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De spontane ondergroei van al of niet door mensen
aangelegd bos is een onderdeel van het ecosysteem. De kennis er van kan direct of indirect via
indicatie van belang zijn voor het kennen van dat
ecosysteem. In het algemeen is die kennis nodig in
verband met evaluatie van het bos en voor het
beheer dat er op gericht Is de waarde te behouden
of te verbeteren. Binnen het bos is het begrip
ecosysteem synoniem met (landschapsecologisch)
bostype. Evaluatie doet men niet in het wilde weg
maar steeds gericht op een bepaald gebruik dat
men van het bos wil maken. In analogie met de term
„land utilization type", wordt hier het woord „bosgebruikstype" voorgesteld. Elk bosgebruikstype eist
zijn eigen "hoedanigheden" ("qualltïes") van het bos
zelf. Evaluatie volgt op het inventariseren en karteren van boseigenschappen, waaruit dan hoedanigheden kunnen worden afgeleid die vergeleken worden met de ideale hoedanigheden voor een bepaald
gebrulkstype zodat daaruit de geschiktheid bepaald
kan worden van een bepaald bos ten opzichte van
dat gebrulkstype.

schappen waaruit de hoedanigheden af te leiden
zijn.
Gewoonlijk maakt men, alvorens hoedanigheden af
te leiden classificaties van onderdelen zoals bodem,
vegetatie, landvorm etc. Voor de herkenning van de
daarbij onderscheiden classificatie-eenheden selecteert men eigenschappen van het betreffende landattribuut, die meetbaar en waarneembaar zijn, maar
op zichzelf geen hoedanigheden met direct belang
voor de evaluatie van het ecosysteem behoeven te
zijn. Met de classificatie-eenheden als geheel hangen wel zulke hoedanigheden samen. In principe
kunnen alle attributen van het bosecosysteem hoedanigheden leveren voor de evaluatie. De spontane
ondergroei is slechts een onderdeel. De kennis
ervan levert in directe zin hoedanigheden In verband
met natuurwaarde (belangwekkende planten en
plantencombinaties die ethisch, esthetisch of wetenschappelijk van belang zijn). Voorts zijn er direct
waarneembare eigenschappen zoals aanwezigheid
van dichte dwergstruiklaag of struiklaag of dichte
grasmat of varenlaag en dergelijke structuureigenschappen, die als hoedanigheden bij bepaalde beheersmaatregelen ten opzichte van produktiebos
gekend moeten zijn om rekening mee te kunnen
houden bij bepaalde werkzaamheden in het bos
(zaaien, planten, kappen, dunnen etc.). Ook de
essentiële bedrijfszaken als de hoeveelheid hout die
aanwezig Is en de hoogte van de bomen alsmede de
leeftijd zijn hoedanigheden die direct aan de vegetatie gemeten kunnen worden en van belang zijn om te
kennen. Zo ook kunnen bepaalde bodemeigenschappen redelijkerwijs direct worden bepaald
evenals reliëf en bepaalde vochtaspecten. In het
bijzonder echter dynamische en tegelijk niet zo
gemakkelijk waarneembare factoren zoals voedingsmineralenhulshouding en vochthuishouding
van het bosecosysteem als ook het klimaat leveren
problemen op bij de directe en vooral ook eenmalige
observatie.

Bij het karteren van een bos moet men dus die
hoedanigheden waar het om gaat wel In het oog
hebben, hoewel men niet uitsluitend op hoedanigheden karteert, maar veelal op karteerbare eigen-

De ervaring leert dat de vegetatie, in ruimte en tijd
gezien, gecorreleerd is met deze aspecten. De houtgroei vertoont een duidelijke relatie met de combinatie, vocht, mineralen, klimaat en eveneens met de
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biotische factor „herkomst". De ondergroei vertoont
echter op eigen wijze een duidelijke correlatie met al
die factoren en kan dus gebruikt worden ais indicator die de potentiële produktiecapaciteit kan aangeven vla o.a. de hoedanigheden eutrofie en vochtIndlcatie van het substraat.
Met name via onderzoek in de naaldhoutbossen Is
waarschijnlijk gemaakt dat de ondergroei scherp
reageert op de bij de humusomzettlng geleidelijk
vrijgemaakte mineralen, op een mineralenstroom
dus, eerder dan op een hoeveelheid die men bepaalt
bij een bodemanalyse. Wat vocht betreft Is het
duidelijk dat de vegetatie niet op freatisch niveau
(GT) maar op voor planten beschikbaar vochtgehalte
reageert. De reactie van de ondiep wortelende
ondergroei kan verschillen van die van de boomlaag die diepere watervoorraden kan aanspreken.
De betrouwbaarheid van de door bosondergroei
geïndiceerde gegevens wordt mede bevestigd door
de mogelijkheid via de ondergroei-indicatie de wetten van minimum factoren (Lundegardh-Mitscherlich) te illustreren en ook de bodemverbeterende
werking van boomgroei op stuifzand aan te tonen.
Er bestaat in Nederland een aantal classificatiesystemen voor loofhoutbossen en een algemeen
uitgewerkt systeem voor naaldhoutbossen die goede
diensten kunnen bewijzen bij de inventarisatie van
het bosecosysteem via de indicatiewaarde van de
bosondergroei en ook wat betreft de hoedanigheden
van die ondergroei zelf in verband met bosbeheer.
De systemen die gebruik maken van socio-oecologische groepen hebben daarbij duidelijk de voorkeur.
Het is af te raden directe correlaties te zoeken
tussen afzonderlijke soorten uit de ondergroei en
houtproduktie, een relatie tussen eutrofie + vochttrappen + klimaat met produktie vormt een gezondere werkmethode. Voor andere doeleinden dan
produktiewaardering zijn de bestaande classificatie*
methoden bruikbaar maar zonder veel moeite nog
beter aan te passen.
1
1.1

Inleiding
Indicatie door vegetatie

Sinds onheugelijke tijden heeft men een verband
herkend tussen het voorkomen van spontane begroeiingen en de aard van het milieu. Herders,
jagers, boeren en in meer recente tijden houtvesters
en boswachters, pasten die kennis toe. Een meer
systematische inventarisatie van de mogelijkheden
is echter meer van de laatste tijden en kwam pas
goed op gang na het ontstaan van de vegetatiekunde. Hierover bestaat een uitgebreide literatuur. In dit

tijdschrift o.a. Sissingh 1976 en van Goor 1950; zie
ook Jansen 1973; Waenink 1974. Er is hier een
duidelijke parallel met de bodemkunde. Ook daar
was met name bij boeren veel kennis over de bodem
aanwezig die pas systematisch kon worden aangewend na het ontwikkelen van de bodemkundige
wetenschappen. Edelman noemde bodemkartering
en bodemkunde dan ook systematiseren van boerenwijsheid. Met evenveel recht kan men toegepaste
vegetatiekunde het systematisch verzamelen en toepassen van de kennis van herders, jagers, houtvesters en boswachters en andere buitenlui noemen. Dit
aspect van systematisch verzamelen en toepassen Is
echter wel essentieel. Gewoonlijk heeft de praktijkbuitenman, wiens kennis op pure ervaring en overlevering binnen de praktijk berust, een goede kennis
van het eigen, steeds beperkte gebied. Zodra de
omstandigheden echter anders zijn kunnen conclusies, getrokken uit bepaalde fenomenen, foutief zijn.
De rol die vegetatie en vegetatiekartering kan
spelen bij het classificeren en evalueren van bos,
volgt uit de theoretische achtergrond van milieuindicaties door onderdelen van dat milieu. Deze
komt daarom aan de orde in hoofdstuk 2. Eerst moet
echter de relatie tussen classificatie, karteren en
waardering nog nader worden besproken.
1.2

Doelgerichte classificatie en evaluatie

Alvorens men tot waarderen kan overgaan moet
men het te waarderen object beschrijven en classificeren (rubriceren). Bos kan men opvatten als een
bepaalde vorm van land of landschap in landschapsoecologische zin, een vorm die rijk is aan
bomen. Bos voldoet dus aan de definitie voor
landschap (zie Zonneveld, Tjallingii en MeesterBroertjes 1975). „Een deel van de ruimte aan het
aardoppervlak, dat bestaat uit een complex van
relatiestelsels, ontstaan door de werking van gesteente, water, lucht, planten, dieren en mens, en dat
in zijn uiterlijke verschijningsvorm een te onderscheiden geheel vormt." Of ook: "een geheel gevormd door de wisselwerking van de levende en de
niet levende natuur in een herkenbaar deel van het
aardoppervlak." Als landschapseenheid kan men
het bos indelen in bostypen gebruikmakend van
eigenschappen die het bos als landeenheld heeft:
soortensamenstelling zowel als bodem, klimaat,
relief, etc. Dit zijn de basiseenheden die men voor
een evaluatie kan gebruiken. In hoofdstuk 2 gaan we
daar nader op in en zien dat een dergelijke bostypologie synoniem is met ecosysteemtypologie.
Voorts dient in het oog te worden gehouden dat de
wijze waarop vegetatiekunde en vegetatiekartering
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dependence In direction of the dependent
reverse dependence of factors on the
landscape Is only shown for the free
roaming organisms man and fauna,
for which i f is most evident

hier hulp kunnen bieden afhangt van het doel.
Bosevaluatie ten behoeve van het gebruik en beheer
van dat bos is niet een eenduidige zaak, er zijn
verschillende soorten gebruik en daarmee beheer
mogelijk.
Teneinde een bos (of ieder ander ecosysteem of
land{schaps)eenheid te waarderen dienen we die
eigenschappen te kennen die het moet hebben om
geschikt te zijn voor een bepaald gebruik. In het
landwaarderingsjargon plegen we zulke eigenschappen "hoedanigheden" (Engels "qualltles") te
noemen (zie Brinkman and Smyth, 1972; zie ook
Zonneveld 1972 and 1976). Elk afzonderlijk gebied
bos, etc. kan dan beoordeeld worden in welke mate
het die eigenschappen (hoedanigheden) bezit. Het
beheer is erop gericht die hoedanigheden te handhaven of eventueel te verbeteren. Het onderzoek,
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inventarisatie, kartering moet er op gericht zijn die
hoedanigheden op te sporen en In duidelijke documenten vast te leggen. Die hoedanigheden, waarnaar
men moet zoeken hangen af van het doel (functie)
waarvoor men het bos wil gebruiken. In analogie van
de term "landgebruikstype" ("land utilization type")
die men in de algemene landevaluatie gebruikt,
stellen we in het geval van bos de term "bosgebrulkstype" voor. leder bosgebrulkstype heeft specifieke functies. Deze functies zijn (zie ook Bouma en
Van der Ploeg 1976, Zonneveld 1976, ongepubliceerde notities voor G.E.M. en W.L.O.):
1 Ethische functie. Bepaalde bostypen vertegenwoordigen een stuk natuur dat bestaansrecht heeft
en daarom object is van natuurbescherming op
ethische grondslag.
2
Produktiefunctie

