p <0.001). Deze correlatie is plausibel wegens de in het kustgebied toenemende kroonafplatting van bomen. Onverwacht zijn daarentegen de significante, negatieve correlaties van de boniteit met het aantal zonne-uren per jaar (Zo) en met de
relatieve luchtvochtigheid (RveJ- Deze ogenschijnlijke anomalieën kunnen worden
verklaard uit intercorrelaties. De correlatie tussen W en Zo is hoog (r = +0.874; p <
0.01) en positief. In de richting Oost-West nemen in Nederland zowel het aantal
zonne-uren als de windsnelheid toe. De negatieve correlatie tussen S en Zo is dus
als indirect te beschouwen. Dezelfde verklaring gaat op voor de correlatie tussen de
boniteit van 'Robusta'populier en R ^ o , welke laatste in de richting Oost-West toeneemt, evenals de windsnelheid (W).Aan de relatieve luchtvochtigheid kan daarom
alsklimaatvariabele voor de populier in Nederland geen grote betekenis worden toegekend. Die betekenis bestaat daarentegen wel voor de variabelen die een index vormen van de atmosferische droogte ( V m e i t/m V a en V v ),terwijl ook de neerslag
^ m e i ' Njun' Njuj) positief met de boniteit is gecorreleerd. De negatieve correlatie
tussen de S-waarde en de lengte van de vegetatieperiode (veg05 en veglO) is als indirect tebeschouwen, tenzij ze zou wijzen op een nadelige invloed van een lange vegetatieperiode, waardoor de scheuten in het najaar te lang doorgroeien en niet voldoende afrijpen, zodat ze door een vroeg invallende najaarsvorst kunnen worden
beschadigd.

7.5.5 Groei en opstandleeftijd
Aan twee aspecten van de responsvariabele "boniteit" is aandacht besteed,
namelijk aan een eventuele afwijking van het hoogtegroeiverloop op toenemende
leeftijd in vergelijking met dat volgens de groeitabel, en aan de jeugdgroei. Beide
aspecten dragen bij aan de variatie van deboniteit en beïnvloeden daarmee de nauwkeurigheid van de groeivoorspelling.
De correlatie tussen de boniteit en de opstandleeftijd was niet significant (p =
0.492). Evenals bij de douglas geeft het gekozen S = f(h m ,t)-model het verloop van
de opperhoogte van 'Robusta'populier goed weer.
Als maat voor de jeugdgroei van 'Robusta'populier is de aanloopgroei (A)
gebruikt. In theorie is de aanloopgroei een onderdeel van het totale groeiverloop van
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de bosopstand, en dus onderdeel van het hoogtegroeimodel volgens de groeitabel. In
de praktijk wordt de periode van de jeugdgroei in groei- en opbrengsttabellen echter
vaak buiten beschouwing gelaten (zo bij Jansen, Sevenster & Faber 1996). De jeugdgroei kan dus een zekere invloed hebben op de latere groei, zonder dat dat in de
groei- en opbrengsttabel tot uiting komt. Het belang van de jeugdgroei in dit opzicht
volgt uit het gegeven dat de correlatie die de hoogste waarde voor R 2 ac jj van alle
onderzochte variabelen oplevert (18.7%), die is tussen de S-waarde en de aanloopgroei A.Devraag is welke variabelen en factoren de aanloopgroei bepalen, en of deze
dezelfde zijn als de variabelen die de S-waarde bepalen. Deze vraag is voor een deel
beantwoord in paragraaf 7.4.2. Zowel de grondwatertrap als het substraat bleken een
zekere invloed te hebben op de aanloopgroei hoewel de rol ervan niet mag worden
overschat. De verschillen tussen de aanloopgroei per GT- en substraatklasse waren
nl. niet significant op het 5%-niveau.
Uit enkelvoudige regressieberekeningen blijkt dat de meeste variabelen die
voor de S-waarde van belang zijn, dat niet zijn voor de aanloopgroei. Vgb, pH-KCl+
ln(pH-KCl), lutum + lutum 2 , GVG en GHG verklaren resp 2.7, 0.8, 2.2, 5.8 en 5.4 %
van de variantie van A. Wel zijn enkele uitzonderingen te noemen. Op veengronden
is A positief (R2acN = 51-9%; P = 0.007) met de GLG, en op IJsselmeerpoldergronden
met het P-totaal-cijfer (R 2 ad = = 51.9%; p = 0.007) gecorreleerd. Wegens de geringe
betekenis van de meeste bodemvariabelen zal de verklaring van de variantie van de
aanloopgroei moeten worden gezocht in de omstandigheden die heersen tijdens de
aanleg, en die nawerken in de eerste jaren daarna. Daartoe behoren plantsoenconditie, plantsoengrootte, weersomstandigheden (droogte, nachtvorst, wateroverlast),
onkruidconcurrentie, onkruidbestrijding, bemesting, ziekten en plagen. Deze
omstandigheden zijn later in de opstand niet meer naspeurbaar, maar komen alleen
tot uiting in de aanloopgroei, die men dus niet alleen als responsvariabele maar ook
als predictorvariabele kan opvatten. In deze predictorvariabele zijn diverse omstandigheden in de aanloopperiode geaggregeerd, zonder dat de bijdrage van elk afzonderlijk valt te reconstrueren, tenzij men beschikt over informatie van en over het
beheer. De S-waarde van 'Robusta'populier bevat dus een principieel moeilijk "grijpbare"component, nl. de aanloopgroei, die vooral door het beheer wordt bepaald. Het
belang van de aanloopgroei voor de latere hoogtegroei staat buiten kijf.

7.6 Schatting van de groei van 'Robusta'opstanden
7.6.1 Regressiemodellen
De boniteit van 'Robusta'populier hangt volgens het in tabel 7.11 samengestelde overzicht samen met een groot aantal variabelen. Afgezien van de aanloopgroei, liep de per variabele verklaarde variantie van de boniteit niet zover uiteen dat
de keuze van een klein aantal variabelen dat in een op multiple-regressie gebaseerd
model kon worden ingevoerd, voor de hand lag. De keuze is bepaald door de aanname dat die variabelen waarvoor in de regressieberekeningen de waarde van R 2 a d ; tot
de hoogste behoorde, ook in de multiple regressie een aandeel van belang zouden
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hebben, voor zover de intercorrelatie met andere variabelen niet te sterk was.
Een model waarmee 34.6% van de totale variantie van de boniteit wordt verklaard heeft de volgende formulering:
S(m) = -54.1-0.02244*4.85**Vgb-7.00*pH-KCl
+41.56*ln(pH-KCl)+3.659*T jul +0.04811*V veg

(1)

In dit model is de term veglO niet opgenomen, omdat de bijdrage daarvan in
een multiple-regressievergelijking weliswaar significant, maar negatief was. Een
directe relatie tussen de lengte van de vegetatieperiode en door najaarsvorst veroorzaakte structurele negatieve invloed op de hoogtegroei van 'Robusta' is niet aangenomen (zie 7.5.4). De bijdrage van alle termen in bovengenoemde multiple-regressievergelijking is significant (p < 0.05). In de eerste plaats valt op te merken dat een
aantal termen van deze vergelijking spoort met wat uit onderzoek over de groeiplaatseisen van de euramerikaanse populier bekend is, nl. de betekenis van de
watervoorziening en van de pH-waarde van de bodem. De Juli-temperatuur speelt
een grotere rol dan uit de enkelvoudige regressieberekeningen blijkt. Voor de hoogtegroei van 'Robusta' op bodemkundig optimale groeiplaatsen is eveneens een positieve en significante correlatie met de Juli-temperatuur vastgesteld (Schoenfeld
1979). Naast de watervoorziening door de bodem speelt ook de atmosferische droogte in de vegetatieperiode (Vv )een rol. De bijdrage van de windsnelheid is niet significant. In de tweede plaats blijkt het verklaringspercentage van de variantie van de
S-waarde van 'Robusta' tamelijk gering te zijn. In het groeiplaatseisenonderzoek van
uit zaaisels ontstane opstanden moet men met genetische verschillen als bron van
variatie rekening houden. De verwachting was dat deze storingsbron zou verdwijnen
als in plaats daarvan opstanden worden onderzocht die alle uit slechts één kloon
bestaan. Nu blijkt echter dat bij gebruik van éénklonig materiaal de omstandigheden
tijdens en na de aanleg van betekenis kunnen worden. De aanloopgroei (A)heeft een
merkbare invloed op de S-waarde. Als ni. A in de regressieberekening wordt opgenomen, neemt de verklaarde variantie (R 2 a d.) v a n de S-waarde toe van 33.4% naar
48.2%:
S(m) = -17.1-0.01905*4.85**Vgb-6.46*pH-KCl
+37.75*ln(pH-KCl)+1.874*T jul +0.3139*V mei +0.05335*A (2)
De termen in deze vergelijking zijn -op V m e i na -dezelfde als die in vergelijking (1),aangevuld met A.Devervanging van V v door V m e i kan samenhangen met
de intercorrelatie tussen beide variabelen. De coëfficiënten per term lopen tussen de
vergelijkingen (1) en (2) weinig uiteen, zodat A als additief op de groeiplaatsvariabelen kan worden gezien. Daaruit mag de conclusie worden getrokken dat de aanloopgroei grotendeels onafhankelijk is van de groeiplaatseigenschappen en meer het
karakter van een "conjuncturele" variabele heeft.
Hoewel de toevoeging van de aanloopgroei een aanmerkelijke toename van de
verklaarde variantie van de S-waarde geeft, is de waarde van deze laatste nog niet
zeer hoog. Een verdere verbetering kan worden verkregen door toevoeging van enkele factoren. De factor "gebied" blijkt een significante bijdrage te leveren omdat in de
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(hier niet opgenomen) regressievergelijking de dummy-term "+3.23*gebied = PO"
(Oostelijk Flevoland; p = 0.038) verschijnt. Tevens blijkt dan dat P-totaal een significant positieve (p =0.014), T j u n en Wbeide een significant negatieve (p <0.001) bijdrage leveren aan de verklaarde variantie. De verklaarde variantie stijgt naar 56.0%.
Opname van de factoren "substraat" en "bodemsubgroep" verhoogt het verklaardevariantiepercentage tot 61.6% maar er treden geen ingrijpende veranderingen op in
de bijdragen van de groeiplaateigenschappen. De lengte van de vegetatieperiode
(veglO) speelt wel een rol, maar veroorzaakt een significante, negatieve bijdrage aan
de verklaarde variantie van slechts 0.5%. De term veglO is daarom niet in de multiple-regressie-vergelijking opgenomen.
Naast invoering van factoren in multiple-regressies is ook stratificatie toegepast. Daarbij wordt de invloed van een aantal onbekende maar storende variabelen
uitgeschakeld. Het nadeel van deze methode is dat het aantal waarnemingen per
gebied afneemt zodat er te weinig vrijheidsgraden kunnen overblijven voor toetsing
op significantie van verschillen. Vaakwordt stratificatie uitgevoerd op basis van klimatologische verschillen (Vos &Stortelder 1992). Voor Nederland ligt zo'n stratificatie niet voor de hand omdat de klimatologische verschillen niet groot worden
geacht (Interpretatie van bodemkaarten...l979). De stratificatie is in plaats daarvan
uitgevoerd op basis van de bijdrage die de onderscheiden bosgebieden leverden aan
de verklaring van de variantie van de S-waarde. Uit een multiple-regressieberekening van de S-waarde op de combinatie van groeiplaatsvariabelen, aanloopgroei (A)
en de factor bosgebied (regressievergelijking niet weergegeven) blijkt dat de bijdrage
van Oostelijk Flevoland aan de variantie van de S-waarde significant en positief is.
Het gegevensbestand is daarom gesplitst in de opstanden van het "oude land" (n =
164) en die van de IJsselmeerpolders, waartoe zijn gerekend de opstanden in
Oostelijk Flevoland, de Noordoostpolder en de Wieringermeer (n = 41). Voor beide
groepen is een multiple-regressieberekening van de S-waarde op combinaties van
variabelen uitgevoerd.
Voor het "oude land" kan met een regressievergelijking die is gebaseerd op vier
onafhankelijk variabelen (Vgb, pH-KCl, W en T j u l ; de aanloopgroei is niet opgenomen) 41.4% (n = 164) van de variantie van de S-waarde worden verklaard, hetgeen
een verbetering is van 6.8 %-punt in vergelijking met het landelijk model:
S(m) = -28.0-0.03751*4.00**Vgb-8.38*pH-KCl
+48.53*ln(pH-KCl)-1.572*W+2.099*Tjul

(3)

Alle variabelen dragen significant (p < 0.05) bij aan de verklaring van de
variantie van de S-waarde. Ditmodel wijkt in één opzicht afvan het landelijk model,
nl. door de significante bijdrage van de gemiddelde windsnelheid aan de variantie
van de S-waarde. Opname van de aanloopgroei (A) verhoogt de waarde van R 2 a dj
naar 56.8% zonder dat extra variabelen hun intrede doen.
De boniteit van 'Robusta'populier in de IJsselmeerpolders hangt significant
van drie variabelen af, namelijk van Vgb, W en de opstandleeftijd t:
S(m) = 55.14-0.344*Vgb2-2.127*W-0.2560*t

(4)
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De verklaarde variantie bedraagt 55.1%. De betekenis van de significant aan
de variantie van de S-waarde bijdragende variabelen blijkt uit het aantal %-punten
van hun afzonderlijke bijdragen: Vgb 2 5.8%, W 21.3% en t 28.0%. Als de aanloopgroei als predictorvariabele wordt toegevoegd, stijgt de verklaarde variantie van de
S-waarde met 15.3 %-punt naar 70.4%.
De uiteenlopende opbouw van de regressievergelijkingen voor de S-waarde
van 'Robusta'populier op het "oude land" (3) en in de IJsselmeerpolders (4) kan voor
een deel worden verklaard uit de verschillende trajecten van de predictoren. Het pHKCl-traject van 'Robusta'-opstanden op het "oude land" is 3.1-7.8, maar in de
IJsselmeerpolders slechts 5.8-7.7. Dit laatste, beperkte traject veroorzaakt een geringe, niet-significante bijdrage van de pH-KCl-waarde aan de verklaarde variantie van
de S-waarde. De verandering van de windsnelheid per km in de richting ZO-NW is
in Oostelijk Flevoland groter dan in het "oude land". Windsnelheidveranderingen
zijn in het kustgebied merkbaar maar in de ZO-helft van Nederland zijn ze van gering
belang. Temperatuurverschillen spelen in de IJsselmeerpolders geen rol van betekenis.
De invloed van de opstandleeftijd op de boniteit van 'Robusta'populier in de
IJsselmeerpolders is blijkbaar onafhankelijk van die van de gemiddelde windsnelheid en de aanloopgroei. Men zou verwachten dat bij toenemende opstandleeftijd en
hoogte van 'Robusta'opstanden in de IJsselmeerpolders de invloed van de wind een
voldoende verklaring zou zijn voor de afname van de boniteit. De daarboven door de
opstandleeftijd veroorzaakte afname van deboniteit moet op een andere manier worden verklaard, want op het "oude land" speelt de windinvloed eveneens een negatieve rol zonder dat de opstandleeftijd een extra bijdrage levert aan de verklaring van
de variantie van de S-waarde. Op de betekenis van de gemiddelde windsnelheid en
de opstandleeftijd voor de verklaring van boniteitverschillen van 'Robusta'populier
op het "oude land" en in de IJsselmeerpolders wordt hieronder ingegaan.
Ondanks de singificante bijdrage van de gemiddelde windsnelheid aan de
variantie van de boniteit van 'Robusta' in de IJsselmeerpolders is de boniteit daar
hoger dan in de meeste andere populierengebieden van Nederland. Alleen in het
Rivierkleigebied (R) is de boniteit gemiddeld iets hoger (S= 37.8 m) dan in Oostelijk
Flevoland (S= 37.3 m).Dit maakt een verschil van slechts 0.5 m uit, terwijl op grond
van het verschil in de gemiddelde windsnelheid (R: 3.72 m.sec" 1 , PO: 5.23 m.sec"1)
en van de landelijke regressievergelijking voor 'Robusta' van S op W (tabel 7.11) de
boniteit in het Rivierkleigebied gemiddeld ca. 1.8 m hoger zou kunnen zijn dan in
Oostelijk Flevoland. Mogelijke verklaringen voor de relatief hoge boniteit van eerste
generatie 'Robusta'-opstanden in de IJsselmeerpolders (met name in Oostelijk
Flevoland) zijn te zoeken in de N- en de P-voorziening. De Koning & Wiggers (1955),
Ente & Wiggers (1963), Smits et al. (1962) en Smook (1981) hebben het verloop van
de stikstofhuishouding van een polder beschreven. De oppervlakte van een pas
drooggevallen polder is bedekt met een hoeveelheid gemakkelijk mineraliseerbare
organische stof, die in korte tijd een grote hoeveelheid minerale N levert. De auteurs
veronderstellen dat de waarde van N in de IJsselmeerpolders zal toenemen tot die
van mariene kleigronden op het "oude land" en dat mede als gevolg van een toename van het organische stofgehalte van jonge poldergronden, de N-voorziening in de
IJsselmeerpolders op den duur zal afnemen. Volgens de resultaten van het

152

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

HOOFDSTUK

7

'Robusta'onderzoek komt dit verschil tot uiting in de waarde van N , die voor
'Robusta'-opstanden in de IJsselmeerpolders lager is (gem. 4.6%) dan voor 'Robusta'opstanden op oudere mariene kleigronden (gem. 5.2%). Dit verschil wijst er tevens
op dat de waarde van N
geen directe aanwijzing kan leveren voor een hoge Nmineralisatie in de minerale bovengrond van jonge IJsselmeerpoldergronden. De
aanwijzingen voor dit proces zijn indirect, nl. enerzijds de aanloopgroei van eerstegeneratie-'Robusta'opstanden in Oostelijk Flevoland, die met 110 cm.jaar"1 hoger
was dan in de rest van Nederland (66-106 cm.jaar"1), en anderzijds de negatieve
regressiecofficient van de opstandleeftijd-term in de regressievergelijking van de Swaarde in de IJsselmeerpoldergronden (4). Een bijkomende verklaring is de Pbeschikbaarheid, die volgens De Koning &Wiggers (1955) in jonge poldergronden
direct na het droogvallen hoog is (de verhouding P-citroenzuur/P-totaal bedroeg toen
bijna 1), maar geleidelijk afneemt, hetgeen een aanwijzing vormt voor een afnemende P-beschikbaarheid. Deze veronderstelling wordt gesteund door de waarneming
dat in de IJsselmeerpolders P-totaal = 7 mg P.lOOg"1 voldoende is voor
'Robusta'populier, maar dat in het "oude land" daarvoor P-totaal = 20 mg P.lOOg"1 is
vereist. Deze constatering geldt voor de eerste jaren na de drooglegging. Nader onderzoek zal moeten uitmaken op welke wijze de P-voorziening en de N-voorziening van
mariene gronden in de IJsselmeerpolders op den duur veranderen en welke gevolgen
dat heeft voor de volgende populierengeneraties.
In hoeverre geven deze regressiemodellen een accuraat beeld van de boniteit
van 'Robusta'populier? De vraag naar het realisme van een (regressie)model kan men
weliswaar als een filosofische aangelegenheid beschouwen, maar de accuraatheid
van een model, d.w.z. de mate van overeenkomst tussen voorspelde en gemeten
responswaarden kan van praktisch belang zijn. Om dit na te gaan is met de multiple-regressieformule (1) de S-waarde berekend van 'Robusta'opstanden van een controle-bestand dat bestaat uit gegevens van diverse toetsproefvelden en enkele praktijkbeplantingen, die zijn verzameld in de periode 1962-1989. Deze berekende Swaarde (S c a l c ) verklaarde 34.6% van van de variantie van de gemeten S-waarde
(S m e t ). Als de tolerantiegrenzen voor de geschatte S-waarden van dit controlebestand worden gelegd bij 0.9*S m e t en l . l * S m e t dan blijkt 78.3% van de waarden
van S c a l c binnen dit traject te vallen. Van 9.8% van het aantal opstanden werd de
boniteit te hoog geschat en van 11.9% ervan te laag. Deze overeenstemming is als
redelijk te beschouwen.
Een andere methode om de boniteit te voorspellen is die met behulp van factoren. Deze methode werd sinds 1977 toegepast door de (voormalige) Stichting voor
Bodemkartering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van combinaties van de vier beoordelingsfactoren ontwateringstoestand (OT), zuurgraad (ZG), vochtleverend vermogen (VL)en voedingstoestand (VT) (Waenink &Van Lynden 1988) om deboniteit van
boomsoorten te voorspellen. De groeivoorspelling die uit de mogelijke combinaties
werd afgeleid was gebaseerd op expert-kennis. De beoordelingsfactoren zijn
beschouwd als ordinaal, d.w.z. dat ze een onderliggende ordening bezitten.
Groeivoorspelling met behulp van factoren is niet alleen mogelijk met expertkennis, maar ook met multiple regressie. Twee werkwijzen zijn onderzocht. De eerste gaat uit van de boniteit als absolute waarde (S-waarde), niet van de groeiklasse.
De landeigenschappen grondwatertrap, vegetatietype, bodemsubgroep en pH-KCl
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worden niet door combinaties getransformeerd tot beoordelingsfactoren (= landkwaliteiten), maar als zodanig in de berekening ingevoerd. Multiple regressie van de Swaarde op Vgb (= VL-klasse volgens het systeem van Van Soesbergen et al. 1986,
maar gecorrigeerd voor gebiedverschillen; de discrete waarden van VL en Vgb kunnen ook als factor worden opgevat) en op de factoren grondwatertrap, vegetatietype,
bodemsubgroep en pH-KCl (waarvan wordt aangenomen dat deze in het terrein op
eenvoudige wijze kan worden geschat) levert een regressievergelijking op die31.1%
verklaart van de variantie van de S-waarde.
De tweede werkwijze houdt in dat de hoogteboniteit in drie ordinale klassen
(1 = "goed", 2 = "gemiddeld" en 3 = "slecht"; klassebreedte = 8 m) wordt ingedeeld,
hetgeen de kwantitatieve, discrete variabele "Sr" oplevert, en dat de overige factoren
zijn getransformeerd in de landkwaliteiten VT (voedingstoestand), OT (ontwateringstoestand) en ZG (zuurgraad). De verklaarde variantie van Sr is nu nihil. De verklaring hiervoor is gedeeltelijk dezelfde als die, gegeven in een onderzoek naar de
groeiplaatseisen van de zomereik (Oosterbaan et al. 1987), nl. een te gering aantal
onderscheiden klassen en de als gevolg daarvan grote klassebreedte en grote voorspelfout. Een bijkomende verklaring is dat het vegetatietype is bepaald van slechts
127 'Robusta'opstanden, alle gelegen op gronden met een tamelijk hoog niveau van
bodemvruchtbaarheid, zodat het vegetatietype niet voldoende differentiërend zal
hebben gewerkt. Vervanging van de absolute waarde van de groei door groeiklassen,
en van landeigenschappen door landhoedanigheden heeft informatieverlies tot
gevolg.
In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat de groeiplaatseisen van 'Robusta'
representatief zijn voor die van andere populierenklonen. Dat uitgangspunt is acceptabel als belangrijke kloon * groeiplaatsvariabele-interacties niet significant zijn.
Voor een bestand dat bestaat uit 904 opnamen van 20 populierenklonen zijn enige
kloon * groeiplaatsvariabele-interacties (kloon *Vgb 2 , * pH-KCl, * W, * T u l , *Ptotaal, * N 0 en * A) getoetst op significantie. De uitkomst van deze toetsing van
interacties laat zich als volgt samenvatten:
- de interactie kloon *Vgb 2 is niet significant;
- de interactie kloon *N is significant (p =0.025); de kloon '1-214'wijkt af;
- de interactie kloon * P-totaal is significant (p = 0.042) maar geen kloon
wijkt daarmee van het gemiddelde significant af;
- de interactie kloon *pH 2 -KCl is significant (p < 0.001); afwijkend
gedragen zich 'Dorskamp', 'Fomdorf en 'Marilandica';
- de interactie kloon * W is significant (p = 0.006) maar alleen de kloon
'Marilandica' wijkt af;
- de interactie kloon *T=ul is significant (p = 0.001); de kloon '1-214'wijkt af
- de interactie kloon * A is significant (p = 0.042); de kloon 'Fritzi Pauley'
wijkt af;
- in geen enkel geval blijkt 'Robusta' betrokken te zijn bij een significante
interactie.
Men kan hieruit concluderen dat de groeiplaatseisen van de kloon 'Robusta'
voor wat betreft de belangrijkste bodem- en klimaatvariabelen representatief zijn
voor de in Nederland toegepaste populierenklonen.
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7.6.2 Mogelijke oorzaken van de niet-verklaarde variantie
Tot de beperkingen in de uitvoering van het groeiplaatseisenonderzoek behoren het vaak te geringe aantal opgenomen opstanden en de mate waarin de onderzochte opstanden de van belang zijnde groeiplaatsen representeren. Delaatste beperking is vooral van belang voor 'Robusta', omdat uit de voor de selectie van meetopstanden uitgevoerde inventarisatie is gebleken dat -voor zover dat nog niet bekend
was -de praktijk bewuste keuzen heeft gemaakt. Zowas het bijvoorbeeld onmogelijk
om voldoende meetopstanden te vinden op droge tot zeer droge gronden (VL-gradatie 4 of 4.5). Opstanden met extreme waarden van een groeiplaatseigenschap zijn
nodig voor een zo betrouwbaar mogelijke formulering van een regressievergelijking.
Deze bewuste selectie van groeiplaatsen voor de populierenteelt kan er de oorzaak van zijn dat het door multiple-regressie verklaarde percentage variantie van de
S-waarde van 'Robusta'populier tamelijk laag is, nl. 34.6%. Dit percentage is zeker
aan de lage kant als het wordt vergeleken met de uitkomst van multiple-regressieberekeningen voor 'Robusta'-cultures en -opstanden van een groot aantal toetsproefvelden en praktijkbeplantingen, opgenomen tussen 1962 en 1989. Afhankelijk van
de getoetste combinaties van variabelen bedroeg R 2 a( jj voor deze beplantingen 4456%. De vraag is waardoor dit verschil met de uitkomst van het groeiplaatseisenonderzoek van 'Robusta' wordt veroorzaakt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden
aan te geven.
In de eerste plaats blijkt uit de vergelijking van een aantal trajecten van variabelen dat de GLG van de in 1962-1989 opgenomen opstanden het traject 30-60 cm m.v. beslaat, dat in de in 1978-1990 opgenomen opstanden ontbreekt. Dit traject is
echter wegens de ondiepe grondwaterstand een critisch traject. Ook zijn de in de
periode 1962-1989 opgenomen opstanden voor een deel gelegen op tamelijk arme
gronden, hetgeen kenbaar is aan het traject N = 1.4-2.1%, dat in het in 1978-1990
opgenomen bestand ontbreekt. In de in 1962-1989 uitgevoerde selectie van bruikbare opstanden voor het groeiplaatseisenonderzoek is een aantal terreinen opgenomen
dat in het populierenonderzoek in de jaren 1955-1964 bewust is gekozen voor nader
onderzoek van randsituaties voor de populierenteelt (Van der Meiden 1958). Deze
verschillen met de opstanden van het groeiplaatseisenonderzoek 1978-1990 onderstrepen het belang van de eis die Carmean (1975) heeft geformuleerd met betrekking
tot de trajecten van de te onderzoeken variabelen: deze moeten zoruim mogelijk zijn
omdat de extreme waarden ervan debruikbaarheid voor regressieberekeningen bepalen. Dit verklaart ook waarom in het groeiplaatseisenonderzoek 1978-1990 de variabelen N
en P-totaal een tamelijk geringe rol spelen: de N- en P-voorziening van
de onderzochte opstanden waren als gevolg van de praktijkkeuze over het algemeen
voldoende.
Een tweede verschil is dat in praktijkbeplantingen -waaruit bijna alle in 19781990 opgenomen opstanden bestonden - diverse handelingen hebben plaatsgevonden waarvan in proefvelden meestal geen sprake is, nl. veeweide, diverse tussenteelten, uitrijden van drijfmest en storten van afval. Het effect van deze maatregelen
is niet te schatten.
Als derde, aanvullende verklaring van de tamelijk geringe waarde van R 2 ac jj
voor de boniteit van 'Robusta'opstanden in het algemeen geldt dat in enkele opstan-
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den sprake was van zoete kwel (onder andere in de randgebieden van Oostelijk
Flevoland), topbreuk, brak grondwater (onder andere in Zuidwest-Nederland) en
van sinds een bepaald tijdstip opgetreden zijnde permanente grondwaterdaling door
ontwatering van het omliggende terrein of door grondwaterwinning. De grootte van
de effecten van deze factoren is meestal niet te schatten, als albekend is dat ze optreden. Uit de waarnemingen van het optreden van tak- of topbreuk, kwel of windworp
in de 'Robusta'opstanden van het groeiplaatseisenonderzoek kon met variantieanalyse geen significant effect op de S-waarde worden vastgeteld.

7.7 Discussie en conclusies
Het onderzoek naar de groeiplaatseisen van 'Robusta' in Nederland heeft een
aantal resultaten opgeleverd, waarmee de groeiplaatseisen van populieren kunnen
worden gekwantificeerd. Deze bestaan uit formuleringen van de betekenis van "single values" van bodem en klimaat en uit voorspellingsmodellen voor de boniteit,
waarbij stratificatie naar landschappelijke criteria de voorspelling verbetert.
Daarentegen heeft het gebruik van één kloon ('Robusta') geen verklaringspercentage
van de boniteit opgeleverd dat aanmerkelijk hoger uitvalt dan dat van uit zaaisels
ontstane opstanden.
De conclusies die uit dit groeiplaatseisenonderzoek van 'Robusta' kunnen
worden gerokken vallen in vier groepen uiteen.
In de eerste plaats geeft de methode van regressieberekeningen en multiple
regressies in combinatie met gegevens uit ander onderzoek en uit literatuurgegevens
resultaten die plausibel zijn en die kunnen worden gebruikt voor het voorspellen
van de boniteit.
In de tweede plaats blijkt naast de relatie tussen watervoorziening, resp.
bodemchemische eigenschappen en boniteit ook de relatie tussen klimaat en boniteit kwantificeerbaar te zijn (windsnelheid, Juli-temperatuur, atmosferisch watertekort, wintertemperatuur).
In de derde plaats blijkt de betekenis van de jeugdgroei met zijn "conjuncturele" oorzaken vrij groot te zijn. Hier is een overeenkomst met de douglas aanwezig.
In de vierde plaats kan worden geconcludeerd dat een statistische selectiemethode die beoogt een evenwichtige representatie van opstanden te bereiken niet
behoeft te leiden tot een voorspellingsmodel dat een zo groot mogelijk percentage
van de variantie van een afhankelijk variabele verklaart. Nadruk op de opname van
voldoende extreme groeiplaatsen (zowel "goede" als "slechte") is nodig, maar daarvoor is een tijdrovende want complete inventarisatie van de bestaande opstanden
noodzakelijk. Een op een zekere willekeur en op expert-kennis van opstanden en
groeiplaatsen berustende selectie van opstanden is daarom niet bij voorbaat als
methode te verwerpen.
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8. BOSVEGETATIE ENBODEM
8.1 Inleiding
Vegetatie en bodem worden beide gevormd onder invloed van klimaat, waterhuishouding, landvorm, substraat, organismen (fauna, flora) en mens (Vos &
Stortelder 1992; Zonneveld 1983). Planten en in meerdere mate plantengemeenschappen (Schaminée, Stortelder &Schipper 1995) hebben daarom een milieuindicatiewaarde. Voor bossen betekent dit dat vegetatieverschillen zijn gecorreleerd met
verschillen in bosgroeiplaatseigenschappen.
De vegetatie van bossen kan men vanuit verschillende gezichtpunten onderzoeken. In de eerste plaats kan de vegetatie in bossen worden opgenomen en geklassificeerd volgens in het plantensociologisch onderzoek toegepaste methoden (Vos&
Stortelder 1992; Schaminée, Stortelder &Westhoff 1995; Schaminée, Stortelder &
Schipper 1995), waartoe behoort het klassificeren van bossen op grond van kenmerken van de vegetatie. Voorbeelden van dat laatste zijn de beschrijving van
Nederlandse bostypen door Van der Werf (1991) en Dirkse (1993). In de tweede
plaats kan men gebruik maken van de waarneming dat tussen vegetatie, bodem en
boomgroei verbanden bestaan. De vegetatie wordt dan op basis van een leidraad
ingedeeld volgens klassen die de bodemvruchtbaarheid of de watervoorziening van
bossen karakteriseren. Carmean (1975) geeft een overzicht van de toepassingen van
deze methode in Noord-Amerika. Een recente toepassing heeft de methode gevonden
in douglasopstanden in British Columbia (Carter & Klinka 1992;Courtin et al. 1988).
In Europa is de methode onder andere toegepast voor grovedennenopstanden in oostelijk Duitsland (Hofmann 1968; Tölle & Hofmann 1970) en voor boreale bossen in
Finland (Cajander 1949).
In Nederland is de eerste regionale "case study" naar het verband tussen bosvegetatie en bodemchemische eigenschappen verricht door Stapelveld (1956) in
Drentse Japanse-lariksopstanden. In de vijftiger en zestiger jaren is de relatie tussen
vegetatie, bodem en groei in grovedennen- en douglasopstanden onderzocht
(Bannink 1963;Van der Werf 1968;Zonneveld 1959, 1966, 1977, 1983;Zonneveld&
Bannink 1960). De resultaten van deze onderzoekingen zijn door Bannink, Leys&
Zonneveld (1973) geoperationaliseerd tot een systeem van vegetatietypen van deze
bossen, bestaande uit ordinale klassen waarvan de onderliggende ordening de
bodemvruchtbaarheid is (Bannink et al.: "de eutrofie van de bodem"). Het systeem is
door de Stichting voor Bodemkartering geijkt door vergelijking van de boniteit van
opstanden met het waargenomen vegetatietype (Vis 1971, 1972/73, 1973/74, 1974;
Waenink 1973/1974; Interpretatie van bodemkaarten...l979; Waenink & Van Lynden
1988). Dit vegetatietypensysteem is in de zeventiger en tachtiger jaren in boswachterijkarteringen en in het groeiplaatseisenonderzoek toegepast. De voordelen ervan
(onder andere de eenvoudige opzet, waardoor de potentiële gebruikersgroep groot is,
en de overdraagbaarheid naar loofbossen) zijn door Sissingh (1982) beschreven. Van
der Werf (1991) vermeldt enkele nadelen, onder andere de geringe constantheid van
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enkele typen in de tijd.
De opname van het vegetatietype vormde sinds 1959/60 een vast onderdeel
van het groeiplaatseisenonderzoek van "De Dorschkamp". Het groeiplaatseisenonderzoek van een aantal boomsoorten (fijnspar, douglas, groveden, Sitkaspar, zomereik, wintereik, beuk en 'Robusta'-populier) heeft gegevens van vegetatietypen en
bodem in ca. 1400 meetperken opgeleverd. Daaruit kan niet alleen het verband tussen vegetatietype en groei worden afgeleid, maar ook inzicht worden verkregen in de
aard van de samenhang tussen bosvegetatie en groeiplaatseigenschappen. In dit
hoofdstuk wordt voor bossen op overwegend zandgronden een overzicht gegeven
van de resultaten van dit onderzoek.

8.2 Literatuuroverzicht van het vegetatieonderzoek
in Nederlandse bossen
Hoewel uit de literatuur over het gebruik van de vegetatie als groeiplaatsindicator voor de Nederlandse bosbouw blijkt dat men zich in de eerste helft van deze
eeuw van de mogelijkheden bewust was (Diemont 1937;Vlieger 1935,1944/1945) is
er in de praktijk bij de heidebebossingen weinig sprake van toepassing geweest. In
de samenvattende publicaties over de heidebossingen speelt de vegetatiekunde bijna
geen rol (Jager Gerlings 1923, 1937/1938; Burger 1946; Houtzagers 1948; Stapelveld
1956) of beperkt de toepassing ervan zich tot de afleiding van de geschiktheid voor
enkele boomsoorten uit de actuele vegetatie (Sissingh 1928;Staf 1949). Ookblijkt uit
de literatuur dat tot aan de Tweede Wereldoorlog de aandacht van botanici voor bossen op voormalige heideterreinen gering was (Sissingh 1982; Bannink, Leys &
Zonneveld 1973;Schaminée, Stortelder &Westhoff 1995). Sinds de veertiger jaren is
de belangstelling echter toegenomen. Sissingh (1939), Vlieger (1944/1945) en Van
Goor (1950) beschreven de theoretische achtergrond van het gebruik van de vegetatie als groeiplaatsindicator in Nederlandse bossen. Van Goor (1953) onderzocht de
relatie tussen vegetatietypen en watervoorziening van grovedennenbossen op holtpodzolgronden op de Veluwe. Stapelveld (1956) vond een relatie tussen de fosforvoorziening, de watervoorziening en de boniteit van Japanse-lariks-opstanden in
Drenthe en de vegetatie. Boerboom (1963) onderzocht een aantal duinbebossingen en
ging de relatie na tussen voorgeschiedenis, boomsoorten en bodemchemische eigenschappen. Van der Werf (1962, 1975) onderzocht het verband tussen bodemgesteldheid, vegetatie en boniteit in Veluwse grovedennenbossen. Voor boskartering en
bosgeschiktheidsbeoordeling werd de vegetatiekunde in die periode nog niet gebruikt omdat de relatie tussen vegetatie en boomgroei op de hoge zandgronden van
Midden-Nederland niet als duidelijk werd ervaren (Schelling 1961).Ook werd ervan
uitgegaan dat men zich bij de boomsoortenkeuze niet behoefde te beperken tot de
"ter plaatse thuishorende boomsoorten" (die werden afgeleid uit de vegetatie) maar
dat "gezonde en stabiele" bossen ook konden worden verkregen door gebruik te
maken van "exoten" (Van Lynden 1967a). Een verandering in deze houding kwam
toen bleek dat voor bomen relevante verschillen in bodemvruchtbaarheid, die zich
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bij heidebebossingen niet voldoende weerspiegelden in bodemprofiel en waterhuishouding, wel tot uiting kwamen in de vegetatie en daardoor karteerbaar waren
(Waenink 1973/1974). Het systeem van Bannink, Leys &Zonneveld (1973) is gebaseerd op de karteerbaarheid van deze vegetatieverschillen. Het belangrijkste uitgangspunt van dit systeem kan het best worden toegelicht met een aanhaling uit hun
publicatie (p. 3) :"Als leidraad voor de typen is in ons systeem bewust datgene gekozen waaraan de praktijk van de bosbouw het meeste houvast heeft: de eutrofie van
de bodem. Alle oecologische factoren (planten-geografische, hydrologische), ook als
deze zeer grote verschillen in vegetatie te voorschijn roepen, zijn als varianten weergegeven waartussen geen hiërarchisch verschil bestaat". Op het hoogste niveau van
het systeem zijn twee "formaties" onderscheiden, nl. "lichte" naaldboombossen (groveden, Corsicaanse den, Oostenrijkse den, lariks) en "donkere" naaldboombossen
(douglas, fijnspar en Sitkaspar). Aangenomen werd dat loofboomsoorten zonder substantiële wijzigingen van het systeem daarin konden worden opgenomen (zomereik,
wintereik en populier in de "lichte" bossen; beuk in de "donkere" bossen) hetgeen
later in de boswachterijkarterings- en beoordelingspraktijk is toegepast. In "lichte"
bossen zijn vijf hoofdtypen (A,H,R, Z en K)onderscheiden, in "donkere"bossen zes
(later: zeven) typen (I, II, III, IV,V,VI en VII).Deze volgordes weerspiegelen volgens
de opstellers van dit vegetatietypensysteem een toenemend niveau van bodemvruchtbaarheid. Deze volgorde werd verkregen door ijking van de vegetatietypen aan
boniteit, bodemprofiel en waterhuishouding van hoofdzakelijk grovedennenopstanden. Vergelijking met bodemchemische eigenschappen vond inbeperkte mate plaats.
In grovedennenbossen bleek een positief verband aantoonbaar tussen het vegetatietype en het gehalte aan anorganisch fosfor in de minerale bovengrond.
Nadat dit onderzoek in naaldboombossen (grovedenen douglas) was afgesloten isgecombineerd vegetatiekundig en groeiplaatsonderzoek op beperkte schaal uitgevoerd in opstanden van populier (Van Dijk 1973;Loonen 1987), grove den (Jansen
1972, 1973), Japanse lariks (Bouterse 1975;Volkers 1982) en in zomereik op mariene gronden (Van den Burg et al. 1984). In de laatste jaren gaat de belangstelling uit
naar de invloed van atmosferische depositie op de bosvegetatie (De Vries 1982;
Quené-Boterenbrood 1988; Hommel, Leeters & Vrielink 1991; Van Dobben et al.
1994; De Vries et al. 1995).

8.3 Materiaal en methoden
Het onderzochte materiaal bestaat uit de in het groeiplaatseisenonderzoek van
een aantal boomsoorten verkregen bodem- en opstandgegevens, die zijn gerelateerd
aan de vegetatie, die is geklassificeerd volgens de methode van Bannink, Leys &
Zonneveld (1973). De vegetatietypen zijn gecodeerd en beschreven in Bijlage A. De
methoden van het verkrijgen van bodem- en opstandgegevens zijn beschreven in
hoofdstuk 4. Devegetatie is beschouwd als verklarende variabele voor diverse groeiplaatseigenschappen en voor de groei. Derelaties tussen vegetatie en groeiplaats zijn
hoofdzakelijk onderzocht met behulp van variantieanalyse en met regressieanalyse,
beide uitgevoerd met het programma GENSTAT (Payne et al. 1993).Het verband tus-
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sen vegetatie en groeiplaats is ook onderzocht met een discriminant-analyse (Dixon
1985; Norusis 1985). Een gedetailleerde beschrijving van deze statistische procedure (opgesteld door G.F.P. Martakis) wordt gegeven in Bijlage B.

8.4 Resultaten
8.4.1 Vegetatie, groeiplaatseigenschappen en boniteit
De plantengroei reageert op de ter plaatse optredende combinatie van bodemeigenschappen. Het is daarom onjuist om de verschillen in vegetatietypen te verklaren met één "single value" (Zonneveld 1959; Vos & Stortelder 1992), hoewel aan de
andere kant wel wordt gesteld dat meestal slechts een klein aantal variabelen ("mas-

Tabel 8.1
Gemiddelde waarden van een aantal bodemvariabelen per vegetatietype (Ten Cate et al.
1995) in "lichte" bossen.
Table 8.1
Mean valuesof some soil variables per vegetation type (TenCate et al. 1995)in "light"
forests.
VEGETATIETYPE
H1

var.
VL

gr
pH-KCl
os
Nto
Pto
P2N
K-geh
bewer
CaC03
lutum
wor
Norg
org
leem
GHG
GLG
C/P
P-ind
Nto/Pto
Norg/Pto

H2

R1

R2

3.36
3.36
3.23
2.85
3.54
3.38
3.40
3.34
5.44
6.65
5.90
6.43
0.095 0.120 0.113 0.130
11.4
13.1
9.3
14.5
2.4
3.1
3.8
*
2.4
3.4
4.2
3.1
36
*
*
*

R3

2.99
3.44
5.90
0.120
15.9
4.2
2.1
55
0.05
*
*
*
*
5.6
*
*
*
*
84
103
98
* 102
1.73
1.80
1.95
2.05
2.06
4.4
4.8
4.8
4.9
*
10.8
8.0
8.9
9.2
7.8
84
65
68
88
*
218
199
* 201 229
313
314
247
264
235
0.34
0.39
0.44 0.47
*
107
111
93
102
90
0.212 0.176 0.171 0.172 0.158

R4

Z

K1

K2

K3

Ol

1.98
1.93
1.28 3.18
2.00
1.40
3.27
5.74
6.21 3.52
3.56
5.57
9.41
5.17
5.04 10.58 10.54 5.98
0.246 0.155 0.195 0.391 0.394 0.113
72.8 10.6
21.7
29.3
50.6
56.4

*
*

*

*

*

*

*

3.0
10.7
24.5 *
17.0
47
44
49
60
32
37
0.00
0.54
1.08
3.38 *
*
5.6
13.7
16.3 *
20.7
*
103
111
101
130 110
106
3.05
4.49 1.88
2.46
3.81
4.03

*
*
*
275
263

*

*

*

*

12.0
30
135
105

49.2
44
157
59

32.7
70
179
85

*

*

*

*

*

43.6 *
58
87
174 244
76 297

*

*

123
62
41
58 110
63
0.148 0.133 0.138 0.101 0.080 0.190

Nto,Norg,os,lutum,leem,CaC03=%;Pto,P2N,Porg=mgP.100g-1;Kgeh=K-HCI0.1M(mgK.100g-1);
bewer,wor,GHG,GLG=cm;aP=(0.5*os)/(0.001*Pto);P-ind=P2N/Pto;Nto/Pto:'
waarnemingen; OI=opstanden zonder vegetatie
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ter factors": Schaminée, Stortelder &Schipper 1995) van belang is voor de waargenomen verschillen. Inzicht in de relaties tussen vegetatietypen en bodemeigenschappen verkrijgt men allereerst door deze relaties voor de afzonderlijke eigenschappen weer te geven.
De gemiddelde bodemeigenschappen per vegetatietype zijn voor lichte bossen
weergegeven in tabel 8.1. Daarbij is geen rekening gehouden met verschillen in
boomsoort. De gegevens van de vegetatietypen R i l en R12 zijn samengevoegd met
die van het vegetatietype Rl omdat uit variantie-analyse blijkt dat de S-waarden van
Japanse lariks met als ondergroei de vegetatietypen Rl, R i l en R12 (gem. 26.5; 27.7
en 26.7 m) niet significant van elkaar verschillen (p = 0.337). Ook de S-waarden van
wintereik resp. zomereik met deze vegetatietypen verschillen niet significant (wintereik: p = 0.425; zomereik: p = 0.900).
De vergelijking van de volgorde van vegetatietypen en de numerieke waarde
van een aantal variabelen leidt tot de conclusie dat naarmate het vegetatietype "rijker" is (d.w.z. een hogere bodemvruchtbaarheid indiceert volgens Bannink, Leys&
Zonneveld 1973), de numerieke waarde van VL - zij het niet geheel regelmatig afneemt en die van onder andere N-totaal, P-totaal en N
- zij het eveneens niet
geheel regelmatig - toeneemt. Toetsing op significantie van verschillen tussen vegetatietypen (gegevens niet opgenomen) geeft aan dat er tussen direct op elkaar volgende vegetatietypen meestal geen significante verschillen bestaan tussen de waarden van VL , N-totaal, N e n P-totaal. Toetsing op significantie van pH-KCl-verschillen geert als resultaat dat de pH-KCl-waarden van de minerale bovengrond voor
de typengroep Hl t/m Z niet significant van elkaar verschillen. De pH-KCl-waarde
van de typen K1+K2 en K3,die hoofdzakelijk zijn aangetroffen op lutum- en CaC0 3 houdende gronden, verschilt wel significant van die van de typen Hl t/m Z.
De gegevens van de andere variabelen zijn meestal fragmentarisch, zodat van
een statistische toetsing is afgezien. Wel valt op te merken dat het K-HCl-cijfer van
de gronden met "lichte" bossen door het geringe aantal gegevens van groeiplaatsen
van grove den en Corsicaanse den een te optimistisch beeld geeft. Uit bosbemestingsonderzoek (Van den Burg & Olsthoorn 1994) is gebleken dat op haarpodzolgronden en veldpodzolgronden met opstanden van de laatstgenoemde boomsoorten
het K-HCl-cijfer vaak niet meer dan 1 mg K.lOOg"1 bedraagt.
Voor "donkere" bossen kunnen globaal dezelfde conclusies worden getrokken
voor de samenhang tussen bodemeigenschappen en de daarin voorkomende vegetatietypen: regelmatige toename (VL )of afname (onder andere Nto, Pto en N )van
bodemeigenschappen corresponderen met de door Bannink, Leys & Zonneveld
(1973) gegeven sequentie I --> VII van de vegetatietypen (tabel 8.2).
en
Voor VL , N-totaal, N
P-totaal bestaan graduele overgangen tussen de
vegetatietypen. Hoogstens zijn de P-totaal-verschillen tussen de vegetatietypen in
donkere bossen uitgesprokener dan die in lichte bossen. pH-KCl-verschillen zijn
voor de vegetatietypen I t/m VI (alle gelegen op zure gronden) niet significant. Wel
is het pH-KCl-verschil van deze typen met type VII significant maar dat laatste type
wijkt ook in andere opzichten (N-totaal, N , P-totaal, CaC0 3 -gehalte) af van de
typen It/m VI.
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Uit de tijdens het groeiplaatseisenonderzoek uit opstandsleggers verzamelde
gegevens valt af te leiden dat de grootte van de P- en K-bemesting in donkere bossen
(boomsoort: douglas of fijnspar) in grote lijnen negatief was gecorreleerd met de
volgorde van de vegetatietypen: hoe "rijker" het tegenwoordige vegetatietype, des te
lager was de bij de bosaanleg toegepaste bemesting met P en K. Aan toeval valt hier
waarschijnlijk niet te denken, zodat moet worden aangenomen dat bij de bosaanleg
de noodzaak van bemesting onder andere is beoordeeld op basis van bodemprofiel
en vegetatie. Een samenhang van bij de bosaanleg uitgevoerde bekalking met het
vegetatietype is niet vast te stellen. Voor lichte bossen ontbreken de gegevens
(zomereik) of is aannemelijk dat bij de bosaanleg weinig of niet met P is bemest (populier en grove den).

