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1. INLEIDING
In de bosbouw vinden bodemkaarten, grondwatertrappenkaarten en vooral
de hiervan afgeleide bodemgeschiktheidskaarten reeds geruime tijd toepas
sing bij de houtsoortenkeuze en bij het maken van bosbedrijfsplannen. Op
deze bodemgeschiktheidskaarten zijn de eenheden van de bodem- en grondwatertrappenkaart vertaald in termen van geschiktheid van de grond voor de
verschillende houtsoorten. In de praktijk blijkt echter steeds meer dat
de vaststelling van de geschiktheid van de grond alleen op basis van ge
gevens over bodemprofiel en grondwaterstand voor een aantal gronden proble
men geeft. Te vaak zien we dat op een zelfde bodemprofiel met nagenoeg
een zelfde grondwaterstand de groei van het bos sterk uiteen kan lopen.
Bij de geschikthéidsbeoordeling van de gronden in de boswachterijen
Appelscha en Smilde kwam dit probleem, met name bij de Japanse lariks, zeer
sterk naar voren. Bij een oriënterend onderzoek ter plaatse bleek al spoe
dig dat de geconstateerde groeiverschillen binnen een zelfde bodemeenheid
niet gepaard gaan met zichtbare bodemverschillen. Wel kwam duidelijk naar
voren dat de groeiverschillen heel vaak samengingen met verschillen in
ondergroei van de lariks.
Uit de literatuur is bekend dat sommige vegetaties aanwijzingen geven
over de voedingstoestand van de grond (Bannink, Leijs en Zonneveld, 1973;
Stapelveld, 1956). Omdat de groeiverschillen van de lariks en de verschil
len in bodemvegetatie veelal opstandsgewijs voorkomen, rees het vermoeden
dat dit in verband zou kunnen staan met bemestingsverschillen.
Dit

alles was aanleiding in de boswachterijen Appelscha en Smilde de

groei van de Japanse lariks op de humuspodzolgronden nader te onderzoeken.
Het onderzoek dat plaats vond in de herfst van 19^9 en zorrer

van 19f0,

werd uitgevoerd in ongemengde lariksopstanden. Het zou antwoord moeten geven
op de volgende vragen:
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- welk verband

bestaat

er tussen de groei van de lariks en de bodemvege

tatie ?
- is er een verband tussen de bodemvegetatie en de bemesting ?
- geeft de bodemvegetatie aanwijzingen over de voedingstoestand van de
grond en kan dit door middel van grondmonsteranalyses worden aangetoond ?
- kan de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor lariks met behulp van
gegevens over de bodemvegetatie verbeterd worden ?
+ + + + +

Dank is verschuldigd aan de heren H. Betten, W. Ponsen en M.A.Wilbrink,
allen werkzaam bij Staatsbosbeheer. Zij waren behulpzaam bij het verstrek
ken van gegevens. Vooral de kritische opmerkingen van laatstgenoemde twee
heren hebben in belangrijke mate bijgedragen in het tot stand komen van
dit onderzoek. Ook dank aan de heren Ing. J.F. Bannink, werkzaam bij de
Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en H.J. van der Steeg, destijds
leerling aan de Hogere Tuinbouwschool te Boskoop, voor hun bijdragen op
vegetatiekundig gebied.

2. LITERATUUR

In de literatuur wordt de Japanse lariks beschreven als een houtsoort
die vooral hoge eisen stelt aan de vochthuishouding van de grond. Over de
eisen ten aanzien van de voedselhuishouding van de grond is men in het al
gemeen wat vager.
Houtzagers (195*0 beschrijft de Japanse lariks als een houtsoort die
een vochtige niet te arme bodem vraagt. De lariks kan niet tegen te droge
zomers, maar herstelt zich daarvan gewoonlijk goed.
Van Goor (1954) komt bij zijn onderzoek naar de groeiplaatseisen tot de
conclusie dat de Japanse lariks in Nederland zijn optimale groeivoorwaarden
vindt op gronden met een onbeperkte watervoorraad, een totaal fosfaatgehalte
van 50 à 60 mg per 100 gram grond of hoger en een lage pH-HgO van ongeveer
4,0. In Dronte vond hij een duidelijk verband tussen de groei van de lariks
en de

fosfaattoestand van de grond.

Schelling (i960) vond bij zijn onderzoek op de hoge bosgronden van
Midden-Nederland, dat de Japanse lariks, in tegenstelling tot de grove den
en de douglas, sterk reageert op verschillen in bodemgesteldheid. Hij noemt
de vochtvoorziening een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn
op de groei.
Literatuur over mogelijke correlaties tussen bodemvegetatie en de vocht
en voedselhuishouding van de grond en de daarmee samenhangende groei van de
lariks is in Nederland nog weinig voorhanden.
Stapelveld (1956) vond bij zijn onderzoek naar de bodemvegetatie van
lariksbossen in Drente een duidelijk verband tussen de door hem onderscheiden
vegetatietypen en de fosfaattoestand van de grond. Over de vochthuishouding
van de grond gaf de vegetatie, behalve bij de fosfaatarme gronden, minder
duidelijke informatie. Wel vond hij een goed verband tussen de groei van
de lariks en de door hem onderscheiden vegetatietypen.

-

k

-

Bannisk, Leys en Zonneveld (1973) hebben de bodernvegetatie van een
groot aantal naaldhoutbossen systematisch onderzocht, waarbij de onder
scheiden vegetatietypen werden gerangschikt in een reeks van "arm" naar
"rijk". Een "arme" vegetatie zou wijzen op een relatief laag en een "rijkë"
vegetatie op een relatief hoog gehalte aan beschikbare voedingsstoffen van
de grond. Incidenteel heeft men bij een "rijke" vegetatie hogere fosfaatcijfers en hogere stikstofgehalten van de humus in de grond gevonden dan bij
een "arme" bodemvegetatie.
Bij de grove den vond men op een grond met een "rijke" vegetatie een betere
groei van deze houtsoort dan op een zelfde grond met een "arme" vegetatie.

3. METHODE VAN ONDERZOEK

De relatie tussen de groei van de lariks en het bodemprofiel, de grond
waterstand en de bodemvegetatie is onderzocht door vergelijking van de
boomgroei op de verschillende gronden.
Hiertoe werden in een aantal lariksopstanden proefplekken uitgezet ter
grootte van 1 are. In deze proefplekken werden gegevens verzameld over
boomgroei, bodemprofiel, grondwaterstandsverloop, bodemvegetatie, voorge
schiedenis van het bos, grondbewerking en eventuele bemestingen.
Met de Blume Leiss boomhoogtemeter werd in elke proefplek de hoogte
van 5 à 6 bomen gemeten, waarbij de gemiddelde hoogte van deze bomen als
maatstaf diende voor de groei.
De bodemkundige gegevens werden verkregen door middel van grondboringen
tot een diepte van l80 cm, waarbij de bodem naar veldbodemkundige maatstaven
werd beschreven

en ingedeeld in z.g. bodemeenheden. Het grondwaterstands-

verloop is aan de hand van bepaalde bodemkenmerken geschat en ingedeeld in
klassen, de z.g. grondwatertrappen (Gt's).
In elke proefplek werd de bodemvegetatie opgenomen en aan de hand van
enkele kenmerkende soorten ingedeeld in vegetatietypen. Deze indeling is
gebaseerd op het indelingsssysteem van Bannink, Leys en Zonneveld (1968).
Gegevens over de leeftijd van de lariksopstand, vorige begroeiing, grond
bewerking en eventuele bemestingen werden verkregen door raadpleging van de
bosbedrijfsplannen.
Om inzicht te krijgen in de chemische toestand van de grond, werden van
een twintigtal proefplekken op een zelfde bodemeenheid (HnVITa), doch met
verschillen in bodemvegetatie, met behulp van een steekboor grondmonsters
genomen. Hierbij werd zowel de laag van 0 - 25 cm als de laag van 0 - 75 cm
bemonsterd. De grondmonsters werden op het bedrijfslaboratorium te Ooster
beek geanalyseerd naar pH-KCl,organische stofgehalte, N-totaal, P-totaal,
P-HC1 en K-totaal.
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4. DE GEGEVENS

4.1 Bodemprofiel en grondwaterstand

In de Drentse bossen komen over grote oppervlakte gronden voor, die vol
gens het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en
Schelling, 1966) worden gerekend tot de z.g. humuspodzolgrohden. Dit zijn
zandgronden, waarin beneden 20 cm diepte een duidelijke podzol 3-horizont
(inspoelingshorizont) voorkomt; het ingespoelde deel bestaat voornamelijk
uit amorfe humus.
In de boswachterijen Appelscha en Smilde zijn de humuspodzolgronden op
grond van verschillen in profielopbouw, onderverdeeld in veld- en haarpodzolgronden. In de boswachterij Appelscha wordt ongeveer b-0% en in de boswachterij Smilde bijna 70$ van de totale oppervlakte aan grond ingenomen door
de veld- en haarpodzolgronden (Buitenhuis en Westerveld, 1968; Buitenhuis
en Zegers, 1968).
Aangezien vooral de veldpodzolgronden, maar ook de haarpodzolgronden,
problemen opleverden bij de geschiktheidsbeoordeling van de gronden voor de
bosbouw, werd het onderzoek op deze gronden uitgevoerd.
In alle door ons onderzochte lariksopstanden komen de veld- en haarpod
zolgronden voor in leemarm tot zwak lemig zeer fijn dekzand. De mediaan van
het zand varieert van 120 tot 150 mu en het leemgehalte van 5 "tot 15$. De
natuurlijke chemische rijkdom van het zand kan als laag worden beschouwd.
De veldpodzolgronden hadden in dit gebied oorspronkelijk een 10 à 15 cm
dikke, donkergrijze, matig humeuze tot soms sterk humeuze Al-horizont met
daaronder een donkerbruine tot grijsbruine, humeuze B-horizont die veelal op
een diepte van 70 à 80 cm geleidelijk overging in een bleekgrijze, hutnusarme C-horizont waarvan de zandkorrels geen ijzerhuidjes bevatten. Soms komt
bij deze gronden tussen de Al- en B-horizont een A2-horizont (loodzandlaag)
voor.