3 Natuurrecreatie functie. Ruimte bieden waarin
mensen verpozing zoeken vanuit een variatie in
motieven (maar meestal wel uit behoefte aan niet te
sterk technologisch beïnvloede, als natuur ervaren
omgeving) variërend van:
3a „behoefte aan groen" tot
3b innig contact met natuur.
4 Milieubeschermings (volksgezondheids) functie. Meetbare positieve milieu-aspecten zijn windbeschutting, luchtzuivering e.d.
5 Genenreservoir, onderzoek- en onderwijsfuncties (de natuurwetenschappelijke functies bij uitstek) Ook bos kan natuurgebied zijn dat voor de
mens nuttige aspecten zou kunnen bevatten die
deels nog onbekend zijn en zeker nog niet direct
meetbaar zoals sommige planten en dieren die voor
de toekomst bewaard moeten blijven.
6 Signaalfunctie. Wordt wel genoemd, doelend
op het indiceren via zeer gevoelige organismen van
voor de mens schadelijke milieu-invloeden.
7 Buffer-functie.
In bepaalde gevallen worden
natuurgebieden, waaronder bos, geacht bepaalde
schommelingen in schadelijke organismen te kunnen opvangen (overlap met 4 aanwezig).
De bovengenoemde fucties zijn moeilijk te scheiden.
Vooral bij 3 is een grote variatie bij de appreciatie.
De meer deskundige natuurliefhebber heeft voor de
bevrediging van zijn onder 3 genoemde behoefte
een meer natuurlijk bos nodig dan de volslagen leek
op botanisch gebied, wie het een zorg zal zijn of er
dennen, Amerikaanse eiken of andere exoten groei-

en, als het maar bomen zijn die een bos vormen.
Eisen van natuurlijkheid, die zwaar wegen bij 1
gaan dus geleidelijk over ook naar 3, met name
3b). 3, 4 en 7 gaan ook geleidelijk in elkaar over,
want recreatie is niet te scheiden van volksgezondheid. 1 heeft ook alles te maken met geestelijke
volksgezondheid en vloeit daardoor ook over in 3 en
4.
Voorts is 2 redelijk verenigbaar met 3a) en 4 en
maar weinig of niet met 1, terwijl 1 en 5 goed kunnen
samengaan, maar slechts gedeeltelijk en onder
bepaalde voorwaarden met 3 en 4. 6 Is wat vaag,
maar gaat meestal samen met 1 en 5.
Een strikte scheiding van bossen in gebruikstypen
volgens genoemde functies is in de praktijk ook niet
mogelijk, zodat vaak mengvormen van bosgebruikstypen worden aangetroffen.
Niettemin geeft deze indeling enig houvast over de
eigenschappen van het bos die men moet kennen
om tot waardering te kunnen komen en die dus als
hoedanigheden bij die bepaalde waardering optreden. In de hoofdstukken 3 en 4 zal nader worden
ingegaan op de hoedanigheden die gekend moeten
wordenden voortvloeien uit het bosgebrulkstype en
de rol die de verschillende aspecten van het ecosysteem, in het bijzonder de vegetatie bij het karteren en inventariseren van die hoedanigheden kunnen spelen. Hieronder zal nog iets over de algemene
aard van het evaluatieproces worden meegedeeld.
Het evaluatieproces dient duidelijk gestructureerd te
zijn. Dit is met name nodig om een zo goed
mogelijke aanpassing aan evaluerende maatschap-

sa •s-y?^

Een mat van bochtige smele
(Deschanjpsia flexuosa) en
strulsgras (Agrostis spec.
div.) met brede en smalle
stekelvaren
(Dryopteris
austriaca en Dryopteris spinulosa) in grovedennenbos;
op de achtergrond braam
(Rubus 'fruticosus').
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Braam (Rubus 'fruticosus'), brede stekelvaren (Dryopteris
austriaca) en groot laddermos (Pseudoscleropodium
purum). In dit gezelschap komt hier een goed ontwikkelde
vegetatie van lijsterbes (Sorbus aucuparia), zachte berk en
ruwe berk {Betula pubescens resp. Betula pendula) voor.

pelijke denkbeelden en omstandigheden (sociologische zowel als economische) te verwezenlijken, en
regelmatig ook bijstelling mogelijk te maken. In
principe is er daarom een scherpe scheiding nodig
tussen basiskartering (inventarisatie) en een serie
waarderingsstappen die erop volgen. De basiskartering is de kartering van het bos als concreet ecosysteem. Het resultaat daarvan kan een Indeling zijn
ln bostypen, gekarakteriseerd met behulp van fysische (bodemkundige, geomorfologische, geologische. klimatologische) en biologische (vegetatietypen, houtsoorten etc.) eigenschappen. Soms ook
kan het ecosysteem slechts onvolledig worden gekarakteriseerd door slechts een of enkele van bovengenoemde bouwstenen van het ecosysteem.
De eerste waarderlngsstap is het formuleren van
hoedanigheden op basis van het basisonderzoek dat
uiteraard zo gericht moet zijn dat zulke hoedanigheden eruit afgeleid zullen kunnen worden. Vooraf
moet, zoals uit het voorgaande reeds duidelijk is,
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een serie typen van bosgebruik ("bosgebruikstypen") zijn opgesteld die zo volledig mogelijk alle
soorten gebruik van het bos representeren. Voor
ieder gebruikstype moeten zo concreet mogelijke
hoedanigheden worden omschreven waaraan een
bos moet voldoen om optimaal een rol voor dat
gebruikstype te kunnen vervullen. Ook zal moeten
worden omschreven hoe deze door beheer behouden, resp. bevorderd kunnen worden. De volgende
stap is de hoedanigheden, afgeleid uit de basiskartering, te vergelijken met de ideale hoedanigheden
voor ieder van de alternatieve bosgebruikstypen. Het
resultaat daarvan zijn bosgeschiktheidskaarten voor
ieder alternatief gebruikstype: strikt natuurreservaat
(vergelijk 1), produktiebosvoor houtsoort a, b, c, etc.
(vergelijk 2), natuurliefhebbers recreatiebos (vergelijk 3b), algemeen recreatiebos (vergelijk 3a) etc. In
het ideale geval zal planning gebruik maken van
deze gegevens. Dat is dan de laatste stap, het
aanbevolen gebruik, het aanwijzen van concrete
bosgebieden als een bepaald landgebruikstype. Bij
deze evaluatie zijn diverse geledingen van de maatschappij betrokken: specialisten (bosbouwers, ecologen, economen etc.), bestuurders, planologen en
de gewone burger via parlementaire en extra-parlementaire Inspraak. De rol van de "gewone man" In
de maatschappij is drieërlei:
1 Hij bepaalt in een democratisch systeem mede
de verhouding tussen de gewenste bosgebruikstypen zoals bijvoorbeeld produktlebos, recreatiebos,
natuurreservaat (+ eventuele combinaties etc.).
2 Hij dient mede Ingeschakeld bij het vaststellen
van geschiktheidsnormen en bij de geschiktheidsbepaling met name daar waar het om natuurliefhebbers- en recratiebos gaat. Een begrip als natuurwaarde en recreatiewaarde zijn essentieel subjectief
en kunnen slechts bepaald worden via discussie
tussen geïnteresseerden, gesteund maar niet gedomineerd door specialisten. Zie hiervoor meer uitvoerig Zonneveld 1976 (WLO).
3 Bij vaststelling van het aanbevolen gebruik heeft,
via de planologische wetgeving, de burger diverse
rechten terwijl de aanwijzing zelf in principe door
gekozen vertegenwoordigers in gemeente, provincie
en landbestuur geschiedt. De praktijk leert dat in
Nederland buitenparlementaire actiegroepen nodig
zijn om optimale resultaten te krijgen. Er is zelfs in
Nederland een groep niet geheel ten onrechte verontrusten, die liever geen algemene evaluatie laten
uitvoeren maar ad hoe in ieder geval via buitenparlementaire (actiegroep) actie tot besluitvorming willen komen. Naar'onze mening zou dit echter leiden
tot een chaos en ten nadele gaan van belangrijke
natuurwaarden. Zie hiervoor diverse artikelen WLO

1976 en diverse artikelen in Natuur en Landschap
1976. Schematisch is het bovenstaande hieronder
weergegeven.
A

Vaststellen alternatieve
bosgebruikstypen

B

Vaststellen hoedanigheden
van alle bosgebruikstypen

(terugkoppeling
soms nodig)

D

Basisinventarisatie en kartering
van het ecosysteem

Hoedanigheldsbepallng

Geschiktheidsbepaling
(vergelijking Ben E)
C

Omschrijven van beheer (behoud
+ bevordering van hoedanigheden)
G

Aanbevolen gebruik en beheer
(keuze uit A)

Effectueren van bestemming en beheer

BI] dit alles speelt de vegetatiekartering bij D een rol.
De vegetatiekundlge als specialist komt ook bij E en
enigermate bi] F aan de orde. In alle overige speelt
hij "slechts" mee als democratisch burger.
Voor landevaluatie in het algemeen zie Brinkman
en Smyth, Wageningen 1972. Zie ook Zonneveld
1972 en 1976.
2 De theoretische achtergrond van milieuindicatie
De theoretische achtergrond van het gebruik van de
vegetatie of andere landattrlbuten bij land- en bosinventarisatie ligt besloten in het begrip ecosysteem,
leder bos, geheel natuurlijk of een waarvan de
boomsoorten overwegend zijn aangeplant is een
ecosysteem, en wel een landecosysteem. In tegenstelling tot waterecosystemen kunnen we het begrip
landecosysteem opvatten als synoniem met landschap of gewoon land en de meer holistische
(praktische) zin van het woord, zodanig dat een stuk
land(schap) steeds een ecosysteem Is maar een
ecosysteem niet altijd een land(schap) behoeft te
zijn (kan te klein zijn). Een stuk land (een stuk
landschap) dat men bezit, beheert, bezoekt, bestaat
immers altijd uit het eronder liggend gesteente, de
bodem, de begroeiing wortelend in die bodem en