Tabel 8.2
Gemiddelde waarden van een aantal bodemvariabelen per vegetatietype (Ten Cate et al.
1995) in "donkere" bossen.
Table 8.2
Mean values of some soil variables per vegetation type (TenCate et al. 1995)in "dark"
forests.

variabele
VL

Sr
pH-KCl
os
Nto
Pto
P2N
Kgeh
bewer
bekalking
P-bemesting
K-bemesting
CaC03
lutum
wor
N

P

org8

org
P_index
leem
GHG
GLG
C/P
Nto/Pto
Norg/Pto

I
2.89
3.69
3.40
0.061
9.0
4.4
1.9
53
0.58
20
27

*
*
75
1.75
4.6
0.496
11.2
85
246
186
66
0.240

II
3.19
3.68
4.27
0.080
12.8
7.9
2.0
54
0.62
12
15

*
*

VEGETATIETYPE
IV
III
2.87
3.58
4.54
0.091
17.3
10.1
2.3
54
0.54
12
16

*
*

87
95
1.90
2.01
6.4
7.5
0.520
0.540
10.9
12.0
137
115
271
154
203
170
74
66
0.164
0.185

2.64
3.62
4.29
0.093
19.4
11.8
2.4
59
0.46
6
7

V
2.30
3.58
3.92
0.081
26.1
19.7
3.0
65
0.80
0
0

*
*

*
*

112
2.19
7.7
0.595
13.1
130
276
139
59
0.147

116
2.04
10.5
0.644
15.1
140
275
112
43
0.114

VI
2.06
3.27
5.65
0.134
30.1

VII
1.00
6.20
17.35
0.632
89.8

*

*

3.0
61

*
ft
*
*
*

*
*
*
*
ft
79
2.38

*
*
9.9
105

*
157
71
0.125

Od
2.82
3.59
5.10
0.096
14.8
8.9
2.0
47
0.36
2
27

3.52
20
121
3.68

95
1.88
7.3
*
0.521
13.4
*
108
*
270
ft
208
90
76
65
0.048
0.156

voor de betekenis van variabelen en eenheden: zie tabel 8.1; bekalking (ton CaC03.ha~1),
P-en K-bemesting (kg P,resp. K.ha~1): bij aanleg uitgevoerd; Od=opstanden zonder
vegetatie; *: geen gegevens
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De invloed van de boomsoort op de relatie tussen het vegetatietype en bodemen opstandvariabelen is in bovenstaande bewerking van de gegevens buiten
beschouwing gelaten omdat alleen rekening is gehouden met het bestaan van "lichte" en "donkere" bossen. Het is echter aannemelijk dat ook de boomsoort een rol
speelt, hetgeen voor de hand ligt als men bedenkt dat tot de lichte bossen zowel grovedennen- als populierenopstanden zijn gerekend. De invloed van de boomsoort is
in rekening gebracht door per boomsoort de waarde van de verklaarde variantie van
een aantal bodem- en opstandvariabelen te berekenen waarbij de vegetatie als (ordinale) predictorvariabele is beschouwd. Tabel 8.3 geeft een samenvatting van de uitkomsten van deze regressieberekeningen.
Tabel 8.3
De waarde van de door de vegetatietypen verklaarde variantie (R 2 a d :) van een aantal
bodem- en opstandvariabelen per boomsoort.
Table 8.3
Valuesof the explained variance (R2ac/ß of some soil and stand variables, by vegetation
types, for some tree species.
BOOMSOORT

variabele

bu

dg

fs

gd

jl

po

wi

ZO

gem

S-waarde
leeftijd
jeugdgroei
N.ha" 1 *)
Ao

49.3
26.5

9.6
18.8
5.7 1 )
9.9
5.7
2.9
6.3
3.9
1.9
5.5
3.7
2.5
2.1
2.4
9.8
7.1
7.6
9.6
6.0
2.4

30.4
4.2
8.3 2 )

13.6
10.1

43.5
8.1

60.4
9.5

52.2
19.0

34.2
12.5

*
*
*

*
*
*

14.1
3.7
0.7 3 )
14.4

*
*
*

*
*

6.8
5.7
9.5
7.7

0

10.6

16.7
4.8
8.5
9.9
7.6
0
4.6
19.5
18.9
14.6

*

*

*

VgB
GHG
GLG
wor
pH-KCl
os
Nto
N
org
Pto
P
org
C/P
P2N
P_index
K-HC1
Mg-NaCl

*
*
*
46.0
10.7

*
*
*
77.0
46.8
60.6
87.1
71.4

*
15.1

*
*
*
*

*
5.3
25.2
25.0
10.9
6.5
4.9
11.9
3.1
10.3
16.4
15.0

*
8.5

*
*

*
*
*
*

*

27.0
13.4
14.2
8.8
0

*
7.3
4.7
0
0
5.4
31.3
7.8
11.4
0.5
11.9

5.6

*
*
*
8.4
76.5
0
0
41.3
0

31.9
41.6
14.6

*
*
27.9
64.1
54.4
69.4
57.6
60.9

@
@
@
16.9

@
@
@
@
38.5
16.6
22.1
28.0
22.0

*

*

*

*

@

5.9

6.6

24.4

34.6

10.4

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

3.9
16.3

83.5
82.1

@
@
@
@

bu=beuk;dg=douglas;fs=fijnspar;gd=grove den;jl=Japanse lariks;
po='Robusta'populier;wi=wintereik;zo=zomereik;@: niet berekend
*) bij aanleg
1) aantal jaren benodigd voor het bereiken van h=1.3 m
2) aantal jaren benodigd voor het bereiken van h=3.0 m
3) gemiddelde lengtegroei (cm.jaar 1 ) in de eerste vijf jaar na aanplant
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Een schatting van de betekenis van de predictorvariabele "vegetatietype" voor
de verschillende responsvariabelen geeft de gemiddelde waarde van R 2 a { j; per variabele. De volgorde van afnemend verklaard variantiepercentage is die van pH-KCl, Swaarde, N ,N-totaal, P-totaal, VL , os, leeftijd en C/P. Als men de S-waarde buiten beschouwing laat (omdat het systeem van vegetatietypen daarop is geijkt) zou uit
deze ordening volgen dat de vegetatietypen vooral samenhangen met de pH-KClwaarde en N . Bij deze beoordeling van de gegevens moet men bedenken dat het
hier niet gaat om regressies van responsvariabelen op kwantitatieve variabelen maar
op ordinale variabelen. Het gevolg is dat als de respons van slechts één klasse sterk
afwijkt van die van de overige klassen, de daaruit berekende waarde van R 2 a dj hoog
is maar de afwezigheid van significante verschillen tussen de respons van de overige klassen niet zonder meer aangeeft, tenzij na de uitvoering van een variantie-analyse. Dit effect laat zich demonstreren aan de hand van de uiteenlopende waarden
van R 2 a c j; voor de S-waarde en de pH-KCl. Het percentage verklaarde variantie van
de S-waarde door vegetatieverschillen is bij de beuk veel hoger (49.3%) dan bij de
douglas (9.6%). De verhouding tussen de laagste en de hoogste S-waarde is voor de
beuk 100:126, die voor de douglas wijkt daarvan slechts weinig af: 100:129. De verklaring van het verschil tussen beuk en douglas is hierin gelegen dat de S-waarde
van de beuk op de vegetatietypen III+IV+V significant verschilt van die op de vegetatietypen VI+VII, terwijl bij de douglas de S-waarde op de typen II, III, IV en V in
deze volgorde wel toeneemt, maar de verschillen niet significant zijn. Bij de beuk,
de zomereik en de wintereik is de verklaarde variantie van pH-KCl-verschillen door
het vegetatietype zeer hoog. Dit effect berust echter op het verschijnsel dat deze
boomsoorten voorkomen op gronden met uiteenlopende pH-KCl-trajecten, nl. zure
gronden met pH-KCl 3-4.5 en kalkhoudende gronden met pH-KCl > 6.5. Binnen het
brede vegetatietypentraject H2-Z zijn de pH-KCl-verschillen daarentegen niet significant.
Tijdens de ontwikkeling van het vegetatietypensysteem voor naaldbossen op
zandgronden bleek dat de relatie tussen vegetatietype en bodemchemische eigenschappen werd beïnvloed door de bodemsubgroep hetgeen onder andere tot uiting
kwam in de waarde van het gehalte aan anorganisch fosfor (P2N: P-HC1 2M) per
vegetatietype op enkele bodemsubgroepen in douglasopstanden (Bannink, Leys &
Zonneveld 1973). De bepaling van het gehalte aan anorganisch fosfor is later niet
voortgezet. Gegevens van het P-totaal- en het N -cijfer van haarpodzol-, holtpodzol- en veldpodzolgronden staan echter ter beschikking om te toetsen of voor deze
bodemsubgroepen bij eenzelfde vegetatietype sprake is van systematische verschillen in bodemvruchtbaarheid. De resultaten van deze toetsingen zijn als volgt samen
te vatten:
- In "lichte"bossen met devegetatietypen H2t/m R3en in donkerebossen met
de vegetatietypen II t/m VI is het P-totaal-cijfer van holtpodzolgronden significant (p <0.05) hoger dan dat van haarpodzol- en veldpodzolgronden; bij
de vegetatietypen Hl en Iis het verschil minder uitgesproken.
- Hetzelfde verschijnsel is gevonden voor het N -cijfer.
- Daarentegen waren bij hetzelfde vegetatietype in "lichte"bossen de waarden
van P-totaal en N van haarpodzolgronden en veldpodzolgronden niet significant verschillend; hetzelfde is waargenomen voor "donkere" bossen.
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- Meer algemeen geldt dat bepaalde bodemsubgroepen zich kenmerken door
afwijkende waarden voor enkele eigenschappen bij hetzelfde vegetatietype. Hoewel de onderscheidingen niet altijd even scherp zijn is onder "donkere" bossen de waarde van N in enkeerd- en laarpodzolgronden hoger
dan van die in andere bodemsubgroepen, bij eenzelfde vegetatietype.
Onder "lichte"bossen doet een vergelijkbare situatie zich voor op gooreerd, ooivaag- en poldervaaggronden. Enkeerdgronden vallen op door het feit
dat ze onder eenzelfde vegetatietype lagere pH-KCl-waarden hebben dan
andere bodemsubgroepen.
Zoals gesteld is in dit systeem van vegetatietypen op het hoogste niveau een
onderscheid gemaakt tussen "lichte bossen" (grove den en Japanse lariks) en "donkere bossen" (douglas en fijnspar). Later is door de Stichting voor Bodemkartering een
schema opgesteld waarin is aangegeven welke vegetatietypen van "lichte" en "donkere" bossen als identiek wat betreft bodemvruchtbaarheidindicatie worden
beschouwd (Ten Cate et al. 1995, tabel D-28). De vegetatietypen van "lichte" en van
"donkere"bossen zijn per als identiek veronderstelde combinatie vergeleken voor de
waarde van N ,P-totaal en pH-KCl. Omdat de getalwaarden kunnen worden afgelezen uit tabel 8.1 en 8.2 worden alleen de conclusies vermeld:
- De paren (Hl+H2)/II, Rl/III, R2/IV en (R3+R4)/V zijn voor wat N o r g betreft
als identiek te beschouwen. Daarentegen is N hoger bij Z+Kl en K2+K3
dan bij VI en VIL
- Het P-totaal-cijfer van de lichte bossen (Hl t/m R4) is lager dan dat van de
donkere bossen (II t/m V). Voor de typen Z en Kl is P-totaal daarentegen
hoger dan voor type VI, terwijl het verschil van K2 en K3 met VII onduidelijk is.
- De pH-KCl-waarde van de typen II,IIIen IVis gemiddeld 0.2 pH-eenheden
hoger dan die van de typen Hl t/m R4; de pH-KCl-waarde van de typen VI
en VII is daarentegen lager dan die van de typen Z t/m K3.
- Als wordt gedifferentieerd binnen de "lichte" en de "donkere" bossen, blijken er ook systematische verschillen te bestaan tussen de boomsoorten bij
dezelfde vegetatietypen. Onder zomereik en 'Robusta'populier zijn N en
P-totaal hoger dan bij grove den en Japanse lariks, onder douglas en fijnspar zijn deze waarden hoger dan onder beuk (behalve bij de vegetatietypen Vt/m VII).
De conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken is dat tussen
bosvegetatietypen bodemchemische verschillen en verschillen in waterhuishouding
bestaan maar dat deze relatie merkbaar wordt beïnvloed door de interactie met de
bodemgesteldheid (hier geïndiceerd door de bodemsubgroep) en de boomsoort.
Omdat meerdere significante correlaties bestaan tussen de groeiplaatsvariabelen valt
niet zonder meer te concluderen welke correlaties als direct c.q. causaal dan wel als
indirect zijn tebeschouwen, behalve die tussen vegetatietype en pH-KCl-waarde, die
hoofdzakelijk van indirecte aard lijkt te zijn.
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8.4.2 Debetekenis vanenkele relatiestussenvegetatie,
boomsoort en groeiplaats
In paragraaf 8.4.1 is een overzicht gegeven van een aantal "globale" relaties
tussen vegetatietypen, groeiplaats en boomsoort, waarbij de nadruk viel op de algemene aspecten van deze relaties, en alleen enkele specifieke situaties werden vermeld. Uit het onderzoek zijn ook gegevens verkregen die een zeker licht werpen op
meer specifieke relaties.
Het eerste onderwerp is dat van de afwezigheid van vegetatie in donkere bossen. Bannink, Leys &Zonneveld (1973) concludeerden uit de vegetatieopnamen in
douglasopstanden dat er een "vegetatieloos type" op alle bodemeenheden voorkomt.
Devergelijking van vegetatietypen van beuken-, douglas- en fijnsparopstanden heeft
de volgende resultaten opgeleverd:
- Onder beukenopstanden verschillen de S-waarde en de waarde van VL
(maar niet: Vgb),N e n P-totaal van "vegetatieloze" opstanden niet significant van die met de vegetatietypen III, IV en V,maar wel van die met de
vegetatietypen VIen VII.Vegetatieloosheid kwam wel voor op gronden met
lage waarden van N
(< ca. 2.2%) en P-totaal (< ca. 25 mg P.lOOg"1). De
relatie met de watervoorziening was daarentegen niet duidelijk.
- Onder douglasopstanden verschillen de waarden van VL , N
en Ptotaal van "vegetatieloze" opstanden niet significant van die met de vegetatietypen I, II, III en IV, maar wel van die met het vegetatietype V.
Vegetatieloosheid kwam blijkbaar voor op gronden met N <c a - 2.0%,Ptotaal < ca. 25 mg P.lOOg"1 en op droge gronden (Vgb > 2).De relatie met
de S-waarde wijkt af van die voor de beuk, omdat onder de douglas de Swaarde van "vegetatieloze" opstanden niet significant verschilt van die met
vegetatietypen II of III maar wel van die met de vegetatietypen I, IV en V.
- Bij de fijnspar wijken de eigenschappen van "vegetatieloze" opstanden niet
significant af van die met de vegetatietypen II t/m VI. Een uitzondering
vormt de opstandleeftijd, die voor vegetatieloze opstanden het geringst
was (gemiddeld 41 jaar oud) en significant afwijkt van die van de oudste
onderzochte fijnsparopstanden (gemiddeld 61 jaar oud).
Uit het bovenstaande kan men concluderen dat onder beuken- en douglasopstanden voor het ontbreken van vegetatie een oorzaak valt aan te wijzen. Op de rijkste gronden (bij de beuk geïndiceerd door de vegetatietypen VI en VII en bij de douglas door het vegetatietype V)is onder opstanden van dezeboomsoorten steeds vegetatie aanwezig. Dit duidt erop dat -zoals door Bannink, Leys &Zonneveld (1973) op
grond van onderzoek van "De Dorschkamp" reeds werd verondersteld -niet lichtgebrek maar concurrentie om voedingsstoffen en water bepalend zijn voor de vegetatiesamenstelling in beuken- en douglasbossen. Indien lichtgebrek de oorzaak zou
zijn geweest, zou "vegetatieloosheid" waarschijnlijk zijn opgetreden in de opstanden
met de hoogste S-waarden en de dichtste naald- en bladbezetting. Deze relatie tussen "vegetatieloosheid" en groeiplaatseigenschappen verklaart eveneens waarom de
vegetatietypen onder beukenopstanden gemiddeld iets armer zijn dan ze op basis
van bodem en boniteit zouden moeten zijn (Oosterbaan, Van den Burg &Waenink
1988): op rijke, vochtige gronden oefent de beuk slechts een geringe concurrentie uit
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op de ondergroei, op minder rijke, drogere gronden neemt deze concurrentie toe,
waardoor de vegetatie naar een "armer" type verschuift. Voor de oorzaak (of oorzaken) van "vegetatieloosheid" onder fijnspar bestaat als zwakke aanwijzing alleen de
opstandleeftijd.
Een tweede specifiek onderwerp betreft de keuze van de extractiemethodiek
voor het bodemchemisch onderzoek. In het Nederlandse groeiplaatseisenonderzoek
is in de vijftiger jaren vooral aandacht besteed aan de beschikbaarheid van fosfor
voor boomsoorten. Uit een oriënterend onderzoek uitgevoerd in de periode 19501953 in Japanse-lariksopstanden op vochtige gronden bleek dat de correlatie van de
boniteit met het P-totaal-cijfer veel hoger was (R 2 ac jj =46.2%) dan met het P-citroenzuur-cijfer (R 2 a dj = 10.2%). Sindsdien is het P-totaal-cijfer in het Nederlandse bosgroeiplaatseisenonderzoek gebruikt ter karakterisering van de P-voorziening van
bossen. Het onderzoek naar de N-voorziening van Nederlandse bossen werd in de
vijftiger jaren bemoeilijkt door de methodische problemen van de N-mineraal-bepaling (Ellenberg 1964; Vos &Stortelder 1992) en de toen zeer lage NH 4 + - en N0 3 ~gehalten van de grond. Debepaling van N in de minerale bovengrond is naar analogie van buitenlands onderzoek geaccepteerd als een methode die in ieder geval een
globaal inzicht geeft in de gemiddelde N-voorziening van bossen over de gehele
omloop (Aaltonen 1948; Butzke 1980; Cajander 1949; Evers 1961; Hofmann 1968;
Tolle & Hofmann 1970; Wittich 1961;Zöttl 1960). Toen het vegetatieonderzoek van
de Stichting voor Bodemkartering in bossen in de jaren 1955-1965 werd uitgevoerd,
is de vraag gesteld of de bodemchemische analysemethoden die in de bosbouw werden toegepast, ook bruikbaar waren voor de karakterisering van de N- en de P-voorziening van de bosvegetatie (Bannink, Leys & Zonneveld 1973). Een zekere aanpassing aan de eisen van de bosvegetatie aan de P-voorziening vond plaats door de ontwikkeling van de zogeheten P-HC1 2M-methode (zie het literatuuroverzicht in paragraaf 5.3). Het probleem van de N-voorziening werd niet aangepakt omdat dat de
bepaling van N-mineraal, N-NH 4 + en N-N0 3 ~ vereiste (Ellenberg 1964; Schönhar
1955), die weliswaar voor het vegetatiekundig onderzoek bruikbaarder worden
geacht. Voor een recente beoordeling van de bruikbaarheid van extractiemethoden
voor de bepaling van de beschikbaarheid van N en P voor de vegetatie wordt verwezen naar Pedroli, Vos & Dijkstra (1988) en Vos & Stortelder (1992).
Het groeiplaatseisenonderzoek heeft inzicht gegeven in de betekenis van
enkele methoden waarmee de P-beschikbaarheid wordt bepaald. In tabel 8.4 worden
de uitkomsten van de berekening van correlaties tussen de S-waarde resp. vegetatietypen en verschillende P-bepalingsmethoden (0-25 cm) vergeleken. Deze gegevens
zijn ontleend aan het groeiplaatseisenonderzoek in grovedennen- en douglasopstanden en aan de gegevensbestanden van Bannink, Leys & Zonneveld (1973) en Jansen
(1973):
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De boniteit van de grove den is alleen significant gecorreleerd met het Ptotaal-cijfer, de boniteit van de douglas met zowel het P-totaal- als het P-HC12M-cijfer. Devegetatie in grovedennenopstanden reageert tegengesteld aan de S-waarde: de
correlatie met het P-totaal-cijfer is vrij laag, is hoger met het P-HC1 2M-cijfer en het
hoogst met het P-AL-cijfer. De correlaties van het vegetatietype in douglasopstanden
met het P-totaal- en het P-HC12M-cijfer hebben practisch dezelfde waarde. Deze uitkomsten wijzen erop dat in grovedennenopstanden niet dezelfde extractiemethode
voor het bepalen van de P-beschikbaarheid voor de grove den en de vegetatie bruikbaar is, en dat de P-beschikbaarheid voor de vegetatie beter met een zwak extractiemiddel kan worden bepaald (Vos &Stortelder 1992). Daarentegen is in douglasopstanden de betekenis van het P-HC1 2M-cijfer niet geringer dan dat van het P-totaalcijfer.
Ook het groeiplaatseisenonderzoek in zomereikenopstanden heeft over de
betekenis van de stikstofvoorziening voor boomsoorten en vegetatie informatie opgeleverd (Oosterbaan et al. 1987; Van den Burg &Oosterbaan 1989). In dit onderzoek
zijn de gehalten van N-mineraal, N-NH 4 + en N-N0 3 " bepaald in de minerale bovengrond (0-25 cm) van 51 zomereikenopstanden op zand- en mariene-kleigronden. De
bemonsteringsperiode was Augustus 1987. Deze opstanden vormden een onderdeel
van een enkele jaren daarvoor uitgevoerd groeiplaatseisenonderzoek. De correlaties
tussen S-waarde, resp. vegetatietypen en een aantal indicatiewaarden voor de Nbeschikbaarheid zijn vermeld in tabel 8.5.
Het opmerkelijke van deze uitkomsten is dat het vegetatietype zeer sterk is
gecorreleerd met niet alleen verschillen in het gehalte van N-mineraal, maar ook met
N en N-totaal. De kwaliteit van de organische stof (N )is dus van invloed op de
vegetatie van zomereikenbossen. De S-waarde van de zomereik was vrij zwak gecorreleerd met N ,maar veel uitgesprokener met de gehalten van de minerale N. Deze

Tabel 8.4
Percentage door de uitkomsten van enkele P-extractiemethoden verklaarde variantie van
de S-waarde van grovedennenopstanden, douglasopstanden en van vegetatietypen.
Table 8.4
Explained variance (R2acjj) of the Svalue of Scotspine and Douglas-fir stands, and vegetation types, by some soil-Pextraction methods.

R 2 adj (%)
S-waarde
extractiemethode
P-totaal
P-HC1 2M
P-AL1)

grove den

vegetatietype

douglas

douglas

11.1

16.5

7.6

9.8

0

13.6

19.5

9.6

0

*

25.9

*

1) P-AL = P,extraheerbaar met ammoniumlactaat-azijnzuur
*: geen gegevens
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uitkomsten benadrukken het belang van onderzoek naar de N-voorziening van bossen maar ook dat de resultaten van totaal-bepalingen in het grondonderzoek voor de
vegetatie van betekenis kunnen zijn.
Als derde onderwerp komt de betekenis van de voorgeschiedenis van wintereikenopstanden op de Veluwe ter sprake.Van de onderzochte wintereikenopstanden
op holtpodzolgronden bleken er zeven te zijn ontstaan uit doorgeschoten eikenhakhout. Een vergelijking van enkele bodemeigenschappen per vegetatietype in opstanden waarvoor de hakhoutcultuur wordt vermeld maakt waarschijnlijk dat enkele
vroegere hakhoutpercelen worden gekenmerkt door een lager organische-stofgehalte
en een lager N-totaal-gehalte maar niet door een lagere kwaliteit van de organische
stof (tabel 8.6). In de hakhoutcultuur was diepe grondbewerking gebruikelijk (Van
Goor 1952a; Van Oosten Slingeland 1958; Sissingh 1982). Grondbewerking heeft in
holtpodzolgronden een verlaging van het organische-stof-gehalte en van het Ntotaal-gehalte tot gevolg (Van Goor 1952a). De hakhoutcultuur zelf komt als oorzaak
van deze verschillen niet in aanmerking omdat in alle zeven opstanden deze
bedrijfsvorm was uitgeoefend, zodat effecten veroorzaakt door verschillen in de
afvoer van biomassa en minerale-voedingsstoffen geen rol spelen.
Tabel 8.5
Percentage door de uitkomsten van enkele N-bepalingsmethoden verklaarde variantie van
de S-waarde van zomereikenopstanden en van vegetatietypen.
Table 8.5
Explained variance (R2acjß of the Svalue and vegetation types of pedunculate oak
stands, by some soil-N extraction methods.
N-KARAKTERISTIEK
R

N-totaal
N

adj

org

N-mineraal
NH 4 -N
N03-N
NH4-N/N03-N
NH 4 -N/N-mineraal

(%)
vegetatietype
69.4
57.6
32.7
27.4
60.9
59.6
74.5

S-waarde
21.4
6.9
26.4
27.1
56.5
25.7
62.9

Tabel 8.6
Bodemchemische eigenschappen van vegetatietypen inwintereikenopstanden na hakhoutcultuur op de Veluwe.
Table 8.6
Soil chemical properties of vegetation types in formerly-coppiced sessile oak stands on the
Veluwe.
vegetatietype

Rll
R12
R2

org. stof
(%)
5.3
3.8
2.8

N-totaal
(%)
0.103
0.084
0.060

N
(%)
1.94
2.21
2.16

S-waarde
(m)
25.8 (n=l)
26.0 (n=3)
26.7 (n=3)
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Uit de vergelijking van bodemeigenschappen per vegetatietype volgt dat in
deze wintereikenopstanden een "rijker" vegetatietype (R2) samengaat met een lager
organische-stofgehalte en met een lager N-totaal-cijfer. Daarentegen zijn de verschillen tussen N per vegetatietype klein. De boniteit (S-waarde) van de wintereikenopstanden loopt weinig uiteen (er bestond geen significant verschil tussen de Swaarde op de vegetatietypen R12 en R2).
Bovenstaande conclusies berusten op een gering aantal waarnemingen. Als
alle opgenomen wintereikenopstanden op holtpodzolgronden (n = 23) volgens een
discriminant-analyse worden geordend, kunnen twee combinaties van vegetatietypen worden onderscheiden, die significant (p = 0.05) van elkaar verschillen in het
organische-stofgehalte (tabel 8.7).
De onderscheiden groepen van vegetatietypen verschillen bijna even duidelijk in het N-totaal-gehalte: de groep met lage organische-stofgehalten heeft ook lage
N-totaal-gehalten.
Analyse van de twee onderscheiden vegetatiegroepen geeft aan dat deze groepen verschillen vertonen in voorgeschiedenis. De eerste groep bestaat uit wintereikenopstanden op holtpodzolgronden met een laag organische-stofgehalte (gemiddeld: 2.8%). Ze worden gekenmerkt door slechts één vegetatietype, namelijk R2.
Deze vijf opstanden worden tevens gekenmerkt door een laag N-totaal-gehalte. Vier
van deze vijf opstanden op holtpodzolgronden met het lage traject van organischestofgehalten hebben in vroeger tijd hakhoutbeheer gekend. De tweede groep bestaat
hoofdzakelijk uit opstanden met de vegetatietypen R i l , R12, R2 en R3. Van de tot
vegetatietype R i l behorende zes opstanden hebben er vijf geen hakhoutvoorgeschiedenis, van de tot vegetatietype R12 hebben twee opstanden geen, twee opstan-

Tabel 8.7
Gemiddelde waarden en trajecten van enkele bodemeigenschappen van wintereikenopstandenopholtpodzolgronden,geordend volgenshet organische-stofgehalte.
Table8.7
Meanvaluesandranges ofsomesoilpropertiesof sessile oakstandson "holtpodzolgronden",arrangedbyorganicmatterconcentration.

bodemvariabele
OS

(%)

Nto (%)
pH-KCl
Norç (%)
PtolmgP.lOOg-1)
VL

gr

(COMBINATIE VAN) VEGETATIETYPE(N)
R2(n=5)
R11(n=6)+R12(n=5)+R2(n=4)
+R3(n=2)+Z(n=1)
2.8 (2.2-3.1)
0.060 (0.047-0.061)
3.8
2.13
12.2
2.8

(..-..):minimum-maximum-trajectvanhet gehalte
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den wel een hakhoutvoorgeschiedenis. Verder behoren tot deze tweede groep vier
opstanden met type R2, die geen hakhoutvoorgeschiedenis hebben. Men kan deze
resultaten als volgt samenvatten: onder wintereikenopstanden op holtpodzolgronden met een tamelijk laag organische-stofgehalte (2.2-3.1%) komt uitsluitend vegetatietype R2 voor, onder wintereikenopstanden met een tamelijk hoog organischestofgehalte (3.2-8.0%) komen de vegatatietypen R i l , R12, R2 en R3 voor. De door de
grondbewerking van holtpodzolgronden met vegetatietype R i l (en waarschijnlijk
ook met R12) in gang gezette hogere biologische activiteit (Van Goor 1952a) heeft
blijkbaar geleid tot het ontstaan van een rijker vegetatietype (R2) zonder dat dat tot
uiting komt in hogere waarden van belangrijke variabelen als N ,P-totaal, VL en
de S-waarde maar wel in lagere waarden van het N-totaalcijfer en van het organische-stofgehalte. Het vegetatietype indiceert in deze wintereikenopstanden op holtpodzolgronden overwegend de toegenomen intensiteit van de biologische bodemactiviteit, die is veroorzaakt door de grondbewerking, die afbraak van organische stof
en stikstofverlies tot gevolg heeft gehad. Gronden met vegetatietype R2 zijn "armer"
dan die met vegetatietype R i l en R12 wat betreft het organische-stofgehalte en het
N-totaal-cijfer. In dit opzicht wijken ze af van gronden in zomereikenopstanden,
waar de tendens bestaat dat R2 in deze opzichten "rijker" is dan R i l en Rl2.
Het optreden van "rijkere" vegetatietypen op holtpodzolgronden na diepe
grondbewerking is ook waargenomen door De Rijk (1983, 1992) die een onderzoek
heeft uitgevoerd in een aantal opstanden in het Edese Bos. Merkbare invloed van de
grondbewerking op de boniteit van loofboomsoorten (zomereik, wintereik en beuk)
kon niet worden aangetoond, maar in de vegetatietypen was een verschuiving waarneembaar. Op hoogstens ondiep (meestal 0-0.5 m) bewerkte holtpodzolgronden
bedroeg het percentage opstanden waarin de combinatie van "armere" vegetatietypen
H2+R12 voorkwam 65 %. Dit percentage was op diep (> lm) bewerkte holtpodzolgronden teruggelopen naar 35%.Het "rijkere" type R2 is slechts in 20% van het aantal opstanden op ondiep bewerkte gronden waargenomen, maar in 80% van het aantal opstanden op diep bewerkte gronden. Diepe grondbewerking had dus een verschuiving van een "armer" naar een "rijker" vegetatietype veroorzaakt. De door De
Rijk (1992) gesignaleerde tegenstrijdigheid in de gevolgen van grondbewerking van
holtpodzolgronden op het ecosysteem is verklaarbaar als men de aard van de effecten van grondbewerking in wintereikenbossen op holtpodzolgronden onderkent. De
grondbewerking heeft een effect op enkele eigenschappen van de bodem, nl. het
organische-stofgehalte, het N-totaal-, het P-totaal-cijfer en de biologische bodemactiviteit (Van Goor 1952a). De bodemvruchtbaarheid noch de watervoorziening zijn
echter zodanig verslechterd dat de boniteit van de wintereik is afgenomen. In de
vegetatie is wel een verschuiving opgetreden, paradoxaal genoeg in de richting van
een "rijker" type op deels aan stikstof en aan organische stof verarmde gronden.
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8.5 Deverklaring vandeverschillentussenvegetatietypen uit groeiplaatseigenschappen enfactoren2
8.5.1 Probleemstelling
Uit de bewerking van de vegetatiegegevens en de groeiplaatseigenschappen
(paragraaf 8.4.1) is naar voren gekomen dat niet één enkele groeiplaatseigenschap de
verschillen tussen de vegetatietypen verklaart, maar dat meerdere groeiplaatseigenschappen een rol spelen. Tevens speelt een aantal factoren een rol en wel in die zin
dat de relatie tussen groeiplaatsvariabelen en de vegetatie afhankelijk is van een of
meer factoren. Tot de laatste behoort in ieder geval de boomsoort. Het is echter denkbaar dat ook regionale verschillen optreden. Uit de correlaties tussen vegetatietypen
en groeiplaatsvariabelen cq. factoren verkrijgt men echter geen duidelijk inzicht in
de directe betekenis van deze predictorvariabelen. Deze hangen ni. met elkaar samen
hetgeen kan leiden tot indirecte relaties. Het onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen de vegetatie en de gezamenlijke groeiplaatsvariabelen en -factoren riep
de volgende vragen op:
- Hoe hangt de reeks van vegetatietypen samen met een combinatie van
bodemvruchtbaarheidsvariabelen, watervoorziening en groeiplaatsfactoren.
- In hoeverre moet worden gestratificeerd met behulp van groeiplaatsfactoren om een zo goed mogelijke "verklaring" te vinden voor de vegetatietypen uit de bodemvruchtbaarheidsvariabelen en de watervoorziening.

8.5.2 Statistische methode
De vragen die in 8.5.1. zijn gesteld, zijn onderzocht door toepassing van een
stapsgewijze discriminant-analyse, waarbij gebruik is gemaakt van de statistische
softwarepakketten SPSS X (de procedure DISCRIMINANT voor de stapsgewijze discriminant-analyse, en de procedures ONEWAY en BREAKDOWN voor de variantieanalyses) (Dixon 1985) en BMDP (module 7M, speciaal voor de "jackknife" methode
voor de schatting van de correct geclassificeerde vegetatietypen) (Norusis 1985). De
volgende variabelen en factoren zijn in de discriminant-analyse ingevoerd:
- Als kwantitatieve onafhankelijke variabelen: voor de karakterisering van
de watervoorziening de gradatie van het vochtleverend vermogen (VL ),
voor de karakterisering van de bodemvruchtbaarheid de pH-KCl-waarde,
het stikstofgehalte van de organische stof (N ) en het P-totaal-cijfer (mg
P.lOOg"1). Andere bodemvruchtbaarheidsvariabelen (zoals het K-HCl-cijfer) konden niet in de berekeningen worden betrokken omdat ze te incidenteel waren gemeten.
- Als kwalitatieve onafhankelijke variabelen (factoren) voor de "lichte" bossen:

Destatistische procedures zijn uitgevoerd doorG.F.P. Martakismet deprogramma's SPSSX
en BMDP.
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(a) de boomsoorten grove den (GD),Japanse lariks (JL),
'Robusta'populier (RO), wintereik (WK) en zomereik (ZK)
(b) de bosgebieden zoals ze zijn aangeduid in tabel 4.4
(c) de vegetatietypen H l , H2, R i l , R12,R3,Z, Kl, K2,K23 en K3 (het aantal waarnemingen met de typen R4, ZKl en Kl2 was te gering voor de
statistische analyse)
- Als kwalitatieve onafhankelijke variabelen (factoren) voor de "donkere"
bossen:
(a) de boomsoorten beuk (BU), douglas (DG) en fijnspar (FS)
(b) de bosgebieden zoals aangeduid in tabel 4.4
(c) de vegetatietypen I t/m VI;
Hetvegetatietype VIIisnietindestatistischeanalysevan"donkere"bossen inbeschouwinggenomen omdat degemiddelde waarden van allebodemvruchtbaarheidsvariabelen voor
dit vegetatietype extreem hoog (voor P-totaal, pH en N )of extreem laag (voor de gradatie
van het vochtleverend vermogen) waren, met een hoge spreiding als gevolg van het geringe
aantal waarnemingen (n=8).
De statistische analyse is volledig opgenomen in bijlage B.

8.6 Resultaten
8.6.1 "Donkere" bossen
Uit de stapsgewijze discriminant-analyse voor de waarnemingen in "donkere"
bossen blijken vijf significant aan de verklaring van de variantie van de vegetatietypen bijdragende variabelen en factoren te kunnen worden geselecteerd (Bijlage B,
tabel B.1.3),namelijk debodemvariabele P-totaal (na transformatie: ln(P-totaal) en de
gradatie van het vochtleverend vermogen (VL ), twee boomsoortfactoren (douglas
(DG) en fijnspar (FS)) en een bosgebiedfactor (Noord-Brabant, westelijke helft (ZW)).
Het percentage van de correct geklassificeerde vegetatietypen, dat is berekend met
de "jackknife"methode, bedraagt 34.7 % (zie Bijlage B, tabel B.1.4.A, kolom 7).
Vereenvoudiging van het aantal vegetatietypen tot twee ("arm" en "rijk") doet het percentage correct geklassificeerde vegetatietypen toenemen (74.0%) maar de bruikbaarheid van deze eenvoudige indeling is gering. Uit het ordinatiediagram (figuur
14) waarin de resultaten van de stapsgewijze discriminant-analyse kunnen worden
weergegeven volgt als belangrijkste conclusie dat de bodemvruchtbaarheidsvariabele ln(P-totaal) de overheersend positieve variabele is voor de vegetatietypen IV,V en
VI, en de watervoorziening VL de overheersend negatieve variabele voor deze
vegetatietypen. Dat laatste wordt veroorzaakt door de betekenis van de numerieke
volgorde van VL : hoe lager de numerieke waarde, hoe hoger het vochtleverend vermogen. Verschillen in N en pH-KCl spelen blijkbaar voor het verklaren van vegetatieverschillen in "donkere" bossen geen rol van betekenis. Daarentegen is wel een
invloed merkbaar van de boomsoorten. Douglas en fijnspar waren overheersend
negatieve variabelen voor de vegetatietypen IV, V en VI en overheersend positieve
variabelen voor de vegetatietypen I en II. Dit laatste resultaat is verklaarbaar uit het
gegeven dat in opstanden met de drie onderzochte boomsoorten beuk, douglas en
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fijnspar de vegetatietypen I en II niet in de opgenomen beukenopstanden zijn aangetroffen.
De voornaamste verschillen tussen de vegetatietypen in termen van bodemvruchtbaarheidsvariabelen en groeiplaatsfactoren worden goed weergegeven door
hun rangorde (I t/m VI), waarbij het verschil tussen de typen IV en V weinig uitgesproken is. Verder blijkt uit de stapsgewijze selectie dat voor de "donkere" bossen
N ,pH-KCl en bosgebied (behalve het bosgebied ZW) niet significant verschillend
waren voor de "rijke" en de "arme" vegetatietypen.
Debijdrage van de variabelen en factoren aan de vegetatieverschillen kan worden weergegeven door de berekening van de x-coördinaten van het vegetatietype in
het ordinatiediagram. De eerste canonische variabele (x-as) speelt de belangrijkste
rol (percentage verklaarde variantie 80%). Verder hebben de vegetatietypen met een
lage rangorde (I,IIen III) positieve gemiddelde coördinaten en de vegetatietypen met
een hoge rangorde (IV,Ven VI)negatieve gemiddelde coördinaten voor de betreffende eerste canonische variabele. De coördinaten van de vegetatietypen (groepgemiddelden) zijn bepaald uit de gestandaardiseerde canonische coëfficiënten van de eerste en de tweede discriminantfuncties (zie Bijlage B, tabel B.1.6). Omdat de eerste
canonische functie de belangrijkste rol speelt is alleen deze canonische functie in
beschouwing genomen. De x-coördinaat van het vegetatietype (links: negatief;
rechts: positief) in het ordinatiediagram (figuur 14) kan worden berekend uit de
can.var.2

^ A Fijnspar Norwayspruce
JlA

• VI

VL g r soilwatersupplyclass

• Il
• IV
-1
can.var.1

In(P-totaal) ln(P total)

Douglas Douglas-tir

ZW Southwest

• I

canonischediscriminant-functiegeëvalueerdaangroepsgemiddelden(centroiden)
canonicaldiscriminantfunctionevaluatedformeansofgroups(centroids)
gestandaardiseerdecanonischediscriminant-functiecoëfficiënten
standardizedcanonicalcoefficientsofdiscriminantfunctions

Figuur 14
Resultaten van de stapsgewijze discriminant-analyse voor "donkere" bossen:vegetatietypen*) (vet), bodemvruchtbaarheidvariabelen (
• )en groeiplaatsfactoren (
^- )
**)(cursief).
Figure 14
Results of the stepwisediscriminant analysis for "dark"forests: vegetation types (bold),
soilfertility variables (
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gestandaardiseerde canonische coëfficiënten van de eerste discriminantfunctie:
x-cördinaat van het vegetatietype in "donkere" bossen =
- (0.60821*ln(P-totaal) +0.50393) + 0.61172*VLe "gr
+ 1.41319*DG + 0.85434*FS
- 0.02873*ZW
(DG,FS en ZW zijn dummy-variabelen, met waarde 0bij afwezigheid en waarde 1bij aanwezigheid ervan)
Deze formule is niet bedoeld als voorspellingsformule voor het te verwachten
vegetatietype maar geeft de coördinaat van het vegetatietype op de x-as aan. De formule demonstreert getalmatig wat uit de ordinatie-analyse bleek, nl. dat verschillen
tussen vegetatietypen in "donkere" bossen kunnen worden verklaard uit verschillen
in bodemvruchtbaarheid (P-totaal) en watervoorziening. De pH-KCl-waarde komt in
de formule niet voor. Deboomsoorten douglas en fijnspar beïnvloeden de relatie tussen vegetatie en bodemvariabelen. Hun invloed komt daarin tot uiting dat in douglas- en fijnsparopstanden de positie van de vegetatie op de x-coördinaat van het
ordinatiediagram verschuift van negatief naar positief, hetgeen inhoudt dat het vegetatietype "armer" wordt.

K23
H1

H2

pH-KCI

R11
R12

VLc
can.var.1

R3 *
-3.0

-2.5

-2.0 • -1.5
R2

-1.0

0.5

-0.5

1.0

1.5

2.0 • 2.5

f
i In(Norg)
-0.5 in(P-totaal) ln(Ptotal)

K1

3.0
•

3.5

-H4.5

4.0

K2

•

K3

-1.0

-1.5
* canonischediscriminant-functiegeëvalueerdaangroepsgemiddelden (centroiden)
canonicaldiscriminantfunctionevaluatedformeansofgroups (centroids)
" gestandaardiseerdecanonischediscriminant-functiecoëfficiënten
standardizedcanonicalcoefficientsofdiscriminantfunctions

Figuur 15
Resultaten van de stapsgewijze discriminant-analyse voor "lichte" bossen: vegetatietypen
*) (vet), bodemvruchtbaarheidvariabelen (
• ) en groeiplaatsfactoren (
• )
**)(cursief) (boomsoorten en bosgebieden niet aangegeven).
Figure 15
Resultsof the stepwise discriminant analysis for "light" forests: vegetation types*) (bold),
soil fertility variables (
• A and site factors (
^~)**) (italic) (tree species and
forest regions not indicated).
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8.6.2 "Lichte" bossen
De belangrijkste conclusies die uit de discriminant-analyse van de gegevens
van "lichte"bossen zijn te trekken, zijn:
- Er is een duidelijk onderscheid tussen de vegetatietypen Kl, K2, K23 en
K3 van de "rijke" reeks (rechts van de tweede canonische variabele in het
ordinatiediagram (figuur 15)) en de typen Hl, H2, R i l , R12,R2 en R3 van
de 'arme" reeks (links van de tweede canonische variabele). Het vegetatietype Z ligt aan de linkerkant van de tweede canonische variabele en dichter bij de "arme" dan bij de "rijke" reeks vegetatietypen. Tussen de vegetatietypen Hl, H2, R i l , R12, R2 en R3 bestaat geen duidelijk onderscheid.
- 'Robusta'populier (RO) is de heersende boomsoort, en pH-KCl, ln(N )en
ln(P-totaal) zijn de overheersende bodemvruchtbaarheidsvariabelen voor
de vegetatietypen Kl, K2,K23en K3.Een hoge waarde van de gradatie van
het vochtleverend vermogen is de overheersende bodemvariabele voor de
vegetatietypen Hl, H2, R i l , R12 en R2, en een lage waarde van deze gradatie voor de vegetatietypen Kl, K2, K23 en K3.De verklaring hiervoor is
dezelfde als bij de "donkere" bossen, nl. een lage numerieke waarde van
VL betekent een hoog vochtleverend vermogen. Als 'Robusta'populier uit
de ordinatie-analyse wordt weggelaten, blijken pH-KCl en InPto de positieve overheersende variabelen te zijn voor de vegetatietypen Kl, K2 en K3
(het type K23 is alleen in 'Robusta'opstanden onderscheiden). De relatie
tussen de vegetatietypen en de pH-KCl-waarde is dus niet geheel afhankelijk van de boomsoort RO omdat de zomereik (ZO) in het model blijft, en
een aantal zomereikenopstanden op gronden met een hoge pH-KCl-waarde voorkomt. De pH-KCl is niet de overheersende variabele voor de "rijke"
vegetatietypen maar deelt deze plaats met ln(P-totaal) en ln(N ), die de
bodemvruchtbaarheid aanduiden.
- Vereenvoudiging van het aantal vegetatietypen tot twee nieuwe typen
("arm" en "rijk") doet het percentage correct geklassificeerde vegetatietypen
sterk toenemen (92.3%) maar evenals bij de "donkere" bossen is zo'n vereenvoudiging onbruikbaar voor praktische toepassing in bossen.
De eerste canonische variabele speelt ook hier de belangrijkste rol (percentage verklaarde variantie 78.3%). De vegetatietypen met lage rangorde (Hl, H2, R i l ,
Rl2, R2 en R3) hebben negatieve gemiddelde coördinaten, de vegetatietypen met
hoge rangnummers (Kl, K2, K23 en K3) hebben positieve gemiddelde cordinaten
voor de eerste canonische variabele (het enige afwijkende vegetatietype is Z, dat
bijna op de oorsprong van de x-as is gelegen, als in het ordinatiediagram ook de
boomsoort zou zijn opgenomen). De coördinaten van de vegetatietypen (groepgemiddelden) zijn bepaald door de gestandaardiseerde canonische coëfficiënten van
de eerste en de tweede discriminantfunctie (Bijlage 2, tabel B. 2.4). Omdat evenals
in "donkere"bossen de eerste canonische functie de belangrijkste rol speelt, is alleen
deze eerste canonische functie in beschouwing genomen. De formule waarmee de xcoördinaat van het vegetatietype in het ordinatiediagram wordt weergegeven heeft
de vorm:
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x-cördinaat van het vegetatietype in "lichte" bossen =
+ 0.51178*pH-KCl + (0.29942*ln(P-totaal) + 0.248086)
+ 0.01834*ln(N org ) - 0.18958*VL gr
+ 0.65706*RO + gebiedconstante
Evenals voor "donkere" bossen geldt dat de formule niet bedoeld is om het
vegetatietype te voorspellen, maar dat deze de plaats van het vegetatietype op de xas t.o.v. het nulpunt van het coördinatenstelsel in het ordinatiediagram aangeeft. De
formule geeft aan dat verschillen tussen vegetatietypen in "lichte" bossen kunnen
worden verklaard uit verschillen in bodemvruchtbaarheid (ln(N )en ln(P-totaal) ,
in pH-KCl-waarde en in de watervoorziening. Deze relatie wordt in zoverre beïnvloed door de boomsoort dat ze in populierenopstanden afwijkt van de overige
boomsoorten maar dat tussen de andere "lichte"boomsoorten in dit opzicht geen verschil bestaat. De populier geeft dus aanleiding tot een verschuiving naar een "rijker"
vegetatietype bij eenzelfde niveau van bodemvruchtbaarheid en pH-KCl. Verder
speelt het bosgebied een rol. Een van de verklaringen voor de opname van het bosgebied in de formule is de ongebalanceerdheid van de steekproef van vegetatietypen
per boomsoort. De vegetatieopnamen in Japanse-lariks-opstanden hebben alleen
betrekking op het NO-gebied, die in grovedennenopstanden op het ZO-,ZW-,CO- en
O-gebied.Daarentegen ontbreken vegetatieopnamen van alle "lichte"boomsoorten in
het PO-gebied (Oostelijk Flevoland), behalve in 'Robusta'opstanden. Verschillen in
vegetatietypen tussen gebieden zullen waarschijnlijk voor een deel zijn toe te schrijven aan de steekproefopzet. Het is mogelijk dat andere regionale verschillen (b.v klimaatverschillen) een rol spelen, maar dat valt uit het materiaal niet op te maken.

