nleg en beheer van
s en beplantingen

Aanleg en beheer van bos en beplantingen

Aanleg en beheer van
bos en beplantingen

Eindredactie: P.R. Schütz en G. van Tol
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
"De Dorschkamp", Wageningen

Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie
Wageningen - 1981

ISBN 90 220 0752 9
(C) Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie, Wageningen,
1981.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Woord vooraf

Het voor u liggende boekwerk is een ingrijpend herziene en sterk
uitgebreide versie van de Richtlijnen voor de aanleg van naald- en loofhoutbossen, zoals deze in 1970 door De Dorschkamp en het Staatsbosbeheer
werden samengesteld. Daar een titel 'richtlijnen' suggereert dat deze ge
volgd kunnen worden als vaste recepten, is doelbewust voor een andere be
naming gekozen, denkend aan een uitspraak van Leibundgut: "Es kann nicht
die Aufgabe der

Forschung sein Ruhebetten für Denkfaule zu schaffen".

Dit boek is geschreven voor diegenen, die belast zijn met de zorg
voor bossen en beplantingen en bij de uitoefening van die taak bereid
zijn ook zelf na te denken over de te nemen beslissingen. Dit boek kan
daarbij een hulpmiddel zijn. Daarnaast zal het van belang zijn voor de op
leidingen in de bosbouw en de landschapsbouw aan hogere beroeps- en univer
sitaire instellingen.
De bijdragen werden samengesteld in intensief overleg tussen de leden
van verschillende werkgroepen;daarom is niet getracht voor alle onderdelen
een afzonderlijke auteur aan te wijzen, maar wordt volstaan met een over
zicht van de werkgroepen en de leden daarvan.
- Aanleg, verzorging en oogst: J. van den Burg, P.J. Faber, J.F. Firet,
C.J. de Lange (voorzitter), W.E. Meijerink, J. Sevenster (bijgestaan door
L.A.S. Klingen), G. Sissingh t, G. van Tol.
- Techniek: E.A. van Es, W. Hey (voorzitter), N.A. Leek, J.L. Volmuller,
J.P. de Vries, A. Wijnbergen.
- Bosbescherming: D. Doom, J. Gremmen, J. Luitjes (voorzitter),
W.E. Meijerink.
- Beplantingen buiten bosverband: H. Boers, A. Elffers, H.M. Heybroek,
K. Jager, Mevr. A.M. ten Kate-Hazevoet, J. van Schie, A. Schotveld (voor
zitter).
- Houtafzet: E.M. Lammerts van Bueren (voorzitter), F.J.A. Buyinck.
- Bedrijfsvoering: B. van Boven (voorzitter), L.H.G. Slangen,
C.J. Veldhuijzen.
- Algemene informatie: G.J. den Hartog, Mevr. G.H. Jansen,
W.J.C.M. van Nispen tot Sevenaer (voorzitter).
Voor het hoofdstuk Bosontsluiting werd gebruik gemaakt van het rapport van
de 'Gespreksgroep Bosontsluiting' onder voorzitterschap van M. Bol.
De toelichting en de tabellen voor de waardering van de bodemgeschiktheid
werden verzorgd door de Stichting voor Bodemkartering.
J. van den Bos, C.P. van Goor, A.J. van der Poel en G. van Tol vorm

den samen met de voorzitters van de werkgroepen een begeleidingscommissie
bij het samenstellen van de conceptbijdragen.
Het redactieteam bestond uit Mevr. G.H. Jansen, A.J. van der Poel,
P.R. Schütz en G. van Tol.
Voor zover niet anders vermeld zijn de foto's van 'De Dorschkamp'.
Het typewerk werd verzorgd door Mevr. S.M. Wallien, de opmaak en het teken
werk door W.J. Haver en B.B. Leenman.

Inhoudsopgave

Pag.
1

1

INLEIDING

3

2

HOUTSOORTENKEUZE

3

2.1

Inleiding

4

2.2

Groeicriteria

4

2.2.1

8

2.2.2

Ecologische grondslagen
Waardering van de groei

12

2.3

Eisen van de houtsoorten

12

2.3.1

13

2.3.1.1

15

2.3.1.2

Voedingsstoffenvoorziening
Minerale voedingsstoffen in de bomen: blad- en naaldonderzoek
Minerale voedingsstoffenvoorziening door de bodem:
chemisch grondonderzoek

18

2.3.1.3

Bodemgesteldheid en gebreksverschijnselen

19

2.3.1.4

20

2.3.2

Bemestingsbehoefte

20

2.3.2.1

Grondwaterstand

24

2.3.2.2

Tolerantie tegen extreme omstandigheden

24

2.3.3

25

2.3.3.1

Naaldhoutsoorten

31

2.3.3.2

Loofhoutsoorten

37

2.4

37

2.4.1

37

2.4.1.1

De belangrijkste geologische afzettingen aan de op

39

2.4.1.2

Bodemclassificatie

41

2.4.2

42

2.4.2.1

De waterkringloop in een landschap

43

2.4.2.2

Het grondwaterregime in het landschap

45

2.4.2.3

Invloed van het bos op de grondwaterstand

46

2.4.2.4

De grondwaterspiegel

48

2.4.2.5

Vochtleverend vermogen van de grond

49

2.4.2.6

Beschikbaarheid van hangwater voor de bomen

54

2.4.3

54

2.4.3.1

Begrippen

57

2.4.3.2

Groeigebieden

Vochtvoorziening

Klimaat

Groeiplaatsomschrijving
Bodem
pervlakte
Waterhuishouding

Klimaat

63

2.4.3.3

66

2.4.4

74

2.5

Microklimaat
Vegetatie en bodemvruchtbaarheid

Bodemgeschiktheidsbeoordeling

74

2.5.1

Inleiding

75

2.5.2

Beoordelingsfactoren

75

2.5.2.1

Ontwateringstoestand

75

2.5.2.2

Voedingstoestand

76

2.5.2.3

Vochtleverend vermogen

77

2.5.2.4

Zuurgraad

77

2.5.3

Toepassing van de beoordelingsfactoren en de groei-

78

2.5.4

Toepassingen en beperkingen

80

BOSAANLEG

80

3.1

80

3.1.1

Bestrijding van loofhoutopslag

81

3.1.2

Kapafval

81

3.1.2.1

Kapafval verwijderen

82

3.1.2.2

Kapafval verbrijzelen

83

3.2

84

3.2.1

84

3.2.2

Strooksgewijze grondbewerking

85

3.2.3

Pleksgewijze grondbewerking

86

3.3

86

3.3.1

maatstaf

Terreinvoorbereiding

Bodemvoorbereiding
Grondbewerking over de gehele oppervlakte

Plantsoen en planten
Herkomst van het plantsoen

86

3.3.2

Kwaliteit en conditie van het plantsoen

87

3.3.3

Afmetingen en vorm van het plantsoen

90

3.3.4

Aanpassing van het plantsoen aan de te-rreinomstandigheden

90

3.3.5

90

3.3.5.1

Transport

91

3.3.5.2

Inkuilen

91

3.3.5.3

Verpakken

Behandeling van het plantsoen

93

3.3.5.4

Wortelsnoei en inkorten

93

3.3.5.5

Plantdiepte

94

3.3.5.6

Diversen

94

3.3.6

Het tijdstip van planten

95

3.3.7

Planning

95

3.3.8

Techniek van het planten

95

3.3.8.1

Planten in handkracht

99

3.3.8.2

Machinaal planten

102

3.4

Zaaien

104

3.4.1

Groveden

104

3.4.2

Inlandse eik

105

3.4.3

105

3.5

Beuk

105

3.5.1

Verspreiding van het zaad en ontwikkeling van de kiem-

107

3.5.2

Invloed van het wild

108

3.5.3

Concurrentie

109

3.5.4

Microklimaat

109

3.5.5

Verzorging en kosten

110

3.5.6

Natuurlijke verjonging van een aantal houtsoorten

Natuurlijke verjonging
planten

110

3.5.6.1

Groveden

111

3.5.6.2

Douglas

111

3.5.6.3

Fijnspar

112

3.5.6.4

Lariks

112

3.5.6.5

Berk

112

3.5.6.6

Eik

112

3.5.6.7

Beuk

113

3.6

Plantafstand

113

3.6.1

115

3.6.2

Inleiding
Naaldhoutsoorten

115

3.6.3

Loofhoutsoorten

116

3.6.4

Landschappelijke beplantingen

116

3.7

Menging en onderplanting

120

3.8

Bemesting

120

3.8.1

Bemestingsbehoefte van de grond

121

3.8.2

Bruikbaarheid van grond- en gewasanalyseresultaten

121

3.8.3

Werkwijze voor de bosbouwpraktijk

122

3.8.4

Algemeen bemestingsvoorschrift

123

3.8.5

Bijzondere vormen van bemesting

123

3.8.5.1

Dierlijke mest

124

3.8.5.2

Zuiveringsslib

124

3.8.6

125

3.9

Samenvatting
Onkruidbestrijding

125

3.9.1

126

3.9.2

Enkele overwegingen bij de onkruidbestrijding

128

3.9.3

Methoden voor de bestrijding van grassen en onkruiden

Nadelen van een dichte bodemvegetatie

128

3.9.3.1

Mechanische bestrijding

130

3.9.3.2

Chemische bestrijding

133

3.9.3.3

Andere methoden van bestrijding

133

3.9.4

133

3.9.4.1

Mechanische bestrijding

134

3.9.4.2

Chemische bestrijding

135

3.9.5

135

3.9.5.1

Methoden voor de bestrijding van ongewenst loofhout

Apparatuur voor de chemische bestrijding
Spuiten en strooien

136

3.9.5.2

Aanwijzingen ten aanzien van de te gebruiken appa

137

3.10

137

3.10 1

Mechanische bescherming

138

3.10 2

Chemische bescherming

138

3.11

138

3.11 1

139

3.11 1.1

140

3.11 1.2

Picea abies (fijnspar)

142

3.11 1.3

Picea sitchensis (sitkaspar)

142

3.11 1.4

Pinus nigra subsp. laricio (Corsicaanse

143

3.11 1.5

Pinus nigra subsp. nigra (Oostenrijkse

144

3.11 1.6

Pinus sylvestris (groveden)

145

3.11 1.7

Pseudotsuga menziesii (douglas)

147

3.11 1.8

Overige naaldhoutsoorten

148

3.11 2

148

3.11 2.1

Acer pseudoplatanus (esdoorn)

148

3.11 2.2

Alnus glutinosa (zwarte els)

149

3.11 2.3

Betula verrucosa (ruwe berk)

149

3.11 2.4

Fagus sylvatica (beuk)

ratuur
Bescherming tegen wild

Overzicht van de bosaanleg per houtsoort
Naaldhoutsoorten
Larix spp. (Europese en Japanse lariks)

Loofhoutsoorten

151

3.11 2.5

Fraxinus excelsior (es)

152

3.11 2.6

Populus spp. (populieresoorten)
Quercus robur (zomereik)

154

3.11 2.7

155

3.11 2.8

Quercus petraea (wintereik)

155

3.11 2.9

Salix alba (wilg)

156

3.11 2.10

157

4

Overige loofhoutsoorten

BOSVERZORGING

157

4.1

157

4.1.1

Stamtalreductie in de jeugdfase
Systematische stamtalreductie

158

4.1.2

Selectieve stamtalreductie

159

4.2

Opsnoeien en opkronen

160

4.3

Dunnen

160

4.3.1

163

4.3.1.1

Dunningsregime en opstandsontwikkeling
Volkomenheidsgraad

164

4.3.1.2

Bijgroei

165

4.3.1.3

Volkomenheidsgraad en kronensluiting

166

4.3.1.4

Dunningsingreep en -interval

168

4.3.2

169

4.3.2.1

Stabiliteit van de heersende bomen

170

4.3.2.2

De verticale structuur van de opstand

170

4.3.3

171

4.3.3.1

Afmeting

171

4.3.3.2

Jaarringbreedte

Dunningsregime en opstandsstabiliteit

Dunningsregime en houtkwaliteit

173

4.3.3.3

Noestigheid

173

4.3.3.4

Volhoutigheid (het verval)

174

4.3.4

Methoden van dunning

174

4.3.4.1

Hoogdunning

178

4.3.4.2

Laagdunning

179

4.3.4.3

Systematische dunning

180

4.3.5

Larix leptolepis (Japanse lariks)

180

4.3.5.1

Karakteristiek van de houtsoort

181

4.3.5.2

Dunningsregime gericht op de voortbrenging van

181

4.3.5.3

Dunningsregime gericht op de voortbrenging van lich

zaaghout in lange omloop
te sortimenten in korte omloop (ongeveer 40 jaar)
182

4.3.6

182

4.3.6.1

Picea abies (fijnspar)
Karakteristiek van de houtsoort

182

4.3.6.2

Het dunningsregime

183

4.3.7

Pinus sylvestris (groveden)

183

4.3.7.1

Karakteristiek van de houtsoort

183

4.3.7.2

Dunningsregime gericht op de voortbrenging van

184

4.3.7.3

kwaliteitshout in lange omloop (minstens 80 jaar)
Dunningsregime gericht op de voortbrenging van een
zo groot mogelijke hoeveelheid hout in korte of
middellange omloop (maximaal 65-70 jaar)
185

4.3.8

Pinus nigra subsp. laricio (Corsicaanse den)

185

4.3.8.1

Karakteristiek van da houtsoort

185

4.3.8.2

Het dunningsregime

185

4.3.9

185

4.3.9.1

Karakteristiek van de houtsoort

186

4.3.9.2

Het dunningsregime

187

4.3.10

187

4.3.10.1

Karakteristiek van de houtsoort

188

4.3.10.2

Het dunningsregime

189

4.3.11

189

4.3.11.1

Karakteristiek van de houtsoort

189

4.3.11.2

Het dunningsregime

190

4.3.12

190

4.3.12.1

Karakteristiek van de houtsoort

191

4.3.12.2

Het dunningsregime

192

4.3.13

192

4.3.13.1

Karakteristiek van de houtsoort

193

4.3.13.2

Het dunningsregime

193

4.4

Pseudotsuga menziesii (douglas)

Fagus sylvatica (beuk)

Fraxinus excelsior (es)

Quercus robur (zomereik)

Quercus rubra (Amerikaanse eik)

Metingen ten behoeve van de dunning

136

3.9.5.2

Aanwijzingen ten aanzien van de te gebruiken appa

137

3.10

137

3.10.1

Mechanische bescherming

138

3.10.2

Chemische bescherming

ratuur
Bescherming tegen wild

138

3.11

138

3.11 1

139

3.11 1.1

Larix spp. (Europese en Japanse lariks)

140

3.11 1.2

Picea abies (fijnspar)

142

3.11 1.3

Picea sitchensis (sitkaspar)

142

3.11 1 .4

Pinus nigra subsp. laricio (Corsicaanse

143

3.11 1.5

Pinus nigra subsp. nigra (Oostenrijkse

144

3.11 1.6

Pinus sylvestris (groveden)

145

3.11 1.7

Pseudotsuga menziesii (douglas)

147

3.11 1.8

Overige naaldhoutsoorten

148

3.11 2

148

3.11 2.1

Acer pseudoplatanus (esdoorn)

148

3.11 2.2

Alnus glutinosa (zwarte els)

149

3.11 2.3

Betula verrucosa (ruwe berk)