b. Tot 60 cm bewerkt

a. Onbewerkt

Horizont

(A + B)p

B3

Fig. 1 Schematische voorstelling van profieiopbouw van een veldpodzoigrond
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Fig. 2 Schematische voorstelling van profieiopbouw van een haarpodzolgrond
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Door grondbewerking is echter de oorspronkelijke opeenvolging van de la
gen veelal sterk verstoord. Een voorbeeld van profielopbouw van een veldpodzolgrond in onbewerkte en bewerkte toestand wordt in figuur 1 gegeven.
De haarpodzolgronden hadden oorspronkelijk een 5 à IC cm dikke, donker
grijze, matig humeuze Al-horizont, overgaand in eeh 1Ç à 20 cm, dikke,
lichtgrijze, humusarme A2-horizont (loodzandlaag) met daaronder een donker
bruine tot lichtbruine humeuze B-horizont die op een diepte van J0 â 80 cm
geleidelijk overging in een heldergeel tot geelgrijs gekleurde, humusarme
C-horizont. In tegenstelling tot de veldpodzolgronden bevatten de zandkorrels
direkt onder de B-hovizont ijzerhuidjes.
Ook bij deze gronden is de oorspronkelijke gelaagdheid veelal verstoord
door grondbewerking (fig. 2).
Op grond van verschillen in profielopbouw en humusgehalten mag worden
verwacht dat het vochthoudend vermogen van de veldpodzolgronden wat groter
is dan van de haarpodzolgronden.
De veldpodzolgronden worden aangetroffen in de laag tot middelhoog gele
gen delen van het terrein, de haarpodzolgronden op de ruggen en de koppen.
Binnen de veld- en haarpodzolgronden komen als gevolg van verschillen in
hoogteligging van het maaiveld belangrijke verschillen voor in grondwater
stand.
In elke proefplek is aan de hand van bepaalde bodemkenmerken (oxydatieen reductieverschijnselen) het grondwaterstandsverloop geschat en ingedeeld
in klassen, de z.g. grondwatertrappen. Elke grondwatertrap (Gt) is gedefini
eerd met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en een gemiddeld laag
ste grondwaterstand (GIG). In het proefgebied zijn de volgende vier grondwatertrappen (Gt's) onderscheiden:

73036-91.509-2

,

HnV
»

HnVI

HnVlla
„I , .

HdVllb
»

•• •
•• • •

••
••
•• • • •
••

9

«•

•••
*•••

•••••••<

•• • •
••

•• • » «

> 180 J
GHG In cm - mv

Fig. 3

De geschatte gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van de 4 bodemeenheden
in 76 proefplekken
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Gt

GHG in cm - mv.

GLG in cm - mv

V

tussen

0 en 40

tussen 120 en l80

VI

tussen 40 en 80

tussen 120 en l80

Vila

tussen 80 enl80

dieper dan

l80

Vllb

dieper dan

dieper dan

180

l80

Van de gronden met Gt V en VI mag worden aangenomen dat de vochtvoorziening van het bos voor een belangrijk deel kan plaats vinden vanuit het
grondwater. Op gronden met Gt Vila zal dat in veel mindere mate het geval
zijn. Op gronden met Gt Vllb is de vochtvoorziening van het bos geheel afhan
kelijk van de hoeveelheid vocht die door de grond kan worden vastgehouden.
Door de grondwatertrappen, te combineren met de veld- en haarpodzolgron
den,zijn in het proefgebied de volgende vier bodemeenheden onderscheiden:

Omschrijving

Codering

Veldpodzolgronden met grondwatertrap V

HnV

Veldpodzolgronden met grondwatertrap VI

HnVI

Veldpodzolgronden met grondwatertrap Vila

HnVIIa

Haarpodzolgronden met grondwatertrap Vllb

HdVIIb

In figuur 3 is van elke proefplek de geschatte gemiddeld hoogste grond
waterstand (GHG) per bodemeenheid weergegeven.

4.2 Bodemvegetatie

Onder bodemvegetatie wordt in dit artikel verstaan de onder lariksbos
voorkomende plantensoorten in de moslaag, kruidlaag en struiklaag.
In de door ons onderzochte lariksopstanden waren bijna altijd soorten
aanwezig in de moslaag, heel vaak soorten in de kruidlaag en soms ook enkele
soorten in de struiklaag.
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Enkele veel voorkomende soorten in de
mos,

moslaag zijn: gaffeitandmos, klauwtjes

bronsmos, sterremos, grootladdermos en fijnladdermos. Soms komen zeer

schaars wat korstmossen voor.
De bêlangrijkste soorten in dé kruidlaag zijn: stekelvaren, braam, witbol en rankende helmbloem. Daarnaast vinden we een groot aantal andere soor
ten, zoals bochtige smele, schapegras, schapezUring, pilfcegge, kamperfoelie,
wilgenroosje en eikvaren. Op de vochtige tot natte gronden (bodemeenheid
HnV

en HnVl) treffen we vaak een

weelderige begroeiing aan

pijpestrootje.

De struiklaag bestaat meestal uit Amerikaanse eik, inlandse eik, Ameri
kaanse vogelkers of lijsterbes.
De indeling van de vegetatie in vegetatietypen berust in grote lijnen
op het indelingssysteem van Bannink, Leys en Zonneveld (1968). Bij deze in
deling zijn de vegetatietypen gerangschikt in een reeks van "arm" naar "rijk".
De termen "arm" en "rijk" zijn hier relatieve begrippen. Een "arme" vegetatie
zou wijzen op een relatief laag en een "rijke" vegetatie op een relatief
hoog gehalte aan beschikbare voedingsstoffen in de grond.
In de door ons onderzochte lariksopstanden zijn op deze wijze vijf vege
tatietypen onderscheiden. Elk vegetatietype is gecodeerd waarbij de hoofdlet
ter L de houtsoort (lichte bossen) en de cijfers de rangorde van "arm" naar
"rijk" aangeven. De vegetatietypen zullen in volgorde van "arm" naar "rijk"
nader worden gekarakteriseerd.
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ïe£etatiet£pe L2a : Gezelschap van gaf feit andmos, klauwtjesmos en bronsmos,
al dan niet met pijpestrootje.
Op de droge gronden wordt dit type gekenmerkt door een aantal "arme"
bladmossen waarin gaffeitandmos, klauwtjesmos en bronsmos domineren. Op
stammen van de lariks en op dode takken vindt men bijna altijd korstmossen.
De kruidlaag is zeer soortenarm. Vaak zien we hierin wat jonge, weinig
vitale sprietjes struikheide, soms ook wat polletjes schapegras of pilzegge.
Een karakteristiek beeld bvan dit type geeft figuur 4a.
Op de vochtige gronden wordt het beeld meestal bepaald door een uitbun
dige begroeiing van pijpestrootje met daartussen wat gaffeltandmos, klauw
tjesmos en bronsmos. Soms komt ook wat dopheide voor. Een voorbeeld van dit
type op een vochtige tot natte grond

geeft figuur 4b.

Van dit type wordt veronderstelt dat het vooral voorkomt op relatief
voedselarme zandgronden, ongeacht de vochttoestand van de grond.

Pig. 4a (boven). Vegetatietype I2a op bodemeenheid HnVIIa onder 27 jaar
oude Japanse lariks (absolute boniteit 7)•
Een vegetatie van voornamelijk groot gaffeitandmos, gewoon gaffeltandmos,
klauwtjesmos en bronsmos. Verder komen op deze plek nog voor fraai haarmos,
enkele sprietjes kruipend struisgras, pilzegge en iets struikheide. Karakte
ristiek voor dit type zijn de vele korstmossen op stammen en dode takken van
de lariks (proefplek no. 36 Smilde).
Pig. 4b (onder), Vegetatietype I2a op bodemeenheid HnV onder 28 jaar
oude Japanse lariks (absolute boniteit 4).
Een zeer dichte begroeiing van pijpestrootje (bunt) met daartussen wat gaffeltandmos, klauwtjesmos en bronsmos. Verder komen op deze plek nog voor wat
fraai haarmos, gerimpeld gaffeltandmos, iets dopheide, rendiermos, kronkel
steeltje en peermos. Hoewel dit op de foto minder goed te zien is, komen ook
hier veel korstmossen voor op stammen en dode takken (proefplek no. 16 Smilde).
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Végétâtiety;pe I2b: Gezelschap van klauwtjesmos, gaffeltandmos en bronsmos
al dan niet met pijpestrootje met constant doch schaars
wat grassen of kruiden.
Ook dit type wordt op de droge gronden gekenmerkt door een aantal "arme"
bladmossen, waarin klauwtjesmos, gaffeltandmos en bronsmos domineren doch
waarin constant maar schaars ook wat grassen of kruiden voorkomen, zoals
schapegras, roodzwenkgras, bochtige smele, pilzegge, schapezuring en soms
ook wel enkele kiemplanten van Amerikaanse vogelkers en inlandse eik.
Een voorbeeld van dit type geeft figuur 5> waarbij moet worden opge
merkt dat door de hoeveelheid grassen die hier voorkomen, het type reeds
een overgang vormt naar het vegetatietype L3.
Op vochtige tot natte gronden vinden we bij dit type net als bij type
I2a een sterke begroeiing van pijpestrootje.
Ook van dit type wordt aangenomen dat het voornamelijk voorkomt op rela
tief voedselarme gronden.
Gezien de betrekkelijk geringe verschillen tussen de vegetatietypen
L2a en I2b, zijn ze bij de verwerking van de gegevens veelal samengevoegd.
Ze worden dan aangeduid als vegetatietype 12.