oprijzend in de atmosfeer er boven. De vegetatie is
opgebouwd uiteen bepaalde flora.
Voorts is het land gekenmerkt door een bepaalde
vorm van de bodemoppervlakte: het reliëf of de
"landvorm" en leeft er een bepaalde dierenwereld en
is er tenslotte op een of andere manier iets van de
mens bemerkbaar (zie ook fig. 1). In principe is het
mogelijk een classificatie op te bouwen van landeenheden in bovengenoemde zin. De kleinste eenheid die nog te onderscheiden is en dus de basis van
een land(schaps)ciassificatie is, noemt men wel (met
Carl Troll) een "ecotoop". (Een Engels synoniem Is
ook wel "site" wat echter ook weer verwarrend Is,
daar "site" ook een meer algemene betekenis heeft).
Het in de bosbouw gebruikte begrip groeiplaats of
„Standort" is er weer nauw mee verwant. Hoewel
daar meestal alles van het ecosysteem met uitzondering van de boomlaag wordt bedoeld. Ecotopen
zijn gekarakteriseerd door de combinatie van "landattributen" waaruit ze bestaan, dat wil zeggen door
gesteente, bodemtype, landvorm, vegetatietype, klimaat, water, fauna en mens. Ze zijn ook kenbaar aan
het uiterlijk, de fysiognomie. In de praktijk bestaat er
nog geen algemene abstracte ecotopentypologie
(typiflcatie). Wel wordt op ruime schaal gebruik
gemaakt van het landschapsbegrip in kaartlegenda's
( - chorologische classificatie). De eenheden worden
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dan gekarakteriseerd via de classificatiesystemen
van de afzonderlijke iandattributen met name de
geologie, bodem, landvorm en vegetatie. De vraag is
nu: welke van deze is nu het belangrijkste, speciaal
als we over bos spreken, of moet aan alle gelijke
waarde worden gehecht of ook is de uiterlijke
verschijningsvorm {fysiognomie) Inclusief de daaraan gekoppelde esthetische maar ook historische
waarde doorslaggevend. De praktijk weerspiegelt
allerlei opvattingen daarover. We zien kaarten waarvan de legenda uitsluitend is uitgedrukt in bodemtermen zoals bijvoorbeeld de bodemkaart van Nederland, schaal 1 :200.000, een kaart die in wezen
een goede (globale uiteraard) iandschapskaart is
waar de waarneming van geologie, geomorfologle,
vegetatie en bodemgebruik, naast bodem, aanzienlijk heeft bijgedragen tot het resultaat. Andere kaarten geven puur bodem of vegetatie weer, daarnaast
bestaan geomorfologische en geologische kaarten
op allerlei schalen evenals fysiognomische indelingen al of niet met historische leidraden. Al dit soort
kaarten en indelingen bestaan terecht. Zij zijn het
gevolg van een geleidelijk uiteengroeien van de
wetenschappen die zich met de oppervlakte van de
aarde bezighouden en vanuit een algemene aardrijkskunde (geografie) ontwikkelden tot geologie,
bodemkunde, plantengeografie etc. In recente tijden
is er een tendens om weer tot een Integratie van al
die wetenschappen te komen via de landschapskunde meer algemeen aangeduid als "landschapsecologie".
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Noordelijke variant met rode
bosbes
(Vaccinium
vitisidaea), tevens bosbesvariant,
in grovedennenbos.
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Kaarten nu zijn niet alleen een middel om kennis
over te brengen. Karteren Is ook een onderzoeksmethode. Geologen, geomorfologen, bodemkundigen noch vegetatiekundigen kunnen goed werken
zonder hun studie-object te karteren. Als het echter
gaat om de toepassing, zijn afzonderlijke kaarten in
vele gevallen toch weer minder geschikt. Men is
immers in landbouw- en bosbouwkrlngen bijvoorbeeld geïnteresseerd in de aard, produktiecapaciteit
etc. van een stuk land op zich, van'de gehele
ecotoop of combinatie van ecotopen. Dus hoe moet
dat dan met die afzonderlijke kaarten? Voor we die
vraag kunnen beantwoorden moeten we het land
(ecotoop) begrip nog wat nader bezien. Dit doen we
aan de hand van figuur 1. Hier is uitgebeeld dat het
land(schap) wordt gevormd door een aantal landattributen, het gesteente, landvorm, bodem, water,
flora, vegetatie klimaat (atmosfeer)1), fauna, mens.
Deze, zelf ieder op zich reeds uiterst complexe
(holistische) begrippen, treden op als bouwsteen,
maar tegelijkertijd ook ais factor die elk van de
andere beïnvloedt. Immers, men weet dat een verandering in klimaat, verandering in vegetatie, bodem, fauna etc. teweeg brengt. Als Iedere factor
iedere andere beïnvloedt, is Ieder landattribuut dus
ook een afhankelijke. Het grondbeginsel van de
landschapsecologie is dan ook de erkenning en
bestudering van het drievoudig karakter van de
Iandattributen: bouwsteen, factoren afhankelijke.
Met Inbegrip van de kosmische krachten die vla die atmosfeer het aardoppervlak bereiken en tevens afhankell[k 2ljn van de breedtegraad.
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Als deze relaties tussen de landattrlbuten absoluut
zijn en de classificatiesystemen volmaakt zouden
zijn, zou het niets uitmaken welk landattribuut men
inventariseert om de ecosystemen (ecotopen, landschappen) te karakteriseren, immers alle zijn afhankelijk van elkaar en kunnen dus ook als eikaars
indicator worden gebruikt. Men mag aannemen dat
de relaties inderdaad absoluut zijn, echter uitsluitend
wanneer ze worden bezien, niet alleen in de ruimte,
maar ook in de tijdl Vandaar dat in figuur 1 de tijd
niet, zoals In sommige bodemkundige en ecologische handboeken als een factor is opgevoerd, maar
als een vierde dimensie waar binnen zich de relaties
afspelen, leder soort relatie vraagt zijn eigen tijd om
gerealiseerd te worden. Vegetatie reageert vaak
nogal snel op een verandering, bodem wat langzamer, landvorm (erosie) soms snel, soms langzamer, microklimaat uiterst snel, macroklimaat
meestal zeer traag etc. Sommige reactiesnelheden
meet men in seconden, andere in duizenden eeuwen. De consequentie Is in ieder geval dat bij een
momentopname bepaalde coïncidenties kunnen
worden vastgesteld op een bepaalde plaats, die op
een ander tijdstip anders kunnen zijn. Binnen een
ecotoop kunnen dus veranderingen aan de gang zijn
die men met een momentopname niet waarneemt.
Een gelijke vegetatie aangetroffen op een bepaald
moment kan bij een ander ecosysteem horen dat
potentieel andere mogelijkheden heeft. Ook kunnen
verschillende vegetaties voorkomen in landschapseenheden die men potentieel ecologisch gelijk acht.
Dit laatste geval komt veel voor bij menselijk beïnvloede vegetaties. In natuurlijke staat in een bepaald
geval zou daar alles gelijk kunnen zijn: de mens
heeft echter gehakt, of gezaaid of geplant zodat op
een potentieel gelijke standplaats verschillende
ecosystemen zijn ontstaan *.
Op grond van deze overwegingen kan men stellen
dat voor een zo goed mogelijke karakterisering van
de standplaats een bodemkundige, vegetatiekundige, geomorfologische, klimatologische en geologische beschrijving nuttig is. Praktisch Is dat echter
niet altijd mogelijk of zelfs niet strikt nodig. Als men
dit zou willen doen door evenzovele afzonderlijke
karteringen is het zeker dat een en ander beslist zeer
duur gaat worden en daardoor in vele gevallen
automatisch achterwege gaat blijven. Gecombineerd
in zogenaamde land(schaps)kartering zijn er echter
reeds meer mogelijkheden. Deze zijn het grootste in
natuurlijke gebieden of daar waar de menselijke
invloed over grote oppervlakte gelijk is.
De verschillende landattrlbuten zijn daar maximaal met elkaar gecorreleerd ook tijdens de momentopname en kunnen gemakkelijk worden be-
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schreven en gekarteerd tijdens een veldopname (al
of niet met behulp van luchtfoto's). Naarmate men
meer details wenst te weten maar vooral naarmate
de menselijke invloed meer dwars door allerlei
natuurlijke verschillen heen loopt, wordt gecombineerde opname moeilijker en zal men zich zeker
tijdens de vegetatieopname op de landattributen
(c.q. de vegetatie) meer afzonderlijk moeten concentreren. Toch kan het eindresultaat in een Ideaal
geval weer worden weergegeven op de wijze waarbij
die geschiedt bij een landschapskartering: in de
vorm van een tabel waarbij voor iedere kaarteenheid
wordt aangegeven het vegetatietype, het bodemtype, de geologie en de landvorm, ieder eventueel
voorzien van bepaalde bijzonderheden of extra
meetbare parameters die bij de beoordeling van
geschiktheden van belang kunnen zijn. In zo een
tabel ondersteunen de diverse classificaties elkaar.
Zo kan bijvoorbeeld later blijken dat eenzelfde
bodemtype, blijkt voor te komen op verschillende
geologische ondergrond en de vegetatie ook verschillend is. Het is dan verdeeld over verschillende
(and(schaps)typen, ieder eventueel met een eigen
produktiecapaciteit.
Vaker nog hebben diverse landschapstypen een
gelijke geologie en lithologie, maar een verschillend
bodemtype, of zijn gelijk in bodem, gesteente en
landvorm maar dragen als gevolg van menselijk
handelen een andere vegetatie en komen daardoor
in verschillende landschapsonderdelen voor, die
toch ook een verschillende produktiecapaciteit kunnen hebben.
Met name op humuspodzolen in het Nederlandse
bos treft men dit laatste voorbeeld aan. Het behoeft

* Noot
Er Is een neiging bij verschillende ecologen de begrippen vegetatie en
ecos/steem alleen te gebruiken voor weinig door de mens beïnvloede
toestanden. Aanplantingen zouden daar dan niet onder vallen. Vegetatiekaarten zou men alleen kunnen maken In spontane plantengroei. De moe1ll|Kheld Is
Moe de Invloed van de mens te meten. Vanoudsher heelt de studie van heiden
en blauwgraslanden en andere seml-natuurlljke vegetaties als savannen e.d.
terecht de volle aandacht van vegetatiekundlgen en andere ecologen gehad,
hoewel de mens bij het ontstaan en de Instandhouding een dominerende rol
vervult.
Een grens waar de menselijke Invloed te groot wordt om nog van
ecosysteem, resp. vegetatie te kunnen spreken la moeilijk aan te geven.
Bovendien Is het naar mijn mening niet correct De mens beïnvloedt de
begroeiing en het ecosysteem als geheel in een sterkere of zwakkere mate, ls
dus een al of niet aanwezige tactor die het geheel helpt bepalen en ls dus een
onderdeel van het ecosysteem, een milieufactor voor de vegetatie. In de
praktijk van het onderzoek ligt de zaak al eenvoudiger. In een volkomen
schoon gewiede kwekerij waar aardbeien op stro worden gekweekt e.d. zal
ecosysteem-studie en zeker vegetatlekundige studie weinig eer kunnen
behalen. In een akker waar behalve het gezaaide gewas gewoonlijk nog meer
dan een tiental soorten volkomen spontane onkruiden optreden wordt vegetatiekundlgo studio reeds zinvol ook In het licht van praktische toepassing (zie
Bannink, Leys en Zonneveld 1973). in een aangeplant bos ligt de zaak net zo.
De omstandigheden zijn dan echter nog meer geschikt daar een bos tenminste
enige decennia blljtt bestaan zonder ernstige storing en er zich dus ecosystemen kunnen ontwikkelen met een zekere stabiliteit In tegenstelling tot
akkers die in wezen kunstmatig In stand gehouden cyclisch optredende
pion Iers vegetaties zijn.
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Figuur 2. Overzicht (tevens determineerschema) van de.soortencombl naties van de gezelschappen in de lichte naaldbosformatie. (Bedekkingsgraad = abundatle/bedekking).