8.7 Discussie en conclusies
Deverschillen tussen bosvegetaties blijken voor een deel samen te hangen met
verschillen tussen de N-, P- en watervoorziening. Vanaf het begin van het bosvegetatieonderzoek heeft de vraag gespeeld of de bodemchemische onderzoekmethoden,
die in het bosgroeiplaatsonderzoek werden toegepast ookbruikbaar zouden zijn voor
het bosvegetatieonderzoek of dat op landbouwkundig georiënteerde methoden
moest worden overgegaan. In het bosgroeiplaats- en in het bosbemestingsonderzoek
was echter de tegengestelde tendens aanwezig, nl. terughoudendheid ten aanzien
van de in het landbouwkundig onderzoek toegepaste chemische extractiemethoden.
Het hier besproken onderzoek heeft aan deze vraag betrekkelijk weinig aandacht
besteed omdat het bosvegetatieonderzoek was gekoppeld aan het groeiplaatseisenonderzoek, waarin is uitgegaan van de toepassing van extractiemethoden die hun
bruikbaarheid hadden bewezen. Men kan tegen deze methoden aanvoeren dat de
bemonstering te diep (0-25 cm) is geweest omdat de wortels van de vegetatie waarschijnlijk geconcentreerd zijn in de bovenste centimeters van de minerale grond, dat
de O-horizont als wortelmilieu voor de bosvegetatie is verwaarloosd en dat de uitkomsten van de extractiemethoden te weinig gedifferentieerde resultaten hebben
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opgeleverd zodat ze de beschikbaarheid van N en P voor de vegetatie niet voldoende weergeven. Ondanks dezebeperkingen blijkt dat methoden waarmee totaal-gehalten van N en P worden bepaald, een zekere bruikbaarheid bezitten voor het bosvegetatieonderzoek. Die bruikbaarheid is voor de relatie tussen de vegetatietypen in
zomereikenopstanden en de N-voorziening zelfs groter dan voor de relatie tussen
vegetatietype en P-voorziening in grovedennenopstanden, waar de in het landbouwkundig onderzoek gebruikelijke P-AL-methode de hoogste correlatie gaf te zien met
de vegetatietypen. De N-voorziening van bos en vegetatie en in zekere zin de P-voorziening worden redelijk gekarakteriseerd door de waarden van N Q en P-totaal, die
worden toegepast in het bosgroeiplaatseisenonderzoek. Tussen "donkere" en "lichte"
bossen bestaat schijnbaar een verschil omdat in de eerste groep alleen de P-voorziening, in de tweede groep zowel de N- als de P-voorziening significant bijdragen aan
de verklaring van verschillen tussen de vegetatietypen. Dit verschil blijkt te berusten
op de nauwe samenhang tussen N- en P-voorziening. Als ni. de als ordinale variabelen op te vatten vegetatietypen in donkere bossen worden getransformeerd tot
kwantitatieve variabelen en een regressieberekening wordt uitgevoerd met de variabelen P-totaal, N en N +P-totaal dan blijken de waarden van R 2 a d j nauwelijks
te verschillen (resp. 38.6%, 38.8 en 39.2% verklaarde variantie van de getransformeerde vegetatietypen). Als alleen P-totaal in de regressieberekening wordt opgenomen blijkt ook de variabele N-totaal significant bij te dragen aan de verklaring van
vegetatieverschillen, hetgeen een argument is voor de betekenis van de N-voorziening naast de P-voorziening. P-totaal en N
zijn positief met elkaar gerelateerde
groeiplaatseigenschappen. Naast de bodemvruchtbaarheid speelt ook de watervoorziening een rol. Dit aspect is door Bannink, Leys &Zonneveld (1973) naar voren
gebracht voor de vegetatietypen R4 en Z.Afgezien daarvan is de afhankelijkheid van
de watervoorziening van de vegetatietypenindeling algemener en komt overeen met
de waarneming dat bij gelijk niveau van bodemvruchtbaarheid de vegetatiesamenstelling ook door de watervoorziening wordt beïnvloed (Klijn & De Waal 1992).
In bovenstaande opsomming van overheersende predictorvariabelen ontbreekt
de pH-KCl-waarde. Uit de berekeningen volgt dat de pH-KCl-waarde geen significante bijdrage levert aan de verklaring van vegetatietypeverschillen in "donkere" bossen.
In "lichte" bossen is wel van een bijdrage van de pH-KCl-waarde aan vegetatieverschillen sprake. De pH-KCl-waarde verklaart het verschil tussen de "arme" en de
"rijke" groep vegetatietypen echter niet alleen want ook de boomsoort
('Robusta'populier), ln(N ) en ln(P-totaal) zijn belangrijke variabelen voor "rijke"
vegetatietypen. Deze resultaten kunnen het beste worden verklaard als een overheersende invloed van de bodemvruchtbaarheid en de watervoorziening op het vegetatietype. De pH-KCl speelt alleen een rol als kalkloze (pH-KCl < 6.5) en kalkhoudende gronden (pH-KCl > 6.5) worden vergeleken, maar dit verschil is verstrengeld
met verschillen in bodemvruchtbaarheid. De betekenis van pH-verschillen is dus
gekoppeld aan het verschil in CaC0 3 -gehalte. In zure gronden (pH-KCl <6.5) hebben
pH-verschillen blijkbaar geen significante invloed op devegetatie (hetgeen iets anders
is dan het effect van bekalking op de vegetatie!). Verschillen in boomsoort zijn wel
van belang (fijnspar en douglas vs.beuk; populier vs. andere "lichf'boomsoorten).
De overeenkomst van de relaties zoals die in het vegetatie-onderzoek in
Nederlandse bossen zijn gevonden, met het door Ellenberg et al. (1992) voor
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Midden-Europa ontwikkelde systeem van milieu-indicatorwaarden voor plantensoorten (waarin de op de bodem betrekking hebbende groeiplaatseigenschappen zijn
samengebracht in drie ordinale variabelen , nl. "Feuchtezahl", "Reaktionszahl" en
"Stickstoffzahl bzw. Nährstoffzahl") is een gedeeltelijke. Wat betreft de indicatiewaarde van plantengemeenschappen voor de watervoorziening ("Feuchtezahl") en
voor de voedingstoestand ("Stickstoffzahl") bestaat overeenstemming, maar niet voor
de betekenis van de pH, die in Nederlandse bossen op kalkloze gronden blijkbaar
gering is. De conclusie omtrent het relatief geringe belang van de pH-waarde is
onlangs ook voor Zwitserse beukenbossen getrokken door Zimmerli & Schütz (1995).
De opbouw van het systeem van groeiplaatsindicatorwaarden voor plantensoorten in
British Columbia (Klinka, Krajina, Ceska & Scagel 1989), dat wel indicatoren voor de
N-voorziening maar niet voor de pH bevat, geeft eveneens het gering geachte belang
van de pH-waarde aan, voor zover het niet om extreme situaties gaat.
Vergelijkt men bovenstaande uitkomsten met die van andere onderzoekingen
van vegetaties op landelijke schaal dan vallen zowel overeenkomsten als verschillen
op. De conclusie dat de boomsoort in zekere mate debosvegetatie bepaalt komt overeen met die van Dirkse & DeMolenaar (1994).Deze conclusie spreekt overigens voor
zichzelf omdat deboomsoort van invloed is op onder andere de hoeveelheid getransmitteerd licht, de watervoorziening, de strooiselproductie, de strooiselvertering en
de concurrentie om voedingsstoffen. Gedeeltelijk bestaat ook overeenstemming met
de resultaten van Woldendorp (1993), die vond dat de soortensamenstelling van
vegetaties in de eerste plaats met de P-beschikbaarheid is gecorreleerd, en in mindere mate met de pH en met de K-voorziening. Op debetekenis van de pH-KCl-waarde voor bosvegetaties is hierboven reeds ingegaan. De correlaties tussen het K-HC1cijfer en de bosvegetatietypen zijn gering (grove den, douglas, fijnspar,
'Robusta'populier) of een gevolg van verstrengeling met substraatverschillen (zandgronden vs. mariene-kleigronden). Het onderzoek dat het meeste gemeen heeft met
het bosvegetatieonderzoek is dat van bosvegetaties als onderdeel van de Nederlandse
Bosstatistiek (Dirkse 1987).In dat onderzoek is de vegetatie beoordeeld met het indicatorwaarden-systeem volgens Ellenberg. Uit het onderzoek werd afgeleid dat de
vegetatiesamenstelling geen relatie vertoonde met de watervoorziening, wel met de
pH en met de N-voorziening. De conclusie betreffende de N-voorziening is in overeenstemming met de uitkomsten van het bosvegetatieonderzoek van "De
Dorschkamp", maar de andere twee zijn dat niet. Een mogelijke verklaring voor het
verschil in de reactie van de vegetatie op de waterhuishouding kan gelegen zijn in
de methode waarmee de waterhuishouding isgekarakteriseerd. In het onderzoek van
"De Dorschkamp" is de gradatie van het vochtleverend vermogen beoordeeld, die
onafhankelijk is van het vegetatietype, terwijl in het onderzoek, dat berust op de
gegevens van de Nederlandse Bosstatistiek (Dirkse 1987), de watervoorziening is
afgeleid uit de vegetatie zelf door toepassing van de Ellenbergse indicatorwaarden.
Het verschil tussen de conclusie betreffende de indicatiewaarde van de vegetatie
voor pH-KCl-verschillen berust op de toegepaste methoden. In het vegetatieonderzoek als onderdeel van de Nederlandse Bosstatistiek is de Ellenberg-methode toegepast, die ervan uitgaat dat de frequentie van het optreden van een plantensoort onder
meer afhankelijk is van de pH-waarde van de bovengrond. In het onderzoek van "De
Dorschkamp" en de Stichting voor Bodemkartering is niet van deze veronderstelling
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uitgegaan, maar is de relatie tussen vegetatietype en pH-KCl achteraf onderzocht.
Deze uitkomsten van het onderzoek naar de relatie bosvegetatie-groeiplaats
hebben enige consequenties voor de beoordeling van veranderingen in het milieu in
relatie tot de bosvegetatie. Uit de stand van zaken op dit moment kan men concluderen dat, waar de vegetatie van bossen van samenstelling verandert en geen aanwijzingen bestaan dat P-bemesting heeft plaatsgevonden of de grondwaterstand permanent is veranderd, de N-voorziening als eerste oorzaak van veranderingen in de
vegetatiesamenstelling het meest voor de hand ligt, voor zover het niet gaat om structurele veranderingen in de opstand zelf als gevolg van de opstandontwikkeling. Het
afleiden van pH-veranderingen uit veranderingen in de vegetatiesamenstelling is
niet verantwoord. Omdat uit het bosvegetatieonderzoek is gebleken dat meerdere
variabelen en factoren gezamenlijk de samenstelling van de vegetatie bepalen en de
verklaarde variantie niet hoog is,is het niet raadzaam om uit vegetatieveranderingen
zonder meer te concluderen tot de werking van bepaalde oorzaken, maar moeten ook
andere methoden worden toegepast. Het afleiden van bodemkundige eigenschappen
uit de vegetatie moet worden ontraden als het gaat om detailverschillen. Daarvoor
staan directe methoden ter beschikking.
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9. LANDEVALUATIE VOOR BOSBOUW
IN NEDERLAND OP BOS- EN LANDBOUWGRONDEN
9.1 Inleiding
De boomsoortenkeuze is een van de belangrijkste beslissingen die de bosbouwer moet nemen. Een citaat uit een voor de FAO opgestelde publicatie (Champion&
Brasnett 1958) vat de essentie hiervan samen: "One of the first questions the practising forester has to askhimself when he is faced with the problem ofplanting an area
with trees is: 'What species should I use?'. This contribution [...] attempts to review
the factors that should guide him in reaching this decision. It will be seen that, as
usual in forestry, long-term effects must be kept in mind, despite the greater prominence of the prospects of early results offered by the species favoured. It will also be
very apparent that our knowledge of these factors for individual species or plant
communities is [...] inadequate for our needs, but recognition of this fact should not
deter us from making all possible use of such information as does exist". Het gevolg
van de boomsoortenkeuze is dat land voor de duur van enkele jaren tot enkele eeuwen is begroeid met één of enkele boomsoorten en daarbij is blootgesteld aan de per
jaar uiteenlopende weersomstandigheden, aan de invloed van het klimaat (onder
andere van belang in verband met de herkomst), aan ziekten, plagen, calamiteiten,
aan atmosferische depositie, en aan de invloed van het bos.
De overwegingen die door de bosbouwer worden gemaakt zijn een vorm van
landevaluatie. Landevaluatie wordt in het kort gedefinieerd als "de voorspelling van
het gedrag van land als het wordt gebruikt voor een specifiek doel" (A
Framework...1976; Land evaluation...1984). Een definitie die hiermee zeer verwant
is en afkomstig is uit de landschapsecologie, luidt: "Landevaluatie is een onderdeel
van het proces van planning, namelijk dat deel dat substantiële kennis van het land,
waarover de planning gaat, in een vorm brengt waardoor deze kennis in de verdere
planning geïntegreerd kan worden" (Vink 1980). In de landevaluatie is "bosbouw" te
beschouwen als een vorm van landgebruik 3 , vergelijkbaar met vormen van landgebruik als akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. Een systematisering van de landevaluatieprocedure voor de bosbouw is de FAO-publicatie "Land evaluation for forestry"
(1984), die de fysieke en de economische evaluatie beschrijft. Onder de fysieke landevaluatie verstaat men het proces waarbij mogelijkheden en beperkingen van land
worden beoordeeld voor een bepaalde vorm van landgebruik op basis van bodem,
klimaat, topografie en hydrologie (Hendriks 1993; Van Lanen 1991). De bosbouwpraktijk heeft steeds belangstelling gehad voor de fysieke landevaluatie omdat het
product "hout" meestal pas na een omloop van tientallen jaren kan worden gerealiseerd. De fysieke landevaluatie is voor de bosbouw identiek met de groeiplaatsge3 Land use (landgebruik) wordtin Land evaluation forforestry (1984)gedefinieerd als"a
phrase employed in ageneral sense torefertoanyform oflanduse byman, in contexts
which do not necessarily carrythe technical connotation ofland utilization type".
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schikheidsbeoordeling, d.w.z. de beoordeling van de geschiktheid voor boomsoorten
op basis van bodem- en klimaateisen, binnen de context van een aantal sociale, technische en economische aannamen (Bennema, Gelens & Laban 1981; Vink 1975,
1980).Daarentegen heeft de "integrale landevaluatie" (Van Lanen 1991;Gelens 1984)
in de bosbouw minder de aandacht getrokken omdat deze naast de fysieke landevaluatie ook de economische landevaluatie inhoudt. Deze laatste veronderstelt de kennis van onder andere kosten en prijzen, vraag en aanbod over tientallen jaren. In de
genoemde FAO-publicatie wordt dit probleem uitvoerig besproken (p. 92-103). De
voorliggende studie is beperkt tot de fysieke landevaluatie.
Bosbouw verschilt in een aantal opzichten van andere landgebruiksvormen
(Land evaluation...1984). De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden
geformuleerd:
- De omloopperiode in de bosbouw bedraagt meestal een halve decade tot
meer dan 10 decaden. Besluiten die zijn genomen bij het begin van de
omloopperiode zijn moeilijk terug te draaien.
- Bossen hebben vaak een meervoudige functie hetgeen tot uiting komt in de
doelstelling, het beheer en de geleverde producten; dat laatste begrip is de
belangrijkste factor waardoor een landgebruikstype wordt gekenmerkt (de
andere factoren zijn kapitaalintensiteit, arbeidintensiteit, beschikbare
arbeid, niveau van technische kennis, en bedrijfsgrootte; Beek &Bennema
1972); het begrip "geleverde producten" heeft bovendien in de bosbouw
een ruimere betekenis dan in de landbouw (Bennema, Gelens & Laban
1981) omdat daartoe zowel "removable products" (hout) als "non-removable products" (recreatie, landschap en natuurwaarden) zijn te rekenen
(Andel et al. 1981;Beek & Bennema 1972).
- De beheerintensiteit tussen de verschillende vormen van bosbouw loopt
sterk uiteen. Uitersten zijn bijvoorbeeld energieplantages met korte
omloop en bossen met natuurdoelstelling. De directe invloed van de bosbeheerder doet zich vooral gelden in de keuze die wordt gemaakt bij de
bosaanleg. De invloed van de bedrijfsvoering in de bosbouw op het eindproduct is tamelijk gering. De cumulatieve invloed van de groeiplaats op
het bos is groot. In het algemeen is de invloed van het beheer op het product "bos"in relatieve zin geringer dan die van de landbouw en de veeteelt
op hun eindproducten: de "natuur" (het stelsel van groeiplaatsfactoren)
bepaalt meer dan in de landbouw en de veeteelt het resultaat (Gelens
1984). Dat laatste moet overigens niet verkeerd worden begrepen: de bosbouwer is wegens de lange omloop veel afhankelijker van groeiplaatsfactoren dan de landbouwer. De kunde van de bosbouwer ligt in het toepassen van de kennis van deze groeiplaatsinvloed in zijn bedrijfsvoering.
- Een belangrijk verschil met landbouw en veeteelt is dat de bosbouw aan de
eis van kwantificering van de relatie tussen opbrengst en landbenodigdheden (Beek & Laban 1981) in het algemeen beter kan voldoen dan de landbouw en veeteelt.
- De lange omloopperiode in de bosbouw noodzaakt tot planning in ruimte
en tijd.
- Voor Nederland komt daar bij dat niet alleen de bosoppervlakte na het
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afsluiten van de heidebebossingen was gefixeerd maar ook dat de in de eerste helft van de twintigste eeuw voor de bosbouw bestemde gronden tot de
armste van ons land behoorden. Later kwamen IJsselmeerpoldergronden
en de betere landbouwgronden ter beschikking van de bosbouw. Aan bosbouwgeschiktheidklassificaties voor deze in bosbouwkundig opzicht
onbekende gronden bestond grote behoefte.
Waarom wordt aan het onderwerp van de fysieke landevaluatie voor de bosbouw aandacht besteed? Voor de planning op regionaal niveau en in zekere zin ook
voor de boomsoortenkeuze op bedrijfs- en opstandniveau kan worden beschikt over
het door de (vroegere) Stichting voor Bodemkartering ontwikkelde systeem van
bodemgeschiktheidbeoordeling waarvan de aanvang ligt in de vijftiger jaren, dat in
1977 operationeel werd (Interpretatie van Bodemkaarten ... 1979), en waarvan de
verantwoording na een aantal jaren van praktijktoepassing werd gegeven (Waenink
& Van Lynden 1988, 1989). Sindsdien zijn er twee ontwikkelingen geweest, die een
verregaande en hernieuwde studie van de groeiplaatseisen voor de bosbouw wenselijk maken. Enerzijds heeft de mogelijkheid dat de bestemming van landbouwgronden in de lidstaten van de EU en ook in Nederland in de komende jaren ingrijpende
wijzigingen zal ondergaan en dat de bosbouw bij de herbestemming in het kader van
de CAP en het natuurbeleid een rol kan spelen (Van Lanen 1991; Van Lanen,
Hendriks &Bulens 1992; Hendriks 1993; Grond voor keuzen 1992) de aanleiding
gegeven tot hernieuwde belangstelling voor de landgeschiktheidsbeoordeling.
Anderzijds is voortgang geboektbij het vervaardigen van computerprogramma's voor
gebruik van expert-kennis en het versnellen en automatiseren van landevaluatieprocedures.
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste wordt een samenvatting
gegeven van het bodemgeschiktheidonderzoek voor de bosbouw in Nederland. Het
tweede onderdeel gaat in het kort in op de FAO-methode voor landevaluatie, waarna de bruikbaarheid van het op deze FAO-methode gebaseerde "expert-systeem"
ALES (Rossiter & VanWambeke 1993) wordt toegelicht aan de hand van enkele praktijksituaties.

9.2 Literatuuroverzicht: landevaluatie voor de bosbouw in Nederland
De geschiedenis van de ontwikkeling van diverse systemen van landevaluatie
in algemene zin en van de toepassing ervan is beschreven bij Botero (1981), Purnell
(1981), McRae & Burnham (1981), McCormack, Härtung & Larson (1987), Van Lanen
(1991) en Fresco et al. (1990). Over de samenhang tussen land en bos in Europa is
een groot aantal publicaties verschenen nadat de Fin Cajander in 1909 de aanzet had
gegeven met een onderzoek naar de relatie tussen boreaal naaldbos en ondergroei
(Aaltonen 1948; Anderson 1961; Expert consultation...1972; Brinkman & Smyth
1973; Cajander 1949; Carbonnier, Paterson & Persson 1971;Duffy 1965a; Eder 1979;
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Hägglund & Lundmark 1977; Hegeleu & Mühlhäusser 1988; Heikurainen 1976;
Hübner, Mühlhäusser & Müller 1988; Jelem & Kilian 1972; Kopp 1967; Kreutzer
1979; Kreutzer &Schlenker 1980; Larsson &Nilsen 1992; McCormack, Härtung &
Larson 1981;Otto 1972; Schlenker 1964,1975; Toleman 1979;Van Eek &Whitseside
1963; Vink 1975, 1980; Viro 1962; Vorschläge ... 1981;Wallesch 1963; Wiedemann
1948, 1951; Wittich 1960; Zonneveld 1979). De FAO stelde voor de bosbouw het
raamwerk "Land evaluation for forestry" (1984) samen als complement van het in
1976 verschenen "Framework for land evaluation" (1976) nadat in de voorafgegane
jaren voorstudies waren verricht (Andel et al. 1981; Beek & Laban 1981; Bennema,
Gelens & Laban 1981;Bennema & Van Goor 1975;Gelens 1984). Uit dit "Framework"
en uit de overzichtspublicatie van McRae &Burnham (1981) komt naar voren dat
directe en indirecte methoden om land te waarderen op basis van groei en productie in de bosbouw veel meer mogelijkheden bieden dan in de landbouw. Onder
directe methoden verstaat men de bepaling van de groei van de opstand, onder indirecte methoden de afleiding van de groei uit landhoedanigheden 4 op basis van
elders bepaalde relaties tussen groei en landhoedanigheden. De in de USA toegepaste methoden van Broadfoot, Blackmon & Baker (1971) en Broadfoot (1976) voor
loofboomsoorten, van Baker & Broadfoot (1976) voor Populus deltoïdes en van
McCormack, Härtung & Larson (1981) voor de bosbouw in algemene zin zijn hiervan
voorbeelden.
Landevaluatie voor de bosbouw moet worden onderscheiden van groeiplaatsklassificatie (Kilian 1981; Malcolm 1981; Van den Wijngaard 1983).
Groeiplaatsklassificatie heeft als doel het indelen van groeiplaatsen met als criteria
de eigenschappen van de groeiplaatsen, zonder dat daaraan een oordeel over de
geschiktheid voor landgebruiksvormen is verbonden. De grens tussen beide begrippen is echter onscherp omdat uit de groeiplaatsklassificatie de ontwikkeling van het
bos zou kunnen worden afgeleid (Fanta 1985), een opvatting die overigens door
Malcolm (1981) wordt bestreden.
Daarentegen is er een duidelijke relatie tussen landevaluatie en landschapsecologie. Deze blijkt uit de definitie die door Vink (1980) is gegeven van het vakgebied landschapsecologie: "Wetenschap van de betrekkingen tussen de aan het aardoppervlak inwerkende biosfeer en noösfeer enerzijds en de abiotische sferen anderzijds". Tot de onderscheiden categorieën van landklassificatie (landevaluatie)
behoort die naar actueel, potentieel en ontworpen landgebruik. Onderzoek naar de
groeiplaatseisen van boomsoorten en landevaluatieonderzoek past hier zonder meer
in. Voor de wijze van benadering van land en landevaluatie vanuit de landschapsecologie in het algemeen kan worden verwezen naar publicaties van Vink (1975,
1980). De toepassing van de landschapsecologie in een concreet geval is beschreven
door Vos & Stortelder (1992).
Landevaluatie voor de bosbouw in Nederland werd in de achttiende en de
negentiende toegepast om te kunnen beoordelen of een grond zo arm was dat landbouw niet verantwoord was, en alleen de grove den nog enige opbrengst kon leveren
(Huisman 1983). De heidebebossingen gaven Jansen (1954) en Sissingh (1928) (zie
ook Sissingh 1982) aanleiding tot het opstellen van een geschiktheidsbeoordeling
van heidegronden voor de grove den en de Japanse lariks. Van Lonkhuyzen (1924)

4 Zie paragraaf9.3.1voordefinities van het begrip "landhoedanigheid"
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formuleerde criteria waaruit de bosbouwgeschiktheid kon worden afgeleid. Het
Rijksbosbouwproefstation (1919-1933) heeft wel groeiplaatseisenonderzoek uitgevoerd voor de grove den maar heeft geen landevaluatie voor de bosbouw opgesteld.
Na de Tweede Wereldoorlog verliep het onderzoek naar de landevaluatie voor
de bosbouw parallel met dat voor de landbouw (Van Lanen 1991;Van Diepen 1995).
De landevaluatie voor de bosbouw werd hoofdzakelijk gebaseerd op het veldbodemkundige onderzoek van de Stichting voor Bodemkartering, maar de resultaten van
het bosecologisch onderzoek van het Bosbouwproefstation "DeDorschkamp" werden
in de landevaluatie verwerkt. De door de Stichting voor Bodemkartering toegepaste
onderzoekmethoden zijn beschreven in paragraaf 3.2.1. Een belangrijke stimulans
voor de ontwikkeling van een systeem van landevaluatie voor de bosbouw vormden
de bodemkarteringen van Staatsbosbeheer-boswachterijen. De eerste van deze
bodemkarteringen vond plaats in de boswachterij "Kootwijk" (Van Lynden 1958), de
laatste zijn uitgevoerd in de boswachterijen "Garderen-Oost" en "Zwolse Bos"
(Bodemgesteldheid... 1991a,b). In deze karteringen werd de bestaande kennis toegepast om de boniteit van boomsoorten te voorspellen, maar tevens genereerden deze
karteringen vragen omtrent de interpretatie van bodemkundige gegevens en de groeiplaatseisen van boomsoorten. De eerste door de Stichting voor Bodemkartering vervaardigde landelijke bosbouwgeschiktheidswaardering (Van Lynden 1966, 1967a)
had hoofdzakelijk betrekking op de zandgronden. Dit systeem functioneerde ruim
tien jaar. Het berustte hoofdzakelijk op het toepassen van de kennis van de groei van
boomsoorten per combinatie van bodemsubgroep en grondwatertrap. In 1979 is door
de Stichting voor Bodemkartering een algemeen systeem van bodemevaluatie voor
landgebruiksvormen in Nederland ingevoerd. Deze bodemevaluatiemethode berust
op de toepassing van beoordelingsfactoren (Bie et al. 1976; Gibbons & Haans 1976;
Interpretatie van bodemkaarten...l979; Aanleg en beheer...1981; Van Soesbergen et
al. 1986). Het verschil met het tot dan toegepaste systeem was dat niet meer het
bodemprofiel als "correlatief complex" het uitgangspunt was voor de bodemevaluatie, maar werd vervangen door de bodemeigenschappen. Deze bodemeigenschappen worden gecombineerd tot bodemhoedanigheden, die beoordelingsfactoren worden genoemd. Een beoordelingsfactor is "een met de grond samenhangende factor,
waarmee een voor het bodemgebruik belangrijk proces, een gedragsaspect van de
grond of een groeiplaatsomstandigheid kan worden gekarakteriseerd en het niveau
ervan kan worden aangegeven". De begrippen (bodem)eigenschap en beoordelingsfactor zijn gelijkwaardig aan de door de FAO gehanteerde begrippen (zie 9.3.1) "land
characteristic" (landeigenschap) en "land quality" (landhoedanigheid). Gibbons &
Haans 1976 gebruiken als equivalent van "beoordelingsfactor" het begrip "assessment
factor", welke uitdrukking weinig wordt toegepast. In dit systeem van bodemevaluatie (bodemgeschiktheidsbeoordeling) spelen voor de bosbouw vier beoordelingsfactoren (ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen, voedingstoestand en zuurgraad) de hoofdrol. De korte vegetatie is als onderdeel van de beoordelingafactor
"voedingstoestand" in de bosbouw gentroduceerd (Jansen 1972, 1973; Zonneveld
1977; Bannink, Leys & Zonneveld 1973; Waenink & Van Lynden 1988).
Klimaatverschillen zijn niet in de beoordeling betrokken. Het boniteitentraject is per
boomsoort in drie klassen verdeeld, die de benamingen "goed" (klasse 1), "gemiddeld" (klasse 2) en "slecht" (klasse 3) dragen. De klassegrenzen zijn gedefinieerd met
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de S-waarde. Per boomsoort is voor de in de praktijk voorkomende combinaties van
de beoordelingsfactoren de groeiklasse geschat op basis van groeimetingen in een
uitgebreid aantal objecten in studiekarteringen enboswachterijkarteringen, uit resultaten van groeiplaatseisenonderzoek en door beredeneerde analogieën. De ziektegevoeligheid als gevolg van storingen in de minerale voeding (aantasting van enkele
naaldboomsoorten door de Fomes-ziekte na een landbouwvoorgeschiedenis of
gevoeligheid voor een hoge pH-KCl-waarde) wordt gewaardeerd als klasse "0" (=
"geenbeoordeling"). Het systeem is op te vatten als een deskundigensysteem ("expert
system") met gekwantificeerde uitspraken over de te verwachten groeiklasse van
opstanden. Het groeiverwachtingsmodel is enigszins vergelijkbaar met de beslisboom voor landkwaliteiten in ALES (Rossiter & VamWambeke 1993,p. 13,maar zie
ook paragraaf 9.3.2). Het groeiverwachtingsmodel geeft aan welke groei kan worden
verwacht per combinatie van de gradatie van de beoordelingsfactoren. De geschiktheidklassificatie berust op de onderscheiding van drie hoofdklassen. Iedere hoofdklasse is verdeeld in een aantal middenklassen die worden gekarakteriseerd door
aantallen boomsoorten met een bepaalde groei. Deze geschiktheidsklassificatie is te
zien als een vereenvoudiging van het groeiverwachtingsmodel tot slechts drie klassen waarbij informatieverlies wordt gecompenseerd door overzichtelijkheid voor die
gebruikers die zich bezighouden met de bestemming van de grond. De opstellers van
dit systeem (Interpretatie van bodemkaarten...l979), dat ook bekend is als het "WIBC-systeem", geven als belangrijkste functie ervan aan "... het presenteren van de
gebruiksmogelijkheden van de gronden voor een bepaalde gebruiksvorm, vooral
voor de niet-bodemkundig geschoolde kaartgebruiker die planologisch is geïnteresseerd. De geschiktheidsklassen - die voor de landgebruikvorm bosbouw boniteitklassen zijn - geven slechts een globale benadering van de gebruikswaarde van een
grond voor een gebruiksvorm". De publicaties van Waenink &Van Lynden (1988,
1989) waarin de opbouw en de toepassing van het systeem voor de geschiktheid van
gronden voor bos wordt gegeven, zoals dat in de vijftiger t/m vroege tachtiger jaren
was ontwikkeld, vormen in zekere zin de afsluiting van het tijdvak van landevaluatie-onderzoek in Nederland door de Stichting voor Bodemkartering (Van Lanen
1991). Deze afsluiting komt ook tot uiting in het toenemende belang van het concept
"bosdoeltype" dat in veel gevallen uit meerdere boomsoorten is samengesteld
(Paasman 1988) en waarvoor het systeem zou moeten worden aangepast. In een
recente publicatie waarin is aangegeven hoe men met een geografisch informatiesysteem kan bepalen waar een bepaald bosdoeltype zich kan ontwikkelen, wordt de
methode van beoordelingsfactoren overigens nog in een praktisch ongewijzigde
vorm toegepast (De Vries & Al 1993). Alleen de afleiding van de beoordelingsfactor
"voedingstoestand" is hier veranderd, want deze moest wegens het ontbreken van
vegetatiekaarten van het onderzochte gebied worden bepaald uit het vroegere grondgebruik en het substraat. Impliciet is aangegeven dat twee geschiktheidklassen zijn
onderscheiden, nl. "geschikt voor het desbetreffende bosdoeltype" en "geschikt voor
de overige bosdoeltypen". Dit systeem vertoont overeenkomst met de USDA Land
Capability Classification (zie McRae & Burnham 1981,p. 67 ff.).
Op de bodemgeschiktheidsbeoordeling van gronden die niet tot de traditionele bosgronden behoren, wordt in het kort ingegaan. Het systeem van geschiktheidsbeoordeling voor bos in Oostelijk Flevoland was gebaseerd op "deskundigen-kennis"
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(Overbeek 1963). Dit systeem was zeer eenvoudig, want het berustte op slechts één
landeigenschap, nl. het lutumgehalte van de bovengrond van jonge mariene gronden. De aanleg van recreatiebossen in de Randstad, en overwegingen die konden leiden tot verandering in het gebruik van landbouwgronden in de zestiger en zeventiger jaren, hebben de aanzet gegeven tot bodemgeschiktheidswaarderingen die rekening hielden met de eisen die aan dergelijke bossen worden gesteld (Inleiding ...
1967; Van Goor 1971a (gebruikt voor de Globale Bosbouwgeschiktheidskaart schaal
1:600.000); Van Goor, Van Lynden & Van der Meiden 1974).

9.3 Landevaluatie volgens de FAO-methode: systematiek, procedure en automatisering
9.3.1 Beschrijving van de FAO-methode
De landevaluatie volgens de FAO-methode heeft zich ontwikkeld tot een systeem dat bestaat uit een begrippenapparaat en een beoordelingsmethode. Hierover is
sinds de eerste FAO-congressen over landevaluatie in 1972 (Expert consultation...1972) en 1975 (Report...expert consultation...1975) een uitgebreide literatuur
ontstaan (Andel et al. 1981; Bennema, Gelens &Laban 1981; Framework ... 1976;
Fresco et al. 1990; Hendriks 1993;Hendriks & Paasman 1992; Hendriks, Paasman&
Schuiling 1992; Van Lanen 1991;Van Lanen, Hendriks & Bulens 1992; Interpretatie
van bodemkaarten...l979; Land evaluation ... 1984; Rossiter 1989, 1990; Rossiter &
Van Wambeke 1993; Vink 1975, 1980). Aan deze publicaties is het volgende overzicht ontleend.
Centraal staat in de FAO-landevaluatie-methode het landgebruiktype (Land
Use Type, ook wel Land Utilization Type genoemd; vaak afgekort tot LUT) (Beek&
Bennema 1972). Hieronder verstaat men een zo nauwkeurig mogelijk omschreven
vorm van landgebruik, onder duidelijke biotische en sociaal-economische randvoorwaarden. "Land" is in deze context een veel ruimer begrip dan bodem, omdat het
naast de bodem ook biosfeer, atmosfeer, hydrologie, flora en fauna omvat. Een LUT
stelt bepaalde eisen aan land, welke eisen landbenodigdheden (LUR, Land Use
Requirement) worden genoemd. De LUR is dus geen eigenschap of kenmerk van
land maar een eis van landgebruik. Land bezit een groot aantal eigenschappen die
kunnen worden geschat of gemeten. De uitdrukking land characteristic ("landeigenschap") wordt meestal afgekort tot LC. Om deze landeigenschappen te kunnen
gebruiken zodat kan worden beoordeeld in hoeverre zetegemoet komen aan de landbenodigdheden voor een bepaald landgebruikstype, is het begrip "landhoedanigheid" (afgekort: LQ, "land quality") ingevoerd. Een landhoedanigheid wordt volgens
de definitie van Rossiter & Van Wambeke (1993) gevormd uit combinaties van landeigenschappen, en is een complex van eigenschappen van land, dat de geschiktheid
van land voor een bepaald landgebruikstype beïnvloedt. Het Nederlandse systeem
van landevaluatie "Interpretatie van bodemkaarten...l979" definieert landhoedanigheid (landkwaliteit) als "een meestal complexe, met het land samenhangende factor
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die op een specifieke manier de geschiktheid voor een bepaald landgebruiktype
beïnvloedt". Een landhoedanigheid is soms identiek met een landeigenschap, maar
vaak is een landhoedanigheid opgebouwd uit een combinatie van landeigenschappen. Een scherp onderscheid tussen landhoedanigheid en landeigenschap wordt
gemaakt door Vink (1975, 1980), die de uitdrukking "inherent kenmerk" gebruikt in
plaats van landeigenschap. Deze kenmerken zijn waarneembaar of meetbaar, ongeacht de wijze van landgebruik. Landhoedanigheden zijn daarentegen groeperingen
van inherente kenmerken van het land naar de wijze waarop en de mate waarin zij
beantwoorden aan de fysische, chemische en morfologische eisen van het landgebruik, resp. van de plantengemeenschappen en de indivudele planten. De landeigenschappen werken niet onafhankelijk van elkaar op een bepaalde vorm van landgebruik, maar beïnvloeden eikaars werking. Landhoedanigheden zijn vaak interpretaties, maar zijn niet direct waarneembaar of meetbaar.
Deze begrippen worden in een vaste volgorde gebruikt in de landevaluatie:
- De eerste fase bestaat uit het zo nauwkeurig mogelijk omschrijven van het
landgebruiktype (LUT).
- Daarna volgt de omschrijving van de LUR's (landbenodigdheden) voor elk
landgebruiktype.
- Op basis van de LUR's vindt selectie van relevante LC's (landeigenschappen) plaats, hetzij op grond van bestaande gegevens, hetzij als te bepalen
eigenschappen tijdens een bodemkartering.
- Uit een of meer LC's worden LQ's (landhoedanigheden) afgeleid die equivalent zijn aan de geformuleerde LUR's (landbenodigdheden).
- Vergelijking van de eisen van landgebruik (LUR's) en de landhoedanigheden (LQ's) levert de geschiktheid van land op voor een bepaalde LUT. Dit
wordt de "matching" procedure genoemd.
- Op basis hiervan kunnen Land Evaluatie Eenheden (Land Mapping Units)
worden beoordeeld en hun geschiktheid voor verschillende LUT's (landgebruikstypen) worden vastgesteld.
De FAO-methode wordt in het bijzonder geschikt geacht voor het vergelijken
van de consequenties van alternatieve LUT's, niet zozeer voor de beoordeling van de
geschiktheid voor slechts één LUT (Fresco et al. 1990).In de eerste zin kan de methode worden gebruikt voor optimalisering van het landgebruik. Dit onderdeel van de
procedure van de landgeschiktheidsbeoordeling voor bosbouw wordt in Nederland
niet toegepast: de procedure van de landevaluatie beperkt zich tot het fysieke gedeelte (Van Lanen 1991).

9.3.2 Het landevaluatieprogramma ALES
De uitvoering van een landevaluatie volgens de FAO-procedure is tijdrovend
als de geschiktheden voor vele LUT's en de relaties tussen opbrengsten en LUR's
(landbenodigdheden) moeten worden beoordeeld. Rossiter (1989, 1990; zie ook
Rossiter &Van Wambeke 1993) heeft de FAO-procedure (Framework...1976) omgewerkt tot het geautomatiseerde landevaluatieprogramma ALES (Automated Land
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Evaluation System), dat ook op snelle wijze een economische evaluatie kan uitvoeren. Het doel van ALES is de systematische uitvoering van landevaluatieprocedures
met een micro-computer, met toepassing van deskundigenkennis, "grijze" kennis
omtrent bodem en landgebruik, en resultaten van plaatselijk onderzoek, met de
nadruk op de economische waardering. De methode is vooral (maar niet uitsluitend)
gericht op de landgebruikplanning van ontwikkelingslanden met het oog op de voedselproductie. Op de voorgrond staat het vergelijken van alternatieven van landgebruik op regionaal niveau, terwijl de aandacht voor het bedrijfsniveau geringer is.De
mogelijkheid om de geschiktheid voor een enkele vorm van landgebruik te beoordelen is overigens wel aanwezig. De nadruk valt in ALES minder op de landhoedanigheden die de groei bepalen dan op de landhoedanigheden die risico's of duidelijke
beperkingen inhouden, zoals erosiegevoeligheid, overstromingsgevaar en klimatologische factoren zoals nachtvorst. Dit roept de vraag op of de landeigenschappen en de
landhoedanigheden die worden gebruikt op regionaal niveau en voor de planning,
dezelfde zijn als die waaraan op bedrijfsniveau behoefte bestaat (Bouma et al. 1993).
Voor een gedetailleerde uiteenzetting van ALESwordt verwezen naar het door
Rossiter &Van Wambeke (1993) opgestelde "ALES Version 4 User's Manual". Hier
wordt volstaan met een samenvatting.
Het programma ALES bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel van
ALES is een kennisbestand, waarin de gebruiker van de methode de kennis van de
relaties tussen LUT's en LUR's inbrengt. Deze kennis wordt vaak verkregen uit "deskundigenkennis" ("expert knowledge"), die deels van kwalitatieve aard is (Van Lanen
1991) of op ervaring berust (Maas, Vereecken & Darius 1987). In het tweede onderdeel kunnen met het programma gegevensbestanden van landevaluatie-eenheden
worden ingelezen of door de gebruiker worden gevormd. Het derde onderdeel biedt
de mogelijkheid om met het kennisbestand het gegevensbestand te bewerken.
Het meest wezenlijke element in het gebruik van het programma is het opstellen van en werken met hiërarchische beslisbomen ("decision trees") die bestaan uit
een reeks van criteria voor landbenodigdheden (LUR's) waaraan land moet voldoen
om geschikt te zijn voor een bepaald landgebruiktype (LUT) (Hendriks, Paasman &
Schuiling 1992). De structuur van de beslisboom vertoont veel overeenkomst met
een genealogische tabel. In ALES worden de LQ's (landhoedanigheden) meestal
gebaseerd op combinaties van LC's (landeigenschappen), hoewel de afleiding van
een LQ (landhoedanigheid) uit één LC ("single value") niet behoeft te worden afgewezen (Zonneveld 1981). Verschillende LQ's (landhoedanigheden) kunnen in ALES
zijn samengesteld uit combinaties van voor een deel dezelfde LC's. Tegen dit zonder
meer afleiden van LQ's (landhoedanigheden) uit LC's (landeigenschappen) maakt
Lundgren (1981) bezwaar omdat op deze wijze correlatieve relaties kunnen worden
geïntroduceerd die de onderliggende ecologische relaties verhullen. Ook is de constantheid van LC's (landeigenschappen) in de tijd een discussiepunt (Fanta 1985;
Lundgren 1981), hetgeen overigens een algemeen probleem is van het groeiplaatseisenonderzoek. Aan elke LUR (landbenodigdheid) voor een bepaald gebruik wordt
een aantal klassen van beperkingen ("severity levels" = gradaties) toegekend. De
LUR's worden dan gecombineerd tot een "severity level Decision Tree" waarmee de
geschiktheid van landeenheden kan worden beoordeeld.
Voor de toepassing in de bosbouw is het van belang te constateren dat er een
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zekere incongruentie bestaat met betrekking tot de relatie tussen productie en landkwaliteiten zoals die wordt behandeld in de FAO-publicatie "Land evaluation for
forestry ... "(1984) en debeschrijving ervan in ALES (Rossiter &VanWambeke 1993).
In de eerstgenoemde publicatie wordt veel belang gehecht aan de kennis die in de
bosbouw bestaat over het verband tussen groei en groeiplaatseigenschappen.
Daarvan wordt in de FAO-publicatie gebruik gemaakt door de groeiprestatie van bossen in te voeren als een landbenodigdheid (LUR). In ALES legt men daarentegen de
nadruk op de economische vergelijking van LUT's. Het aantal fysieke geschiktheidsklassen wordt zo mogelijk beperkt tot twee ("suitable" vs. "not suitable"), waarna een
economische evaluatie volgt. ALES biedt twee mogelijkheden om aan deze beperkingen te ontkomen.
- De eerste mogelijkheid is die, die voor de grove den (zie 9.4.2.1) is toegepast. Deboniteit wordt omgezet in enkele groeiklassen, die als LUR fungeren. Het bezwaar van deze methode wordt besproken in paragraaf 9.4.2.1.
- De tweede mogelijkheid is gebruik te maken van de "Outpuf'-faciliteit die
ALES biedt. Dit is een onderdeel van de economische evaluatieprocedure
waarin als criterium de maximale (ALES: "optimum") fysieke opbrengst
(OFO) van het landgebruiktype wordt ingevoerd. Deze OFO is niet gebaseerd op meetgegevens, maar is gebaseerd op een schatting, die onder
andere afhangt van de sociale en technische context, en van het doel van
de evaluatie. De mate van reductie van de OFO door een of meer landkwaliteiten hangt af van de "severity levels" (= gradaties) van deze landkwaliteiten. Op analoge wijze als voor de "severity level Decision Tree"
wordt een beslisboom ("proportional yield Decision Tree") voor de relatie
tussen OFO en landkwaliteiten gevormd door toepassing van een reductiefactor per severity level. De boniteit, die in bovenstaande procedure de
functie van landbenodigdheid heeft, moet in ALES dus als "output" van
het landgebruiktype worden ingevoerd. Deze "output" wordt echter niet
zoals in de bosbouw berekend uit regressie- of productiemodellen, maar
wordt geschat voor de als optimaal beschouwde situatie ("optimum yield").
De relatie tussen de als continue variabele weergegeven "optimum yield"
en landhoedanigheden ("proportional yield Decision Tree"), beperkende
factoren voor een bepaald "severity level" ("proportional yield factors") en
absoluut-beperkende factoren ("limiting yield factors") kan in ALES operationeel worden gemaakt als een economische geschiktheidbeoordeling
wordt beoogd. In feite is voor bosbouwkundig gebruik deze "proportional
yield Decision Tree" een duplicering van de opstelling van de "severity
level Decision Tree"en daarmee overbodig, omdat het toepassen van ALES
voor een economische evaluatie van één bosbouwlandgebruiktype niet
mogelijk is en de economische vergelijking van meerdere bosbouw-LUT's
veel gecompliceerder is. De vergelijking van het toepassen van een op
groei- en groeiplaatsgegevens gebaseerd regressiemodel om de boniteit van
een boomsoort te bepalen, met de mogelijkheden die ALES biedt, zal op
bedrijfsniveau in het voordeel van de eerste methode uitvallen, omdat dan
van de bestaande bosbouwkundige kennis optimaal gebruik wordt
gemaakt.
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Overziet men de verschillende mogelijkheden en beperkingen van ALES voor
de Nederlandse bosbouw dan zijn als toepassingen denkbaar:
- De fysieke geschiktheidsevaluatie wordt uitgevoerd door per LUR (landbenodigdheid) twee gradaties van beperkingen te hanteren, nl. "geschikt" en
"niet-geschikt". Deze methode wordt door Van Lanen (1991) "screening"
genoemd waarbij de "geschikte" gronden overblijven voor verder onderzoek. Dit heeft het voordeel dat toepassing van simulatiemodellen van bijvoorbeeld de waterhuishouding ter beoordeling van de beperkingen in
groei, bewerkbaarheid en berijdbaarheid slechts voor een beperkt aantal
landevaluatie-eenheden behoeft te worden uitgevoerd, hetgeen een besparing in computertijd betekent. Op dezelfde wijze is het mogelijk om op klimatologische factoren te "screenen".
- De fysieke landgeschiktheidklassifïcatie kan worden toegepast door
gebruikmaking van de LQ (landhoedanigheid) "groeiklasse". Deze LQ
wordt afgeleid uit de waarde van de beoordelingsfactoren (landhoedanigheden) van het WIB-C-systeem (OT, VT, VL en ZG). De relatie tussen de
groeiklasse en deze beoordelingsfactoren is per landevaluatie-eenheid
vastgelegd in tabelvorm. De landevaluatie-eenheden zijn samengesteld uit
combinaties van substraat + bodemsubgroep + grondwatertrap (Aanleg en
beheer ...1981). Deze methode is toegepast door Hendriks, Paasman &
Schuiling (1992) om de geschiktheid van de Nederlandse bosgronden voor
de teelt van douglas aan te geven maar is in feite al in de "sleuteltabellen"
van het WIB-C-systeem aanwezig omdat daar op basis van deskundigenkennis en onderzoek de per combinatie van beoordelingsfactoren te verwachten groeiklasse is aangegeven. De fysieke beslisboom is opgebouwd
uit slechts één LQ (landhoedanigheid) en de fysieke geschiktheidklassen
zijn in feite groeiklassen. Deze methode levert niet meer op dan een globale aanduiding van de landgeschiktheid, en geen nauwkeurige informatie
op opstandniveau.
Het gebruik van ALES leidt tot een kwalitatieve beoordeling (beschrijvende
weergave van geschiktheidklassen, cf. Van Lanen 1991) of hoogstens tot een semikwantitatieve beoordeling (groeiklassen als geschiktheidklassen). Daartegenover
kunnen kwantitatieve landevaluatiemethoden worden gesteld waarvan het kenmerk
is dat de uitkomsten kwantificeerbaar zijn, zoals de groei of de drogestofproductie
van een gewas. Deze methoden berusten op dynamische of op de fysiologie gebaseerde simulatiemodellen (modellen met als kenmerken procesgerichtheid en determinisme, cf. Van Lanen 1991) of op regressiemodellen, waarin de factoren en variabelen statisch zijn in de tijd of worden verondersteld dat te zijn.
Het landevaluatiesysteem ALES is in de laatste jaren voor de bosbouw toegepast door Nederlandse onderzoekers. De geschiktheid van de EU-landen voor "snelgroeiend bos", "meereisend bos" en "weinigeisend bos" is beoordeeld door Van
Lanen, Hendriks &Bulens (1992) en Hendriks (1993), waarbij is uitgegaan van zes
landhoedanigheden (bodemwatertekort, bodemaeratie, natuurlijke bodemvruchtbaarheid, bodemchemische condities, temperatuur en bedrijfsomstandigheden). De
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evaluatie berustte op de onderscheiding van drie geschiktheidsklassen, die kwalitatief zijn omdat de benodigde kennis van de kwantitatieve relaties tussen boniteiten
en landhoedanigheden ontbrak. De geschiktheid van de in Nederland voor de bosbouw gebruikte gronden voor de douglas is onderzocht door Hendriks &Paasman
(1992) en van de "bosprovincies" door Hendriks, Paasman &Schuiling (1992). De
evaluatie resulteerde in beide gevallen in groeiklassen, die geschat waren uit beoordelingsfactoren. De Vries & Al (1993) hebben voor de geschiktheidsbeoordeling voor
bosdoeltypen (in de zin van het Natuurbeleidsplan 1990) het landelijk informatiesysteem ALBOS ontworpen dat eveneens berust op het gebruik van ALES.

9.4 Kwalitatieve en kwantitatieve landevaluatie
voor de bosbouw in Nederland
9.4.1 Inleiding
Landevaluatie voor de bosbouw in Nederland (ook uitgevoerd onder de aanduidingen "boomsoortenkeuze", "groeiplaatswaardering" en "groeiplaatseisenonderzoek") heeft zich in het verleden hoofdzakelijk beperkt tot de zandgronden. Een
zekere verschuiving begon op te treden toen bij de inrichting van Oostelijk
Flevoland moest worden geoordeeld over deboomsoortenkeuze (Overbeek 1963).De
toenemende verstedelijking van West-Nederland gaf in dat gebied aanleiding tot aanleg van bossen voor de recreatie (Spaamwoude, Midden-Delfland, Rottemeren:
Inleiding ... 1967) hetgeen omstreeks 1970 de indruk gaf dat bosuitbreiding in
Nederland snel zou plaatsvinden (Guldemond 1969; Studieprojekt...1971). Om deze
bosuitbreiding te begeleiden werd een landevaluatiesysteem opgesteld dat bestond
uit vijf bostypen en met als landeenheden de kaarteenheden van de in 1964 verschenen bodemkaart 1:600.000 (Van Goor 1971a). Het zou toen nog ca. 20jaar duren
voordat de vooruitzichten op bosuitbreiding duidelijker werden. Niet zozeer het
Meerjarenplan-Bosbouw (1986) als wel de structurele veranderingen in het landgebruik van de EU (Van Lanen 1991; Hendriks, Paasman en Schuiling 1992) hebben
daartoe de aanzet gegeven. Deze veranderingen zijn in het Bosbeleidsplan (1993)
opgenomen als argument voor bosuitbreiding in Nederland. Tamelijk concrete uitspraken zijn gedaan over de onder bepaalde omstandigheden denkbare reductie van
de oppervlakte landbouwgronden in Nederland met 0.3 à 1.1 miljoen ha (Grond voor
keuzen ... 1992) en over de bestemming van die vrijkomende gronden. "Grond voor
keuzen" noemt met name de aanleg van beplantingen van snelgroeiende populieren
in een omloop van vijfjaar. De "Commissie-Rauwenhof (Goede gronden voor nieuw
bos ... 1993) heeft de bosuitbreiding volgens het Meerjarenplan-Bosbouw (1986)
gecombineerd met voorstellen tot de aanleg van permanent en tijdelijk bos en komt
daarmee tot een voorstel tot uitbreiding van de bosoppervlakte met 75.000 ha (overeenkomend met ca. 1/4 van de tegenwoordige Nederlandse bosoppervlakte). Dit
voorstel is opgenomen in het Bosbeleidsplan (1993). Ook is een inventarisatie en
beoordeling van alle bosuitbreidingsplannen tot stand gekomen (Bosuitbreiding in
het Bosbeleidsplan ... 1993).
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In deze plannen speelt de populier een tamelijk grote rol. Er wordt zowel aan
zeer korte omlopen (5jaar:Grond voor keuzen... 1992) met als doel de productie van
biomassa als aan meer traditionele omlopen (15-25 jaar) gedacht (Houtteelt en
Populier 1989). Ook wordt aan de fijnspar aandacht besteed (Houtteelt en fijnspar
1989). Als gevolg van deze plannen is de belangstelling voor de bosbouwgeschiktheidsbeoordeling toegenomen, omdat het hier gaat om gronden die niet tot de traditioneel voor de bosbouw gebruikte gronden behoren. Onderwerpen die rond deze
problematiek van de "bebossing van landbouwgronden" aan de orde zijn, zijn: (a) de
voor- en nadelen van kwalitatieve en kwantitatieve landevaluatie-methoden (Bouma
1989a,b; Bouma &Hack-ten Broeke 1993; Bouma &Van Lanen 1987; Dent &Cook
1987; Van Lanen 1991;McRae &Burnham 1981;Purnell 1981; Singh 1987), (b) de
landevaluatie voor populier in verschillende omlopen, op basis van een aantal voorstudies (Andel et. al. 1981;Kolster 1982; Kolster &Van der Meiden 1979, 1992; Van
den Burg &Dik 1995), en (c) de mogelijke consequenties van de overgang van akkeren weidebouw naar de populierenteelt voor de grondeigenaar (Goede gronden...1993; Kikkert 1994; Regeling SBL...1994; Van der Zande 1994).

9.4.2 Landevaluatie voor enkele landgebruikstypen
9.4.2.1 Landgebruikstype "Groveden"
Als inleiding op de toepassing van ALES samen met regressiemodellen voor
bossen op voormalige landbouwgronden wordt hier een eenvoudig landevaluatiemodel voor één boomsoort uitgewerkt. Achtereenvolgens wordt dit toegepast op
| criterium |criterion
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Figuur 16
Beslisboom voor de landbenodigdheid "groeiklasse" van grove den (Bouma et al. 1993).
Figure 16
Decision tree for the land userequirement "site class"of Scotspine (Bouma et al. 1993).
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grove den, populier in korte en populier in lange omloop.
De grove den wordt in Nederland beschouwd als een boomsoort die geschikt
is voor arme zandgronden. Het gebruik ervan op voormalige landbouwgronden leidt
vaak tot een snelle jeugdgroei maar ook tot een slechte stamvorm. Ook een hoge pHKCl-waarde wordt als nadelig beschouwd. Deze beperkingen zijn in Aanleg en
beheer ... 1981 verwerkt. Per kaarteenheid (substraat + bodemsubgroep + grondwatertrap) zijn daar de voor die kaarteenheid geldende gradaties van de beoordelingsfactoren OT (ontwateringstoestand), ZG (zuurgraad), VL (vochtleverend vermogen)
en VT (voedingstoestand) aangegeven. De groeiverwachting, weergegeven als relatieve groeiklasse (Sr: "goede", "gemiddelde" of "slechte" groei) per kaarteenheid is
afgeleid uit sleuteltabellen waarin voor de belangrijkste boomsoorten het verband
tussen combinaties van beoordelingsfactoren en de groeiklasse is aangegeven. Deze
relaties zijn afgeleid uit empirisch en experimenteel onderzoek, en uit deskundigenkennis (Waenink & Van Lynden 1988; Ten Cate et al. 1995).
Met dit systeem voor de bodemgeschiktheidwaardering voor debosbouw kunnen uitspraken worden gedaan over de bodemgeschiktheid van kaarteenheden. Deze
zijn ook bruikbaar op bedrijfsniveau, omdat de landhoedanigheden zijn af te leiden
van bodemkaarten van boswachterijen op schaal 1:10.000. De toepassing van ALES
voor het landgebruikstype grove den geeft de mogelijkheid om de landgeschiktheid
voor dit type nader te preciseren waarbij de volgende amenderingen zijn aangebracht:
- De S-waarde is berekend uit een regressiemodel voor alle combinaties van
de beoordelingsfactoren. Deze absolute S-waarden zijn daarna geklassificeerd volgens de drie groeiklassen van het WIB-C-systeem.
- In ALESkunnen deze groeiklassen worden beschouwd als "severity levels"
van de landbenodigdheid "groei". In de "severity level Decision Tree" voor
de LUR "groei" zijn vier klassen gehanteerd: drie groeiklassen en een vierde klasse, die als "ongeschikt" wordt aangeduid. Deze laatste klasse omvat
alle gronden met de hoogste voedingstoestand (VT-gradatie 1), alle gronden waarvan de pH-KCl te hoog wordt geacht (> 4.5) en alle gronden met
ontwateringstoestand (OT) = 5 (zeer ondiep: GHG < 15 cm)). Op gronden
met een hoge voedingstoestand (onder andere na landbouwvoorbouw) kan
de groei van de grove den in het jeugdstadium redelijk of goed zijn, maar
op oudere leeftijd wordt de stamvorm slecht en neemt de takkigheid toe
(Jansen 1952; Mayer 1992). Op door landbouwvoorbouw verbeterde gronden neemt het gevaar van aantasting door de wortelschimmel
Heterobasidion annosum (veroorzaker van de Fomes-ziekte) toe, onder
andere omdat de pH-KCl-waarde hoger dan 4.0 is geworden (Van Goor
1954b; Hassenkamp 1953, 1958). Tenslotte zijn volgens het onderzoek van
Bannink, Leys & Zonneveld (1973) gronden met grondwatertrap I en deels
II (OT = 5) te nat voor de grove den. Aangenomen is dat de grove den op
gronden met de genoemde beperkingen geen volledige omloop kan bereiken. De boniteit speelt in deze vierde geschiktheidklasse geen rol.
- Aangenomen is dat eventuele beperkingen met regionale betekenis (temperatuur en windsnelheid) niet een zo grote rol spelen dat ze als LURin de
beslisbomen van ALES moeten worden opgenomen.
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Dit resulteert in een landevaluatieprocedure met als beoordelingsfactoren
("diagnostic factors") OT (ontwateringstoestand), VL (vochtleverend vermogen), VT
(voedingstoestand) en ZG (zuurgraad), waarin van slechts één beslisboom sprake is,
die bestaat uit de "severity levels" van de landbenodigdheid "groei van de grove den
".Debeoordelingsfactoren zijn in dit geval landeigenschappen. Debeslisboom waarmee landevaluatie-eenheden kunnen worden beoordeeld, is als volgt tot stand gekomen.
De eerste fase is die van het invoeren van beperkende factoren. De landeigenschappen ZG (zuurgraad) en OT (ontwateringstoestand) hebben het karakter van
beperkende factoren. Als de pH te hoog of de grond te nat is, mag worden aangenomen dat geen volledige omloop van de grove den mogelijk is. Op basis hiervan vallen in de eerste beoordelingsfase alle gronden met ZG = 1 of 2 of met OT = 5 af als
"ongeschikt".
In de tweede fase worden de landeigenschappen VL (vochtleverend vermogen) en VT (voedingstoestand) ingevoerd, die meer het karakter hebben van groeifactoren dan van beperkende factoren. Hierbij wordt meer gewicht gegeven aan de
watervoorziening (VL) omdat deze op grond van onderzoekervaringen (Van den
Burg, ongepubliceerde gegevens) sterker differentiërend werkt op de groei dan de
voedingstoestand (VT).
De voedingstoestand (VT) heeft voor de grove den behalve als groeifactor ook
betekenis als beperktende factor. Aangenomen is (van den Burg, ongepubliceerde
gegevens) dat op gronden met een hoge voedingstoestand (VT=1)op den duur groeistoornissen optreden die het voltooien van een volledige omloop van de grove den
kunnen belemmeren. De voedingstoestand wordt echter niet zodanig limiterend
geacht dat invoering ervan op een hoog niveau van debeslisboom nodig is.Het resultaat van de toegepaste methode is samengevat in figuur 16.
Het gebruik van ALES vereist dat continue S-waarden moeten worden omgezet in klassen van S-waarden (Sr).Aangehouden zijn de door Waenink & Van Lynden
(1988) gedefinieerde klassen 3 (slechte groei: S < 21 m), 2 (gemiddelde groei: 21 -<
27 m) en 1(goede groei: S>27 m).Deze grenzen zijn in de eerste helft van de zeventiger jaren door onderzoekers van het Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" en de
Stichting voor Bodemkartering vastgesteld. Het gevolg van de omzetting van de continue variabele S in de ordinale variabele Sr is dat de klassebreedte van de te voorspellen responsvariabele Sr toeneemt waardoor de voorspelfout stijgt. Dat kan worden gedemonstreerd door voor een aantal boomsoorten het percentage verklaarde
variantie van Sr uit beoordelingsfactoren te vergelijken met dat van de S-waarde uit
groeiplaatsvariabelen (tabel 9.1). De resultaten voor douglas en 'Robusta'populier
zijn overgenomen uit de paragrafen 5.6.1 en 7.6.1. De overige resultaten berusten op
niet-gepubliceerd groeiplaatseisenonderzoek.
De toepassing van de methode-ALES op kwantitatieve gegevens, die tot het
gebruik van klassen (Sr en beoordelingsfactoren) in plaats van absolute waarden (S
en kwantitatieve variabelen) noodzaakt, heeft een aanmerkelijke afname van de
nauwkeurigheid van de voorspelling van de boniteit - met uitzondering voor de
zomereik - tot gevolg. De overweging om ALES toe te passen hangt dus af van de
mate van nauwkeurigheid van een groeivoorspelling en van de beschikbare gege-
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F i g u r e 17
Geschiktheid van 'Robusta' populier op basis van klimatologische criteria.
Figure

17

Suitability for 'Robusta' poplar, based on climatological
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vens. Als de vraag zich richt op de geschiktheid van terreinen dan is een voorspelling van de S-waarde op basis van regressie op kwantitatieve variabelen aan te bevelen. De uitvoering van deze optie vereist echter kennis van boniteit en van bodemen klimaatvariabelen. Als het doel is een bestemming van gronden aan te geven in
de vorm van enkele geschiktheidsklassen dan is de vereenvoudiging van S-waarde
naar Sr en van kwantitatieve variabelen naar factoren aanvaardbaar. Als de noodzakelijke groeiplaatsgegevens ontbreken kan ALES met gebruikmaking van expert-kennis worden toegepast.
9.4.2.2 Landgebruikstype "('Robusta')populier in lange omloop"
Speelt bij de landevaluatie voor de grove den de voorgeschiedenis "landbouwgrond" de rol van een limiterende landkwaliteit, bij de populier is dit juist andersom.
Het feit dat populieren hoge eisen stellen aan de bodemvruchtbaarheid en dat populieren op landbouwgronden niet lijden aan bodemziekten, maakt ze geschikt voor
gebruik op landbouwgronden (Van der Meiden 1960, 1976; Houtteelt en populier
1989). Aandacht voor de populier in het landbouwbedrijf werd eerder al door
Houtzagers (1952) bepleit. Meijerman, Van der Meiden &Van Medenbach de Rooy
(1960) vergeleken voor landinrichtingsprojecten op komgronden de kosten en baten
van de populierenteelt met die van verpachting en graslandexploitatie. Hun conclusie was dat de populierenteelt voor landbouwbedrijven op komgronden een bruikbaar alternatief was. Deze suggestie is echter niet opgevolgd.

