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SUMMARY

Every year scores of young oak trees are planted along roads in land
consolidation areas. The results of these plantations are often deplorable.
The present paper deals with a number of important aspects on the results
of planting:
1. Quality of the trees, treatment in the nursery, transport and care of
the trees;
2. Quality of the site;
3. Time of planting;
4. Weather conditions during planting;
5. Way of planting.
1. The plants should have a good shape and a rooting system with many
roots. Lifting should be done carefully in order to protect the roots. After
lifting the roots must be kept covered with soil or a tarpaulin. The plants
should be transported in closed vans or trucks. Any measures should be
taken to prevent drying out of the roots.
2. Humic and/or loamy motst sandy soils are suitable. Dry and excessively
wet soils are unsuitable.
3. Autumn planting gives better results than spring planting.
4. During planting the sky should be cloudy. Dry, sunny and windy weather
is unfavourable.
5. The planting hole should be big enough to contain the entire rooting
system without bending the roots. When a pole is necessary it must be placed
before planting the tree. The spaces between the roots should be filled up
with crumbly soil. The soil on top of the roots should be pressed evenly.
Inleiding
De resultaten die in de praktijk bij de aanleg van eikelaanbeplantingen
worden verkregen zijn vaak zeer wisselend. Per object en binnen een object
komen vaak grote verschillen in aanslag voor. Dit was ook het geval bij de
proeven, aangelegd voor het onderzoek naar het verschil in aanslag tussen
zand- en kleieiken (zie het artikel in het oktobernummer „Zijn „zandeiken"
beter dan „kleieiken"?"; tabel 1). Deze proeven maakten het mogelijk een

*) Verschijnt tevens als Bericht van het Bosbouwproefstation.
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onderzoek naar de oorzaak van de verkregen verschillen in aanslag in te
stellen.
Doel van het onderzoek
Het vaststellen van factoren, die van invloed zijn op de aanslag van eikelaanbeplantingen en na te gaan op welke wijze betere resultaten zijn te verkrijgen.
Wijze van onderzoek
De vermelde proeven, die in drie achtereenvolgende jaren onder uiteenlopende omstandigheden werden aangelegd, maakten het mogelijk na te gaan
welke factoren een belangrijke rol spelen bij de aanslag van eikelaanbeplantingen. Door het nemen van een aantal aanvullende proeven konden bepaalde
factoren nader worden onderzocht.
Als belangrijke factoren, die de aanslag beïnvloeden werden de volgende
onderkend en onderzocht:
1. de kwaliteit van het laanboomplantsoen, de behandeling hiervan op de
kwekerij, tijdens het transport en vóór het planten;
2. de bodem waarin wordt geplant;
3. de planttijd;
4. de weersgesteldheid tijdens het planten;
5. de wijze waarop en de zorg waarmee wordt geplant.
Resultaten van het onderzoek
1. De kwaliteit van het laanboomplantsoen, de behandeling hiervan op de
kwekerij, tijdens het transport en vóór het planten.
De bij de boomkwekers aangekochte laanbomen dienen behalve een goede
vorm vooral ook een goed wortelstelsel te bezitten (zie het eerder aangehaalde artikel). De afnemer moet erop letten dat de bomen zorgvuldig en
ruim zijn gerooid; dat tijdens het rooien en vóór het verzenden de wortels,
vooral de belangrijke en gemakkelijk uitdrogende fijne wortels, niet zijn ingedroogd. De bomen mogen dus niet lange tijd onbeschermd op de kwekerij
blijven liggen, maar moeten direct worden ingekuild of in een koele vochtige
schuur worden geplaatst. Het is niet juist om de bomen na het rooien op de
kwekerij in een natte sloot te zetten. Dit wordt op sommige kwekerijen nogal
eens gedaan. De wortels worden hierdoor schoongespoeld en verliezen dan
het beschermende grondlaagje zodat bij transport en planten het gevaar voor
uitdrogen wordt vergroot.
Het transport dient zo snel mogelijk en in een goed afgedekte vrachtwagen
te geschieden. In elk geval zodanig dat uitdroging van het wortelstelsel niet
kan plaatsvinden.
Kunnen de bomen op het beplantingsobject niet direct worden uitgeplant
dan is inkuilen noodzakelijk. Alleen indien kort na aankomst kan worden
geplant kunnen de planten met een dekzeil worden afgedekt of in een sloot
worden geplaatst.
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2. De bodem waarin wordt geplant.
Wegbermen, waarin beplantingen worden uitgevoerd bestaan voornamelijk
uit humeuze tot humusarme, al dan niet lemige, zanden waarbij de hoogteligging ten opzichte van het grondwater sterk kan wisselen. Tn de proeven
konden vier bodemtypen worden onderscheiden. De invloed van het bodemtype, vooral van de vochthuishouding hierin, komt in tabel 1 duidelijk tot
uitdrukking.
bodem type
aanslag %
a. humusarm
droog
48
b. humusarm
vochtig
81
c. humeus of lemig vochtig
90
d. humeus tot venig nat
66
Tabel 1. Verband tussen bodemtype en
aanslag.