geen betoog dat in zulke gevallen aan de vegetatieclassificatie hoge eisen wordt gesteld daar deze hier
de indeling in landeenheden en daarmee de potentiële produktie- of andere gebruiksklassen bepaalt.
Of men de voorkeur geeft aan afzonderlijke kaarten,
of eventueel gecombineerde kaarten maar afzonderlijke opnamen, of dat men uit overweging van
efficiëntie zoveel mogelijk slechts één soort kartering doet en een keuze maakt uit vegetatie, bodem
geologie of geomorfologie, het is duidelijk dat er
Inzicht moet bestaan over de relatie tussen alle
milieufactoren en ook tussen het als karteringsobject uitverkoren milieu-attribuut en het doel waarvoor men een evaluatie wil maken. Slechts op grond
van dat inzicht kan men bepalen of een, en zo ja
welk landschapsattribuut de meeste nadruk zal verkrijgen of zelfs als alleen zaligmakend milieukenmerk zal worden gebruikt. In hoofdstuk 3 zal de
indicatiewaarde gericht op evaluatie ten behoeve
van produktiecapacitelt worden besproken. In
hoofdstuk 4 komen overige waarderingsaspecten
aan de orde.
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3 Waarneming en jndicatie ten behoeve van
waardering van de produktiecapacitelt (waardering
ten opzichte van produktiebos-gebruikstype)
Het doel waarvoor men de classificatie en kartering
maakt was in het verleden vóór alles de produktiecapaciteit, de "groeiplaatsboniteit". Het Is van belang op te merken dat men zich bij de groeiplaatsboniteit interesseert voor een bepaald facet van één
van de landattributen en wel de houthoeveelheid in
de vegetatie op een bepaalde leeftijd.
Dat is dus een potentiële eigenschap van de
vegetatie zelf. We weten dat de groei, dus ook de
houtgroei, wordt veroorzaakt door levensprocessen
waarvoor zonlicht (via de atmosfeer tot ons komend), water, mineralen uit de bodem en een
bepaald optimaal temperatuurtraject essentieel zijn
en voorts dat er een substraat moet zijn om houvast
aan te hebben (bomen vliegen noch zweven) en is
dus geneigd om, als men meer causaal wil werken,
bodemmineralen, grondwater en klimaat allereerst
te bekijken. Uiteraard speelt de eigen aard van de
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hout(boom)soort een belangrijke rol. In genoemde
groeifactoren zijn dus de "hoedanigheden" te zoeken (zie hoofdstuk 1.2) die bij de evaluatie een rot
gaat spelen. Daar van uitgaande is het logisch dat
men binnen een bepaald klimaatsgebied en bi] een
gegeven houtsoort het vooral zoekt en zocht In de
bodem en het schijnt even logisch dat men dus de
bodemkundige opdracht geeft een bijdrage te leveren. Men wil echter kaarten. Dat wil zeggen, men
moet karteren en dus de bodem kunnen classificeren aan relatief gemakkelijk herkenbare, karteerbare eigenschappen. In het algemeen zijn dat niet de
parameters die de houtgroel direct beïnvloeden. Met
name zijn de mineralen onzichtbaar en slechts vla
chemisch onderzoek, en dan nog maar zeer grof te
benaderen. Vocht en lucht In de bodem Is evenmin
goed te zien, zij het in extremen wel te voelen, maar
bovendien aan zodanige schommelingen onderhevig dat met één enkele waarneming, zoals bij
karteringen voldoende moet zijn, geen classificatie
gedaan kan worden.
Strikt genomen geldt iets soortgelijks ook voor de

mineralen. Immers we zijn niet geïnteresseerd in de
hoeveelheid mineralen die aanwezig zijn op een
bepaald moment. Binnen het ecosysteem is in de
eerste plaats van belang hoeveel mineralen er op elk
moment beschikbaar komen en effectief worden
opgenomen door de vegetatie. We stellen dus belang in een "mineralenstroorrT. Juist die factor
"beschikbaar zijn" en "mineralenstroom" maakt dat
we beslist niet alleen naar de bodem behoeven te
kijken als we zoeken naar gemakkelijk karteerbare
eigenschappen die samenhangen met vocht- en
mineralenbeschikbaarheid voor de houtproduktie.
Die begrippen hebben immers betrekking op het
stelsel als geheel en niet op een attribuut zoals
alleen de bodem. In principe komt ieder onderdeel
van het ecosysteem daar voor in aanmerking. Laten
wij nagaan wat de verschillende landattributen in dit
opzicht kunnen leveren.
Klimaat Het klimaat (zonnestraling, luchttemperatuur en vochtigheid en de schommelingen daarin)
zal zeker invloed hebben op mineralen- en vocht53
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Figuur 3. Verband tussen bodemeenheid, vegetatie en
boomhoogte van groveden op stuifzand (Kootwijk). Getallen op de kolommen: aantal waarnemingen.

voorziening '). Het klimaat echter is moeilijk direct te
karteren daar het te zeer fluctueert. Het macroklimaat kan, In een vlak gebied, zeker bij ons over vrij
grote oppervlakte als gelijk worden beschouwd.
Mesoklimaatverschillen worden door landvorm
(geomorfologie) met de grotere vegetatiestructuren
bepaald. Het microklimaat wordt grotendeels door
de vegetatiestructuur zelf gevarieerd. De karteerder
heeft hier dus weinig te zoeken. De meeste klimaateigenschappen die van belang zijn om te worden
gekarteerd worden via vegetatie weergegeven. De
klimaatkartering via meteorologische waarnemingen, o.a. via weersatellieten, betreft een heel andere
schaal die hier niet ter zake doet.
De geologie, bij ons betrekking hebbend op
overwegend ongeconsolideerde sedimenten, als
moedergesteente geeft enig houvast. Moedergesteenten variëren in mineraalrijkdom. Men mag
verwachten dat globaal gezien een rijker moedergesteente (sediment) met hogere beschikbaarheid
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van mineralen In de bodem gepaard zal gaan dan
een armere bron bij gelijke klimatologische en
overige omstandigheden. Karteren van sedimenten
naar mineraalrijkdom is dan ook zinvol en in sommige gevallen ook mogelijk. In Nederlandse omstandigheden geschiedt dit meestal samen met de
bodemkartering.
De bodem levert In de eerste plaats direct gemakkelijk waarneembare gegevens op over de stevigheid
van het substraat als steun voor het gewas. Voor
onze gewone bosbouwomstandigheden speelt dit
overigens een beperkte rol (voornamelijk bij onrijpe
sedimentaire bodems en ondiep bewortelbare gronden). Wat de mineralenvoorziening betreft weet de
bodemkundige van relaties tussen profielvorming en
beschikbare mineraten. Bij zeer lage gehalten Is er
over het algemeen minder bodemleven en meer
uitspoeling van diverse stoffen. De uitspoeling
brengt nog grotere verarming teweeg (podzolisatie). Er is dus een zekere correlatie die echter
opgeheven kan zijn door bemesting zonder dat het
bodemprofiel daar de eerste eeuwen duidelijk zichtbare kenmerken van toont. Een ander redelijk waarneembare eigenschap waarmee de hoeveelheid en
daarmee enigermate de beschikbaarheid samen kan
hangen is de hoeveelheid fijne fractie In de grond,
mineraal zowel als organisch. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt in de bodemkartering (textuur
en humusgehalte zijn beide redelijk In het veld te
schatten). Ook hier echter is beslist geen strikt
verband aanwezig, ook hier kan aanvoer van mineralen van elders (natuurlijke of kunstmatige bemesting) aanzienlijke verschillen veroorzaken. Een strikter verband bestaat tussen de aard (soort) van de
humus en de mineralenrljkdom. Deze is echter niet
zo eenvoudig te karteren, bovendien gaan we hier al
over naar de levende landattributen vegetatie, flora
en fauna waarvan de organische stof in de bodem de
dode resten zijn.
Het reliëf (landvorm, geomorfologie) heeft op
zichzelf weinig directs te bieden, indirect is de steilte
van hellingen gerelateerd aan de stevigheid van het
substraat, het meso- en microklimaat, waarbij de
expositie ten opzichte van de zonnestand een rol
speelt en met de watervoorziening, en daarmee
vooral ook de bodem. Reliëf is zeer goed karteerbaar en wordt dan ook vrijwel steeds in hoge mate
gebruikt vanwege de sterke relaties met andere
landattributen die indirect mede via het reliëf op

') (Noot: Er zijn zelfs aanwijzingen dat morfologisch nauw verwante bodemprofielen In gebieden met hoge regenval een andere vegetatie dragen, wijzend
op verschillende „mineralenstroom", dan In gebieden met lagere regenval o.a. verschillen tussen Ierse en Nederlandse omstandigheden).

kaart gebracht kunnen worden, vooral wat hun
begrenzingen betreft.
Het water op zichzelf biedt zoals reeds is opgemerkt weinig directe karterlngsmogelijkheden, maar
moet via geomorfologische aspecten (bijv. drainagepatroon, depressies, rivlervormen etc.) en
vegetatie worden weergegeven op kaarten. Blijft
over de levende have van het ecosysteem: flora,
fauna en vegetatie. Een belangrijk aspect in tegenstelling tot de andere landattributen is, dat we hier
gegevens mogen verwachten van "gebruikers"-zijde.
We willen informatie over mineralenstroom en water,
die worden gebruikt door organismen. Organismen
zelf kunnen "het best zeggen" hoe de kwaliteit van
de levering is. Het gebruik van biologische indicatoren is ook elders algemeen waar directe bepaling
moeilijkheden oplevert (vitaminen, groeistoffen, etc.).
Er is in ieder ecosysteem een specifieke fauna.
Deze vormt echter geen gemakkelijk karteringsobject. Voor kleinere dieren geldt dat ze moeilijk
kwantitatief waarneembaar zijn en dus weinig geschikt voor herkenning. Grotere dieren zijn te beweeglijk en bewonen vaak geheel verschillende
ecosystemen tegelijk. Toch worden beslist wel duidelijke verbanden met eutrofie en vochtigheid waargenomen. Zo kan men in meer natuurlijke streken
maar zelfs hier en daar In Nederland nog wel de
aanwezigheid van riviertjes en poelen op afstand
horen, o.a. aan het geluid van bepaalde, daar
huizende vogels of kikkers en insekten.
Veel van de relaties, met name met de eutrofie,
verlopen echter toch via de vegetatie die op zichzelf
een karteringsonderwerp bij uitstek vormt. Flora is
gemakkelijk herkenbaar zonder andere moeite dan
kennis van plantesoorten. Het gebruik van plantenindicatoren is wijd verbreid. Er bestaan lijsten
soorten met hun indicatiewaarde voor diverse
milieu-omstandigheden (Ellenberg 1974). Er zijn
zelfs pogingen gedaan om soorten direct te correleren met groeiplaatsboniteit, uitgedrukt in hoogte/
leeftijd van bomen (Jansen 1973). Er is echter een
groot gevaar. Een algemeen verschijnsel kan dit
illustreren.
Iedere plant heeft een zeker areaal van voorkomen op de wereld dat in hoge mate wordt bepaald
door o.a. het klimaat. In het randgebied van zijn
areaal blijkt iedere plant gewoonlijk binnen nauwere
grenzen aan bepaalde bodemgesteldheid qua mineralen of vochtvoorziening te zijn gebonden dan in het
centrum. Kennelijk is de plant in dit laatste "zo goed
thuis" dat hij minder optimale omstandigheden van
de bodem beter verdragen kan dan daar waar hij op
de grens van zijn mogelijkheden wat klimaat betreft
komt. Aan de periferie van hun areaal blijken