149

3.11 2.4

Fagus sylvatica (beuk)

151

3.11 2.5

Fraxinus excelsior (es)

152

3.11 2.6

Populus spp. (populieresoorten)

154

3.11 2.7

Quercus robur (zomereik)

155

3.11 2.8

Quercus petraea (wintereik)

155

3.11 2.9

Salix alba (wilg)

156

3.11 2.10

157

4

Overzicht van de bosaanleg per houtsoort
Naaldhoutsoorten

Loofhoutsoorten

Overige loofhoutsoorten

BOSVERZORGING

157

4.1

157

4.1.1

Stamtalreductie in de jeugdfase
Systematische stamtalreductie

158

4.1.2

Selectieve stamtalreductie

159

4.2

Opsnoeien en opkronen

160

4.3

Dunnen

160

4.3.1

163

4.3.1.1

Dunningsregime en opstandsontwikkeling
Volkomenheidsgraad

164

4.3.1.2

Bijgroei

165

4.3.1.3

Volkomenheidsgraad en kronensluiting

166

4.3.1.4

Dunningsingreep en -interval

168

4.3.2

169

4.3.2.1

Dunningsregime en opstandsstabiliteit

170

4.3.2.2

170

4.3.3

171

4.3.3.1

Afmeting

171

4.3.3.2

Jaarringbreedte

Stabiliteit van de heersende bomen
De verticale structuur van de opstand

Dunningsregime en houtkwaliteit

173

4.3.3.3

Noestigheid
Volhoutigheid (het verval)

173

4.3.3.4

174

4.3.4

174

4.3.4.1

178

4.3.4.2

Laagdunning

179

4.3.4.3

Systematische dunning

180

4.3.5

Methoden van dunning
Hoogdunning

Larix leptolepis (Japanse lariks)

180

4.3.5.1

Karakteristiek van de houtsoort

181

4.3.5.2

Dunningsregime gericht op de voortbrenging van

181

4.3.5.3

Dunningsregime gericht op de voortbrenging van lich

zaaghout in lange omloop
te sortimenten in korte omloop (ongeveer 40 jaar)
182

4.3.6

182

4.3.6.1

Picea abies (fijnspar)
Karakteristiek van de houtsoort
Het dunningsregime

182

4.3.6.2

183

4.3.7

183

4.3.7.1

Karakteristiek van de houtsoort

183

4.3.7.2

Dunningsregime gericht op de voortbrenging van

184

4.3.7.3

Dunningsregime gericht op de voortbrenging van een

Pinus sylvestris (groveden)

kwaliteitshout in lange omloop (minstens 80 jaar)
zo groot mogelijke hoeveelheid hout in korte of
middellange omloop (maximaal 65-70 jaar)
185

4.3.8

Pinus nigra subsp. laricio (Corsicaanse den)

185

4.3.8.1

Karakteristiek van de houtsoort

185

4.3.8.2

Het dunningsregime

185

4.3.9

185

4.3.9.1

Karakteristiek van de houtsoort

186

4.3.9.2

Het dunningsregime

187

4.3.10

187

4.3.10.1

Karakteristiek van de houtsoort

188

4.3.10.2

Het dunningsregime

189

4.3.11

189

4.3.11.1

Karakteristiek van de houtsoort

189

4.3.11.2

Het dunningsregime

190

4.3.12

Pseudotsuga menziesii (douglas)

Fagus sylvatica (beuk)

Fraxinus excelsior (es)

Quercus robur (zomereik)

190

4.3.12.1

Karakteristiek van de houtsoort

191

4.3.12.2

Het dunningsregime

192

4.3.13

192

4.3.13.1

Karakteristiek van de houtsoort

193

4.3.13.2

Het dunningsregime

193

4.4

Quercus rubra (Amerikaanse eik)

Metingen ten behoeve van de dunning

197

5

AANLEG EN ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BUITEN BOSVERBAND

198

5.1

198

5.1.1

Overwegingen bij soortenkeuze

200

5.1.2

Menging

200

5.1.3

Grondbewerking

201

5.1.4

Plantafstanden

201

5.1.5

Verzorging en dunning

201

5.1.5.1

Verzorging en dunning in beplantingen nieuwe stijl

202

5.1.5.2

Verzorging en dunning in beplantingen oude stijl

204

5.1.6

204

5.1.6.1

Boompalen

204

5.1.6.2

Bescherming tegen wild, vee en muizen

204

5.2

Mogelijkheden van een aantal houtsoorten

208

5.3

Bijzondere categorieën van beplantingen

208

5.3.1

209

5.3.1.1

Landbouwwegen en kwartaire wegen

210

5.3.1.2

Tertiaire wegen

210

5.3.1.3

Rijkswegen en secundaire wegen

211

5.3.1.4

Taluds

213

5.3.2

213

5.3.2.1

Uitgangspunten

213

5.3.2.2

Richtlijnen

214

5.3.2.3

Vorm en aanleg van de erfbeplanting

215

5.3.2.4

Aanlegmethodes

Landschappelijke beplantingen

Speciale voorzieningen

Wegbeplantingen

Erfbeplantingen

218

5.3.3

218

5.3.3.1

218

5.3.3.2

219

5.3.4

219

5.3.4.1

Aanleg van windsingels
Onkruidbestrijding

Houtwallen
Bestaande houtwallen
Nieuwe houtwallen

Windsingels

220

5.3.4.2

220

5.3.4.3

220

5.3.5

.

Onderhoud

Beplantingen op sport- en andere recreatieterreinen

221

5.3.5.1

Functies

222

5.3.5.2

Verzorging

223

5.3.6

223

5.3.6.1

228

5.3.6.2

230

5.3.7

230

5.3.7.1

Kenmerken van buitenplaatsbeplantingen

231

5.3.7.2

Richtlijnen voor het beheer

235

6

Depotgronden
Het beplanten van opgespoten gronden
Het beplanten van vuilstorten
Buitenplaatsen

BOSBESCHERMING

235

6.1

235

6.1.1

Micro-organismen
Virussen

236

6.1.2

Bacteriën

236

6.1.3

Schimmels

236

6.1.4

Nadere omschrijving van een aantal schimmel- en bacterieziekten

236

6.1.4.1

Wortelzwam

237

6.1.4.2

Honingzwam

237

6.1.4.3

Rhizina

237

6.1.4.4

Watermerkziekte

238

6.1.4.5

Iepeziekte

238

6.1.4.6

Vuur

238

6.1.4.7

Brunchorstia taksterven

239

6.1.4.8

Bacterieziekte

239

6.1.4.9

Phomopsis schorsbrand

239

6.1.4.10

Marssonina bladvlekkenziekte

240

6.1.4.11

Populiereroest

240

6.1.4.12

Schot

240

6.2

240

6.2.1

241

6.2.2

Uitwendige lichaamsbouw

241

6.2.3

Gedaanteverwisseling

242

6.2.4

Bestrijding van plagen

243

6.2.5

Insekten in relatie tot bosbouwkundige handelingen

243

6.2.5.1

Bossamenstelling

244

6.2.5.2

Bosaanleg

Insekten
Indeling insektenrijk

244

6.2.5.3

Verzorging

245

6.2.5.4

Oogst (dunningen en eindkap)

245

6.3

Aaltjes (nematoden)

246

6.4

Zoogdieren en vogels

246

6.5

Beschadigingen waarvoor de mens verantwoordelijk is

246

6.5.1

247

6.5.2

Vandalisme

247

6.5.3

Snoei

249

6.5.4

Opruimen van ruigte

249

6.5.5

Behandeling van plantsoen
Strooisel- en moswinning

Vee

250

6.5.6

250

6.5.7

250

6.6

252

6.6.1

Organisatie van de bosbrandweer

253

6.6.2

Het voorkomen van bos- en heidebranden

255

6.6.3

Het blussen van heidebranden

256

6.6.4

Het blussen van bosbranden

257

6.6.5

Blusmiddelen

258

6.6.6

Bosbrandverzekering

Gevolgen van het aanleggen van leidingen en wegen
Bosbrand en bosbrandbestrijding

259

7

OOGST

259

7.1

260

7.1.1

Bedrijfsvormen in opgaand bos
Kaalkap

262

7.1.2

Schermkap

265

7.1.3

Strooksgewijze kap en coulissenkap

266

7.1.3.1

Breedte van de kapstroken

26b

7.1.3.2

Breedte van de coulissen

268

7.1.4

Zoomkap

270

7.1.5

Groepsgewijze kap

271

7.1.6

Uitkapbos

273

7.2

Techniek van de oogst

274

7.2.1

Korthoutmethode

275

7.2.2

Langhoutmethode

279

7.2.3

Boommethode

281

8

285

9

BOSONTSLUITING
HOUTAFZET

285

9.1

285

9.1.1

Verkoop van hout
Kwaliteit

285

9.1.2

Kwantiteit

285

9.1.3

Continuïteit

286

9.2

Meting en waardering

287

9.3

Wijze van aanbieding

287

9.3.1

Op stam

287

9.3.2

Liggend
Eenheid van prijsbepaling

288

9.3.3

289

9.4

289

9.4.1

Openbaar

289

9.4.2

Bij inschrijving

290

9.4.3

Onderhands

290

9.5

291

10

Wijze van verkoop

~-

Koopakte

BOEKHOUDING

291

10.1

Inleiding

292

10.2

Enige algemene opmerkingen over het bosbedrijf

293

10.3

Korte toelichting op de tabellen

293

10.3.1

Het algemeen dagboek

294

10.3.2

Het tabellarisch boek

295

10.3.3

De exploitatierekening

295

10.3.4 De inventarislijst

296

10.3.5

297

10.3.6

Het totale inkomen uit het bosbedrijf

297

10.3.7

De privérekening

De balans

310

11

ALGEMENE INFORMATIE

310

11.1

Omschrijving van de bosbouwkundige situatie

315

11.2

Functies van het bos

315

11.3

Het beleid van de rijksoverheid inzake de bosbouw

315

11.4

Organisatie van de rijksoverheid

316

11.5

Bedrijfsorganisaties

317

11.5.1

Het Bosschap

317

11.5.2

Het Landbouwschap

317

11.5.3

Het Produktschap voor siergewassen

318

11.6

NAKB

319

11.7

Opleidingsmogelijkheden

319

11.7.1

Lagere functies

319

11.7.2

Middelbare functies

320

11.7.3

Hogere functies

320

11.7.4

Praktijkschool voor bosbouw en cultuurtechniek

320

11.8

320

11.8.1

320

11.8.1.1

322

11.8.1.2

326

11.8.2

Wet op de Ruimtelijke Ordening

328

11.8.3

Natuurbeschermingsbeschikking 1940

328

11.8.4

Natuurbeschermingswet 1968

329

11.8.5

Natuurschoonwet 1928

329

11.8.6

Ontgrondingenwet

330

11.8.7

Ruilverkavelingswet 1954

331

11.8.8

Jachtwet 1977

332

11.8.9

Vogelwet 1936

332

11.8.10

De Wegenwet en Wegenverkeerswet

336

11.8.11

Veiligheidswet 1934

336

11.8.12

Bestrijdingsmiddelenwet 1962

338

11.8.13

Hinderwet 1952

338

11.8.14

Plantenziektenwet 1951

339

11.8.15

Waterschapsreglementen

341

11.9

341

11.9.1

342

11.9.2

Waterschapslasten

342

11.9.3

Vermogensbelasting

342

11.9.4

Gemeentelijke onroerend goedbelasting

342

11.9.5

Bijdrage handelsregister door landgoed NV's

343

11.10

Verzekeringen

343

11.11

Fiscale regelingen en bijdrageregelingen

343

11.11.1

Belasting toegevoegde waarde/omzetbelasting

344

11.11.2

Vermogensbelasting

345

11.11.3

Recht van successie, schenking en overgang

Wetten en regelingen
Boswetgeving en aanverwante regelingen
Boswet van 20 juli 1961 Stb. 256
Met de Boswet verwante regelingen

Lasten
Heffing Bosschap

345

.4

345

.5

Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting

346

.6

Recht van overdracht en kapitaalsbelasting

346

.7

Beschikking bosbijdragen

347

.8

Beschikking natuurbijdragen

348

.9

Subsidie landschapsbouw

348

.10

Subsidie aankoop en herstel van bossen

348

.11

Besluit bijdragen herbeplantingen

349

.12

Besluit bijdragen bebossingen

349

.13

Gratis populierenplantsoen

349

.14

Subsidie aankoop en beheer particuliere natuurbe

349

.15

Beschikking bijdragen samenwerking in de bosbouw

350

.16

Beschikking bijdragen bosontsluiting

351

.17

Bedrijfsbeëindigingsvergoeding

schermingsorganisaties

351

2

Adressen en tijdschriften

351

2.1

354

2.2

Regionale bosbrandweerorganisaties

355

2.3

Tijdschriften

Verenigingen, stichtingen en dergelijke

BIJ
359

A

359

A.1

359

A.l.l

EISEN VAN DE HOUTSOORTEN
Eisen van de houtsoorten aan de voedingsstoffenvoorziening
Criteria ter beoordeling van de minerale voedingstoestand
van houtsoorten in jonge opstanden, gebaseerd op blad- en
naaldanalyses

361

A.1.2

Beschrijving van enige zichtbare gebreksverschijnselen bij
loof- en naaldhoutsoorten

363

A.1.3

Het optimale pH-gebied van loof- en naaldhoutsoorten

364

A.1.4

Criteria ter beoordeling van de bodemvruchtbaarheid

364

A. 1.4.1

Stikstofvoorziening

365

A.1.4.2

Fosfaatvoorziening

365

A.1.4.3

365

A.1.5

367

A.2

367

A.2.1

Criteria ter beoordeling van de vochtvoorziening van

367

A.2.2

Droogtegevoeligheid van enige houtsoorten

367

A.2.3

Tolerantie van houtsoorten tegen hoge grondwaterstanden

Kaliumvoorziening
Aanwijzingen voor het nemen van grondmonsters voor bodem
vruchtbaarheidsonderzoek

Eisen van de houtsoorten aan de vochtvoorziening
naaldhoutsoorten

gedurende de vegetatieperiode

369

B

BODEM EN BODEMGESCHIKTHEIDSBEOORDELING

369

B.l

369

B.l.l

De bodem en haar indeling

374

B.l.2

Overzicht van de niveaus van het systeem
Beschrijving en eigenschappen van de belangrijkste bodem
subgroepen

402

B.l.3

Verklaring van de gebruikte bodemkundige benamingen en
begrippen

402

B.l.3.1

405

B.l.3.2

Horizonten
Bodemkundige benamingen, begrippen en differentiërende
kenmerken

415

B.2

Globale geologische tijdschaal met belangrijke afzettingen

416

B.3

Grondwatertrappenindeling

417

B.4

De bodemgeschiktheidswaardering voor de bosbouw

417

B.4.1

Beoordelingsfactoren

417

B.4.1.1

Vegetatietypen in de Nederlandse naaldhoutbossen

418

B.4.1.2

Gradaties in ontwateringstoestand

418

B.4.1.3

Gradaties in de zuurgraad

418

B.4.1.4

Gradaties in de voedingstoestand

420

B.4. 1.5

Gradaties in het vochtleverend vermogen

420

B.4.2

Bodemindeling volgens hoofdklassen van de bodemkaart
schaal 1:50.000

422

B.4.3

463

C

463

C.l

464

C.2

Groeiverwachtingstabellen per bodemeenheid

KWALITEITSNORMEN EN PRODUKTIEGEGEVENS
Kwaliteitsnormen voor plantsoen van naaldhoutsoorten
Voorlopige kwaliteitsnormen voor bosplantsoen van enkele
loofhoutsoorten