De humusarme en droge zandgronden zijn door het geringe vochtbergend
vermogen en de te hoge ligging ten opzichte van het grondwater droogtegevoelig en voor de eik niet geschikt. Dit komt in de aanslag, slechts 48%,
duidelijk tot uitdrukking. Deze gronden komen veel voor in kunstmatig aangelegde wegtracé's.
De lager gelegen humusarme zandgronden zijn wat betreft de vochtvoorziening veel beter en geven een vrij goede aanslag (81%) te zien.
De beste resultaten worden verkregen op humeuze of lemige zandgronden
met een niet te hoge grondwaterstand. De vochtvoorziening is gunstig en de
aanslag hoog (91%).
De humeuze tot venige natte zandgronden zijn minder geschikt. De wortelontwikkeling kan op deze voor de eik vaak te natte gronden slechts moeilijk
op gang komen, vooral indien de hoge grondwaterstand tot lang in de vegetatieperiode aanhoudt.
Daar wegbermen vaak kunstmatig worden aangelegd kan de bodemsamenstelling hiervan soms sterk verschillen met de natuurlijke bodemsamenstelling
in het gebied. In gebieden waar de eik wat de landschapsbouw betreft goed
past, kunnen, indien men niet voldoende rekening houdt met de bouw van
het kunstmatige bodemprofiel, vele mislukkingen optreden. Men zal bij het
maken van beplantingsplannen hiermede terdege rekening moeten houden.
3. De planttijd.
De aanleg van beplantingen geschiedt zowel in het voor- als in het najaar.
De resultaten van het voor- en najaar planten op humeuze en vochtige zandgronden konden worden vergeleken. Op deze voor de eik gunstige groeiplaats
was de najaarsplanting beter (96%) dan de voorjaarsplanting (86%). Op
minder geschikte groeiplaatsen waren de resultaten ten aanzien van de najaarsplanting nog gunstiger. Het verdient dus aanbeveling om eikelaanbeplantingen in het najaar uit te voeren. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt
door in het algemeen voor het planten betere weersgesteldheden (zie punt 4)
in het najaar.
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4. De weersgesteldheid tijdens het planten.
Hierbij speelt het uitdrogen van de fijne wortels een belangrijke rol. De
weersgesteldheid tijdens het planten is, zoals uit tabel 2 blijkt van grote invloed op de aanslag.
aanslag
weersgesteldheid
93
regenachtig, windstil
90
droog, zonnig, windstil
80
droog, zonnig, schrale wind
Tabel 2. Verband tussen weersgesteldheid en aanslag.

De verkregen resultaten hebben betrekking op proeven die in het voorjaar
op een voor de eik gunstige groeiplaats en met zeer veel zorg werden aangelegd. Vooral op drogere groeiplaatsen werden belangrijk grotere verschillen
gevonden. Het is van belang tijdens het planten rekening te houden met de
weersgesteldheid. Vooral droog en schraal weer heeft een sterk nadelige
invloed op de aanslag. Het is dan beter om niet te planten of zoals hierna
(punt 5) zal blijken speciale maatregelen gedurende het planten te treffen.
5. Het planten.
Het planten moet zodanig worden georganiseerd dat uitdrogen van de
wortels wordt voorkomen. Naar aanleiding vari de resultaten van een oriënterende proef, waarbij een partij bomen gedurende een half uur met de wortels
in een sloot werd geplaatst (aanslag 90%) en een andere partij niet (aanslag
70%), werd een uitgebreide proef opgezet. De resultaten zijn in tabel 3
opgenomen.
behandeling
aanslag %
geen
84
wortels half uur in sloot
87
wortels vijf uur in sloot
94
plantgat goed nat gemaakt
97
wortels in polyethyleen verpakt 97
Tabel 3. Verband tussen voorbehandeling en aanslag.