Tabel 9.1
Percentage verklaarde variantie (R 2 ac |j) van de boniteit van een aantal boomsoorten in
Nederland volgens twee regressiemodellen (groeiklasse+factoren en groei+variabelen).
Table 9.1
Percentage of explained variance ff?2adJ of the site index of some tree speciesin The
Netherlands, according to two regression models (yield class + factors, and Svalues +
variables).
regressiem odel

boomsoort, kloon

Sr +
beoordel ngsfactoren 1 )
'Robusta'populier
beuk
zomereik
grove den
fijnspar
douglas
Japanse lariks

0.0
44.0
53.2
37.0
18.4
19.3
21.6

S-waarde +
groeiplaatsvariabelen 2 )
34.6
81.1
60.1
60.0
39.0
33.6
53.6

1)ZG, OT,VLen VT (Ten Cate et al. 1995)
2)Vgb, N o r g , P-totaal, pH-KCI,temperatuur, etc.
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De populierenteelt op landbouwgronden kan volgens verschillende bedrijfsvormen worden uitgevoerd. Eén ervan is de bedrijfsvorm "populier in lange
omloop", waarvoor tegenwoordig als omloopduur 15-25 jaar wordt aangenomen
(Houtteelt en populier 1989). Op vergelijkbare wijze als voor de grove den (9.4.2.1)
kan een landevaluatieprocedure voor dit landgebruikstype "populier in lange
omloop" worden uitgevoerd. De beslisboom wordt opgesteld met als landbenodigdheid/landhoedanigheid "groeiklasse van populier", die is afgeleid uit de combinatie
van de als landeigenschappen beschouwde relevante beoordelingsfactoren (VL.VT,
OT en ZG) van het WIB-C-systeem. De referentiekloon is 'Robusta'. Deze beslisboom
kan ook voor andere populierenklonen worden gebruikt. Uit het groeiplaatseisenonderzoek van de kloon 'Robusta' (hoofdstuk 6) werd nl. afgeleid dat er geen belangrijke interacties kloon*groeiplaatsvariabele bestonden. Wel is een aanpassing van de
groeiklassegrenzen nodig omdat de gemiddelde S-waarde van de kloon
'Androscoggin' 3 m hoger is dan die van 'Robusta', die van Populus trichocarpa en
van de groepen "zwarte balsempopulieren" ('Barn' en 'Donk') en "nieuwe euramerikaanse populieren" ('Agathe F.','Florence Biondi', 'Koster' en 'Spijk') zelfs 5m hoger.
Degeschiktheidbeoordeling voor populier kan volgens verschillende gezichtspunten worden uitgevoerd. Eén ervan is dat voor een landelijke beoordeling van de
groeimogelijkheden van de verschillende populierenklonen het klimaat van belang
is. Als belangrijke landhoedanigheden (landeigenschappen) voor populier in lange
omloop kunnen in Nederland worden beschouwd de temperatuur, de windsnelheid
en de gevoeligheid voor windworp. In de landevaluatie voor populieren blijkt rekening gehouden te moeten worden met wind- en temperatuureffecten, die soms zo
groot zijn dat ze meer het karakter hebben van limiterende factoren dan van proportionele groeifactoren. Deze effecten zijn kloon(groep)afhankelijk. De variabelen
waarom het hier gaat zijn de jaargemiddelde windsnelheid W en de gemiddelde Julitemperatuur 1 \ u l . De regressievergelijkingen en de waarden van R 2 a c j; v a n de Swaarde met W resp. T j u l die een inzicht geven in de betekenis van temperatuur en
gemiddelde jaarlijkse windsnelheid voor een aantal populierenklonen, zijn samengevat in tabel 9.2.
De gevoeligheid van de klonen en kloongroepen voor wind en temperatuur
loopt aanmerkelijk uiteen. De invloed van de windsnelheid op de S-waarde van de
snelstgroeiende populieren is groot. DeJuli-temperatuur speelt eveneens een belangrijke rol. De geschiktheid van land voor populier in Nederland hangt dus niet alleen
af van bodemkundige factoren, maar wordt voor snelgroeiende populieren ook
bepaald door de windsnelheid en de temperatuur. De vraag is hoe voor populieren
met zulke uiteenlopende eigenschappen een landevaluatie is te ontwerpen. Een dergelijk ontwerp kan in de eerste plaats worden gemaakt voor de kloon 'Robusta' waarover het meeste bekend is en die als referentiekloon functioneert voor de geschiktheidbeoordeling van grond voor populier in Nederland.
Ziektegevoeligheid wordt niet als landbenodigheid in de evaluatie opgenomen omdat daarmee al rekening is gehouden bij de omschrijving van het landgebruiktype, waartoe ook de klonenkeuze behoort. Het beoordelen van Nederland met
deze landgeschiktheidcriteria stuit op het probleem dat temperatuur en windsnelheid niet zijn gekoppeld aan landevaluatie-eenheden, maar geografisch zijn bepaald.
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Windworpgevaar daarentegen iswelaandebodem gebonden endaarmee direct toepasbaar oplandevaluatie-eenheden. Debeperkingen vanwind en temperatuur kunnen direct worden afgelezen uitdeKlimaatatlas vanNederland (1972).Hetligt daarom voor de hand om de klimaatvariabelen Wen T j u l te gebruiken omop landelijk
niveau te"screenen" voor geschiktheid voor depopulierenteelt. Het"minder geschikte" gebied is datgebied waar deklonenkeuze beperkt is wegens negatieve wind- en
temperatuurinvloed.

Tabel 9.2
Regressievergelijkingen enwaarde vanR2adj-voor hetverband tussen S-waarde vanenkele groepen vanpopulierenklonen, windsnelheid entemperatuur in Nederland.
Table 9.2
Simple regression equations and valuesof R2ac/j for the relationships between the5
value of some groups of poplar clones,andwind velocity, andtemperature in The
Netherlands.

R 2 adj

n

P

10.8

233

<0.001

38.58-1.869*W

1.4

239

0.036

57.88-3.251*W
46.90-2.086*W
53.12-3.18*W
70.08-5.99*W

43.7
13.9
5.5
34.9

65
88
51
52

<0.001
<0.001
0.055
<0.001

63.44-4.47*W

61.9

39

<0.001

42.16-5.35*10 1 2 * (0.194 T ' u l ) 18.2

233

<0.001

-29.1+3.48*T j u l

1.6

239

0.028

-128.4+10.02*T j u l
-75.4+6.57*T j u l
-223.3+15.57*T j u l

20.2
32.3
12.8
28.4

65
88
51
52

<0.001
<0.001
0.008
<0.001

-164.6+12.15*T j u l

16.6

39

<0.001

VARIABELE

KLOON,
SOORT

W (m.sec" 1 )
(jaargem.)

'Robusta' 1 )
"oude euramerikaanse populieren"
"nieuwe euramerikaanse populieren"
'Oxford' c.s.
'Androscoggin'
Populus trichocarpa
"zwarte balsempopulieren"

43.661-0.2622*W 2

'Robusta' 1 )
"oude euramerikaanse populieren"
"nieuwe euramerikaanse populieren"
'Oxford' c.s.
'Androscoggin'
Populus trichocarpa
"zwarte balsempopulieren"

temperatuur
(°C)

REGRESSIEVERGELIJKING

-59.1+5. 7 2 * T J U 1

n =aantal opnamen; p=significantie; '...':kloon; "..." : klonengroep
1) deregressievergelijkingen voor 'Robusta' zijn afkomstig vaneen 1962-1989
uitgevoerd onderzoek; dewaarden vanR 2 ad - waren daarin voor WenTjul hogerdan
in hetlandelijk onderzoek met'Robusta' 1978-1990
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De keuze van de gradaties van deze beide landbenodigdheden berust op de
overweging dat duidelijk waarneembare temperatuur- en windsnelheidgrenzen niet
zijn aan te geven. Een uitgangspunt is dat de populierenteelt minimaal daar op haar
plaats is waar de S-waarde van 'Robusta' minstens de gemiddelde waarde van de
middenklasse (S = 36 m) bereikt. Dat heeft voor de "severity levels" van de landhoedanigheden W en T- j voor 'Robusta' de volgende consequenties:
- De klassegrens voor W is 5.4 m.sec" 1 (op jaarbasis)
- De klassegrens voor T=ul is 16.8°C
Deze beide landhoedanigheden kunnen worden gecombineerd tot een eenvoudige beslisboom met drie geschiktheidsklassen, nl. (1) geen beperkingen, (2)
beperking door gemiddelde jaarlijkse windsnelheid of door Juli-temperatuur en (3)
beperking door zowel wind als temperatuur. De liggingvan de gebieden waarop deze
geschiktheidsklassen van toepassing zijn, is weergegeven in figuur 17.
In de beslisboom komt het windworpgevaar niet voor. Windworpgevaar is
vooral afhankelijk van de grondwaterstand en kan op veel kortere afstand wisselen
dan windsnelheid en temperatuur. Debeperking door windworpgevaar is daarom in
te brengen in een op bodemkundige landhoedanigheden berustende beslisboom.
Voor andere populierenklonen wordt nu aangenomen dat de verschillen in
groei, veroorzaakt door de onderzochte bodem- en klimaatvariabelen bij benadering
additief zijn en dat de klassegrens tussen "minder geschikt" en "geschikt" moet worden verhoogd door de klassegrens S = 36 m te vermeerderen met het gemiddelde
boniteitverschil tussen de desbetreffende kloon en 'Robusta'.
Een nadeel van deze landevaluaties is de geringe nauwkeurigheid. Evenals bij
de grove den is de voorkeur te geven aan voorspellingen van de te verwachten groei
uit kwantitatieve bodem- en klimaatvariabelen of uit beoordelingsfactoren.
9.4.2.3 Landgebruikstype "Populier in zeer korte omloop"
Korte-omloop-bosbouw en houtproductie

De Nederlandse bosoppervlakte is sinds het verschijnen van de eerste
Nederlandse Bosstatistiek in 1948 geleidelijk toegenomen. Voor de opnameperioden
1939/42, 1952/63, 1964/68 en 1980/83 bedroeg deze oppervlakte (afgerond op duizend ha) resp. 250.000, 260.000, 280.000 en 334.000 ha. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse toename van ca. 1800 ha.jaar"1 in de eerste veertig jaar na de Tweede
Wereldoorlog. Dit tempo zal mogelijk versneld worden als de plannen van de
Commissie Bosuitbreiding (Goede gronden...1993) doorgang vinden, welke plannen
zijn opgenomen in het Bosbeleidsplan (1993). Deze plannen komen neer op een
voorstel tot bosuitbreiding met 75000 ha in de komende 25 jaar, hetgeen een gemiddelde jaarlijkse bosuitbreiding van 3000 ha inhoudt. Deze toename van de bosoppervlakte wordt door de Commissie Bosuitbreiding beargumenteerd met de doelstellingen Milieu, Natuur, Houtvoorziening, Duurzame Ruimtelijke Kwaliteit,
Recreatie en Toerisme, en Jacht- en Wildbeheer. Het WRR-Rapport "Grond voor keuzen" (1992) geeft als specifieke bestemming voor een aantal van deze gronden de
teelt van energiehout in populierenplantages op landbouwbedrijven. De omloop van
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deze energieplantages wordt op vijf jaar gesteld. De keuze voor deze bestemming
berust op de kwaliteit van veel van deze gronden, die tegemoet komt aan de hoge
eisen die de populier stelt aan de bodem.
Nederland behoort niet tot de koplopers met wat in EU-verband bekend staat
als SRBP's (Short Rotation Forest Biomass Plantations), hetgeen door Hummel et al.
(1988) werd geweten aan het niet in het landgebruik passen wegens de hoge grondprijzen. Uit de vergelijkingen van landbouwkundig en niet-landbouwkundig gebruik
van gronden in Nederland (DeWit, Blom & Willems 1988) blijkt dat houtteelt in zeer
korte omlopen onder bepaalde voorwaarden een bedrijfsmatig verantwoord alternatief kan zijn. Het bosbouwkundig onderzoek stond niet geheel onvoorbereid tegenover het verschijnsel van biomassaproductie met boomsoorten in korte omlopen.
Sinds de tweede helft van de zeventiger jaren heeft een aantal onderzoekingen op dit
gebied plaatsgevonden (Kolster 1982; Kolster & Van der Meiden 1992;Van den Burg
&Dik 1995). Hierbij werd in proefvelden de drogestofproductie van een aantal populierenklonen vergeleken bij korte omlopen en nauwe plantverbanden. In dit
opzicht ligt Nederland achter bij Engeland, waar de teelt van populier op voormalige landbouwgronden al op gang is gekomen (Tabbush 1993; Beaton 1987, 1993;
Willis, Thomas & Van Slycken 1993). Locaal (onder andere in Noord-Nederland) is
al wel de houtteelt op landbouwgronden met populier in omlopen van 15-25 jaar
begonnen (Zevenbergen & Van der Velde 1993).
Zoals reeds eerder is opgemerkt leent de populier zich goed voor biomassaproductie in korte omlopen omdat veel klonen de eigenschap van een snelle jeugdgroei vertonen, en aldus geen sprake is van problemen die zich in oudere opstanden
kunnen voordoen. De eigenschap van snelle jeugdgroei is echter alleen niet voldoende om daarop het landgebruik te kunnen baseren. Een formulering van de eisen
die de korte omloop van populieren aan het land stelt is nodig om de landgeschiktheid voor deze vorm van populierenteelt die nogal afwijkt van de traditionele populierenteelt en meer overeenkomst vertoont met het van ouds bekende griendbedrijf, te kunnen beoordelen.
De geschiktheid van land kan op de traditionele bosbouwkundige manier
worden beoordeeld door als uitgangspunt de te produceren hoeveelheid drogestof te
nemen. Een aanknopingspunt voor het beantwoorden van deze vraag geeft Cannell
(1989). Hij geeft in een uitvoerig literatuuroverzicht niet alleen de grenzen aan waarbinnen zich de drogestofproductie van snelgroeiende boomsoorten beweegt, maar
maakt tevens duidelijk dat zeer optimistische opvattingen over drogestofproducties
niet realistisch zijn. In grote lijnen komen Cannell's bevindingen er op neer dat in
Noordwest-Europa de actuele drogestofproductie van biomassaplantages uiteenloopt
van 5-20 ton ods.ha" 1 .jaar" 1 , (ods: "ovendroge-stof bij 105°C; productie van
stam+takken"). Het "working maximum" ligt volgens Cannell in de praktijk bij een
gemiddelde jaarproductie van 10-12 ton ods.ha" 1 in de eerste omloop en bij 10-15
ton ods.ha" 1 in de omloop volgend op de eerste oogst. Als goede benadering van een
"haalbare" productie geldt voor een vijfjarige omloop een gemiddelde jaarlijkse odsproductie van 11.3 ton.ha" 1 . Tot een ongeveer dergelijke uitspraak komt ook Sirén et
al. (1986), met een schatting van een gemiddelde jaarlijkse ods-productie van 12
ton.ha" 1 . Wel achten deze auteurs het (met Cannell (1989) en Ranney et al. (1987))
mogelijk dat een gemiddelde jaarlijkse ods-productie van 20 ton.ha" 1 haalbaar is,
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maar dan met behulp van bemesting en irrigatie. Recente onderzoekingen in
Noordwest-Frankrijk (Caillez 1992) geven als traject een gemiddelde jaarlijkse odsproductie van 8-13 ton.ha" 1 , terwijl de tot nu toe over het Duitse onderzoek gepubliceerde gegevens wijzen op een traject van 5-20 ton ods.ha" 1 .jaar" 1 (Dimitri &
Friedrich 1990) en op een potentiële productie van 15 ton ods.ha" 1 .jaar" 1
(Weisgerber 1994).De doelstelling voor de ods-productie in korte omlopen ligt in de
Verenigde Staten (Wright & Hall 1993) hoger, nl. bij 15-24 ton ods.ha _1 .jaar _1 .
Hoe verhouden deze gegevens waaruit te concluderen valt dat de gemiddelde
jaarlijkse ods-productie van populier in korte omloop minstens 10ton.ha" 1 zou moeten bedragen om als "goed" te kunnen worden gewaardeerd, zich met de uitkomsten
van het Nederlandse onderzoek? De ods-productie ligt onder optimale omstandigheden bij ca. 18 ton ods.ha" 1 .jaar" 1 maar in de praktijk zal men moeten rekenen met
10-12.6 ton ods.ha" 1 .jaar" 1 (Nonhebel, Goudriaan & Rabbinge 1995). De ods-productie in een door de Stichting Bosen Hout nabij Hummelo (Achterhoek) aangelegd proefveld bedroeg gedurende de eerste vijfjaar na de aanleg gemiddeld 14.4 ton.ha"1.jaar"1
(VanVeen et al. 1981) maar daalde na een omloop van tien jaar tot gemiddeld 8.3-8.8
ton.ha" 1 jaar" 1 voor de zwarte-balsempopulier 'Donk' in een plantverband van 2m x
2.5 m (Kolster &Van derMeiden 1992).Interessant is dat de topwaarde van de lopende aanwas in dit proefveld in een bepaald jaar zelfs 20 ton.ha" 1 .jaar" 1 bedroeg. De
uitkomsten van andere proefvelden op voor de populier geschikte gronden (onder
andere mariene kleigronden nabij Bleiswijk) lagen in dezelfde orde van grootte. De
opgaven van de ods-productie in wilgengriendproefvelden in Oostelijk Flevoland
bedragen daarentegen resp. slechts 8en 6ton ods.ha" 1 .jaar" 1 voor een twee- cq. driejarige omloop. De uitkomsten van het onderzoek van het voormalige IBG "De
Dorschkamp" in proefvelden nabij Dordrecht en Woensdrecht op mariene kleigronden met landbouwvoorgeschiedenis, waarin twee omlopen van elk vier jaar (plantafstand 1-2 m) zijn onderzocht, liggen rond de gemiddelde literatuurwaarden. De
best-producerende kloon 'Donk' bereikte een gemiddelde jaarlijkse ods-productie
van 9.9 ton.ha" 1 .jaar" 1 . De maximale waarde van de lopende aanwas bedroeg 17.4
ton ods.ha" 1 .jaar" 1 (Van den Burg & Dik 1995). Mogelijk zijn de resultaten wat laag
uitgevallen wegens de westelijke ligging van de proefvelden en de daardoor tamelijk
hoge gemiddelde windsnelheid (5.0 m.sec" 1 op jaarbasis). Een conclusie die consequenties heeft voor de klonenkeuze is dat de kloon 'Robusta' ruim onder de grens
van 10 ton ods.ha" 1 .jaar" 1 bleef hetgeen een aanwijzing is dat voor biomassaproductie "oude" Nederlandse populierenklonen wellicht geen rol kunnen spelen.
Onderzoek en landevaluatie