465

C.3

Cirkelvlaktabel

466

C.4

Douglas. Verband tussen grondvlak en opperhoogte

467

C.5

Japanse lariks. Verband tussen grondvlak en opperhoogte

468

C.6

Fijnspar. Verband tussen grondvlak en opperhoogte

469

C.l

Corsicaanse den. Verband tussen grondvlak en opperhoogte

470

D

470

D.l

470

D.1.1

ZIEKTEN EN AANTASTINGEN
Belangrijke ziekteverwekkers per houtsoort
Overzicht

471

D.1.2

475

D.2

475

D.2.1

477

D.2.2

Beschrijving van de ziekteverwekker en ziektebeeld

Belangrijke bosinsekten gerangschikt naar houtsoort en plaats
van aantasting
Overzicht
Beschrijving van de belangrijkste bosinsekten met hun
schadebeelden

485

D.3

485

D.3.1

Beschadiging door zoogdieren
Overzicht

485

D.3.2

Beschrijving van de diersoorten, schadebeelden en schadeafweer

489

D.4

489

D.4.1

Beschadiging door abiotische factoren
Storm

489

D.4.1.1

Indeling windsnelheden

489

D.4.1.2

Effect van de wind op de bomen

490

D.4.2

Sneeuw

490

D.4.3

Vorst

491

D.4.4

Rijp en ijzel

492

E

492

E.l

492

E.l.l

493

E.1.2

Algemene gebruiksmogelijkheden

493

E.l.3

Bewerkingsgraad

493

E.1.4

Specifieke gebruiksmogelijkheid

HOUTMETING TEN BEHOEVE VAN DE HOUTAFZET
Indeling van geveld rondhout
Definities

494

E.1.5

Kwaliteit

496

E.l.6

Diameterklassen

497

E.2

497

E.2.1

Algemene richtlijnen

498

E.2.2

Inhoudsbepaling van zwaar hout

Inhoudsbepaling van geveld rondhout

498

E.2.3

Inhoudsbepaling van licht hout

499

E.2.4

Inhoudsbepaling van gestapeld hout

500

E.3

Indeling van hout op stam

500

E.3.1

Loofhout

500

E.3.2

Naaldhout

501

E.4

501

E.4.1

Inhoudsbepaling van hout op stam
Algemene richtlijnen

502

E.4.2

Stamsgewijze inhoudsbepaling

502

E.4.3

Klassegewijze inhoudsbepaling

503

E.4.4

Opstandsgewijze inhoudsbepaling

503

E.4.5

Steekproefsgewijze inhoudsbepaling

504

LITERATUUR

TAB
10

1

Percentages van S bij verschillende leeftijden

11

2

Opperhoogte (H) en totale produktie spilinhoud (V) in m3/ha

12

3

Grenzen van de gemiddelde of normale groei van de opperhoogte
in S-waarden en de gemiddelde aanwas (lm)

51

4

53

5

Enkele voorbeelden van beschikbaar vocht in de grond
Klimatologische karakteristiek van de Nederlandse groeigebieden

6

Klimaatindexen Wadden- en Duindistrict

61

7

Klimaatindexen Haf- en Deltadistrict

62

8

Klimaatindexen Drents, Veluws en Kempens district

62

9

Klimaatindexen Twente-Achterhoekdistrict en Nederrijnse laag

63

10

Klimaatindexen Lössdistrict en district Limburgs heuvelland

70

11

De sociologische groepen in lichte opstanden, voornamelijk

73

12

De socio-oecologische groepen in donkere opstanden, voorname

61

vlakte

van Pinus en Larix
lijk van douglas, Tsuga, Picea en Abies
189

13

192

14

Verloop van het grondvlak over de omloop
Verloop van het grondvlak over de omloop

194

15

Oppervlakte van proefvlakken bij een gegeven straal

196

16

Aantal heersende bomen bij een bepaalde opperhoogte en binnen

251

17

252

18

een bepaalde cirkel
Verbrande oppervlakte, verdeeld naar bos en overig natuurter
rein, alsmede de schade
Aantal branden - in procenten - per maand over de periode
1950-1965
282

19

Optimale afstand in m tussen parallelle hoofdexploitatiewegen,
berijdbaar voor 40-tons vrachtverkeer, bij het ontwerpen van
een wegenplan in een nieuw aan te leggen bosgebied

282

20

Optimale afstand in m tussen parallelle hoofdexploitatiewegen,
berijdbaar voor 40-tons vrachtverkeer, bij verbetering van een
bestaand wegenpatroon

288

21

Volumieke massa in absoluut droge toestand

299

22

Het algemeen dagboek voor het boekjaar 1975

301

23

De ontvangstenstaat van het boekjaar 1975

302

24

De uitgavenstaat van het boekjaar 1975

304

25

De exploitatierekening over het boekjaar 1975

305

26

De inventarislijst aan het eind van het boekjaar 1975

307

27

De begin- en eindbalans van het boekjaar 1975

308

28

De berekening van het totale inkomen van de bosbezitter uit

309

29

zijn bosbedrijf
Overzicht van de inkomensverwerving en inkomensbesteding van
de bosbezitter in het boekjaar 1975
310

30

Overzicht bosoppervlakte in de EEG-lidstaten

311

31

Oppervlakte bos, natuurterreinen en overige terreinen in ver
houding tot de totale landoppervlakte

312

32

Oppervlakte bos naar bodemgroep en bossoort

313

33

Het opgaand produktiebos naar leeftijdsklasse

314

34

Bos, natuurterreinen en overige terreinen per categorie van
eigenaren

5

1

Concurrentiepositie van beuk, eik en groveden in enkele potentieel-natuurlijke vegetatietypen en gebruiksmogelijkheden van
deze bostypen

6

2

De invloed van zuurgraad en vochtvoorziening op het voorkomen
en de dominantie van enkele belangrijke houtsoorten

7

3

In het oerbos in ons land dominerende houtsoorten

42

4

De waterkringloop in een landschap

49

5

Voorbeeld van de procentuele volumeverdeling van de hoofdbe
standdelen van de bodem

52

6

Voorbeeld van het vochtleverend vermogen in verband met de
bewortelingsdiepte onder bos in twee stuifzandgronden

58

7

Gemiddelde temperatuur (maart, oktober)

58

8

Aantal uren zonneschijn (maart, oktober)

59

9

Datum waarop de jaarlijkse gang van de temperatuur boven 10°C
komt, respectievelijk beneden 10°C daalt (april, oktober)

59

10

Gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar

59

11

Gemiddelde verdamping van vrij wateroppervlak volgens Penman

60

12

Gemiddelde duur van de vorstvrije periode

60

13

Gemiddelde windsnelheid per jaar

60

14

Plantengeografische districten van Nederland

66

15

Invloed van zon en regen op verschillend geëxponeerde bosran

68

16

per jaar

den
Overzicht (tevens determineerschema) van de soortencombinaties
van de gezelschappen in de lichte naaldbosformatie
69

17

Overzicht (tevens determineerschema) van ""de soortencombinaties

96

18

Plantrijen met 3 jalons

van de gezelschappen in de donkere naaldbosformatie
97

19

Plantrijen met 4 jalons

161

20

Grondvlaktoename bij een gegeven opperhoogte

162

21

Grondvlaktoename bij dunningen met dezelfde sterkte maar ver
schillende intervallen

162

22

Grondvlaktoename bij dunningen met verschillende sterkte en
met verschillende intervallen

163

23

Grondvlakontwikkeling van opstanden met eenzelfde du- m i n g maar
met verschillende dichtheid

164

24

Verband tussen grondvlak en aanwas

167

25

Verband tussen dunningsintensiteit en grondvlakontwikkeling

174

26

Schematisch voorbeeld van een hoogdunning

178

27

Schematisch voorbeeld van een sterke laagdunning

267

28

Verjonging met coulissenkap in twee fasen

bij douglas

267

29

Verjonging met coulissenkap in drie fasen, met smalle eind-

267

30

Verjonging met coulissenkap in drie fasen, met brede eind-

284

31

coulisse
coulisse
Voorbeeld van een bosontsluitingspatroon

FIGUREN IN BIJLAGEN
406

I

Kleidriehoek

407

II

409

III

Leemdriehoek
Humusdriehoek

Errata bij Aanleg en Beheer van Bos en Beplantingen
Eindredactie P.R. Schütz en G. van Tol. Pudoc, Wageningen, 1981/1982.

Bij de nummering van regels zijn witregels niet meegeteld. Wijzigingen zijn hier onder
streept. Met de erratumlijst is de eerste druk gelijk aan de tweede druk.
Woord vooraf regel 20: G. van Tol, ft.W. Waenink.
regel 36: door K.R. van Lynden en A.W. Waenink van de Stichting
pag. 5: figuur 1, onderste lijn beuk vervalt.
pag.12 tabel 3:

Zomereik
Japanse lariks
Oostenrijkse den
(binnenland)
Oostenrijkse den
(kustgebied)

22 - 30
20 - 26

3,5 - 6,5
7,2 - 11,9

20 - 26

5,4 - 8,5

16 - 21

4,2 - 6,9

pag. 21 regel 9: afhankelijk van de dichtheid, het leemgehalte
regel 12: humusgehalte hoger is, is
regel 18: , de dichtheid van de grond en
pag. 47 regel 36: B.4.J^ blijkt
pag. 54 regel 24: in het binnenland valt om dan weer, voorbij onze oostgrens, af te

..

i"

v<n

pag. 68 bijschrift fig. 16: bedekking). (Bannink

et al., 1973).

pag. 69 bijschrift fig. 17: bedekking). (Bannink et al., 1973).
regel 1 vervalt
pag. 105 regel 11, er vervalt: Kalkbemesting ... nodig
pag. 139 regel 21:

driejarig plantsoen

pag. 144 regel 28: dat de beworteling van
pag. 168 regel 18: S-waarde van 3J3,1.
pag. 233 regel 26: boomvormende struiken
pag. 349 regel 1: bedraagt 75% van
pag. 363 regel 13: à 1 punt hoger.
pag. 377 regel 3: door ondiepe grondwaterstanden beperkt,
regel 41: , kan soms zeer ondiep zijn
pag. 386 regel 4:(van zeer laag tot vrij hoog).
regel 14: doorgaans matig tot vrij gering en
regel 30 tot en met 37: verschuiven naar pagina 387 na regel 29
pag. 387 regel 22: het kleidek komt meestal niet
regel 26: het kleidek, vrij groot.
pag. 395 regel 5: door ondiepe grondwaterstanden•
regel 21: in de zeeklei- en rivierkleigebieden

pag. 401 regel 7: voor loofhout sterk
regel 8: den is de pH te hoog
regel 31:
35% lutum)
pag. 402 regel 8: bij ondiepe grondwaterstanden.
regel 9: Voor de meeste naaldhoutsoorten
regel 26: (_> 25% lutum).
pag. 415. In de kolom Jaren voor heden: 2.900 5.000 8.000 9.000 10.000 80.000 100.000
140.000 250.000 300.000 750.000 1.700.000
2.200.000 2.500.000
regel 20: Holsteinien klei van Neede 250.000
pag. 416 onderste regel tabel:VII*(zeer droog deel) ^ 140

^ 160

pag. 429 le kolom le blok (2x) (> 25% lutum)
pag. 440 le kolom 2e blok: Zwarte Enkeerdgronden (EZg23, zEZ23) in sterk en zeer sterk
lemig fijn zand
pag. 448 le kolom le blok: <_ 1,5%)

1 Inleiding

Nederland is een bosarm land. Met 300 000 ha bos, slechts 7% van de
landoppervlakte, is Nederland één van de bosarmste landen van Europa. Het
grote belang van onze bossen voor de recreatie, het natuurbeheer en de
produktie van hout vormen een reden te meer om zuinig te zijn op dit
schaarse bezit. Ann aan bomen is ons land echter niet. Vele landschappen
ontlenen hun karakteristieke charme aan houtwallen en bomenrijen. Evenals
bij de bossen is het ook hier van belang om de grootst mogelijke zorg te
besteden aan de duurzame instandhouding en zo mogelijk te streven naar
uitbreiding.
Aansluitend bij het beleid van de Rijksoverheid is er bij de samen
stelling van dit boekwerk vanuit gegaan dat het bos verschillende func
ties heeft, die zoveel mogelijk tegelijkertijd tot hun recht moeten kun
nen komen. Het toekennen van functies aan bossen of delen daarvan valt
echter buiten het bestek van dit boek. Het is de gebruiker van dit boek
die zelf, door een weloverwogen keuze uit de mogelijke beheersmaatregelen,
de gewenste functies tot hun recht moet laten komen. De keuze begint bij
de aan te planten soorten en loopt door tot verschillende vormen van kap
en verjonging.
De volgorde van de hoofdstukken volgt in grote lijnen de ontwikke
ling van een jong bos of een jonge beplanting. In het hoofdstuk Houtsoor
tenkeuze komen een uitgebreide karakterisering van de groeiplaats en de
eisen van de bomen aan de orde. Deze gegevens zijn niet alleen van belang
bij het beheer van bestaande bossen, maar vooral ook bij de planning en
ontwerp van nieuwe bossen en beplantingen. De hoofdstukken Bosaanleg, Bosverzorging en Bosbescherming geven technische informatie die van belang
is voor de uitvoering van beplantingsplannen en voor het beheer van bos
sen en beplantingen. Omdat landschappelijke beplantingen een aantal spe
cifieke problemen kennen is hieraan een apart hoofdstuk gewijd. In het
hoofdstuk Oogst komt niet alleen technische informatie over de oogst aan
de orde, maar wordt ook aandacht besteed aan verschillende kap- en ver
jongingssystemen met hun voor- en nadelen. Na de ecologische en teeltkundige aspecten komen vooral bedrijfseconomische onderwerpen aan de orde in
de hoofdstukken Bosontsluiting, Houtafzet en Boekhouding. Het afsluitende
hoofdstuk Algemene informatie geeft onder andere een overzicht van orga
nisaties die zich met bos en beplantingen bezighouden en van de wetten en
regelingen die op dit gebied betrekking hebben.
Helaas was het niet mogelijk een hoofdstuk over bostypologie op te
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nemen; tot nu toe zijn daarvoor alleen gegevens beschikbaar voor de Veluwe,
Midden-Brabant en het noorden van het land. De hoofdstukken over natuur
lijke verjonging en menging zijn nog vrij beknopt. Alhoewel de belangstel
ling hiervoor de laatste jaren sterk is toegenomen waren de beschikbare
gegevens nog te beperkt en te fragmentarisch om deze aspecten meer gede
tailleerd te behandelen.
Bij de samenstelling is ernaar gestreefd om vooral praktische informa
tie te bieden. Voor meer achtergrondinformatie blijven handboeken onont
beerlijk; hiervan zijn een aantal in de literatuurlijst opgenomen. Voor
het bijhouden en verdiepen van de kennis kan worden verwezen naar de lijst
van tijdschriften in het hoofdstuk Algemene informatie.
Bossen en landschappelijke elementen zijn min of meer natuurlijke le
vensgemeenschappen die geleidelijk zijn ontstaan na een lang ontwikke
lingsproces. De lezer zal zich ervan bewust moeten zijn dat bij de aanleg
alleen de aanzet wordt gegeven tot dit ontwikkelingsproces. Door beheers
maatregelen kan verder worden gestuurd in de richting van de gewenste
doelstellingen. Ook bij bestaande bossen moet men zich realiseren dat het
formuleren van een functie of van doelstellingen werk van een ogenblik is,
maar dat het verwezenlijken daarvan een lange en moeizame weg is.
Moge dit boek daarbij een goede gids zijn.
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2 Houtsoortenkeuze