Fig. 5 (boven). Vegetatietype L2b op bodemeenheid HnVIIa onder 33 jaar
oude Japanse lariks (absolute boniteit 7)«
Een vegetatie van voornamelijk bronsmos, gewoon gaffeltandmos en klauwtjes
mos met daar doorheen vrij veel roodzwenkgras en schapegras.
Verder komt op deze plek nog voor weinig gerimpeld gaffeltandmos, fraai haarmos en zeer schaars wat schapezuring, struikheide, pijpestrootje en enkele
kiemplanten van Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en inlandse eik.
Ook hier vinden we vrij veel korstmossen op stammen en dode takken (proefplek
no. 50 Smilde).
Pig. 6 (onder). Vegetatietype L3 op bodemeenheid HnVIIa onder 37 jaar
oude Japanse lariks (absolute boniteit 9 ) .
Een vegetatie van tamelijk vitale stekelvaren, Amerikaanse vogelkers, boch
tige smele, roodzwenkgras, reukgras, schapezuring, iets witbol en vrij veel
bronsmos en klauwtjesmos. Verder komen op deze plek nog voor fijn laddermos,
gewoon haarmos, fraai haarmos, gewoon gaffeltandmos, wat liggend walstro,
wilgenroosje, lijsterbes, één exemplaar eikvaren en enkele sprietjes struikheide. In tegenstelling tot de voorgaande vegetatietypen vinden we hier
weinig of geen korstmossen op stammen en dode takken (proefplek no. 48
Smilde).
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3£egetatiet£pe L3: Gezelschap van stekelvaren, braam en groot laddermos,
soms van lijsterbes en/of Amerikaanse vogelkers.
Dit type wordt op de droge gronden gekenmerkt door een redelijk ontwik
kelde kruidlaag waarin meerdere exemplaren redelijk vitale stekelvaren, al
dan niet in combinatie met bosbraam of groot laddermos voorkomen. Een voor
beeld van dit type geeft fig. 6. In enkele gevallen is een struikenvegeta
tie van lijsterbes of Amerikaanse vogelkers, al dan niet in combinatie met
groot laddermos, stekelvaren of braam, eveneens tot dit type gerekend.
Verder treffen we bij dit type in de kruidlaag vaak nog wat soorten aan
als bochtige smele, liggend

walstro, enkele polletjes witbol, kamperfoelie,

wilgenroosje en bijna altijd schapezuring.
In de moslaag zien we een tendens naar wat "rijkere" soorten zoals
groot laddermos, fijn laddermos en sterremos, terwijl enkele "armett soor
ten nagenoeg zijn verdwenen.
Op de vochtige gronden zien we bij dit type meestal een vrij sterke
begroeiing van pijpestrootje, waarin echter steeds een aantal exemplaren
stekelvaren en/of braam voorkomen.
Van dit type wordt verondersteld dat het voorkomt op ratatïef

matig voedseOr

arme tot matig voedselrijke gronden.

Vegetatietype Ih&i Gezelschap van witbolvegetaties (Holcus lanatus en Holcus mollis) al dan niet in combinatie met stekelvaren,
braam of wilgenroosje.
Dit type wordt op de wat drogere gronden in de meeste gevallen geken
merkt door een vrij sterke

witbolvegetatie (Holcus lanatus) en slechts in

enkele gevallen door een zachte witbolvegetatie (Holcus mollis). De witbol
komt voor als verspreide pollen maar ook als een vrij dichte mat. Naast de
witbol zien we soms goed ontwikkelde stekelvaren, wilgenroosje, kamperfoe
lie, braam, liggend walstro, reukgras en wat schapezuring.
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In de moslaag vinden we vaak groot laddermos, fijn lad.dermos en sterre-.
mos.Een tweetal voorbeelden van dit vegetatietype geven de figuren 7a en 7b.
Op de vochtige tot natte gronden zien we dat bij dit type de witbol vaak
stérk overheerst wordt door een vegetatie van pijpestrootje. Wel valt het
op dat het pijpestrootje duidelijk minder vitaal is dan bij de voorgaande
typen. Behalve witbol en pijpestrootje zien we bij dit type meestal nog
wat stekelvaren, wilgenroosje, braam en liggend walstro.
Aangenomen wordt dat dit type bij voorkeur voorkomt op de wat voedsel
rijkere gronden.
Hoewel er aanwijzingen zijn die er op duiden dat een vegetatie van
Holcus mollis een wat voedselrijkere standplaats aangeeft dan een vegetatie
van Holcus lanatus (zie ook Bannink, Leys en Zonneveld, 1968), hebben wij
gemeend beide vegetaties voorlopig tot eenzelfde vegetatietype te kunnen
rekenen.

Yegetatietxpe L4b: Gezelschap van

rankende helmbloem, witbol en/of stekel

varen en soms wat eikvaren.
Dit type wordt op de drogere gronden gekenmerkt door een vegetatie van
witbol en/of stekelvaren met er doorheen meerdere exemplaren rankende helmbloem.
Fig. 7a (boven). Vegetatietype L4a op bodemeenheid HnVIIa onder 33 jaar
oude Japanse lariks (absolute boniteit 9)»
Een vegetatie bestaande uit een dichte mat van witbol (Holcus lanatus)
met wat reukgras en enkele exemplaren Amerikaanse vogelkers. Op deze proefplek werden verder nog aangetroffen enkele exemplaren stekelvaren, lijster
bes en kamperfoelie, terwijl tussen de witbol wat fraai haarmos, groot lad
dermos, klauwtjesmos en fijn laddermos werd gevonden. Op de achtergrond on
dergroei van inlandse eik (proefplek no. 29 Smilde).
Fig. 7b (onder). Vegetatietype Ü+a op bodemeenheid HnVI onder 27 jaar
oude Japanse lariks (absolute boniteit 11).
Een vegetatie bestaande uit een vrij dichte mat van zachte witbol (Holcus
mollis) met wat stekelvaren, liggend walstro en iets witbol. Verder komen
op deze plek nog voor vrij veel klauwtjesmos, gerimpeld platmos, fijn
laddermos, groot laddermos, sterremos, fraai haarmos en heel weinig brons'
mos, gaffeitandmos, glanzend platmos en kantmos. Op de achtergrond één
exemplaar Amerikaanse vogelkers; op de voorgrond enkele exemplaren van de
gewone zwavelkop (proefplek no. 37 Smilde).
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Naast deze rankende helmbloem, witbol en veelal goed ontwikkelde stekel
varen, vinden we vaak wat braam, liggend walstro, kamperfoelie, reukgras,
Amerikaanse vogelkers en zeer sporadisch wat "arme" bladmossen. Soms komen
in dit type enkele exemplaren eikvaren en/of mannetjesvaren voor. Dat dit
type op de drogere gronden vrij sterk uiteen kan lopen, moge

blijken uit

de figuren 8a en 8b.
Soms zien we bij dit type vooral soorten uit vegetatietype L5 met
daarin veel rankende helmbloem en soms ook soorten uit vegetatietype L4a
met meestal wat minder exemplaren rankende helmbloem.
Op de vochtige tot natte gronden zien we een duidelijk minder vitale
pijpestrootjebegroeiïng met daarin wat exemplaren rankende helmbloem, ste
kelvaren en/of witbol, kamperfoelie en soms ook wilgenroosje.
Verondersteld wordt dat dit type voorkomt op relatief voedselrijkere
gronden.
Bij de verwerking van de gegevens zijn de vegetatietypen L4a en L4b
veaLal

samengevoegd. Ze worden dan aangeduid als vegetatietype 14.

Voor een overzicht van de verschillen tussen de vegetatietypen 12, L3
en IA raadplege men bijlage 1.

Pig. 8a (boven). Vegetatietype L4b op bodemeenheid HnVIIa onder 34 jaar
oude Japanse l a r i k s (absolute b o n i t e i t 9)•
Een vegetatie bestaande uit een vrij dichte mat van witbol met daar doorheen
wat rankende helmbloem. Op deze proefplek werden verder nog aangetroffen
enkele exemplaren Amerikaanse vogelkers en lijsterbes, iets stekelvaren,
reukgras, kamperfoelie, hennepnetel, groot laddermos, fijn laddermos en
heel weinig klauwtjesmos en fraai haarmos (proefplek no. 45 Smilde).
Pig. 8b (onder). Vegetatietype L4b op bodemeenheid HnVIIa onder 40 jaar
oude Japanse l a r i k s (absolute b o n i t e i t 9)•
Een vegetatie van zeer vitale stekelvaren, Amerikaanse vogelkers, witbol
en zeer veel rankende helmbloem. Daarnaast vinden we wat braam, hennepnetel,
reukgras, vrij veel groot.laddermos en fijn laddermos, heel weinig klauwtjes
mos en gaffeltandmos, enkele exemplaren eikvaren en wat opslag van lijster
bes (proefplek no. 21 Appelscha).