Het probleem waarmee de landevaluatie voor de populierenteelt in Nederland
wordt geconfronteerd is, hoe de grenswaarde van een gemiddelde productie van 10
ton ods.ha" 1 .jaar" 1 om te zetten in een maatstaf die voor de toepassing van de resultaten van het groeiplaatsonderzoek in de landevaluatie bruikbaar is. Als men de Swaarde van populieren met een ods-productie berekent uit de naar vijfjarige leeftijd
geëxtrapoleerde ods- en hoogtegroeigegevens van de proefvelden in Woensdrecht en
Dordrecht (zie boven), dan levert dit volgens de groei- en opbrengsttabel voor populier (Jansen, Sevenster & Faber 1996) onwaarschijnlijk hoge S-waarden van 50-100 m
op, hetgeen een onrealistisch resultaat is omdat de S-waarde van snelgroeiende po-
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pulieren in opstanden met een langere omloop in werkelijkheid niet hoger blijkt te
zijn dan 58 m.
De omweg die is gekozen om de ods-productie te kunnen "vertalen" in S-waarden is de volgende geweest. Uit de groei- en opbrengsttabel voor populier is door
extrapolatie naar een zeer nauw plantverband (N = 10.000.ha"1) de volumeproductie van 'Robusta' na vier jaar vanaf stek voor dat plantverband geschat voor S-waarden van 27-47 m. Met behulp van het stamdichtheidsgetal van 'Robusta' (375 kg
ods.m" 3 vers volume), zijn de met deze S-waarden overeenkomende gemiddelde
ods-producties geschat. Uit extrapolatie naar hogere boniteiten dan de groei- en
opbrengsttabel aangeeft is de relatie gevonden tussen de S-waarde van 'Robusta' (2750 m) en de gemiddelde ods-productie in een vijfjarige omloop. Voor 'Robusta' kan
op deze manier een S-waarden-ods-productie-tabel worden geconstrueerd voor het
S-waarde-traject 27-51 m, welk traject ook geldig is voor snelgroeiende populierenklonen voorbij het jeugdgroeistadium. Uit een multiple-regressieberekening van de
S-waarde op de beoordelingsfactoren VL (gradatie van het vochtleverend vermogen),
ZG (zuurgraad), VT (voedingstoestand) en OT (ontwateringstoestand) is met behulp
van gegevens van bodemkaarten een eenvoudig regressiemodel af te leiden voor de
S-waarde van 'Robusta'populier. Deze relaties kan men ook gebruiken om in een
ALES-procedure de beslisboom voor de landbenodigheid "groeiklasse" op te stellen.
De volgende fase bestond uit het bepalen van de relatie tussen de ods-productie en de boomhoogte in proefvelden van het IBG "De Dorschkamp" bij
Woensdrecht en Dordrecht. De berekening geeft aan dat de variantie van de ods-productie voor 63.2% kan worden verklaard uit de hoogtegroei zodat de invloed van de
populierengeneratie en van het stamtal per ha in eerste instantie kan worden verwaarloosd. Het blijkt nu dat voor de vier snelgroeiende klonen ('Agathe F.', 'Donk',
'Dorskamp' en 'Unal') het quotiënt ods/hoogte een factor 1.16 à 1.29 groter is dan dat
van 'Robusta' d.w.z. de bij een bepaalde S-waarde behorende ods-productie van
'Robusta' geeft na vermenigvuldiging met deze kloonafhankelijke factor de ods-productie voor die kloon bij de desbetreffende S-waarde. Dit houdt in dat voor de snelgroeiende kloon 'Donk' de kritische S-waarden waarbij de gemiddelde ods-productie
resp. 5 en 10 ton.ha" 1 .jaar" 1 bedraagt voor een ca. vijfjarige omloop, ca. 37.7 en 46.5
m bedragen. In hoofdstuk 7werd afgeleid dat bij benadering de S-waarde van de in
Nederland onderzochte populierenklonen op ongeveer dezelfde wijze afhangt van
een aantal bodem- en meteorologische variabelen en dat het groeiverschil tussen klonen additief is. De S-waarde van snelgroeiende populierenklonen op dezelfde groeiplaats is gemiddeld 4.6 m hoger dan die van 'Robusta'. Wegens dit constante S-waarde-verschil kan de relatie tussen de S-waarde van een snelgroeiende populierenkloon en de beoordelingsfactoren VL, ZG, VT en OT worden benaderd door in de
regressieformules in hoofdstuk 7bij de S-waarde van 'Robusta'populier 4.6 m op te
tellen. Voor de in het onderzoek in Woensdrecht en Dordrecht gebruikte snelgroeiende kloon 'Donk' kan de geschiktheid van land voor ods-productie worden afgelezen uit bijvoorbeeld een ALES-beslisboom met de als boven aangegeven groeiklassen < 37.8 m; 37.8-46.5 m en > 46.5 m. Het spreekt vanzelf dat de uitkomsten van
deze schattingen in de toekomst moeten worden getoetst aan de resultaten van
beplantingen met snelgroeiende klonen in korte omlopen.
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De op deze wijze tot stand gekomen landbenodigdheid "groei van populier in
biomassaplantages met korte omloop" hangt samen met landkwaliteiten. Deze landkwaliteiten zijn alleen gebaseerd op bodemkundige landhoedanigheden. De vraag is
of andere landhoedanigheden van belang zijn. De invloed van de landhoedanigheden op de aanloopgroei is in korte-omloop-teelten van groter belang dan de invloed
ervan op de S-waarde, d.w.z. voor de gehele omloop. Uit het groeiplaatseisenonderzoek van 'Robusta'populier (zie hoofdstuk 7) bleek dat vooral de ontwateringstoestand invloed had op de aanloopgroei. Gronden met OT-gradatie 5 bleken de aanloopgroei van 'Robusta' te vertragen. De invloed van een aantal landhoedanigheden
op de aanloopgroei is berekend voor 181 beplantingen met snelgroeiende populierenklonen met een ongeveer gelijke groeisnelheid (opnameperiode 1962-1989). De
belangrijkste uitkomsten van de regressieberekeningen zijn:
De aanloopgroei van de snelgroeiende populierenklonen is in geringe mate
(R 2 a d j = ca. 3%) gecorreleerd met Vgb, GHG, GLG, N
en P-totaal; de
betekenis van deze bodemvariabelen op "goede" popufierengronden is
voor de aanloopgroei gering.
- Een aantal klimaatvariabelen is voor de aanloopgroei van snelgroeiende
populierenklonen van grotere betekenis (R 2 a di voor de lineaire correlaties
tussen haakjes geplaatst; p < 0.001): W (-23.7%); Tjun (+6.2%); T s e p
(-7.3%); N m e i (+19.3%), N= un (+20.3%); V m e i (+13.4%); V j u n (+21.1%).
De temperatuurvariabelen T j u n en T s spelen een geringere rol dan wind
en neerslag. Het negatieve effect van T s op de aanloopgroei kan een
gevolg zijn van een te lang doorgaande groei in het najaar en de daardoor
toenemende kans op vorstschade.
- Van de factoren spelen het substraat, de bodemsubgroep en de grondwatertrap een rol. Op mariene klei en mariene zavel is de aanloopgroei significant (p = resp. 0.017 en 0.019) lager dan op andere substraten. Hier
kan sprake zijn van een gecombineerd effect van het substraat en de ligging in West-Nederland, d.w.z. een geringere groei op deze mariene gronden als gevolg van de hoge windsnelheid in West-Nederland. Op ooivaaggronden is de aanloopgroei significant hoger (p =0.018) dan op andere bodemsubgroepen. Opvallend is verder dat op tamelijk natte gronden
(GT II) de aanloopgroei significant hoger is (p < 0.001) dan op andere
GT's. Voor snelgroeiende populierenklonen op gronden met een goede
watervoorziening is blijkbaar de watervoorziening in het begin van het
groeiseizoen kritisch.
Vergelijkt men deze correlaties van de aanloopgroei voor snelgroeiende populierenklonen met die van 'Robusta' dan blijken ze voor de bodemkundige variabelen
in grote lijnen overeen te stemmen. In klimatologisch opzicht zijn de verschillen
echter veel groter. Dit houdt in dat in West-Nederland met windinvloed moet worden rekening gehouden als het gaat om de keuze van een kloon voor zeer korte
omloop en dat de watervoorziening in de eerste twee maanden van het groeiseizoen
(Mei en Juni) van groot belang is. De snelgroeiende populierenklonen stellen daaraan blijkbaar hoge eisen.
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Hoewel in een aantal situaties op gronden met Vgb= 3(100-150 mm) degroeiklasse "goed" kan zijn is het toch de vraag of deze uit de groeiplaatseisen van
'Robusta' afgeleide conclusie algemeen geldig is en of de keuze van gronden met Vgb
= 3 voor de teelt van snelgroeiende populieren in korte omloop een te groot risico
inhoudt. Dejeugdgroei van de snelgroeiende populierenklonen die in korte-omloopplantages kunnen worden gebruikt, is volgens het bovenstaande positief gecorreleerd met de neerslag en het neerslagtekort in de maanden mei en juni. Een schatting van dat risico kan worden gemaakt op grond van de volgende overwegingen:
- Als wordt uitgegaan van een gemiddelde ods-productie van 12 ton.ha"1.jaar"1
in een vijfjarige omloop, moet aan het einde van die omloop in totaal 60 ton
ods.ha" 1 zijn geproduceerd. De Nederlandse productiegegevens van populieren in korte omloop laten zien dat in deze periode zowel jaren met een
zeer hoge (20ton ods.ha"1.jaar"1) als met een zeer lage (<1ton ods.ha"1.jaar"1)
lopende bijgroei voorkomen, vooral in de eerste omloopperiode. De groeiplaats moet daarom van zodanige kwaliteit zijn dat onder gunstige omstandigheden een lopende bijgroei van 20ton ods.ha" 1.jaar"1 in een bepaald jaar
mogelijk is, ter compensatie van een veel lagere lopende bijgroei in een
droog jaar.
- De belangrijkste beoordelingsfactor voor de ods-productie van populier is
de watervoorziening. Men kan ervan uitgaan dat de voor de ods-productie
van populier in korte omloop benodigde hoeveelheid water geheel door
bodem en neerslag moet worden geleverd omdat irrigatie in het algemeen
om technische en financieel-economische redenen niet tot de praktische
mogelijkheden behoort. Voor een ods-productie van 20ton.ha' 1 is ca. 4000
m 3 water.ha' 1 benodigd (400 mm), uitgaande van een transpiratiecoëfficient van 200 liter.kg"1 ods (Mohren 1994). Mogelijk is dit een lage schatting van de transpiratiecoëfficiënt van populier, want uit gegevens van
Mayer (1992) is een waarde van 375 teberekenen. Uit een overzicht van de
maandelijkse neerslag in de periode 1951 t/m 1980 (Können 1983) valt af
te leiden dat in acht van de dertig jaar de neerslag in de vegetatieperiode
gemiddeld 242 mm is. De kans op een dergelijk jaar bedraagt 26%, zodat
in een omloopperiode van vijfjaar een dergelijk droog jaar gemiddeld minstens eenmaal voorkomt. Het neerslagtekort van 400 mm - 242 mm = 158
mm zal dan door de bodem moeten worden aangevuld om de gewenste
hoge productie te kunnen bereiken, hetgeen de teelt van biomassa met populier in korte omlopen beperkt tot gronden met Vgb =1 of 2 (> 150 mm
beschikbaar water).
9.4.2.4 Discussie en conclusies
De eerste vraag die in dit hoofdstuk is besproken, heeft betrekking op landevaluatie in de Nederlandse bosbouw, met een zekere nadruk op de bebossing van
landbouwgronden. In de hoofdstukken 5t/m 7is weergegeven hoe met op basis van
resultaten van veldbodemkundig onderzoek en bosecologisch onderzoek ontwikkelde empirische modellen voorspellingen kunnen worden gedaan van de te verwachten groei van boomsoorten. In dit hoofdstuk is daaraan uitbreiding gegeven door de
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bestaande kennis toe te passen op de teelt van populieren in korte omloop op landbouwgronden.
Een andere vraag was of internationaal toegepaste landevaluatiemethoden
bruikbaar zijn om de geschiktheid van land voor debosbouw in Nederland te beoordelen. De thans gangbare methoden zijn ontwikkeld in de laatste 25 jaar door de
FAO. Deze landevaluatiemethoden voor landgebruik in het algemeen
(Framework...1976) en voor de bosbouw (Land evaluation...1984) onderscheiden
twee orden: S (geschikt) en N (ongeschikt). De orde S wordt onderverdeeld in drie
klassen Si (zeer geschikt), S2 (matig geschikt) en S3 (weinig geschikt). De orde N
bestaat uit twee klassen: Ni (onder de tegenwoordige omstandigheden ongeschikt,
maar in de toekomst mogelijk geschikt te maken door passende maatregelen) en N2
(land met zodanige beperkingen dat het nu en in de toekomst ongeschikt is voor
duurzaam landgebruik). De S-klassen zijn omschreven met kwalitatieve termen. De
klassegrenzen S1/S2 en S2/S3 zijn niet gedefinieerd. Volgens deze omschrijvingen
zijn beide FAO-systernen dus van kwalitatieve aard, hetgeen wil zeggen dat ze niet
kunnen worden gebruikt om kwantitatieve uitspraken te doen over groei en productie (Van Lanen 1991). Het op Framework...1984 gebaseerde, geautomatiseerde landevaluatiesysteem ALES (Rossiter & Van Wambeke 1993), bevat dezelfde geschiktheidsklassenindeling en -omschrijving. Dit systeem is voor de bosbouw bruikbaar
omdat het evenals het landevaluatiesysteem voor de bosbouw (Landevaluation...1984) is gebaseerd op het FAO-Framework...l976. Voor de bosbouw is
een semi-kwantitatieve geschiktheidsbeoordeling met ALES mogelijk omdat in Land
evaluation ...1984 de groei van een bosopstand een landhoedanigheid is. De landhoedanigheid "groeiklasse" kan in ALES worden beschreven als functie van een aantal landeigenschappen. Waar men de beschikking heeft over boniteitgegevens en het
verband tussen boniteit en landeigenschappen oflandhoedanigheden bekend is, kan
met ALES een geschiktheidswaardering worden opgesteld met als criterium de te
verwachten groei van bossen. Een voorbeeld hiervan is de bodemgeschiktheidswaardering voor de grove den, die in 9.4.2.1. is weergegeven, die overeenkomst vertoont met de bodemgeschiktheidswaardering voor grove den die is gebaseerd op de
door de Stichting voor Bodemkartering ontwikkelde methode (Ten Cate et al. 1995;
Van Soesbergen et al. 1986; Waenink & Van Lynden 1987). Deze landevaluatie voor
de grove den is op afdelings-, op bosbedrijfs- en op regionaal niveau uitvoerbaar. Wel
is de nauwkeurigheid waarmee de boniteit wordt aangegeven geringer dan bij toepassing van een empirisch model voor de relatie tussen de boniteit van de grove den
en groeiplaatsfactoren.
Dezelfde methode als voor de grove den is toegepast voor de geschiktheidsbeoordeling van de populier in zeer korte omloop. Deze toepassing was gebaseerd op
een empirisch model, dat de relatie beschrijft tussen groei en groeiplaatsfactoren
voor populier, gebaseerd op onderzoek dat betrekking heeft op populieren met de
gebruikelijke omloopduur (15-25 jaar of meer). Toepassing ervan op cultures in zeer
korte omloop geeft een indicatie van de te verwachten droge-stofproductie van snelgroeiende populierenklonen, maar deze productie vertoont landbouwkundige trekken, onder andere wat de bemestingsbehoefte betreft. Deze behoefte (die voor N, en
plaatselijk ook voor K van belang zal zijn) kan niet met deze empirische modellen
worden voorspeld omdat de correlaties van de groei met de N-voorziening door de
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bodem (N ) alleen een uitspraak over de lange termijn toelaten, en de correlaties
van de groei met de K-voorziening door de bodem meestal niet significant zijn. In
die situatie moeten blad- en grondmonsteranalyse worden toegepast om de bemestingsbehoefte te kunnen beoordelen.
Het probleem van de kwantificering van de landgeschiktheid is in de bosbouw
wat betreft de groeivoorspelling geringer dan in de landbouw. De toepassing van
ALES brengt voor landbouwkundig gebruik naast de slechts kwalitatief te beoordelen geschiktheid meerdere problemen met zich mee. Drie ervan zijn door Bouma et
al. (1993) aan de orde gesteld. Het eerste vraagstuk is dat van de grootte van het
gebied waarop de landevaluatie betrekking heeft. Traditioneel wordt landevaluatie
toegepast op regio's maar de mogelijkheid van landevaluatie op bedrijfsniveau is
aanwezig. Het tweede vraagstuk is dat van de complexe wijze waarop landhoedanigheden afhangen van landeigenschappen, en hoe die landhoedanigheden worden
afgeleid. Een voorbeeld hiervan is de watervoorziening van een gewas, die op een
gecompliceerde manier is gerelateerd is aan de eigenschappen van bodem, gewas en
atmosfeer. De vraag is in hoeverre het berekenen (simuleren) van de watervoorziening in plaats van het volgens de ALES-methode op subjectieve wijze relateren van
de gradaties van de watervoorziening aan landeigenschappen de voorkeur verdient.
Het derde vraagstuk is dat van de mate van subjectiviteit bij de keuze van landhoedanigheden, die vaak worden ontleend aan standaard-tabellen. Uit de toepassing van
ALES voor de geschiktheidsbeoordeling van enkele boomsoorten in Nederland zijn
als aanvullende, vierde en vijfde vraag naar voren gekomen het gewicht dat aan landhoedanigheden in de procedure voor de geschiktheidsbeoordeling moet worden toegekend, en daarmee verband houdend het gebruik van de hiërarchische opbouwvan
de beslisbomen in ALES.
Bouma et al. (1993) komen tot de conclusie dat de betekenis van landevaluatie-systemen zoals ALES vooral is gelegen in het kunnen aangeven van relatieve
geschiktheden voor een bepaalde vorm van landgebruik in grote gebieden. Ook is
een dergelijk systeem van belang om landhoedanigheden met een overheersende
betekenis ("crucial land qualities") te identificeren. Deze opvatting komt overeen met
die van Van Lanen (1991) die de betekenis van kwalitatieve landevaluatie-systemen
vooral ziet gelegen in de mogelijkheid tot "screening", hetgeen neerkomt op het in
een vroeg stadium van de landevaluatie selecteren van voor een bepaalde vorm van
landgebruik ongeschikt land. Het verdere onderzoek kan zich dan beperken tot het
concentreren op het land dat wel geschikt is voor een vorm van landgebruik.
De beantwoording van de bovengestelde vragen vanuit het standpunt van de
bosbouwgeschiktheidsbeoordeling kan worden gebaseerd op een van de uitgangspunten van ALES,namelijk dat in het fysieke gedeelte van dit landevaluatiesysteem
de nadruk wordt gelegd op de betekenis van risico's en absolute beperkingen voor
een vorm van landgebruik. Invoering van criteria hiervoor in een hiërarchische
beslisboom houdt in dat op het hoogste niveau die landhoedanigheden worden toegepast, waarvan de betekenis voor een bepaalde vorm van landgebruik overheerst
over die van andere landhoedanigheden. De beslissing "geschikt" vs. "niet geschikt"
is in dit stadium kwalitatief maar voldoende, omdat kwantitatieve verschillen binnen de orde "geschikt" in dit stadium niet van belang zijn. Naarmate de geschiktheidsbeoordeling vordert, neemt de betekenis van de landhoedanigheden met een
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overheersend karakter af, en gaan landhoedanigheden waarvan de betekenis voor
het landgebruik van dezelfde orde van grootte is, een rol spelen. Dat houdt in dat de
relatie tussen deze landhoedanigheden en het landgebruik gekwantificeerd moet
worden om het effect van elke landhoedanigheid en van hun interacties op het landgebruik zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Het gevolg is dat men landhoedanigheden zal moeten kwantificeren door meting, berekening of simulatie. Een voorbeeld hiervan is de watervoorziening van een gewas, die volgens de methode-ALES
zou kunnen worden worden afgeleid uit de grondwatertrap en de textuur, die als het
vochtleverend vermogen kan worden berekend (aandeel van de wortelzone) en
geschat (aandeel van de capillaire opstijging vanuit het grondwater) (Ten Cate et al.
1995), of die kan worden berekend met simulatiemodellen (Van Lanen 1991). Het
vaststellen van de relatie tussen de boniteit van een boomsoort en de landhoedanigheden kan met proces-modellen of met empirische modellen worden gedaan. Voor
een bespreking van de voor- en nadelen van deze modellengroepen kan worden verwezen naar artikelen van Korzukhin, Ter-Mikaelian & Wagner (1996) en Mohren&
Burkhart (1994). Wel kan worden opgemerkt dat de relaties waarop empirische
modellen zijn gebaseerd, ook kunnen worden toegepast in op de boomfysiologie
gebaseerde proces-georiënteerde modellen, en dat met empirische modellen waarin
de watervoorziening niet is gesimuleerd maar is geschat volgens een semi-kwantitatieve methode, nauwkeurige voorspellingen van de boomgroei kunnen worden
gedaan. In tegenstelling tot de landbouw in Nederland, waarin de werking van een
groeibepalende factor als de minerale-voedingsstoffenvoorziening door bemesting
kan worden geneutraliseerd, moet in de bosbouw met de gezamenlijke werking van
meerdere factoren en met hun interacties rekening worden gehouden.
Het bovenstaande geeft een antwoord op de tweede, vierde en vijfde vraag: in
de Nederlandse bosbouw is ALES van betekenis als het doel van de landevaluatie is
om op landelijk niveau, waarbij meteorologische variabelen de belangrijkste diagnostische factoren zijn, de geschiktheid van een boomsoort of kloon te beoordelen.
Een kwalitatief antwoord op deze vraag is voldoende. Andere variabelen, waarvan
de meting of de berekening tijdrovend zijn, spelen op dit landelijk niveau geen rol.
Een voorbeeld hiervan is het ALES-model dat voor populier is geformuleerd en dat
slechts twee landhoedanigheden bevat, namelijk temperatuur en wind. Op een lager
niveau van de geschiktheidbeoordeling gaan andere diagnostische factoren in het
gebied waar temperatuur en windsnelheid geenbeperkende factoren vormen, een rol
spelen. De noodzaak om de groeivoorspelling te kwantificeren neemt dan toe en de
bruikbaarheid van een hoofdzakelijk kwalitatief landevaluatiesysteemn als ALES
neemt af. Een voordeel dat de bosbouw kent boven de landbouw, is dat een semikwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling mogelijk is opbedrijfs- en opstandniveau, zoals in dit hoofdstuk is gedaan voor de grove den .
De vraag welke landhoedanigheden voor de Nederlandse bosbouw van belang
zijn, is afhankelijk van de methode waarmee men de geschiktheid voor een bepaalde vorm van bosbouw wil vaststellen. Voor een globale geschiktheidbeoordeling,
zoals die hier voor de grove den is uitgevoerd, en voor de douglas door Hendriks,
Paasman en Schuiling (1992), zijn de door Ten Cate et al. (1995) genoemde beoordelingsfactoren voldoende. Een bijkomend aspect dat hiermee verband houdt is de
flexibiliteit die ALES biedt in de keuze en de volgorde van landhoedanigheden,
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zodat aan landhoedanigheden een zeker gewicht kan worden toegekend. Het WIB-Csysteem van de Stichting voor Bodemkartering voor bijvoorbeeld de bosbouwgeschikheid (Van Soesbergen 1986; Ten Cate et al. 1995) is daarentegen als tamelijk
strak op te vatten. Ten voordele van het laatste kan echter worden aangevoerd dat het
een landelijk systeem is,hetgeen een zekere uniformiteit vereist in de toepassing van
de criteria, en dat de strakheid een gevolg is van de systematisering van de bestaande kennis van de relaties tussen de gekozen landhoedanigheden resp. landeigenschappen, en de groei van boomsoorten.
Gedetailleerdere informatie over de te verwachten groei van boomsoorten kan
met ALES niet worden verkregen maar vereist kennis van relaties tussen boniteit en
diverse groeiplaatsvariabelen, en toepassing van berekening met modellen. De relevantie van de in het groeiplaatseisenonderzoek in Nederlandse bossen toegepaste
selectie van landeigenschappen en landhoedanigheden (o.a die variabelen waarmee
de water- en de voedingsstoffenvoorziening wordt aangegeven) volgt uit de significante relaties die tussen deze variabelen en de groei zijn gevonden.
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10.ALGEMENE DISCUSSIE
10.1 Veranderende uitgangspunten
Het internationele onderzoek naar de relatie tussen groei en groeiplaats van
boomsoorten heeft lang in het teken van de houtproductie gestaan. Het hoofddoel
van het onderzoek was om uit een zo gering mogelijk aantal groeiplaatseigenschappen en factoren, of per bodemeenheid te kunnen voorspellen wat de te verwachten
boniteit zou zijn. Deze doelstelling heeft vooral in de Verenigde Staten een grote rol
gespeeld (Carmean 1975) maar ook in het Europese onderzoek lag daarop de nadruk.
Keiler (1995) beschrijft hoe dit uitgangspunt het groeiplaatsonderzoek in
Zwitserland beheerste tot in de vroege negentiger jaren. Dan komt de omslag: men
gaat minder belang hechten aan de voorspelbaarheid van de houtproductie of zelfs
aan de permanente groeiveranderingen die zich hebben voorgedaan, maar legt de
nadruk op de boniteit van een boomsoort als uitdrukking van de groeiplaatseigenschappen.
In Nederland is sprake van een vergelijkbare ontwikkeling. In het oudste
onderzoekprogramma voor het houtteeltkundig onderzoek en het groeiplaatsonderzoek van het in 1947 opgerichte Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" waren
Japanse lariks, douglas en zomereik opgenomen. Het vervaardigen van groei- en
opbrengsttabellen en het onderzoek van de groeiplaatseisen van deze boomsoorten
zouden op elkaar worden afgestemd. Voor de Japanse lariks en de douglas zijn deze
plannen in de vijftiger jaren uitgevoerd (Van Goor 1954a, 1968). Het in de zestiger
jaren begonnen groeiplaatseisenonderzoek van de populier ging op deze weg verder.
In de zeventiger jaren tekende zich echter al een zekere kentering af. Toen werden
de beuk en de zomereik in het onderzoekprogramma van "De Dorschkamp" opgenomen. Direct belang voor de houtproductie hadden deze boomsoorten nog niet, en
groei- en opbrengsttabellen die waren gebaseerd op onderzoek in Nederlandse beuken- en zomereikenopstanden stonden niet ter beschikking. Deze boomsoorten werden in het onderzoek opgenomen omdat "inheemse" loofboomsoorten meer belangstelling kregen van bosbouwpraktijk en -beleid dan voorheen het geval was. Het
werd daarbij in eerste instantie geen bezwaar geacht om buitenlandse groeitabellen
te gebruiken voor de bonitering (Oosterbaan et al. 1987; Oosterbaan, Van den Burg &
Waenink 1988).
Niet alleen gaat sinds de zeventiger jaren de aandacht sterker uit naar loofboomsoorten, maar de nadruk wordt inmiddels ook gelegd op de aanleg en ontwikkeling van gemengde bossen. Dat vraagt om een andere aanpak dan het groei- en
opbrengstonderzoek van éénsoortige bossen. Het onderzoek is daarbij volgens twee
lijnen gaan verlopen. Enerzijds worden groei en ontwikkeling gemodelleerd op basis
van meetgegevens van gemengde opstanden (empirische modellen), en anderzijds
wordt er gewerkt aan proces-georiënteerde (verklarende) modellen, gebaseerd op
fysiologische processen op boomniveau of op concurrentieprocessen op "forest gap"
niveau. Voorbeelden van de eerste lijn vindt men onder meer bij Sterba et al. (1995),
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Nagel (1995) en Pretzsch (1995). De tweede lijn wordt besproken door Bossel (1991)
en Bossel et al. (1991).
Hoe passen de resultaten van het Nederlandse groeiplaatseisenonderzoek in
deze ontwikkelingen? Men zou kunnen denken dat onderzoek dat is gebaseerd op de
situatie in het verleden en dat als responsvariabele de volumeboniteit hanteert, geen
bruikbare informatie voor het hedendaagse onderzoek oplevert. Daartegen zijn de
volgende argumenten aan te voeren:
- De in het groeiplaatseisenonderzoek als responsvariabele vaak gebruikte
volumeboniteit kan zonder meer worden vervangen door de hoogteboniteit. In het in deze publicatie besproken onderzoek is de laatstgenoemde
meestal de enige toegepaste groeiresponsvariabele.
- Het groeiplaatseisenonderzoek is uitgevoerd in een periode toen de groeiplaatseigenschappen nog tamelijk stabiel in de tijd waren.
- Als de groeiplaatseigenschappen veranderen - zoals bijvoorbeeld wordt
verwacht voor een aantal klimatologische variabelen -veranderen daarmee
niet de relaties tussen deze eigenschappen en de bomen. De eigenschappen van de boom veranderen niet, wel zal de boom zijn gedrag instellen op
de nieuwe situatie. De grootte van de reactie kan worden voorspeld uit
bestaande relaties, voor zover de verandering van een predictorvariabele
valt binnen het vroeger onderzochte traject en geen grote storingen optreden als gevolg van intercorrelaties.
- In zowel empirische als proces-georiënteerde modellen is informatie nodig
over de relatie tussen groei en groeiplaatseigenschappen van de in de
opstand aanwezige bomen. In een door Sterba et al. (1995) ontwikkeld
model voor de groei van gemengde opstanden komt naast de vectoren die
de boom zelf (met dbh en kroonaandeel) en de concurrentie tussen bomen
beschrijven, ook een vector voor die de groeiplaatseigenschappen bevat.
Kahn (1995) geeft een voorbeeld van de manier waarop informatie over
groeiplaatseigenschappen kan worden opgenomen in modellen.
Het bovenstaande houdt natuurlijk niet in dat het voldoende is om het toekomstig gedrag van boomsoorten te kunnen voorspellen met behulp van relaties tussen boom en groeiplaats zoals ze in het verleden geldig waren. Het is noodzakelijk
dat de gevolgen van veranderingen in het milieu (bodem en klimaat) voor het gedrag
van bomen worden vastgesteld. Uit het gedrag van bossen in het verleden kan echter informatie worden verkregen over toekomstig gedrag. Daarop kunnen richtlijnen
voor beleid en beheer worden gebaseerd.
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10.2 Groei en groeiplaats: de reactie van het
Nederlandsebosopzijnomgeving
In zijn bespreking van de betekenis van de groeiplaats voor het Nederlandse
bos legt Fanta (1985) er de nadruk op dat in de fase direct volgend op de bosaanleg,
de primaire (omgevings)factoren een overheersende invloed hebben op de ontwikkeling van het bos (cf. Vos & Stortelder 1992). Naarmate het bos ouder wordt neemt
de invloed van deze omgevingsfactoren in relatieve zin af en gaan secundaire - d.w.z.
in of door het bos zelf gegenereerde -factoren een rol spelen.
In het hiervoor besproken onderzoek is aandacht besteed aan debetekenis van
de primaire groeiplaatsfactoren en aan de groeifactoren voor de groei van bosopstanden (zie hoofdstuk 3.2.2). De betekenis van de secundaire groeiplaatsfactoren
(bosklimaat, microreliëf, bodem- en humusvorming) - die in jonge bosecosystemen
vrijwel geheel ontbreken maar in oude bosecosystemen goed zijn ontwikkeld (Fanta
1985) -is buiten beschouwing gebleven. Er is echter sprake van nog twee andere factoren, die van grote betekenis zijn voor de groei en ontwikkeling van opstanden. Dit
zijn de "instabiliteitsfactoren", die snel veranderen in de tijd, onregelmatig optreden
en een excessief karakter hebben. Volgens Fanta (1985) behoren ze niet tot de groeiplaats, maar hun effecten zijn in het groeiplaatseisenonderzoek niet verwaarloosbaar.
De eerste "instabiliteitsfactor" is de voorgeschiedenis van het bos. Veel
Nederlandse bosopstanden maken nog deel uit van pioniergemeenschappen die zijn
ontstaan door bossen aan te planten op gronden met voorgeschiedenis heide, polder
of landbouw. De fase waarin bossen zich spontaan konden ontwikkelen op deze
gronden werd dus overgeslagen. Dit overslaan van het initiële stadium van de bosontwikkeling kan tot bepaalde problemen aanleiding geven, die de relatie tussen de
groeivan opstanden, de primaire groeiplaatsfactoren en de groeifactoren kunnen storen. De tweede "instabiliteitsfactor" vormt het complex van omstandigheden in de
jeugdperiode. Beide factoren zijn van betekenis voor de groei van bosopstanden. Een
korte bespreking van de betekenis van de groeiplaatsfactor "voorgeschiedenis" is
daarom noodzakelijk.
De invloed van het voorgeschiedenistype "heidegrond" is in de relatief jonge
Nederlandse bossen nog merkbaar. De hoogtegroei in de jeugdperiode van de in
1959/60 onderzochte douglasopstanden blijkt een aanmerkelijke invloed te hebben
gehad op de hoogteboniteit. Uit een regionaal onderzoek in Drenthe in de jaren 19741977 wordt dat zelfs nog duidelijker (Van den Burg & Schoenfeld 1987). Dit gegeven
houdt in dat de regressieberekeningen en de multiple-regressiemodellen waarmee de
boniteit wordt voorspeld, een storingselement bevatten dat is terug te voeren op specifieke omstandigheden in de eerste jaren na de bosaanleg. Van de mogelijke oorzaken hiervoor bij de douglas kon er slechts een enkele worden opgespoord, ni. de veronkruiding van de cultuur. Andere oorzaken zijn wel op te sommen, maar ze zijn
alleen merkbaar door hun in de groei vastgelegde effecten, niet als meetbare variabele. Naarmate het aantal tweede- en latere-generatie-douglasopstanden toeneemt
zal het effect van deze jeugdgroeistoornissen op voormalige heideterreinen afnemen.
Men kan dus concluderen dat deze vorm van groeistoornissen conjunctureel is. Bij
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de douglas is dat waarschijnlijk te meer het geval omdat de aanleg van douglasopstanden niet meer op heidevelden maar in bestaande bosgebieden plaatsvindt.
Het tweede voorgeschiedenistype dat een rol speelt in de Nederlandse bosbouw is "poldergrond". Veel populierenbossen zijn aangelegd op drooggelegde gronden in de IJsselmeerpolders. De boniteit van 'Robusta'populier in de jeugdperiode
bleek daar hoger te zijn dan tijdens de opstandfase. Dit verschil wordt toegeschreven
aan een verandering in de stikstofhuishouding van deze jonge poldergronden.
Andere aspecten van de populierenteelt op jonge poldergronden zijn top- en stambreuk, insectenplagen, windworp en groeistoornissen bij bepaalde klonen (Vis
1987).
Het derde voorgeschiedenistype, dat van toenemend belang wordt, is "voormalige landbouwgrond". Uit de bosbouwpraktijk is bekend dat op voormalige heidegronden waar landbouwvoorbouw was toegepast een aantal boomsoorten (grove
den, fijnspar en douglas) een groot risico loopt te worden aangetast door de Fomesziekte, die wordt veroorzaakt door de schimmel Heterobasidion annosum (Van Goor
1954). Aan andere effecten van voormalige landbouwgronden op bossen is tot nu toe
weinig aandacht besteed. Een ervan is het optreden van ziekteverschijnselen bij de
es (Hoofdstuk 6). Andere risico's worden genoemd bij Weterings (1989). Daartoe
behoren de pH-daling en de cadmium-mobilisatie in voormalige landbouwgronden
als de bekalking ervan wordt beëindigd (Römkens & De Vries 1995).
De tweede "instabiliteitsfactor" wordt gevormd door de situatie tijdens de
jeugdperiode. Debetekenis van de omstandigheden tijdens de jeugdperiode van bosopstanden is tot uiting gekomen bij het analyseren van de groei van douglas- en
'Robusta'opstanden. De variantie van de S-waarde van 'Robusta' werd voor ca. 15%
verklaard uit verschillen in de aanloopgroei. Men mag concluderen dat vooral in de
groeivoorspelling voor de populier -en dat geldt zeker voor populier in korte omloop
- een onzeker element aanwezig blijft dat wordt veroorzaakt door de omstandigheden tijdens de aanleg en de eerste paar jaar daarna, welke omstandigheden behandelings- en groeiplaatsgebonden zijn.
Als het jeugdgroei-effect buiten beschouwing wordt gelaten, blijft de vraag
over welke resultaten het groeiplaatseisenonderzoek van boomsoorten in Nederland
al met al heeft verschaft. Deze resultaten kunnen in vier categorieën worden samengevat:
(1) Waterhuishouding: Voor de in deze publicatie besproken boomsoorten
bedraagt het aandeel van de variabele Vgb (de voor het groeigebied gecorrigeerde gradatie van het vochtleverend vermogen) aan de totaal verklaarde
variantie van de opperhoogteboniteit voor es, douglas en 'Robusta'populier
resp. 57.7, 37.8 en 39.3%. Voor de boomsoortengroep bestaande uit
Sitkaspar, beuk, fijnspar, Japanse lariks en zwarte els ("droogtegevoelige
soorten") varieert dat aandeel tussen 50 en 85%, voor de boomsoortengroep
bestaande uit Amerikaanse eik, zomereik, wintereik, grove den en Corsicaanse den ("matig of weinig droogtegevoelige soorten") tussen 30 en 50%
(opgaven gebaseerd op ongepubliceerde gegevens). De gradatie van het
vochtleverend vermogen is blijkbaar een bruikbare maatstaf om de watervoorziening van boomsoorten te karakteriseren. De schijnbaar afwijkende
positie van 'Robusta'populier (die volgens het bovenstaande tot de groep
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"matig of weinig droogtegevoelige soorten" zou behoren) is verklaarbaar uit
het grotendeels ontbreken van opstanden op droge gronden, waardoor de
watervoorziening gemiddeld beter is dan die van andere droogtegevoelige
soorten en devariatie vanVgbeen geringererol speelt voor deverklaring van
groeiverschillen.
(2) Bodemchemische variabelen: Voor de douglas zijn van belang N-totaal, N ,
P-totaal en K-HC1.Deboniteit van de esreageert alleen opverschillen in N ,
terwijl deboniteitverschillen van 'Robusta' vooral door het verschil in pH-KCl
worden bepaald.
(3) Enkele meteorologische variabelen:Deboniteit van de douglas reageert vooral
°P Tjan' T j u n e n minder uitgesproken op Nj u l . Voor de es is N j u n van belang
en voor 'Robusta'populier spelen de variabelen T- jen V v een zekere rol.
(4)De totaal verklaarde variantie van de boniteit (S-waarde) per boomsoort:
Op het eerste gezicht lijken de door groeiplaatseigenschappen en -factoren
verklaarde varianties van de boniteit van douglas, de es en
'Robusta'populier niet hoog (resp. 47.6%, 47.1% en 61.6%). Deze uitkomsten krijgen echter een andere betekenis als men ze vergelijkt met de resultaten van de beuk (niet gepubliceerde gegevens): de variantie van de Swaarde van de beuk wordt voor 81.8% verklaard door een combinatie van
slechts drie variabelen, nl. Vgb,P-totaal en de opstandleeftijd. Blijkbaar is
niet de regressiemethode, maar zijn de ingevoerde variabelen -of beter het
ontbreken van een aantal van belang zijnde variabelen - de oorzaak van de
grootte van de verklaarde variantie. Uit de literatuur volgt overigens dat
verklaarde varianties van 80-90% door significant aan de verklaring daarvan bijdragende variabelen in groeiplaatseisenonderzoek als zeer hoog gelden. Het voorbeeld van de beuk geeft aanleiding tot de aanname dat voor
het voorspellen van de boniteit, d.w.z. de voor een gehele omloop geïntegreerde groei, het verfijnen van de watervoorziening tot het niveau van het
simulatiemodel van minder betekenis is dan het zoeken naar andere variabelen die de boniteit bepalen. In tegenstelling tot de landbouw is in de bosbouw niet alleen het waterregime niet beheersbaar (Van Diepen 1995),
maar is een aantal andere groeiplaatseigenschappen dat - in de praktijk ook niet. De bodemvruchtbaarheid is in de bosbouw meestal een gegeven,
in de landbouw daarentegen veelal manipuleerbaar tot het optimale
niveau.
Het onderzoek naar de groeiplaatseisen van boomsoorten kende in Nederland
twee ingangen, nl. de veldbodemkundige en de bosecologische (Van Diepen 1995).
Het bosecologische onderzoek blijkt een groter gedeelte van de variantie van de Swaarde te verklaren dan het veldbodemkundige onderzoek, als de responsvariabele
in dat laatste onderzoek uit slechts drie groeiklassen bestaat. Vergroting van de verklaarde variantie in het veldbodemkundig onderzoek is mogelijk door toepassing
van een regressiemodel met een kwantitatieve responsvariabele.
Uit deze uitkomsten van het groeiplaatsonderzoek kan men concluderen dat
de watervoorziening, een aantal bodemchemische (totaal-) gehalten en enkele meteorologische variabelen een vrij goed inzicht geven in de wijze waarop de opperhoogteboniteit van douglas, es en 'Robusta'populier tot stand komt. Vooral de uit-
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komst dat de in Nederland optredende verschillen in het weer groot genoeg zijn om
de boniteit merkbaar te beïnvloeden, is van belang. Dit laatste heeft vooral betrekking op de douglas, voor welke soort zowel zomer- als wintertemperatuur een rol
spelen. Deze relaties zijn van betekenis als het gaat om het voorspellen van de effecten van klimaatverandering.
Andere conclusies betreffen de pH en de kalium-voorziening. De betekenis
van de pH van de minerale grond is voor de verklaring van boniteitverschillen van
een aantal boomsoorten beperkt. Uit niet gepubliceerde resultaten van andere naaldboomsoorten (fijnspar, grove den, Japanse lariks) en loofboomsoorten (beuk en
zomereik) volgt eveneens een slechts beperkte betekenis van pH-verschillen voor de
groei als het kalkloze gronden betreft. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de pH van
de grond niet alleen de oorzaak is van processen, maar ook een gevolg is van processen die protonen produceren of consumeren (Van Breemen, Driscoll & Mulder
1984; Van Breemen, Mulder & Driscoll 1983). De resultaten met betrekking tot de Kvoorziening zijn onbevredigend. Voor de douglas kon weliswaar een verband tussen
het K-HCl-cijfer en de boniteit worden aangetoond, maar die relatie geldt slechts op
humuspodzol- en moderpodzolgronden. De differentiërende werking van het K-HC1cijfer voor de groei van douglasopstanden op humuspodzolgronden is echter gering,
hetgeen ook geldt voor de grove den. De opstandleeftijd speelt hier mede een rol,
zoals blijkt uit het feit dat K-gebrek vaker in cultures dan in opstanden wordt aangetroffen. De kennisontwikkeling van de K-voorziening van boomsoorten vertoont
een achterstand met die van de N- en de P-voorziening, onder andere wat betreft de
extractiemethodiek.
Een in de laatste jaren van belang geachte omgevingsinvloed op bossen is de
atmosferische depositie. De belangrijkste componenten ervan zijn de stikstofdepositie en de zure depositie, met als complicatie de verzuring in de bodem als gevolg van
nitrificatie en van NH 4 -opname door de wortels. Het valt buiten de doelstelling van
deze publicatie om op deze processen in te gaan. Wel zijn de gevolgen ervan van
belang, nl. een verhoging van het N-aanbod via de atmosfeer en via de wortels, en
veranderingen in de kationenbezetting van het adsorptiecomplex. De toename van
de N-voorziening van onder andere de douglas in de laatste decaden is bestudeerd
in Zuid-Nederland (Van den Burg & Kiewiet 1989; Van den Burg 1990). Uit dat
onderzoek blijkt dat de P-, K- en Mg-voorziening van de douglas op arme zandgronden zijn afgenomen. Een negatief effect van een hoog N-aanbod op de P-voorziening
van de douglas is ook waargenomen in potproeven met substraten afkomstig van
humuspodzolgronden (Gorissen 1991; Termorshuizen & Ket 1991; Van den Burg
1991). Details over de minerale voedingstoestand (hoofdzakelijk de N- en P-voorziening) van de in de jaren 1984-1990 onderzochte douglasopstanden vindt men bij
Oterdoom, Van den Burg & De Vries (1987) en Olsthoorn & Maas (1994). Niet duidelijk is of de slechte P-voorziening van veel douglasopstanden in Nederland op
humuspodzolgronden (Van den Burg &Olsthoorn 1994) direct is veroorzaakt door
hetzij een N-P-antagonisme of een bij de sterk verbeterde N-voorziening achterblijvende P-voorziening, of dat ook de door de N-depositie beïnvloede mycorrhizabezetting van de wortels een rol speelt (Jansen 1991; Kuyper, Termorshuizen &Boswijk
1990). Vermoedelijk is zijn beide het geval. Een voor de bosbouwpraktijk gebleken
meevaller is dat douglascultures en -opstanden die lijden aan relatief (= ten opzich-
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te van de stikstofvoorziening) fosforgebrek positief reageren op P-bemesting, maar
voor het groeiplaatseisenonderzoek is dit fosforgebrek een storende factor gebleken.
Het komt nl. niet tot uiting in het P-totaal-cijfer. Wel is uit het onderzoek van de verhouding tussen het N-totaal- en het P-totaal-cijfer van de minerale bovengrond van
zandgronden de conclusie te trekken dat de N-voorraad ervan sinds de late vijftiger
jaren is toegenomen. De verhoudingen Nto/Pto en N -Pto dragen tot nu toe echter
niet significant bij aan de verklaring van de variantie van de S-waarde. De enige
bodemchemische variabele die min of meer een onderdeel vormt van standaardbepalingen en die het effect van de toegenomen N-voorziening weergeeft is N .
Nader onderzoek naar de N-voorziening van boomsoorten door de bodem en de
invloed daarvan op de P-voorziening is gewenst. Uit het in zomereikenopstanden
uitgevoerde onderzoek volgt dat de bepaling van N-mineraal, extraheerbaar NH 4 en
extraheerbaar N 0 3 perspectieven biedt. Daarnaast moet ook aan de O-horizont en de
dynamiek van de daarin optredende processen meer aandacht worden besteed.
Behalve aan de groeiplaatseisen van drie boomsoorten is aandacht besteed aan
twee onderwerpen die wel met de groeiplaatseisen te maken hebben, maar daarvan
zijn te onderscheiden. De bosvegetatie speelt in het tegenwoordige groeiplaatseisenonderzoek hoofdzakelijk de rol van predictorvariabele. Debetekenis ervan ligt in de
correlatie tussen de onderscheiden vegetatietypen en de boniteit, meer dan in de
relatie tussen de vegetatie en andere groeiplaatseigenschappen. De conclusie uit dat
onderzoek is dat verschillen tussen vegetatietypen kunnen worden verklaard uit verschillen in de watervoorziening, de stikstof- en de fosforvoorziening en de heersende boomsoort. Dit onderstreept dat het weinig zin heeft om bodemeigenschappen op
te sporen via vegetatieopnamen, als het erom gaat het gedragvan boomsoorten te verklaren. Voor het onderzoek naar de relatie tussen de vegetatie en de groeiplaats zijn
de bodemeigenschappen vanzelfsprekend wel van belang.
Het sluitstuk van het groeiplaatseisenonderzoek van boomsoorten was tot
voor kort de voorspelling van de boniteit van een boomsoort op een bepaalde groeiplaats. In de inleiding van dit hoofdstuk is uiteengezet dat er thans een verschuiving
plaatsvindt van de aandacht naar de betekenis van processen voor de groei van
bomen. De betekenis van de groeivoorspelling is echter voor één toepassing toegenomen, nl. voor de bebossing van tot nu toe voor de landbouw gebruikte gronden.
Het is hierbij de vraag of moderne methoden van landevaluatie behulpzaam kunnen
zijn bij het bepalen van de bosbouwkundige mogelijkheden. Het antwoord op deze
vraag is in beginsel gegeven door Van Lanen (1991) die terugverwijst naar het doel
dat men zich stelt. Als dit doel inhoudt het globaal aangeven van het al of niet
geschikt zijn voor een bepaald landgebruikstype en de relaties tussen landgebruikstype en landhoedanigheid niet in detail bekend zijn, heeft het zin om een landevaluatiesysteem toe te passen. Zijn er mogelijkheden om de waarde van een landhoedanigheid door middel van simulatie nauwkeurig te bepalen, dan kan die methode
worden toegepast op die gronden die door het landevaluatiesysteem als geschikt
worden beschouwd. Voor de bosbouwkundige toepassing van landevaluatiemethoden in situaties waarbij de nadruk ligt op het voorspellen van de groei over een
omloopperiode die varieert van enkele jaren tot vele decaden, is het toepassen van
empirische of proces-georiënteerde modellen aan te bevelen. Dan kan namelijk optimaal gebruik worden gemaakt van de aanwezige bosbouwkundige kennis in
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Nederland. Als voorbeeld kan gelden het in hoofdstuk 9 behandelde voorbeeld van
de drogestofproductie van populier, dat berust op een combinatie van proefveldgegevens en resultaten van groeiplaatseisenonderzoek. Als de doelstelling globaler is,
bijvoorbeeld het aangeven van de landelijke geschiktheid voor een boomsoort of
voor bosdoeltypen, en de beschikbare informatie (bijvoorbeeld over de voedingstoestand) beperkt is, kan een landevaluatiesysteem met succes worden toegepast. Op
opstand- of bedrijfsniveau zijn de benodigde groeiplaatsgegevens zonder veel moeite te verzamelen en kunnen nauwkeuriger methoden worden toegepast, die berusten
op de resultaten van groeiplaatseisenonderzoek van populier.
Samenvattend is het meest wezenlijke bezwaar van kwalitatieve landevaluatiemethoden voor de bosbouw dat ze niet uitgaan van relaties tussen groei en groeiplaatseigenschappen maar berusten op het aangeven van beperkingen voor een
bepaald landgebruikstype. Ook is de in de landevaluatieprocedure van een systeem
als ALES opgenomen opbrengst slechts een schatting die niet is gerelateerd aan de
groeiplaatseigenschappen.
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In de periode 1950-1991 is onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen groei
en groeiplaats van boomsoorten in het Nederlandse bos. De kennis van deze relaties
kan behulpzaam zijn bij het voorspellen van het toekomstige gedrag van bossen.
Meer in het bijzonder kan de te verwachten groei worden voorspeld. Dit is van
belang voor de bosbouw in Nederland wegens de te verwachten veranderingen van
het landgebruik en van het klimaat. De grote hoeveelheid onderzoekmateriaal maakte het nodig de gegevensbewerking te beperken tot enkele boomsoorten. Verwante
onderwerpen die in deze studie ter sprake zijn gekomen, zijn het verband tussen bosvegetaties en groeiplaatseigenschappen, en de betekenis van de landevaluatie voor
de Nederlandse bosbouw.
De bosbouw in Nederland is een vorm van landgebruik die tot voor kort was
geconcentreerd op de armste gronden, en pas sinds de tweede helft van de negentiende eeuw enige betekenis ging krijgen in de vorm van heidebebossingen. Die achtergrond komt tot uiting in het gedragvan de douglas, een van de meereisende naaldboomsoorten die in de heidebebossingen is gebruikt. De variantie van de opperhoogteboniteit bleek nl. voor 14.6% te kunnen worden verklaard door de jeugdgroei
en voor 33.6% door de watervoorziening (Vgb: voor bosgebiedverschillen gecorrigeerde gradatie van het vochtleverend vermogen), enkele bodemchemische eigenschappen (N , N-totaal, P-totaal, K-HC1) en enkele klimaatvariabelen (Tj a n en
T: u n ). De pH-KCl had geen betekenis. Dejeugdgroei zelf hing vrijwel niet significant
met de gemeten groeiplaatsvariabelen samen, zodat moet worden aangenomen dat
diverse, thans niet meer van belang zijnde situaties tijdens de jeugdperiode een rol
hebben gespeeld (o.a. nachtvorstschade en onkruidgroei). De positieve invloed van
T- a n en de negatieve invloed van T \ u n op de boniteit van de douglas wijzen op het
belang van het winterklimaat en op de betekenis van de herkomst voor deze boomsoort. De negatieve invloed van T- n (en de positieve invloed van N- ul ) die voor
Nederlandse douglasopstanden kon worden aangetoond, is nl. ook in het voor
Nederland belangrijke herkomstgebied Pacific Northwest vastgesteld.
Voor de douglas wordt aan de hand van op twee tijdstippen (1959/60 en 19841990) uitgevoerd onderzoek gedemonstreerd welke veranderingen zijn opgetreden in
de relatie tussen groei en groeiplaats. In de eerste plaats bleek dat voor in 1984-1990
onderzochte douglasopstanden geen correlatie meer was vast te stellen tussen de
boniteit en het P-totaal-cijfer, hetgeen voor de in 1959/60 onderzochte douglasopstanden wel het geval was. In de tweede plaats werd de variantie van de hoogteboniteit van de in 1984-1990 onderzochte opstanden niet alleen verklaard door de
watervoorziening (Vgb) en N ,maar ook door de calciumvoorziening. Deze veranderde relaties met de P- en Ca-voorziening wijzen op de invloed van de atmosferische depositie op de douglas in de laatste decaden.
De es en 'Robusta'populier zijn boomsoorten die veel hogere eisen stellen
aan de bodemchemische eigenschappen en de watervoorziening. De S-waarde van
de es kon redelijk (verklaarde variantie: 47.1%) worden voorspeld uit de watervoorziening (Vgb), bodemvruchtbaarheid (N ) en uit N - n . Voor de es was de beteke-
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nis van de pH-KCl geringer dan die van N . Naast N j u n zijn ook andere klimaatvariabelen voor de es van betekenis, o.a. windsnelheid, T= an en het neerslagtekort in
de vegetatieperiode. De verklaring van S-waarde-verschillen van 'Robusta'populier
wijkt voor het "oude land" af van die voor de IJsselmeerpolders. Op het oude land
waren watervoorziening (Vgb), pH-KCl, windsnelheid en T u l van belang. Tezamen
met de jeugdgroei (die evenals bij de douglas een belangrijke storende factor was)
verklaarden deze variabelen 56.8% van de totale variantie van de S-waarde. In de
IJsselmeerpolders waren watervoorziening (Vgb), windsnelheid, jeugdgroei en
opstandleeftijd van belang (70.4% verklaarde variantie van de S-waarde). De negatieve bijdrage van de opstandleeftijd kan waarschijnlijk worden teruggevoerd op
bodemvormende processen in jonge poldergronden. 'Robusta'populier is een bruikbare referentiekloon voor de formulering van de groeiplaatseigenschappen van de
thans gangbare populierenklonen.
Het optreden van de bosvegetatietypen volgens het systeem van Bannink,
Leys & Zonneveld (1973) blijkt samen te hangen met verschillen in watervoorziening
(Vgb) en bodemvruchtbaarheid (P-totaal en N ). Daarentegen spelen pH-verschillen in zure bosgronden (pH-KCl < 6.5) geen rol bij de verklaring van verschillen tussen deze vegetatietypen. Dat wijst er op dat de tegenwoordige vegetatieveranderingen in bossen op zure gronden niet aan pH-verandering maar gedeeltelijk aan atmosferische N-depositie kunnen worden toegeschreven. Verder wordt het optreden van
een vegetatietype mede bepaald door boomsoort en bodemsubgroep.
Landevaluatie voor de bosbouw neemt in belang toe, mede als gevolg van de
veranderende landbouwpolitiek van de EU. De betekenis van het in de Verenigde
Staten ontwikkelde, geautomatiseerde landevaluatiemodel ALES voor de
Nederlandse bosbouw bleek beperkt. Landevaluatie voor de bosbouw vereist kwantificering van de groeivoorspelling. Kwalitatieve systemen als ALES zijn vooral
bruikbaar om aan te geven welke gebieden niet geschikt zijn voor een bepaalde vorm
van bosbouw. De groei van populieren op voormalige landbouwgronden kan beter
worden voorspeld door gebruik te maken van de bestaande bosbouwkundige kennis
omtrent de relatie tussen groei en groeiplaatseigenschappen. Analyse van deze relaties voor snelgroeiende populieren gaf aan dat het neerslagtekort in het late voorjaar,
de windsnelheid en de temperatuur in juni en juli de groei overwegend beïnvloeden.
De teelt van snelgroeiende populieren in zeer korte omloop op gronden met Vgb = 3
houdt het risico van droogteschade in, zodat alleen gronden met Vgb = 1 of 2 voor
deze teelt in aanmerking komen.
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SUMMARY:
THE ROLEOFSOILAND CLIMATE
FORTHE DUTCH FOREST
This publication is largely based on growth-site studies carried out on
important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991.Two ofthe ways
the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to
identify important correlations between growth and site properties. The second used
combinations of site properties in an attempt to predict site index; this is important
for the proper choice of tree species, or if previously unforested land is to be
afforested (but only if the site properties do not change intrinsically in response to
changes in environmental conditions).
The investigations centred on the Dutch forest as it has evolved since the
mid-nineteenth century. The pioneer tree species was Scots pine, later partly
replaced by other species. Chapter 1 presents a short description of the history of
heathland afforestation and examines the background of growth-site research. In
Chapter 2 a description is given of the character of growth-site research and the
methods commonly applied. A critical discussion of methods and interpretation is
included.
Growth-site research in Northern America and in northwestern Europe is
discussed in Chapter 3, in relation to the methods applied and relevance for the
interpretation of relationships established for forest stands in the Netherlands.
Attention is paid to the international literature on the study of growth-site
relationships. Forestry in the Netherlands is distinctive, because it is a rather young
type of land use, which occupies a small area and was until recently mainly
restricted to poor soils. The range of meteorological variables in the Netherlands is
small, and therefore the interpretation of results of growth-site studies must rely
partly on studies in neighbouring countries. This chapter also describes the history
of growth-site research from the nineteenth century to the present.
Chapter 4 gives a comprehensive description of the field and laboratory
methodology applied in Dutch growth-site research from 1950-1991. This
methodology is compared and checked with procedures published in Dutch and
international literature.
The essence of this publication is contained in chapters 5, 6 and 7. These
chapters describe the results of growth-site studies on Douglas-fir (an "exotic" tree
species), European ash (a "native" species), and 'Robusta' poplar (hybrid of the
"exotic" tree species Populus deltoides and the "native" tree species Populus nigra).
'Robusta' poplar was chosen as being representative of poplar clones grown in the
Netherlands.
In the research, site index values (derived from top height - age relations for
the three tree species) were grouped according to various factors (forest area, soil
parent material, groundwater class, soil unit, former land use, and vegetation type),
and tested for significant differences, by analysis of variance. Relationships between
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site index and single predictor variables (representing soil chemical properties,
water supply and meteorological conditions) were investigated by application of
linear, quadratic, logarithmic and exponential regressions, and checked for
plausibility of the relation ("identification" of variables, as described in section 2.1).
The main soil chemical variables tested were pH-KCl, P-total, N-total, N
(N
expressed as concentation of organic matter), and incidentally available K (K-HC1
O.lM) and Mg (Mg-NaCl 0.5M). Water supply index was estimated as available soil
moisture in the rooted zone (pF 2.0/2.2 - pF 4.2) for soil profiles with a deep water
table, and as available soil moisture (pF 1.7/2.0 - pF 4.2), to which is added water
supplied by capillary rise, for soils with a shallow water table. Meteorological
variables were derived from the Climate Atlas of the Netherlands (1972), and
included mean temperature, precipitation and atmospheric moisture deficit
(precipitation - 0.8 *Eo) for the months May up to and including September, mean
January temperature, mean annual wind velocity, mean annual number of frost days,
and mean number of annual sunshine hours (for 'Robusta' poplar only).
Variables and factors which individually explained significantly the variance
ofthe site index, were combined by multiple regression analyses to produce a simple
prediction model for the site index, assuming that there were at least direct
relationships ("causality") between variables/factors and site index. These models
were compared with the results of other growth-site investigations, with literature
data, and with regression models derived from soil survey data.
Data from two periods (1959/60 and 1984-1991) were examined to establish
growth site relationships for Douglas-fir. This enabled the impact of changing
environmental conditions in the Netherlands during the sixties, seventies and early
eighties to be assessed. The results demonstrated an important shift in the
relationship between soil P supply and site index of Douglas-fir. The 1959/60 data
revealed that P-total contributed significantly to the variance of the site index, but
this effect was absent in the 1984-1991 data.
Chemical and physical soil variables are often used to characterise forest soil
properties, and to predict forest growth. There is a different method, which uses
forest vegetation to indicate forest soil properties. Bannink, Leys & Zonneveld (1973)
developed a variant of this method for Dutch conifer forests on sandy soils,
calibrating it by applying the site index of Scots pine stands. Bannink and his
collègues contended that their method reflected soil fertility levels, but they did not
check this thoroughly. Chapter 8 describes the relationship between classes of this
vegetation system and some forest site properties (water supply, soil chemical
characteristics). The data were derived from growth-site studies performed during
the period 1959-1990 in stands of Douglas-fir, Norway spruce, Japanese larch, Scots
pine, beech, pedunculate and sessile oak, and 'Robusta' poplar. The vegetation of
these stands was classified acoording to the system as developed by Bannink et al.
Site properties for vegetation types in "dark" and in "light" forests were
compared and tested for significance. Amultivariate method (discriminant analysis)
was used to relate vegetation classes to a combination of site properties. Vegetation
types in "dark" forests (beech, Douglas-fir, Norway spruce) reflected differences in Ptotal and water supply, and between tree species themselves, but not in pH-KCl. In
"light"forests, vegetation type differences were related to P-total, N ,water supply,
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and pH-KCl, but the relationship with pH-KCl was only significant if sites included
both calcareous and non-calcareous soils. In stands of Scots pine and pedunculate
oak on acid soils, vegetation types did not show significant differences in pH-KCl
values. From this it is concluded that the system of vegetation types as developed by
Bannink, Leys & Zonneveld (1973), currently applied in routine forest soil surveys,
does indeed reflect differences in soil fertility (indicated by P-total and N )and in
water supply to some extent, but not in pH-KCl, as far as acid soils (pH-KCl < 6.5)
are concerned. The tree species itself also has some impact on the vegetation type on
otherwise identical soils.
Relationships between site properties and the growth of various tree species
as derived from the results of growth-site research can be applied for qualitatively
or quantitatively assessing the suitability of land for a specific land use type, in this
context, various types of forestry. Chapter 9 presents an overview of the history of
soil suitability assessment and land evaluation for forestry in the Netherlands, a
description of the ALES automated land evaluation system (Rossiter &Van Wambeke
1993), and some of its applications for various forestry land use types (land
evaluation for Scots pine based on soil requirements, suitability for poplar
cultivation in short and in long rotation). The reason that interest has grown in land
evaluation for forestry in the Netherlands is that EU agricultural policy is changing
and, in response, land use is switching from agricultural production to, for example,
forestry (in the Netherlands: biomass plantations in short-rotation, medium-rotation
of poplar and Norway spruce) and nature conservancy. In the Netherlands, land
evaluation for poplar in short rotation is based on relationships between dry matter
production of fast growing poplar clones and site properties (soil and climate
variables), established in field trials and growth-site investigations.
On the basis of knowledge about growth-site relationships, and on the basic
tenets of ALES, Chapter 9 assesses and discusses the practicability of ALES for
Dutch forestry, given that the aim of the land evaluation may be national or stand
level. If suitability for forestry must be assessed in qualitative terms, a system like
ALES,which renders suitability in qualitative classes, must be capable ofbeing used
to assess land capability in a broad sense, i.e. to reject land that is unsuitable for a
specific type of land use. ALES can also be used in a quantitative way if site class is
a land quality, and the relationship between site class and land characteristics is
known. However, it appears that ALES does not make optimal use of knowledge of
growth-site relationships in forestry. The growth and yield of forest on land
considered suitable for these land use types, can better be predicted by specifically
quantitative methods.

222

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

LITERATUUR
Aaltonen, V.T. 1948. Boden und Wald, unter besonderer Berücksichtigung des nordeuropäischen Waldbaus. Parey, Hamburg. 457 p.
Aanleg en beheer van bos en beplantingen 1981. (red. P.E. Schütz & G. van Tol). Pudoc,
Wageningen. 504 p.
Adorjan, J. 1968. Standorts- und Ertragsuntersuchungen an Populus x euramericana cv.
Robusta und 1214 auf grundwassernahen Standorten des Somogyer Sandgebietes.
Erdészeti kutatâsok 64: 77-82.
Alphen, J.J.A.S. van 1939. Staatsbemoeiing met de bebossing van gemeentegronden. In:
Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsbosbeheer.
Algemene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage; 44-51.
Andel, S., M. Bol, C.P. van Goor, P.Laban, E.M. Lammerts van Bueren & A. van Maaren 1981.
Land utilization types for forestry. In: P.Laban (ed.), Proceedingse workshop on land
evaluation for forestry. International Workshop of the IUFRO/ISSS, Wageningen, The
Netherlands, November 10-14, 1980. Publication 28. International Institute for Land
Reclamation and Improvement/ILRI, Wageningen; 203-235.
Anderson, G. 1980. Assessing organic phosphorus in soils. In: The role of phosphorus in
agriculture. ASA-CSSA-SSSA, Madison (Wisconsin); 411-431.
Anderson, M.L. 1961.The selection of tree species: an ecological basis of site classification
for conditions found in Britain and Ireland. Oliver & Boyd, Edinburgh. 151 p.
Arnoldussen, A.H. 1981.De geschiedenis van het ontstaan en beheer van de bosgebieden in
de IJsselmeerpolders. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 53: 257-264.
Atzet, Th., R.R Powers, D.H. McNabb, M.P.Amaranthus & E.R. Gross 1986. Maintaining
long-term forest productivity in southwest Oregon and northern California. In: D.A.
Perry, R. Meurisse, B. Thomas, R. Miller, J. Boyle, J. Means, C.R. Perry & R.F. Powers,
in cooperation with College of Forestry, Oregon State University. Maintaining the
long-term productivity of Pacific Northwest forest. Timber Press, Portland (Oregon);
185-201.
Baker, J.B. & W.M. Broadfoot 1976. Soil requirements for Aigeiros poplar plantations. In:
Proceedings Symposium on eastern cottonwood and related species, September 28October 2, 1976, Greenville MS. Louisiana State University, Division of Continuing
Education; 328-343.
Ballard, R. & J.S. Shumway 1986. Soil and site information for optimum management of
Douglas-fir. In: C.D. Oliver, D.P.Hanley & J.A. Johnson (eds.), Douglas-fir; stand
management for the future. Contribution 55 Institute of Forest Resources. College of
Forest Resources, University of Washington, Seattle (Washington); 168-176.
Bannink, J.F. 1963.De vegetatie in douglasbossen. Rapport (ongenummerd). 11 p. + figuur 1
t/m 7 + tabel I en II. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Bannink, J.F., H.N. Leys & I.S. Zonneveld 1973. Vegetatie, groeiplaats en boniteit in
Nederlandse naaldhoutbossen. Bodemkundige Studies 9 (= Verslagen van
Landbouwkundige Onderzoekingen nr. 800). Mededelingen van de Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen. Centrum voor Landbouwpublikaties en
Landbouwdocumentatie, Wageningen. 183 p.

223

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Baren, F.A. van 1934. Het voorkomen en de betekenis van kali-houdende mineralen in
Nederlandse gronden. Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen. Veenman,
Wageningen. 119 p.
Baren, J. van 1928. De zandgronden van Nederland uit cultuurgeologisch oogpunt
beschouwd. In: Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het Congres der
Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in Juni 1928 ter gelegenheid
van haar 40-jarig bestaan. Veenman, Wageningen; 1-19.
Barsch, D. 1963. Wind, Baumform und Landschaft. Studien zum Problem der Deformation
von Baumkronen durch Wind. Freiburger Geografische Hefte, herausgegeben von
Fritz Bartz und Wolfgang Weischet. Selbstverlag der Geographischen Institute der
Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg. Heft 1: 21-130 + 2 Karten.
Baule, H. & C. Fricker 1967. Die Düngung von Waldbäumen. Bayerischer
Landwirtschaftsverlag, München. 259 p.
Beaton, A. 1987. Poplars and agroforestry. Quarterly Journal of Forestry 81:225-233.
Beaton, A. 1993. Poplar: a profitable farm and woodland crop. Quarterly Journal of Forestry
87: 201-202.
Becking, J.H., G. Houtzagers & Th.C. Oudemans 1951.Amerikaanse houtsoorten voor het
Nederlandse bos. Eindverslag van de Nederlandse herbebossings- en bebossingscommissie naar de VS. van Noord-Amerika. Rapport Studiegroep Bosbouw. Contactgroep
Opvoering Productiviteit. 77 p.
Beek, K.J. & J. Bennema 1972. Land evaluation for agricultural land use planning: an ecological methodology. Agricultural University, Wageningen. 70 p.
Beek, K.J. & P.Laban 1981.Land evaluation, a systems approach. In: P. Laban (ed.),
Proceedings workshop on land evaluation for forestry. International Workshop of the
IUFRO/ISSS, Wageningen, The Netherlands, November 10-14, 1980. Publication 28.
International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI, Wageningen;
298-323.
Begin, J. 1992. Productivité du Douglas vert (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco var. menziesii Franco) en relation avec des caractéristiques stationnelles. Mitteilungen der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 67, 2:175-313.
Begin,J. &J.P. Schütz 1994. Estimation of total yield of Douglas fir by means of incomplete
growth series. Annales des Sciences Forestières 51:345-355.
Benecke, P. 1989. Wald und Grundwasser. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 160: 21-27.
Benecke, P.& C. Flüggen 1989. Untersuchungen zur Auswirkung einer
Grundwasserabsenkung auf Kiefernbestände niedersächsischer Standorte. Allgemeine
Forst- und Jagdzeitung 160: 83-91.
Bennema, J., H.F. Gelens & P.Laban 1981.Principles, basic concepts and procedure in land
evaluation, considered from a forestry angle. In: P.Laban (ed.), Proceedings workshop
on land evaluation for forestry. International Workshop of the IUFRO/ISSS,
Wageningen, The Netherlands, November 10-14, 1980. Publication 28. International
Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI, Wageningen; 181-202.
Bennema, J. & C.P. van Goor 1975.Physical land evaluation for forestry (in particular relation
to wood production). In: Report on the ad hoc expert consultation on land evaluation,
Rome, Italy, 6-8 January 1975. FAO, Rome. World Soil Resources Reports 45: 103-117.
Benning, G. & H. Smits 1984. De invloed van kwel op de rijping van kleigrond in Oostelijk
Flevoland en de geschiktheid van zulke grond voor de teelt van landbouwprodukten,
appels en populierenhout. Flevobericht 229. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,
Lelystad; 141-148.

224

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Berg,J. van den 1974. Vochtleverantie van veldpodzolgronden, berekend volgens de methode
Rijtema-De Laat en de groei van de Japanse lariks. Doctoraalscriptie
Landbouwhogeschool, afdeling Cultuurtechniek. 51 p. + bijlagen.
Berg,J. van den 1975.Vochtleverantie van bosgronden en de groei van de Japanse lariks op
veldpodzolgronden. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 47: 159-163.
Besten, J.J. den 1986. Berekeningsmethoden vochtleverantie en aëratie: evaluatie en bruikbaarheid simulatiemodellen. Rapport 8a. Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos
en Landschap, Utrecht. 92 p.
Beversluis, J. 1931a. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten. Nederlands
Boschbouw Tijdschrift 4: 11-13.
Beversluis, J. 1931b. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Fagus sylvatica L.
Fagaceae. Beuk. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 4: 349-354.
Beversluis, J. 1931c. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Pinus sylvestris L.
Pinaceae. Pijn, groveden. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 4: 14-20.
Beversluis, J. 1931d. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Quercus robur L.
Fagaceae. Zomereik; Quercus sessiliflora Salisb. Fagaceae. Wintereik. Nederlands
Boschbouw Tijdschrift 4: 274-281.
Beversluis, J. 1932. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Pseudotsuga douglasii
Carr. Pinaceae. Douglas. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 5:451-455.
Beversluis, J. 1933a. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Alnus incana Mönch.
Betulaceae. Grijze els. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 6: 318-319.
Beversluis, J. 1933b. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Alnus vulgaris Hill.
Betulaceae. Zwarte els. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 6: 272-274.
Beversluis, J. 1933c. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Larix decidua Mill.
Pinaceae. Europeesche lariks of lork; Larix leptolepis Murr. Pinaceae. Japanse lork.
Nederlands Boschbouw Tijdschrift 6: 74-79.
Beversluis, J. 1933d. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Robinia pseudoacacia
L. Leguminosae. Gewone robinia. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 6: 197-199.
Beversluis, J. 1934. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Tilia cordata Mill. (Tilia
parvifolia Ehrh.). Tiliaceae. Kleinbladige linde, winterlinde; Tilia platyphylla Scop.
Grootbladige linde, Zomerlinde. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 7: 476-480.
Beversluis, J. 1935a. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Castanea sativa Mill.
Fagaceae. Gewone kastanje, tamme kastanje. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 8:
181-183.
Beversluis, J. 1935b. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Picea excelsa Lk.
Pinaceae. Fijnspar, gewone spar. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 8: 101-106.
Beversluis, J. 1935c. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Pinus nigra Arn. var.
austriaca Endl. Pinaceae. Oostenrijkse pijn; Pinus nigra Arn. var. corsicana Loud, austriaca Endl. Pinaceae. Laricio, Corsicaanse pijn. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 9:
201-203.
Beversluis, J. 1935d. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Quercus rubra L.
Fagaceae. Gewone Amerikaanse eik. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 9: 85-86.
Beversluis, J. 1937. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Betuia pendula Roth.
Betulaceae. Ruwe berk; Betuia pubescens Ehrh. Betulaceae. Zachte berk, harige berk.
Nederlands Boschbouw Tijdschrift 10: 386-391.
Beversluis, J. 1938a. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Abies alba Mill.
Pinaceae. Zilverden. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 11:528-534.

225

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Beversluis, J. 1938b. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Pinus strobus L.
Pinaceae. Weymouthspyn. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 11:395-397.
Beversluis, J. 1939. Bosbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten: Fraxinus excelsior L.
Oleaceae. Gewone esch. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 12: 112-115.
Bianchi, F.,G.M.J. Mohren & A.F.M. Olsthoorn (in prep.). "WGYM": an elementary growth
and yield model. IBNResearch Report. Institute for Forestry and Nature Research,
Wageningen.
Bie, S.T., J.R.E. Lieftinck, K.R. van Lynden & A.W. Waenink 1976. Computer-aided interactive
soil suitability classification. A simple Bayesian approach. Netherlands Journal of
Agricultural Science 24: 179-186.
Bijl, C.R.F, de 1990. Onderzoek naar de invloed van het grondwater op de boomgroei in de
boswachterij Leende. Rapport 90-2. Staatsbosbeheer, afdeling Terreinbeheer. Project
Bos en Water. 40 p.
Binkley, D. & S.C. Hart 1989. The components of nitrogen availability assessment in soils.
Advances in Soil Science 10: 57-112.
Blokhuis, J.L.W. 1951.Heideaufforstung und Umwandlung von Kiefernpflanzungen in
Drenthe (NO-Niederlande). Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 102: 34-52.
Blokhuis, J.L.W. 1966. De Corsicaanse en Oostenrijkse den. Nederlands Bosbouw Tijdschrift
38: 121-124.
Blyth, J.F. & D.A. MacLeod 1981a. Sitka spruce (Picea sitchensis) in north-east Scotland I.
Relationships between site factors and growth. Forestry 54:41-62.
Blyth, J.F. & D.A. MacLeod 1981b. Sitka spruce (Picea sitchensis) in north-east Scotland II.
Yield prediction by regression analysis. Forestry 54:63-67.
Bodemgesteldheid (De) en bodemgeschiktheid voor de bosbouw van het object "GarderenOost" 1991a. Ingenieursbureau Elerwoude, Rijssen. 31 p. + 3 kaarten.
Bodemgesteldheid (De) en bodemgeschiktheid voor de bosbouw van het object "Zwolse Bos"
1991b. Ingenieursbureau Elerwoude, Rijssen. 29 p. +4 bijlagen + 4 kaarten.
Boerboom, J.H.A. 1963.Het verband tussen bodem en vegetatie in de Wassenaarse Duinen.
Boor en Spade XIII: 120-155.
Böhm, D. 1963. Causaliteit en waarschijnlijkheid in de moderne fysica (vert.: R. Bremer).
Aula 114. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen; 236 p.
Bosbeleidsplan: Regeringsbeslissing 1993. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer &
Visserij; Directie Natuur, Bos, Landschap en Faunabeheer. 's-Gravenhage. 103 p.
Bossel, H. 1991.Modelling forest dynamics: moving from description to explanation. Forest
Ecology and Management 42: 129-142.
Bossel, H., H. Krieger, H. Schäfer & N. Trost 1991.Simulation of forest stand dynamics, using
real structure process models. Forest Ecology and Management 42:3-21.
Bossenbroek, Ph. 1992. Hellingbossen op de helling! Het beheer van de Zuidlimburgse hellingbossen. Nederlands Bosbouwtijdschrift 64: 242-248.
Bosuitbreiding in het bosbeleidsplan: Achtergronddocument 1993. Themagroep
Bosuitbreiding. Directie NBLF, 's-Gravenhage. 43 p. + 5 bijlagen.
Botero, L. 1981.FAO's experience in land classification for forestry with particular reference
to developing countries. In: P.Laban (ed.), Proceedings workshop on land evaluation
for forestry. International Workshop of the IUFRO/ISSS, Wageningen, The
Netherlands, November 10-14, 1980. Publication 28. International Institute for Land
Reclamation and Improvement/ILRI; 17-19. Wageningen.

226

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Bouma, J. 1989a. Land qualities in space and time. In:J. Bouma & A.K. Bregt (eds.), Land
qualities in space and time. Proceedings of a symposium organized by the
International Society of Soil Science (ISSS), Wageningen, The Netherlands, 22-26
August 1988. Pudoc, Wageningen; 3-13.
Bouma, J. 1989b. Using soil survey data for quantitative land evaluation. In: B.A. Stewart
(ed.), Advances in Soil Science 9. Springer, New York; 177-213.
Bouma, J. 1995.Bodemkartering van 1983 tot heden: van kartering naar systeemanalyse. In:
P. Buurman & J. Sevink (red.), Van bodemkaart tot informatiesysteem; verzamelen en
gebruiken van informatie over de Nederlandse bodem. Wageningen Pers, Wageningen;
32-43.
Bouma, J. & M.J.D. Hack-ten Broeke 1993. Simulation modelling as a method to study land
qualities and crop productivity related to soil structure differences. Geoderma 57: 5167.
Bouma, J. & H.A.J, van Lanen 1987. Transfer functions and threshold values: from soil characteristics to land qualities. In: K.J. Beek, P.A. Burrough & D.E. McCormack (eds.),
Proceedings International Workshop on Quantified Land Evaluation, held in
Washington DC, 27 April-2 May 1986. ITC Publication 6. ITC,Enschede; 106-110.
Bouma, J., R.J. Wagenet, M. Hoosbeek & J.L. Hutson 1993. Using expert systems and simulation modelling for land evaluation on farm level: a case study from New York State.
Soil Use and Management 9: 131-139.
Bouterse, M.C.J. 1975. Onderzoek naar de correlatie tussen vegetatie, boniteit en bodem in
opstanden van Larix leptolepis (Sieb, et Zucc.) Gord. op de zuidelijke Veluwe.
Doctoraalscriptie Landbouwhogeschool, Wageningen, afdeling Vegetatiekunde&
Plantenecologie en afdeling Houtteelt der gematigde luchtstreken. 51 p. + literatuur +
figuren.
Breemen, N. van, C.T. Driscoll & J. Mulder 1984. Atmosferische depositie en verzuring van
bodem en water. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 56:97-103.
Breemen, N. van, J. Mulder & C.T. Driscoll 1983. Acidification and alkalinization of soils.
Plant and Soil 75: 283-308.
Brinkman, R. & A.J. Smyth (eds.) 1972. Land evaluation for rural purposes. Summary of an
expert consultation, Wageningen, The Netherlands, 6-12 October 1972. Publication 17.
International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen. 116 p.
Broadfoot, W.M. 1976. Hardwood suitability and properties of important Midsouth soils.
Research Paper SO-127. Southern Forest Experiment Station. USDA, Forest Service.
Broadfoot, W.M., B.G. Blackmon & J.B. Baker 1971.Soil management for hardwood productions. In: Proceedings Symposium on Southern Hardwoods. Southeastern Area, State
and Private Forestry. USDA, Forest Service; 17-29.
Broek, B.J. van den, J.G. Wesseling, P.Kabat & A.J. Dolman 1993. Bodemwaterstromings- en
gewasgroeimodellen in het kwantitatief waterbeheer. Landinrichting 33, 5: 13-20.
Broek, J.J.M, van den & W.H.Diemont 1966. Het Savelsbos. Bosgezelschappen en bodem.
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 682 (=RIVON-verhandeling 3=De
Bodemkartering van Nederland, deel XXIII).Pudoc, Wageningen. 120p. +6 bijlagen.
Brown, J.H. & CA. Duncan 1990. Site index ofred pine in relation to soils and topography in the Alleghany Plateau of Ohio. Northern Journal of Applied Forestry 7:129-133.
Burg, J. van den 1977. De groei van euramerikaanse populier en het stikstofgehalte van de
organische stof in de bodem. Populier 14: 55-58.Burg, J. van den 1979. Veranderingen
in heidegronden door bebossing. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 51: 69-81.