2.1 Inleiding
De houtsoortenkeuze bij de aanleg van bos wordt primair bepaald door
de groeiplaats en secundair door de doelstellingen van het beheer.
De groeiplaats wordt gekarakteriseerd aan de hand van verschillende
groeiplaatsfactoren; hierbij spelen de bodem en het klimaat een zeer be
langrijke rol. Na een omschrijving van de eisen die de verschillende hout
soorten stellen (hoofdstuk 2.3) en een behandeling van de groeiplaatsfac
toren (hoofdstuk 2.4) wordt in hoofdstuk 2.5 ingegaan op de bodemge
schiktheid en de beoordelingsfactoren daarvoor. Een uitgebreid overzicht
van de mogelijke houtsoortenkeuze is weergegeven in bijlage B.4.
De doelstellingen van het beheer. Binnen het door de groeiplaats be
paalde sortiment (van houtsoorten) is meestal nog een keuze mogelijk uit
verschillende soorten. Welke soort dan gekozen wordt zal afhangen van de
doelstellingen van het beheer en de opbouw van het boscomplex(bedrijf).
Van invloed zijn onder andere:
- de produktiefunctie van het bos
- de landschappelijke en/of recreatieve functie van de beplanting
- het natuurbeheer
- de jacht.
Met nadruk moet er op worden gewezen dat niet de doelstellingen van
het beheer, maar de groeiplaats in eerste instantie de mogelijke soorten
keuze bepalen. Men spreekt daarom van een ecologisch verantwoorde hout
soortenkeuze.
Het begrip ecologisch verantwoorde houtsoortenkeuze geeft nogal eens
aanleiding tot misverstanden. Wij verstaan hieronder een houtsoortenkeuze
die geen maatregelen noodzakelijk maakt waarvan de gevolgen niet kunnen
worden overzien. Wel kunnen eventueel door de soort tijdelijke verschui
vingen in de vegetatie optreden.
Een ecologisch verantwoorde houtsoortenkeuze houdt ook niet zonder
meer in dat gebruik kan worden gemaakt van alle soorten uit de potentieel
natuurlijke vegetatie.
In veel gevallen zijn de groeiplaatsomstandigheden sinds het verdwij
nen van de oorspronkelijke bosvegetatie zodanig veranderd dat in eerste
instantie de soortenkeuze meer beperkt is.
Een keuze uit de mogelijke houtsoorten zal mede worden bepaald op
grond van een gewenst produktieniveau. Een nadere uiteenzetting over de
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daarbij te gebruiken groeieriteria en een omschrijving van de randvoor
waarden voor de groei wordt in hoofdstuk 2.2 gegeven.
Wanneer verschillende soorten als verantwoord kunnen worden be
schouwd, dan houdt dit niet in dat ook een individueel gemengde aanplant
van deze soorten mogelijk of verantwoord is. Hierop wordt in hoofdstuk 2
niet ingegaan; in hoofdstuk 3.7 bij menging en onderplanting wordt hier
aan meer aandacht besteed.

2.2 Groeicriteria
2.2.1

ECOLOGISCHE GRONDSLAGEN
Bij de aanleg van een bos speelt de houtsoortenkeuze een belangrijke

rol. Deze houtsoortenkeuze - enerzijds bepaald door de groeiplaatsfacto
ren, anderzijds door de doelstelling van het beheer - zal steeds een eco
logische grondslag moeten hebben. Dit betekent, dat de overwegingen waar
om een houtsoort wordt gekozen gebaseerd moeten zijn op zowel de eigen
schappen van die houtsoort als op die van de groeiplaats.
Wanneer wordt gestreefd naar de produktie van hout dan wordt als eis
gesteld dat de gekozen houtsoort goed groeit en een bruikbaar sortiment
oplevert. De natuur stelt in principe geen eisen aan de groeisnelheid en
aan de vorm van de bomen. Wel moet de betreffende houtsoort zich kunnen
vestigen en handhaven in de levensgemeenschap.
Dit laatste houdt onder andere in dat hij zich langs natuurlijke weg
kan verjongen en zich daarna in de onderlinge concurrentie met andere
planten (zowel grassen en kruiden als struiken en bomen) niet alleen kan
handhaven doch tot overheersing kan komen en zo een opstand kan vormen.
Wij dienen hierbij te bedenken, dat van veel planten de ecologische
groeivoorwaarden in de loop van de levenscyclus.sterk aan wisseling on
derhevig zijn. Kiemplanten stellen aan het milieu vaak heel andere eisen
dan volwassen bomen.
Vooral de kiemplanten stellen niet alleen eisen aan de bodem, doch
ook aan het klimaat; met name het microklimaat van de onderste luchtlagen,
dat veel extremer is dan dat van de hogere luchtlagen.
Ook de vochthuishouding in het milieu van de kiemplant (de onderste
luchtlaag en de bovenste bodemlaag) wordt behalve door de bodem door het
(micro)klimaat bepaald. Dit is mede een gevolg van de sterke tempei-atuur
wisseling die aan het aardoppervlak kan optreden.
In onze armste stuifzanden kiemt als enige houtsoort de groveden.
Op wat betere, humeuze en daardoor vochthoudende zandgronden kunnen berk
en eik wel kiemen en zich verder ontwikkelen. De berk, een typische pio
nierhoutsoort, heeft echter een betrekkelijk grote vochtbehoefte, die op
veldpodzolen beter wordt bevredigd dan op haarpodzolen. Op eerstgenoemde
bodemtype komt hij dan ook eerder tot opstandvorming dan op het laatste,

waar hij veelal gemengd met groveden het pionierstadium van het bos vormt.
Op deze humeuze zandgronden kan ook de eik (zowel de zomer- als de
wintereik) kiemen en zich verder ontwikkelen. Uit door de Vlaamse gaai
verstopte eikels ontstaan in vrijwel alle vegetatietypen jonge eiken, al
lukt dat in het ene type beter dan in het andere. Van gewasconcurrentie
(heide, grassen enz.) heeft de eik weinig last, doch het is geen uitge
sproken pionierhoutsoort en zodoende kan hij van nachtvorst soms zwaar te
lijden hebben. In de jeugd wordt de eik dan ook door struiken en pionier
houtsoorten zoals lijsterbes, vuilboom, berk en groveden overgroeid. Hij
heeft echter het voordeel van een lang leven en uiteindelijk wint hij de
strijd en vormt een eikenbos. Dat hij uit deze strijd niet ongeschonden
tevoorschijn komt en een strubbenbos van geringe boniteit vormt, doet in
de natuur niet terzake.
Op nog wat rijkere, leemhoudende gronden kan ook de schaduwverdragende beuk zich vestigen. Wel is de beuk in het jeugdstadium zeer gevoelig
voor nachtvorst. Ook uit het schaduwverdragend vermogen blijkt, dat het
geen pionier is van onbeboste vlakten. Anderzijds heeft de beuk een lang
zame bladvertering en is het een ruwe-humusvormer. Deze ruwe humus wordt
door de oude beuken sterk doorworteld. De in die ruwe humus gekiemde jon
ge beukeplantjes gaan door lichtgebrek en verdroging als gevolg van wortelconcurrentie veelal weer te gronde. Onder een scherm van eik kan de
beuk echter goed kiemen.
De beuk verdraagt weliswaar - in beperkte mate - schaduw, doch
streeft naar het licht. Natuurlijke oudere beukenopstanden zijn dan ook
veelal ongelijkjarig al wordt door gelijke hoogte de schijn van gelijk-

geologisch substraat;

leem of löss

lcemhoudend
preglaciaal zand

humeus dekzand

s tui fzand

bodemtype ;

brikgrond

holtpodsol

haarpodsol

duinvaaggrond

natuurlijke vegetatie:

He 1ico-Fagetum

11 ici-Fagetum

Be tulo-Quercetum

secundair bos;

Stellario-Quercetum

Violo-Quercetum

Betulo-Quercetum

Leucobryo-Pi neturn

produktiebos:

loofhout

douglas en meereisend
naaldhout

groveden en
andere Pinus soorten

onproduktief
dennebos

landschapfebou1

vrijwel onbeperkte
mogelijkheid voor
houtsoortenkeuze

vrijwel alle naaldhout
mogelijk. Beperkte keuze
voor loofhout

alleen Pinus soorten
beperkt eik en beuk

uitsluitend Pinus
geen vulhout

Fig. 1. Concurrentiepositie van beuk, eik en groveden in enkele potentieel-natuurlijke
vegetatietypen en gebruiksmogelijkheden van deze bostypen.
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jarigheid gewekt.
Samengevat in een schema geeft dit bijgaand beeld voor droge, niet
door grondwater beïnvloede gronden (fig. 1). Het schema laat de trajecten
zien waar de houtsoort van nature kan groeien en waar hij in de potentieel-natuurlijke vegetatie tot dominantie komt, alsmede de gebruiksmoge
lijkheden van deze bostypen.
Van de weinige boomsoorten, die in Midden-Europa aan de opbouw van
het bos deelnemen zijn door meer dan 150 jaar bosbouwkundig onderzoek de
fysiologische eigenschappen en het gedrag in de concurrentiestrijd zoda
nig bekend, dat Ellenberg (1963) het heeft gewaagd een en ander in sche
ma's vast te leggen (fig. 2 en 3).

• •

Mi

beuk
Fagus sylvatica

esdoorn
Acer pseudoplat

es
Fraxinus excelsior

wintereik
Quercus petraea

zomereik
Quercus robur

els
Alnus glutinosa

lilt

Wfr

zachte berk
Betula pubescens
zuur —

fijnspar
Picea abies

ï:-.

-' vi

haagbeuk
Carpinus betulus

ruwe berk
Betula verrucosa

groveden
Pinus sylvestris

» kalkrijk

Fig. 2. De invloed van zuurgraad en vochtvoorziening op het voorkomen en de dominantie
van enkele belangrijke houtsoorten (Ellenberg 1963). Verklaring van de arceringen
in de tekst.
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Fig. 2 geeft een beeld van het voorkomen, respectievelijk het tot
dominantie komen van de voor West-Europa belangrijkste inheemse loofhout
soorten, alsmede van de groveden, de fijnspar en de zilverden, een en an
der afhankelijk van de bodemrijkdom (basenverzadiging of pH) en de vochtvoorziening. Wijd gearceerd geeft dat gebied aan waarbinnen de houtsoort
nog kan groeien, maar waar hij onder natuurlijke omstandigheden niet al
tijd voorkomt omdat concurrerende soorten hem er het leven onmogelijk ma
ken. Nauw gearceerd geeft de gebieden aan waar de soort een optimale groei
vertoont. Dat wil nog niet zeggen dat de soort hier tot opstandvorming
komt. Ook hier kunnen concurrerende soorten het nog beter doen. Het gepuncteerde gebied geeft aan waar de soort van nature opstanden vormt.
Dit is voor een aantal soorten gezamenlijk nog eens weergegeven in fig. 3.
Bij een houtsoortenkeuze met produktie als doelstelling mag niet wor
den afgeweken van de ecologische amplitude. Men kan er het best naar stre
ven om die houtsoort te kiezen waarvoor de standplaats tot het optimale
gebied behoort. Indien de tot dominantie komende soort op deze plaats een
andere is zal deze door middel van het beheer onderdrukt moeten worden om
de gekozen houtsoort ook de kans te geven om optimaal te groeien.

dor
zeer droog
droog

matig droog
frisch
matig vochtig

vochtig

zeer vochtig

nat
zeer nat
water
zeer
zuur

zuur

matig
zuur

zwak
zuur

neutraal

alkalisch

Fig. 3. in het oerbos in ons land dominerende houtsoorten, naar Ellenberg (1963),
gewijzigd.
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Uitdrukkelijk zij erop

gewezen, dat deze schema's van Ellenberg

gelden voor de submontane gordel (200-400 m + NAP) in het gematigd suboceanisch klimaat van West-Europa. Hieruit volgt dat de schema's voor geberg
te-bomen als esdoorn, zilverden en fijnspar voor ons land niet zonder meer
opgaan.
Opvallend is dat de beuk overal waar hij optimaal groeit - en zelfs
nog buiten dit areaal - van nature tot dominantie komt, terwijl de zachte
berk en de zwarte els alleen buiten het gebied waar zij optimaal groeien
nog tot opstandvorming kunnen komen. Dit zijn dan extreem natte groei
plaatsen waar andere houtsoorten verstek laten gaan.
Hetzelfde geldt voor de groveden, die groeit op extreem droge groei
plaatsen waar andere houtsoorten de concurrentie met de den moeten opge
ven. in ons land zijn dergelijke groeiplaatsen zeldzaam. Zij komen alleen
voor op extreem arme gronden zoals onze stuifzanden. Hier en daar in dro
ge vliegdennenheiden kan de groveden tot dominantie komen. De houtproduktie is er zeer laag en wordt uitgedrukt in boniteiten die in onze normale
boniteitstafels niet meer voorkomen.
Voor de in ons land in de eerste helft van deze eeuw ingevoerde exoten zoals douglas en Japanse lariks is het nog niet mogelijk om de in fi
guur 1 weergegeven schema's op te stellen. Daarvoor zijn onze ervaringen
nog onvoldoende en vooral de aanwezige opstanden nog te jong. Het vermoe
den bestaat echter dat het schema voor de douglas voor wat betreft de fy
siologische amplitude en de optimale groei veel overeenkomst vertoont met
dat van de ruwe berk. Voorts laat het zich aanzien dat de door hem in ons
klimaat bereikbare lengte die van onze inlandse houtsoorten overtreft. Het
is dan ook te verwachten dat hij in het potentieel natuurlijke bos zich
in de toekomst een plaats zal weten te veroveren en dat hij op goed ge
draineerde grofkorrelige gronden op den duur tot dominantie zal kunnen ko
men. Welk areaal hij in het Ellenbergse schema als dominante boom zal in
nemen is echter nog een vraag.
2.2.2