planten daarom betere bodem- en vochtindicatoren
te zijn. Bij het toepassen van buitenlandse ervaring
moet men hiermee terdege rekening houden. Soortgelijke verschillen treden op wanneer een andere
hoofdmilleufactor verschilt. Zo zullen bepaalde planten bij dichte beschaduwing anders reageren op
bijvoorbeeld eutrofie van het substraat dan wanneer
ze in het volle licht staan. Hier raken we echter reeds
aan het hoogst ingewikkelde karakter van de ecologie. Want licht heeft ook invloed op andere aspecten
van het milieu en kan daardoor ook invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van mineralen. Planten
beïnvloeden elkaar op allerlei manieren onderling.
Voorts zijn er zogenaamde ecotypen van planten;
dat zijn planten die uiterlijk niet van elkaar zijn te
onderscheiden, maar toch via selectie een verschillend gedrag hebben ontwikkeld ten opzichte van
bepaalde milieufactoren.
Kortom, planten gedragen zich verschillend al
naar het milieu inclusief de beïnvloeding door andere planten en ook dieren waar ze zich bevinden. Dit
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Figuur 4. Duinvaaggronden in de gebieden Kootwijk en
en Kootwijk-radio. Bij de gemiddelde lijnen zijn in de
bodemeenheden 3 + 4, 6 + 7 en 9 + 1 0 paarsgewijs samengenomen.
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is nu wel niet zo erg dat het voorkomen van één
bepaalde soort helemaal geen waarde heeft, maar
indicaties worden er in vele gevallen wel door
vertroebeld en minder nauwkeurig door. Bovendien,
indien bovengenoemde verschijnselen In het geheel
niet bestonden, dan nog Is het wenselijk niet af te
gaan op enkele soorten uit de flora alleen, maar op
zijn minst van groepen van soorten, daar de indicatie
van verschillende soorten elkaar aanvult.
Het karteren van flora in de zin van soortenlijsten
per gebied is echter geen eenvoudige zaak. Het
probleem van waar de grenzen te leggen moet dan
worden opgelost. Meestal verdeelt men een gebied
in rechthoekige cellen waarbinnen geïnventariseerd
wordt (IVON systeem). Men heeft dezelfde moeilijkheden als bij dat type bodemkarterlng waarbij men
allerlei losse bodemparameters wil vast leggen en
geen natuurlijke basis heeft om eenheden in het veld
af te grenzen. Het logisch antwoord voor dat laatste
bij de plantenwereld is het onderscheiden van vegetatietypen. Zo ontstond dan ook via de plantengeografie de vegetatiekunde. Niet alleen de floralijsten,
maar bovendien de vegetatiestructuur, die veel meer
houvast geeft voor het trekken van grenzen in het
veld, speelt daarbij een rol als vegetatiekenmerk, al
moet in de praktijk van de Nederlandse bosvegetatiekartering de floristlsche Indeling binnen het bos
prevaleren.
Evenals bodemtypen zijn vegetatie-eenheden min
of meer holistische begrippen, waarvan relaties tot
andere aspecten van het milieu (indicatiewaarde dus
ook) worden bepaald voor het type als geheel; dat
wil zeggen voor een combinatie van soorten +
structuur. Op deze wijze wordt de storende invloed
van verschillend gedrag van soorten onder verschillende omstandigheden In grote mate ondervangen.
IJken van soorten op bepaalde milieufactoren is
mogelijk binnen duidelijk omschreven eenheden
{associaties soms ook verbonden). Zie Tüxen (1958)
en Bannink, Leys en Zonneveld (1974).
Bannink, Leys en Zonneveld (1973) hebben nu in
een over een reeks van jaren uitgestrekt onderzoek,
in nauwe samenwerking met de bosbouwpraktijk, in
het veld zowel als uit de literatuur In Nederland
aangetoond dat voor het indiceren van de produktiecapaciteit van met name het Nederlandse naaldbos de vegetatietypen onontbeerlijk zijn. Er komen
met name op de humuspodzolen ecologische verschillen voor die niet karteerbaar zijn met hydrologische en geologische en strikt bodemkundige methoden. Het betreft verschillen in beschikbaarheid
van minerale voedingsstoffen (waarschijnlijk fosfaat,
maar eventueel ook andere) die slechts met moeizaam bodemchemlsch onderzoek aantoonbaar,
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maar zonder vegetatie In het veld niet waarneembaar zijn. Daarnaast geeft de vegetatie indicatie over
ook met bodemkundige, geomorfologische en geologische karteringsmethoden waarneembare zaken
en kan daarbij dus verfijnend helpen of op zijn minst
observatie op afstand bevorderen daar vegetatieverschiilen uiteraard eerder en gemakkelijker zichtbaar
zijn dan bodem en gesteente. Ook duidt de vegetatie
in een aantal gevallen er op dat geheel verschillende
bodemtypen ecologisch overeenkomstig ("analoog")
en in de praktijk dan ook qua produktie gelijkwaardig kunnen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
bepaalde stuifzandtypen en sommige moder- en
humuspodzolen op dekzand, ten opzichte van de
boniteit van groveden en andere naaldhoutsoorten.
In genoemde publikatie is voor het Nederlandse
bos uitvoerig documentatiemateriaal bijeengebracht
waaruit blijkt dat met behulp van vegetatie vastgestelde mineralenvoorziening en de met vegetatie en
bodemkartering gekarteerde vochttoestand van de
bodem redelijk betrouwbaar de produktiecapaciteit
(groeiplaatsbonitelt) geschat kan worden. Daarbij
bleek onder andere dat op gronden met relatief
hoge vruchtbaarheid de boomgroei sterk kan variëren in relatie tot de vochtvoorzienlng. De wet van
de invloed van minimumfactoren (MitscherlichLundegardh) wordt daarbij fraai geïllustreerd. Opvallend was ook, dat hoewel de herkomst van het
ptantmateriaal, bijvoorbeeld van groveden, ongetwijfeld een rol speelt bi] de opstandsboniteit, deze in
grote lijnen het beeld toch niet al te zeer verstoort.
De combinatie mineralen- en vochtvoorzienlng
speelt een dominerende rol. Verschillen die soms
aan herkomst zijn geweten zijn eventueel toch van
edaflsche oorsprong. Het direct meten van mineralen-verschillen in de bodem is buitengewoon moeilijk, omdat het om zeer kleine hoeveelheden fosfaat,
kali, stikstof en eventueel ook nog veel schaarsere
sporenelementen gaat. Deze komen bovendien
slechts geleidelijk vrij bij de omzetting van organische stof, en vormen zoals reeds opgemerkt een
mineralenstroom eerder dan een constante hoeveelheid. Deze "stroom" wordt via de vegetatie op
een biologische manier als een sommatie of integratie weergegeven. Door deze methode van karteren
werd ook de aandacht gevestigd op verschillende
bodemeigenschappen die deels nog bestudering
vragen. Zo bleek bij deze methode dat een enige
meters diep liggende humeuze ondergrond (begraven podzolprofiel) wat mineralenvoorziening betreft,
invloed had op weinig diep wortelende spontane vegetatie. De oorzaak van die invloed is nog onbekend.
De pompwerking van bomen zal waarschijnlijk een
rol spelen, maar eventueel zou een en ander ook

tijdens sedimentatie bewerkstelligd kunnen zijn. Zie
hiervoor ook hoofdstuk 6, Daar is ook beschreven
hoe met behulp van deze Indicatiemethode over
geruime tijd het verloop van de mineralenstroom is
gevolgd en hoe daardoor enig Inzicht verkregen kan
worden over de invloed van de groveden op de
bodem waarop hij groeit. In hoofdstuk 5 is het
principe van het door ons ontwikkelde vegetatieclassificatiesysteem beschreven.
4 Waarneming ten behoeve van waardering van
diverse overige bos-gebruiks-typen
In hoofdstuk 1 zijn een aantal bosfuncties genoemd
die vrijwel nooit puur in een bosgebruikstype optreden, maar vaak gecombineerd zijn.
Dit zijn:
1 ,,Ethische functie".
2 Produktiefunctie.
3 Natuur-recreatiefunctie.
4 Milieubeschermings(volksgezondheid)functie.
5 Genenreservoir + onderzoek + onderwijsfunctie
(natuurwetenschappelijke functies)
6 Signaalfunctie.
7 Bufferfunctie.
Als hoedanigheden van het bosecosysteem die van
belang zijn voor de produktiefunctie zijn in het vorige
hoofdstuk naast de aanwezigheid en de aard van de
houtproducent zelf vooral genoemd eutrofie (mineralenvoorzlenlng) en water met daarnaast de stevigheid van de bodem en het klimaat. De rol die
vegetatie daar speelt bij de kartering is behalve het
aangeven van de houtsoort een indicerende. De
belangrijkste hoedanigheden voor de "ethische
functie", het stuk natuur dat recht heeft op bestaan,
zijn: (on)vervangbaarheid, gaafheid, zeldzaamheid
(van geheel en onderdelen zoals diverse plantensoorten maar ook bodemtypen etc.), in zekere zin
ook diversiteit. Al deze hoedanigheden gelden voor
het ecosysteem als geheel en tevens voor de onderdelen, zoals het gesteente, het bodemprofiel, de
flora (de plantensoorten dus), de fauna, de landvorm, het klimaat en het water als ook voor het
visuele aspect.
Diversiteit en zeldzaamheid vereisen een zeer de
volledigheid benaderende inventarisatie. Het tijdrovendste deel daarvan Is de flora en de fauna. De
vegetatietypen moeten in dit geval berusten op een
typologie van algemene aard waar alle facetten van
de vegetatie in zijn verwerkt. Het florawerk zal in het
algemeen in nauwe samenwerking met de vegetatiekundige, zelden geheel door deze laatste zelf worden verricht, daar het een geheel verschillende
opnamemethodiek vereist. (Voor flora is in de prak-