227

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Burg, J. van den 1980. De invloed van de pH op groei en bladsamenstelling van populier.
Populier 17: 27-31.
Burg, J. van den 1981.pH en boomgroei. Een literatuuronderzoek. Rapport 282.
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp",
Wageningen. 596 p.
Burg, J. van den 1986a. Groeiplaatseisen van de douglas. Nederlands Bosbouwtijdschrift 58:
299-314.
Burg, J. van den 1986b. Groei en groeiplaatseisen van de zwarte els (Alnus glutinosa) en de
witte els (Alnus incana) in Nederland. Rapport 432. Rijksinstituut voor onderzoek in
de bos- en landschapsbouw "DeDorschkamp", Wageningen. 61 p.
Burg, J. van den 1990. Stickstoff- und Säuredeposition und die Nährstoffversorgung niederländischer Wälder auf pleistozänen Sandböden. Forst und Holz 45:597-605.
Burg, J. van den 1991.Reacties van beuk, zomereik, groveden en douglas op overmatige stikstof- en zuurbemesting van zandgronden in een potproef (vj. 1984 t/m nj. 1986).
Rapport 642. "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer, Wageningen.
152 p.
Burg, J. van den 1993. Waterkwantiteit en bos. Nederlands Bosbouwtijdschrift 65: 288-297.
Burg, J. van den 1996. Literatuurlijst van het groeiplaatseisenonderzoek met boomsoorten in
Noord- en West-Europa. IBN-rapport 201.Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek,
Wageningen. 37 p.
Burg, I. van den & E.J. Dik 1995. Nederlandse ervaringen met de biomassaproduktie van
populier en wilg in zeer korte omlopen. Nederlands Bosbouwtijdschrift 67: 23-27.
Burg, J. van den, A.J.M. Kienhuis & J.W.G. van de Vlasakker 1989. Bewortelingsonderzoek in
douglascultures en -opstanden. Rapport 7f. Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos
en Landschap, Utrecht. 59 p. + 4 bijlagen + 36 figuren.
Burg, J. van den & H.R Kiewiet 1989. Veebezetting en de naaldsamenstelling van groveden,
douglas en Corsicaanse den in het Peelgebied in de periode 1956 t/m 1988. Een
onderzoek naar de betekenis van de veebezetting voor het optreden van bosschade.
Rapport 559. "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer. Wageningen.
77 p.
Burg, J. van den & H.W. Kolster 1980. De groei van 'Robusta'populier op een bekalkte arme
en bekalkte matig rijke zandgrond (verslag van een in 1960 uitgevoerde potproef).
Rapport 228. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De
Dorschkamp", Wageningen. 28 p.
Burg, J. van den, H.N. Leys, K.R. van Lynden & J.G. Vrielink 1984. Onderzoek naar de relatie
tussen het zoutgehalte van de bodem, de bodemvruchtbaarheid, de vegetatie, de bladsamenstelling en de boniteit van opstanden van zomereik (Quercus robur) in de boswachterij Wieringermeer (voorjaar-najaar 1981). Rapport 1606. Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen. 61 p. + 5 bijlagen.
Burg, J. van den & A.F.M. Olsthoorn 1994. Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in
bossen 1986 t/m 1991.Deelrapport 6: Overzicht en bespreking van de resultaten. IBNrapport 106. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 126 p.
Burg, J. van den & A. Oosterbaan 1989. Waardering van de minerale voedingstoestand en van
enige bodemchemische eigenschappen van 51 opstanden van zomereik. Rapport 550.
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp",
Wageningen. 109 p.

228

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Burg, J. van den & P.H. Schoenfeld 1987. Veranderingen in groei en groeiplaats van twee
generaties naaldboomopstanden op voormalige heidegronden in Drente. Rapport 491.
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp",
Wageningen. 164 p.
Burger, D. 1946. Het Staatsbosbeheer en de bosbouw in Nederland. Tectona 36: 349-362.
Butzke, H. 1980. Beziehungen zwischen Waldvegetation und Humusform sowie einigen
anderen Bodenmerkmalen im westlichen Teil Nordrhein-Westfalens. Der Forst- und
Holzwirt 35: 10-12.
Caillez, B. 1992. Le peuplier de taillis à courte rotation. Centre de populiculture du Hainaut.
Bulletin trimestriel 1992/1: 27-31.
Cajander, A.K. 1949. Forest types and their significance. Acta Forestalia Fennica 56: 1-71.
Cannell, M.G.R. 1989. Physiological basis of wood production: a review. Scandinavian
Journal of Forest Research 4: 459-490.
Carbonnier, C, CM. Berntsen, B. Husch & A. Nyyssönen 1971.Definition of forest land and
methods of land and site classification. Report IUFRO, Section 25.Royal College of
Forestry, Department of Forest Yield Research, Stockholm. 56 p.
Carbonnier, C , S.S. Paterson & O. Persson 1961.An approach to determining the potential
productivity of forests in Scandinavia and Finland. In: Proceedings 13th IUFRO
Congress, Vienna, September 1961.2. Teil, Band 2: 25/3-S-2.
Carmean, W.H. 1961.Soil survey refinements needed for accurate classification of black oak
site quality in southeastern Ohio. Soil Science Society of America Proceedings 25:
394-397.
Carmean, W.H. 1975. Forest site quality evaluation in the United States. In: N.C. Brady (ed.),
Advances in Agronomy 27. Academic Press, New York; 209-269.
Carter, R.E. & K.Klinka 1990. Relationships between growing-season soil water-deficit,
mineralizable soil nitrogen and site index of coastal Douglas-fir. Forest Ecology and
Management 30: 301-311.
Carter, R. & K. Klinka 1992. Use of ecological site classification in the prediction of forest
productivity and response to fertilisation. South African Forestry Journal 160: 19-23.
Cate, J.A.M. ten, A.F.van Hoist, H. Kleijer & J. Stolp 1995. Handleiding bodemgeografisch
onderzoek. Richtlijnen en voorschriften. Deel D: Interpretatie van bodemkundige
gegevens voor diverse vormen van bodemgebruik. Technisch Document 19 D. Staring
Centrum, Wageningen. 153 p.
Cate-van Elsland, M. ten & C.P. van Goor 1974. De risico's van aanplant van Corsicaanse en
Oostenrijkse den bepaald uit areaalveranderingen. Nederlands Bosbouw Tijdschrift
46: 171-180.
Ceelen, L.A. & D.van Diepen 1968. Enige voorlopige resultaten van een fosfaatonderzoek op
zandgronden. Boor en Spade XVI: 157-177.
Champion, H. & N.V.Brasnet 1958. Choice of tree species. FAO Forestry Development Paper
13. FAO, Rome. 307 p.
Childs, S.W., S.P. Shade, D.W.R. Miles, E. Shephard & H.A. Froehlich 1989. Soil physical
properties: importance to long-term forest productivity. In: D.A. Perry, R. Meurisse, B.
Thomas, R. Miller, J. Boyle, J. Means, CR. Perry & R.F.Powers, in cooperation with
College of Forestry, Oregon State University. Maintaining the long-term productivity
of Pacific Northwest forest. Timber Press, Portland (Oregon); 53-66.

229

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Christian, CS. & G.A. Stewart 1968. Methodology of integrated surveys. In: Proceedings
UNESCO Conference on principles and methods of integrated aerial survey studies of
natural resources for potential development, Toulouse; 233-280.
Clerkx, A.P.P.M. & A.EM. van Hees 1993. Het vochtgehalte in de strooisellaag onder verschillende vegetaties in twee grove-dennenopstanden. IBN-rapport 40. Instituut voor Bösen Natuuronderzoek, Wageningen. 34 p.
Clerkx, A.P.P.M., K.W. van Dort, P.W.F.M.Hommel, A.H.F. Stortelder, J.G. Vrielink, R.W. de
Waal & R.J.A.M. Wolf 1994. Broekbossen van Nederland. IBN-rapport 96. Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 369 p.
Coile, T.S. 1948. Relation of soil characteristics to site index of loblolly and shortleaf pines
in the lower Piedmont Region of North Carolina. Bulletin 13. Duke University, School
of Forestry. 78 p.
Coile, T.S. 1952. Soil and the growth of forests. Advances in Agronomy 4. Academic Press,
New York; 329-398.
Cook, A., M.N. Court & D.A. MacLeod 1977. The prediction of Scots pine growth in northeast Scotland using readily assessable site characteristics. Scottish Forestry 31: 251264.
Corey, R.B. 1973.The principles of soil testing. In: L.M. Walsh & J.D. Beaton (eds.), Soil testing and plant analysis. Soil Science Society of America, Madison (Wisconsin); 23-33.
Courtin, P.J., K. Klinka, M.C. Feller & J.P. DeMaerschalk 1988. An approach to quantitative
classification of nutrient regimes. Canadian Journal of Botany 66: 2640-2653.
Dagnelie, P.,J.Rondeux & A.Thill 1969.Étude dendrométrique du frêne commun (Fraxinus
excelsior L.).Bulletin des Recherches Agronomiques de Gembloux N.S.tome IV,no. 3-4.
Dam, B.C. van 1985. Nieuwe problemen met roest bij populier? Populier 22: 28-31.
Dam, J.G.C, van 1973.Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels
en stooktomaten. Bodemkundige Studies 10. Mededelingen van de Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen. 102 p.
Dam, O. van & C.M.A. Hendriks 1994. Gebruik van MUST bij het berekenen van de evapotranspiratie van bos. Rapport 353. Staring Centrum, Wageningen. 77 p.
Day, W.R. 1963.The development of Douglas fir plantations in relation to site conditions.
Forest Record 49. Forestry Commission. Her Majesty's Stationery Office.
Decourt, N., M. Godron, F.Romane & R. Tomassone 1969. Comparaison de diverses méthodes d'interprétation statistique de liaison entre le milieu et la production du Pin sylvestre en Sologne. Annales des Sciences Forestières 26:413-443.
Deng, T. & G. Liu 1988. A regression model of the relationship between locust seedling
growth and soil conditions. Plant and Soil 109: 17-22.
Dengler, A. 1930. Waldbau auf ökologischer Grundlage. Springer, Berlin. 556 p. (2. Auflage
1935. 3. Auflage 1944).
Dent, D.L. & H. Cook 1987. Soil water sufficiency. Data needs and error bars of a soil water
potential model. In: K.J. Beek, P.A. Burrough & D.E. McCormack (eds.), Proceedings
International Workshop on Quantified Land Evaluation, held in Washington DC, 27
April-2 May 1986. ITC Publication 6. ITC,Enschede; 111-118.
Dertinger, H. 1964. Über das Wachstum der grünen Douglasie im Muschelkalkgebiet des hinteren Baulandes (Regierungsbezirk Nordbaden). Mitteilungen des Vereins für forstliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung 14: 3-18.
Devauchelle, R. & G. Levy 1977. Propriétés stationnelles et croissance du Frêne dans l'Est de
la France. Etude de certaines caractéristiques de cette essence. Annales des Sciences

230

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Forestières 34: 231-244.
Diemont, W.H. 1937. De betekenis van de plantensociologie voor den boschbouw, speciaal
met het oog op de exotische houtsoorten. Nederlands Boschbouw Tijdschrift 10:89105.
Diepen, CA. van 1995. Van bodemtype naar bodemgeschiktheid. In: P.Buurman & J. Sevink
(red.), Van bodemkaart tot informatiesysteem. Wageningen Pers, Wageningen; 45-84.
Dijk, G. van 1973. Vegetatie, bodem en boomgroei in populierenbos in het rivierengebied en
vergelijking met aangrenzend grasland. Doctoraalscriptie Landbouwhogeschool,
Wageningen. 49 p. + tabellen.
Dimitri, L. & E. Friedrich 1990. Alternative use of agricultural land for plantations of fast
growing tree species in short rotation. In: L. Bock & J. Rondeux (eds.), Agriculture.
Marginal agricultural land and efficient afforestation. Proceedings of a workshop in
the CEC land and water use research programme, held in Gembloux (Belgium), 20 and
21 October 1988. EUR 10841 EN. Commission of the European Communities; 69-78.
Dirkse, CM. 1987. De natuur van het Nederlandse bos. Rapport 87/28. Rijksinstituut voor
Natuurbeheer, Arnhem. 217 p.
Dirkse, CM. 1993. Bostypen in Nederland. Wetenschappelijke Mededeling 208. Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht. 166 p.
Dirkse, G.M. & J.G. de Molenaar 1994. De spontane ondergroei van bosgemeenschappen
onder verschillende hoofdboomsoorten. Nederlands Bosbouwtijdschrift 66: 94-100.
Dissel, E. van 1911.De betekenis van de herkomst van grovedennenzaad voor onzen boschbouw. Staatsbosbeheer, Utrecht. 23 p.
Dixon, W.J. 1985. BMDP Statistical Software Manual. University of California Press,
Berkeley. 733 p.
Dobben, H.F. van 1993.Vegetation as a monitor for deposition of nitrogen and acidity.
Dissertatie Rijksuniversiteit, Utrecht. 214 p.
Dobben, H.F. van, M.J.M.R. Vocks, E. Jansen & CM. Dirkse 1994. Veranderingen in de ondergroei van het Nederlandse dennenbos over de periode 1985-1993. IBN-rapport 85.
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 37 p.
Dolman, A.J. & P.Kabat 1993. Verdroging en de waterhuishouding van bossen. Nederlands
Bosbouwtijdschrift 65: 119-122.
Dolman, A.J. & E.J. Moors 1994. Hydrologie en waterhuishouding van bosgebieden in
Nederland. Fase 1: Toetsing instrumentarium. Rapport 333. Staring Centrum,
Wageningen. 73 p. + aanhangsel.
Döring-Mederacke, U. 1991.Feuchtwälder im nordwestdeutschen Tiefland; Gliederung Ökologie - Schutz. Scripta Geobotanica XIX. Goltze, Göttingen. 122 p.
Draisma, M. 1958. Het productieniveauonderzoek I. Teelt en bemesting op bouwland in de
praktijk. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 64.9. Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie van de Landbouw, 's-Gravenhage.
168 p.
Drift, J. van der 1950. Analysis of the animal community in a beech forest floor. Dissertatie
Rijksuniversiteit, Leiden. 168 p.
Drift, J. van der 1965.De effecten van dierlijke activiteit in de strooisellaag. Vakblad voor
Biologen 45: 25-31.
Dubois, J.M. 1980. Quelques références de douglas en terrain calcaire dans le Nord-Est de la
France. AFOCEL-ARMEF. Information-Forêt 1980/2: 117-127.

231

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Duffy, P.J.B. 1965a. A forest land classification for the mixed-wood section of Alberta.
Publication 1128. Department of Forestry, Ottawa.
Duffy, P.J.B. 1965b. Relationships between site factors and growth of lodgepole pine (Pinus
contorta Dougl. var. latifolia Engelm.) in the Foothills Section of Alberta. Publication
1065. Department of Forestry, Canada. 59 p.
Ecosysteemvisie Bos. Natuur in Bossen 1995.Rapport IKCNatuurbeheer 14 (red. E.J. Al).
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, IKC Natuurbeheer, Wageningen.
330 p.
Eder, W. 1979. Quantifizierung von bodenkundlichen Standortsfaktoren für eine leistungsbezogene Standortkartierung, insbesondere auf Buntsandsteinstandorten der Pfalz.
Dissertatie Georg-August-Universität Göttingen. 263 p. + Literaturverzeichnis.
Edmonds, R.L., D. Binkley, M.C. Feller, P.Sollins, A. Bee & D.M. Myrold 1989. Nutrient
cycling: effects on productivity of Northwest forest. In: D.A. Perry, R. Meurisse, B.
Thomas, R. Miller, J. Boyle, J. Means, CR. Perry & R.F.Powers, in cooperation with
College of Forestry, Oregon State University. Maintaining the long-term productivity
of Pacific Northwest forest. Timber Press, Portland (Oregon); 17-35.
Edmonds, R.L. & H.N. Chappell 1994. Relationships between soil organic matter and forest
productivity in western Oregon and Washington. Canadian Journal of Forest Research
24: 1101-1106.
Ellenberg, H. 1964. Stickstoff als Standortfaktor. Berichte der Deutschen Botanischen
Gesellschaft 77:82-92.
Ellenberg, H., H.E. Weber, R. Düll, V.Wirth, W.Werner & D.Paulissen 1992. Zeigerwerte von
Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18. Goltze, Göttingen. 247 p.
Ente, P.J. & J. Wiggers 1963. Over de bodemgesteldheid van Zuidelijk Flevoland. "Van Zee tot
Land" Rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw van de IJsselmeerpolders 34. Tjeenk Willink, Zwolle. 56 p.
Evans, J. 1984. Silviculture of broadleaved woodland. Bulletin 62: 157-199. Forestry
Commission.
Evers, F.H. 1961.Funktionen und Abhängigkeiten der Mineralstickstoffanlieferung in
Waldböden. Mitteilungen des Vereins für forstliche Standortskunde und
Forstpflanzenzüchtung 11:61-65.
Evers, F.H. 1964. Die Bedeutung der Stickstofform für Wachstum und Ernährung der
Pflanzen, insbesondere der Waldbäume. Mitteilungen des Vereins für forstliche
Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung 14: 19-37.
Evers, F.H. 1967. Kohlenstoffbezogene Nährelementverhältnisse (C/N, C/P, C/K, C/Ca) zur
Charakterisierung der Ernährungssituation in Waldböden. Mitteilungen des Vereins
für forstliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung 17: 69-76.
Expert consultation on land evaluation for rural purposes 1972. Background document (for
meeting) held at Wageningen, 5-13 October 1972. Congress Report. FAO,Rome. 110 p.
Faber, P.J. 1972. Het gebruik van opbrengsttabellen. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 44: 36-39.
Fanta, J. 1985. Groeiplaats: onderzoek, classificatie en betekenis voor de bosbouw.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 57: 333-347.
Ferrari, Th.J. 1952. Een onderzoek over de stroomruggronden van de Bommelerwaard met als
proefgewas de aardappel. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 58.1.
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie van de Landbouw,
's-Gravenhage. 132 p.

232

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Ferrari, Th.J. 1960. Vergelijking tussen proeven met en zonder ingreep. Landbouwkundig
Tijdschrift 72: 792-801.
Ferrari, Th.J. 1965. Modelle in der Bodenfruchtbarkeitsforschung und ihre Prüfung.
Zeitschrift für Pflanzenernährung, Düngung, Bodenkunde 109: 155-168.
Flannigan, M.D. & FI. Woodward 1994. Red pine abundance: current climatic control and
responses to future warming. Canadian Journal of Forest Research 24: 1166-1175.
Flemming, G. 1987. Wald Wetter Klima. VEBDeutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin. 120 p.
Flemming, G. 1993.Grundsätzliche Probleme bei der Berücksichtigung des Klimas in der
forstlichen Standortslehre und Forstökologie. Forstwissenschaftliches Centralblatt
112: 370-375.
Flöhr, W. 1958. Untersuchungen über Zusammenhänge zwischen Standort und
Ertragsleistung der grünen Douglasie im Gebiet des nordostdeutschen Diluviums. In:
K. Göhre, Die Douglasie und ihr Holz. Akademie-Verlag, Berlin; 76-240.
Florax, J.P.G.G.M., P.J. Kowalik & G.M.J. Mohren 1990. Water relations in Douglas-fir stands.
A modelling approach to tree water status. Rapport 592. "DeDorschkamp" Research
Institute for Forestry and Urban Ecology, Wageningen. 44 p.
Foerst, K. 1980. Standort, Wuchsleistung und Ernährungszustand älterer bayerischer
Bestände der Grünen Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii).
Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns. Heft 41. Bayerisches
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 256 p.
Foerst, K. 1981.Empfehlungen zum Douglasienanbau in Bayern. Allgemeine Forstzeitschrift
36: 1071-1072.
Ford, E.D. & R. Milne 1981.Assessing plant response to wind. In: J. Grace, E.D. Ford & P.G.
Jarvis (eds.), Plants and their atmospheric environment. The 21st Symposium of the
British Ecological Society, Edinburgh 1979. Blackwell Scientific Publications, Oxford;
333-362.
Fourt, D.F., D.G.M. Donald, J.N.R. Jeffers & W.O. Binns 1971.Corsican pine (Pinus nigra var.
maritima (Ait.) Melville) in southern Britain. Forestry 44: 189-207.
Fowells, H.A. 1965. Silvics of forest trees of the United States. Agriculture Handbook 271.
USDA, Forest Service.
Framework (A) for land evaluation 1976. FAO Soils Bulletin 32. FAO, Rome. 72 p.
Fresco, L.,H. Huizing, H. van Keulen, H. Luning & R. Schipper 1990. Land evaluation and farming systems analysis for land use planning. FAO Guidelines:Working Document. FAO,
Rome;IIASES,Enschede/Wageningen; Agricultural University; Wageningen. 207 p.
Fries, J. 1978. The assessment of growth and yield and the factors influencing it. Proceedings
Eighth World Forestry Congress, Jacarta, 18-28 October 1978. Vol. 5: 649-667.
Gale, M.R., D.F Grigal & R.B.Harding 1991.Soil productivity index: predictions of site quality for white spruce plantations. Soil Science Society of America Journal 55: 17011708.
Ganssen, R. 1932. Über Standort und Ertragsleistung der Kiefer in Norddeutschland.
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 64: 193-228; 277-306.
Ganssen, R. 1934. Untersuchungen an Buchenstandorten Nord- und Mitteldeutschlands.
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 66: 225-249; 359-394; 472-494; 583-606.
Ganssen, R. 1942. Die Kiefernstandorte Norddeutschlands in ihrer Beziehung zum Ertrag.
Mitteilungen aus Forstwirtschaft und Forstwissenschaft 13. Preussisches Ministerium
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten; 211-247.

233

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Garbaye, J. 1979. Sol et productivité des peupliers '1214' et 'Robusta' en populiculture traditionnelle dans le Nord du Bassin Parisien. Annales des Sciences Forestières 36:39-58.
Garbaye, J. & Ph. Leroy 1973. Comportement de onze clones de peuplier dans sept pépinières
du nord-est. Revue Forestière Française 25:299-307.
Garbaye, J., Ph. Leroy, F. le Tacon & G. Lévy 1970. Réflexions sur une méthode d'études des
relations entre facteurs écologiques et caractéristiques des peuplements. Annales des
Sciences Forestières 27: 303-321.
Gelens, H.F. 1984. Land evaluation for forestation. In: K.F. Wiersum (ed.), Strategies and
designs for afforestation, reforestation and tree planting. Proceedings international
symposium on the occasion of 100 years of forestry education and research in the
Netherlands, Wageningen, 19-23 september 1983.Pudoc, Wageningen; 219-230.
Gerbranda, G. 1939. Duinbebossing. In: Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van het Staatsbosbeheer. Algemene Landsdrukkerij, 's-Gravenhage; 108-113.
Gessel, S.P. 1949. Correlation between certain soil characteristics and site for Douglas-fir in
northwestern Washington. Soil Science Society of America Proceedings 14: 333-337.
Gessel, S.P. 1967. Concepts of forest productivity. In: Papers XIVth IUFRO Congress,
München. Vol. II, section 21:36-50.
Gibbons, F.R. & J.C.F.M. Haans 1976. Dutch and Victorian approaches to land appraisal. Soil
Survey Papers 11.Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen. 40 p.
Gilbert, J.M. 1995. Stations forestières et production du Douglas [Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco] dans le Pays d'Othe. Revue Forestière Française 47: 343-356.
Goede gronden voor nieuw bos 1993. Advies van de Commissie Bosuitbreiding, 's-Gravenhage. 35 p. + 3 bijlagen.
Goff, N. Ie & G. Lévy 1984. Productivité du frêne (Fraxinus excelsior L.) en région NordPicardie. B.Étude des relations entre la productivité et les conditions de milieu.
Annales des Sciences Forestières 41:135-170.
Göhre, K. 1958. Die Douglasie und ihr Holz. Akademie-Verlag, Berlin. 595 p.
Gönnert, Th. 1989. Ökologische Bedingungen verschiedener Laubwaldgesellschaften des
Nordwestdeutschen Tieflandes. Dissertationes Botanicae 136. 224 p.
Goor, C.P. van 1950. Bodem en vegetatie. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 22: 33-43.
Goor, C.P. van 1952a. Bewerking en vruchtbaarheid van droge bosgronden. Uitvoerig verslag
band 1 nr. 2. Bosbouwproefstation T.N.O., Wageningen; 51-99.
Goor, C.P. van 1952b. Rapport grond- en profielonderzoek Amsterdamse Bos.
Bosbouwproefstation T.N.O., Wageningen. 4 p.
Goor, C.P. van 1953. De waterhuishouding van bosgronden. Bosbouwproefstation T.N.O.,
Wageningen. 13 p.
Goor, C.P. van 1954a. Groei en groeiplaats van de Japanse lariks. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 26: 298-305.
Goor, C.P. van 1954b. Research on forest sites at the Forest Research Station T.N.O. In:
Special conference on root- and butt-rots of forest trees by Fomes annosus.
Wageningen, July 22-26, 1954. IUFRO Section 24, Forest Protection; 3-5.
Goor, C.P. van 1955a. De fosfaatbehoefte van bomen en de fosfaatbemesting in de bosbouw.
"Het Thomasmeel" 11:251-257.
Goor, C.P. van 1955b. Instructie Interpretatie Grondonderzoek. Bosbouwproefstation T.N.O.,
Wageningen. 10 p.

234

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

80S

/

LITERATUUR

Goor, C.P. van 1956a. Kaligebrek als oorzaak van gelepuntziekte van groveden (Pinus
sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. corsicana). Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 28: 21-31.
Goor, C.P. van 1956b. Standort und Düngung von japanischer Lärche (Larix leptolepis) in
den Niederlanden. Die Phosphorsäure 16: 81-90.
Goor, C.P. van 1958. De invloed van de zonnestraling op de groei van de douglas.
Landbouwkundig Tijdschrift 70:693-695.
Goor, C.P. van 1963/1967. Bemestingsvoorschrift voor naaldhoutculturen. Nederlands
Bosbouw Tijdschrift 35: 129-142; Korte Mededeling 56 (2e herz, druk, 1967).
Bosbouwproefstation "DeDorschkamp", Wageningen.
Goor, C.P. van 1965. Algemeen voorkomende moeilijkheden en fouten bij de bosaanleg, die
gemakkelijk kunnen worden vermeden. Voordracht gehouden voor de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, gehouden op 18 Mei 1965 te
Wageningen. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 37: 253-258.
Goor, C.P. van 1967. Beperkende factoren bij de houtsoortenkeuze. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 39: 15-22.
Goor, C.P. van 1968. Produktieniveau-onderzoek voor douglas. Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp". Wageningen. 12 p.
Goor, C.P. van 1971a. Mogelijkheden voor de bosbouw op grond van de bodemgeschiktheid.
In: "Nieuwe bossen in Nederland". Studiekringbijeenkomst KNBV, najaar 1970. Extra
nummer Nederlands Bosbouw Tijdschrift, april 1971:39-44.
Goor, C.P. van 1971b. Sterfte bij fijnspar (Picea excelsa) in Nederland. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 43: 138-140.
Goor, C.P. van 1995. Natuurlijke verjonging, genetische kwaliteit en uiterlijke kenmerken van
douglasopstanden. Stichting Schovenhorst, Putten. 16 p.
Goor, C.P.van & R. Koster 1969.Verwachtingen van nieuwe populiereklonen. Populier 6:43-47.
Goor, C.P. van, E.C. Lucassen, C. Tutein Nolthenius & M. Engel 1985. Bosgebruik en bosbeheer; de geschiedenis van het Nederlandse bos. Staatsbosbeheer en Kasteel
Groeneveld, Baarn. 82 p.
Goor, C.P. van, K.R. van Lynden & H.A. van der Meiden 1974. Bomen voor nieuwe bossen.
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Arnhem. 119 p. + bijlage.
Gordon, A.G. 1964. The nutrition and growth of ash, Fraxinus excelsior, in natural stands in the
English Lake District as related to edaphic factors. The Journal ofEcology 52:169-187.
Gorissen, T. 1991.Effects of air pollutants on the microflora in the rhizosphere of Douglas fir.
Dissertatie Vrije Universiteit, Amsterdam. 114 p.
Grace, J. 1977. Plant response to wind. Academie Press, London. 204 p.
Grace, J. 1981.Some effects of wind on plants. In:J. Grace, E.D. Ford & P.G.Jarvis (eds.),
Plants and their atmospheric environment. The 21st Symposium of the British
Ecological Society, Edinburgh 1979. Blackwell Scientific Publications, Oxford; 31-56.
Grey, D.C. 1979. Site quality prediction for Pinus patula in the Glengarry Area, Transkei.
South African Forestry Journal 111: 44-48.
Grey,D.C. 1983.The evaluation ofsite-factor studies. South African Forestry Journal 127:19-22.
Grier, C.C., S.T Gower & K.A. Vogt 1990. Douglas-fir productivity. A conceptual model of its
regulation by water and nutrient availability. In: S.P. Gessel, D.S. Lacate, G.F.
Weetman & R.F.Powers (eds.), Sustained productivity of forest soils. Proceedings
Seventh North American Forest Soils Conference, University of British Columbia,
Faculty of Forestry, Vancouver; 257-273.

235

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Grier, C C , K.M. Lee, N.M. Nadkarni, CO. Kloek & P.J. Edgerton 1989.Productivity of forests
of the United States and its relation to soil and site factors and management practices;
a review. General Technical Report PNW-GTR-222. Pacific Northwest Research
Station. USDA, Forest Service. 51 p.
Griffith, B.G. 1960. Growth of Douglas fir at the University of British Columbia Research
Forest as related to climate and soil. Forestry Bulletin 2. University of British
Columbia, Faculty of Forestry, Vancouver. 58 p.
Grinsven, H.J.M. van, CT. Driscoll & A. Tiktak 1995.Workshop on comparison of forest-soilatmosphere models. Preface. Ecological Modelling 83: 1-6.
Grond voor keuzen. Vier perspectieven voor de landelijke gebieden in de Europese
Gemeenschap 1992. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Rapporten aan
de Regering 42. SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage. 149 p.
Guldemond, J. 1969. Bosbouw in het westen van Nederland. Nederlands Bosbouw Tijdschrift
41: 151-154.
Haaren, H.A.J, van 1987. Populieren in Nederland. Eigenschappen en gebruikswaarde van de
in bos, stad en landschap voorkomende soorten en klonen (red. GJ. Jansen, J. van den
Burg, M. de Kam, J. Kopinga & P.H. Schoenfeld). Pudoc, Wageningen. 175 p.
Hägglund, B. 1981.Evaluation of forest site productivity. Forestry Abstracts 42: 515-527.
Hägglund, B.& J.E. Lundmark 1977. Site index estimation by means of site properties. Scots
pine and Norway spruce in Sweden. Studia Forestalia Suecica 138. 38 p.
Harrison, A.F. 1987. Soil organic phosphorus. A review of world literature. C.A.B
International, Oxford. 257 p.
Hartig, M. 1979. Ergebnisse eines Gefässversuches über das Wuchsverhalten junger
Douglasienpflanzen bei verschiedenen pH-Werten. Beiträge für die Forstwirtschaft 13:
14-20.
Hartmann, F.K. 1928. Kiefernbestandestypen des nordwestdeutschen Diluviums. Eine biologische Untersuchung über die ursächlichen Zusammenhänge zwischen den
Bestandesverhältnissen der Kiefer und dem Standort. Habilitationsschrift zur
Erlangung der venia legenda der Forstlichen Hochschule Eberswalde. Neumann,
Neudamm. 119 p.
Hartmann, F.K., F.Querengässer & G. Jahn 1953. Unterlagen für den Anbau westamerikanischer Nadelholzarten in Deutschland. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 125:25-47.
Hartmann, F.K. & F. Schnelle (unter Mitarbeit von E. Franken, H.W. Moll & M. Schneider)
1970. Klimagrundlagen natürlicher Waldstufen und ihrer Waldgesellschaften in deutschen Mittelgebirgen. Ökologie der Wälder und Landschaften. Band 4. Fischer,
Stuttgart. 176 p.
Hassenkamp, W. 1953. Umwandlung von Rohhumusböden in Mullböden. Rapport. 16 p.
Hassenkamp, W. 1958. 30 Jahre Bodenverbesserungsversuche. Forstarchiv 29: 179-184.
Hegeleu, W. & G. Mühlhäusser 1988. Wege zur Auswertung der Standortskartierung für
Bundeswaldinventur und Forsteinrichtung. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 159:
136-141.
Heikurainen, L. 1976. The concept "trophy and production". In: Transactions of the working
group for classification of peat, Helsinki 1976. Commission I of International Peat
Society; 31-36.
Heinsdorf, D. 1963. Beitrag über die Beziehungen zwischen dem Gehalt an Makronährstoffen
N, P,K, Mg in Boden und Nadeln und der Wuchsleistung von Kiefernkulturen in
Mittelbrandenburg. Albrecht-Thaer-Archiv 7:331-353.

236

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/ L I T E R A T U U R

Heinsdorf, D. & G. Hofmann 1992. Gedanken zur standortgerechten Forstwirtschaft. Beiträge
für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie 26: 57-61.
Heinsdorf, D. & H. Tolle 1991.Bodennährstoffe und Ernährung der Kiefer im nordostdeutschen Tiefland. In: Die Kiefer (Pinus sylvestris). Berichte aus Forschung und
Entwicklung. Forschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft Eberswalde,
Informationsvermittlungsstelle, Eberswalde-Finow; 20-35.
Henderson, J. & L. Brubaker 1986 Responses of Douglas-fir to long-term variations in precipitation and temperature in western Washington. In: CD. Oliver, D.P. Hanley & J.A.
Johnson (eds.), Douglas-fir: stand management for the future. Contribution 55
Institute of Forest Resources. College of Forest Resources, University of Washington,
Seattle (Washington); 162-167.
Henderson, G.S.,R.D. Hammer & D.F. Grigal 1990. Can measurable soil properties be integrated into a framework for characterizing forest productivity? In: S.P. Gessel, D.S.
Lacate, G.F. Weetman & R.F.Powers (eds.), Sustained productivity of forest soils.
Proceedings Seventh North American Forest Soils Conference. University of British
Columbia, Faculty of Forestry, Vancouver; 137-154.
Hendriks, C.M.A. 1993. De potentiële bosoppervlakte en houtproduktie in de Europese
Gemeenschap. Nederlands Bosbouwtijdschrift 65: 112-118.
Hendriks, C.M.A. & J.M. Paasman 1992. Uitbreiding van douglas is mogelijk, maar wie
begint? Nederlands Bosbouwtijdschrift 64: 157-162.
Hendriks, C.M.A., J.M. Paasman & C. Schuiling 1992. Uitbreidingsmogelijkheden voor
Douglas (Pseudotsuga menziesii) binnen het huidige Nederlandse bosareaal. Rapport
169. Staring Centrum, Wageningen. 31 p. + 2 kaarten.
Hesselink, E. 1928.Eene bijdrage tot de ecologie van het grove-dennenbosch (Pinus sylvestris).
Mededelingen van het Rijksboschbouwproefstation, Wageningen. Deel III:209-297.
Hieltjes, A.H.M. & A. Breeuwsma 1983. Chemische bodemonderzoekmethoden voor bodemkenmerken en anorganische stoffen. Rapport BO-21. Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. 384 p.
Hiemstra, J.A. 1993.Essen met verwelkingsziekte niet te redden. Verticillium geeft vooral
problemen op rijkere gronden. Tuin & Landschap 15, 24: 26-27.
Hiemstra, J.A. 1995.Verticillium wilt of Fraxinus excelsior. Dissertatie
Landbouwuniversiteit, Wageningen. 212 p.
Hiemstra, J.A., P.Schmidt & P.A. van den Tweel 1990. Dying of ash in the Netherlands. In:
R.A.A. Oldeman, P.Schmidt & E.J.M. Arnolds (eds.), Forest Components. Wageningen
University Papers 90.6: 37-47.
Hill, W.W., A. Arnst & R.M. Bond 1948. Method of correlating soils with Douglas-fir site
quality. Journal of Forestry 46: 835-841.
Hofmann, G. 1968. Über Beziehungen zwischen Vegetationseinheit, Humusform, C/NVerhältnis und pH-Wert des Oberbodens in Kiefern- beständen des nordostdeutschen
Tieflandes. Archiv für Forstwesen 17:845-855.
Hofmann, G., D. Heinsdorf & H.H. Krauss 1990. Wirkung atmogener Stickstoffeinträge auf
Produktivität und Stabilität von Kiefern-Forstökosystemen. Beiträge für die
Forstwirtschaft 24: 59-73.
Holodynski, D.,D. Koepke & T. Buschmann 1992. Sind Forsteinrichtungs- und
Standortkartierungsergebnisse zur Ausscheidung von ertragskundlichen
Befundeinheiten brauchbar? Eine Untersuchung am Beispiel der Kiefer auf höhenpleistozänen Sanden im Wuchsbezirk Ost-Heide. Forst und Holz 47: 540-545.

237

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Hommel, P.W.F.M., E.E.J.M. Leeters & J.G. Vrielink 1991.Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos. Kaartvergelijking 1958-1988. Rapport 104.1. Staring
Centrum, Wageningen. 78 p.
Hoogh, J. de 1924. De groene douglas (Pseudotsuga taxifolia Britt.) in Nederland.
Mededelingen van het Rijksbosbouwproefstation, Wageningen. Deel II, aflevering 1: 1114.
Hoogh, J. de 1925. Bijdrage tot de kennis van den groei van Pseudotsuga taxifolia Britton in
Nederland in verband met zijn betekenis voor den Nederlandschen boschbouw.
Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen. 117 p.
Houben, J.M.M.Th. 1979. Bodemgesteldheid en diepte van beworteling. Rapport 1459.
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 45 p.
Houten, J.G. ten & H. Gysels 1984. Encyclopedie van het milieu. Oosthoek, Utrecht;
Heideland-Orbis, Hasselt (B). 576 p.
Houtteelt en populier 1989. Consulentschap in Algemene Dienst Bos- en Landschapsbouw,
Utrecht. 12 p.
Houtteelt en fijnspar 1989. Consulentschap in Algemene Dienst Bos- en Landschapsbouw,
Utrecht. 16 p.
Houtzagers, G. 1937. Het geslacht Populus in verband met zijn beteekenis voor de houtteelt.
Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen. 262 p.
Houtzagers, G. 1948. Bosbouwkundig onderzoek. Inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de bosbouw aan de Landbouwhogeschool op
vrijdag 27 februari 1948. Veenman, Wageningen. 24 p.
Houtzagers, G. 1952. De populier in het landbouwbedrijf. Landbouwkundig Tijdschrift 54:
712-720.
Houtzagers, G. 1954. Houtteelt der gematigde luchtstreek. Deel I:De Boomsoorten. Tjeenk
Willink, Zwolle. 576 p.
Houtzagers, G. 1956. Houtteelt der gematigde luchtstreek. Deel II:Het Bos. Tjeenk Willink,
Zwolle. 438 p.
Howard, P.J.A. 1965. The carbon-organic matter factor in various soil types. Oikos 15:229236.
Hudig, J. 1944. De boschgrond. In: "De verhouding tussen bos en grond". Voordrachten,
gehouden op de vijftiende wetenschappelijke bijeenkomst van de Sectie Nederland
van de Internationale Bodemkundige Vereniging over "de verhouding tussen bos en
grond", op 19 Mei 1944. Uitgave van de Nederlandsche Bosbouwvereniging; 6-14.
Hübner, W., G. Mühlhäusser & S. Müller 1980. Entwicklungen bei der lokalen
Standortsklassifikation im südwestdeutschen standortskundlichen Verfahren.
Forstwissenschaftliches Centralblatt 99: 113-120.
Huisman, W. 1983. Grovedennenteelt op heidegronden in Nederland in voornamelijk de 19e
eeuw. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 55:276-289.
Hulden, E. 1941.Studien über Fraxinus excelsior L.Acta Botanica Fennica 28. 250 p.
Hummel, F.C., W.Palz & G. Grassi (eds.) 1988. Energy from biomass 3. Biomass forestry in
Europe: a strategy for the future. Commission of the European Communities. Elsevier
Applied Science. 600 p.
Inleiding tot de technische problemen van het stichten van nieuwe recreatiebossen in de
Randstad Holland 1967. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 39: 166-188; publicatie 1
van de Werkgroep Bosbouw Randstad Holland.

238

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Innés,J.L. 1994. Climatic sensitivity of temperate forests. Environmental Pollution 83:237-243.
Interpretatie (De) van bodemkaarten: Rapport van de Werkgroep Interpretatie Bodemkaarten.
Stadium C 1979. Rapport 1463. (red. J.C.F.M. Haans). Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen. 221 p.
Jager, K. 1990. Jeugdgroei van enkele inheemse loofboomsoorten in relatie tot de groeiplaats.
Rapport 596. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De
Dorschkamp", Wageningen. 56 p.
Jager, K. & A. Oosterbaan 1994. Aanleg van gemengde loofhoutbeplantingen. Schuyt,
Haarlem. 245 p.
Jager Gerlings, J.H. 1923.De ontwikkeling van den boschbouw in ons land gedurende de
laatste 25 jaren. Cultura 35: 238-244.
Jager Gerlings, J.H. 1926. Bebossching van stuifzand. Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereniging 4: 15-41.
Jager Gerlings, J.H. 1937/1938. De bebossing door het Staatsbosbeheer in Drente. Nederlands
Bosbouw Tijdschrift 10: 373-385; 453-463; 11:43-54; 89-99; 144-149; 205-217.
Jager Gerlings, J.H. 1940. De ontwikkeling van de biologisch-ecologische richting in den bosbouw. Vakblad voor Biologen 21:177-188.
Jager Gerlings, J.H. 1944. Openingswoord door den voorzitter van de bijeenkomst "De verhouding tussen bosch en grond in den bosbouw". In: Voordrachten, gehouden op de
vijftiende wetenschappelijke bijeenkomst van de Sectie Nederland van de
Internationale Bodemkundige Vereniging over "de verhouding tussen bos en grond",
op 19 Mei 1944. Uitgave van de Nederlandsche Bosbouwvereniging; 3-6.
Jager Gerlings, J.H. 1947. Het waarderen van de groeiplaats in de bosbouw. Nederlands
Bosbouw Tijdschrift 19: 161-173.
Jager Gerlings, J.H. 1948. Bosbouw. Noorduyn, Gorinchem. 157 p. + literatuurlijst.
Jager Gerlings, J.H. 1950/1951.De tegenwoordige grondslagen van de keuze van houtsoort.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 22: 257-267; 298-307; 353-357; 23: 11-23.
Jager Gerlings, J.H. 1953.A.J. van Schermbeek en zijn werk in het vroegere Rentambt
"Breda". Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, uitgave met steun van het Van
Schermbeekfonds. 42 p.
Jager Gerlings, J.H., J. Hudig & J.F.Wolterson 1943.De vertering van het strooisel van den
lariks. Tijdschrift Nederlandse Heidemaatschappij 55:67-70; 73-86;97-108.
Jahn, G. 1952. Standörtliche Grundlagen für den Anbau der grünen Douglasie, unter besonderer Berücksichtigung des nordwestdeutschen Mittelgebirges. Schriftenreihe der
Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und Mitteilungen der
Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt. Band 11. 112 p.
Jahn, G. 1959. Über die standortbedingte Höhenwuchsleistung der grünen Douglasie und
damit verbundene Anbaufragen in verschiedenen deutschen Waldwuchsräumen.
Allgemeine Forstzeitschrift 14: 152-155.
Jahn, G. 1991.Temperate deciduous forests of Europe. In: E.Röhrig & B. Ulrich (eds.),
Ecosystems of the World 7. Temperate deciduous forests. Elsevier, Amsterdam; 377502.
Jansen, A.E. 1991.The mycorrhizal status of Douglas fir in The Netherlands: its relation with
stand age, regional factors, atmospheric pollutants and tree vitality. Agriculture,
Ecosystems and Environment 35: 191-208.

239

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Jansen, J.J. 1972. Een onderzoek naar de groei van Pinus sylvestris in relatie tot vegetatie en
bodem in de boswachterij Gortel (NO-Veluwe). Doctoraalscriptie
Landbouwhogeschool, Wageningen, afdeling Vegetatiekunde & Plantenecologie en
afdeling Houtteelt der gematigde luchtstreken. 28 p. +bijlage I t/m VII.
Jansen, J.J. 1973.Vegetatiekartering en geschiktheidsklassifikatie van grovedennenopstanden.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 43: 169-176.
Jansen, J.J., J. Sevenster & P.J. Faber (red.)l996. Opbrengsttabellen voor belangrijke boomsoorten in Nederland. IBN-rapport 221.Hinkeloord Report 17.Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek, Wageningen; Landbouwuniversiteit, Wageningen. 202 p.
Jansen, J.J.M. 1928.De bebossching in Drenthe. Tijdschrift der Nederlandsche
Heidemaatschappij 40: 272-297.
Jansen, J.J.M. 1939. Bebossing van de Drentsche heidevelden. In: Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsbosbeheer. Algemene Landsdrukkerij,
's-Gravenhage; 114-121.
Jansen, J.J.M. 1946. Geschiedenis van de bebossching in Drenthe. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 18: 146-150.
Jansen, J.J.M. 1952. Over regeneratie van gedegradeerde bosgronden. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 24: 304-306.
Jansen, J.J.M. 1954. Praktische ervaringen met de Japanse lariks in Drente. Nederlands
Bosbouw Tijdschrift 26: 276-279.
Jansen, P.C. 1986. De beworteling van (half-)natuurlijke vegetaties. ICW-nota 1698.ICW,
Wageningen. 18 p.
Jelem, H. & W. Kilian 1972. Standortsaufnahme im Rahmen der österreichischen
Forstinventur, eine forstpolitische Entscheidungshilfe. Allgemeine Forstzeitung 83:
125-297.
Jenny, H. 1941.Factors of soil formation. A system of quantitative pedology. McGraw-Hill,
New York. 281 p.
Jenny, H. 1980. The soil resource: origin and behaviour. Ecological Studies 37. Springer, New
York. 377 p.
Johansson, M.B. 1994. Decomposition rates of Scots pine needle litter related to site properties, litter qualities, and climate. Canadian Journal of Forest Research 24:1771-1781.
Johannson, M.B. 1995.The chemical composition of needles and leaf litter from Scots pine,
Norway spruce and white birch in Scandinavian forests. Forestry 68:49-62.
Jongman, R.H.G., C.J.F, ter Braak & O.F.R.van Tongeren 1995.Data analysis in community
and landscape ecology. Cambridge University Press, Cambridge. 299 p.
Kabzems, R.D. & K. Klinka 1987a. Initial quantitative characterization of soil nutrient regimes. I. Soil properties. Canadian Journal of Forest Research 17: 1557-1564.
Kabzems, R.D. & K. Klinka 1987b. Initial quantitative characterization of soil nutrient regimes. II.Relationships among soils, vegetation, and site index. Canadian Journal of
Forest Research 17:1565-1571.
Kahn, M. 1994. Modellierung der Höhenentwicklung ausgewählter Baumarten in
Abhängigkeit vom Standort. Forstliche Forschungsberichte 141.Schriftenreihe der
Forstwissenschaftlichen Fakultät der Universität München und der Bayerischen
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, München. 204 p.
Kahn, M. 1995. Quasikausale Modelliering des Standort-Leistungs-Bezuges als
Voraussetzung zum Aufbau flexibeler Mischbestandsmodelle. Forstwissenschaftliches
Centralblatt 114: 175-187.

240

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Kam, M. de 1983. Het afsterven van populieren in 1982. Populier 20: 6.
Keiler, W. 1995. Zur Oberhöhenberechnung in Mischbeständen aus standortskundlicher
Sicht. In: Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten - Sektion Ertragskunde.
Jahrestagung vom 29.-31. Mai 1995,Joachimstal; 52-60.
Kerr, G. 1995. Silviculture of ash in southern England. Forestry 68:63-70.
Kikkert, A.J. 1994. Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden.
Bosbouwvoorlichting 33:5-7.
Kilian, W. 1981.Site classification systems used in forestry. In: P.Laban (ed.), Proceedings
workshop on land evaluation for forestry. International Workshop of the IUFRO/ISSS,
Wageningen, The Netherlands November 10-14, 1980. Publication 28. International
Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI, Wageningen; 134-151.
Kimmins, J.P. 1987. Forest Ecology. MacMillan, New York. 581 p.
Kleijn, CE., J.H. Oterdoom, W. de Vries & C. Hendriksen 1987. De indirecte effecten van
atmosferische depositie op de vitaliteit van Nederlandse bossen 1. Beschrijving van
de onderzoekopzet. Rapport 2010. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 58 p.
Klijn, F. 1994. Spatially nested ecosystems. Guidelines for classification from a hierarchical
perspective. In: F.Klijn (ed.), Ecosystem classification for environmental management. Series Ecology and Environment, vol. 2. Kluwer, Dordrecht; 85-116.
Klijn, F.& R. de Waal 1992. Ecologische bodemklassificatie. Landschap 9, 3: 175-187.
Klimaatatlas van Nederland 1972. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. Bodemkaart + 34 kaarten +
bijlage (toelichting).
Klinka, K. & R.E. Carter 1980. Ecology and silviculture of the most productive ecosystems for
growth of Douglas-fir in southwestern British Columbia. Land Management Report 6.
Province of British Columbia; Ministry of Forests. 12 p.
Klinka, K. & R.E. Carter. 1990. Relationships between site index and synoptic environmental
factors in immature coastal Douglas-fir stands. Forest Science 36: 815-830.
Klinka, K., V.J. Krajina, A. Ceska & A.M. Scagel 1989. Indicator plants of coastal British
Columbia. University of British Columbia Press, Vancouver. 288 p.
Knorr, A. 1987. Ernährungszustand, Standortsansprüche und Wuchsleistung der Esche
(Fraxinus excelsior L.) in Bayern. Forstliche Forschungsberichte 82. Schriftenreihe
der Forstwissenschaftlichen Fakultät der Universität München und der Bayerischen
Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, München. 240 p.
Köhler, H. 1984. Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Standortfaktoren,
Ernährungszustand und Wachstum von Fichten (Picea abies Karst.) der Herkunft
Westerhof auf verschiedenen Standorten Niedersachsens. Dissertatie Georg-AugustUniversität, Göttingen. 250 p. +Anhang I-V
Kollmann, F. 1941.Die Esche und ihr Holz. Springer, Berlin. 147 p.
Kolster, H.W 1968. Ontwikkelingen in de verkoop van populierenplantsoen. Populier 5:22-27.
Kolster, H.W. 1976. Beschadigingen van populieren door niet-parasitaire invloeden. In: H.A.
van der Meiden (red.), Handboek voor de Populierenteelt. Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij, Arnhem; 212-224.
Kolster, H.W. 1982. De teelt van populierehout bij zeer korte omlopen. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 54: 214-220.
Kolster, H.W. 1983a. Nieuwe populiererassen. Populier 20: 17-20.
Kolster, H.W. 1983b. Populierensterfte en rassenkeuze. Populier 20: 9-12.
Kolster, H.W. 1987. Het aanbod van populierenplantsoen in de periode 1976-1986. Populier
24: 23-28.

241

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Kolster, H.W. & H.A. van der Meiden 1979. Houtproduktie bij zeer korte omlopen (Een proefbeplanting bij Hummelo). Populier 16: 3-7.
Kolster, H.W. & H.A. van der Meiden 1992. Energiehout? Over houtteelt met mini-omlopen.
Bos en Hout Berichten 1992/5. Stichting Bos en Hout, Wageningen. 4 p.
Koning, J.C. de & A.J.Wiggers 1955. Over de bodemgesteldheid in Oostelijk Flevoland. "Van
Zee tot Land" Rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw van de IJsselmeerpolders 15.Tjeenk Willink, Zwolle. 52 p.
Koning, M. de 1927. Onderzoek naar de uitkomsten, verkregen met de cultuur van den
Oostenrijksen den (Pinus nigra Arn. var. austriaca Endl.) en den Corsicaanschen den
(Pinus nigra Arn. var. corsicana Hort.) in Nederland. Mededelingen van het
Rijksboschbouwproefstation, Wageningen. Deel III, aflevering 2:87-205.
Koning, M. de 1928. Het gebruik van vreemde houtsoorten in den Nederlandschen bosbouw.
In: Inleidingen gehouden en rapporten uitgebracht op het Congres der Nederlandsche
Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in Juni 1928 ter gelegenheid van haar 40jarig bestaan. Veenman, Wageningen; 459-482.
Koning, M. de 1936. Onderzoek naar de uitkomsten verkregen met de cultuur van den Lariks
in Nederland. Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem. 92 p.
Können, G. 1983. "Wisselend bewolkt": Het weer in Nederland. Thieme, Zutphen. 143 p.
Kopp, D. 1967. Die Bodenformen in den Wäldern des nordostdeutschen Tieflandes (mit
einem Anlagenband). Habilitationsschrift zur Erlangung des wissenschaftlichen
Grades eines habilitierten Doktors der Fakultät für Forstwirtschaft der Technischen
Universität Dresden, Tharandt. 228 p.
Korzukhin, M.D., M.T. Ter-Mikaelian & R.G. Wagner 1996. Process versus empirical models.
Which approach for forest ecosystem management? Canadian Journal of Forest
Research 26: 879-887.
Kozlowski, Th.T., P.J.Kramer & S.G. Pallardy 1991.The physiological ecology of woody
plants. Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego. 657 p.
Krabbenborg, A.J., J.N.B. Poelman & E.J. van Zuilen 1983. Standaard-vochtkarakteristieken
van zandgronden en veenkoloniale gronden. Rapport 1680. Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen. Deel I: 149 p.; deel II: aanhangsel (32 tabellen en 143
figuren).
Kramer, H. 1963. Der Einfluss von Grossklima und Standort auf die Entwicklung von
Waldbeständen am Beispiel langfristig beobachteter Versuchsflächen von Douglasie,
Fichte, Buche und Eiche. Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität
Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt. Band 31/32.
Sauerländer, Frankfurt am Main. 140 p.
Kramer, H. 1983. Wachstum und Behandlung der Douglasie im pazifischen Nordwesten von
Amerika. Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der
Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt. Band 75. Sauerländer, Frankfurt am
Main. 114 p.
Kramer, K. 1996. Phenology and growth of European forests. Dissertatie
Landbouwuniversiteit, Wageningen. 210 p.
Kranenborg, K.G. 1985.Aanbevolen herkomsten van teeltmateriaal van naaldbomen voor het
Nederlandse bos. Rapport 407. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "DeDorschkamp", Wageningen. 54 p.