WAARDERING VAN DE GROEI

De groeisnelheid van een boom is afhankelijk van de eigenschappen van
de groeiplaats, zoals bodemvruchtbaarheid, vochtvoorziening en klimaat.
Daarom kan men de kwaliteit van een groeiplaats voor een bepaalde boom
soort aflezen uit de groeisnelheid.
Men kan bij een boom onderscheid maken tussen lengtegroei en diktegroei. Bij bomen die in bosverband opgroeien wordt de diktegroei behalve
door de groeiplaatsfactoren ook beïnvloed door de competitie tussen de bo
men onderling. Om deze reden kan de diktegroei niet gebruikt worden als
criterium bij de waardering van de groeiplaats.
De lengtegroei van de honderd hoogste bomen per ha, de opperhoogtebomen, wordt niet door de opstandsdichtheid beïnvloed. Daarom kan de

groei van de opperhoogte wel worden gebruikt als criterium voor de waar
dering van de groeiplaats of voor de bonitering van de groei.
Bij het groeionderzoek worden in opstanden van de belangrijkste
boomsoorten bij uiteenlopende leeftijden de opperhoogtes bepaald. Indien
men de gevonden meetpunten in een hoogte-leeftijdgrafiek uitzet, dan ont
staat een puntenwolk, die de voorkomende variatie in groeisnelheid bij de
verschillende boomsoorten illustreert. In een dergelijke puntenwolk kan
men dan al duidelijk zien wat een slechte, een middelmatige of een goede
groei betekent. De grenzen tussen die categorieën kunnen door lijnen in de
puntenwolk worden aangegeven.
De gevonden verschillen in groeisnelheid kunnen het gevolg zijn van
bodemverschillen, klimaatverschillen en verschillen in de herkomst van
het zaad, de methode van bosaanleg en de wijze van verzorging van de op
stand.
De verschillen in groei die sinds lange tijd in de bosbouw boniteiten
worden genoemd, kunnen dan ook slechts in beperkte mate door bodemverschil
len worden verklaard. Bij het onderzoek dienaangaande is gebleken dat meer
dan de helft van de variatie aan de andere genoemde factoren moet worden
toegeschreven. In de meeste gevallen zijn die echter niet meer te achter
halen. Ook is het mogelijk dat bepaalde, voor de groei van belang zijnde,
bodemfactoren niet meetbaar of onvoldoende bekend zijn of zich op andere
wijze aan de waarnemingen onttrekken.
Er zit dan ook een belangrijk speculatief element in, wanneer men de
relatie boniteit-bodem gaat generaliseren tot het begrip bosbouw-geschiktheid van de diverse gedefinieerde bodemtypen.
De verschillende niveaus van groeisnelheid, zoals die in de bovenge
noemde puntenwolk kunnen worden onderscheiden, zijn nauwkeuriger in te te
kenen als over opeenvolgende opmetingen per opstand kan worden beschikt.
Men kan dan namelijk gebruik maken van de werkelijk waargenomen groei
trend. Hiervan is gebruik gemaakt bij de berekening van de S-waarde, zo
als die hieronder nader zal worden gedefinieerd. Men kan ook de verschil
lende groeiniveaus een rangnummer geven in volgorde van goede naar slech
te groei. Dan is bijvoorbeeld boniteit I zeer goed en boniteit VI zeer
slecht: dit systeem noemt men de relatieve bonitering. Ook kan men een be
paalde toename van de opperhoogte via een opbrengsttabel omzetten in een
corresponderende maximale gemiddelde aanwas in m3/jaar,ha. Dit systeem
noemt men de absolute bonitering, een begrip dat de schijn wekt van een
grotere nauwkeurigheid. Het tegendeel is echter het geval, want aan de on
zekerheid betreffende het te verwachten verloop van de hoogtegroei is bij
de absolute bonitering een tweede onzekerheid toegevoegd. Het verband tus
sen opperhoogteontwikkeling en volumeproduktie is namelijk stochastisch,
dat wil zeggen er is een duidelijk verband, maar bij een bepaalde opper
hoogte kan het volume nog sterk wisselen. Dat geldt evenzeer voor alle
empirische relaties, waarbij de wijze van behandeling en bepaalde klimato-
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logische factoren een belangrijke rol spelen, en aanzienlijke afwijkingen
kunnen veroorzaken. Daarom is hier gekozen voor de relatieve bonitering,
echter met een enigszins andere aanduiding van de niveaus: namelijk de
S-waarden.
De maximaal bereikbare waarde van de opperhoogte (H) bij onbepaald
lange leeftijd noemt men de S-waarde, naar het Engelse 'site index'. Deze
S-waarde, die uit meetgegevens theoretisch kan worden afgeleid, kan men
beschouwen als kenmerk voor de kwaliteit van de groeiplaats voor een be
paalde boomsoort.
Afhankelijk van de leeftijd bereikt een boomsoort een bepaald per
centage (P) van de S-waarde, uitgedrukt in een formule betekent dit:
H = S.P/100. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de percentages (P)
in afhankelijkheid van de leeftijd voor de belangrijkste boomsoorten.
Indien nu de opperhoogte H bij een bepaalde leeftijd bekend is, dan
kan de groei(plaats) worden gewaardeerd door de S-waarde uit te rekenen.
Ook kan uit tabel 1 de te verwachten toename van de opperhoogte worden
berekend als de S-waarde en de leeftijden bekend zijn.
Zoals gezegd gaat de groei van de opperhoogte met een bepaalde houtaanwas gepaard: bij een normale behandeling bestaat er daarom een redelijk
verband tussen de bereikte waarden voor de opperhoogt.e (H) en de gereali
seerde totale houtproduktie(V) inclusief dunningen. In tabel 2 is een over-

Tabel 1. Percentages van S bij verschillende leeftijden (T) (* = culminatietijstip
gemiddelde aanwas).
Leef
tijden

Popu
lier/
wilg

Es,Es
doorn

Els

Amer.
eik

Grove Fijn- Jap.
den
spar lariks

-

-

29
36
43
49
54
59
63
67
71
74
77*
79
82
84
86
87
89

29
36
42
48
54
58
63
67
71
74
77
79
82

31
41
50
58
64
69
73
76
79*
81
83
84
85
87

42
58
68
74
79
84
88
91
94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27
37
46
54
60
66
71
75*
78
81
84
86
88
90
91
92
93
94
95

-

-

86
87
89

-

27
34
40
46
51
56
60
64*
67
70
73
76
78
80
82
83
85
86

*

Beuk

T
oc

10 jaar 34
15
51
20
65
75
25
30
83
88
35
92
40
45
94
96
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Eik

11
18
26
35
43
50
57
63
69
73
78
81*
84
87
89
91
92
93

28
44
56
67
75*
81
86
89
92
94
96
-

Douglas

Zwar
te
den

-

-

27
36
45
53
59
65
70
75*
78
82
84
87
8^
9.
92
93
94
95

15
21
27
34
40
45
50
55
59
63
67
70
73*
76
78
81
83
85

De cijfers in deze en de volgende tabel zijn gebaseerd op de volgende opbrengst
tabellen:
populier/wilg Dorschkamp 1975; eik, beuk, es, esdoorn Britse tabel; els Wiedemann;
groveden Grandjean & Stoffels; Japanse lariks Dorschkamp 1977; Amerikaanse eik, fijnspar, douglas, zwarte den Dorschkamp 1972.
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Tabel 2. Opperhoogte (H) en totale produktie spilinhoud (V) in m /ha.
H
(m)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Grove- Amer.
den
eik

24
42
61
81
102
124
147
172
199
228
258
289
321
3 54
388
422
456
490
524
560
_
-

Fijnspar

Jap.
lariks

Cors.
den
(binn.
land)

Oost.
den
(binn.
land)

_

_

-

-

-

-

-

-

-

30
45
65
80
100
120
140
165
190
215
240
275
310
340
375
410
445
485
525
565
605
650
695

_

80
105
140
175
215
250
290
335
375
425
475
530
580
635
695
755
820
880

_
_
_

50
70
95
125
150
180
210
240
275
310
345
380
425
460
500
540
585

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
45
65
90
110
135
165
200
230
260
295
330
370
410
455
500
545
590
640
685 740
795
850
905
965
1025
1090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dou
glas

_

-

-

75
90
110
130
150
175
200
225
255
285
315
345
375
415
450
485
525
565
605
645
685
730
780
825
870
925
970
1025
1075
1125

90
120
150
180
215
250
290
330
370
410
455
505
555
605
665
715
775
830
895
960
1030

-

Cors.
den
(kustgeb. )
30
55
90
120
160
195
235
280
330
380
430
480
540
600
665
735
800
870
950
1020

Oost. Zomer- Beuk
den
eik
(kustgeb.)
40
70
110
145
180
230
275
330
380
440
500
560
630
7,00
770
840

Es,Es
doorn

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50
75
100
130
155
185
215
245
275
310
340
375
415
455
490
530
575
620
665
715
765
820
875
930

20
45
75
105
135
165
200
230
270
305
345
385
425
470
515
565
615
665
720
775
830
890
950
1015
1080
1150
1225

2
21
42
63
87
113
142
172
207
244
283
327
374
427
483
542
608
674
740
806

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

_

-

_

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

_

-

_
_

_
-

_

_

_
_
_

zicht gegeven van de totale produktie der belangrijkste boomsoorten in af
hankelijkheid van de groei van de opperhoogte, zoals die uit de beschikba
re opbrengsttabellen is af te leiden.
Met behulp van de tabellen 1 en 2 is het nu mogelijk de S-waarde om
te zetten in de waarde van de absolute boniteit, waaronder wordt verstaan
de grootte van de gemiddelde aanwas op het tijdstip van culminatie. Het
gebruikelijke symbool is lm. Als voorbeeld nemen we een douglasopstand
van 75 jaar oud en 24 m opperhoogte. Uit tabel 1 leiden we de S-waarde af:
S = 24/0,89 = 27 m, terwijl het culminatiepunt ligt bij de leeftijd
van 50 jaar. De waarde van de opperhoogte bij de leeftijd van 50 jaar
wordt als volgt berekend: H(culm.) = 24 x 75/89 = 20,2 m. Volgens tabel 2
bedraagt de totale produktie op het tijdstip van culminatie dan
v

=

375

+ 0,2 x 40 = 383 m3/ha. Hieruit volgt een gemiddelde aanwas of ab

solute •boniteit gelijk lm = 383/50 = 7,66 m3/jaar ha.
Tenslotte is in tabel 3 een overzicht gegeven van wat voor de ver
schillende boomsoorten als goede, normale of gemiddelde en slechte groei
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Tabel 3 » Grenzen van de gemiddelde of normale groei van de opperhoogte in S-waarden
en de gemiddelde aanwas (lm).
Interval
van S(m)

36 - 44
32 - 40

12,5 - 17,0

28 - 36
28 - 36
24 - 32

ÏC>
22

2-9"

22
20

25

16

22

O
m

24 - 32

1
O
OC

Populier
('Dorskamp*,
'Flevo')
Populier
('Robusta')(4x4)
Populier
('Gelrica',
'Heidemij')
Populier
(ba1semhybride)
Populier
('Marilandica1 )
Wilg (als
populier)(4x4)
Zomereik
(Britse tabel)
Beuk
(Britse tabel)
Esdoorn, es
(Britse tabel)
Els

Interval
van S(m)

Interval lm
(m /j.ha)

23 - 28
Amerikaanse eik
Groveden
(Stoffels&Grandjean) 21 - 27
28 - 36 /
Fi jnspar
r2 o -• 2 <=>
Japanse lariks
Douglas
29 - 37
Corsicaanse den
ito(binnenland)
.26- - 35— —
Corsicaanse den
(kustgebied)
17 - 26
Oostenrijkse den
(binnenland)
2 £?- 26
Oostenrijkse den
/
(kustgebied)
16 - 21

Interval lm
(m^/j.ha)

5,5 - 8,4
4,2 - 6,6
7,6 - 12,3
x - J/ -4
1
8,8 - 13,5'"

7,4 - 12,4
4,0 -

8,9

S.9-

8,5
6,9

-

—

3,5

6,-L

3,4

6,8

4,0

7,2

kan worden gewaardeerd. Alle groei beter dan de bovengrens heet dan goed
en alle groei minder dan de benedengrens heet dan slecht. Bij een normale
verdeling valt het grootste deel der opstanden in de middelste categorie
van de normale groei.
De actuele verdeling kan echter heel goed scheef zijn, het hangt er
maar van af waar wat is geplant.

2.3 Eisen van de houtsoorten
2.3.1

VOEDINGSSTOFFENVOORZIENING
Bomen moeten voor een goede groei en gezondheidstoestand kunnen be

schikken over een aantal minerale voedingsstoffen die meestal in ionvorm
worden opgenomen. In kwalitatieve zin moet de boom de volgende elementen
kunnen opnemen:
- macro-elementen: N, P, K, Ca, Mg en S
- spoorelementen : Cu, Zn, B, Fe, Mn en Mo.
In de praktijk blijkt dat geen van de genoemde elementen ooif qeheel
ontbreekt zodat deze kwalitatieve behoefte voor de bosbouw niet van be
lang is.
Veel belangrijker is de kwantitatieve behoefte die is te omschrijven
als de hoeveelheid van en de vorm waarin de minerale voedingsstoffen voor
de bomen ter beschikking moeten staan om een bepaalde groei mogelijk te
maken. Deze voedingsstoffenbehoefte heeft betrekking op de houtsoort zelf
en moet worden onderscheiden van de bemestingsbehoefte die betrekking
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heeft op de bodem.
Bij het onderzoek naar het vaststellen van de kwantitatieve minerale
voedingsstoffenbehoefte van bomen is men verschillende wegen ingeslagen,
die hebben geleid tot het ontwikkelen van een aantal methoden die elk voor
zich niet voldoende informatie geven, maar gecombineerd moeten worden om
een oordeel te kunnen uitspreken over de minerale voedingsstoffenvoorziening en eventueel te nemen maatregelen tot verbetering. Deze methoden zijn:
- Blad- en naaldonderzoek. Gebleken is dat tussen groei, blad- en naaldkleur (en -vorm) en de gehalten aan elementen in blad en naalden relaties
bestaan die gebruikt kunnen worden om te beoordelen hoe de minerale voe
dingsstof fenvoorziening is.
- Grondonderzoek. Minerale voedingsstoffen worden opgenomen uit de grond.
De beschikbaarheid van deze voedingsstoffen wordt empirisch langs chemi
sche weg bepaald en in verband gebracht met de groei.
- Combinatie van de resultaten van beide methoden, aangevuld met overwe
gingen betreffende houtsoortenkeuze, vochtvoorziening, bodemgesteldheid,
voorgeschiedenis, vegetatie en klimaat leidt tot het beoordelen van de
minerale voedingsstoffenvoorziening, tot het vaststellen van een eventu
ele bemestingsbehoefte en de praktische toepassing ervan (zie hoofdstuk
3.8 (Bemesting) en 3.11.
2.3.1.1