- 15 14- .3 Grondbewerking en bemesting
Voor de aanleg van een bos werd bij de Drentse heidebebossingen de
grond gewoonlijk gespit of geploegd en werd, afhankelijk van de aan te
planten houtsoort, vaak een bemesting toegepast. Bij een lariksaanplant
bestond deze bemesting gewoonlijk uit een fosfaatgift van 400 â 600 kg
slakkenmeel per ha. Daarnaast werd soms nog bemest met kalk en/of kali of
werd een groenbemesting toegepast. Er zijn echter ook lariksopstanden die
niet zijn bemest.
In alle door ons onderzochte lariksproefplekken is de grond gespit of
geploegd. De diepte van deze grondbewerking varieert van 30 tot 100 cm.
Van de 76 proefplekken is de verdeling naar diepte van de grondbewerking
als volgt :
Grondbewerkings diepte (in cm)
Aantal proefplekken

0-20

20-40

40-60

6

37

0

60-80

80-100

>100

30

o

In hoeverre de diepte van grondbewerking van invloed is op de groei
van de lariks, is niet duidelijk en ook niet nader onderzocht. Wel is ge
constateerd dat de beworteling van de lariks dieper is naarmate de grond
dieper is bewerkt.
Uit gegevens van de bosbedrijfsplannen van de boswachterijen Appelscha
en Smilde is gebleken dat niet alle lariksopstanden, waarin proefplekken
voorkomen, zijn bemest. Van de 76 proefplekken blijken er 50 bemest en 26 riet be
mest te zijn.Bij de bemeste zijn er verschillen in aard en hoeveelheid van
de toegediende meststoffen.
Veldbodemkundig gezien heeft de bemesting geen invloed gehad op het
bodemprofiel. Dat wil zeggen, er zijn geen aanwijsbare verschillen in pro
fielkenmerken tussen de bemeste en onbemeste gronden.
Wel zijn er aanwijzingen dat de bemesting van invloed is geweest op de
bodemvegetatie. Uit tabel 1 blijkt nl. dat vegetatietype 12 overwegend voor
komt in de onbemeste opstanden, vegetatietype L3 overwegend in de bemeste
en vegetatietype L4 uitsluitend in de bemeste opstanden.
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Tabel 1. Aanwezigheid van vegetatietypen in bemeste en onbemeste opstanden.
Vegetat ietypen

Aantal
waarnemingen

Bemest

Onbemest |

in % van de aantallen

L2 (L2a + L2b)

26

23

77

L3

18

67

33

L4 (L4a + L4b)

32

100

0

j

!

Dat vegetatietype 12. in 23% van de gevallen voorkomt in de bemeste op
standen , is moeilijk te verklaren. Mogelijk is er sprake van onnauwkeurig
heden in de bosadministratie. Dat vegetatietype L3 in 33% van de gevallen
voorkomt in onbemeste opstanden, is misschien een gevolg van inwaaien van
meststoffen, afkomstig van nabij gelegen landbouwgronden (randeffecten)„ .

4.4 Grondmonsteranalysegegevens

De tabel in bijlage 2 geeft een overzicht van de grondmonsteranalysege
gevens van twintig proefplekken op de bodemeenheid HnVIIa. De gegevens zijn
gerangschikt naar vegetatietype in de volgorde van "arm" naar "rijk". Er zijn
tien proefplekken met een "arme" en tien proefplekken met een "rijkere" vege
tatie bemonsterd.
Het doel van dit grondmonsteronderzoek was na te gaan in hoeverre ver
schillen in bodemvegetatie verband houden met verschillen in vruchtbaarheidstoestand van de grond zoals die door de gebruikelijke analyses worden gekarak
teriseerd. Dit wordt nader besproken in paragraaf 5-4.
Een probleem dat bij dit grondmonsteronderzoek aan de orde kwam, betrof
de vraag wat voor deze gronden, die vaak tot ten minste 40 cm diepte zijn ge
ploegd of gespit, de meest gewenste bemonsterlr^diepte is. Het antwoord op
deze vraag is niet eenvoudig. Er is bij wijze van proef, besloten van elke
proefplek zowel de laag 0 - 25 cm als de laag 0 - 75 cm te bemonsteren.
Het bemonsteren van de laag 0-25 cm is in de bosbouw gebruikelijk. De
laag 0-75

is gekozen omdat dat traject ongeveer overeenkomt met de ge

middelde dikte van het bodemprofiel (de A- en B-horizont).

- 17 Als we nu de analysegegevens van bijlage 2 nader beschouwen, dan zien we
bij de monsters uit de laag O-25 cm opmerkelijke verschillen in organische
stofgehalten tussen gronden die ondiep en gronden die diep zijn verwerkt.
Vergelijken we van dezelfde

proefplekken de analysegegevens van ae

monsters uit de laag 0-75 cm dan zien we dat de verschillen in organische
stofgehalten tussen de ondiep en diep verwerkte gronden slechts zeer ge
ring zijn. In welke orde van grootte deze verschillen liggen, wordt duide
lijk via tabel 2.

Tabel 2. Gemiddelde organische stofgehalten van grondmonsters uit de lagen

0 - 25 cm en 0 - 75
3rondbewerkings- Aantal
diepte in cm

proef

(klassen)

plekken

Het organische stofgehalte van de grondmonsters

0 - 75 cm

0 - 25 cm
gemid
deld

laagste en
hoogste
gehalte

gemid
deld

laagste en
hoogste
gehalte

40 t/m 60

10

5,0

3,6 - 6,5

3,6

2,4 - 4,3

61 t/m 80

10

3,3

2,5 - 4,5

3,1

2,5 - 4,3

Aangezien er binnen eenzelfde bodemeenheid geen al te grote verschil
len in organische stofgehalten mogen worden verwacht, zijn we, op grond
van de hierboven vermelde gegevens, geneigd te veronderstellen dat de
analysegegevens van de monsters uit de laag 0 - 75 cm, een betere verge
lijkingsbasis bieden dan die uit de laag 0 - 25 cm.
Als we de verschillende analysegegevens van de monsters uit de laag
0 - 25 cm vergelijken met die van de monsters uit de laag 0 - 75 cm en
daarbij geen onderscheid maken in grondbewerkingsdiepte (tabel 3), dan
blijken de verschillen in gemiddelde waarden tussen de monsters uit de laag
0 - 25 cm en die uit de laag 0-75 cm, niet zo heel ver uiteen te lopen.
Wel valt het op dat de spreiding rond deze gemiddelden bij de monsters uit
de laag 0 - 25 cm aanmerkelijk groter is dan bij de monsters uit de laag
O - 7 5 cm-
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Tabel 3. Gemiddelde uitkomsten van analyses van de lagen 0-25 cm en 0-75 om.
Aantal
waar
nemingen

Grondmonsteranalyses uit de laag
0 - 25 cm
laagste
en hoogste
waarde

gemiddeld

0 - 75 cm
laagste
en hoogste
waarde

!

gemiddeld j

pH-KCl

20

3,3-5,0

3,8

3,7-4,2

3,9

Humusgehalte

20

2,5-6,5

4,2

2,4-4,3

3,4

1

N-totaal

20

0,0^-0,14

0,07

0,04-0,08

0,06

!

P-totaal

20

16-91

28

14-37

21

;

P-HC1

20

5-79

16

6-27

10

!

K-totaal

20

0,012-0,040

N-geh. v.d.humus

20

1,39-2,26

0,025
1,74

0,017-0,038
1,25-2,05

0,027

j

1,64

4.5 Leefti.ld en groei van de lariks

De leeftijd van de door ons onderzochte lariksopstanden loopt uiteen van
26 tot 45 jaar. Een indeling van de 76 proefplekken naar leeftijdsklasse van
de lariks geeft het volgende beeld te zien (tabel 4).

Tabel 4. Indeling van de proefplekken naar leeftijdsklasse van de lariks.
Leeftijdsklasse

Aantal

%

26 - 30 jaar

27

36

31 - 35 Jaar

24

31

36 - 40 jaar

15

20

41 - 45 jaar

10

13

Als maatstaf voor de groei is de opbrengstabel gebruikt die in 1958 door
het Bosbouwproefstation voor de Japanse lariks is samengesteld. Daarbij
wordt het begrip produktieklasse (absolute boniteit) gehanteerd.
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De absolute boniteIt geeft de gemiddelde jaarlijkse aanwas in m

per ha weer

bij een omlooptijd van vijftig jaar.
In de praktijk wordt een lariksopstand met een absolute boniteit van 7
of minder algemeen beschouwd als een slecht tot matig groeiend bos. Bij een
absolute boniteit van 8 t/m 10 wordt de groei als redelijk, bij 11 t/m 13
als goed en bij 14 en meer als zeer goed ervaren.
Deze gegevens uit de praktijk hebben er toe geleid de groei van de lariks
weer te geven in de volgende vier groeiklassen:
- slechte tot matige groei (komt overeen met

een

abs.bon. van

4 t/m 7)

- redelijke groei

(komt overeen met

een

abs.bon. van

8 t/m 10)

- goede groei

(komt overeen met

een

abs.bon. van 11 t/m 13)

- zeer goede groei

(komt overeen met

een

abs.bon. van 14 t/m 16)

Als we nu de groei van de lariks in de 76 proefplekken op deze wijze in
delen (tabel 5) dan zien we dat zeer goede groei ontbreekt en dat goede
groei slechts zeer weinig voorkomt.

Tabel 5- Indeling van de proefplekken naar groeiklasse van de lariks.
Aantal proefplekken

Groeiklasse
Slechte tot matige groei (abs. bon.

k t/m

7)

30

Redelijke groei

(abs. bon.

