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Inleiding

Summary

Reeds gedurende een groot aantal jaren komen
landbouwgronden vrij voor arrdere dan agrarische
doeleinden. De oorzaak Hiervan'is'meestal te vinden
in ongunstige produktieomstarïdrghederi, waardoor de
bedrijfsresultaten van de landbouw te wensen overlaten. Daarnaast'komen lin de laatste jaren landbouwgronden vrij als gevolg van veranderde inzichten bij
ruilverkavelingen, waarbij steeds meer aandacht wordt
besteed aan landinrichting en landschapsbouw.
Tot de dro-ge'landbouwgronden behoren de voormalige aspergegronden tin 'het zuiden des lands. Deze
gronden kunnen voor wat hun vochtvoorziening betreft gerekend worden tot grondwatertrap VII, ze worden verder gekenmerkt door een hoge pH (pH KCI
> 5) en een goede chemische bodemvruchtbaarheid.
Het gehalte aan organische stof'is daarentegen laag
( < 2%) en ook het sUikstofgehalte is meestal aan de
lage kant (1). Bodemkundig'kunnen deze gronden tot
de vorstvaaggronden worden gerekend.
Wanneer op droge landbouwgronden bos moet. worden aangelegd doet zich een aantal problemen voor
met betrekking tot houtsoorten keuze, bodemvoorbereiding, onkruid bestrijding, leeftijd, kwaliteit en herkomst
van het plantsoen, plantverband, risico's van ziekten
en aantastingen, enz. Sedert de jaren vijftig is door
het Bosbouwp roefstation (thans Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp") in samenwerking met andere instanties in dit
verband onderzoek verricht. Dit onderzoek vond vooral plaats op verlaten aspergegronden in de boswachtenij Grubbenvorst. Ook in de boswachterij Kootwijk
werden op een voormalige landbouwgrond proeven
uitgevoerd, die betrekking hadden op grondbewerking, onkruldbestrijding en het gebruik van plantsoen
van verschillende leeftijden. De resultaten zijn van
belang voor de bosaanlegmethodiek op droge landbouwgronden.
Het onderzoek'heeft geleïd tot een bruikbare methode voor'bosaanleg op droge landbouwgronden in het
algemeen.

Research and experimentation regarding choice of
tree species, sail preparation, weed control, planting
material, spacement and diseases in relation to afforestation of dry sandy soils formerly used for agriculture, have resulted in a useful and practical afforestation technique.
It appeared that Scots pine and both varieties of
Corsican pine — the island and the Koekelaere variety — are most suitable for these soils. The risk of
Fomes annosus attack can be decreased by applying
wide spacing and by giving preference to Corsican
pine over the more susceptible Scots pine.
Planting material should be produced from seed of
selected stands or seed orchards. Stock grading is
essential.
Age and size of planting material have to be adapted to the condition of the site of planting. Often
three or four year old plants have to be used for sites
with abundant weed growth. Soil cultivation is not
necessary, though with Corsican pine the survival can
in some cases be improved by complete or partial
soil preparation. Chemical weed control is not necessary if the right planting material is used and the
time of planting is correct.
Research regarding spacement has not been completed yet. For the time being a spacement of 2 x 2
m is recommended for three and four year old planting material.

Verschijnt tevens als Mededeling nr. 151 van
"De Dorschkamp".
Foto's: "De Dorschkamp".

Problemen en onderzoek
Houtsoortenkeuze
In het algemeen zuHeri"bij bosaanleg op droge landbouwgronden, wegens de geringe vochtvoorziening,
loofhoutsoorten nietiin aanmerking komen.
•Bij naaldhoutsoorten'Is een systematisch groeiplaatscorrelatieonderzoek uitgevoerd voor Japanse lariks,
douglas, Corsicaanse den en fijnspar (6, 20, 23, 24).
Hierbij bleek dat de chemische bodemvruchtbaarheid
van droge landbouwgronden In'het algemeen voldoende is voor meereisende naaldhoutsoorten. Door
de beperking in de vochthuishouding is het risico
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Cultuur van groveden op sterk
verwilderde landbouwgrond
drie Jaar na planten. Op de
voorgrond is tweejarig
materiaal geplant, op de
achtergrond vierjarig.