tijk veelal een cellensysteem vereist, zie hoofdstuk
3). In het algemeen kan worden gezegd dat het
gebruik van de vegetatie als milieu-indicator minder
tijdrovend is dan het verzamelen van floristische
gegevens nodig om diversiteit, zeldzaamheid en ook
gaafheid te kunnen vaststellen. De vervangbaarheid
is een hoedanigheid die afgeleid wordt van de
algemene kennis over natuurverschijnselen. Zo zijn
microklimaten bijvoorbeeld vrij snel te herscheppen.
Pioniervegetaties kunnen, gesteld dat de daarvoor
aanwezige milieufactoren gerealiseerd zijn, in enkele
jaren (her-)ontstaan. De meer rijpe vegetaties, zoals
de meeste min of meer natuurlijke bostypen, vragen
op zijn minst eeuwen om een gaaf en min of meer
volledig beeld te vormen en zo Is het met de erbij
behorende fauna evenzeer gesteld. Bodemprofielen
tonen ook een variatie in tijd, benodigd om gevormd
te worden, in het algemeen is voor de rijpere
bodemprofielen die tijd eerder in duizenden jaren te
rekenen dan In eeuwen. In feite toont een ongestoord bodemprofiel in ons land sporen van invloeden vanaf de ijstijden, die dus niet reproduceerbaar
zijn. In de praktijk zijn het vooral de vegetatietypen
die op vervangbaarheid worden gewaardeerd. Het
onderzoek daarover staat echter nog in de kinderschoenen, zoals de gehele moderne milieuwaardering. Zie ook Zonneveld (1976, WLO) en vele artikelen
in Natuur en Landschap etc. Bij de natuurrecreatiefunctie (functie 3) zien we een gamma van eisen. Het
meer op natuurliefhebbers gerichte recreatiebos zal
eigenschappen moeten hebben gelijkend op die
benodigd voor de "ethische" functie, waarbij een
hoge diversiteit voor velen aantrekkelijk is (veel
soorten 1), afwisseling In landschap etc.). Voor de
minder eisende recreant speelt vooral de structuur
van het bos een rol. Algemeen wordt aangenomen
dat de bosrand belangrijker is dan het bos (zie o.a.
Bijhouwer 1950). Vegetatiekartering heeft voor deze
minder eisende recreanten nog wel iets te bieden,
maar zou minder intensief kunnen zijn, ware het niet
dat de overgang naar functie 1 en 2 bestaat. Bij de
recreatiefunctie gaat het vooral om de vegetatie zelf
en minder om de indicatiewaarde al ls de nat-droog
indicatie niet van belang ontbloot.
in het algemeen zullen gegevens dié voldoende
zijn voor het vaststellen van de hoedanigheden voor
natuurwetenschappelijke waarde, en produktlefunc-

') Noot. Wij pre Tere ren het niet wetenschappelijk gedefinieerde begrip soort. In
de systematische biologie Is riet woord soort beperkt tot „species". Er kunnen
echter ook nog ondersoorten en variëteiten e.d. bestaan die een eigen
ecologische plaats In de vegetatie Innemen, ook hogere eenheden, zoals
soortgroepen en families kunnen als blok ecologische betekenis hebben. Een
aanduiding van een Indetingseenheld van het plantenrijk ongeacht de hiërarchie is taxon. meervoud taxa.
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tie tevens voldoende zijn voor het afleiden van de
hoedanigheden in verband met de overige "nuttige"
toepassingen zoals milieubescherming, onderzoek
en onderwijs, signaalfunctie e.d. waarop hier niet
verder kan worden Ingegaan. Waar een vegetatlekartering (en/of ecosysteemkartering) wordt uitgevoerd om na te gaan wat de geschiktheid van bossen
Is voor een aantal alternatieven waarbij in ons land
"ethische functie" naast recreatie, produktiefunctie
etc. steeds alle aan de orde zijn, zal de intensiteit en
aard afgestemd moeten zijn op de meest eisende, in
dit geval de natuurwetenschappelijke en "ethische"
produktiefunctie.
5 Vegetatieclassificatie ten behoeve van
bosevaluatie
Bij elke vorm van classificatie zijn de volgende
begrippen te hanteren: Eigenschappen, kenmerken
en leidraden.
a Een goede classificatie gaat uit van de eigenschappen van het object. Dat betekent dat een
vegetatieclassificatie uitsluitend mag geschieden
gebruikmakend van herkenbare eigenschappen van
het object van de vegetatie dus. Niet de bodem of
welke andere milieufactor ook mag daarbij een rol
spelen. Een deel van de toepassing immers is juist
die milieufactoren te indiceren. Als die factoren ook
een rol zouden spelen bij de herkenning van eenheden zou hetzelfde effect bereikt worden als het
vermogen van de baron van Muenchhausen, die
zichzelf aan eigen haren uit een moeras kon trekken.
Ecologen kunnen dat doorgaans echter niet.
b Niét alle eigenschappen die van belang zouden
kunnen zijn, worden bij de classificatie gebruikt. Er
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zijn er eenvoudig te veel. Vele zijn bovendien moeilijk direct observeerbaar. Men abstraheert daarom
een relatief kleine groep van eigenschappen als
kenmerken waaraan men het object kan (herkennen. Voor de vegetatie zijn dat In de praktijk
combinaties van soorten (taxa) *) waaruit de vegetatie is opgebouwd, en bepaalde aspecten van de
rangschikking van de planten in de ruimte (structuur).
c De opbouw van de eenheden tot een systeem
vraagt, naast de keuze van kenmerken om volgorde,
rangschikking, hiërarchie. Bij dat alles heeft men
leidraden nodig. Die kunnen in hoge mate bepaald
worden door het doel waarvoor men karteert o.a.
door de hoedanigheden van de alternatieve bosgebruikstypen. Dit kan een belangrijke produktiefactor
zijn (bijvoorbeeld eutrofle) of een andere vegetatievormende factor. In tegenstelling tot bij de kenmerken zelf (die van de vegetatie moeten zijn), kunnen
de leidraden wel "gebaseerd" zijn op andere factoren van het ecosysteem dan alleen de vegetatie.
Hierover bestaat nogal wat misverstand als men
spreekt over ecologisch, genetisch of anderszins
"gebaseerde" systemen. Men moet dan uitspreken
of de kenmerken genetisch, ecologisch etc. zijn of
slechts de leidraden. Alleen het laatste is toelaatbaar. Wat de te gebruiken kenmerken betreft moet
een systeem "morfometrisch" zijn. Dat wil zeggen,
iedere eenheid moet gekenmerkt (herkenbaar) zijn
aan duidelijk (her)kenbare, meetbare grootheden,
niet aan een proces of een vage te vermoeden relatie
met iets anders.
Floristische vegetatieclassificatiesystemen zijn bij
uitstek morfometrisch. De combinatie van soorten,
direct waarneembaar als men de soorten kent,

bepaalt de eenheid. Bij het gebruik van de floristiek1
zijn nog een aantal werkwijzen te gebruiken waarvan
hier drie worden genoemd.
1 De strikte klassieke methode zoals die bij de
Frans-Zwitserschool is ontwikkeld. Daarbij onderscheidt men kensoorten, dat zijn soorten (taxa) die
statistisch in de eenheid waarvoor zij kenmerkend
zijn duidelijk meer voorkomen dan In andere. Het
systeem is hiërarchisch opgebouwd van laag naar
hoog: varianten, sub-associaties, associaties, verbonden, orden, klassen. Vanaf het associatieniveau
worden kensoorten onderscheiden, verschillen tussen eenheden op lager niveau dan associatie worden beschreven via differentiërende soorten. Differentiërende soorten differentiëren door hun voorkomen bepaalde eenheden van andere zonder dat
ze in een bepaalde eenheid een statistisch optimum
behoeven te hebben.
2 Een andere methode Is om geen onderscheid te
maken tussen kensoorten en differentiërende soorten, maar vla tabellen en/of computer onderzoek via
statistische (of semi-statlstlsche) methoden alle
voorkomende plantentaxa, geen uitgezonderd, in te
delen in sociologische groepen. Sociologische groepen zijn groepen van planten die gewoonlijk gezamenlijk worden aangetroffen, althans statistisch
meer samen dan afzonderlijk aanwezig zijn. Een
vegetatietype wordt beschreven aan de hand van
alle sociologische groepen die erin voorkomen, niet
alleen aan de hand van enkele "kensoorten" (zie
boven), of differentiërende soorten. Sociologische
groepen worden zoals gezegd zuiver statistisch naar
de mate van voorkomen ten opzichte van elkaar via
tabellenstudie en/of via factor en clusteranalyse per
computer bepaald, maar geleidelijk aan leert men
sociologische groepen relateren aan bepaalde ecologische omstandigheden via correlatie met bodemtypen, chemische bodemcijfers, grondwatergegevens etc. Soms ook kan men via polyfactoranalyse
(principle component analyse e.d.) correlaties tussen soorten en hun mllieubepalende factoren vaststellen '). in zo'n geval kan men spreken van
ecologische groepen. Meestal werkt men metsocioecologische groepen, die op gemengde wijze tot
stand komen. Het voordeel van socio-ecologische
groepen ten opzichte van een systeem met ken- en
differentiërende soorten is dat men een meer flexibel systeem kan opzetten dat ook overzichtelijker
kan zijn.

voor West-Duitsland opgezette systeem voor naaldbossen door Sofie Meisel-Jahn (1955) en het onze
voor Nederlandse omstandigheden ontworpen
systeem (Bannink, Leys en Zonneveld 1973) kan dit
duidelijk maken. Het eerste is geheel klassiek op
kensoorten en differentiërende soorten en een
strakke hiërarchie gebouwd, met "Ausbildungen",
varianten, sub-associaties, associaties en verbonden. Het onze kent slechts hoofdtypen en varianten
van diverse aard en een relatief eenvoudige determineersleutel met socio-ecologische groepen als
ingang. De praktijk leert dat soortenkennis voldoende is om het systeem vrijwel onmiddellijk
zonder dagenlange training en studie toe te passen.
Het laatste is bij het Duitse systeem wel nodig. Voor
nadere discussie zie Bannink Leys en Zonneveld
(1973).
3 Hoewel er vroeger veel strijd om is geweest is er
een, in de praktijk, van de Frans-Zwitserschool
nauwelijks principieel verschillende benadering mogelijk, waarbij, met name in de opbouw van de
hiërarchie, de mate van domineren van een soort
meer gewicht in de schaal kan leggen dan de
soortensamenstelling als geheel: "De zogenaamde

Een vergelijking tussen het overigens voortreffelijke,
') In het vegetatie Jargon wordt het (overbodige) woord "ordlnatie" wel gebruikt
voor dit soort bewerkingen.