Minerale voedingsstoffen in de bomen: blad- en naaldonderzoek

De groei van een boom kan worden beschouwd als het eindresultaat van
een zeer groot aantal chemische reacties, waarbij koolzuur met behulp van
water, minerale voedingsstoffen en ingestraalde energie wordt omgezet in
droge stof. Deze droge stof wordt geproduceerd volgens wetten die identiek
zijn met die voor chemische reacties. In deze reacties bepalen de concen
traties van de reagerende stoffen de snelheid waarmee de reacties verlopen
en dus ook de groei. Op grond hiervan kan men de concentraties van minera
le voedingsstoffen in de boom beschouwen als waarderingsgrootheden voor de
voorziening ermee in relatie tot groei en gezondheidstoestand.
Hoewel van de meeste minerale voedingsstoffen de functies bekend
zijn, worden ze hier niet alle vermeld, omdat is gebleken dat in de prak
tijk hoofdzakelijk stikstof, fosfor, kalium en koper van belang zijn. De
verzorging met deze elementen is namelijk niet altijd voldoende. De in
vloed van de overige elementen op groei en ontwikkeling is veel minder
merkbaar omdat de voorziening ermee over het algemeen voldoende is.
Van deze elementen is stikstof van fundamenteel belang voor de vor
ming van eiwitten en voor de fotosynthese: stikstofgebrek uit zich direct
in een verminderde groei. Fosfor is van fundamentele betekenis voor het
wortelstelsel en de energieoverdracht. Kalium is van groot belang voor de
fotosynthese en werkt regulerend op assimilatie en transpiratie. Verder
vermindert een goede kaliumvoorziening de gevoeligheid vcor aantasting
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door ziekten {schotgevoeligheid van groveden, roest- en Marssonina-gevoeligheid van populier). Koper speelt een rol bij de groeistoffenhuishouding van de planten.
Vast is komen te staan, dat in veel gevallen het minerale voedings
stoffengehalte van het blad in een bepaalde periode (loofhout: tweede
helft van augustus; naaldhout (behalve lariks): oktober tot en met decem
ber) een redelijk verband vertoont met de groei en het optreden van ge
brekssymptomen. Blad- en naaldanalyse is daarom een bruikbare methode om
de minerale voedingsstoffenvoorziening te beoordelen. De methode heeft
echter haar beperkingen en moet worden gecombineerd met die van het grond
onderzoek. De bladanalyse geeft namelijk wel aan hoe de minerale voedings
stof fenvoorziening van bomen is, maar behoeft geen directe aanwijzingen
te geven over de oorzaak van het niveau van de voedingsstoffenvoorziening.
Dit laatste is echter niet de bedoeling van de blad- en naaldanalyse.
Primair is deze er op gericht, de actuele minerale voedingsstoffenvoorzie
ning te vergelijken met standaardwaarden en op deze manier de aard van
groeistoornissen vast te stellen. Grondonderzoek is in dit opzicht minder
goed bruikbaar. De oorzaak van de storingen in de minerale voedingsstoffenvoorziening moet op een andere wijze worden vastgesteld. Deze methode
heeft de volgende voordelen:
- gebruik kan worden gemaakt van een aantal bekende relaties tussen groei
en gehalten aan enige elementen
- steeds worden totaalgehalten bepaald, hetgeen ten aanzien van de analy
semethodieken minder problemen geeft dan bij het grondonderzoek.
Daarnaast kunnen ook zichtbare gebreksverschijnselen (verkleuringen
en vervormingen van blad, naalden en scheuten) worden gebruikt om inzicht
te krijgen in de aard van optredende groeistoornissen.
De bruikbaarheid van de blad- en naaldanalyse is-gebaseerd op het
bestaan van kritische gehalten: dit zijn de gehalten waarbij zichtbare
gebreksverschijnselen optreden en gehalten waarbij de voorziening opti
maal is.
Voor stikstof en kalium bestaat vaak een positieve en lineaire rela
tie tussen het gehalte ervan in blad en naalden en de groei. Bij fosfor
en spoorelementen ligt dit in zoverre anders dat beneden een bepaald ge
halte zich ernstige groeiremmingen en zichtbare gebreksverschijnselen
voordoen, terwijl boven dit gehalte de boom gezond is en verhoging van
het gehalte geen duidelijk merkbare invloed meer heeft op de groei.
Voor een aantal houtsoorten in jonge opstanden is het mogelijk geble
ken kritische grenzen aan te geven voor de voorziening met enige elemen
ten. Deze gehalten zijn vermeld in bijlage A.l.l.
Omdat ook zichtbare gebreksverschijnselen van belang zijn voor het
beoordelen van de minerale voedingstoestand, is in bijlage A.1.2 een be
schrijving opgenomen van de voornaamste zichtbare gebreksverschijnselen
van enige houtsoorten.
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2.3.1.2

Minerale voedingsstoffenvoorziening door de bodem: chemisch
grondonder zoek

Van de in de inleiding genoemde minerale voedingsstoffen die uit de
bodem worden opgenomen, zijn er enkele die vaak een te laag beschikbaar
heidsniveau hebben om een goede groei te waarborgen. Uit onderzoekresul
taten volgt dat hiertoe stikstof, fosfor, kalium en in sommige gevallen
ook koper behoren. De zuurgraad is eveneens voor de groei van betekenis,
omdat deze onder andere de beschikbaarheid van de voedingsstoffen beïn
vloedt.
ZUURGRAAD

De pH van gronden waarop bos groeit in Nederland (steeds opgegeven
als de pH in KCl, mol/1) loopt uiteen van ca. 3 (humuspodzolgronden) tot
7 à 8 (kalkrijke gronden). De grootte van de pH is een maatstaf voor de
snelheid van de stikstofmineralisatie (bij pH-KCl-waarden groter dan ca.
4,5 nemen N-mineralisatie en nitraatvormirig snel toe) en de vorm waarin
de stikstof ter beschikking komt van de boom (NH^ - NC>3). De pH beïnvloedt
verder merkbaar de beschikbaarheid van voedingsstoffen zoals P, Cu, Fe en
Mn. Ook is de hoogte van de pH een aanwijzing voor de kans van het optre
den van wortelziekten (onder andere Fomes annosus, zie hoofdstuk Bosbe
scherming).
De eisen die loof- en naaldhout stellen aan de pH verschillen enigs
zins: over het algemeen vereist loofhout voor een goede groei een hogere
pH dan naaldhout. De eisen van een aantal houtsoorten zijn vermeld in
bijlage A.1.3.
STIKSTOF

NAALDHOUT. In de meeste Nederlandse gronden, waarvan de pH-KCl zo laag
is dat ze geschikt zijn voor naaldhoutsoorten, is het gehalte aan direct
opneembare stikstof in de bodem te klein om betrouwbaar te kunnen worden
bepaald en als maatstaf te dienen voor de beoordeling van de N-voorziening.
Enig inzicht in de N-voorziening van naaldhoutopstanden geeft het
N-gehalte van de organische stof (Norg ), dat wordt berekend uit het Ntotaalcijfer en het organische gehalte:
_

N - totaal (%) x 100
organische stofgehalte (%)

Ook wordt wel het C/N-quotiënt gebruikt:

C/N-guotiënt =

N_gehalte

organiSche

stof (%)

benadering).
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NQr

is een kwaliteitsnorm voor het organische stofcomplex in de

grond. De achtergrond van de bruikbaarheid van dit getal is, dat een ho
ger N-gehalte van de organische stof een betere aantastbaarheid door mi
cro-organismen betekent. De N-mineralisatie stijgt dus en de hoeveelheid
voor de bomen beschikbaar N neemt toe. Alleen in gronden die zeer sterk
zijn verarmd door strooiselroof gaat de relatie

org

N

-groei niet steeds

op.
Voor de beoordeling van de N-voorziening van naaldhout op basis van
grondanalyse moet men bedenken dat het N-gehalte van de organische stof
alleen inzicht biedt in de potentiële N-voorziening, niet in de actuele.
Dit betekent dat wel benaderende uitspraken zijn te doen over de te ver
wachten boniteit, maar dat de beoordeling van de N-voorziening van jonge
cultures ermee niet mogelijk is. Verwildering met onkruiden en een slecht
ontwikkeld wortelstelsel in het jaar van aanleg kunnen de oorzaak zijn
van een slechte N-voorziening, hoewel de kwaliteit van de organische stof
op zichzelf goed is. In deze gevallen biedt de methode van het naald- en
bladanalytisch onderzoek meer mogelijkheden (zie 2.3.1.1, bijlage A.l.l).
De eisen die naaldhoutsoorten aan de N-voorziening stellen, zijn in
grote lijnen bekend en worden sterk beïnvloed door de vochtvoorziening.
In bijlage A.1.4 zijn de eisen die naaldhoutsoorten stellen aan de N-voor
ziening (met als beoordelingsfactor het N-gehalte van de organische stof
in de grond) vermeld.
LOOFHOUT. Van de eisen die loofhoutsoorten stellen aan de N-voorziening
door de grond is weinig bekend. Alleen voor Aigeiros-populier is bij be
nadering de eis te formuleren die de populier aan de N-voorziening stelt
(bijlage A.1.4).
Op voor loofhoutsoorten geschikte groeiplaatsen met een voldoende Pen vochtvoorziening en een voldoend hoge pH-KCl (bijlage A.1.3) is de Nvoorziening over het algemeen voldoende voor een gemiddelde groei (afge
zien van tijdelijk N-gebrek ontstaan door verwildering met onkruiden en
een slecht ontwikkeld wortelstelsel). Alleen op zeer lutumarme organische
stofarme, kalkrijke zandgronden kan sprake zijn van permanent N-gebrek,
hetgeen met behulp van bladanalyses is aan te tonen.
FOSFOR

De P-voorziening door de grond is te beoordelen met behulp van de
bepaling van het totaal-fosfaatgehalte van de grond (dat of in % P2O5 •
of in mg P2OÇ./IOO g wordt uitgedrukt). De achtergrond van de bruikbaar
heid van deze totaal-bepaling is, dat bomen uit fosfaatverbindingen, die
moeilijk oplosbaar zijn, toch voldoende fosfaat kunnen opnemen.
NAALDHOUT. Voor de Japanse lariks op humuspodzolgronden in Drente is vast
gesteld dat een positief verband bestaat tussen het

p totaal-0''"-^er

van

grond (0-25 cm) en de groei. Ook zijn positieve resultaten bereikt met
fosfaatbemesting van jonge cultures van Japanse lariks, Picea-soorten en
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douglas. Deze onderzoekingen hebben geleid tot het opstellen van criteria
^0^ beoordeling van de P—voorziening door de grond. Deze criteria zijn
weergegeven in bijlage A.1.4. De aangegeven waarden zijn niet de optimale
gehalten, maar die gehalten in de grond waarboven het toepassen van Pbemesting geen merkbaar positief effect meer heeft.
LOOFHOUT. Omtrent de P-voorziening van loofhoutsoorten is weinig bekend.
Alleen van populieren uit de sectie Aigeiros is bekend dat deze hoge ei
sen stellen aan de P-voorziening. In bijna alle voor Aigeiros-populier
geschikt geachte gronden vormt de P-voorziening echter geen groeibeperkende factor.
Van andere loofhoutsoorten zijn geen volgende gegevens beschikbaar.
Vermoedelijk kan de P-behoefte ervan wat lager worden gesteld dan van
Aigeiros-populier. Op de meeste voor diverse loofhoutsoorten geschikt ge
achte gronden is de P-voorziening geen beperkende factor.
In bijlage A.1.4 zijn de beschikbare gegevens omtrent de P-voorzie
ning van loofhoutsoorten door de grond samengevat.
KALIUM

NAALDHOUT. Tot nu toe zijn er geen bruikbare methoden ontwikkeld om de Kbehoefte van de meeste naaldhoutsoorten op basis van grondonderzoek te
beoordelen. Alleen voor Pinus-soorten en fijnspar is een positief verband
vastgesteld tussen de met HCl extraheerbare hoeveelheid K in de grond en
groei. Deze criteria zijn vermeld in bijlage A.1.4.
De gebruikelijke bepalingsmethodiek voor K in de grond is die door
extractie met HCl 0,1 mol/1. Deze methode is echter te weinig gevoelig om
verschillen in de hoeveelheid beschikbaar K in voor naaldhout geschikte
gronden aan te geven. Onvoldoende bekend is in hoeverre sterkere extrac
tiemiddelen bruikbare resultaten geven.
De vaststelling van de K-voorziening van cultures met behulp van
naaldanalyses boedt mogelijkheden ter beoordeling van de K-voorziening
(2.3.1.1, A.l.l).
LOOFHOUT. Evenals bij naaldhout ontbreekt een bruikbare methode tot beoor
deling van de K-voorziening met behulp van grondanalyses. Met behulp van
de bladanalyse kan de K-voorziening van loofhoutsoorten wel worden beoor
deeld (2.3.1.1, bijlage A.l.l).
OVERIGE MINERALE VOEDINGSSTOFFEN

Er bestaan geen bruikbare methoden om met behulp van grondonderzoek
de voorziening met Ca, Mg, S, Cu, B, Zn, Fe, Mn en Mo te beoordelen. De
pH-KCl kan in sommige gevallen een maatstaf zijn om te beoordelen of ge
breksverschijnselen kunnen optreden. Op zandgronden met pH-KCl<4 bestaat
de kans dat Cu-gebrek optreedt bij douglas. Indien de pH-KCl hoger is dan
5 à 6 bestaat de mogelijkheid dat chlorose optreedt bij soorten als eik,
esdoorn, berk en populieren van de Leuce-groep. Hoge gehalten aan zware
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metalen in de grond kunnen dit verschijnsel ook veroorzaken.
Deze verschijnselen hangen waarschijnlijk samen met Fe- of Mn-gebrek.
Meestal leidt het verschijnsel niet tot merkbare vermindering van de groei.
2.3.1.3