van misIukkïfi-g bij soorten met een geringe tolerantie
voor vochttekort (fijnrspar en laniks) echter groot.
Hierdoor wordt de 'houtsoortenkeuze 'beperkt tot douglas en Pinus soorten. Bij gebrUik van deze soorten
kan een gemiddelde aanwas per jaar per ha van 14
m3 voor douglas en 10 m 3 voor Corsicaanse den
worden bereikt (4, 11).
Douglas Om ziïjn hogere produkföe zou aan douglas
de voorkeur moeten worden gegeven. Het slagen van
een douglasbeplanting 'is echter op deze gronden onzeker door'het gebrek aan 'beschutting, de sterke verwildering waar douglas gevoeliger voor is dan Pinussoorten en een in sommige gevallen te verwachten stikstofgebrek. Omdat ;in jonge douglasbeplantingen op landbouwgronden een onkruidbestrijding (tegen grassen) meestal noodzakelijk is, is onderzoek
verrlicht naar het effect van zowel biologische als
ch em i sch e on kr ui db estri j d in'g.
Voorde 'biologische 'besWijding werd 'gebruik gemaakt van een bijmenging van vul houtsoorten of van
lupinen (8, 17).
Het vulhout kan tevens fungeren als scherm tegen
de schadelijke 'invloed van expositie aan de zon in
de winter. Daar wortelconcurrentie behalve de vochtvoorzierïing ook de stikstofvoorzierïing betreft is gebruik gemaakt van witte els als stikstof bindende soort
(alleen vochtconcurrentie) en berk als rïiet stikstofbindenfde'soort (dus vocht- en stikstof concurrentie).
Uit'hetonderzoek metvulhoutsoorten is gebleken
dat op droge, voormalige asperge grond en bij gebruik
van els als vulhoutsoont fret risico van verdroging van
de douglascultuur door vochtconcurrentie groot is,
omdat-beide'houtsoorten 'in dezelfde grondlaag wortelen. Tussen berk groe'it de douglas minder goed als
gevolg van stikstofgebrek. Het risico van verdroging
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is'hier echter minder-groot, omdat berk m inder diep
wortelt dan douglas. Het nut van lupinen of gnoenbemesters in het algemeen is op droge gronden twijfelachtig in verband met de vochtconcurrentie.
Een proef'met gele en'blauwe lupinen als bodembedekkers mislukte als gevolg van de droogte in de
zomer van 1959. Ook zijn veel groenbemesters gevoelig voor nachtvorst waardoor het riskant 'is vóór mei
te zaaien. De groei van -grassen en andere kruiden is
dan veelal zo snel dat de 'groenbemesters geen kans
meer krijgen.
Ook chemfische onkruid bestrijding levert In veel gevallen rïiet de gewenste resultaten op. Onder
"Bodemvoorbereiding en onkruidbestrijding" wordt
hierop nader ingegaan.
Op basis van het verrichte onderzoek moet worden
gesteM dat douglascultuur op droge landbouwgronden problematisch is. In ieder geval zijn de aanlegkosten hoog, terwijl de kans op mislukking groot
blijft. Daarom zal aan 'bosaanleg met Pinus soorten
de voorkeur moeten worden gegeven.
Pinus Om na te gaan welke Pinus soort op voormalige aspergegronden de beste'groei vertoont is in de
boswachterij Grubbenvorst een soortenproef opgezet.
De 'OrvtwikkeHng van de vo'lgerïde soorten werd met
elkaar vergeleken:
P. sylvestris, groveden, herkomst Ommen;
P. sylvestris, groveden, herkomst Walsrode, Duitsland;
P. nigra ssp. nigra Oostenrijkse den;
P. nigra ssp. laricio Corsicaanse den;
P. nigra ssp. laricio Koekelaere;
P. contonta;
P. ponderosa.

