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B O N I T E R I N G V A N B O S G R O N D E N , IN H E T B I J Z O N D E R
V O O R D E J A P A N S E LARIKS
- (114,5 : 54 : 174.7 Larix leptolepis (492)]
door
]. SCHELLING

De bonitering van bosgronden in het algemeen. Het is gebruikelijk om
te spreken over goede en slechte gronden, In vele gevallen loopt het oordeel van verschillende mensen vrij sterk uiteen. Als oorzaken hiervoor
zijn aan te wijzen: — verschillen in de mate en de aard van de opgedane
ervaring en de juistheid van de interpretatie, — verschillen in de normen
die worden aangelegd.
Bij de beoordeling van de geschiktheid van verschillende gronden voor
één houtsoort moet door onderzoek en overleg een eenstemmig oordeel
kunnen worden bereikt. Waardeert men een grond echter in het algemeen als bosgrond, dan kan dit op verschillende manieren gebeuren.
1. Naar de opbrengst van een bepaalde houtsoort met hoge waardeproductie. 2. Naar het aantal houtsoorten, dat een hoge boniteit kan
bereiken.
Een grond te waarderen naar de boniteit voor één houtsoort is lastig,
omdat de eisen die deze ene houtsoort aan de grond stelt dan als criterium
gelden. Dit is meestal eenzijdig; een houtsoort kan bijvoorbeeld een gunstige vochtvoorziening verlangen en een laag niveau van minerale voedingsstoffen. Is de grond voor deze ene houtsoort ideaal, dan kan het
dus heel goed zijn, dat alle andere belangrijke houtsoorten er matig of
slecht groeien.
Het beste criterium lijkt daarom de bonitering naar een aantal belangrijke houtsoorten, die enigszins uiteenlopende eisen aan de grond stellen.
Deze algemene bosgrond waardering is o.a, van belang, voor het maken
van plannen op hoog niveau,
•
De beheerder en de adviseur zullen meer belang stellen in een waardering van de kleinste bodemeenheden voor iedere houtsoort afzonderlijk. Bij de bodemkartering wordt gebruik gemaakt van de met de zintuigen waarneembare profielkenmerken. Op grond hiervan kunnen de vochtvoorziening en de bewortelingsmogelijkheden worden beoordeeld.
Het niveau van de aanwezige minerale voedingsstoffen is als regel niet
direct te beoordelen zonder grondmonster-onderzoek in het laboratorium.
Het natuurlijke bodemprofiel bezit meestal een voor ieder bodemtype kenmerkend niveau van chemische vruchtbaarheid. Weten we dat het profiel
onbemest is, dan kan de natuurlijke vruchtbaarheid bij benadering binnen bepaalde grenzen worden aangegeven. Als regel is dit echter onvoldoende nauwkeurig. *
Bij de bonitering op grond van een bodemkaart moet er, wat de bemesting betreft, dus een zeker voorbehoud worden gemaakt. Men kan
classificeren voor het natuurlijke chemische vruchtbaarheidsniveau of voor
het optimale chemische vruchtbaarheidsniveau. Ook is classificatie mogelijk, waarbij men veronderstelt, dat het in een streek normale chemische
vruchtbaarheidsniveau aanwezig is. Dit behoeft dan niet met het optimale
samen te vallen.
Een andere factor, die snel en ingrijpend kan worden gewijzigd, is de
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ontwatering. De classificatie zal daarom voor een bepaalde gedefinieerde
sterkte van ontwatering moeten worden opgezet. Eventueel kan men ook
voor twee verschillende niveau's van ontwatering beide een beoordeling
geven. Het verschil tussen beide geeft dan meteen de invloed van deze
ontwatering op de opbrengst aan.
De bonitering van bosgronden voor de Japanse lariks. De bonitering
wordt opgesteld voor zuivere lariksopstanden. De eisen, die de lariks aan
de grond stelt zijn: 1. een goede vochtvoorziening; a) bij gronden zonder
grondwater, een veldcapaciteit groter dan ongeveer 100 mm in de bewortelde laag; b) bij gronden met grondwater: middelhoge tot lage ligging,
2. een bepaalde pH, N-totaal en P-totaal (zie van Goor) en 3. wanneer
het lag egronden betreft, mogen deze geen langdurig stagnerend grondwater hebben ; een matige ontwatering is gewenst.
Bij de beoordeling van de vochtvoorziening in gronden zonder bereikbaar grondwater (punt la) zit er een adder onder het gras in de aanduiding „in de bewortelde laag". Over de beworteling is nog onvoldoende
bekend. Enkele diepgaande wortels zijn in bepaalde gevallen al voldoende om de balans van slecht naar goed te doen omslaan.
Een sterke teruggang in de boniteit (volgens Schober) in de eerste
20 a 30 jaar, is een normaal verschijnsel op droge gronden, (zie van
Goor). Aan de met de leeftijd toenemende vochtbehoefte van de opstand kan op deze gronden niet worden voldaan. Slechts op de zeer fijne
en uiterst fijne zanden met een lemige bruine bosgrond op een textuur-B
is de vochtvoorziening voldoende.
Het voorkomen van een laag met een grote vochtberging (leemlaag,
lemige, uiterst fijnzandige laag, humeuze laag) op een diepte van 1 a 3 m
vergroot de bewortelbare diepte enorm. Dit verklaart de goede groei van
lariks op licht-humeuze stuifzanden, opgestoven op een vochtig bodemprofiel en op dekzandgronden met leem in de ondergrond.
Het opstellen van een gedetailleerde bodemwaardering voor de lariks
vergt nog nader onderzoek. Grote teleurstellingen kunnen echter worden
voorkomen, door zuivere lariksbossen niet aan te planten op : — droge
heidepodsolgronden, — droge bosgronden (welke niet in loess of uiterst
fijn zand zijn ontwikkeld), — droge zeer humusarme stuifzandgronden,
—- uitgestoven laagten en — kleigronden.
Bij uitstek geschikt voor de aanplant van lariks in midden- en noordNederland zijn: lage heidepodsolgronden op leem, lage heidepodsolgronden, loessleemgronden en zeer fijnzandige lemige bruine bosgronden.
Hierbij is verondersteld, dat de pH en het totaal fosfaatgehalte gunstig
zijn of kunnen worden gemaakt.
Er is een grote groep van gronden, die nog niet met voldoende zekerheid kan worden beoordeeld. Voorlopig zal men beter doen, hierop geen
lariks aan te planten, tenzij voor het verkrijgen van een vooropbrengst.
Dit laatste kan, wegens de dikwijls zeer snelle jeugdgroei die op gronden
met een middelmatige vochtvoorziening optreedt, economisch zeer aanlokkelijk zijn.
De beoordeling van de grond is niet eenvoudig. Een betere fundering
van de houtsoortenkeuze is echter mogelijk op basis van bodemkartering
tezamen met chemisch grondonderzoek.
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Zusammenfassung
Bonitierung von Waldböden, insbesondere für die Japaner Lärche.
Für eine detaillierte Einschätzung sind bei der Japaner Lärche noch
weitere Untersuchungen nötig. Grosse Enttäuschungen kann man aber
vermeiden, wenn man reine Bestände nicht anlegt auf : trockenen Heidepodsolböden, trockenen Waldböden ohne Loess oder äusserst feine
Sande, trockenen sehr Humus-armen Sandböden, ausgewehten Kehlen
und Kleiböden. Zum Anbau der Japaner Lärche eignen sich in den
Niederlanden ganz besonders niedere Heidepodsolböden auf Lehm,
niedere Heidepodsolböden, Loesslehmböden und sehr feinsandige, anlehmige braune Waldböden, wobei angenommen wird, dass das pH
und der Totalphosphat-Gehalt günstig oder in günstigem Sinne zu beeinflussen sind.
GROEI E N G R O E I P L A A T S V A N D E J A P A N S E LARÏKS
[ 114.122 : 114.25 : 114,262 : 174.7 Larix leptolcpis (492)]
door