De weersgesteldheid tijdens het planten was vrij gunstig, evenals de bodemgesteldheid. Dit verklaart de nog vrij goede resultaten (84%) van de onbehandelde bomen. Ondanks de gunstige omstandigheden werd bij het toepassen
van een voorbehandeling de aanslag toch nog aanmerkelijk verbeterd. Afhankelijk van de omstandigheden kan men de bomen voor het planten in een
sloot zetten en daaruit direct planten of vlak voor het planten, met behulp
van een tankwagen, de plantgaten goed nat maken. Het gebruik van polyethyleen, hetgeen op de kwekerij reeds plaatsvond, wordt nog nader onderzocht.
Behalve het feit dat dit een nogal arbeidsintensieve methode is, bestaat het
gevaar dat bij zonbestraling de temperatuur in het pak zodanig oploopt dat
de wortels hierdoor worden beschadigd.
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Men ziet nogal eens dat men alvorens te planten eerst de bomen naar de
plantgaten uitdraagt en daarna met het planten begint. Dit is niet juist. Kunnen de bomen niet direct vanuit de kuilplaats of een sloot worden geplant,
dan dienen zij op een platte wagen afgedekt met een zeildoek naar de plantgaten te worden getransporteerd. Vanaf de wagen kan dan elke boom direct
worden geplant.
Het planten zelf moet met veel zorg geschieden. Dikwijls zijn boompalen
noodzakelijk. Deze worden eerst in het plantgat vastgezet. Daarna plant men
de boom, echter niet dieper dan deze op de kwekerij heeft gestaan. Tijdens
het planten wordt het plantgat geleidelijk aangevuld en moet de plant op en
neer worden geschud om ook tussen de wortels voldoende grond te verkrijgen.
De ingebrachte grond wordt regelmatig aangedrukt, zodat de boom na het
planten goed vaststaat.
Het verdient aanbeveling enige weken na het planten de bomen te controleren, ze recht te zetten en de grond nog eens extra aan te drukken. De meerdere zorg zal de resultaten in gunstige zin beïnvloeden.
Samenvatting en conclusie
1. De beste groeiplaats voor de aanleg van eikelaanbeplandngen zijn de
humeuze of lemige, vochtige zandgronden waarbij de grondwaterstand in de
vegetatieperiode niet boven ± 50 cm onder het maaiveld komt.
2. Humusarme en droge alsmede humeus/venige, natte zandgronden zijn
voor de aanleg van eikelaanbeplandngen minder of niet geschikt.
3. Planten in het najaar geeft betere resultaten dan planten in het voorjaar.
4. Het plantsoen moet, behalve een goede vorm ook een goed wortelstelsel
met veel fijne wortels bezitten.
5. De periode tussen het rooien en het planten moet zo kort mogelijk zijn.
Tijdens deze periode dient uitdrogen van de wortels te worden tegengegaan
door:
a. de bomen direct na het rooien in te kuilen of in een vochtige schuur te
plaatsen.
N.B. Het is verkeerd de bomen op de kwekerij in de sloot te zetten.
b. de bomen in een goed gesloten vrachtwagen te verzenden.
6. Wanneer niet direct kan worden geplant dient het plantsoen bij aankomst
op het beplantingsobject goed te worden ingekuild. Kan wel direct worden
geplant dan kunnen de bomen in een sloot worden gezet.
7. Het planten dient bij voorkeur bij regenachtig weer en als het droog is
bij windstil weer te geschieden.
8. Vooral bij schraal weer tijdens het planten moeten de wortels tegen
uitdroging worden beschermd door het plantsoen dichtbij de plantgaten in de
sloot te zetten. Is dit niet mogelijk dan dienen de bomen op een met zeildoek
afgedekte wagen te worden vervoerd en de plantgaten zo mogelijk te worden
nat gemaakt.
9. Bij het planten moet de grond zowel op als tussen de wortels worden
gebracht door de boom tijdens het planten verticaal te schudden. De opgebrachte grond moet regelmatig worden aangedrukt.