Uit metingen is gebleken dat groveden en Gorsicaanse den de beste groei vertonen1). Ook Koekelaere bleek goed te groeien, de meetresultaten van deze
soort zijn in de proef echter niet geheel vergelijkbaar
met die van de overige soorten als gevolg van een
leeftijdsversch'il.Van Koekelaere is in Nederland en
België gebleken dat deze soort een hogere produktie
kan geven dan Corsicaanse den2).
Bij de keuze tussen deze twee soorten zullen de
risico's van Ziekten en aantastingen een punt van
overweging rrroeten zijn.
Gezondheid
Groveden Bij 'de inventarisatie van aantastingen door
wortelrat (Fomes anno-sus) in naaldhoutopstanden op
voormalige landbouwgronden bleek een relatie te bestaan tussen de mate van aantasting en de duur en
de'intensiteit van'het landbouwkundig gebruik. Verder
bleek de aantasting door zuivering en dunning sterfc
toe te nemen (12).
Wortelrot treedt op na'infectie van levende stobben
door sporen die zidh'in 'de lucht bevinden. Is de
stob eenmaal geïnfecteerd dan groeit de zwam in
het wortelstëlstel. Door onderlinge wortel contacten
kunnen groepen van nog aanwezige bomen
geïnfecteerd worden en afsterven. Wanneer de
schimmel zich eenmaal gevestigd heeft, breidt hij
zich sterk uit in terreinen met voormalig landbouwgebruik doordat de ihoge pH en de daarmee samenhangende bodemmicroflora dit toelaten. Gronden
waarop gedurende lange tijd bos'heeft gestaan hebben een geheel eigen microflora, die bepaalde antagonisten bevat, wëlke remmend werken op de ontwikkeling van de wortel zwam. Deze antagonisten zijn in
landbouwgronden afwezig of niet actief.
Uit onderzoek is verder gebleken dat behalve groveden ook douglas en els gevoelig zijn voor wortelrot
maar dat Japanse 'lariks en Corsicaanse den minder
worden aangetast (12).
Om het risico van aantasting te verminderen kan
men trachten de pH te verlagen. De pH-verlaging is
onderzocht <ïn een reeks bemestings pro even, eveneens in de'boswachterij Grubbenvorst, met zwavelbloem in verschillende doseringen (7). Bij de omzetting van zwavel in de grond door autotrofe zwavelbacterlën kan zwavelzuur gevormd worden, waardoor
de pH omlaag gaat. Het effect van een zwavelbemesting «is echter afhankelijk van bepaalde bodemeigenschappen. Door de geringe vochtvoorzienïng is de
biologische activiteit in humusarme, droge zandgronden in het algemeen zo gering dat het effect van
een zwavelbemesting vaak onvoldoende is. Ook dient
men te bedenken dat door verlaging van de pH niet
meteen een milieu ontstaat waarin een bosgrondmiPublrkatle 'in voorbereiding.
2) Mededeling van W. Kriek.

croflora tot ontwikkeling kan komen.
Meenis te verwachten van 'het tegengaan van de
besmetting van stobben. Om infectie na het vellen
van bomen te voorkomen 'kan een stobben behandeling met chemische middelen als natriumnitriet, polybor of creosoot worden toegepast. Beter is echter
toepassing van een biologische bestrijding door bespuiting van de stobben met-een sporensuspensie
van de sohimmel Pen'iopfriora gigantea, een antagonist
van Fomes annosus (14). Uiteraard moet deze behandeling worden toegepast bij Iedere terugkerende veiling.
Aanpassing van dehoutsoortenkeuze — dus waar
mogelijk Corsicaanse den of Koekelaere — en beperking van zuivering en dunn'ing door een wijd plantverband lijken vooralsnog de meest zekere wegen om
de sohade door wortelrot te beperken.
Aantastingen van groveden door schot kunnen worden beperkt door het gebruik van goede, inlandse
herkomsten (18, 19), wijde plantverbanden (minimaal
2 x 2 m) en tijdige dunningen. Bij deze laatste maatregel zal men de risico's van aantasting door wortelrot of door schot tegen elkaar moeten afwegen.
Corsicaanse den en Koekelaere
Een der belangrijkste beperkende factoren voor de groei van Corsicaanse den is het optreden van de schimmel Brunchorstia pinea (15, 16). Deze ziekte veroorzaakt vooral
in dichte en beschut gelegen opstanden met name In
het binnenland ten noorden van onze grote rivieren
ernstige schade. Daar de voormalige asperge gronden
vrijwel uitsluitend in het zuiden van het land voorkomen vormt Bnunchorstia hier ïn het algemeen geen
beletsel voor het aanplanten van Corsicaanse den of
Koekelaere.
Naast'het optreden van Brunchorstia vormt ook de
kans op vorstschade een vrij algemeen bekend risico
bij Corsicaanse den (13). Deze schade komt vooral
voor in jonge beplantingen. De symptomen die daarmee gepaard gaan variëren van bastscheuren of bruine plekken in het cam'bium tot sterfte van takken of
zelfs van 'hele'bomen. In verband hiermee moet de
aanplant van Corsicaanse demin laag gelegen terreingedeeiten worden afgeraden; in deze gevallen kan
beter groveden .worden geplant. Ook kan worden
overwogen Koekelaere te planten daar deze soort
volgens Belgistfhe informatie minder gevoelig is voor
koude dan Corsicaanse den.
Een verschijnsel dat minder algemeen bekend is als
aantasting 'bij Corsicaanse den 'is het zogenaamde
topsterven. (2) De aantasting treedt op in opstanden
van ongeveer 20 jaar en ouder. Het eerste stadium fs
een sterk verminderde groei van de eïndsöheut gedurende één of enkele achtereenvolgende jaren. De
toppen van de bomen vertonen daarbij een ijle
naaldstand, vervolgens kunnen de naalden verkleuren,
beginnend met vaalgroen en daarna bruin. Het bovenste deel van de kroon kan daarna afsterven. Het
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Herkomst van het piantmateriaai
Uit onderzoek is gebleken dat gebruik van plantsoen
geteeld uit zaad van geselecteerde Nederlandse herkomsten de beste kans van slagen biedt. (18, 19) Dit
materiaahisaangepast aan de Nederlandse omstandigheden en selectie van het moedermateriaal vormt
een garantie voor een relatief goede gezondheid en
snelle groei.
Een verdere verbetering van de genetische kwaliteit
van het plantsoen mag verwacht worden, Indien men
zaad uit klonale zaadtuinen zou kunnen gebruiken.
Zaad uit zulke zaadtuinen is ontstaan door onderlinge
bestuiving van enten van de beste bomen uit de
beste opstanden.
Door een partij plantsoen op groeikracht (lengte) te
sorteren kan vaak een deel van de genetisch slechte
planten worden verwijderd waardoor de kwaliteit van
een partij plantsoen wordt verbeterd. In elk geval
dient erop te worden gelet dat de beste planten (de
voorloop) >nog 'in de partij aanwezig zijn, daar deze
tenslotte de uiteindelijke opstand moeten vormen. Het
op oontract'laten telen van piantmateriaai vormt een
goede garantie dat men de planten krijgt die men
hebben wil. Deze Wijze van plantsoenvoorzierving stelt
echter hoge eisen aan de planning binnen een bosbedrijf.
Plantsoenkeuze