8 t/m 10)

41

Goede groei

(abs. bon. 11 t/m 13)

5

Zeer goede groei

(abs. bon. 14 t/m 16)

—

76

In hoever de groeiverschillen verband houden met de verschillen in bodem
profiel., grondwaterstand en bodemvegetatie, wordt in hoofdstuk 5 besproken.
Voor een overzicht van de voornaamste proefplekgegevens wordt verwezen
naar de tabel in bijlage 3«
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Fig. 9 Frequentiediagram van groeiklassen van de Japanse lariks in % van de
aantallen op de vier bodemeenheden
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5. BESPREKING VAN DE GEGEVENS

5.1 Groei van de lariks

In verband met bodemeenheden

Aangezien de lariks bekend staat als een houtsoort die hoge eisen stelt
aan de vochthuishouding van de grond, kon worden verwacht dat zijn groei
op gronden met ondiepe grondwaterstanden (de bodemeenheden HnV en HnVl) beter
zou zijn dan op gronden met diepere grondwaterstanden (de bodemeenheden
HnVIIa en HdVIIb).
In figuur 9 zien we dat de groei het slechtst is op de bodemeenheid
HdVIIb. Dit houdt zeer waarschijnlijk verband met een vochttekort in droge
zomers.
Bijna even slecht is de groei op de bodemeenheid HnV. Afgezien van het
geringe aantal waarnemingen op deze gronden, blijkt dat ongeveer 60$ een
slechte tot matige groei vertoont en ongeveer 40$

een redelijke groei.

Goede en zeer goede groei werd op deze gronden niet aangetroffen.
Toch zijn dit, gemeten naar veldbodemkundige maatstaven, goed vochthoudende gronden waarop een veel betere groei zou mogen worden verwacht. Het
hoge percentage slechte tot matige groei op deze gronden is op basis van ge
gevens

over bodemprofiel en grondwaterstand moeilijk te verklaren. Bekend

is evenwel dat de lariks weinig tolerant is voor langdurige hoge grondwater
standen.
De beste groei vinden we op de bodemeenheid HnVI. Dit zijn gronden met
een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm. De percentages
slechte tot matige groei, redelijke groei en goede groei zijn resp. 29$,
57$ en 14$. Veldbodemkundig gezien zijn dit goed vochthoudende gronden met
bovendien vrij gunstige grondwaterstanden. Op deze gronden zou een veel be
tere groei mogen worden verwacht.
Op de bodemeenheid HnVIIa (gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 80
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Fig. 10 De spreiding in groei van de lariks binnen de bodemeenheden
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Fig. 11 Frequentiediagram van groelklassen in % van de aantallen bij de vegetatietypen
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en 180 cm) is de groei ondanks de soms tamelijk diepe grondwaterstand, toch
voor ongeveer 65# redelijk en goed (boniteiten 8 t/m 10 en 11 t/m 13). Dit
ondanks het feit dat deze gronden op basis van hun vrij diepe grondwater
standen tot voor kort beschouwd werden als weinig of niet geschikt voor de
teelt van lariks vanwege hun droogtegevoeligheid.
Wil men nu voor deze gronden, op basis van de bodemkundige gegevens, per
bodemeenheid een juiste voorspelling doen van de groei van de lariks, bijv.
in klassen van goede groei, redelijke groei of matige tot slechte groei, dan
blijkt dat een moeilijke zaak. Deze moeilijkheid wordt veroorzaakt door de
grote spreiding in groei van de lariks binnen eenzelfde bodemeenheid (fig.10).
Alleen de bodemeenheid HdVIIb vormt hierop een gunstige uitzondering.
Het aangeven van een gemiddelde groei voor deze gronden alleen op basis
van de bodemkundige gegevens heeft dan ook weinig zin.

5.2 Groei van de lariks in verband met vegetatietypen

Vergelijken we op de veld- en haarpodzolgronden de groei van de lariks
met de vegetatietypen,dan blijkt dat er een redelijk verband bestaat tussen
boomgroei en vegetatietypen (fig. 11).
De slechtste groei vinden we op gronden met de vegetatietypen L2a en
L2b. Dit zijn de vegetatietypen waarvan wordt aangenomen dat ze overwegend
voorkomen op relatief voedselarme zandgronden. Op gronden met vegetatietype
L2a is in alle proefplekken de groei matig tot slecht (absolute boniteit 4
t/m 7). Op gronden met vegetatietype 12b heeft van de 8 proefplekken 88$ een
matige tot slechte groei en slechts 12% een redelijke groei (absolute boni
teit 8 t/m 10).
Op gronden met vegetatietype L3 is de groei aanmerkelijk beter. Van de
l8 proefplekken heeft slechts 11$ een matige tot slechte groei, 85$ een rede
lijke en 6$ een goede groei (absolute boniteit 11 t/m 13). Van dit type wordt
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aangenomen dat het voorkomt op relatief matig voedselarme tot matig voedsel
rijke zandgronden.
Ook op de gronden met vegetatietype Ü+a en Ü+b is de groei aanmerkelijk
beter dan op gronden met de vegetatietypen L2a en L2b. Van de 20 proefplek
ken met vegetatietype L^a heeft 15$ een matige tot slechte groei,75$

een

redelijke en 10$ een goede groei. Van de 20 proefplekken met vegetatietype
lAb heeft 85$ een redelijke en 17$ een goede groei. Van deze twee vegetatie
typen wordt aangenomen dat zij bij voorkeur voorkomen op relatief matig voed
selrijke zandgronden.
Wil men voor deze gronden uitsluitend op basis van de vegetatietypen, de
groei van de lariks redelijk goed voorspellen, bijv. in klassen van goede
groei, redelijke groei en matige tot slechte groei, dan zal blijken dat dit
niet goed mogelijk is. Daarvoor is de spreiding in groei van de lariks bij
sommige vegetatietypen te groot (fig. 12).
In deze grafiek zien we bijvoorbeeld dat bij de vegetatietypen L3 en Lka,
naast de proefplekken met goede en redelijke groei,ook vijf proefplekken met
een matige tot slechte groei van de lariks voorkomen.
We hebben in de vorige paragraaf gezien, dat de groei van de lariks op
de bodemeenheden HnV en HdVIIb beduidend slechter is dan op de bodemeenheden
HnVI en HnVIIa. Gaan we nu van de vijf hierboven genoemde proefplekken na op
welke bodemeenheid zij voorkomen, dan blijken er vier op bodemeenheid HdVIIb
en één op bodemeenheid HnV te liggen. De natige tot slechte groei op bodem
eenheid HdVIIb zou dus heel goed een gevolg

kunnen zijn van vochttekort en

die op de bodemeenheid HnV misschien van wateroverlast.
Wij zouden hieruit willen concluderen dat een geschiktheidsbeoordeling
van gronden voor lariks, alleen op basis van gegevens over de vegetatie,
evenmin mogelijk is als een geschiktheidsbeoordeling alleen op basis van de
bodemeenheden. Aanzienlijk betere resultaten zullen mogen worden verwacht
als we de geschiktheidsbeoordeling baseren op zowel de bodemeenheden als de
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vegetaJ->ietypen. In de volgende paragraaf zal hierop nader worden ingegaan.

5.3 Groei van de lariks in verband met bodemeenheden en vegetatietypen samen

In figuur 13 is per bodemeenheid de groei van de lariks uitgezet tegen
de vegetatietypen. Hierin zien we dat op de bodemeenheden HnV en HnVT met
de vegetatietypen L3, iAa en L4b de groei van de lariks aanmerkelijk beter
is dan op die met de vegetatietypen L2a en L2b. Ook op de bodemeenheid
HriVTIa is deze tendens aanwezig. Alleen op de bodemeenheid HdVIIb (dit zijn
dd gronden met diepe grondwaterstanden) geven de verschillen in bodemvege-

tatie geen noemenswaardige verschillen in groei van de lariks aan. Uit dit
laatste zouden we kunnen concluderen dat het vochttekort op deze gronden
van doorslaggevende betekenis is voor de groei van de lariks.
Als we de grafieken in figuur 13 wat nader beschouwen, zien we dat er
binnen eenzelfde bodemeenheid geen noemenswaardige verschillen in groei
van de lariks voorkomen tussen de vegetatietypen L2a en L2b. Hetzelfde zien
we bij de vegetatietypen iAa en L4b.
Omdat,zoals reeds is vermeld,de vegetatietypen L2a en I2b ook floris
tisch veel overeenkomst vertonen, zijn deze twee typen samengevoegd tot
één type dat hierna zal worden

aangeduid als vegetatietype 12.

Ook de vegetatietypen L4a en L4b, die floristisch vaak wel duidelijk
van elkaar verschillen, zijn samengevoegd tot één type dat hierna wordt
aangeduid als vegetatietype L4.
Als we er vanuit gaan dat de vegetatie een afspiegeling is van de voe
dingstoestand van de grond en we rangschikken de vegetatietypen 12, L3 en
L4 in een reeks van arm naar rijk, dan bedoelen we daarmee dat wordt aange
nomen dat vegetatietype 12 wijst op een relatief laag en vegetatietype 14
op een relatief hoog gehalte aan beschikbare voedingsstoffen in de grond.
Vegetatietype L3 zou hier een tussenpositie innemen.
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In figuur llf is de groei van de lariks uitgezet tegen de bodemeenheden
in combinatie met de vegetatietypen. In deze grafiek zien we dàt de grote
spreiding in groei op de bodemeenheden HnV, HnVl en HnVIIa zeer duidelijk
verband houdt met dé vegetatietypen. Vooral op de vochthoudende gronden
(HnV en HnVl) met vegetatietype 14 is de groei aanmerkelijk beter dan op
die met vegetatietype 12. Ook op de wat minder vochthoudende gronden (HnVIIa)
is het verschil in groei van de lariks nog duidelijk merkbaar tussen vege
tatietype 12 en IA. Alleen op de drogere gronden (HdVIIb) zien we dat de ver
schillen in vegetatie niet meer gepaard gaan met belangrijke groeiverschilien.
Als we nu aannemen dat de verschillen in bodemvegetatie verband houden
met verschillen in voadselrijkdom van de grond, dan is het aan de hand van
figuur ll| niet zo moeilijk om tot de conclusie te komen dat er een duidelijke
correlatie bestaat tussen de groei van de lariks en de vocht- en voedings
toe stand van de grond.