Bodemgesteldheid en gebreksverschijnselen

De oorzaken van het optreden van gebreksverschijnselen zijn vaak niet
voldoende bekend. Wel is uit ervaring bekend dat op bepaalde gronden ge
breksverschijnselen meer optreden dan op andere gronden. In het onder
staande wordt per element vermeld waar in het algemeen gebreksverschijn
selen zijn te verwachten.
STIKSTOF. Enig N-gebrek kan gedurende de eerste jaren na aanplant van po
pulier optreden op gronden die overigens wel geschikt zijn voor populier.
De oorzaak hiervan is niet een te geringe beschikbaarheid van stikstof
maar een nog niet voldoende ontwikkeld wortelstelsel. Verder oefenen gras
sen behalve vocht- ook N-concurrentie uit. Deze verschijnselen kunnen
ook bij -andere loofhoutsoorten optreden maar zijn vaak van minder belang,
behalve op organische stofarme, lutumarme kalkrijke zandgronden. Naald
houtsoorten (Picea-soorten, douglas) vertonen vaak enig N-gebrek op podzolgronden, vooral als ze concurrentie ondervinden vàn heide of onkruiden
(grassen). Op kalkrijke zandgronden die arm zijn aan organische stof en
lutum is het verschijnsel eveneens waargenomen.
FOSFOR. Fosforgebrek is bij naaldhoutsoorten (Picea en douglas) bekend op
humuspodzolgronden met een laag P^_o^_aa^-cijfer. Bij loofhoutsoorten is op
ervoor geschikte gronden meestal geen fcsforgebrek te verwachten.
KALIUM. Naaldhoutsoorten vertonen vaak enig K-gebrek op arme humuspodzol
gronden en stuifzanden, soms ook op gronden met een te hoge pH. Op kalk
rijke, lutum- en organische stofarme mariene gronden is-~tot nu toe nooit
K-gebrek geconstateerd. Loofhoutsoorten kunnen onder andere K-gebrek ver
tonen op natte gronden. Bij de populier zijn deze verschijnselen goed be
kend op lage zandgronden (beekbezinkingsgronden), natte veengronden en
rivierkleigronden. Op zeekleigronden is bij populier geen K-gebrek gecon
stateerd.
CALCIUM. Voor zover bekend treedt bij geen enkele houtsoort in Nederland
gebrek aan dit element op. Op zeer arme humuspodzolgronden en stuifzanden
kan bij Corsicaanse den de voorziening waarschijnlijk matig worden, maar
dit is een uitzondering. (N.B. De calciumbehoefte moet worden onderschei
den van de kalkbehoefte, dat is de hoeveelheid kalkmeststof die de grond
nodig heeft om een bepaalde pH te verkrijgen.)
MAGNESIUM. Mg-gebrek treedt bij populier soms op in kwekerijen en lage
zandgronden. Op arme humuspodzolgronden en stuifzanden vertonen loof- en
naaldhoutsoorten waarschijnlijk vaker Mg-gebrek dan bekend is, maar de be
tekenis van dit gebrek is te weinig zeker om er praktische conclusies aan
te verbinden.
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ZWAVEL. In Nederland is geen S-gebrek te verwachten.
KOPER. Kopergebrek is onder andere bekend bij douglas op vochtige podzol—
gronden en in tweede generatie. Dit geldt ook voor sitkaspar, in mindere
mate voor de fijnspar. Over het optreden van kopergebrek bij Japanse lariks op podzolgronden bestaan wel aanwijzingen, maar het verband tussen
zichtbare gebreksverschijnselen en de Cu-voorziening is nog niet goed be
kend. Bij populier is kopergebrek bekend in kwekerijen, op lage zandgron
den en veengronden met een lage pH. Hetzelfde geldt voor wilg.
BORIUM. Gebreksverschijnselen zijn in Nederland niet geconstateerd. Op
arme zandgronden zou het kunnen optreden bij naaldhoutsoorten maar de aan
wijzingen hiervoor zijn te gering.
ZINK. Gebreksverschijnselen zijn in Nederland niet bekend.
IJZERGEBREK EN KALKCHLOROSE. Op gronden met een pH-KCl hoger dan ca. 5
kan bij naaldhoudsoorten een geelverkleuring optreden die vermoedelijk sa
menhangt met de ijzervoorziening. Overmaat aan zware metalen kan eveneens
chlorose veroorzaken. Op kalkrijke gronden is bij zomereik, esdoorn, berk
en populieren van de Leuce-groep kalkchlorose geconstateerd, die zowel
met ijzer- als met mangaangebrek kan samenhangen. De zwarte els schijnt
aan kalkchlorose te lijden op kalkrijke gronden met overmaat aan zware
metalen. Amerikaanse eik is eveneens gevoelig voor kalk. (N.B. Bladanaly
ses hebben aangetoond dat de ijzergehalten van gezond en van chlorotisch
blad en naalden vaak weinig verschillen, zodat de diagnostische waarde
van de bladanalyse, toegepast op monsters verzameld in de gebruikelijke
perioden in dit opzicht vermoedelijk gering is.)
MANGAANGEBREK. Gebreksverschijnselen kunnen bij loof- en naaldhoutsoorten
voorkomen op kalkrijke gronden. Geconstateerd zijn ze onder andere bij
esdoorn, berk en zomereik. Vaak komt mangaangebrek voor in combinatie met
ijzergebrek (kalkchlorose).
MOLYBDEENGEBREK. Over het optreden hiervan bij bomen in Nederland is niets
bekend.
Bovenstaande opgave pretendeert niet volledig te zijn, maar geeft
slechts een opsomming van bekende gevallen.
2.3.1.4

Bemestingsbehoefte

Op basis van groeiplaats-, grond-, blad- en naaldonderzoek is het mo
gelijk de eisen te formuleren die een houtsoort stelt aan de bodem om een
bepaalde groei te bereiken. Indien men de groei wenst te verbeteren door
bemesting (waarbij de groeiverbetering zowel tijdelijk als blijvend kan
zijn),

is kennis van bovengenoemde eigenschappen echter niet voldoende.

Omdat de methoden waarmee de voedingsstoffenbehoefte en de reactie
op bemesting worden vastgesteld proefondervindelijk zijn, vereist het on
derzoek naar de wijze van bemesting het aanleggen van veel proefvelden.
Een dergelijk onderzoek vergt echter veel tijd en daarom is voor het geven
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van adviezen over bemesting van houtsoorten een werkwijze gekozen die be
rust op de tot nu toe verkregen resultaten van proefvelden. Deze werkwijze
is beschreven in hoofdstuk 3.8, voorschriften van de bemesting per hout
soort zijn opgenomen in hoofdstuk 3.11.
Bij het toepassen van de bemestingsvoorschriften moet men bedenken
dat de houtsoortenkeuze een belangrijke rol speelt. Als uitgegaan wordt
van de overweging dat de eisen, die houtsoorten stellen aan de groeiplaats,
de houtsoortenkeuze bepalen, dan zal van bemesting als algemene regel geen
sprake zijn. Wel kunnen incidentele storingen in de voedingsstoffenvoorziening worden opgeheven. Men zal echter steeds ervan moeten uitgaan dat
die houtsoorten worden gekozen waarvan de voedingsstoffenbehoeften zoveel
mogelijk in overeenstemming zijn met de bodemvruchtbaarheidseigenschappen
van de groeiplaats, zodat de bemestingsbehoefte van de grond zo klein mo
gelijk is.
2.3.2

VOCHTVOORZIENING

Hat grootste gedeelte van door de bomen opgenomen water wordt door
verdamping afgegeven aan de atmosfeer. Deze verdamping treedt op als ge
volg van de ingestraalde energie. De ingestraalde energie bepaalt hoeveel
vocht maximaal kan worden verdampt. Deze hoeveelheid staat bekend als de
potentiële verdamping (E

t)

en

wordt uitgedrukt in mm per tijdseenheid.

De vochtaanvoer vanuit de bodem bepaalt hoeveel vocht in werkelijkheid
kan worden verdampt, &re- De vochtvoorziening van bomen is optimaal als
Ere = E

t.

Zodra de werkelijke verdamping kleiner wordt dan de potentië

le treedt in beginsel groeiachteruitgang op. De mate waarin dit optreedt
is afhankelijk van de houtsoort. Er is echter nog te weinig bekend van de
relatie tussen

Ep

E
en
0t/ re

de groei om dit als maatstaf voor de vochtvoor

ziening van houtsoorten te gebruiken. Men beschikt ecKtrer over enkele
methoden die redelijk bruikbaar zijn om de vochtvoorziening van bomen te
beoordelen.
2.3.2.1

Grondwaterstand

Van groot belang ter karakterisering van de vochtvoorziening door de
grond is de grondwaterstand. De grondwaterstand op een bepaalde plaats
wisselt sterk in de loop van het jaar. In de winter is het niveau hoger
dan in de zomer. Ook van jaar tot jaar kunnen, als gevolg van het afwis
selen van droge en natte jaren, grote verschillen optreden.
Aan deze verschijnselen is bij de bodemkartering grote aandacht ge
schonken. Hieruit is een indeling in grondwatertrappen voortgekomen, waar
mee het grondwaterstandsverloop globaal kan worden aangeduid. Voor elk
van de onderscheiden grondwatertrappen worden de grenzen aangegeven waar
binnen de gemiddelde laagste grondwaterstand alleen, of de gemiddelde

20

laagste en hoogste grondwaterstanden beide, mogen variëren. Deze grondwatertrappen zijn op vrijwel alle bodemkaarten vermeld. Bijlage B.3.1 geeft
de indeling in grondwatertrappen zoals die door de Stichting voor Bodemkartering wordt toegepast.
Tussen de boomgroei en de grondwatertrappen blijkt in grote lijnen
een verband te bestaan. Dit verband is echter sterk afhankelijk van de
aard van het bodemprofiel, het vochthoudend vermogen, de bodemvruchtbaar
heid en de fluctuatie van het grondwater. Het vochthoudend vermogen van
een grond is afhankelijk van het leemgehalte (% < 50ym), het lutumgehalte
(% < 2pm), het humusgehalte alsmede de grofheid van het zand (als crite
rium geldt hiervoor de M50-waarde). Naarmate het zand fijner is en het
leem-, lutum- en humusgehalte droger zijn, is de vochtvoorziening beter.
De betekenis van de in bijlage B.3 vermelde grondwatertrappen is als
volgt samen te vatten.
Gronden met GT VII en VII* behoren tot .de hangwaterprofielen. Nalevering van vocht vanuit het grondwater vindt niet plaats of is te verwaar
lozen. De hoeveelheid beschikbaar vocht wordt geheel bepaald door het
leem-, lutum- en humusgehalte, de fijnheid van het zand en de bewortelingsdiepte.
In gronden met GT VI moet rekening worden gehouden met enige nalevering van vocht vanuit het grondwater. De zuurstofvoorziening wordt door
de hoogte van de grondwaterstand niet beperkt.
In gronden met GT I, II, III, IV (en II*, III* en V*) is de vocht
voorziening als optimaal te beschouwen. Door de hoge grondwaterstanden
vormt de zuurstofvoorziening een groeibeperkende factor.
Gronden met GT V zijn moeilijker te beoordelen, omdat niet alleen de
grootte van de grondwaterstandsdaling maar waarschijnlijk ook de snelheid
waarmee deze plaatsvindt een rol speelt. Het aspect van de grootte van de
daling komt hierin tot uiting dat de hoge standen de bewortelingsdiepte
in het voorjaar beperken, de diepe standen de aanvoer van vocht vanuit
het grondwater in de zomer. De snelheid waarmee deze daling plaatsvindt
kan van belang zijn omdat een snelle en vroege daling waarschijn].ijk min
der nadelig is voor de wortelontwikkeling in het voorjaar dan een langzame»

waardoor de gronden te lang nat blijven. Er is ook samenhang met de

bodemgesteldheid: GT V in humuspodzolgronden is ongunstiger dan in beeken gooreerdgronden.
Het is dus niet mogelijk de vochtvoorziening van houtsoorten met be
hulp van alleen de grondwatertrap te karakteriseren. Andere factoren beïn
vloeden de relatie groei/watervoorziening sterk. De huidige kennis hier
over is samengevat in hoofdstuk 2.5 en in bijlage A.2. Alleen in extreme
omstandigheden, zoals zeer droge en zeer natte gronden speelt de vocht
voorziening een overheersende rol. Het is dan gebruikelijk om niet meer
te spreken over vochtbehoefte maar over tolerantie. In 2.3.2.2 wordt op
deze toleranties nader ingegaan.
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Wilg verdraagt hoge grondwaterstanden. Boven een constante grondwaterstand van 80 cm
beneden maaiveld, onder van 40 cm.
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Esdoorn verdraagt geen hoge grondwaterstanden. Boven een constante grondwaterstand van
80 cm beneden maaiveld, onder van 40 cm.
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2.3.2.2

Tolerantie tegen extreme omstandigheden

In het gedeelte van de groeiontwateringsdieptecurve, dat bekend
staat als de natte tak is de vochtvoorziening optimaal. Daarentegen vormt
de zuurstofvoorziening en daardoor de bewortelingsmogelijkheid een groeibeperkende factor. Ook hier zijn te weinig gegevens bekend om per hout
soort de duur van hoge grondwaterstanden gedurende de vegetatieperiode
die nog geen merkbaar negatieve invloed op de groei heeft en de hoogte
van deze grondwaterstand meer dan globaal aan te duiden. In bijlage A.2.3
zijn de relatieve toleranties van enige houtsoorten voor hoge grondwater
standen gedurende de vegetatieperiode aangegeven, aangevuld met resulta
ten van proefveldonderzoek.
Het is verder bekend dat sommige houtsoorten op als droog bekend
staande gronden wel een verminderde groei laten zien, maar geen zichtbare
droogteschade lijden. Andere soorten laten op dezelfde gronden niet alleen
een slechte groei zien maar vertonen ook zichtbare droogteschade. Dat wil
dus niet zeggen dat de ene houtsoort meer vocht nodig heeft voor een goe
de groei dan de andere. Alleen kan de ene houtsoort beter tegen droogte
dan de andere. Bijlage A.2.2 geeft een overzicht van deze relatieve tole
rantie tegen droogte.
2.3.3

KLIMAAT

Onder het klimaat wordt verstaan het gemiddelde weer over een bepaal
de periode. Temperatuur, vochtigheid van de lucht, straling, wind en alle
veranderingen daarin wordt daarbij in beschouwing genomen.
Bij het kiezen van een houtsoort is het klimaat een belangrijke fac
tor. Wat bepaalde aspecten van het klimaat betreft ligt dit voor de hand,
maar er zijn aspecten van het klimaat waar verwarring over bestaat.
Er zijn houtsoorten die dood gaan bij de eerste de beste vorst en er
zijn houtsoorten, die een langere periode van vorst als regel overleven.
Dat is duidelijk.
De factor licht levert nog wel eens verwarring op. Een van de be
langrijkste onderverdelingen van de houtsoorten is die in licht-, half
schaduw- en schaduwsoorten. Deze benaming suggereert dat een lichthoutsoort meer licht nodig heeft dan een schaduwsoort. Dit is een misvatting.
Voor een goede groei hebben alle houtsoorten zoveel mogelijk licht nodig.
Wel is het juist om te zeggen dat een schaduwhoutsoort meer schaduw ver
draagt dan een lichthoutsoort. Maar zijn groei neemt af, naarmate hij
meer in de schaduw komt te staan. Zijn overlevingskans in de schaduw is
echter groter dan die van een lichthoutsoort, die in de schaduw staat.
Daarentegen heeft een schaduwhoutsoort het bij vrijstand in het open
veld erg moeilijk. Niet omdat hij daar te veel licht krijgt maar omdat an
dere klimatologische factoren het hem er moeilijk maken. Zo is het bij
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voorbeeld mogelijk dat hij daar het loodje legt door uitdroging omdat in
het vrije veld de verdamping veel extremer is dan in de beschutting van
een gesloten bos.
In het algemeen kan men stellen dat de lichthoutsoorten tot de pio
niers in een vegetatie behoren terwijl de schaduwhoutsoorten juist in het
eindstadium van de successie voorkomen.
Typische pioniers, die dus de beschutting van het bos niet nodig
hebben zijn Pinus-soorten, lariks, populieren, wilgen, elzen en berken.
Om iets meer beschutting in hun milieu vragen fijnspar, iep, es en
esdoorn. Typische niet-pioniers, die weinig bestand zijn tegen extreme
fluctuaties van klimatologische groeiplaatsfactoren, zijn eik, beuk,
douglas en Abies.
In het algemeen kan men verder stellen dat de pioniers lichte zaden
hebben die gemakkelijk door de wind worden verspreid waardoor zij in staat
zijn niet met bos begroeide terreinen te koloniseren terwijl schaduwhout
soorten vaak zware zaden hebben die niet ver van de boom, in het bos, moe
ten kiemen. De pioniers zijn voorts beter bestand tegen nachtvorst.
Indien men bij de houtsoortenkeuze ook exoten wil betrekken zal men
er in principe van moeten uitgaan dat deze aangepast zijn aan andere kli
matologische omstandigheden dan die in Nederland. Valt de keuze op een in
heemse soort, dan zal men toch nog het verspreidingsgebied van deze soort
in beschouwing moeten nemen. Voor sommige soorten blijkt ons land in het
midden daarvan te liggen terwijl andere soorten hier nog maar net inheems
zijn omdat Nederland aan de rand van hun verspreidingsgebied ligt. Voor
beelden van de laatste groep zijn de gewone esdoorn en de haagbeuk, die
hier hun noordgrens bereiken en voor een optimale groei aan een warmer
klimaat de voorkeur geven. Andere daarentegen zoals bijvoorbeeld de groveden geven de voorkeur aan een meer continentaal klimaat met een in de ve
getatieperiode eveneens warmer maar vooral droger klimaat.
Tot de Nederlandse inheemse soorten horen afgezien van jeneverbes.
Taxus en misschien groveden alleen de loofhoutsoorten zoals ruwe en zach
te berk, zomer- en wintereik, beuk, iep, es, Winterlinde en een aantal
wilge- en populieresoorten.