Vierjarige groveden met goed ontwikkelde wortelpruik.

volledig afsterven van bomen is niet waargenomen,
wel kon herstel van de groei worden geconstateerd.
De mate van aantasting kan van opstand tot opstand
en ook binnen een opstand sterk variëren.
De aantasting'is het ernstigst in het centrale en
oostelijke gedeelte van Noord-Brabant, de symptomen
zijn echter ook'in de rest van het land waargenomen.
De oorzaak van het topsterven Is n'iet bekend. Aanvankelijk leken klimatologische factoren een grote rol
te spelen bij het ontstaan van de aantasting. Thans .
bestaat een vermoeden dat de denneschorswants
(Aradus öinnamomeus) mede verantwoordelijk zou
kunnen zijn voor-dit-topsterven. Uit inventarisatie is
ook gebleken dat de mate van aantasting minder is
bij dichte standruimten (3).
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Bij de keuze van het piantmateriaai moet rekening
worden gehouden met de terreinomstandigheden. Op
te bebossen landbouwgronden kan de onkruidgroei
bijzonder hevig zijn. De vegetatie kan bestaan uit
een groot aantal krachtig groeiende soorten In vele
combinaties, afhankelijk van 'bodemtype en bodemvruchtbaarheid. Ook kan het voorkomen dat voormalige landbotrwgronden enige tijd braak liggen voordat
tot bebossing wordt overgegaan. In die gevallen is
•op het tijdstip van bosaanleg reeds sprake van sterke verwildering.
Dit alles brengt met zich mee dat aan het type
plantsoen verschillende eisen, vooral -met betrekking
tot leeftijd en afmetingen, gesteld kunnen worden. In
dit verband zijn o.a. in de boswachterij Kootwijk een
aantal proeven uitgevoerd 'met piantmateriaai van versohiflende leeftijden.
In de praktijk bestond de opvatting dat denneplantsoen van meer dan drie jaar oud niet te verplanten
zou ztijn. Door de vorming van een penwortelstelsel
met weinig haarwortels zouden deze planten na uitplanten n'iet aanslaan. Deze opvatting was gebaseerd
op'het gebruik van resten plantsoen die n'iet speciaal
waren opgekweekt om op vier- of vijfjarige leeftijd te
worden uitgeplant.
In 1965 werd voor'het eerst een proef uitgevoerd
met speciaal daarvoor opgekweekte vierjarige groveden. Deze planten waren jaarlijks op de kwekerij op
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steeds aangepaste plantafstand verplant. Door het regelmatig verplanten kon zich geen penwortelstelsel
vormen, wel ontston'd een zware wortelpruik met veel
haarwortels.
Het vierjarige plantsoen werd vergeleken met het
normaal 'gebruikelijke tweejarige plantsoen. Belde
plantsoentypen werden zondermeer in een zware
grasmat geplant. Vier jaar na het planten bedroeg de
uitval in het op tweejarige leeftijd geplante materiaal
95%, voor het op vierjarige leeftijd uitgeplante materiaal was dit slechts l ^ 1 ) .
In daarna uitgevoerde proeven bleek dat vooral in
droge voorjaren de aanslag en de groei in het eerste
jaar konden worden verbeterd door het weghalen van
de zode.
Ook de'kwaliteit van het plantmateriaai bleek van
grote betekenis te Zijn voor het slagingspercentage.
In het algemeen kan worden 'gesteld dat hoe ouder
de planten zijn hoe meer aandacht aan de kwaliteit
moet worden besteed (22).
De kwaliteit van plantsoen wordt in hoge mate bepaald door de kweekmethode. Vooral de stan'druimte
op de kwekerij en de afpen- en verplantfrequentie
zijn van doorslaggevend belang (22 en resultaten van
nog niet gepubliceerd onderzoek). Een ruime plantafstand stimuleert de diktegroei en de wortelontwikkeling, hierdoor worden stevige planten verkregen.
Daarnaast is het jaarlijks verplanten of afpennen van
het materiaal op de kwekerij noodzakelijk om de
vorming van een zware wortelpruik met veel haarwortels te bevorderen. Het is gebleken dat de beste
resultaten worden behaald met plantsoen dat in elk
