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soorten zullen blij;"en. Met het oog op de ook dan nog noodzakelijke
productieverhoging, acht ik aanleg van proefbeplantingen met selectiegrovedennen enz. voor Noord.Brabant van vee] belang.

De sterk afwijkende ervaringen ten opzichte van die in Drente, zullen
voornamelijk wel moeten worden gezocht in verschillen in bodemgesteldheid, klimaat en het herhaald optreden van het lariksmotje. Gebrek aan
voldoende vocht tijdens de vegetatieperiode is m.i. wel de voornaamste
factor. ook al door het geringe vermogen van de Brabantse gronden om
water vast te houden. De nadelige gevolgen van extreem droge zomers
zijn hier dan ook wel bijzonder groot. Overigens zal alleen een gecoordineerd onderzoek van het Bosbouwproefstation en andere instituten
voldoende inzicht in deze materie kunnen brengen. Bosbezitters en

beheerders in Noord-Brabant zullen ongetwijfeld dankbaar zijn voor
aanwijzingen, die ook hier tot betere resultaten met de Japánse lariks
kunnen leiden.
Conclusies.
I. De Japanse lariks is VOor Noord-Brabant in het algemeen ongeschikt
voor aanleg van blijvend bos. Als voorcultuur en voor menging is hij
ech ter een waardevolle houtsoort.
2. Het is van belang, dat aan hervorming van lariksopstanden met meereisende houtsoorten o.a. een bodemonderzoek vooraf gaat.
3. Bij de berekening van te verwachten houtopbrengsten uit hervormingen
en dunningen van Japanse lariksopstanden ten behoeve van het samenstellen van bedrijfsplannen, zijn in Noord-Brabant de opbrengsttabellen voor Japanse lariks van Schober en van de inrichtingsdienst
van het Staatsbosbeheer zonder grondige correctie niet bruikbaar.
Zusammen[assung
Praktische Erfahrungen beim Anbau der Japaner Lärche in
N ord-Braban t
Die J apaner Lärche ist in Nord-Brabant im allgemeinen nicht geeignet
für den Anbau in rein en Beständen. Als Vorwald dagegen und in
Mischung ist sie auch dort eine wertvolle Holzart. Bei der Oberführung
der Lärchenbestände in solche mit anspruchsvolle.ren Holzarten ist es

wichtig. erst den Boden untersuchen zu lassen. Bei der Berechnung der
aus dieser Oberführung und aus Durchforstungen anfallenden Massen
zum Z wecke der Betriebspläne sind die Ertragstafeln von Schob er und
vom Forsteinrichtungsdienst der Staatsforstverwaltung ohne gründHche Korrekturen nicht brauchbar.
DE GROEI VAN DE JAPANSE LARIKS IN NEDERLAND
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VAN SOEST

Bij het opbrengstonderzoek van de Japanse lariks is gebruik gemàakt
van de gegevens van de vroegere Exotencommissie. die van 1934 af aan

19 proefperken zijn verzameld. Dit cijfermateriaal is uitgebreid met door
het Bosbouwproefstation T.N.O. aan diezelfde proefperken voortgezette
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waarnemingen, alsmede met cijfers van een BO-tal ni~uwe objecten. Bo-

vendien was Prof. Becking van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek zo welwillend, mij zijn gegevens van dunningsproefperken in de Japanse lariks ter beschikking te stellen. De opbrengsttabel volgt tegenover
bladzijde 348.
De vroegere waarnemingen hebben betrekking op opstanden die, veelal kort na 1900 zijn aangelegd, terwijl de nieuwere objecten doorgaans
van veel jongere datum zijn. Een halve eeuw gereden plantte men zeer
wijd en dunde nauwelijks: thans plant men dicht en heeft de neiging, sterker te dunnen. Doch allerminst kan men zeggen, dat er op het ogenblik,
evenmin trouwens als vroeger, van een vrij sterke eenvormigheid sprake
is, in tegendeel.