Variant met adelaarsvaren (Pteridium aquillnum), tevens
variant met bosbes (Vaccinium myrtillus) in grovedennenbos.
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Scandinavische school" (Du RIetz Uppsala 1932). Op
het gedetailleerde niveau waarop de vegetatie-indeling in het dennenbos zich afspeelt, moet men aan
dominantie, althans aan de mate van voorkomen
vaak wel degelijk aandacht schenken en doet men
dat ook in meer puur Frans-Zwitserse kringen wel
degelijk. Als men geen strikt hiërarchisch opgebouwd systeem gebruikt zoals bij Bannink, Leys en
Zonneveld (1973), is het probleem op de schaal
waarop gewerkt moet worden ook niet relevant. In
de huidige tijd is er ook geen eigenlijke controverse
meer en gebruiken onderzoekers voortkomend uit
noordelijke en zuidelijke scholen eikaars nomenclatuur ën opnamemethoden wanneer dat bij hun
studie te pas komt. Overigens lijken ook bij oudere
Scandinavische systemen de kenmerken sterk op de
onze voor zover het de dennebos-eenheden betreft.
Het is hier niet mogelijk een overzicht te geven
van alle publikaties die zich met bosvegetaties
hebben beziggehouden. Voor loofbos Is dit een zeer
aanzienlijke hoeveelheid, voor dennebos is de hoeveelheid schrijvers evenmin gering. Wij zullen ons
beperken tot het noemen en bespreken van enige
publikaties waar voor de praktijk bruikbare, het hele
loof- en/of naaldbos bestrijkende systemen in worden behandeld. In die publikaties zijn bronvermeldingen te vinden over het hele veld van onderzoek.
Voor het Nederlandse bos bestaat een aantal
classificatiesystemen die aan eerder vermelde eisen
van morfometrie voldoen, maar verschillen in werkwijze zoals zojuist geschetst:
a "Plantengemeenschappen in Nederland." (Westhoffen Den Held 1969).
Volgens de schrijvers is de opzet van dit boek dat
het vooral praktisch bruikbaar moet zijn en daarom
„zoveel mogelijk moet beantwoorden aan de behoefte, plantengemeenschappen over een groot gebied, bv. geheel West- en Midden-Europa, met
eikaar te kunnen vergelijken en het moet zo goed
mogelijk bij de bestaande opvattingen aansluiten,
opdat de voor onderlinge verstaanbaarheid nodige
continuïteit zo min mogelijk wordt gebroken." In dit
systeem is niet de opvatting van een bepaalde
auteur weergegeven, maar zijn vele min of meer
synonieme namen en indelingen naast elkaar opgenomen. Het houdt zich zuiver aan theorie en praktijk
van de Frans-Zwitserse (Braun-Blanquet) school.
Als kenmerken zijn uitsluitend soortensamenstelllngen gebruikt, terwijl structuur en diverse ecologische factoren en ook soortensamenstellingen een
rol spelen als leidraden. Een nadeel van het boek is
(zoals schrijvers zelf aangeven) dat het slechts een
overzicht is. Het Is geen determineerwerk. De volledige soortensamenstelling is dus niet genoemd,
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slechts een klein onderdeel daarvan, de kensoorten
en enige differentiërende soorten. Dit maakt de
bruikbaarheid voor scherpe classificaties minder
groot. Voor een scherpe Indeling dient men te rade
te gaan bij de originele publikaties. Dat zijn er alleen
al voor het Nederlandse bos vele. Het boek geldt
voor alle plantengemeenschappen in Nederland.
Wat het bos betreft is dat echter toch voornamelijk
het min of meer natuurlijke loofbos. Voor het grootste bosoppervlak (coniferenaanplanten) zoekt men
tevergeefs naar een bruikbare indeling in dit boek.
Er wordt niet veel meer dan o.a. verwezen naar
verwantschap tussen sommige Nederlandse dennebossen en het Leucobryo-Pinetum.
b Een ander systeem dat het gehele Nederlandse
loofbos omvat is beschreven in de combinatie van
publikaties van H. Döing: "Uebersicht der floristische Zusammensetzung, der Struktur und der dynamischen Beziehungen niederländischer Waldund Gebüschgesellschaften" (H. Döing 1963),
Assoziations-tabellen von niederländischen Wäldern
und Gebüschen," (Döing, 1969) en "Systematische
Ordnung und floristische Zusammensetzung Niederländischer Wald- und Gebüschgesellschaften"
(Döing, 1962).
in dit classificatiesysteem worden zowel structuur
als floristische kenmerken gebruikt. Het is geheel
beperkt tot het (Nederlandse) bos en kan daarom
uitvoeriger gedocumenteerd zijn als het vorige. Volledige tabellen van alle beschreven bosvegetatieeenheden zijn gepubliceerd (Döing, 1969). In principe is volledige determinatie dus mogelijk, zij het
niet eenvoudig, omdat "juridisch" omschreven determineersleutels ontbreken. De belangrijkste principes van deze classificatie zijn tweëerlei:
1 Structuur Is als primair indelingscriterium en ook
als kenmerk gebruikt. Bossen zijn dan ook principieel gescheiden van struwelen, ook als ze nauw
verwant zijn in floristische samenstelling.
2 De floristische onderscheidingen worden beschreven via sociologische groepen. Deze zijn gebruikt om daarmee wel een weer vrij strak hiërarchisch systeem op te bouwen. De leidraden van de
indeling zijn er op gericht om een algemeen wetenschappelijk inzicht in de bosvegetatle en de dynamiek daarvan te kunnen weergeven, waarbij de
indicatiewaarde, zowel als de intrinsieke waarde van
het bos zelf duidelijk aan bod komen. Maar ook hier,
ontbreekt het naaldbos. De grote soortenrijkdom
van het Nederlandse loofbos maakt dat het hanteren
van de classificatie niet eenvoudig is, omdat scherpe
grenzen nu eenmaal niet bestaan in een zo volledig
mogelijke classificatie, in tegenstelling tot in het veld

waar een scherpe knik (discontinuïteit) in een milieufactor een scherpe vegetatlegrens kan opwekken
(zie hiervoor ook Zonneveld 1974a). Enige recent
uitgegeven schema's kunnen behulpzaam zijn bij het
verkrijgen van een duidelijker overzicht,
c Speciaal voor het Nederlandse coniferenbos is
ontworpen: "naaldbosvegetatie, groeiplaats en bonlteit" (1973) door Bannink, Leys en Zonneveld. In dit
boek, waar ervaring tussen 1955 en 1965 opgedaan
met praktische kartering in coniferenbos verenigd is,
is getracht een indeling te geven via socio-ecologische groepen die vooral in het produktiebos dienstbaar kan zijn. Met weinig moeite is het echter ook
voor elk ander bosgebruikstype te gebruiken. Het
belangrijkste kenmerk is dat het flexibel is opgebouwd en aanpasbaar aan zoveel mogelijk doelen,
en dat het een grafisch weergegeven determinatiesleutel omvat, die aangevuld met tekst, snel determineren mogelijk maakt. Een en ander was voor de
betrekkelijk eenvoudige dennebos- en andere coniferen vegetaties ook gemakkelijker te ontwerpen dan
voor de soortenrijke loofbosvegetaties. Toch moet
het ook daarvoor mogelijk zijn iets voor de praktijk
in die zin te maken. Het is zelfs zo dat het merendeel
van de loofbossen op armere, niet te natte gronden
tot op zekere hoogte met het naaldhoutsysteem zijn
in te delen. In principe wordt wel een scheiding
tussen houtsoorten gemaakt daar die de vegetatie
mede beïnvloeden. In de praktijk bleek het voldoende een apart systeem voor lichte bossen met open
kronen (Pinus, Larix) en donkere bossen (Douglas,
Picea, Abies) te maken (zie ook Waenink 1973). Bij
het systeem is zoveel mogelijk een vertaling van de

typen gemaakt in internationaal bekende andere
systemen, wat zonder grote moeilijkheden kan, daar
deze laatste gewoonlijk minder gedetailleerd zijn
dan het onze.
Een voordeel van het systeem is dat vrijwel
onbeperkt gegeneraliseerd kan worden. Men kan
het opvatten als een "meetlat" om vocht en mineralenvoorziening en enige andere zaken te meten.
Men kan de fijnste eenheden gebruiken en dan zeer
gedetailleerd te werk gaan, maar men kan ook
globaler werken en daarbij elke combinatie van de
fijnere eenheden gebruiken en zo de meetlat in
slechts twee of drie stukken verdelen of meer, tot
men weer zoveel stukken heeft als er fijnere eenheden zijn, al naar believen.
In het volgende hoofdstuk worden enige voorbeelden gegeven van de aspecten die via dit
systeem zijn te indiceren. In figuur 2 is de determineersleutel en het overzicht gegeven van de eenheden. Tenslotte zij de aandacht gevestigd op:
"Karteringseenheden op vegetatiekundige basis
(herzien voorlopige lijst 1974)." Dit is een niet
gepubliceerd (slechts in gestencilde vorm verspreid)
systeem door G. Londo opgesteld voor het Rijksinstituut voor Natuurbeheer ten behoeve van kartering van staatsnatuurreservaten en boswachterijen
en moet daarom hier worden genoemd. Het is in
feite geen nieuw systeem, maar een aan de praktijk
aangepaste legendabeschrijving, opgebouwd uit
basisgegevens uit de drie reeds behandelde publikaties, waarnaar ook zoveel mogelijk wordt verwezen.
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Figuur 6. Het verband tussen P-HCI.2N en het vegetatietype op diverse bodemeenheden in Nederlandse douglasbossen (naar gegevens van "De Dorschkamp").

6 Enige voorbeelden van indicatie door
bosondergroei
in de literatuur zijn vele voorbeelden te vinden van
vergelijkend onderzoek tussen vegetatiekaarten en
bodemkaarten en andere milieugegevens. Voor de
Nederlandse omstandigheden is het merendeel samengevat in Bannlnk, Leys en Zonneveld (1973), zie
ook Jansen (1973) en studentenscripties Wageningen. Uit eerstgenoemde publikatie ontlenen wij figuur 3. Het betreft hierstulfzandgronden, dikker dan
V4 meter. De voornaamste bron voor vocht en
mineralen is daar eenvoudigweg organische stof in
het profiel. Voorts Is secundair van belang of er zich
een bedolven oud (podzoi-)profiel In de ondergrond
bevindt. In figuur 3 is nu een duidelijke samenhang te lezen tussen ondergroei vegetatie, humusgehalte en al of niet aanwezig podzol profiel en
boomhoogte per leeftijdsklasse (boniteit) binnen een
bodemprofiel. De boomhoogte toont een tendens
met het vegetatietype te correleren ook binnen leder
bodemtype. Per vegetatietype Is er nog een kleine
positieve correlatie van humüsgehalte van de bodem
met boomgroei te constateren. Deze verschillen
vallen echter gedeeltelijk binnen de waarnemingsfouten en kunnen bovendien veroorzaakt zijn doordat men nu eenmaal in klassen meet met relatief
willekeurige grenzen. In figuur 4 zijn soortgelijke
gegevens weergegeven op een andere wijze. De
reeks van vegetatie-eenheden van A tot en met Z
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vertegenwoordigt een reeks van oligotroof tot relatief
eutroof. Het betreft hier vegetaties zonder uitgesproken grondwater-invloed. Het meeste water
wordt dus "geleverd" door dezelfde bron als de
mineralen, namelijk de organische stof in de bodem.
In figuur 5 is de relatie uitgezet tussen de boniteit,
het vegetatietype van de ondergroei voorzover dat
eutrofie indiceert en de grondwaterstanden. Daar
het hier alle podzolprofielen betreft met min of meer
gelijke hoeveelheden hangwater, vertegenwoordigt
de gemiddeld hoogste grondwaterstand het verschil
in vochtvoorziening In deze gronden' Hier is duidelijk
te zien dat bij lage grondwaterstand de lijnen die per
vegetatietype het verband tussen boomhoogte en
grondwaterstand aangeven dicht bij elkaar liggen.
Kennelijk Is de factor vocht in het minimum voor
de boomlaag. Deze reageert slechts op verschil in
eutrofie als de grondwaterstand hoger komt. De
lijnen tussen oligotrofie en eutrofie indicerende vegetaties tenderen dan zeer duidelijk tot divergeren.
Overwegend blijken de otigotrofe typen ook bij hoge
waterstand min of meer gelijk (even weinig) produktief te zijn, de als meer eutroof geïndiceerde bosecosystemen vertonen naarmate de grondwaterstand hoger Is een betere boniteit. Te hoge grondwaterstanden kunnen echter weer schadelijk zijn,
met name op de oligotrofe gronden. Dit is wellicht
mede het geval omdat het profiel dan weer minder
diep doorwortel baar Is en het dus des te moeilijker
wordt aan de benodigde, schaars aanwezige, mineralen te komen. Directe vergiftiging door gebrek aan
lucht in het gehele profiel gedurende te lange
perioden kan ook een oorzaak zijn. Op de Veluwe is
onder het dekzand, waarin de gronden waar al deze
gegevens vandaan komen gevormd zijn, vaak op
relatief geringe diepte, stuwwal materiaal aanwezig,
dat vaak lemiger, soms ook mineraalrtjker is. We
zien daar per vegetatietype weer een toename en
ook divergentie van boniteit op soortgelijke wijze als
op het stuifzand, waar organische stof de drager van
vocht en mineralen was, een rol die hier vermoedelijk meer door lemlgheid wordt vervuld.
In figuur 6 zien we tenslotte Iets over verband
tussen mineralen en vegetatie-eenheden. De nummers I tot VI vertegenwoordigen een reeks van
oligotroof naar eutroof (0 is: geen ondergroei, als
gevolg van te grote beschaduwing en moet dus
buiten beschouwing blijven). De mlneralenrijkdom is
vertegenwoordigd door in 2N-HCI oplosbaar fosfaat,
in de praktijk is extraheren met 2N-HCI een redetijk'
uitvoerbare analysemethode om de (zeer kleine)
hoeveelheden fosfaat aan te tonen in bosgronden.
Het middel zal echter nog wel veel sterker zijn dan
dat wat door de planten in de natuur wordt toege-