242

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Kreutzer, K. 1979. How do physical clssifications contrast with site type classifications? In:
E.D. Ford, D.C. Malcolm & J. Atterson (eds.), The ecology of even-aged forest plantations. Proceedings of the meeting of Division IIUFRO, Edinburgh, September 1979.
Institute of Terrestrial Ecology; Natural Environment Research Council, Cambridge;
39-56.
Kreutzer, K. 1981.Grundzüge der forstlichen Standortsklassifikation. In: W. Kilian (ed.),
Standort: Klassifizierung, Analyse, Anthropogene Veränderungen. Gemeinsame
Tagung der IUFRO Arbeitsgruppen Sl.02-06 (Standortsklassifizierung) und Sl.02-07
(Quantitative Untersuchung von Standortsfaktoren). Mitteilungen der Forstlichen
Bundesversuchsanstalt, Wien. Heft 140: 7-23.
Kreutzer, K. & G. Schlenker 1980. Vergleich standortskundlicher Klassificationsverfahren für
ökologische Kartierungen in Wäldern. Mitteilungen des Vereins für Forstliche
Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung 28: 21-27.
Kriebitzsch, W.U. 1978. Sticktoffnachlieferung in sauren Waldböden Nordwestdeutschlands.
Scripta Geobotanica XIV.Goltze, Göttingen. 66 p.
Kriek, W. 1981.Natuurlijke verjonging en genetische kwaliteit van het Nederlandse bos.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 53:271-286.
Kublin, E., C. Kredler & H. Arbesmeier 1988. Ein Verfahren zur Bestimmung zuwachsrelevanter Klimafaktoren. Forst und Holz 43: 137-140.
Kuiper, L.C. 1988. Natuurlijke douglasbossen. Nederlands Bosbouwtijdschrift 60: 72-85.
Kuyper, Th.W., A.J. Termorshuizen & W.P.T. Boswijk 1990. Ectomycorrhizae en de vitaliteit
van het Nederlandse bos. Nederlands Bosbouwtijdschrift 62: 334-338.
Laatsch, W. 1967. Beziehungen zwischen Standortsfaktoren, Ernährungszustand und der
Wuchsleistung von Waldbeständen. In: Papers XIVth IUFRO Congress, München. Vol.
II, section 21:22-35.
Laatsch, W. 1969. Das Abschätzen der Wasserversorgung von Waldbeständen auf durchlässigen Standorten ohne Grund- und Hangzugwasser. Forstwissenschaftliches
Centralblatt 88: 257-271; 351-358.
Lamberts, D. 1959. De geschiktheid van de zandgronden voor het naaldhout. Pédologie
(Gent) 9: 28-34.
Land evaluation for forestry 1984. FAO Forestry Paper 48. FAO, Rome. 123 p.
Lanen, H.A.J, van 1991.Qualitative and quantitative physical land evaluation. An operational approach. Dissertatie Landbouwuniversiteit, Wageningen. 195 p.
Lanen, H.A.J, van, C.M.A. Hendriks & J.D. Bulens 1992. Crop production potential of rural
areas within the European Communities. V:Qualitative suitability assessment for
forestry and fruit crops. Working Documents, Netherlands Scientific Council for
Government Policy W69. 188 p. + 13 maps.
Lang, R. 1932. Der Standort der Lärche innerhalb und ausserhalb ihres natürlichen
Verbreitungsgebietes. Forstwissenschaftliches Centralblatt 54: 15-36; 37-56; 77-87.
Larsson, J. & P.Nilsen 1992. Site index estimation from vegetation type and site properties.
Research Paper of Skogforsk. N2. 22/92. Norwegian Forest Research Institute&
Agricultural University of Norway, Department of Forestry. 43 p.
Leersnijder, R.P. 1992. Pinogram: a pine growth area model. Dissertatie Landbouwuniversiteit, Wageningen. 164 p.
Lemmon, P.E. 1955. Factors affecting productivity of some lands in the Willamette Basin of
Oregon for Douglas-fir timber. Journal of Forestry 53:323-330.

243

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Leuschner, C. 1993.Bodenwasserverfügbarkeit in drie Stadien der Heide-Wald-Sukzession.
Scripta Geobotanica 20. Goltze, Göttingen; 39-52.
Lévy, G., N. le Goff, Y.Lefèvre & L.Garros 1992. Les exigences stationnelles du frêne dans le
Nord et le Nord-est de la France. Revue Forestière Française 44 (numéro spécial): 20-26.
Liekens, H. 1962. Studie van de bodemgesteldheid van valleigronden en hun geschiktheid
voor de populierenteelt. Disseratie Katholieke Universiteit Leuven,
Landbouwinstituut. 358 p.
Lipas, E. 1985.Assessment of site productivity and fertilizer requirement by means of soil
properties. Folia Forestalia 618. Institutum Forestale Fenniae, Helsinki. 16 p.
Locher, W.P., H. de Bakker & G.G.L. Steur 1990. Bodemkunde van Nederland. Deel 1:
Algemene Bodemkunde. 139 p.;Deel 2:Bodemgeografie. 279 p. + 2 krt.; Veldboekje
bodemkunde (G.G.L. Steur, W.P. Locher & H. de Bakker). 24 p. Malmberg, 's-Hertogenbosch.
Lonkhuyzen, J.P.van 1924. De Houtteelt. Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem. I-VII+
230 p.
Loonen, H. 1987. Ontwikkeling van vegetatie en humusprofiel in populierenbossen van
Midden-Brabant. Doctoraalscriptie Biologie. Katholieke Universiteit, Nijmegen. 78 p.
Lucas, R.E. & J.F.Davis 1961.Relationships between pH-values of organic soils and availabilities of 12 plant nutrients. Soil Science 92: 177-182.
Lundell, Y. 1987. Nutrient variation in forest soil samples due to time of sampling and
method of storage. Plant and Soil 98:363-375.
Lundgren, B. 1981.Land qualities and growth in the tropics. In: P.Laban (ed.), Proceedings
workshop on land evaluation for forestry. International Workshop of the IUFRO/ISSS,
Wageningen, The Netherlands, November 10-14, 1980. Publication 28. International
Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI, Wageningen; 237-252.
Lundmark, J.E. 1974. Use of site properties for assessing site index in stands of Scots pine
and Norway spruce (Zweeds met Engelse samenvatting). Research Notes 16. Royal
College of Forestry, Department of Forest Ecology and Forest Soils, Stockholm. 298 p.
Lutz, H.J. & R.F. Chandler Jr. 1947. Forest Soils. Wiley, New York. 154 p.
Lynden, K.R. van 1958. De bodemgesteldheid van de boswachterij Kootwijk. Rapport 493.
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 20 p. + bijlagen.
Lynden, K.R. van 1966. Indeling van gronden naar hun geschiktheid voor de bosbouw.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 38: 280-291.
Lynden, K.R. van 1967a. De houtsoortenkeuze in verband met de bodem. Nederlands
Bosbouw Tijdschrift 39: 3-14.
Lynden, K.R. van 1967b. Het veldbodemkundig onderzoek voor de bosbouw. In
"Bodemkartering. Een kwarteeuw onderzoek met boor en spade". Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen; 58-61.
Maas, J., H. Vereecken & P.Darius 1987. Knowledge processing in land evaluation. In: K.J.
Beek, P.A. Burrough & D.E. McCormack (eds.), Proceedings of the International
Workshop on Quantified Land Evaluation, held in Washington DC, 27 April-2 May
1986. ITCPublication 6. ITC,Enschede; 66-71.
MacDonald, J. 1951.Climatic limitations in British forestry. Quarterly Journal of Forestry 45:
1-8.
Mader, D.L. & H.W. Lull 1968. Depth, weight and water storage of the forest floor in white
pine stands in Massachusetts. Research Paper NE-109. Northeastern Forest
Experiment Station. USDA, Forest Service. 35 p.

244

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Malcolm, D.C. 1976. Site factors and the growth of Sitka spruce. In: Proceedings IUFRO
Section 21,Research on site factors. XVth IUFRO Congress, Gainesville, Florida,
March 14-20, 1971;269-283.
Malcolm, D.C. 1981.Dynamics of forest ecosystems in relation to their utilization; north temperate zone. In: P.Laban (ed.), Proceedings workshop on land evaluation for forestry.
International Workshop of the IUFRO/ISSS, Wageningen, The Netherlands, November
10-14,1980. Publication 28. International Institute for Land Reclamation and
Improvement/ILRI, Wageningen; 48-62.
Mayer, H. 1992. Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage. Fischer, Stuttgart. 522 p.
Mayer, H. & J. Schmidt 1991.Zur Verwendung von Klimadaten als forstliche
Beurteilungsparameter. Forstwissenschaftliches Centralblatt 110:338-343.
McCormack, D.E., R.E. Härtung & K.N. Larson 1981.Evaluations of forest lands in the United
States. In: P.Laban (ed.), Proceedings workshop on land evaluation for forestry.
International Workshop of the IUFRO/ISSS, Wageningen, The Netherlands, November
10-14, 1980. Publication 28. International Institute for Land Reclamation and
Improvement/ILRI, Wageningen; 169-179.
McDonald, J., R.F Wood, M.V. Edwards & J.R. Aldhous (eds.) 1957. Exotic forest trees in
Great Britain: Paper prepared for the Seventh British Commonwealth Forestry
Conference, Australia and New Zealand, 1957. Bulletin 30. Forestry Commission. Her
Majesty's Stationery Office, London. 167 p.
McLeod, S.D. & S.W. Running 1988. Comparing site quality indices and productivity in ponderosa pine stands of western Montana. Canadian Journal of Forest Research 18: 346352.
McQuilkin, R.A. 1976. The necessity of independent testing of soil-site equations. Soil
Science Society of America Proceedings 40: 783-785.
McRae, S.G. & C.P. Burnham 1981.Land evaluation. Clarendon Press, Oxford. 239 p.
Meerjarenplan Bosbouw: Regeringsbeslissing 1986. Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1985-1986, 18630, nr 2. 5-6. 159 p. + eigendomskaart.
Meiden, H.A. van der 1958. Fosfaatbemesting en het aanslaan van populierenbeplantingen.
"Het Thomasmeel" 15: 51-60.
Meiden, H.A. van der 1960. Actuele problemen bij de populierenteelt. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 32: 145-151.
Meiden, H.A. van der 1961.De populierenproefvelden van de Nederlandsche
Heidemaatschappij. Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 72: 33-38; 7074.
Meiden, H.A. van der 1962. De praktische betekenis van verschilende populierecultivars V.
Populus canadensis cv. Robusta (cv. Zeeland, cv. Bachelieri, cv. Vernirubens).
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 34: 139-144.
Meiden, H.A. van der 1964. Kalibemesting bij populier. "Kali" 59: 295-301.
Meiden, H.A. van der 1976. Gebruik en teelt van populier. In: H.A. van der Meiden (red.),
Handboek voor de Populierenteelt. Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij,
Arnhem; 72-136.
Meiden, H.A. van der & H. van Vloten 1958. Roest en schorsbrand als bedreiging van de teelt
van populier. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 30:261-273.
Meijden, R. van der, E.J. Weeda, F.A.C.B.Adema & G.J. de Joncheere 1983. Heukels/Van der
Meijden Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen. 583 p.

245

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Meijerman, G.C., H.A. van der Meiden & H. van Medenbach de Rooy 1960. De rentabiliteit
van populierenteelt op komgrond in vergelijking met die van verpachting en graslandexploitatie. Bedrijfseconomische Mededelingen 39. Landbouw-Economisch
Instituut, 's-Gravenhage. 38 p.
Melsted, S.W. & T.R. Peck 1973.The principles of soil testing. In: L.M. Walsh & J.D. Beaton
(eds.), Soil testing and plant analysis. Soil Science Society of America, Madison
(Wisconsin); 13-21.
Mijers, W.N. 1937. Groeiplaatsboniteering van Djatiboschgronden in verband met grondkaartering. Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen. 156 p.
Miller, H.G. & J.M. Cooper 1976. Tree growth and climatic cycles in the rain shadow of the
Grampian Mountains. Nature 260 (5553): 697-698.
Minderman, G. 1960. Mull and mor (Müller-Hesselman) in relation to the soil water regime
of a forest. Plant and Soil 13: 1-27.
Minderman, G. 1961.Enkele facetten van het bodemleven. In: Bodemkunde. Voordrachten
gehouden op de B-cursus "Bodemkunde" van 14-18 September 1959. Ministerie van
Landbouw en Visserij, Directie Landbouwonderwijs, Hoofdafdeling Documentatie en
Publikaties. Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf, 's-Gravenhage; 7-15.
Minderman, G. 1968. Addition, decomposition and accumulation of organic matter in
forests. Journal of Ecology 56: 355-362.
Mischra, B.,P.K. Khanna & B. Ulrich 1974. A simulation model for organic phosphorus
transformation in a forest soil ecosystem. Ecological Modelling 6: 31-46.
Mitscherlich, G. 1952. Über die Schwierigkeiten bei der Zusammenfassung ertragskundlicher
Versuchsergebnisse bei Berücksichtigung der Wuchsgebiete. Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung 124: 125-131.
Mitscherlich, G. 1963.Das Wachstum der Fichte in Europa. Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung 134: 29-45;61-72; 93-110; 125-140.
Mitscherlich, G. 1970/75. Wald, Wachstum und Umwelt: eine Einführung in die ökologischen Grundlagen des Waldes. Band I-III. Sauerländer, Frankfurt am Main.
Mohren, G.M.J. 1987. Simulation of forest growth, applied to Douglas fir stands in the
Netherlands. Dissertatie Landbouwuniversiteit, Wageningen. 184 p.
Mohren, G.M.J. 1994. Modelling Norway spruce growth in relation to site conditions and
atmospheric C 0 2 . In: F.Veroustraete, R. Ceulemans et al. (eds.), Proceedings workshop on Vegetation, Modelling and Climatic Change. SPB Academic Publishing, The
Hague; 7-22.
Mohren, G.M.J., H.H. Bartelink, I.T.M.Jorritsma & K. Kramer 1995. A process-based growth
model (FORGRO) for analysing forest dynamics in relation to environmental factors.
In: G.M.J. Mohren (red.), Simulatie van effecten van luchtverontreiniging en bodemverzuring op naaldbossen: toepassingen van een geïntegreerd opstandsmodel. IBNrapport 167. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen; 15-26.
Mohren, G.M.J., J. van den Burg, F.W. Burger &J.H. Oterdoom 1986. Fosforgebrek veroorzaakt
door hoge stikstoftoevoer in Douglasopstanden. Nederlands Bosbouwtijdschrift 58:
238-245.
Mohren, G.M.J. & H.E. Burkhart 1994. Contrasts between biologically-based process models
and management-oriented growth and yield models. Forest Ecology and Management
69: 1-5.
Mohren, G.M.J. & H. Ilvesniemi 1995. Modelling effects of soil acidification on tree growth
and nutrient status. Ecological Modelling 83: 263-272.

246

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Mohren, G.M.J. &J.R. van de Veen 1995. Forest growth in relation to site conditions; application of the model FORGRO to the Soiling spruce site. Ecological Modelling 83:173-183.
Monserud, R.A., U. Moody & D.W. Breuer 1990. A soil-site study for inland Douglas-fir.
Canadian Journal of Forest Research 20:686-695.
Monserud, R.A. & G.E. Rehfeldt 1990. Genetic and environmental components of variation in
site index in inland Douglas-fir. Forest Science 36: 1-9.
Moosmayer, H.U. 1980. Die Anwendung einer Schätzformel zur Bestimmung der
Fichtenwuchsleistung. Forstwissenschaftliches Centralblatt 99:49-55.
Moosmayer, H.U. & W. Schöpfer 1972. Beziehungen zwischen Standortsfaktoren und
Wuchsleistung der Fichte. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 143:203-215.
Moraes Victor, M. de 1968. Growth-site correlation research and land classification.
Gestencild verslag 10. Bosbouwproefstation "De Dorschkamp", Wageningen. 23 p. +
13 figuren + 1 kaart.
Mörzer Bruyns, M.F. & V.Westhoff 1951.The Netherlands as an environment for insect life.
Amsterdam. 67 p.
Müller, R. & E. Sauer 1961.Altstammsorten der Schwarzpappelbastarde für den Anbau in
Deutschland. II. Teil. Erweiterter und überarbeiteter Sonderdruck aus dem HolzZentralblatt, Stuttgart 1958-1961. 167 p.
Nabuurs, G.J. 1990. Een wortel- en bodemkundig onderzoek naar het verband tussen sterfte
in zomereikenopstanden in Nederland en de waterhuishouding. Doctoraalscriptie
Landbouwuniversiteit, Wageningen, vakgroep Bodemkunde & Geologie. 73 p. + bijlage A t/m D.
Nabuurs, G.J. & G.M.J. Mohren 1994. Koolstofvoorraden en -vastlegging in het Nederlandse
bos. Nederlands Bosbouwtijdschrift 66: 144-157.
Nagel, J. 1995. BWERT:Programm zur Bestandeswertung und zur Prognose der
Bestandesentwicklung. In: Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten Sektion Ertragskunde. Jahrestagung vom 29.-31. Mai 1995,Joachimstal; 184-198.
Natuurbeleidsplan: Regeringsbeslissing 1990. Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 21149, nr. 2-3.Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, 's-Gravenhage. 272 p. + 1 kaart.
Nebe, W. 1968. Über Beziehungen zwischen Klima und Wachstum der Fichte (Picea abies) in
ihrem europäischen Verbreitungsgebiet. Archiv für Forstwesen 17: 1219-1238.
Nederlandse (De) Bosstatistiek 1985.Deel 1: de oppervlakte bos, 1980-1983. Centraal Bureau
voor de Statistiek, in samenwerking met het Staatsbosbeheer. Staatsuitgeverij / CBSpublikaties, 's-Gravenhage. 83 p. + kaart.
Nix, H.A. 1968. The assessment of biological productivity. In: G.A. Stewart (ed.), Land evaluation. Papers of a CSIRO symposium organized in cooperation with UNESCO, 26-31
August 1968; 77-87.
Nonhebel, S., J. Goudriaan & R. Rabbinge 1995.A simple method to estimate regional yields
of biomass. In: S. Zwerver, R.S.A.R. van Rompaey, M.T.J. Kok & M.M. Berk (eds.),
Climate Change Research. Evaluation and policy imlications. Proceedings of the
International Climate Change Research Conference, Maastricht, The Netherlands, 6-9
December 1994. Studies in Environmental Science 65A & 65B.Elsevier, Amsterdam;
1117-1122.

247

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Normalen en standaardafwijkingen voor het tijdvak 1951-1980. 1982. Klimatologische gegevens van Nederlandse stations 10. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut,
De Bilt. I-XLII + 118 p.
Norusis, MJ. 1985. SPSSx Advanced Statistics Guide. McGraw-Hill, New York. 505 p.
O'Carroll, C.&E.P.Farrell 1993.Relationships between soil characteristics and yield for Norway
spruce on fen peat in central Ireland. Forest Ecology and Management 57:61-70.
Olsen, S.R. & L.A. Dean 1962. Phosphorus. In: C.A. Black (éd.) et al., Methods of Soil
Analysis Part 2. Chemical and Microbiological properties; 1035-1048.
Olsthoorn, A.F.M. & G.J. Maas 1994. Relatie tussen vitaliteitskenmerken, groeiplaats, ziekten
en herkomst bij douglas. IBN-rapport 115. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek,
Wageningen. 83 p.
Oosten Slingeland, J.F. van 1958. De Sijsselt. Een bijdrage tot de kennis van de Veluwse bosgeschiedenis. Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen. 142 p.
Oosterbaan, A., J. van den Burg, J.H. Oude Voshaar & A.W. Waenink 1987. Relaties tussen
groei, bodem en vegetatie in opstanden van zomereik (Quercus robur) in Nederland.
Rapport 480. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De
Dorschkamp", Wageningen. 59 p.
Oosterbaan, A., J. van den Burg & A.W. Waenink 1988. Relaties tussen groei, bodem en vegetatie in opstanden van beuk (Fagus sylvatica) op zandgronden in Drente en op de
Veluwe. Rapport 502. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
"De Dorschkamp", Wageningen. 49 p.
Oosterbaan, A. & E.J.Dik 1991.Resultaten van een dunningsproef met toekomstbomen in es.Rapport 630. "DeDorschkamp"Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer, Wageningen. 34 p.
Oterdoom, J.H., J. van den Burg & W. de Vries 1987. Resultaten van een oriënterend onderzoek naar de minerale voedingstoestand en de bodemchemische eigenschappen van
acht douglasopstanden met vitale en minder vitale bomen in Midden-Nederland,
winter 1984/1985. Rapport 470. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "DeDorschkamp", Wageningen. 47 p.
Otto, H.J. 1972. Zu den Standortansprüchen der Douglasie. Forstarchiv 43:62-65.
Otto, HJ. 1983. Standortsansprüche der wichtigsten Waldbaumarten. Auswertungs- und
Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AID),Bonn. 32 p.
Otto, H.J. 1984. Standortskundliche Aufnahmen und Gliederungen in wichtigen
Herkunftsgebieten der Douglasie des westlichen Washington und Oregon sowie in
Südwest-British-Kolumbien. Versuch eines Vergleichs mit den Anbaubedingungen in
Nordwest-Deutschland. "Aus dem Walde" Mitteilungen aus der Niedersächsischen
Landesforstverwaltung. Heft 38:1-269.
Otto, H.J. 1987. Site requirements and silviculture of Douglas-fir in North-Western Germany.
In: W. Rütz & J. Nather (eds.), Proceedings of the IUFRO Working Party on Breeding
Strategy for Douglas-fir as an introduced species. Working party S.2.02.05. Vienna,
June 1985. FBVA-Berichte 21.Schriftenreihe der forstlichen Bundesversuchsanstalt,
Wien; 223-233.
Otto, H.J. 1994. Waldökologie. Ulmer, Stuttgart. 391 p.
Oude Voshaar, J. 1994. Statistiek voor onderzoekers met voorbeelden uit de landbouw- en
milieuwetenschappen. Wageningen Pers, Wageningen. 253 p.
Overbeek, J.L.F. 1963. Nieuwe ontwikkelingen bij de bebossing en beplanting in de
IJsselmeerpolders. "Van Zee tot Land" Rapporten en mededelingen inzake de droog-

248

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

making, ontginning en sociaal-economische opbouw van de IJsselmeerpolders 36.
Tjeenk Willink, Zwolle; 1-15.
Overzicht Analysemethoden 1987. Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek,
Oosterbeek. 38 p. + bijlagen.
Paasman, J.M. 1988. Bosdoeltypen en de groeiplaats. Rapport 1988-16. Ministerie van
Landbouw en Visserij, Directie Bos- en Landschapsbouw, 's-Gravenhage. 22 p. + bijlage I t/m IV.
Pacheco Marques, C. 1991.Evaluating site quality of even-aged maritime pine stands in
northern Portugal using direct and indirect methods. Forest Ecology and Management
41: 193-204.
Page, G. 1970. Quantitative site assessment. Some practical applications in British forestry.
Forestry 43:45-56.
Papenhuijzen, A.M.E. 1954. Praktische ervaringen met de lariksteelt in Noord-Brabant.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 26: 280-281.
Pas, J.B.van der & J. Hoogesteger 1989. De jeugdgroei van esdoorn, es en eik op zware kleigrond in Flevoland. Intern rapport 1989-1 liw. Rijkswaterstaat, Directie Flevoland,
Lelystad. 15 p. + 3 bijlagen.
Pastor, J., J.D. Aber, C.A. McClaugherty & J.M. Melillo 1986. Aboveground production and N
and P cycling along a nitrogen mineralisation gradient on Blackhawk Island,
Wisconsin. Ecology 65: 256-268.
Payne, R.N., A.E. Ainsley, K.E. Bicknell & M.F. Franklin 1993. Genstat 5 release 3. Reference
manual. Oxford Science Publications, Clarendon Press, Oxford. 796 p.
Pedroli, G.B.M., W. Vos & H. Dijkstra (eds.) 1988. The Farma barrage effect study. Regione
Toscana, Firenze.
Peters, R.H. 1991.A critique for ecology. Cambridge University Press, Cambridge. 366 p.
Peterson, CE. & L.S. Heath 1990/1991.The influence of weather variation on regional
growth of Douglas fir stands in the U.S.Pacific Northwest. Water, Air, and Soil
Pollution 54: 295-305.
Peterson, CE., P.J. Ryan & S.P. Gessel 1984. Response of Northwest Douglas-fir stands to
urea. Correlations with forest soil properties. Soil Science Society of America Journal
48: 162-169.
Pilcher, J.R. & B. Gray 1982. The relationships between oak tree growth and climate in
Britain. Journal of Ecology 70: 297-304.
Poel, A.J. van der 1983. Biologische en ecologische criteria bij het beheer van natuurlijk bos.
In: CP. van Goor, Ecologie en gebruik van bossen. Pudoc, Wageningen; 51-52.
Pollanschütz, J. 1992. Die Bedeutung langfristiger Versuche im Hinblick auf die Entwicklung
der Forstwirtschaft. In: Berichte Centennial, Berlin-Eberswalde, 31.Aug.-4. Sept.
1992; 31-42.
Postma, C. (m.m.v. Th.A. de Boer, W.H. van Dobben & H.J. Reints) 1960. Het productieniveauonderzoek III. Enige algemene gegevens, methode en resultaten der wiskundige
bewerking. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 66.20. Pudoc,
Wageningen. 121 p.
Prentice, C. & H.Helmisaari 1991.Silvics ofnorth European trees:compilation, comparisons and
implications for forest succession modelling. Forest Ecology and Management 42: 79-93.
Pretzsch, H. 1995. Zum Einfluss des Baumverteilungsmusters auf den Bestandeszuwachs. In:
Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten - Sektion Ertragskunde.
Jahrestagung vom 29.-31. Mai 1995,Joachimstal; 125-150.

249

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Purnell, M.F. 1981.Application of the framework for land evaluation to forestry in developing countries. In: P.Laban (ed.), Proceedings workshop on land evaluation for forestry. International Workshop of the IUFRO/ISSS, Wageningen, The Netherlands,
November 10-14, 1980. Publication 28.International Institute for Land Reclamation
and Improvement/ILRI, Wageningen; 340-350.
Quené-Boterenbrood, A.J. 1988. Veranderingen in de flora van 17 overwegend droge natuurgebieden met verschillende ammoniakemissies in Nederland. Rapport 1988/11.
Staatbosbeheer, dienstvak Terreinbeheer, afdeling Flora & Fauna, Utrecht. 243 p.
Ralston, C.W. 1964. Evaluation of forest site productivity. In: J.A. Romberger & P. Mikola
(eds.), International Review of Forest Research. Vol. I: 171-201.
Ralston, C.W. 1967.Recognition and mapping of site types for afforestation. In: FAO World
Symposium on man-made forests and their industrial importance. Canberra, 14 to 25
April 1967. Vol. I, section II Silviculture: 165-187.
Ranney, J.W., L.L. Wright & P.A. Layton 1987. Hardwood energy crops. The technology of
intensive culture. Journal of Forestry 85:17-28.
Regeling Stimulering Bosuitbreiding op landbouwgronden. Informatiemap 1994. IKC-N, IKCAGV en Directie Uitvoering Regelingen. IKC-N, Wageningen.
Rehfuess, K.E. 1967. Standort und Ernährungszustand von Tannenbeständen (Abies alba
Mill.) in der südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft. Forstwissenschaftliches
Centralblatt 86: 321-348.
Rennie, P. 1962. Methods of assessing forest site capacity. In: G.J. Neale (ed.), Transactions of
Joint Meeting of Commissions IV& V,International Society of Soil Science. Massey
University College of Manawatu, Palmerston North, New Zealand, 13-22 November
1962. International Soil Conference, Soil Bureau, P.B.,Lower Hutt, New Zealand; 770785.
Report on the ad hoc expert consultation on land evaluation 1975.Rome, Italy, 6-8 January
1975. World Soil Resources Reports 45. FAO, Rome. 152 p.
Richtlijnen voor mineralentoediening en bekalking als effectgerichte maatregelen in bossen
1995. Rapport 16. (red. J. van den Burg & W. Schaap). IKCNatuurbeheer, Wageningen.
64 p.
Rijk, J.H. de 1983.De invloed van oude bosbouwmethoden op bodem en vegetatie in het
Edese Bos. Doctoraalverslag vakgroep Natuurbeheer, Landbouwhogeschool,
Wageningen. 39 p. +4 kaarten.
Rijk, J.H. de 1992. Diepe grondbewerking in bossen: geschiedenis en ecologische gevolgen.
Nederlands Bosbouwtijdschrift 64: 143-147.
Robertson, E.O., L.A. Josza & D.L. Spittlehouse 1989. Estimating Douglas-fir wood production from soil and climate data. Canadian Journal of Forest Research 20: 357-364.
Rohe, P. 1985. Untersuchungen über das Wachstum der Buche in Baden-Württemberg.
Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Band 61. Selbstverlag
der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. 143 p.
Röhrig, E. 1959. Untersuchungen über das Jugendwachstum von Schwarzpappelhybriden auf
verschiedenen Standorten. Silvae Genetica 8: 24-30.

250

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Röhrig, E. & N. Bartsch 1992. Der Wald als Vegetationsform und seine Bedeutung für den
Menschen. 6. Auflage von "Waldbau auf ökologischer Grundlage" begründet von
Alfred Dengler. Band 1. Parey, Hamburg. 350 p.
Röhrig, E. & H.A. Gussone 1990. Baumartenwahl, Bestandesgründung und Bestandespflege.
6. Auflage von "Waldbau auf ökologischer Grundlage" begründet von Alfred Dengler.
Band 2. Parey, Hamburg. 314 p.
Römkens, P.F. & W. de Vries 1995. Acidification and metal mobilization: effects of land use
changes on Cd mobility. In: G.J. Heij & J.W. Erisman (eds.), Acid rain research: do we
have enough answers? Proceedings of a Speciality Conference, 's-Hertogenbosch, The
Netherlands, 10-12 October 1994. Studies in Environmental Science 64. Elsevier,
Amsterdam; 367-380.
Rossiter, D.G. 1989. A microcomputer program to assist in land evaluation. In: J. Bouma&
A.K. Bregt (eds.), Land qualities in space and time. Proceedings of a symposium organized by the International Society of Soil Science (ISSS), Wageningen, The
Netherlands, 22-26 August 1988. Pudoc, Wageningen; 113-116.
Rossiter, D.G. 1990. ALES: a framework for land evaluation using a microcomputer. Soil Use
and Management 6: 7-20.
Rossiter, D.G. & A.R. Van Wambeke 1993. ALES Version 4 User's Manual, July 1993 Printing.
SCAS Teaching Series T93-2 Revision 2. Cornell University, Department of Soil, Crop
and Atmospheric Sciences. I-IV + 180 p. + appendices 1-3.
Rubner, K. 1960. Die pflanzengeografischen Grundlagen des Waldbaus. Neumann, Radebeul.
620 p.
Runhaar, J. & H.A. Udo de Haes 1994. The use of site factors as classification characteristics
for ecotopes. In: F. Klijn (ed.), Ecosystem classification for environmental management. Series Ecology and Environment 2. Kluwer, Dordrecht; 139-172.
Salm, C. van der 1993. Simulatie van de potentiële groei van Populus 'Robusta'. Rapport 242.
Staring Centrum, Wageningen. 55 p.
Savill, P. 1991.The silviculture of trees used in British forestry. CAB International, Oxford.
143 p.
Schachtschabel, P., H.P. Blume, G. Brümmer, K.H. Hartge & U. Schwertmann 1989. SchefferSchachtschabel/Lehrbuch der Bodenkunde/Scheffer. Enke, Stuttgart. 491 p.
Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & V.Westhoff 1995. De vegetatie van Nederland; deel 1:
Inleiding tot de plantensociologie -grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus
Press, Uppsala, Leiden. 296 p.
Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & P.C. Schipper 1995.Toepassingen van de plantensociologie. In: J.H.J. Schaminée, A.H.F. Stortelder & V.Westhoff, De vegetatie van
Nederland; deel 1: Inleiding tot de plantensociologie -grondslagen, methoden en toepassingen. Opulus Press, Uppsala, Leiden; 225-250.
Scheffer, M. & J. Beets 1995. Voorspellen in de ecologie; de beperkingen van modellen.
Landschap 12: 55-67.
Schelling, J. 1954. Bonitering van bosgronden, in het bijzonder voor de Japanse lariks.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 26: 296-298.
Schelling, J. 1955. Stuifzandgronden. Uitvoerig verslag band 2, nr. 1. Bosbouwproefstation
T.N.O., Wageningen; 1-58.
Schelling, J. 1961.De hoge bosgronden van Midden-Nederland. Uitvoerig verslag band 5, nr.
1. Bosbouwproefstation "De Dorschkamp", Wageningen. 67 p. + 6 bijlagen.

251

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Schelling, J. & C.P. van Goor 1958. Douglasdagen 1957. 2. Bodemwaardering en bodemvruchtbaarheid. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 30: 47-51.
Schlenker, G. 1964. Entwicklung des in Südwestdeutschland angewandten Verfahrens der
forstlichen Standortskunde. In: Standort, Wald und Waldwirtschaft in Oberschwaben.
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft "Oberschwäbische Fichtenreviere",
Stuttgart; 5-26.
Schlenker, G. 1975.Klima-Gliederung und Vegetationsgliederung im Rahmen der regionalen
Standortsklassification. Überlegungen am Beispiel der Forstlichen
Standortsgliederung von Baden-Württemberg. Forstwissenschaftliches Centralblatt 94:
264-272.
Schmidt, MG. & W.H. Carmean 1988. Jack pine site quality in relation to soil and topography in north central Ontario. Canadian Journal of Forest Research 18: 297-305.
Schober, R. 1953.Die japanische Lärche. Eine biologisch-ertragskundliche Untersuchung.
Schriftenreihe der forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und Mitteilungen
der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt. Band 7/8. Sauerländer, Frankfurt
am Main. 258 p.
Schober, R., J. Kleinschmit & J. Svolba 1983/1984. Ergebnisse des DouglasienProvenienzversuches von 1958 in Nordwestdeutschland. Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung 154: 209-236; 155: 53-80.
Schoenfeld, RH. 1975a. De groei van de Hollandse iep in de kustprovincies van Nederland.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 47:87-95.
Schoenfeld, P.H. 1975b. Een bijdrage tot de methodiek van het groeiplaatsonderzoek gedemonstreerd aan een opstand van Populus cv. Gelrica. Nederlands Bosbouw Tijdschrift
47: 164-173.
Schoenfeld, P.H. 1979. Een oriënterend onderzoek naar de relaties tussen groeiplaats, groei
en produktie van Populus cv. Robusta op voor deze teelt veel gebruikte gronden.
Rapport 207. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De
Dorschkamp", Wageningen. 33 p.
Schoenfeld, P.H. 1981.De populierencultivars 'Dorskamp' en 'Robusta'. Een globale vergelijking van groeikarakteristiek, volumeaanwas en enkele andere eigenschappen. Rapport
254. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp",
Wageningen. 21 p.
Schoenfeld, P.H. & A.W. Waenink 1974. Een onderzoek naar de groeiplaatseisen van de fijnspar {Picea abies [L.] Karst.) in Nederland. Rapport 60. Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp", Wageningen. 42 p.
Schönhar, S. 1955. Untersuchungen über das mengenmässige Auftreten von Nitrat- und
Ammoniakstickstoff in Böden verschiedener Waldstandorte. Forstwissenschaftliches
Centralblatt 74: 129-145.
Schoonderwoerd, H. 1986. De produktiviteit van enkele douglasherkomsten in Nederland.
Nederlands Bosbouwtijdschrift 58: 318-325.
Schrötter, H. 1978. Die Edellaubhölzer in Waldbau und Forsteinrichtung. Beiträge für die
Forstwirtschaft 12: 114-122.
Shrivastava, M.B. 1976. Quantifizierung der Beziehungen zwischen Standortsfaktoren und
Oberhöhe am Beispeil der Fichte (Picea abies Karst.) in Hessen. Dissertatie GeorgAugust-Universität, Göttingen. 228 p.
Shrivastava, M.B. & B. Ulrich 1977. Schätzung quantitativer Bodenparameter bei der forstlichen Standortskartierung am Beispiel des hessischen Berglands I. Wasser- und
Lufthaushalt. Forstwissenschaftliches Centralblatt 96: 186-200.

252

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Shumway,J. & W.Atkinson 1978. Predicting nitrogen fertilizer response in unthinned stands
of Douglas-fir. Communications in Soil Science and Plant Analysis 9: 529-539.
Shumway, J.S. & H.N. Chappell 1995.Preliminary DRISnorms for coastal Douglas-fir soils in
Washington and Oregon. Canadian Journal of Forest Research 25: 208-214.
Singh, K. 1987. Quantified land evaluation in forestry. In: K.J. Beek, P.A. Burrough & D.E.
McCormack (eds.J, Proceedings of the International Workshop on Quantified Land
Evaluation, held in Washington DC, 27 April-2 May 1986. ITC Publication 6. ITC,
Enschede; 16-21.
Sirén, G., CR Mitchell, L. Sennerby-Forsse & L. Zsuffa 1986. Forest biomass production. A
discussion of research and development needs. In: Proceedings 18th IUFRO Congress,
Ljubljana 1986. Div. I: 152-164.
Sissingh, C.J.G. 1928. Ontginning van heide tot bos. In: Inleidingen gehouden en rapporten
uitgebracht op het Congres der Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem gehouden in Juni 1928 ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Veenman, Wageningen;
556-570.
Sissingh, G. 1939. Het exotenvraagstuk en de plantensociologie, speciaal met het oog op
Nederlandse bosgezelschappen en hun vicariërende associaties in Amerika.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 12: 145-165.
Sissingh, G. 1982. Application of vegetation science to forestry in the Netherlands. In: G.
Jahn (ed.), Handbook of Vegetation Science, part 12. Junk, The Hague; 309-375.
Slotboom, N. 1972.Aanleg, verzorging en groei van essenbeplantingen. Ingenieursscriptie Landbouwhogeschool, Wageningen, afdeling Houtteelt van de gematigde luchtstreken. 107 p.
Sluys, P.van der 1982. De grondwatertrap als karakteristiek van het grondwaterstandsverloop. "H 2 0" Tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 15:42-46.
Slycken, J. Van & L. Baeyens 1988. Studiedag: Kloon-Standplaatsonderzoek - Belgische
Bodemkundige Vereniging, Geraardsbergen, Roborst en Berlare, 21 Oktober 1988.
Rijksstation voor Populierenteelt, Geraardsbergen. 15 p.
Slycken, J. Van, L.Baeyens & D. Stevens 1990. Het kloon-standplaatsonderzoek en het belang
van de waterhuishouding. Silva Belgica 97:37-45.
Smeets, J.G.P.M. 1957. Een vergelijkend ecologisch onderzoek in opstanden van Quercus
borealis Michx. f. en Quercus robur L. Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen 63.6. Ministerie van Landbouw, Visserij &Voedselvoorziening,
Directie van de Landbouw, 's-Gravenhage. 162 p.
Smits, H., A.J. Zuur, D.A. van Schreven & W.A. Bosman 1962. De fysische, chemische en
microbiologische rijping der gronden in de IJsselmeerpolders. "Van Zee tot Land"
Rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw van de IJsselmeerpolders 32. Tjeenk Willink, Zwolle. 110 p.
Smook, A.A.H. 1981.Stikstofonderzoek bij de RIJP. In: 50 jaar onderzoek door de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders. Een keuze uit het hedendaagse onderzoek. Band 2A.
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad; 225-239.
Soesbergen, G.A. van, C. van Wallenburg, K.R. van Lynden & H.A.J. van Lanen 1986. De
interpretatie van bodemkundige gegevens. Systeem voor de geschiktheidsbeoordeling
van gronden voor akkerbouw, weidebouw en bosbouw. Rapport 1967. Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen. 66 p. + 13 bijlagen.
Soest, J. van 1949. Bonitering in de bosbouw. Landbouwkundig Tijdschrift 61: 335-346.
Soest, J.van 1950. De "grote lijn" in het houtteeltkundig onderzoek. T.N.O. Nieuws 5, 47: 79-83.
Soest, J. van 1952. Herkomstonderzoek van de groveden (Pinus sylvestris L.) in Nederland.
Uitvoerig verslag band 1, nr. 1. Bosbouwproefstation T.N.O., Wageningen; 1-49.

253

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Soest, J. van 1953. Het inventarisatiewerk beëindigd. T.N.O. Nieuws 8, 6: 201-204.
Soest, J. van 1959. Erfahrungen mit der Douglasie in der niederländischen Forstwirtschaft.
Allgemeine Forstzeitschrift 14: 155-157.
Soulères, G. 1990. Les peupliers interaméricains sur les milieux hors vallée. Forêt-Entreprise
66: 28-36.
Spierings, A.J. 1990. Het Mastbos en het werk van Houtvester Van Schermbeek.
Heemkundekring Paulus van Daesdonck, Ulvenhout. 80 p.
Spurr, S.H. & B.V. Barnes 1980. Forest Ecology. Wiley, New York. 687 p.
Staf, C. 1949. Grondverbetering. Tweede deel -Ontginning van veen- en heidegronden.
Wolters, Groningen. 146 p.
Stapelveld, E. 1956. De bodemvegetatie van lariksbossen in Drente. Biologisch Jaarboek 23.
Koninklijk Natuurwetenschappelijk Gezelschap "Dodonaea", Gent; 290-305.
Stauffer, A. 1992. Anbauempfehlungen für die Douglasie in der Schweiz; ein Vorschlag.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 143:917-939.
Steenackers, V. 1979/1984. Inlichtingen voor de populierenteler. Tijdschrift van de
Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij 86: 164-182. Tweede - herziene - uitgave in 1984 door het Rijksstation voor Populierenteelt, Geraardsbergen.
Steijn, J.A. van 1933. Duinbebossching. Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen.
Veenman, Wageningen. 318 p.
Steinbrenner, E.C. 1965. The influence of individual soil and physiographic factors on the
site index of Douglas-fir in western Washington. In: CT. Youngberg (ed.), Forest Soil
Relationships in North America. Papers presented at the Second North American
Forest Soils Conference, August 1963, Oregon State University, Corvallis. Oregon
State University Press, Corvallis; 261-277.
Steinbrenner, E.C. 1979. Characteristics of northwest forest soils in relation to productivity.
In: S.P. Gessel, R.M. Kenady & W.A. Atkinson (eds.), Proceedings Forest Fertilization
Conference, Alderbrook Inn, Union, Wash., 25-27 September 1979. Contribution 40
Institute of Forest Resources. College of Forest Resources, University of Washington,
Seattle (Washington); 10-14.
Sterba, H., M. Moser, H. Hasenauer & R.A. Monserud 1995. PROGNAUS: ein abstandsunabhängiger Wachstumssimulator für ungleichaltrige Mischbestände. In: Deutscher
Verband Forstlicher Forschungsanstalten - Sektion Ertragskunde. Jahrestagung vom
29.-31. Mai 1995,Joachimstal; 173-183.
Stewart, G.A. (ed.) 1968. Land evaluation. Papers of a CSIRO symposium organized in
cooperation with UNESCO, 26-31 August 1968. Macmillan of Australia, Melbourne.
Storie, R.E. & A.E. Wieslander 1948. Rating soils for timber sites. Soil Science Society of
America Proceedings 13:499-509.
Studieprojekt Beplanting Rekreatieve Gebieden 1971.Bijdrage tot de gedachtevorming
omtrent groenelementen van formaat. Bosbouwproefstation "De Dorschkamp";
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 59 p.
Tabbush, P. 1993.Poplar husbandry. Quarterly Journal of Forestry 87:203-205.
Tamm, CO. 1971."Nature's laws or pure empirism". Site studies as a guide to better use of
forest land. Plenary lecture at the XVth IUFRO Congress, March 1971, Gainesville
(Florida). Department of Plant Ecology, Royal College of Forestry, Stockholm. 18 p.
Tamm, CO. 1991.Nitrogen in terrestrial ecosystems. Questions of productivity, vegetational
changes, and ecosystem stability. Ecological Studies: Analysis and synthesis. Vol.81.
Springer, Berlin. 115 p.

254

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Tamm, CO., T. Troedsson, J.E. Lundmark & O. Persson 1967. Forcasting forest yield from
observations of site characteristics. A critical discussion. Papers XlVth IUFRO
Congress, München. Vol. II, section 21: 2-21.
Tarrant, R.F. 1949. Douglas-fir site quality and soil fertility. Journal of Forestry 47: 716-720.
Teerink, E. 1932. Enige opmerkingen inzake de aanplant van Populus angulata cordata
robusta. Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij 44: 64-66.
Telewski, F.W. 1995. Wind-induced physiological and developmental responses in trees. In:
M.P. Coutts & J. Grace (eds.), Wind and Trees. Cambridge University Press,
Cambridge; 237-263.
Termorshuizen, A.J. & P.C. Ket 1991.Effects of ammonium and nitrate on mycorrhizal seedlings of Pinus sylvestris. European Journal of Forest Pathology 21:404-413.
Thill, A. 1970. Le frêne et sa culture. Les Presses Agronomiques de Gembloux, A.S.B.L. Éditions J. Duculot, Gembloux.
Thill, A. 1990. An example of ash plantations on previously cultivated land in the southern
part of Belgium. In: L. Bock & J. Rondeux (eds.), Agriculture. Marginal agricultural
land and efficient afforestation. Proceedings of a workshop in the CEC land and water
use research programma, held in Gembloux (Belgium), 20-21 October 1988. EUR
10841 EN. Commission of the European Communities; 29-37.
Thissen, P.H.M. 1993. Heidebebossing met de renteloos-voorschotregeling 1907.
Werkdocument IKC-NBLF 25. Informatie- en KennisCentrum Natuur, Bos, Landschap
en Fauna, Wageningen. 53 p. +vervolg (8p.).
Tol, G. van 1986. Ervaringen met de Douglas als broodboom van de Nederlandse bosbouw.
Nederlands Bosbouwtijdschrift 58: 228-237.
Tol, G. van, J. van den Burg & W.P.Daamen 1992. De voedingstoestand van het Nederlandse
bos. Nederlands Bosbouwtijdschrift 65: 71-80.
Toleman, R.D.L. 1979. Ecology of even-aged plantation. Site classification. In: E.D. Ford, D.C.
Malcolm & J. Atterson (eds.), The ecology of even-aged forest plantations. Proceedings
of the meeting of Division IIUFRO. Edinburgh, September 1979. Institute of
Terrestrial Ecology; Natural Environment Research Council, Cambridge; 23-37.
Toile, H. & G. Hofmann 1970. Über Beziehungen zwischen Bodenvegetation, Ernährung und
Wachstum mittelalter Kiefernbeständen des nordostdeutschen Tieflandes. Archiv für
Forstwesen 19: 385-400.
Turner, J. 1975. Nutrient cycling in a Douglas-fir ecosystem with respect to age and nutrients.
Ph.D. Dissertation. University of Washington. 190 p.
Turner, J. & M.J. Lambert 1985. Soil phosphorus forms and related tree growth in a long term
Pinus radiata phosphate fertiliser trial. Communications in Soil Science and Plant
Analysis 16: 275-288.
Tweel, P.A. van den 1986. Genetische kwaliteiten van de douglas en consequenties voor het
bosbeheer. Nederlands Bosbouwtijdschrift 58: 295-298.
Tyler, A.L., D.C. Macmillan & J. Dutch 1995.Predicting the yield of Douglas fir from site factors on better quality sites in Scotland. Annales des Sciences Forestières 52: 619-634.
Ulrich, B.& J.H. Benzler 1955.Der organisch gebundene Phosphor im Boden, eine Literaturübersicht. Zeitschrift für Pflanzenernährung, Düngung, Bodenkunde 79: 220-249.
Ulrich, B.& PK. Khanna 1968/1969. Schofield'sche Potentiale und Phosphatformen in
Böden. Geoderma 2: 65-77.

255

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Urbainczyk, U. 1994. Herkunft und Ökosystemare Auswirkungen eines hohen Angebotes
anorganischen Stickstoffs auf bodenbiologische und biochemische Prozesse in zwei
unterschiedlich exponierten Waldökosystemen. Berichte des Forschungszentrums
Waldökosysteme Göttingen. Reihe A, Band 116. Selbstverlag Forschungszentrum
Waldökosysteme der Universität Göttingen, Göttingen. 123 p.
Van Eck, W.A. & E.P.Whiteside 1963. Site evaluation studies in red pine plantations in
Michigan. Soil Science Society of America Proceedings 27: 709-714.
Veen, B. 1949. Klimatologische indelingen toegepast op Nederland. Mededelingen van de
Landbouwhogeschool te Wageningen. Deel 49, verhandeling 5: 159-212.
Veen, B. 1951.Herkomstenonderzoek van de Douglas in Nederland. Dissertatie
Landbouwhogeschool, Wageningen. 130 p.
Veen, B. 1954. De klimatologische eisen van de Japanse lariks. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 26: 311-319.
Veen, B. 1958. Douglasdagen 1957. 1. Het herkomstenvraagstuk bij de groene douglas.
Nederlands Bosbouw Tijdschrift 30:44-46.
Veen, IJ. van, H. Breteler, J.J. Olie & M.J. Frissel 1981.Nitrogen and energy balance of a
short-rotation poplar forest system. Netherlands Journal of Agricultural Science 29:
163-172.
Verbyla, D.L. & R.F.Fisher 1989. An alternative approach to conventional soil-site regression
modeling. Canadian Journal of Forest Research 19: 179-184.
Verdroging van natuur en landschap in Nederland 1989. Beschrijving en analyse - februari
1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 's-Gravenhage. 68 p. + 10 bijlagen.
Vink, A.P.A. 1975. Land use in advancing agriculture. Advanced Series in Agricultural
Sciences 1. Springer, Berlin. 394 p.
Vink, A.P.A. 1980. Landschapsecologie en landgebruik. Bohn, Scheltema &Holkema,
Utrecht. 151 p.
Vink, A.P.A. et al. 1963. Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie
voor akker- en weidebouw. Bodemkundige Studies 6. Mededelingen van de Stichting
voor Bodemkartering, Wageningen. 94 p.
Viro, PJ. 1962. Forest site evaluation in Lapland. Communicationes Instituti Forestalls
Fenniae 55. 13 p.
Vis,J. 1986. Bosontwikkeling in het district Dronten. Deel I:De ontwikkeling van de groeiplaats; deel II:De teelt van populier en wilg. Rapport. Staatsbosbeheer, Terreinbeheer
Flevoland. 90 p. + bijlagen.
Vis, J. 1987. Het beloofde land: bosontwikkeling in Flevoland. Nederlands
Bosbouwtijdschrift 59: 356-365; 392-404.
Vis, T. 1969/1970. Een inventariserend onderzoek naar de groei van enkele houtsoorten op
jonge zeeklei- en zeezandgronden in Zeeland. Rapport 879. Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen. 27 p. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 42: 14-29.
Vis, T. 1971.Een oriënterend onderzoek naar de groei van enkele houtsoorten op verschillende gronden in de Noordoostpolder. Rapport 993. Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen. 20 p. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 43: 235-251.
Vis, T. 1972/1973. Een inventariserend onderzoek naar de groei van enkele houtsoorten op
veen- en venige gronden in Noord-Nederland. Rapport 1040. Stichting voor
Bodemkartering, Wageningen. 33 p. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 45: 7-28.
Vis, T. 1973/1974. Een veldbodemkundig onderzoek naar de relatie bos-bodem op de humuspodzolgronden in oostelijk Drenthe. Rapport 1123. Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen. 43 p. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 46: 94-111.