Als de onderzoeker zijn opbrengstgegevens op de huidige toestanden
wil doen oerusten, zal hij allereerst normen voor een thans aanvaardbare
houtteeltkundige techniek moeten vaststellen en daarop zijn opbrengstgegevens, waarvan de practijk in de komende decennia gebruik zal moeten maken, baseren.

Van deze houtteeltkundige techniek zijn 2 facetten van belang': de
opstandsaanleg en de behandeling. Bij de aanleg is een plantdichtheid
van 6400 stuks per ha verondersteld, overeenkomende met een plantverband van 1,25 X 1,25 m, hetgeen men wel onverwacht noog zal vinden. Het spreekt vanzelf, dat men bij een dichter plantverband meer dunningsopbrengsten krijgt en hoewel wij daarover geen afzonderlijke proeven hebben ondernomen, valt uit het algemene cijfermateriaal wel af te
leiden dat de Japanse lariks bij wijde beplantingen (laten we zeggen 1600
of minder stuks per ha) enige 10-ta11en m3 minder oplevert dan bij
normale beplantingen van bij voorbeeld 1000 en meer stuks per ha. Duidelijker cijfers geeft Schober in zijn boek "Die japanische Lärche"
(Frankfurt am Main, 1953). Hier staat te lezen, dat een verband
Afb. 1.
OpDemlng van een
proerperk van Japan.
se lariks. dat gelijk ..
tijdig wordt gedund.

van 2 X 2 m ongeveer 70%, een verband van 3 X 3 of 'I X 1 m slechts
ongeveer 40% van de dikhoutmassa van een 23-jarige opstand oplevert,
die men bij I X I m kan verkrijgen. In m 3 uitgedrukt is de verhouding
, 50, 80, 120. Terloops zij opgemerkt, dat onzerzijds bij het douglasonderzoek nog grotere verschillen zijn gevonden.
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Een tweede factor die pleit voor een dicht plantverband is de betere
selectiemogelijkheid door dunning. Doch er zijn nog meer factoren die
in dit verbánd dienen te worden genoemd. Zo is gebleken, dat bij een
dicht plantverband, mits gepaard gaande met een tijdig uitgevoerde dunning, de stamvorm veelal beter is en blijft dan bij toepassing van een
ruimere plantafstand. Waarschijnlijk hangt dit verschijnsel samen met de
vergroeiinà van de wortels. Van de douglas is algemeen bekend, dat een
dergelijke wortel vergroeiing in betrekkelijk dichte opstanden zeer gemakkelijk optreedt en zich uiterlijk manifesteert door een nog enige jaren blijvende activiteit van het cambium van de stobben van bij dunning' verwijderde bomen. Men krijgt dan de bekende half-bolvormige overgroeiing.
Soortgelijke verschijnselen zijn, hoewel in minder sterke mate, ook bij de
Japanse lariks waargenomen. Het is dus zeer wel mogelijk. dat het ineenvlechten van het wortelgestel de stabiliteit van de opstand als geheel
verhoogt, waardoor scheefwaaien en sabelvoetvorming niet of slechts
sporadisch optreedt. Ook de kronen der bomen worden niet zo zwaar,
waardoor de invloed van de wind vermindert.
De breedte van de jaarringen wordt door het plantverband in aanzienlijke mate beïnvloed. Bij dichte beplantingen krijgt men een kern van
smalle jaarringen, die door stelselmatige dunningen op constante breedte
kan worden gehouden. In wijd geplante opstanden treedt daarentegen,
zelfs nog op gronden van middelmatige hoedanigheid, een kern op van
zeer wijdringig hout, die afbreuk doet aan de kwaliteit van het product.
Tenslotte krijgen dicht geplante opstanden weinig gelegenheid, aan
de onderstam. die later het meest waardevolle hout moet opleveren, zware
zijtakken te vormen. In zulke beplantingen verkrijgt men zonder opkronen
beter hout dan in wijdere beplantingen, ook al neemt men daar de afgestorven takken weg.
Van de opstandsbehandeling is de dunning het belangrijkste aspect.
De dunningsmethodiek is gekenmerkt door een 5-tal grootheden: het
begin-tijdstip, de mate van dunning, de frequentie, de bezettingsgraad
(dunningsgraad) en de dunningswijze.
(1) Bij een gegeven plantverband wordt het begin-tijdstip bepaald
door de groei en het oordeel van de beheerder. Zolang geen dunning
plaats heeft gevonden is de standruimtefactor volgens Hart een dUidelijke
weerspiegeling van de resultante van 2 factoren: plantverband en groei.
Aangezien s = :h waarin a de gemiddelde afstand tussen de bomen
en oh de opperhoogte, daalt s sneller naarmate de opperhoogte vlugger
toeneemt. a is zolang er nog niet is gedund immers constant.
Bij 6400 stuks per ha is a = 1,34 m, zodat een s% van 20 wordt bereikt als oh = 6,7 m. Dit is bij snelgroeiende opstanden reeds op een