geval in het jaar vóór uitplanten op de kwekerij is
verplant
Bodemvoorbereiding en onkruidbestrijding
Uit'het oogpunt van bodemverbeterin'g is grondbewerking voor bosaanleg met Pinussoorten op landbouwgronden in het algemeen niet nodig. Vaak wordt
echter een bewerking toegepast als methode ter
voorkoming of vermindering van de wortelconcurrentie door sterke onkruidgroei. Ook kan in dit verband
een chemische onkruidbestrijding, al of niet in combinatie met grondbewerking, worden uitgevoerd.
!n het begin van de jaren zestig is een aantal
grondbewerkingspro even uitgevoerd in de boswachterijen Grubbenrvorst, Horst en Kootwijk. De proefvelden
in Grubbenvorst en Horst werden beplant met Corsicaanse den, in Kootwijk werd groveden geplant.
In alle proeven werden combinaties van volledige en
pleksgewijze grondbewerking en chemische onkruidbestrijding toegepast in een zware vegetatie met diverse grassoorten.
In geen van de proefvelden werd de vegetatie afdoende'bestreden. Vaak was zelfs sprake van een
ï) Pufbiïkatie in voorbereiding.

averechts effect omdat gemakkelijk te bestrijden
grassen werden gedood, waarna een moeilijk te bestrijden soort als kweek de gelegenheid kreeg zich
snel uitte breiden. In één geval werd de ontwikkeling van wikke zodanig bevorderd dat de dennen
werden overwoekerd zodat ze met de hand moesten
worden vrijgesteld.
•Het effect op de beplanting van een grondbewerking, al of niet in combinatie met een chemische
onkruidbestrijding, was zeer wisselvallig. De indruk
bestaat dat vooral de aanslag van Corsicaanse den
gunstig wordt'beïnvloed door een volledige grondbewerking 1 ). Een combinatie van volledige grondbewerking en chemische onkruidbestrijding resulteerde niet
in een betere aanslag van de planten in vergelijking
met een volledige grondbewerking zonder chemische
onkruidbestrijding.
Gij groveden werd — bij gebruik van tweejarig
plantsoen — een hoger aanslagpercentage bereikt na
volledige grondbewerking in combinatie met toepassing van een bodemherbicide. Het planten van vierjarige groveden zonder meer in de zode resulteerde
echter in een nog hoger aanslagpercentage.
Samenvattend kan worden gesteld dat een volledige
of pleksgewijze grondbewerking vooral in droge voorjaren de aanslag van Oorsicaanse den en in iets
mindere mate ook die van groveden bevordert. Een
conrtbinatie van grondbewerking en chemische onkruidbestrijding leidt meestal niet tot een beter resultaat.
Samenvatting en conclusies
De houtsoortenkeuze'bij bosaanleg op droge landbouwgronden moet in verband met de geringe vochtvoorziening in de meeste gevallen beperkt blijven tot
Pinus soorten. Hiervan vertonen groveden, Corsicaanse den en Koekelaere den de beste groei, zodat
deze soorten het meest voor gebruik op droge landbouwgronden in aanmerking komen. Voor Oorsicaanse
den en waarschijnlijk ook voor Koekelaere den moet
een aantal uitzonderingen worden gemaakt. Deze
kunnen beter niet worden geplant'in de noordelijke
helft van ons land — met uitzondering van de kuststrook— in verband met de gevoeligheid voor
Brunohorstia pinea.
Daar vooral de voormalige aspergegronden in het
zuiden van het land tot de droge landbouwgronden
gerekend moeten worden is deze uitzondering van
beperkte betekenis. Verder moet ten aanzien van het
gebruik van Oorsicaanse den een uitzondering worden gemaakt voor nachtvorstgevoelige plaatsen.
Corsicaanse den en waarschijnlijk ook Koekelaere
den zijn minder gevoelig voor wortelrot dan groveden, zodat deze in bepaalde gevallen in de plaats
van groveden kunnen worden gebruikt. Overigens kan
de kans op aantasting door wortelrot worden verminderd door wijd te planten, zodat minder gezuiverd en
gedund hoeft te worden waardoor minder stobben ont5