C. P. VAN GOOR

Probleemstelling en methodiek. Door het intensieve gebruik gedurende
de laatste tientallen jaren van de Japanse lariks (Larix leptolepis) als
economische houtsoort in het Nederlandse bos heeft de bosbouwpractijk
een zeker inzicht verkregen in de eisen die deze boom aan de groeiplaats
stelt. Deze kennis heeft echter hoofdzakelijk betrekking op de physische
bodemfactoren en de waterhuishouding. Alleen groeiplaatsen, die over
een voldoende vochtvoorraad beschikken zijn voor de teelt van Japanse
lariks geschikt. Blokhuis, van 't Hoff, Jansen, Sipkens, Sprangers, Tutein
Nolthenius (1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13).
De waterhuishouding is echter slechts één bepaald facet van de bodemvruchtbaarheid. Omtrent de invloed van de chemische en biologische factoren is nagenoeg niets bekend. W e l hebben bemestingsproeven aangetoond, dat fosfaat een groeibevorderende werking bezit, terwijl kalk geen
invloed blijkt uit te oefenen. Blokhuis, van Goor, Hausser (2, 3, 5). In
overeenstemming hiermede zijn de resultaten die door potproeven werden verkregen, waar fosfaat een positieve en stikstof een negatieve uitwerking op de groei had. Van Goor (4). Voor de Europese lariks, die
principieel niet van de Japanse afwijkt betreffende de eisen aan de chemische factoren, werd in Duitsland aangetoond, dat door hoge pH-waarden, aanvankelijk goed groeiende cultures in de stakenfase groeiremmingen vertonen of zelfs afsterven. Lang (9).
Volledige kennis van de eisen, die de Japanse lariks aan de groeiplaats
stelt, is absoluut noodzakelijk voor een doelmatig gebruik van deze houtsoort in de toekomst, het voorkomen van groeistoornissen en het verhogen
van de aanwas door bodembehandeling. Daartoe zijn door het Bosbouwproefstation T.N.O. in samenwerking met het Staatsbosbeheer, de Stichting voor Bodemkartering en het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek ongeveer 200 proefperken onderzocht, welke over het gehele land
verspreid zijn gelegen. De boniteit is bepaald uit gemiddelde hoogte en
leeftijd volgens de tabel van Schober (10). De waterhuishouding is be~