5.k Grondmonsteranalysegegevens in verband met vegetatietypen

In de tabel" van bijlage 2 zijn de grondmonsteranalyses van de twintig
proefplekken op bodemeenheid HnVIIa gerangschikt naar vegetatietype. Hoewel
er, gezien het betrekkelijk geringe aantal waarnemingen per vegetatietype,
geen al te grote waarde aan de uitkomsten mag worden toegekend, leken ons de
uitkomsten interessant genoeg om ze hier te vermelden.

jfcKÇl
In figuur 15 is de pH-KCl van de grondmonsters uitgezet tegen de vege
tatietypen. Volgens deze grafiek is er geen aanwijsbaar verband tussen de
pH-KCl en de onderscheiden vegetatietypen. Wel zien we dat de pH-KCl van de
monsters uit de laag 0-25 cm, vooral bij vegetatietype Ik, wat meer uit
eenloopt dan die van de laag 0 - 75 cm*
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Organische stofgehalté
In figüur 16 is het organische stofgehalte van de monsters uit de lagen
0 - 25 cm en 0 - 75 cm uitgezet tegen de vegetatietypen. Volgens deze grafiek
blijkt er een tendens te bestaan die op een zekere samenhang tussen het or
ganische stofgehalte en de vegetatietypen wijst. Bij de monsters van de
proefplekken met vegetatietype

is het organische stofgehalte gemiddeld

wat hoger dan bij die met vegetatietype L2. Dit geldt zowel voor de monsters
uit de laag

0 ™ 25 cm als voor die uit de laag 0 - 75 cm.

N-totaal_en N-^ehalte van de organische stof
In figuur 17 is het N-totaal van de grondmonsters uitgezet tegen de végé
tât ietypen.
Evenals bij het organische stofgehalte in figuur 16 blijkt er enig ver
band te bestaan tussen het N-totaal en de vegetatietypen. Ook zien we dat
het N-totaal bij de monsters uit de laag 0 - 25 cm meer uiteenloopt dan bij
die van de laag 0 - 75 cm.
Het N-totaal van de monsters uit de proefplekken met vegetatietype Ih is
in de meeste gevallen hoger dan van die met vegetatietype L2. Ook bij de
monsters uit de laag 0 - 75 cm is het verschil in N-totaal tussen de vegeta
tietypen L2 en Li| nog vrij duidelijk.
Aangezien het N-totaal in dit soort gronden veelal in sterke mate is ge
koppeld aan het organische stofgehalte en zowel het organische stofgehalte
als N-totaal een zekere correlatie aangeven met de vegetatietypen, kan men
zich afvragen in hoeverre de stikstof hierin een rol speelt.
Deze rol wordt wat duidelijker als het N-gehalte van de organische stof
wordt berekend en de uitkomsten worden vergeleken met de vegetatietypen.
Het N-gehalte van de organische stof is verkregen door het N-totaalcijfer te
vermenigvuldigen met honderd en de uitkomst hiervan te delen door het orga
nische stofgehalte. Het geeft in feite de C/fa-verhouding van de organische
stof weer.
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In figuur 18 is het N-gehalte van de organische stof uitgezet tegen de
vegetatietypen. Hoewel de spreiding in het N-gehalte binnen eenzelfde vege
tatietype vrij groot is, blijkt uit de grafiek dat er een duidelijk verband
bestaat tussen het N-gehalte van de organische stof en de vegetatietypen.
Het N-gehalte is bij de monsters van de proefplekken met vegetatype L4 bijna
altijd hoger dan bij die met vegetatietype L2. Dit geldt voor de monsters
uit de laag 0 - 25 cm wat meer dan voor die uit de laag 0-75 cm. Het ge
middelde N-gehalte van de organische stof van de monsters uit de laag
0 - 25 cm is bij het vegetatietype 12. 1,58$ en bij het vegetatietype IA
1,95$.

P-totaal£ijfers
In figuur 19 is het P-totaal van de grondmonsters uitgezet tegen de ve
getatietypen . Van een verband tussen deze cijfers en de vegetatietypen is
hier nauwelijks sprake. Als wij van de laag 0 - 25 cm de twee uitschieters
bij vegetatietype L4 niet meetellen, dan is er hoogstens sprake van een
zeer zwak verband tussen de P-totaalcijfers en de vegetatietypen.
Hoewel de gemiddelde P-totaalwaarden in de proefplekken met vegetatie
type IA aanmerkelijk hoger zijn dan die van de proefplekken met vegetatie
type L2, moeten we niet uit het oog verliezen dat dit voornamelijk een ge
volg is van enkele uitschieters.

P-HCl-cijfers
Als we de P-HCl-cijfers uitzetten tegen de vegetatietypen, dan zien we
dat er van een verband tussen de P-HCl-cijfers en de vegetatietypen geen
sprake is (fig, 20).
Evenals bij de P-totaalcijfers vinden we weliswaar hogere gemiddelde
P-HCl-cijfers bij vegetatietype IA dan bij vegetatietype 12, maar ook hier
is dit een gevolg van enkele uitschieters.

73036-91.509-

K-totaal in de laag 0-25 cm

K-totaal in de laag

0- 7 5 c m

0,044 i%

%

0,040
0,038
0,032
0,028 •

••

••

»
«•

0,024
••

0,020 0,016 0,012 •
0,008 0,004 -

—r—•
L2

—I—
L3

L4
Vegetatietype

Fig. 21 Kaligehalte in verband met vegetatietype

0

L2

I "
L3

L4
Vegetatietype

- 27 -

KaJLigehalte
Uit figuur 21 blijkt, dat er geen relatie bestaat tussen het kaligehalte
van de grondmonsters en de vegetatietypen. Het enige wat in deze grafiek op
valt, is de wat grotere spreiding in de kaligehalten bij de monsters uit de
laag O-25 cm.

De gegevens van deze paragraaf samenvattend, kunnen we stellen dat er
geen of hoogstens een zeer zwakke correlatie is gevonden tussen de vegetatie
typen en de pH-KCl, het kaligehalte en de P-HCl-waarden. Het organische stofgehalte, het N-totaal en het P-totaal blijken matig tot zwak en het N~gehalte
van de organische stof duidelijk gecorreleerd te zijn met de vegetatietypen.
Voor de fosfaatwaarden is dit wat merkwaardig, omdat zowel Bannink, Leys
en Zonneveld (1973) als Stapelveld (1956) bij hun onderzoek duidelijke correla
ties vonden tussen de fosfaatcijfers en de door hun onderscheiden vegetatie
typen. Temeer omdat de door hen onderscheiden vegetatietypen niet zoveel af
wijken van de onze.
Gezien het feit dat de groei van de lariks, vooral op de gronden met een
gunstige vochthuishouding, zeer duidelijk gecorreleerd is met de vegetatie
typen (zie figuur 13 en 14), mocht worden verwacht dat de verschillen in ve
getatie gepaard zouden gaan met verschillen in voedingstoestand van de grond.
Uit de grondmonsteranalysegegevens korat dit minder duidelijk naar voren dan
was verwacht.
Het is mogelijk dat de uitkomsten van het grondmonsteronderzoek wat worden
verdoezeld door een minder goed gekozen bemonsteringsdiepte, of misschien door
een niet genoeg verfijnde bepalingsmethode. Misschien is het nuttig dat hier
aan in de toekomst meer aandacht wordt besteed.
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6. TOEPASSING VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN

6.1 Inleiding

De interpretatie en de toepassing van de onderzoekresultaten, i.e. het
aangeven van de geschiktheid van gronden voor de Japanse lariks op bodemgeschiktheidskaarten, zal in dit hoofdstuk worden besproken en aan de hand
van een voorbeeld in bijlage 4 nader worden toegelicht.
Hiertoe is van een aaneengesloten gebied in de boswachterij Appelscha
een bodemkaart, een grondwatertrappenkaart, een vegetatiekaart en een twee
tal bodemgeschiktheidskaarten voor de Japanse lariks gemaakt.
De bodem- en grondwatertrajy^enkaart is overgenomen van de in 1968 door
de Stichting voor Bodemkartering vervaardigde bodem- en grondwatertrappen
kaart,schaal 1:25.000,van de boswachterij Appelscha (Buitenhuis en Westerveld, 1968). Alleen voor de stuifzandgronden is op de bodemkaart een kleine
vereenvoudiging aangebracht.
De vegetatiekaart is een sterk vereenvoudigde versie van een zeer gede
tailleerde vegetatiekaart van dit gebied, die in de zomer van 1970 werd ge
maakt door H. v.d. Steeg, leerling aan de Hogere Tuinbouwschool te Boskoop,
tijdens zijn stage bij de Stichting voor Bodemkartering.
De bodemgeschiktheidskaart van bijlage lid is afgeleid van de bodem- en
grondwatertrappenkaart. De geschiktheidsbeoordeling berust op de tot voor
kort gebruikelijke methode, waarbij de vaststelling van de geschiktheid van
de grond is gebaseerd op gegevens over bodemprofiel en grondwaterstandsver
loop (Van Lynden, 1966 en 1967)•
De bodemgeschiktheidskaart van bijlage 4e is afgeleid van de bodemkaart,
grondwatertrappenkaart en vegetatiekaart. De vaststelling van de geschikt
heid van de grond voor lariks is voor de veld- en haarpodzolgronden gebaseerd
op de resultaten van dit onderzoek. De moerpodzolgronden zijn eenvoudigheids-
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halve beoordeeld als veldpodzolgronden. Bij de beourdeling van de stuif zand
gronden is rekening gehouden met ervaringen in andere gebieden.