staan. Bovendien is het tegengaan van wortelrot door
bespuiting met een sporensuspensie van Peniophora
gigantea eenvoudiger en goedkoper bij een geringer
aantal stobben.
Het te gebruiken plantmateriaal moet geteeld zijn uit
zaad van geselecteerde Nederlandse — en voor Corsicaanse den en Koekelaere den ook Belgische — herkomsten. Bij aankoop van de planten moet men zich
er van overtuigen dat de "voorloop" (de beste planten) in de partij plantsoen aanwezig is, daar deze
voorloop de uiteindelijke opstand moet vormen. De
beste garantie voor >het verkrijgen van een dergelijke
partij plantsoen is het op contract laten telen van de
planten.
Bij de keuze van hettype plantmateriaal moet rekening worden gehouden met de terreinomstandigheden.
Indien een ernstige verwildering van het terrein wordt
verwacht — en dit zal op voormalige landbouwgronden meestal het geval zijn — dan zal het gebruik
van groot, drie- of soms zelfs vierjarig plantsoen de
voorkeur verdienen. Hoe groter of hoe ouder het
plantsoen, des te hoger zijn de eisen die aan de
kwaliteit van de planten moeten worden gesteld. Gebleken is dat plantsoen dat een jaar voor het uitplanten op de kwekerij is verplant beter aanslaat dan
planten die zijn afgepend. Dit betekent dus dat aan
het einde van de leeftijdsformule "1 + 1" moet staan.
Grondbewerking uit oogpunt van bodemverbetering
is in het algemeen voor bosaanleg met Pinus soorten
op droge landbouwgronden niiet nodig. Ook wordt na
grondbewerking niet altijd een betere aanslag van de
planten verkregen, met name geldt dit voor groveden.
Corsicaanse den reageert in het algemeen positiever
op een grondbewerking voor de aanleg.
Pinus soorten zijn in het algemeen weinig gevoelig
voor vocht- en voedsel concurrentie, zodat chemische
of mechanische onkruidbestrijding in de cultuur niet
nodig is. Daarbij komt dat zowel bij grondbewerking
als bij onkruidbestrijding op voormalige landbouwgronden de kans bestaat op verschuiving van de vegetatie in een minder gewenste richting. Hierbij kan
bijvoorbeeld door het wegvallen van de concurrentie
met andere soorten de ontwikkeling van kweek worden gestimuleerd. Aanpassing van het plantsoentype
aan de aanwezige o f t e verwachten onkruidvegetatie
verdient in veel gevallen de voorkeur boven chemische onkruidbestrijding of volledige grondbewerking.
Over de problematiek van de stamtaldichtheid is in
het voorgaande niet gesproken. Aan de bestaande
literatuur (5, 21) konden geen nieuwe gezichtspunten
worden toegevoegd. Er is op dit gebied nog steeds
onderzoek gaande.
Voorlopig kan de praktijk worden geadviseerd om
drie- en vierjarige Pinus op 2 x 2 m te planten. Indien
men gebruik maakt van driejarig plantsoen In sterk
verwilderde terreinen of indien men om andere redenen de kans op uitval aanwezig acht dan kan op
2 x 1,50 m worden geplant.
6
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