leeftijd van 8-10 jaar het geval. Dat wil zeggen 6-8 jaar na de aanleg
met 2-jarig plantsoen. In dit stadium is het mijns inziens reeds gewenst de
eerste dunning uit te voeren en wel door het s'!, dan op ongeveer 22 te
brengen. Het aantal bomen moet dan worden verminderd van 6400 op
5200, zodat dit met ongeveer 20% terugloopt.
(2) Op grond van de bij de dunning van proefperken opgedane ervaring heb ik bij de vermindering van het stamtal gemeend een limiet te
moeten stellen van 20%. hoogstens 25% per keer voor de eerste dun-
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ningen en van 15%. hoogstens 20% voor de dunningen van oudere opstanden. Bij krachtiger ingrijpen ineens lijkt mij de kans te \troot dat de
blijvende opstand niet terstond ten volle voordeel trekt uit de ter beschikking gekomen meerdere ruimte. Of. erger nog, zelfs bepaalde gevaren loopt, zoals scheef- eniof omwaaien en verwildering van de grond.
(3) Wat de dunningsfrequentie betreft is besloten tot een minimum
tussenruimte van 2 jaar. Wij bemerken dan, dat de intussen I I-jarige opstand een opperhoogte van 8,8 m heeft bereikt, waardoor het s% in deze
2 jaar van 22 tot 17 is gedaald. Zou men nu het s% weer op 22 willen
brengen, dan zouden liefst 2100 bomen moeten worden weggenomen,
hetgeen aanzienlijk meer is dan de 20 à 25% die wij ons als limiet hadden
gesteld. Het gevolg hiervan is dat wij na deze dunning bij verwijdering
van )4 van het aantal bomen er 3900 overhouden, waardoor het s% dan
op 19,6 komt te staan. Ook bij de volgende en daaraanvolgende dunning
zal dit s%, ondanks het sterk teruglopen van het aantal bomen, nog iets
verder dalen, omdat de opperhoogte in verhouding nog sterker stijgt.
Doch op een gegeven ogenblik krijgt men een evenwicht, waarbij dan de
betrekkelijke standruimte 18 à 19% bedraagt.
(4) Deze 19% nu is als ondergrens voor dit dunningssysteem gekozen.
Onze oudere proefperken evenwel hebben dUidelijk de indruk gewekt,
dat de Japanse lariks met deze 19% op latere leeftijd geenszins tevreden
is. Daarom is bij de opstelling van de opbrengsttabellen dan ook uitgegaan van een geleidelijke stijging van het s7, nadat het dieptepunt van
omstreeks 19 op de zojuist beschreven wijze is bereikt. Op grond van
deze toenemende behoefte aan ruimte is een oplopend 50;0 ontworpen
voor de nu volgende groeiperiode. waarbij is gedacht aan een stijging tot