6.2 Bodem- en grondwatertrappenkaart

Op de bodemkaart (bijlage i^a) wordt de grootste oppervlakte ingenomen
door leemarme tot zwak lemige, zeer fijnzandige veld- en haarpodzolgronden.
Gronden dus waarop in feite het onderzoek heeft plaatsgevonden.
Behalve de veld- en haarpodzolgronden komen over geringe oppervlakten
wat stuifzandgronden en in de lage delen moerpodzolgronden voor. De laatste
onderscheiden zich van de veldpodzolgronden door een moerige Al.
In de stuifzandgronden is onderscheid gemaakt naar de eerd van de on
dergrond (aan- of afwezigheid van een bodemprofiel in de ondergrond).
Op de grondwatertrappenkaart (bijlage 4b) zien we dat de grondwatertrap
Vllb alleen voorkomt op de haarpodzolgronden en bij de stuifzandgronden met
een bodemprofiel in de ondergrond. De grondwatertrap V komt in dit gebied
alleen voor bij de moerpodzolgronden en bij enkele stuifzandgronden zonder
bodemprofiel in de ondergrond. De grondwatertrappen VI en Vila vinden we
hoofdzakelijk bij de veldpodzolgronden.

6.3 Vegetatiekaart

Op de vegetatiekaart (bijlage 4c) is onderscheid gemaakt naar vegetatie
typen in lichte en vegetatietypen in donkere bosopstanden. Tot de lichte
bosopstanden zijn gerekend lariks,

pir.ussoorten en inlandse eik en tot de

donkere;douglas, fijnspar, Amerikaanse eik en beuk.
De vaststelling van het vegetatietype in donkere bossen geeft soms pro
blemen als een kruidenvegetatie ontbreekt. Het type moet dan worden vastge
steld aan de hand van zeer schaars voorkomende mossen.
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Op de végétâtiekaart zijn zowel voor de lichte als donkere bosopstanden
drie vegetatietypen onderscheiden, respectievelijk L2, L3 en U+ en D2, D3
en Dk»
Bij de interpretatie van de vegetatie voor de bodemgeschiktheid, gaan we
er van uit dat het aan de hoofdletters L en D toegevoegde cijfer een zekere
voedselrijkdom van de grond aangeeft. Hoewel de floristische samenstelling
van de vegetatietypen in donkere bosopstanden vaak geheel anders is dan die
van de vegetatietype in lichte bossen, zijn we er bij het rangschikken van
de vegetatietypen naar voedselrijkdom van de grond, van uitgegaan dat vege
tatietype D2 nagenoeg overeenkomt met L2, D3 met L3 en

met L4.

Met uitzondering van de stuifzandgronden blijkt er in dit gebied geen
direct verband te bestaan tussen de onderscheiden vegetatietypen en de bodem
eenheden of de grondwatertrappen. De grenzen van de vegetatietypen lopen
vaak dwars door die van de bodemeenheden en grondwatertrappen heen. Wel
vinden we op gronden met grondwatertrap V en VI veelal een sterke begroeiing
van pijpestrootje, terwijl deze op gronden met grondwatertrap Vila en Vllb
nagenoeg ontbreekt.
Tussen de vegetatietypen en de bemesting blijkt er wel een duidelijke
relatie te zijn. Bosopstanden met de vegetatietypen Lk en D4 bleken in alle
gevallen te zijn bemest, opstanden waarin de vegetatietypen L3 en D3 voorko
men waren meestal bemest en opstanden waarin de vegetatietypen 12 en D2 voor
komen, waren meestal niet bemest.
Op de vegetatiekaart zien we dat de grootste oppervlakte wordt ingenomen
door de vegetatietypen L3 en D3. De vegetatietypen L4 en D4 vinden we voor
namelijk in het zuidoostelijk

gedeelte en de typen 12 en D2 in hoofdzaak

rondom en ten noorden van het grote ven.
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6.k Bodemgeschiktheidskaarten

De geschiktheid van de grond voor lariks is op de bodemgeschiktheidskaart in drie klassen weergegeven.
Klasse I

: zeer geschikt

Klasse II

: geschikt

Klasse III : weinig of niet geschikt.

Met geschiktheidsklasse I worden gronden bedoeld, waarop een goede tot
zeer goede groei van de lariks mag worden verwacht met een absolute boniteit
van 11 t/m 16. Tot geschiktheidsklasse II behoren de gronden, waarop een
redelijke groei van de lariks mag worden verwacht met een absolute boniteit
van 8 t/m 10. Tot geschiktheidsklasse III worden de gronden gerekend, die
weinig of niet geschikt wórden geacht voor de teelt van lariks. De lariks
zal op deze gronden hoogstens een absolute boniteit van 6 à 7 kunnen berei
ken.

Op de bodemgeschiktheidskaart van bijlage 4d, die is afgeleid van de
bodem- en grondwatertrappenkaart en waarbij de geschiktheid van de grond
voor lariks uitsluitend is beoordeeld op basis van gegevens over bodempro
fiel en grondwaterstand, komt geschiktheidsklasse I niet Voor. De oppervlak
te aan gronden met geschiktheidsklasse II is tamelijk gering. Het merendeel
van de gronden in dit gebied is volgens deze kaart weinig of niet geschikt
voor de teelt van lariks (klasse III).
Zowel uit de onderzoekresultaten als uit groeimetingen van enkele lariksopstanden in het betreffende gebied, is vast komen te staan dat de groeiver
wachtingen van de lariks, die zijn gebaseerd op de geschiktheidskaart van
bijlage 4d, niet in overeenstemming zijn met de werkelijke groei van de
lariks. Op gronden, die op de geschiktheidskaart als weinig of niet geschikt
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voor lariks (klasse III) zijn aangegeven, troffen we heel vaak redelijk
groeiende lariks aan, terwijl op gronden, die op de kaart staan aangegeven
als geschikt (klasse II), de groei uiteen kan lopen van zeer matig tot zeer
goed. Heel duidelijk blijkt hieruit dat de vaststelling van de geschiktheid
van gronden voor lariks, alleen op basis van bodemprofiel en grondwaterstand,
voor deze gronden niet goed mogelijk is.
Vergelijken we deze kaart met de bodemgeschiktheidskaart van bijlage 4e,
die is afgeleid van de bodemkaart, de grondwatertrappenkaart en de vegetatiekaart, dan zien we duidelijke verschillen.
Op de kaart van bijlage 4e wordt een geringe oppervlakte ingenomen door
geschiktheidsklasse I. Het zijn de veldpodzolgronden met Gt VI en vegetatie
type L4 en D4 waaraan deze geschiktheid is toegekend. Verder blijkt dat
ruim de helft van de totale oppervlakte wordt ingenomen door geschiktheids
klasse II. Deze klasse omvat voornamelijk de veldpodzolgronden met Gt V en
VI en vegetatietypen L3 en D3 en de veldpodzolgronden met Gt Vila en vegeta
tietypen L3, D3, L4 en D4.
Aangezien de moerpodzolgronden met Gt V niet in het onderzoek zijn be
trokken, zijn deze gronden bij de geschiktheidsbeoordeling eenvoudigheids-halve als veldpodzolgronden beschouwd.
Tenslotte zien we dat ongeveer een derde van de totale oppervlakte wordt
ingenomen door de geschiktheidsklasse III. Het zijn de haarpodzolgronden met
Gt Vllb, ongeacht het vegetatietype en verder alle gronden met de vegetatie
typen 12 en D2.
Uit de onderzoekresultaten en uit enkele groeimetingen van lariks in het
betreffende gebied, is vast komen te staan dat de groeiverwachtingen van de
lariks, die zijn gebaseerd op de geschiktheidskaart van bijlage 4e, goed in
overeenstemming zijn met de werkelijke groei van de lariks.
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7. CONCLUSIES EN SLOTOPMERKINGEN

De conclusies die uit dit onderzoek naar voren komen, kunnen als volgt
worden omschreven:

De vaak sterk uiteenlopende groei van de lariks op, veldbodemkundig ge
zien, gelijke gronden (eenzelfde bodemprofiel en eenzelfde grondwaterstands
verloop), blijkt voor een groot deel samen te gaan met verschillen in bodem
vegetatie en wel zodanig dat de groei van de lariks beter is naarmate de
vegetatie "rijker" ia. Met andere woorden, er is een duidelijk verband tussen
de groei van de lariks en de onderscheiden vegetatietypen. De verschillen
in groei van de lariks tussen "arme" en "rijke" vegetatie zijn het grootst
op gronden met een ondiepe grondwaterstand (Gt V en VI); bij diepe grondwa
terstanden (Gt Vila en Vllb) nemen zij sterk af. Een illustratie hiervan
geeft figuur 14.
De geringe groeiverschillen van de lariks bij "arme" en "rijke" vegetatie
op droge gronden (HdVIIb) wijzen er op dat de vochtvoorziening hier de beper
kende factor zou kunnen zijn. Het is overigens opmerkelijk dat op de vrij
droge gronden (HnVIIa) met "rijke" vegetatie nog een redelijke groei van de
lariks mogelijk blijkt.