past. Men neemt wel aan dat het vooral het mineraal
aanwezig fosfaat oplost, en dat op deze wijze veel
minder gemakkelijk het organisch gebonden fosfaat
uit de bodem kan worden losgemaakt. De figuur
toont nu aan dat bij enkeerd-gronden zeer veel meer
P 2N-HCI aanwezig is bij hetzelfde vegetatietype als
bij de moderpodzolen en die tonen weer een hoger
gehalte dan de veldpodzolen. Grofweg is de verhouding 3 : 2 : 1 . Het interessante is dat er per

bodemtype een duidelijke correlatie is tussen vegetatietype en fosfaat. In absolute zin is er echter geen
sprake van een verband tussen het op deze wijze
gemeten fosfaat en de vegetatie. WIJ hebben deze
verschijnselen voorlopig verklaard met de volgende
hypothese, in de hoop dat er nog een onderzoek
naar gedaan kan worden. De P 2N-HCI methode
meet voornamelijk niet-organisch gebonden fosfaat.
In de podzolgronden op dekzand is nagenoeg alle
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fosfaat van organische afkomst. Er kón daar maar
één soort fosfaat zijn dat min of meer anorganisch is
en dat is dat fosfaat, dat geleidelijk vrij komt bij
afbraak van de organische stof. In rijkere gronden
als moderpodzolen en zeker in lang bemeste enkgronden is daarnaast ook nog anorganische fosfaat
vrij in de grond aanwezig, dat niet onmiddellijk voor
planten beschikbaar is (planten hebben geen 2NHCI in hun wortels!) maar wel meer wordt opgelost
bij deze test. Vandaar dat de analyse veel hogere
cijfers geeft dan bi] humus podzolen. Bij de laatste
benadert de analysemethode het dichtste het werkelijk opneembare fosfaat voor boom- zowel als ondergroei, bij de rijkere gronden vindt men een veel
te groot cijfer. Bij de humuspodzolen vertegenwoordigt het verschil in fosfaat dat correleert met verschil
in vegetatietypen, dus eigenlijk de mlneralenstroom
(zie hoofdstuk 1), die bepaald wordt door de snelheid van afbraak van de organische stof. Het is dus
heel goed mogelijk dat het beslist niet alleen het
fosfaat is dat hier een rol speelt bij de totstandkoming van de eutrofieklassen in de vegetatie en de
boniteitskiassen van de bodem. Het is in leder geval
een maat voor, wat in de klassieke bosbouw "BodengSre" placht te heten. Er is dan ook in grote
lijnen een correlatie te vinden tussen "humusvorm"
(in Müleriaanse zin) en vegetatie, hoewel die humusvorm minder fijn te klassificeren is en zeker minder
eenvoudig te karteren. Voor meer details zij verwezen naar Bannink, Leys en Zonneveld 1973.
Tenslotte zij verwezen naar de kaarten van figuur
7. Zij vervullen ten dele de wens die Sisslngh uitte op
de vorige studiedag. Sinds enige jaren hebben we
de verandering van de vegetatie via herhaalde
kartering vervolgd. We zien hier een bodemkaart (l
+ II), een vegetatie kaart uit 1960 (III) en een vegetatiekaart met dezelfde legenda uit 1975 (IV). De
bodemkaart is om kartografische redenen in tweeën
uiteen genomen. Een kaartje (I) geeft de geomorfolische structuur weer (uitgestoven laagte stuifheuvels en dikte stuifzand). Het tweede toont (II) de
humeusiteit die zowel van geogene 1 ) als pedogene a ) oorsprong kan zijn. Het valt nu op dat de
configuratie van bodemkaart (I) en vegetatiekaart
(III) weinig verschillen. Het betreft ongeveer hetzelfde gebied als dat waar de gegevens van figuur 3
zijn verzameld {bij Kootwijk). De lichtste plekken
vertegenwoordigen de meest oligotrofe vegetaties,
type A1 en A2, de korstmosseritypen. De ecosystemen, geïndiceerd door deze vegetatie, zijn uit produktie-oogpunt de armste te noemen van alle.
Bomen groeien er nauwelijks. Uit natuurwetenschappelijk oogpunt zijn ze echter bijzonder Interessant en bescherming waard. Het zijn experimenten
64

gebleken op schaal 1 : 1 waar, door het aanplanten
van de voornaamste boomsoort, de associatie van
de natuurlijke voedselarme Pinus bosgemeenschappen van de boreale en continentale zone
(Polen, Schotland) zich begint te ontwikkelen. Op de
Veluwe betekent dit de introductie in ons land van
verschillende korstmossen en Lycopodium-soorten,
in het noorden komen daar nog Goodyera (dennenorchis) en Listera cordata (kever-orchis) bij. Voorts
is er een gradatie in eutrofie, waarbij opvalt dat op
gronden die op een oud profiel zijn opgestoven
rijkere vegetaties voorkomen. Gewoonlijk zijn deze
gronden ook humeuzer. Het kaartbeeld laat zien dat
deze humeusiteit ook van groot belang is. De kaart
van 1975 (IV) vertoont grote verschillen met kaart lil.
Er is een sterke teruggang van het korstmostype. A1
is geheel verdwenen en A2 Is ook sterk beperkt en
voornamelijk op de vroegere A1 plaats aanwezig.
Daarentegen is R1 sterk uitgebreid ook vooral ten
koste van ll-typen. R2 daarentegen schijnt iets te zijn
afgenomen hoewel in het belangrijkste verspreidingsgebied in 1975 juist jonge aanplant was aangebracht die kartering onmogelijk maakt. Zeker is
dat R2 daar nog voor zou komen indien ongestoord
bos aanwezig zou zijn.
Wat is hier gebeurd in amper VA decennium tijd?
De armoede werd veroorzaakt doordat de dennen
werden geplant op uitgestoven laagte, een voikomer
inert materiaal zonder bodemleven en organische
stof. De kringloop van bomen en overige vegetatie
brengt geleidelijk aan organische stof en mineralen
in de bodem en de uitgestoven laagte die uit precies
hetzelfde zand bestaat als de stulfduinen begint
geleidelijk aan te "leven". Enige decennia zijn kennelijk genoeg om de vorming van een enigermate
produktief bodemprofiel op gang te brengen. Bodemkundig is er overigens nog niet veel te zien,
maar de vegetatie indiceert de vooruitgang (die
natuurwetenschappelijk een achteruitgang is, zie boven) echter haarscherp. Niet alleen de A- maar ook
de H-typen blijken door verrijking te zijn afgenomen.
Dit zou aan hetzelfde verschijnsel kunnen worden
toegeschreven. In Bannink, Leys en Zonneveld namen we reeds aan, mede op grond van waarnemingen van Meisel-Jahn (1955), dat vegetatie onder
dennen, zonder invloed van buiten, streeft naar H2
of R1 typen. De opeenvolgende karteringen schijnen dit fraai te bevestigen. Voor het vormen van nog
eutrofer vegetaties Is meer nodig dan een mineralenkringloop op stuifzand. Aanvoer via regen, de
algemene eutrofiëring ("zwarte adem" aldus ge1
) aangestoven tijdens ontstaan duinen, een sedimentatie verschijnsel dus
*) door bodemvorming ter plaatse ontstaan uit wortels, bodemdleren en
ingespoelde humus.

noemd door Westhoff en Van Leeuwen (1954), die
oligotrofe natuurgebieden aantast en voor produktiebos overigens niet onvoordelig is) zou hier in het
spel kunnen zijn. Döing (mond. med.) veronderstelt
zelfs dat het verdwijnen van de korstmossen jgeheel
vergelijkbaar zou kunnen zijn met de "epyfyten
woestijnen": Het afsterven van korstmossen op bomen als gevolg van luchtvervuiling. Men moet dit niet
geheel uitsluiten maar het verklaart niet het toenemen van R1 ten opzichte van H. Zodat de mineraalkringloop ons de belangrijkste oorzaak toeschijnt.
Ook de afname op R2 zou passen in deze zienswijze.
De hier gebruikte methode is uiteraard vatbaar voor
verbeteringen. Door één van de medewerkers van
de Stichting voor Bodemkartering, die reeds jaren
met onze indeling werkt (Waenink 1973), is opgemerkt dat Corydalls (een belangrijke soort in de R2typen van Drenthe) een nogal fluctuerend gedrag
vertoont. Het ene jaar zou de soort zich veel verder
uitbreiden dan andere jaren en dus, hoewel duidelijk
eutrofie indicerend, wat minder betrouwbaar zijn,
met name in Drenthe waar de soort dichter bij het
centrum van zijn areaal komt.
Inmiddels tonen de hier getoonde kaarten aan dat
de vegetatie ook gebruikt kan worden om veranderingen aan te tonen in het bosecosysteem, die over
een niet al te groot aantal jaren optreden.
Voor betere interpretatie zou het verder gewenst
zijn nauwer de relatie te bestuderen tussen chemische bodemeigenschappen en de vegetatietypen.
Dit onderzoek wordt echter bemoeilijkt door de
uiterst kleine hoeveelheden mineralen waar het in
het bos om gaat vergeleken met landbouw. Dat er
een duidelijke correlatie met bodemvruchtbaarheid
bestaat, kan na vele jaren praktijkervaring en vergelijkend onderzoek niet meer worden betwijfeld.
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