25% bij 50 jaar en op 60-jarige leeftijd 30%. Laatstgenoemd getal moet
nu niet

ZQ

zeer worden gezien als een vervulling van de ruimteaanspraken

die de lariks op deze leeftijd maakt, doch tevens als een tegemoetkoming
aan de wensen van bosverjonging door onderplanting bij voorbeeld.
(5) Tenslotte nog iets over de dunningswijze: hoogdunning of laagdunning. De over het algemeen weinig bevredigende stamvorm van de
Japanse lariks doet neigen tot hoogdunning, waarbij de beheerder in
. beginsel alleen maar behoeft te letten op st"m,.. en kroonvorm en niet op

de betrekkelijke positie van de boom in zijn milieu. De uiterst grote lichtbehoefte van deze houtsoort maakt echter een hoogdunning slechts in
zeer beperkte mate mogelijk, daar achtergebleven rechte stammen veelal
niet meer in staat zijn voordeel te trekken uit de meerdere ruimte die zij

tenslotte krijgen. Vaak gaan dergelijke bomen toch te gronde en in sommige gevallen worden zij zelfs na vrijstelling topzwaar en buigen om of
waaien scheef. Men dient er dus op uit te zijn. alles wat in een opstand
aan slechte voorlopers aanwezig is. vroegtijdig te verwijderen en alleen

dan, indien de opengevallen plaats kan worden ingenomen door een
mede heersende boom, niet door een beheerst of onderdrukt exemplaar.
Het behoeft geen betoog, dat de zojuist geschetste "ideale" toestand
zich nog nergens in Nederland voordoet. Wel ontmoet men veel opstanden met een dunningsachterstand, hetgeen ook het geval was bij sommige oudere proefperken van het Bosbouwproefstation T.N.O. Zolang
het hier ging om niet te snel gegroeide, rechte stammen, trad met een geleidelijk opgevoerde dunningsintensiteit herstel in. Dicht gesloten lariks-
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bossen op vruchtbare grond zijn echter vaak niet meer te redden: de
stammen zakken scheef. ongeacht ol er wordt gedund ol niet. In zulke
gevallen kan men beter de rits in de zak laten zitten en de bijl aan de
gehele opstand leggen. te meer daar bij de japanse lariks een korte omloop zeker gerechtvaardigd is.
Hoewel de japanse lariks een uitgesproken Hchthoutsoort is. treft
men in goed groeiende bossen eerst op latere lee/tijd een ondergroei aan.
die dan afgezien van de kruiden vegetatie. vrijwel uitsluitend bestaat uit
natuurlijke loofhoutsoorten. zo~ls eik. lijsterbes en vuilboom. alsmede van
de: - ik zou haast zeggen genaturaliseerde - Amerikaanse vogelkers.
Gewoonlijk komt deze struikenvegetatie gelijktijdig met een (zwakkere)
ontwikkeling van kruiden en grassen. Als men op jongere lee/tijd echter
een sterke ontwikkeling krijgt van een kruiden en grassenflora. betekent
dit veelal het eind van de groei van de japanse lariks. Zolang de lariks
zich bevindt op een hem passende groeiplaats behoe/t geen gevaar te bestaan voor een ernstige teruggang van de groei op latere leeftijd. Bij
hardnekkige groeistoornissen (te droge standplaats. ondergroei van 9ras~
sen. herhaalde insecten schade e.d.) zal de beheerder zijn beslissing moeten nemen zonder piëteit ten opzichte van het lariksbos. In minder een·'
stige gevallen kan bij een onderplanting overwegen. waarbij groeiplaatsverzorgende houtsoorten wellicht nog enig herstel kunnen bewerkstelligen. Bij ernstige groeistoornissen is wellicht velling voor de voet. gevolgd
door herbebossing met een houtsoort die zich ter plaatse beter thuis gevoelt, meer verantwoord.