Wat de invloed van de bemesting op de bodemvegetatie betreft, hebben we
in par. 4.3 gezien, dat vegetatietype L2 overwegend voorkomt in de onbemeste
opstanden, vegetatietype L3 overwegend in de bemeste en vegetatietype L4
uitsluitend in de bemeste

lariksopstanden. Deze gegevens wijzen op een ver

band tussen de bodemvegetatie en de bemesting.

De vraag in hoeverre de bodemvegetatie verband houdt met de gehalten aan
voedingsstoffen in de grond (N, P, K), kan (nog) niet afdoende beantwoord
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worden. Een toelaatbare conclusie is dat het N-gehalte van de organische
stof in gronden met "rijke" vegetatie hoger is dan in gronden met "arme"
vegetatie. Wat het fosfaatgehalte betreft is er hoogstens een zwakke tendens
in deze richting waarneembaar.

Hoewel er in grote lijnen een redelijk verband werd gevonden tussen de
gemiddelde groei van de lariks en de bodemeenheden (zie par. 5»l)> blijkt
dat de vaststelling van de geschiktheid van de grond alleen op basis van
gegevens over bodemprofiel en grondwaterstand, veelal niet goed mogelijk is.
De groei van de lariks vertoont namelijk binnen eenzelfde bodemeenheid vaak
een te grote spreiding. Omdat de groei van de lariks binnen eenzelfde vege
tatietype eveneens vrij sterk uiteen kan lopen (zie par. 5«3)* geeft de vast
stelling van de geschiktheid van de grond alleen op basis van de bodemvege
tatie, evenmin

goede resultaten.

Uit het onderzoek is gebleken dat de groeiverschilien van de lariks bin
nen eenzelfde bodemeenheid duidelijk verband houden met verschillen in bodemvegetatie en binnen eenzelfde vegetatietype met verschillen in bodempro
fiel en grondwaterstandsverloop. Hieruit zouden we willen concluderen dat
een geschiktheidsbeoordeling op basis van gegevens over bodemprofiel, grond
waterstand en bodemvegetatie, de beste waarborgen biedt voor een nauwkeuriger
en juistere geschiktheidsbeoordeling van de grond voor de Japanse lariks.

In hoofdstuk 6

is

aangetoond dat een geschiktheidsbeoordeling van de

grond voor de Japanse lariks met behulp van bodem-, grondwatertrappen- en
vegetatiekaart in de praktijk zeer goed uitvoerbaar is en tot goede resul
taten leidt.
In hoever de resultaten van dit onderzoek van toepassing zijn voor ande
re houtsoorten, moet nog nader bezien worden. Voor de grove den wordt er in
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de publikatie van Bannink, Leys en Zonneveld (1973) op gewezen dat de groei
van deze houtsoort op een grond met een "rijke" vegetatie beduidend beter
is dan op eenzelfde grond met een "arme" vegetatie.
Uit eigen, nog niet gepubliceerd onderzoek zijn aanwijzingen verkregen,
die er op duiden dat dit eveneens geldt voor douglas en fijnspar.
De onderzoekresultaten hebben er intussen toe geleid dat sinds kort van
diverse Staatsboswachterijen in Drenthe(Grollo, Hooghalen, Borger en Gieten),
behalve een bodem- en grondwatertrappenkaart, ook een vegetatiekaart wordt
vervaardigd» Op basis van deze drie kaarten wordt de geschiktheid van de
grond voor de verschillende houtsoorten vastgesteld en in klassen weergege
ven op de bodemgeschiktheidskaart„

Tenslotte nog een opmerking over de rankende helmbloem in vegetatie
type L4.
In hoofdstuk Ij. wordt vegetatietype iAb gekarakteriseerd als het type
waarin naast witból en/of stekelvaren, ook exemplaren rankende helmbloem
voorkomt. Uit waarnemingen in 1969s 1970» 1971 en 1972 is ons gebleken dat
een rankende helmbloemvegetatie van jaar tot jaar sterk kan variëren. In
1969 en I97O was de rankende helmbloem in een aantal proefplekken zeer sterk
vertegenwoordigd, terwijl zij in 1971 en 1972 in dezelfde proefplekken slechts
zeer sporadisch voorkwam. Dit zou kunnen betekenen dat de rankende helmbloem
als typebepalende plantensoort minder goed hanteerbaar is.
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8. SAMENVATTING

De beoordeling van gronden naar hun geschiktheid voor houtsoorten, waar
bij de geschiktheid van de grorld wordt vastgesteld op basis van gegevens
over bodemprofiel en grondwaterstand, geeft in de praktijk voor een aantal
gronden problemen. Te vaak blijkt namelijk dat op veldbodemkundig gezien
gelijke gronden de groei van het bos sterk uiteen kan lopen.
In de boswachterijen Appelscha en Smilde kwam dit probleem zeer sterk
naar voren bij de beoordeling van de veldpodzolgronden naar hun geschiktheid
voor de Japanse lariks. Bij een oriënterend onderzoek ter plaatse bleek dat
de verschillen in groei van de lariks binnen een zelfde bodemeenheid, niet
verklaard konden worden als een gevolg van zichtbare bodemverschillen of van
verschillen in grondwaterstand. Wel kwam duidelijk naar voren dat de ver
schillen in groei heel vaak samengingen met verschillen in bodemvegetatie.
Om hierover wat meer te weten, werd dit in een aantal lariksopstanden
van genoemde boswachterijen nader onderzocht. Hierbij werd de samenhang be
studeerd tussen de groei van de lariks enerzijds en de bodemgesteldheid en
de vegetatie anderzijds.
Het onderzoek vond plaats op leemarme tot zwak lemige veld- en haarpodzolgronden met duidelijke verschillen in grondwaterstand en bodemvegetatie.
In de veld- en haarpodzolgronden zijn vier grondwatertrappen onderscheiden.
De combinatie van een veld- of haarpodzolgrond met een grondwatertrap, wordt
als een bodemeenheid aangeduid. De bodemvegetatie is op grond van enkele ken
merkende plantensoorten

ingedeeld in vegetatietypen. Deze vegetatietypen

zijn gerangschikt in een reeks van "arm" naar "rijk". "Arm" en "rijk"zijn
hier relatieve begrippen, waarbij "arm" zou wijzen op een laag gehalte aan
beschikbare voedingsstoffen in de grond en "rijk" op een hoog gehalte.
De leeftijd van de onderzochte lariksopstanden varieert van 26 tot 45
jaar. Als maatstaf voor de groei is de opbrengsttabel gebruikt, die in 1958
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door het Bosbouwproefstation voor de Japanse lariks is samengesteld.
De resultaten van het onderzoek kunnen in het kort als volgt worden sa
mengevat .
De groeiverschillen van de lariks op de veld- en haarpodzolgronden blij
ken voor een deel samen te gaan met verschillen in bodemprofiel en grondwa
terstand. Anders gezegd, er is een zeker verband tussen de groei van de
lariks en de onderscheiden bodemeenheden. Zo is bijvoorbeeld de groei van
de lariks op de bodemeenheid HriVT gemiddeld beter dan op de bodemeenheid
HdVIIb.
De vaak opmerkelijke verschillen in groei van de lariks op, veldbodemkundig gezien, gelijke gronden, blijken duidelijk gecorreleerd te zijn met
de verschillen in bodemvegetatie. Op gronden met een gunstige vochthuishou
ding (bodemeenheid HnVT) en een "rijke" bodemvegetatie is de groei van de
lariks aanmerkelijk beter dan op een zelfde grond met een "arme" vegetatie.
Allean op de drogere gronden ( bodemeenheid HdVIIb) geven de verschillen
in bodemvegetatie geen noemenswaardige verschillen in groei van de lariks
te zien. Met andere woorden, er is, met uitzondering van de drogere gronden,
een duidelijk verband gevonden tussen de groei van de lariks en de vegeta
tietypen.
De veronderstelling dat een "arme" vegetatie zou wijzen op een relatief
laag en een "rijke" vegetatie op een relatief hoog gehalte aan beschikbare
voedingsstoffen in de grond, wordt door het grondmonsteronderzoek slechts
gedeeltelijk ondersteund. Het stikstofgehalte van de organische stof blijkt
duidelijk gecorreleerd te zijn met de vegetatietypen. Het verband tussen de
fosfaatcijfers en de vegetatietypen is weinig overtuigend. Wel blijken de
P-totaalcijfers bij het "rijke" vegetatietype gemiddeld wat hoger te liggen
dan bij het "arme" type.
De bodemvegetatie blijkt in zeer sterke mate beïnvloed te zijn door
vroegere bemestingen. In de onbemeste lariksopstanden vinden we overwegend
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een "arme" en in de bemeste overwegend een "rijke" bodemvegetatie.
Bij de toepassing van de onderzoekresultaten in een deel van de boswach'
terij Appelscha, waarbij de geschiktheid van de grond voor Japanse lariks
is afgeleid van de bodemkaart, de grondwatertrappenkaart én de vegetatiekaart, is gebleken dat de groeiverwachtingen van de lariks goed in overeen
stemming zijn met de werkelijke groei. Dit betekent dat de bodemvegetatie
een belangrijk hulpmiddel is bij de geschiktheidsbeoordeling van gronden
voor lariks.
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