256

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Vis,T. 1974. Een inventariserend onderzoek naar de geschiktheid voor bodem en bos in
Oost-Brabant en Midden-Limburg. Rapport 1204. Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen. 12 p.
Visser, W.C. 1950a. The trend of the development of land evaluation in the future.
Transactions 4th International Congress of Soil Science (Amsterdam) 1: 334-336.
Visser, W.C. 1950b. The quantitative basis of the evaluation of soil productivity. Transactions
4th International Congress of Soil Science (Amsterdam) 1: 373-377.
Vitaliteit (De) van bossen in Nederland in 1995. 1995. Verslag meetnet Bosvitaliteit 1 (red.
RR. Hilgen). IKC-Natuurbeheer Publikatie 20. Informatie- en KennisCentrum
Natuurbeheer, Wageningen. 56 p.
Vlieger, J. 1935. Het belang van plantensociologische overwegingen voor het busbedrijf.
Nederlands Boschbouw Tijdschrift 8: 377-392.
Vlieger, J. 1944/1945. De boschassociaties als maatstaf ter beoordeling van de groeiplaats.
Nederlands Boschbouw Tijdschrift 17: 197-201.
Vloten, H. van 1946. Over de ziekteverschijnselen van den Corsicaanse den, die van 1940 tot
1943 de aandacht trokken. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 18: 281-284.
Vogel-Daniels, A. 1968. Die begrenzenden Standortsfaktoren für die Verbreitung der Fichte
(Picea abies [L.] Karst.) im Westen Europas. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 139:
263-275.
Volkers, F. 1982. De bodemvegetatie van Drenthse lariksbossen. Doctoraalscriptie
Landbouwhogeschool, Wageningen, vakgroep Vegetatiekunde. 77 p.
Volquardts, G. 1958. Die Esche in Schleswig-Holstein (Ertragskundlich-waldbauliche
Untersuchungen). Dissertatie Georg-Ludwigs-Universität, Göttingen. 131 p.
Voorbeijtel Cannenburg, W. 1942. Een ernstige ziekte in Corsicaanse den. Nederlands
Boschbouw Tijdschrift 15: 242-244.
Vorschläge für eine leistungsbezogene Standortkartierung im Buntsandsteingebiet des
Pfälzerwaldes 1981.Allgemeine Forstzeitschrift 36: 1082-1086.
Vos,W. & A. Stortelder 1992. Vanishing Tuscan landscapes. Landscape ecology of a
Submediterranean-Montane area (Solano Basin, Tuscany, Italy). Pudoc, Wageningen.
404 p. + kaart.
Vredenburch, C.L.H. van 1991.Mogelijke consequenties van de selectie en veredeling van de
groveden in Nederland vanaf 1960. Rapport, (uitgave in eigen beheer). 56 p.
Vries, F. de & E.J. Al 1993. ALBOS. Een landelijk informatie-systeem met ontwikkelingsmogelijkheden voor bos en natuur. Landinrichting 33, 3: 28-33.
Vries, F. de & C. van Wallenburg 1990. Met de nieuwe grondwatertrappenindeling meer zicht
op het grondwater. Landinrichting 30, 1: 31-36.
Vries, LM. de 1982. De invloed van luchtverontreiniging/zure neerslag op hogere planten;
november 1980 -november 1981.Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum. 180 p. + bijlagen.
Vries, O. de & A.M. van Vliet 1945. Onderzoek naar de bodemgesteldheid van het Landgoed
De Utrecht nabij Esbeek (NB).Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 50
(9) A. Departement van Landbouw en Visserij, Directie van de Landbouw, 's-Gravenhage; 265-461.
Vries, P.G. de 1961.Een onderzoek naar de productiviteit van verschillende Douglas-herkomsten in Nederland. Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen 61
(13). Veenman, Wageningen; 1-40.

257

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Vries, W. de, A. Hol, S. Tjalma & J.C.H. Voogd 1990. Literatuurstudie naar voorraden en verblijftijden van elementen in bosecosystemen. Rapport 94. Staring Centrum,
Wageningen. 205 p.
Vries, W. de, E.E.J.M. Leeters, C.M.A. Hendriks, H. van Dobben, J. van den Burg & L.J.M.
Boumans 1995. Large-scale impacts of acid deposition on forests and forest soils in
The Netherlands. In: G.J. Heij & J.W. Erisman (eds.), Acid rain research: do we have
enough answers? Proceedings of a Speciality Conference, 's-Hertogenbosch, The
Netherlands, 10-12 October 1994. Studies in Environmental Science 64. Elsevier,
Amsterdam; 261-277.
Vukorep, I. 1970. Beziehungen zwischen chemischen Bodeneigenschaften und dem Zuwachs
von Schwarzpappeln. Göttinger Bodenkundlichen Berichte 15: 1-108.
Waenink, A.W. 1956. Stuifzandgronden en hun bosbouwkundige waarde. Tijdschrift der
Nederlandse Heidemaatschappij 67: 174-178.
Waenink, A.W. 1973/1974. Bodemvegetatie als hulpmiddel bij de geschiktheidsbeoordeling
van gronden voor de Japanse lariks. Rapport 1084. Stichting voor Bodemkartering,
Wageningen. 39 p. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 46: 63-78.
Waenink, A.W. 1978. Bodemgesteldheid en groei van groveden in drie proefgebieden in
Oostelijk Noord-Brabant. Rapport 1349. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
48 p. + 10 bijlagen.
Waenink, A.W. & K.R. van Lynden 1988. Een systeem voor de geschiktheidsbeoordeling van
gronden voor bos 1. Opbouw en uitgangspunten. Nederlands Bosbouwtijdschrift 60:
12-22.
Waenink, A.W. & K.R. van Lynden 1989.Een systeem voor de geschiktheidsbeoordeling van
gronden voor bos 2. Verificatie en toepassing. Nederlands Bosbouwtijdschrift 61: 81-87.
Wagenknecht, E. 1958. Waldbauliche Eigenschaften der Douglasie. In: K. Göhre, Die
Douglasie und ihr Holz. Akademie-Verlag, Berlin; 243-306.
Wagenknecht, E. 1994. Zum gedenken an Prof.Dr.Dr.h.c. Alfred Dengler. Beiträge für
Forstwirtschaft und Landschaftsökologie 28: 97-101.
Wallen, C.C. 1967. Aridity definitions and their applicability. Geografiska Annaler 49A, 2-4:
367-384.
Wallesch, W. 1963.Der "Trophie"-Begriff in der Standortkartierung. Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung 134: 238-244.
Wang, G.G. 1994. White spruce site index in relation to soil, understory vegetation, and
foliar nutrients. Canadian Journal of Forest Research 25:29-38.
Wardle, P. 1961.Biological Flora of the British Isles: Fraxinus excelsior L.The Journal of
Ecology 49: 739-751.
Wassink, J.T. 1951.Kaligebrek bij diep overstoven heidevelden. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 23:65-67.
Weiser, F. 1995. Beitrag zur Existenz von Ökotypen bei Gemeiner Esche (Fraxinus excelsior
L.). Forstarchiv 66: 251-257.
Weisgerber, H. 1993. Poplar breeding for the purpose of biomass production in short rotation
periods in Germany: problems and first-findings. The Forestry Chronicle 69: 727-729.
Werf, S. van der 1962. Vegetatieonderzoek in enige dennenbossen op de Veluwe. Jaarboek
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1962; 45-46.
Werf, S. van der 1968. Boniteit, vegetatie en bodem in het Nationale Park "De Hoge Veluwe".
Doctoraalscriptie Landbouwhogeschool, Wageningen, Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie. 106 p.

258

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Werf, S. van der 1975. Vegetation, Boden und Bonität im Nationalpark "Hoge Veluwe". In: H.
Dierschke (ed.), Vegetation und Substrat. Bericht Internationales Symposium des
Internationalen Vereins für Vegetationskunde, Rinteln 1969; 343-352.
Werf, S. van der 1991.Bosgemeenschappen (Natuurbeheer in Nederland, deel 5). Pudoc,
Wageningen. 375 p.
Weterings, M. 1989. Het bebossen van landbouwgronden. Doctoraalscriptie Fysisch en
Geografisch laboratorium, Universiteit van Amsterdam. 46 p. + 6 bijlagen.
White, E.J. 1979. The prediction and selection of climatological data for ecological purposes.
Journal of Applied Ecology 16: 141-160.
White, E.J. 1982a. Relationship between height growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and
site factors in Great Britain. Forest Ecology and Management 4: 225-245.
White, E.J. 1982b. Relationship between height growth of stand and open-grown single trees
of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and site factors in Great Britain. Forest Ecology and
Management 4: 247-259.
Wiedemann, E. 1948. Die Kiefer 1948. Waldbauliche und ertragskundliche Untersuchungen.
Schaper, Hannover. 337 p.
Wiedemann, E. 1951.Ertragskundliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft.
Teil III. Die Ermittlung der Standortsgüte. Die Veränderungen des Standortes Waldbauliche und wirtschaftliche Folgerungen. Sauerländer, Franfurt am Main. 346 p.
Wijngaard, J.K.R. van den 1983.Een bostypering van de Veluwse bossen. In: C.P. van Goor,
Ecologie en gebruik van bossen. Pudoc, Wageningen; 74-86.
Williams, E.G. 1959. Influences of parent material and drainage conditions on soil phosphorus relationships. Agrochimica 3:279-309.
Willigen, P.de & M. van Noordwijk 1987. Roots, plant production and nutrient use efficiency. Dissertatie Landbouwuniversiteit, Wageningen. 208 p.
Willinge Gratama-Oudemans, J.J.M.H. 1986. De introductie van de douglas in Nederland.
Nederlands Bosbouwtijdschrift 58: 291-294.
Willis, R.W., T.H. Thomas & J. Van Slycken 1993. Poplar forestry. A re-evaluation of its economic potential on arable land in the United Kingdom. Forest Ecology and
Management 57: 85-97.
Willson, A. 1981.The application of soil testing methods to site assessment and tree growth.
In: W. Kilian (ed.), Standort: Klassifizierung, Analyse, Anthropogene Veränderungen.
Gemeinsame Tagung der IUFRO Arbeitsgruppen Sl.02-06 (Standortsklassifizierung)
und Sl.02-07 (Quantitative Untersuchung von Standortsfaktoren). Mitteilungen der
Forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien. Heft 140: 97-108.
Wilmers, F. 1975. Zur Problematik der Korrelation klimatologischer Daten mit
Vegetationsanalysen. Natur und Landschaft 50: 193-196.
Wirdum, G. van 1979. Ecoterminologie en grondwaterregime. WLO-Mededelingen 6, 3:19-24.
Wirdum, G. van 1986. Water related impacts on nature protection sites. In: Water management in relation to nature, forestry and landscape management. Proceedings of
Technical Meeting 43, February 1986. Proceedings and Information 34. Committee for
Hydrological Research TNO, The Hague; 27-57.
Wirdum, G. van & D. van Dam 1984. Bepaling belangrijkste standplaatsfactoren. Rapport 1.
Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap, Utrecht. 54 p.
Wit, A.P.W. de, J.C. Blom & AJ.H. Willems 1988. Bebossing van landbouwgronden.
Evaluatiemethodiek voor alternatief gebruik van beschikbare landbouwgronden.

259

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLA.NDSE

BOS

/

LITERATUUR

Rapport 541.Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De
Dorschkamp", Wageningen. 75 p.
Witkamp, M. 1960. Seasonal fluctuations of the fungus flora in mull and mor of an oak
forest. Dissertatie Landbouwhogeschool, Wageningen. 51 p. + figuur.
Wittich, W. 1942. Natur und Ertragsfähigkeit der Sandböden im Gebiete des norddeutschen
Diluviums. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 74, 1/2: 1-42.
Wittich, W. 1960. Classification, mapping, and interpretation of soils for forestry purposes.
In: Proceedings Fifth World Forestry Congress. Silviculture and Management. 6 p.
Wittich, W. 1961.Die Grundlagen der Stickstoffernährung des Waldes und Möglichkeiten für
ihre Verbesserung. In: Der Stickstoff. Seine Bedeutung für die Landwirtschaft und die
Ernährung der Welt. Fachverband Stickstoffindustrie, Düsseldorf; 333-369.
Woldendorp, J.W. 1993. Het effect van verzurende stikstofdepositie op terrestrische ecosystemen. In: "Uitdagingen in de oecologie: theorie en toepassing", Arnhem 1991.
Nederlandse Ecologen Vereniging; 77-91.
Wolterson, J.F. 1972. Bosbouwkundig onderzoek in Nederland. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 44, extra nummer, september 1972: 1-51.
Worrell, R. & D.C. Malcolm 1990a. Productivity of Sitka spruce in northern Britain 1. The
effects of elevation and climate. Forestry 63:106-118.
Worrell, R. & D.C. Malcolm 1990b. Productivity of Sitka spruce in northern Britain 2.
Prediction from site factors. Forestry 63:119-128.
Wösten, J.H.M., J. Bouma & G.H. Stoffelsen 1985.Toepassing van bodemkaarten bij het
gebruik van simulatiemodellen voor de waterhuishouding. Cultuurtechnisch
Tijdschrift 25: 69-79.
Wösten, J.H.M., K.R. van Lynden, A.W. Waenink, J. van den Burg, P.J. Faber & P.P.Th.M.
Maessen 1984. Onderzoek naar de relatie tussen vochtvoorziening en boomgroei in het
"Oldenzaalse Veen". Rapport 1751.Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 68 p.
Wright, L. & R.B. Hall [1993]. Overview of biofuels feedstock development work in the
United States. In: R.B.Hall, R.D. Hanna & R.N. Nyong'o (eds.), Joint Proceedings
International Energy Agency 1991:Joint Meeting of the Task VActivity Groups (Joint
trials of Alnus, Populus and Salix); Iowa State University, Ames; August 22-27, 1991,
and the Task II Activity Groups (Alnus); University of British Columbia; August 8-10,
1988; 26-32.
Zande, A. van der 1994. Het Bosbeleidsplan en de perspectieven voor houtteelt in
Nederland. In: "Brandhout" perspectieven voor houtteelt en energie. Verslag van een
symposium, Lelystad, 20 januari 1994. CPV Stichting Research- en Kenniscentrum
voor Plantaardige Vezels,Wageningen; 27-42.
Zevenbergen, R. & L. van der Velde 1993. Tijdelijk bos vergt ondernemerschap.
Bosbouwvoorlichting 32:4-5.
Zimmerli, S. & M. Schütz 1995. Zur ökologischen Charakterisierung von Waldgesellschaften
am Beispiel des Waldsimsen-Buchenwaldes (Luzula silvaticae-Fagetum).
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 146: 157-179.
Zollner, A. & C. Kölling 1994. Eschenkulturen auf ungeeignetem Standort. Allgemeine
Forstzeitschrift 49: 61-63.
Zonneveld, LS. 1959. Het verband tussen bodem- en vegetatiekundig onderzoek. Boor en
Spade X: 38-58.

260

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

LITERATUUR

Zonneveld, I.S. 1966. Zusammenhänge Forstgesellschaft -Boden - Hydrologie und
Baumwuchs in einigen niederländischen Pinus-Forsten auf Flugsand und auf
Podsolen. In: R. Tüxen (ed.), Anthropogene Vegetation. Bericht über das
Internationale Symposium in Stolzenau/Weser 1961 des Internationalen Vereins für
Vegetationskunde. Junk, 's-Gravenhage; 312-335 .
Zonneveld, I.S. 1977. Classificeren en evalueren van bos, mede met gebruik van de spontane
vegetatie. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 49:44-65.
Zonneveld, I.S. 1979. Land evaluation and (land)scape science. ITC Textbook of Photo-interpretation. Vol. VII.4. ITC, Enschede.
Zonneveld, I.S. 1981.The role of single land attributes in forest evaluation (Classification,
Evaluation and Inventory). In: P. Laban (ed.), Proceedings workshop on land evaluation for forestry. International Workshop of the IUFRO/ISSS, Wageningen, The
Netherlands, November 10-14, 1980. Publication 28. International Institute for Land
Reclamation and Improvement/ILRI, Wageningen; 76-94.
Zonneveld, I.S. 1983. Classificeren en evalueren van bos mede met behulp van de spontane
vegetatie. In: CR van Goor, Ecologie en gebruik van bossen. Pudoc, Wageningen; 53-73.
Zonneveld, I.S. 1995. Land Ecology. SPB Academie Publishing, Amsterdam. 199 p.
Zonneveld, I.S. & J.F. Bannink 1960. Voorlopig verslag van de vegetatiekundige bijdrage aan
het onderzoek in grovedennenopstanden van het landgoed De Stippelberg (Rips).
Rapport. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 17 p. +figuur 1 t/m 17.
Zöttl, H.W. 1960. Die Mineralstickstoffanlieferung in Fichten- und Kiefernbeständen
Bayerns. Forstwissenschaftliches Centralblatt 79: 221-236.

261

DE

BETEKENIS

VAN

BODEM

EN

KLIMAAT

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS

/

BIJLAGE

A

BIJLAGE A.
Vegetatietypen in Nederlandse bossen en hun
correspondenties (TenCateet al.1995)
Lichte bossen
Gezelschap van

Code

Zandzegge en Ruig Haarraos (veel open zand)
[Carex arenaria en Polytrichum piliferum)

AO

Rendiennos en Zandgaffeltandmos
(Cladonia spp. en Dicranum spurium)

Al

Rendiennos en Klauwtjesmos
(Cladonia spp. en Hypnum
jutlandicum)

A2

Bronsmos, Klauwtjesmos en Gewoon
Gaffeltandmos
(Pleurozium schreberi, Hypnum
jutlandicum
en Dicranum scoparium)

Hl

Bronsmos en Groot Laddermos
(Pleurozium schreberi en
Pseudoscleropodium
purum)

H2

Bronsmos, Bochtige Smele en
Struisgrassen
[Pleurozium schreberi, Deschampsia
en Agrostis spp.)

Rl.l

Bronsmos en Wilde Lijsterbes
(Pleurozium schreberi en Sorbus

262

flexuosa

Rl.2

Donkere bossen
Gezelschap van

Code

i
Kantmos en Klauwtjesmos
(Lophocolea bidentata en
IHypnum
jutlandicum)

II

Boskronkelsteelje en Gewoon Sterremos
(Campylopus flexuosus en
Mnium hornum)

ra
Boskronkelsteeltje, Wilde lijsterbes en
Knikkend Wilgeroosje
(Campylopus flexuosus, Sorbus aucuparia en
Chamerion
angustifolium)

aucuparia)

Braam, Stekelvaren en
Groot Laddermos
(Rubus 'fruticosus', Dryopteris dilatata,
Dryopteris carthusiana en Pseudoscleropodium
purum)

R2

Gladde Witbol, Valse Salie en Braam
(Holcus mollis, Teucrium scorodonia
en Bubus 'fruticosus')

R3

Framboos en Braam
(Bubus idaeus en Bubus

R4

IV
Stekelvaren en Liggend Walstro
(Dryopteris dilatata en Galium saxatile)

V
Wilde kamperfoelie. Stekelvaren en
Drienerfmuur
(Lonicera periclymenum, Dryopteris dilatata en
Moehringia trinervia)

'fruticosus')

Duinriet en Zandzegge
(Calamagrostis epigejos en Carex arenaria)

KO

Witte Klaverzuring, Hazelaar en
Drienerfmuur
(Oxalis acetosella, Corylus avellana en
Moehringia trinervia)

Z

Grote Brandnetel en Stekelvaren
(Urtica dioica, Dryopteris dilatata
en Dryopteris carthusiana)
Dauwbraam, Vlasïeeuwebek en Hondstong
(Rubus caesius, Linaria vulgaris
en Cynoglossum officinale)

Kl

Dauwbraam en Robertskruid
(Bubus caesius en Geranium robertianum)

K3

VI
Rankende Helmbloem, Witte Klaverzuring,
Stekelvaren en Braam
(Ceratocapnas claviculata, Oxalis acetosella,
Dryopteris dilatata en Rubus 'fruticosus')

K2

vil'
Witte klaverzuring, Dauwbraam,
Robertskruid en Speenkruid
(Oxalis acetosella, Bubus caesius,
Geranium robertianum en Banunculus

ficaria)

Toelichting:dit systeem van vegetatietypen isontworpen door Bannink, Leys& Zonneveld (1973)voor Nederlandse
naaldboombossen; het issinds 1977 een onderdeel van de beoordelingsfactor "voedingstoestand" van de bodemgeschiktheidsbeoordeling van de Stichting voor Bodemkartering, en sinds 1989van het Staring Centrum (SC-DLO).
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BIJLAGE B
Statistische analyse van de relatie tussen bosvegetatietypen en
een aantal groeiplaatsvariabelen en -factoren volgens SPSSx-procedures DISCRIMINANT, ONEWAY en BREAKDOWN, en BMDP
module 7M ("jackknife"-methode) (G.F.P. Martakis)

B.1. "Donkere" bossen
Op de variabelen N e n P-totaal is een logarithmische transformatie (InN
en InPto) toegepast. De in de discriminant-analyse opgenomen variabelen zijn ingedeeld in vier groepen, nl. (1) bodemvruchtbaarheid (InN , InPto en pH-KCl), (2)
watervoorziening (VL ), (3) boomsoorten en (4) bosgebieden. Voor de stapsgewijze
discriminant-analyse is de minimalisatie van de "Overall Wilks' Lambda" als selectiemethode gekozen met als optie dat voor de selectiecriteria de overschrijdingskans
gelijk is aan 0.01 wat betreft de critieke waarden voor de F-grootheid ("F to enter" en
"Fto remove") en met een minimium-tolerantieniveau gelijk aan 0.001 (defaultwaarde). De tolerantie is een maat voor de graad van associatie tussen de predictoren, en
voor een bepaalde "i"-predictor is deze gelijk aan 1-Rj2. Predictoren met kleinere
tolerantie dan het vastgestelde minimumtolerantieniveau worden niet in de predictorenselectie toegelaten. Voor de stapsgewijze selectie (Stap 0) zijn de kritieke waarden voor de F-grootheid ("F to enter") gelijk aan de F-toets voor de gelijkheid van de
gemiddelden van de groepen in een volledig gewarde proef. De tabellen B.l.l en
B.1.2 geven een voorbeeld van de stapsgewijze criteria voor de "donkere" bossen en
van stap 0 voor de stapsgewijze selectieprocedure van het statistisch pakket SPSS X
(DISCRIMINANT) (de Engelse termen zijn onvertaald gelaten).
De predictoren met een hoger "inclusion level" (oneven getal) werden eerst
getoetst op de stapsgewijze criteria. De predictoren met "inclusion level" (1) zijn
afneembaar en werden dus opnieuw getoetst op de weggelaten criteria. De groep
bestaande uit pH-KCl, InN en InPto werd als eerste geselecteerd en getoetst voor
selectie. Dewaarde van Wilks'Lambda (= de verhouding tussen de kwadraatsom binnen de groepen en de totale kwadraatsom) werd berekend. Als voorbeeld van de procedure is de gang van zaken voor InPto gekozen. Voor het bodemvruchtbaarheidscriterium InPto is de waarde van Wilks' Lambda 0.858512. Omdat de bodemvruchtbaarheidsvariabele InPto de kleinste Wilks' Lambda-waarde heeft van de eerste
selectiegroep en het tolerantieniveau 1 is (omdat er geen predictoren in het model
waren in stap 0) is de predictor InPto als eerste geselecteerd. De resultaten van deze
eerste selectie worden verder weergegeven in tabel B.1.2.
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Tabel B.1.1
Stapsgewijzetoepassing vandecriteria vandediscriminantprocedrure voorde
"donkere" bossen:stap0.

Analysis number

1

Stepwise variable selection
Selection rule: minimize Wilks' Lambda
Maximum number of steps
Minimum tolerance level
Maximum significance of F to enter
Minimum significance of F to remove
Canonical discriminant functions
Maximum number of functions
Minimum cumulative percent of variance
Maximum significance of Wilks' Lambda

39
0.00100
0.0100
0.0100
5
100.00
1.000

Prior probability for each group is 0.16667

Variables not in t h e analysis after step 0:
variable

tolerance

minimum
tolerance

PH
InPto
InN

1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000

1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000
1.0000000

BU
DG
FS
CO
CW
NO
0
ZO
ZW

264

significance
of "Ft o enter"
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.5408
0.0054
0.3680
0.1262
0.0000
0.0001

Wilks'
Lambda

Inclusion
level

0.93816
0.85851
0.86853
0.85160
0.93660
0.87460
0.91067
0.99260
0.97018
0.99015
0.98439
0.94958
0.95225

9(1)
9(1)
9(1)
7(1)
5(1)
5(1)
5(1)
3(1)
3(1)
3(1)
3(1)
3(1)
3(1)
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Tabel B.1.2
Resultaten van het SPSSXprogramma "DISCRIMINANT"procedure na selectie van de predictor InPto: stap 1.
At step 1,InPto was included in the analysis
degrees of
freedom
Wilks' Lambda
equivalent F

1

0.85851
17.9639

significance
between group
5
5

0.0000

variables in the analysis after step 1
variable

tolerance

InPto

1.0000000

Variables n o t in t h e ana
variable

pH
InNorg
BK
DG
FS
CO

cw
NO
0

zo
zw

tolerance

0.9948196
0.8263076
0.9890574
0.9877841
0.9755082
0.9878225
0.9949959
0.9974345
0.9774131
0.9975153
0.9875970
0.9964219

sign, of
"F to remove"
0.0000

Wilks' Lambda

lysis after step 1
minimum
tolerance
0.9948196
0.8263076
0.9890574
0.9877841
0.9755082
0.9878225
0.9949959
0.9974345
0.9774131
0.9975153
0.9875970
0.9964219

significance
of "F t o e n t e r "
5.69
7.30
14.12
8.78
18.27
11.79
0.82
3.05
0.00
2.13
1.53
3.88

Wilks
Lambda
0.81854
0.80455
0.75988
0.79441
0.73505
0.77459
0.85209
0.83512
0.84201
0.84658
0.82892
0.82127

Voor iedere verdere stap is er een set van statistische procedures voor de variabelen die nog
niet zijn toegevoegd aan het lineaire model. De kritieke waarden voor de F-grootheid na verandering van Wilks' Lambda wanneer een variabele is toegevoegd in het model worden berekend met de volgende formule:
F

verandering = ((n-g-p)/(g-l))*((l-z)/z)

waarin z = Wilks' Lambda + 1 /Wilks Lambda 1 )
p = aantal predictoren in het model
n = totale aantal "cases"
g = aantal groepen
a
) Wilks' Lambda_ = Wilks' Lambda voor toevoeging van een bepaalde waarde
Wilks' Lambda + 1 = Wilks' Lambda na toevoeging van een bepaalde waarde
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Dewaarde van Wilks' Lambda voor de predictor InN na de selectie van InPto is 0.80455
(zie tabel B.1.2) Wilks' Lambda voor InPto (vöör de selectie) bedraagt 0.85851 (zie tabel B.1.2).De
kritieke waarde voor de F-grootheid ter beoordeling van de verandering van Wilks' Lambda voor de
bodemvruchtbaarheidsvariabele InN ,die "Fto enter" wordt genoemd (zie tabel B.1.2) is volgens
bovengenoemde formule:
(met z =0.80455/0.85851 =0.937146):
F.. to e n t e r .. = (551-6-l)/(6-l)*((l-0.937147)/0.937147)=108.8*(0.06285/0.937147)=7.30

De resultaten van de stapsgewijze selectie van variabelen en factoren voor de
"donkere"bossen na de laatste stap (9) worden in tabel B.1.3t/m B.1.7 weergegeven.
Tabel B.1.3 geeft het overzicht van de significante variabelen en factoren.
Tabel B.1.3
Samenvattingvandestapgsgewijze discriminant-analyse voor de "donkere" bossen.

Stap
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

toegevoegde
variabele

weggelaten
variabele

InPto
pH-KCl
VL

gr

DG
FS
pH-KCl
lnNorg
ZW

aantal toegevoegde
variabelen
1
2
3
4
5
6
5
4
5

Wilks'
Lambda
0.85851
0.80455
0.77142
0.69937
0.60676
0.57766
0.58726
0.60355
0.58322

Met behulp van de uitkomsten van de stapsgewijze discriminant-analyse in
tabel B.1.3 worden de percentages correct geklassificeerde vegetatietypen voor de
"donkere" bossen berekend na toepassing van discriminant-analyse voor zes vegetatietypen (I,II, III,IV,Ven VI).Dit percentage is een maatstaf voor de mate waarin de
vegetatietypen kunnen worden "verklaard" uit de predictorvariabelen en -factoren.
Het met deze methode percentage correct geklassificeerde vegetatietypen is tamelijk
laag: 34.7% (zie tabel B.1.4.A). Daarom is tevens een discriminant-analyse uitgevoerd voor twee nieuw gedefinieerde vegetatietypen, nl. "arm" = {I,IIen lu}en "rijk"
= {IV,V en VI}, met gebruikmaking van de "jackknife" methode. De percentages voor
"arm", "rijk" en "totaal voor twee typen" zijn berekend met behulp van de tabellen
voor de zes vegetatietypen (I, II, III, IV, V en VI), geproduceerd met de
"jackknife"methode (tabel B.1.4.B).
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Tabel B.1.4.A
Percentagesvandecorrect geklassificeerde vegetatietypen inde "donkere" bossen:
Discriminant-analyse voorzesvegetatietypen (I,II,III, IV,Ven VI).
Stap
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

toegevoegde
variabele

weggelaten
variabele

InPto
InN
pH-KCl
VL

8r
DG
FS

percentage correct geklassificeerde
vegetatietypen
arm

rijk

70.0
63.0
60.9
71.3
70.2
72.3

58.9
69.7
66.3
62.3
72.0
70.3

66.4
65.2
62.6
68.4
70.8
71.7

21.8
20.1
22.0
31.8
31.8
30.7

71.8

76.0

73.1

34.7

totaal voor
twee typen

totaal voor
zes t y p e n

pK-KCl
ïnNorg
gebied = Z W

Tabel B.1.4.B
Percentagesvandecorrect geklassificeerde vegetatietypen inde "donkere" bossen:
Discriminant-analyse voortweevegetatietypen "arm" ={I,IIenIII)en "rijk" ={IV,Ven
VI}.
Stap
nr.

1
2
3
4
5
6
7

toegevoegde
variabele

weggelaten
variabele

InPto
ln

Norg

VL

gr
BK8
DG
lnNorg
gebied = O

percentage correct geklassificeerde
vegetatietypen
arm

rijk

65.4
71.3
75.0
77.4
79.5
79.3
77.7

62.9
54.9
60.0
62.3
62.9
65.1
66.3

totaal voor t w e e typen
64.6
66.1
70.2
72.6
74.2
74.8
74.0
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Tabel B.1.5
Eigenwaarde, percentage verklaarde variantie, canonische correlatie en de mate van significantie van de vijf canonische discriminantfuncties voor de "donkere bossen".
functie

eigenwaarde

1*
2*
3*
4*
5*

0.50616
0.08380
0.03421
0.01420
0.00142

percentage
verklaarde
variantie
79.12
13.10
5.35
2.22
0.22

canonische
na
correlatie functie

0.5797086
0.2780593
0.1818668
0.1183070
0.0376668

0
1
2
3
4

Wilks'
chiLambda squared

df. significantie

0.5832227 293.59
25
0.8784295 70.578
16
0.9520382 26.762
9
4
0.9846045
8.4480
0.9985812
0.77308 1

0.0000
0.0000
0.0015
0.0765
0.3793

* geeft de vijf canonische discriminantfuncties weer die in de analyse
zijn overgebleven; df. = aantal vrijheidsgraden
Tabel B.1.6
Gestandaardiseerde canonische coëfficiënten van discriminantfuncties voor de "donkere
bossen".

variabele
InPto
VL

gr
DG
FS
ZW

functie 1
-0.60821
0.61172
1.41319
0.85434
-0.02873

functie 2
-0.09510
0.38312
-0.22243
0.52674
-0.27898

functie 3
-0.23311
-0.22307
-0.10607
0.41536
0.91466

functie 4
0.77669
0.48373
0.82684
0.85260
0.31308

functie 5
-0.10232
-0.50651
1.96803
2.12951
-0.21974

Tabel B.1.7
Niet-gestandaardiseerde canonische coëfficiënten van discriminantfuncties voor de "donkere bossen".
variabele
InPto
VL

gr
DG
FS
ZW
Constante

268

functie 1
-1.073227
0.8206303
3.013278
1.801312
-0.1200468
-1.027094

functie 2
-0.1678173
0.5139665
-0.4742797
1.110581
-1.165753
-1.042932

functie 3
-0.4113410
-0.2992458
-0.2261707
0.8757502
3.822059
1.786912

functie 4
1.370502
0.6489325
1.763034
1.797645
1.308249
-8.387334

functie 5
-0.1805509
-0.6794850
4.196326
4.489889
-0.9182419
-1.517365
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De scores van elke canonische discriminantfunctie worden berekend via de
niet gestandaardiseerde canonische coëfficinten van de discriminantfuncties. Voor
de eerste data"case" is de score:
- 1.073227*ln(45) + 0.8206303*4 + 3.013278*0
- 0.1200468*0 -1.027094 = 1.830026021
De eigenwaarden van de vijf discriminantiefuncties zijn weergegeven in
tabel B.1.5 en worden berekend via de variantie-analyse van de scores, met gebruikmaking van de formule:
eigenwaarde voor discriminant-functiej =
kwadraatsom tussen groepen/kwadraatsom binnen groepen
Detweede kolom van tabel B.1.5 laat het percentage van de verklaarde variantie zien per canonische discriminantfunctie. Het percentage van de verklaarde
variantie wordt berekend volgens de formule:
percentage verklaarde variantie voor canonische discriminantfunctiej =
kwadraatsom tussen groepen voor de canonische discriminantfunctiej
/ som van kwadraatsom tussen groepen voor alle canonische discriminantfuncties (voor i=l,2..5)
In de derde kolom van tabel B.1.5 worden de canonische correlaties weergegeven, die worden berekend met de formule:
canonische correlatie voor functie1 =
V(kwadraatsom binnen groepen / totale kwadraatsom)
Bovengenoemde canonische correlatie is gelijkwaardig met de era-waarde
die wordt verkregen uit de variantieanalyse scores met de SPSS X procedure BREAKDOWN. De canonische correlatie kan ook worden berekend via de eigenwaarden
volgens de formule:
canonische correlatie voor functie; =
V((eigenwaarde voor functiej)/(l+eigenwaarde voor functie^)
Voor toetsing van de mate van significantie van iedere canonische discriminantfunctie wordt Wilks' Lambda voor alle vijf functies berekend volgens de formule:
FI (Wilks' Lambda voor functiej (voor i=l,2..5))
(waarin het symbool LT betekent "product")
Verder is Wilks' Lambda voor functie; gelijk aan de verhouding tussen de
binnen-groepen-kwadraatsom en de totale kwadraatsom
In kolom 4 van tabel B.1.5 (benaming "na functie") betekent "0"de mate van
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significantie voor alle vijf functies; "1" de mate van significantie voor alle functies
behalve de eerste; "2"de mate van significantie voor alle functies behalve de eerste
en de tweede, etc. De afzonderlijke Wilks' Lambda-waarden voor de vijf canonische
discriminantfuncties worden berekend via variantie-analyses en geven het deel van
de totale variantie van de discriminantscores weer dat niet wordt verklaard door de
verschillen tussen de groepen van variabelen en factoren.
Uit de stapsgewijze discriminant-analyse zijn vijf variabelen en factoren
geselecteerd, namelijk de bodemvariabele InPto en de watervoorziening VL ,en de
factoren DG (douglas), FS (fijnspar) en het bosgebied ZW (Zuid-Nederland, westelijke helft)

B.2. "Lichte" bossen
De berekeningsmethode voor de lichte bossen is gelijk aan die van de donkere bossen. Volstaan is daarom met het weergeven van de resultaten van de stapsgewijze selectie van variabelen en factoren voor de "lichte" bossen in de tabellen
B.2.1t/m B.2.5.
Tabel B.2.1
Samenvattingvandestapgsgewijze discriminant-analyse voor de "lichte" bossen.

Stap nr.

270

toegevoegde
variabele

1
2
3

pH-KCl
InPto
lnNorg

4

VL

gr

weggelaten
variabele

Wilks'
Lambda

.
-

1
2
3

0.20222
0.11153
0.08622

-

4

0.81427

5
6
7
8

0.04962
0.03592
0.03083
0.02735

9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.01792
0.01339
0.01042
0.00876
0.00781
0.00697
0.00631
0.00572
0.00537

5
6
7
8

RO
WK
ZK

_
-

9
10
11
12
13
14
15
16
17

PO
MN
PW
PN
R
CO
NO
MH
MZ

-

JL

aantal t o e g e v o e g d e
variabelen
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De percentages van de correct geklassificeerde vegetatietypen voor de "lichte"
bossen zijn berekend na toepassing van een discriminant-analyse voor elf vegetatietypen (Hl, H2, R i l , R12, R2, R3, Z, Kl, K2, K23 en K3) (zie tabel B.2.2.A). Het met
deze methode percentage correct geklassificeerde vegetatietypen is tamelijk laag:
39.0%. Daarom is tevens een discriminantieanalyse uitgevoerd voor twee nieuw
gedefinieerde vegetatietypen "arm" = {Hl, H2, R i l , R12,R2 en R3}en "rijk" = {Z, Kl,
K2, K23 en K3}met gebruikmaking van de "jackknife" methode. De percentages voor
"arm", "rijk" en "totaal voor twee typen" (zie kolommen 4 t/m 6) werden berekend
met behulp van de tabellen voor de elf vegetatietypen (Hl, H2, R i l , R12, R2,R3, Z,
Kl, K2, K23 en K3), verkregen met de "jackknife"methode (zie tabel B.2.2.B).
Tabel B.2.2.A
Percentagesvandejuist geklassificeerde vegetatietypen voor de "lichte"bossen:
Discriminant-analysevoor elfvegetatietypen (H1, H2,R11,R12,R2,R3,Z,K1, K2,K23en
K3).
Stap
nr.

toegevoegde
variabele

weggelaten
variabele

percentage correct geklassificeerde
vegetatietypen
arm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

pH-KCl
InPto

_
-

!nNorg
VL
8r
RO
LR
WK
ZK
PO
MN
PW
PN
R
CO
NO
MH
MZ

-

rijk

totaal voor
twee typen

totaal voor
elf t y p e n

70.9
86.5
89.2
89.6
90.4
90.1
91.6
90.0

82.3
90.9
97.1
95.4
95.4
95.4
94.9
95.4

75.6
88.3
92.5
92.0
92.5
92.5
93.0
92.2

24.2
33.8
36.9
34.7
34.7
39.0
37.1
34.7

89.2

94.9

91.5

39.0
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Tabel B.2.2.B
Percentages van de correct geklassificeerde vegetatietypen voor de "lichte" bossen:
Discriminant-analyse voor twee vegetatietypen "arm" = {H1,H2, R11, R12, R2,R3}; "rijk"
= {Z, K1, K2, K23 en K3}.

Stap
nr.

toegevoegde
variabele

weggelaten
variabele

percentage correct geklassificeerde
vegetatietypen
rijk

arm

1
2
3
4
5
6
7
8

91.2
94.6
95.6
96.0
94.8
94.8
93.6
94.8

pH-KCl
InPto
WK
PN
ZW
RO

totaal voor
twee typen

87.4
81.7
85.7
88.0
87.4
88.0
89.1
88.6

9.7
90.4
91.5
92.7
91.8
92.0
91.8
92.3

Tabel B.2.3
Eigenwaarde, percentage verklaarde variantie, canonische correlatie en de mate van significantie van de tien canonische discriminantfuncties voor de "lichte" bossen.
functie

1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*

272

eigenwaarde

13.05173
1.42879
1.08228
0.47355
0.32242
0.14058
0.10319
0.05599
0.01070
0.00184

percentage
verklaarde
variantie
78.29
8.57
6.49
2.84
1.93
0.84
0.62
0.34
0.06
0.01

canonische
correlatie

0.9637606
0.7669891
0.7209421
0.5668937
0.4937721
0.3510733
0.3058337
0.2302586
0.1029107
0.0428804

df.

significantie

0.0053672 2148.5
160
0.0754187 1062.38
144
0.1831762
120
697.59
0.3814243
396.14
98
0.5620493
236.80
78
0.74322655 121.94
60
0.8477531
67.883
44
0.9352291
27.522
30
0.9875901
5.1324 18
0.9981613
0.75641 8

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0119
0.5957
0.9986
0.9994

na
funct e

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wilks'
Lambda

Chisquared
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Tabel B.2.4
Gestandaardiseerde canonischecoëfficiënten vandiscriminantfuncties voor de "lichte"
bossen.
variabele

functie 1

pH-KCl
InPto

0.51178
0.29942
0.01834
-0.18958
-0.24286
0.65706
-0.31271
-0.21236
0.21771
0.25071
0.52693
0.09162
0.20935
0.3079
0.42273
0.25874
-0.13141

InNorg
gr

VL

JL

RO
WK
ZK
CO
MH
MN
MZ
NO
PN
PO
PW
R

functie 2
-0.05361
-0.24374
-0.18601
0.23685
0.20751
0.09419
0.1044
-0.0589
0.12468
-0.10233
0.04907
0.0902
0.07105
0.10264
0.88583
0.63048
0.03101

functie 3

functie 4

functie 5

0.28192
-0.20811
-0.42556
0.02864
-0.02255
0.10716
-0.20338
-0.60464
0.57842
0.47035
0.68607
0.32857
0.72699
-0.0301
-0.23016
-0.12597
-0.21593

0.15774
-0.01363
0.19004
0.01756
0.9249
0.28621
0.25726
0.50394
0.39826
-0.30757
-0.42938
-0.41214
-0.21325
0.23817
-0.32621
-0.21881
0.05582

-0.13925
-0.16188
0.18728
-0.08435
0.7433
0.04349
0.54588
0.57445
-0.32259
0.18158
0.34489
0.22875
-0.39411
-0.58334
0.17388
0.11901
-0.35287
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Tabel B.2.5
Niet-gestandaardiseerde canonischecoëfficiënten vandiscriminantfunctiesvoor de "lichte" bossen.
variabele

functie1

pH-KCl

0.6944785
0.5665707
0.087
-0.2754522
-0.9683243
3.156179
-1.295143
-0.5306562
0.7175542
1.357403
2.968675
0.3961793
0.5477891
2.083727
2.433626
2.511502
-1.063477
-5.755364

lnNorg
InPto
VL

gr

JL
RO
WK
ZK
CO
MH
MN
MZ
NO
PN
PO
PW
R
Constante

functie2
-0.0728
-0.4612174
-0.8999246
0.3441228
0.8273589
0.4524459
0.4323744
-0.1474199
0.4109342
-0.5540648
0.2764631
0.3900167
0.1859145
0.6946448
5.09971
6.119736
0.2509632
1.303006

functie3
0.3825654
-0.3937997
-2.0588447
0.0416
-0.0897
0.5147436
-0.8423232
-1.510941
1.906423
2.546618
3.865253
1.420775
1.902245
-0.2036719
-1.325041
-1.222767
1.747421
1.115151

functie4
0.2140464
-0.0258
0.9193767
0.0255
3.687724
1.374811
1.065472
1.259292
1.312622
-1.66529
-2.419063
-1.782123
-0.5579786
1.611808
-1.877961
-2.1238975
0.4516995
-2.63415

functie5
-0.1889574
-0.3063199
0.9060635
-0.1225611
2.963637
0.2088804
2.260858
1.435487
-1.063228
0.9831084
1.943075
0.9891234
-1.031217
-3.947788
1.00102
1.15518
-2.855589
-0.7049446

Uit de stapsgewijze discriminant-analyse zijn 17 variabelen en factoren geselecteerd, nl. drie bodemvruchtbaarheidsvariabelen (pH-KCl, InPto en InN ), de
gradatie van het vochtleverend vermogen (VL ), vier boomsoorten
('Robusta'populier (RO), Japanse lariks (JL), wintereik (WK) en zomereik (ZK)), en
negen bosgebieden (PO, MN, PW, PN, R, CO, NO, MH en MZ) (zie tabel B.2.1). Bij
iedere stap is het percentage correct geklassificeerde vegetatietypen berekend met
behulp van de "jackknife"methode.
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BIJLAGE C
Symbols, definitions, and abbreviations
.-uitwisselbaar
•vee

aaiüoopgroei,
A, jeugdgroei
Ao
bekalking
CO
CW
D
DO
GHG
GLG
grondbewerking,
grb,
bewer
GT
heersende boom
h
gem M
h t (m)
KHCl, K, Kgeh
L
le(em)
In
lu(tum)
medeheersende
boom
Mg
MH
MN
MZ
N
Nkg
Nmin
NO
Norg
Nto
O
opperhoogteboom

amount of an exchangeable ion (mmolC+l.lOOg"1)
value of a unit in the growing season
juvenile growth
O-horizon
liming
central region, eastern part
central region, western part
coastal dune region
number of frost days (days with minimum
temperature < 0°C)
mean highest water table (cm - surface)
mean lowest water table (cm - surface)

soil tillage
groundwater class
dominant tree
mean height
height of tallest tree per are (top height)
mg K.lOOg"1, soluble in HCl 0.1M
loss area of southern Limburg
lutum + silt concentration (%)
lo

8e
lutum concentration (%)
codominant tree
mg Mg.kg"1, soluble in NaCl 0.5M
marine region of southern en central Holland
marine region of the northern part of The Netherlands
southwestern marine region
precipitation (mm)
kg N.ha" 1 (0-25 cm)
mineral N (NH 4 + + N0 3 ") in the top soil
(mg N.kg"1)
northeastern region
N concentration of organic matter (%)
N-total (%)
eastern region
tallest tree per are
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P-AL
P-org
P2N
PL
PN
PO
Pto
PW
PZ
R
R
S
stekjaar
leeftijd
T
V
VI
V2
veg05, veglO
VL
VL,gr
Vgb
VT

W
worteldiepte,
wor
ZG

Zo
ZO
ZW
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concentration of organic matter (%)
soil drainage class
(1 = very well drained;
5 = very poorly drained)
P, soluble in an ammonium lactate + acetic acid
solution in water (mg P.lOOg"1)
organic P (mg P.lOOg"1)
P, soluble in HCl 2M (mg P.lOOg'1)
Polder region: Lauwerszeepolder
Polder region: Northeast Polder
Polder region: Eastern Flevoland
P-total (mg P.lOOg"1)
Polder region: Wieringermeer
Polder region: Southern Flevoland
relative humidity (%)
Fluviatile region (Meuse, Rhine, and IJssel)
value (S-waarde) (m): top height (m) (h t ) at infinite age
year of cutting
age (years)
temperature (°C)
precipitation deficit (N - 0.8 *Eo) (mm)
soil water supply class (field estimate)
soil water supply class (office estimate)
number of days with mean temperature > 5°C, or
>10°C, respectively
soil water supply (mm) in a "10 %-dry-year"
soil water supply class
(1 = very low water supply;
5 = very high water supply)
VL ,corrected for differences between forest regions
soil fertility class
(1 = very high fertility;
5 = very low fertility)
wind velocity (m.sec' 1 ; annual mean)
depth of rooting
acidity of the top soil (0-25 cm)
(1 = alkaline; pH-KCl > 6.5
2 = slightly acid; pH-KCl 4.5-6.5
3 = acid; pH-KCl < 4.5
(4 = very acid; pH-KCl < 3.5))
annual number of sunshine hours (h)
southeastern region
southwestern region (Pleistocene sands)
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VERANTWOORDING
De basis van dit onderzoek werd gelegd door de activiteiten van diverse onderzoekers en medewerkers vanhet Bosbouwproefstation "DeDorschkamp" (1947-1991)
en van de Stichting voor Bodemkartering (1945-1989) ophet vakgebied van de groeiplaatseisen van boomsoorten in Nederland. Sinds mijn indiensttreding bij "De
Dorschkamp" in 1968 isenerzijds dekennis vaneenaantal boomsoorten in dit opzicht
sterk toegenomen maar bleek anderzijds datveel materiaal onontgonnen in archieven
lag of dat resultaten hoogstens gedeeltelijk waren gepubliceerd. Het voorstel omeen
bosbodemkundig onderwerp te bewerken tot een dissertatie werd gedaan door dr.W.
Vos. Prof. dr. ir.J. Bouma aanvaardde het voorstel om de groeiplaatseisen van boomsoorten als onderwerp te nemen. Hij heeft tijdig ingegrepen toen de gegevensbewerking te zeer hetkarakter vaneenuitvoerige compilatie dreigde aantenemen. Hetdoor
hem voorstelde deelonderwerp "landevaluatie in de Nederlandse bosbouw" heeft aanvankelijk enigehoofdbrekens gekost,maarverdiepingindatonderwerp heeft mijn belangstelling doen toenemen, mede door de actieve belangstelling van dr.W.Vos, metwieik
veel discussies over diverse opditvakgebied betrekking hebbende zaken hebgevoerd.
Het zou te ver voeren om alle medewerkers van het Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp"envandeStichtingvoorBodemkartering, dieopenigerlei wijze hebben bijgedragen aanhetverkrijgen vandegegevensmetnaamsvermelding tebedanken.Voorwat
betreft deonderwerpen dieindeze publicatie tersprake zijn gekomen, gaatmijn dank in
hetbijzonder uitnaarir.C.P.vanGoor,ing.J.F.Bannink,ing.A.W.WaeninkenH.Holvoor
het onderwerp "groeiplaatseisen van douglas" en naar ing. P.H. Schoenfeld, ing.A.W.
Waenink ening.W.Timmer voorhetonderwerp "groeiplaatseisen van 'Robusta'populier".
Voordatlaatsteonderwerpbenikookdankverschuldigd aaneenaantalmedewerkers van
deStichtingvoorBodemkarteringenhetStaringCentrum diekanszagenomhetveldwerk
van het 'Robusta'onderzoek in 1990,na een periode van 13jaar vallen en opstaan, afte
sluiten. Prof. dr.ir.I.S.Zonneveld heeft in debeginperiode van debewerking van deze
dissertatie verschillende nuttige suggesties gedaan metbetrekking totdeinterpretatievan
deresultaten perboomsoort endebetekenis vandelandecologie inditverband. Hij heeft
door zijn uitvoerige schriftelijke commentaren devoltooiingvandeze publicatie gestimuleerd. Ing.K. Jager en ing. N. Slotboom zijn zich er niet bewust van geweest dat hun
belangstelling voor de es het materiaal zou genereren voor een toekomstig groeiplaatseisenonderzoek. Vooreengroot deel berusten debodemchemische gegevens endearchivering ervan op de werkzaamheden van mw. M. de Wit en haar medewerkers vanhet
bodemchemisch laboratorium van het vroegere Bosbouwproefstation en Instituut "De
Dorschkamp". De bosvegetatietyperingen zijn uitgevoerd door medewerkers van de
Stichting voor Bodemkartering. Mw.J.P.M. Burrough-Boenisch corrigeerde de Engelse
vertalingvande Samenvatting.
Dewegnaar dehelisgeplaveid metgoede voornemens. Ondanks datadagium is
het voornemen gesterkt om het nogresterende materiaal dat betrekking heeft op groeiplaatseisen vanandere dandein deze publicatie behandelde boomsoorten, te bewerken.
Hetschrijven vandezepublicatie heeft hetinzichtvergrootindebewerkingsmethoden en
de interpretatie vandenogtepubliceren resultaten in de nabije toekomst.

277

DE B E T E K E N I S

VAN

BODEM

EN K L I M A A T

VOOR

HET

NEDERLANDSE

BOS / C U R R I C U L U M

VITAE

CURRICULUM VITAE
Jan van den Burg (30 april 1940) isgeboren in de gemeente Heerde. Na de lagere school (1947-1951) werd zijn opleiding voortgezet aan de Rijks HBS te Zwolle
(1951-1956). De studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen (1956-1960 en
1963-1966) onderbroken door de militaire dienstplicht (1961-1962) die grotendeels
is vervuld in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, werd in 1967 afgesloten
met het ingenieursdiploma in de Bodemkunde en Bemestingsleer. Na een kort assistentschap aan de Landbouwhogeschool trad hij op 1 maart 1968 in dienst van het
toenmalige Bosbouwproefstation "De Dorschkamp", waar hij sindsdien werkzaam is
gebleven. "DeDorschkamp" is sinds 15 augustus 1991 opgegaan in het DLO-Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek.
Zijn werkzaamheden en belangstelling beslaan bosbodemkunde, groeiplaats,
groeiplaatseisen van boomsoorten, minerale voeding en bemesting van bossen, zoutinvloed op boomsoorten, waterhuishouding, en voor de bosbouw van belang zijnde
milieuproblemen. Over deze onderwerpen zijn ca. 300 rapporten en publicaties verschenen.
Sinds 1980 is hij nauw betrokken bij de gevolgen van de atmosferische stikstof- en zuurdepositie voor bossen, en bij het landelijk bosbemestingsonderzoek.
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