Als wij de Nederlandse groeicijlers vergelijken met buitenlandse gegevens dan blijkt er in het algemeen een goede overeenstemming te bestaan zowel met de cijfers van Schober voor West-Duitsland als die van
Hummel voor het Verenigd Koninkrijk. Ook sommige japanse cijlers. mij
welwillend door Prof. Schober verstrekt. sluiten goed bij de onze aan.
Als er grote verschillen zijn, kunnen ze worden toegeschreven aan een
andere dunning en aan het ontbreken van de armste groei plaatsen in het
buitenland.
Wat evenwel opvalt is de goede overeenstemming in hoogteontwik.
keling. Onder de meest gunstige omstandigheden komt de japanse lariks
op 50-jarige leeftijd tot een hoogte van 25 m en dit geldt zowel voor
Japan als voor West-Europa. Het merkwaardige is dus dat hier blijkbaar
het grote verschil in klimaat en grond hierin niet tot uitdrukking komt:
ginds 1300-2200 mm neerslag. hier 750 mm per jaar; in japan jonge.
meest basische gronden. die. hoewel vaak algespoeld. voedselrijk en doorgaans van vulcanische oorsprong zijl!; bij ons daarentegen ten hoogste
leemhoudend zand ol matige lössgrond met redelijk goed. zeker niet overmatig rijk grondwater.
Uit de groeicijfers van de japanse lariks blijkt. dat deze in zijn jeugd
sneller groeit dan enige andere Nederlandse bosboom. In gemiddelde
groeiprestatie blijft hij evenwel ten achter bij de douglas.
Op zichzelf behoeft niet in twijlel te worden getrokken. dat de japanse
lariks - op de daartoe passende groeipJaatsen, wel te verstaan! - een
aanzienlijke bijdrage kan leveren in de zozeer begeerde productieverbetering van ons NederJandse bos, evenmin als hieromtrent ten aanzien van
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de douglas enige twijfel behoeft te bestaan. Doch het geheel verschillende karakter in groei doet de vraag rijzen, of een gelukkige combinatie
van beide niet tot nog hogere opbrengsten kan leiden.
Dat dit niet alleen "graue Theorie" is, tonen de opbrengstcijfers van
het enkele jaren geleden gevelde proefperk JL 17 aan. Hier produceerden 527 lariksen in 40 jaar 210 m3 , terwijl 2 X zoveel douglassen juist
het dubbele aan hout voortbrachten, totaal derhalve 630 m3 • Tot 30 jaar
voerde de lariks in lengtegroei de boventoon, daarna de douglas. Bij het
gegeven ruime plantverband van 1700st\1ks per ha kon men bij gelijke
hoogtegroei 550 m3 lariks of 540 m 3 douglas verwachten, zodat de men.
ging een voordeel van 80 à 90 m 3 of wel 15% opleverde.

Zusammenfassung
Das Wachstum der Japaner Lärche in Niederland
An Hand der verfügbaren Ertragszahlen van Probeflächen der Forstlichen Versuchsanstalt T.N.O., zum Teil mit 20-jähriger Beobachtungsdauer und der Zahlen aus den Durchforstungsfläch en des Forstlichen
Forschungsinstituts der Hochschule in Wageningen werden einige Pak ..

toren, die die Entwieklung beeinflussen behandelt wie Bestandsbegründung und -behandlung. Der Vergleich der niederländischen Ergebnisse
(gegenüber Seite 348) mit denen in West-Deutschland (Schober),
Gross-Brittannien (Hummel) und einigen Daten aus Japan zeigt eine .
gute Obereinstimmung. Unterschiede ergeben sieh als Folge van unterschiedlicher Durcbforstung und durch das Fehlen niedriger Bonitäten im
Ausland.
Das J ugendwachstum der Japaner Lärche ist schneller als das aller
anderer Holzarten in N iederIand. Sie wlrd sieher einen ansehnlichen
Beitrag zur Erhöhung der Produktion des niederländischen Waldes
liefern.
Summary
Growth of Japanese larch in the N etherlands
Same factors influencing development - establishment and tending of
stands - are treated, available sample plot yield data of the Research
Station T.N.O. (partly from observations during 20 years) being used
combined with data from thinning experiments carried out by the
Forestry Institute of the Agricultural University. The results obtained in
the Netherlands added as a preliminary yield table (facing page 348),
show a good agreement with those in Western Germany (Schober),
Great Britain (Hummel) and Japan. Differences appear to be due to
different ways of thinning and to the lack of lower quality classes abroad.
Youth development of Japanese larch is fa ster than that of all other
forest tree species in the Netherlands. Japanese larch is expected to contribute to a high degree to the raise of wood production in the forests of
the N etherlands.