2.3.3.1

Naaldhoutsoorten

ABIES GRANDIS (VANCOUVERDEN, AMERIKAANSE ZILVERDEN)

Het natuurlijk verbreidingsgebied van Abies grandis is het westelijk
kustgebied van Amerika van Vancouver tot ongeveer San Francisco en ooste
lijk door Washington en Oregon tot in Idaho en Montana. Verder in Brits

Columbia tot ongeveer ter hoogte van de noordpunt van het eiland Vancouver.
groeit zan zeehoogte tot + 2000 m, maar vertoont zijn beste groei in
vochtige, lage gebieden langs rivierbeddingen. Het verbreidingsgebied
valt dus ongeveer samen met dat van de kustvorm van de douglas, doch het

25

is niet zo dat beide soorten als regel in onderlinge menging voorkomen.
Het schaduwverdragend vermogen van Abies grandis is ongeveer gelijk
aan dat van de douglas. Het is dus een halfschaduw-houtsoort, zulks in
tegenstelling tot de meeste Abies-soorten die schaduwhoutsoorten zijn.
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA (L A W SONC Y P RE S )

Zie tekst onder Tsuga heterophylla.
LARIX DEC IDUA (EUROPESE LARIKS)

De Europese lariks of lork komt voor in de gebergten van Midden- en
Noord-Europa: Alpen, Sudeten, Centrale Karpaten, het Poolse heuvelland en
in de gebergten van Transsylvanië. Hij groeit er het liefst op stand
plaatsen met een droge, bewegende lucht. Hij mijdt de dalen en terreinin
zinkingen met stagnerende vochtige lucht. In streken met grote luchtvoch
tigheid komt hij slechts op warme zuid- en zuidwesthellingen en op winde
rige hoogten, tussen 1000 en 2400 m met een optimum tussen 1600 en 1700 m,
waar hij in zuivere opstanden (pionierbossen) dan wel in menging met Pinus
cembra, Pinus excelsa en Abies alba voorkomt.
Men kan in het algemeen zeggen dat de lariks een continentale ge
bergteboom is, die hoge eisen stelt aan de bodemvochtigheid, met liefst
een lage luchtvochtigheid, omdat hij voor een goede groei een sterke ver
damping vraagt. De herkomst waarmee in Nederland de beste resultaten wor
den bereikt is de Sudetenlariks uit Bohemen en Silezië.
De lariks is een uitgesproken lichthoutsoort, die niet bestand is
tegen zeewind. Wel is hij stormvast. Tegen nachtvorst is hij door het la
te uitlopen van de langloten goed bestand.
Voor droogte en hitte is de lariks zeer gevoelig. In droge jaren
heeft deze soort in ons land dan ook vaak sterk geleden.
LARIX LEPTOLEPIS (JAPANSE LARIKS)

Deze lariks heeft een betrekkelijk klein verspreidingsgebied in Japan
op het eiland Honshu in de gebergtezone.
De Japanse lariks is een uitgesproken lichthoutsoort (zij het in iets
mindere mate dan de Europese) die een behoorlijke luchtwarmte gedurende
het vegetatieseizoen en vooral luchtvochtigheid verlangt. Aan de bodem
stelt hij geen hoge eisen, zij het dat hij de voorkeur geeft aan wat leemhoudende gronden boven zuivere zandgronden. De groei in Drente is daarom
beter dan in de Brabantse Kempen. Ook in Duitsland beschouwt men

ut.-

Japan-

de lariks als subatlantisch.
Evenals de Europese lariks is de Japanse weinig vorstgevoelig. In
Japan vormt hij opstanden in vorstgaten waar de beuk (Fagus crenata) niet
meer kan groeien. Het is voorts een stormvaste houtsoort, die echter
slecht bestand is tegen zeewind.
De kruising tussen Europese en Japanse lariks - Larix eurolepsis - is
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in Schotland spontaan ontstaan. In groei overtreft hij beide ouders
(heterosis-groei). Doordat een van de ouders (Larix decidua v.scottica)
reeds gedurende enkele eeuwen in Schotland is geacclimatiseerd, verdient
deze kruising voor aanplant in ons land bijzondere aandacht.
PICEA ABIES (FIJNSPAR)

De fijnspar is een belangrijke Europese houtsoort, die een winter
koud continentaal klimaat vraagt. Hij vertoont een aaneengesloten noorde
lijk verbreidingsgebied, dat Noorwegen, Zweden, Finland, de landen rond
de Oostzee, Polen en Noord-Rusland omvat. In oostelijke richting wordt
zijn plaats geleidelijk ingenomen door de zeer nauw verwante Picea obovata.
Daarnaast komt de fijnspar voor in de gebergten van-centraal Europa:
de Alpen, het Zwarte Woud, de Harz, de Karpaten en de Dinarische Alpen
(Joegoslavië). Hij ontbreekt echter in het atlantisch West-Europa: Spanje,
Portugal, Frankrijk, België, Nederland, Engeland, Ierland, de Noordduitse
laagvlakte, Denemarken, Italië (behalve op de zuidhelling van de Alpen),
Griekenland en het grootste deel der Balkanlanden. Het oceanisch klimaat
met zachte winters van West-Europa past hem niet en evenmin het in de zo
mer hete en droge klimaat met eveneens zachte winters van het Middellandse-Zeegebied.
Aanplant van fijnspar in Nederland is alleen op sterk grondwaterbeinvloede bodemtypen mogelijk aangezien ons klimaat eigenlijk te droog is
voor deze soort.
De fijnspar is een halfschaduwsoort. Voorts is hij zeer weinig stormvast, en gevoelig voor voorjaarsvorst, stof en rook.
PICEA SITCHENSIS (SITKASPAR)

Het natuurlijk verbreidingsgebied van de sitkaspar is een lange doch
betrekkelijk smalle strook langs de westkust van Noord-Amerika die zich
uitstrekt van Zuid-Alaska tot in Noord-Californië.
Hij groeit hier vanaf zeehoogte en het noorden tot 400 à 500 m hoog
te in het zuiden, doch blijft ook hier in het algemeen beneden 250 m. Zijn
begeleiders zijn Tsuga heterophylla en Thuja plicata, welke laatste echter
niet zo ver naar het noorden gaat. Voorts Sequoia sempervirens en Chamaecyparis lawsoniana (alleen in het zuiden). Verder van de kust mengt hij
zich ook met de douglas, die nog verder daarvandaan zijn plaats inneemt.
De sitka is dus - nog meer dan de douglas - een uitgesproken atlan
tische soort, die zeer goed zeewind kan verdragen en die voor een bevre
digende groei niet te ver van de zee vandaan moet groeien.
In overeenstemming hiermee is zijn groei en houtproduktie in Enge
land en Schotland aanzienlijk beter dan bij ons waar deze in het oosten
en zuiden te wensen overlaat.
Hij verlangt behalve een vochtige grond een hoge neerslag en ver
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draagt slecht droogte. Vooral tegen droge zomers (1947, 1959, 1976) is
hij slecht bestand gebleken.
PINUS NIGRA (ZWARTE DEN)

De zwarte den is een houtsoort uit het middengebergte. Als gebergte
boom is het verbreidingsareaal niet aaneengesloten en op grond daarvan
kan men van de soort een aantal naar herkomst verschillende variëteiten
of klimaatrassen onderscheiden.
Van de zwarte den kan men twee ondersoorten onderscheiden, Pinus
nigra ssp. nigra, de Oostenrijkse den, en Pinus nigra ssp. laricio, de
Corsicaanse den.
De Oostenrijkse den is een continentale ondersoort uit het Zuidoosteuropese middengebergte met een warm en droog klimaat.
De Corsicaanse den is een mediterraan-atlantische ondersoort, voor
komend in Zuidwest Europa en op Corsica en Sicilië. In ons land worden
zowel de Corsicaanse als de Oostenrijkse den aangeplant. Eerstgenoemde
vertoont een snellere jeugdgroei dan de laatste, hoewel beide in de jeugd
bij de groveden in groei achterblijven. Op latere leeftijd wordt dit ver
schil in groei echter ruimschoots ingehaald en de houtproduktie van de
zwarte den ligt dan ook aanzienlijk boven die van de groveden.
Als zuidelijk continentale houtsoort voelt de zwarte den zich in ons
land met een koel-humide klimaat toch niet echt thuis en hij is er gevoe
lig voor allerlei ziekten, zoals Brunchorstia destruens (taksterven) en
Crumenulopsis sororia (stamkanker). De infectie met eerstgenoemde zwam
vindt plaats in een vochtig voorjaar, die met Crumenulopsis in strenge
winters. Aanplant van de zwarte den in onze noordelijke provincies dient
dan ook te worden ontraden.
Bosklimaat is voor de zwarte den - een pionier bij uitstek - on
gunstig. De windrust en grotere luchtvochtigheid in de schaduw van oude
re bomen is funest.
De zwarte den kan het beste worden geplant op droge zich snel ver
warmende gronden, zoals bijvoorbeeld stuifzanden en duingronden, waar hij
mits wijd geplant en tijdig gedund een betere groei vertoont dan de gro
veden.
PINUS PINASTER (ZEEDEN)

De zeeden - in Brabant ook wel grove mast of mokovie genoemd - heeft
zijn natuurlijk verspreidingsgebied in het westelijk gedeelte van het
Middellandse-zeegebied en in Zuid-Frankrijk ook langs de Atlantische Oce
aan. Het is dus een uitgesproken mediterraan-atlantische soort. Het zwak
ste punt van deze soort bij aanplant in Nederland is zijn vorstgevoeligheid. Overigens is het een soort die bijzonder lage eisen aan de grond
stelt (lager nog dan de groveden), een soort dus die overal kan groeien.
Ook zeewind verdraagt hij goed waardoor hij bruikbaar is voor duin
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bebossing in het zuiden van ons land en voor bebossing in West Brabant.
Het schaduwverdragend vermogen van de zeeden is klein, zodat men de
opstanden tijdig en sterk moet dunnen.
PINUS STROBUS (WEYMOUTH-DEN)

Het natuurlijk verbreidingsgebied van de Weymouth-den is het noord
oosten van de Verenigde Staten en het aangrenzend deel van Canada met een
zuidelijke uitloper langs het Alleghany-gebergte. Het zuivere Weymouthbos vindt men vooral in het merengebied op frisse, lemige gronden.
De Weymouth-den verdraagt meer schaduw dan enige andere Pinus-soort.
In ons land verjongt hij zich van nature onder scherm van hol staand oud
naaldhoutbos. Door het grote schaduwverdragende vermogen kan hij ook in
zeer dichte stand opgroeien. Vandaar dat Amerikaanse opstanden tot op ho
ge leeftijd een ongewoon groot stamtal vertonen (tot 1600 stammen per ha).
Tegen zeewind is de Weymouth-den slecht bestand. Hij is ongevoelig
voor vorst en weinig gevoelig voor rookgassen.
PINUS SYLVESTRIS (GROVEDEN)

De groveden is een continentale soort, die zich in onze streken aan
de westrand van zijn areaal bevindt. Het is de vraag of hij inheems is
in ons land.
Hoewel een groot aantal verschillende herkomsten in ons land is toe
gepast staat nu wel vast dat alleen de Westduitse, Schotse en Engelse
herkomsten goed zijn aangepast aan ons klimaat.
De soort heeft geen last van koude winters en hete zomers en ver
draagt droogte zowel als een overmaat aan vocht.
Veel herkomsten zijn gevoelig voor schot (Lophodermium pinastri),
een schimmelziekte van de naalden. De infectie vindt plaats in juli en
augustus bij vochtig weer. De reeds genoemde atlantische herkomsten zijn
het minst gevoelig voor schot.
PSEUDOTSUGA MENZIESII (DOUGLAS)

De douglas is een houtsoort van de westkust van Noord-Amerika met
een

groot verspreidingsgebied, dat zich van de kust tot in het gebergte

(Cascadengebergte en Rocky Mountains) en van Colorado tot in Brits Co
lumbia uitstrekt. Onder deze omstandigheden hebben zich van de douglas
verschillende klimaatsrassen ontwikkeld. Men onderscheidt de volgende
drie variëteiten:

Pseudotsuga var. glauca (blauwe douglas)

- de gebergtevorm

P-m.var. caesia (grijze douglas)

- de noordelijke vorm

P.m.var. viridis (groene douglas)

- de kustvorm.

In ons land zijn uitgebreide proeven genomen met verschillende her
komsten van de douglas. Daaruit is gebleken dat de gebergtevorm voor aan
plant in ons land niet geschikt is. De groei laat te wensen over en hij
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is gevoelig voor allerlei ziekten. De kustvorm daarentegen vertoont hier
een heel goede groei en is voor deze ziekten min of meer immuun. De noor
delijke vorm neemt een tussenpositie in.
Bij import van goede herkomsten in ons land blijkt reeds in een ge
neratie binnen de populatie een dusdanige selectie en aanpassing aan ons
klimaat plaats te vinden dat de nakomelingen van deze generatie beter vol
doen dan nieuwe importen.
Wel blijkt een probleem te zijn dat het vegetatieseizoen van de
kustvorm van de douglas veel langer is dan dat van onze inheemse loof- en
naaldhoutsoorten. Ademhaling en assimilatie van deze houtsoorten gaan ge
durende een groot deel van de winter gewoon door, zodat juist het winterklimaat voor de groei en gezondheidstoestand van de douglas van essenti
eel belang is.
Het winterklimaat van het herkomstgebied van de kustvorm van de
douglas aan de westkust van Noord-Amerika is niet alleen vochtiger dan
ons klimaat maar het aantal uren zonneschijn is er zeer beperkt door de
nevelvorming die daar regelmatig optreedt.
In Nederland kunnen in de winter en in het vroege voorjaar continen
tale klimaatperioden optreden, gekenmerkt door lage temperaturen, droge
oostenwind en veel zonneschijn. Dit is voor de douglas in de jongere sta
dia funest.
Onder deze omstandigheden is de kans groot dat de assimilatie minder
droge stof oplevert dan er wordt verademd waardoor de boom zijn eigen re
serves in deze periode al moet aanspreken. In het voorjaar, wanneer de
knoppen uitlopen en er nog steeds behoefte aan assimilaten is, kunnen deze
dan op zijn en verhongert de boom. Bovendien heeft verdamping bij een be
vroren ondergrond tot gevolg dat de boom uitdroogt.
Om opgroeiende douglas in ons land tegen zulke omstandigheden te be
schermen moet gebruik worden gemaakt vart het bosklimaat waarin deze ex
tremen zijn afgezwakt. De douglas wordt geplant in oost-west verlopende
kapvlakten die door coulissen van ouder naaldhout tegen zonnebestraling
worden afgeschermd. Bij de lage winterzon geven de coulissen aan de noord
zijde ervan een schaduwklimaat over een breedte van 1% à 2 maal de boom
lengte.
Naarmate het klimaat continentaler wordt, wordt de teelt van douglas
moeilijker. De houtproduktie in atlantische gebieden (Engeland) ligt ho
ger dan in meer continentale streken (Oost-Duitsland). Nederland neemt
een tussenpositie in.
De douglas is niet stormvast en niet bestand tegen zeewind. Teneinde
de opstanden stormvaster te maken is een tijdige en regelmatige dunning
noodzakelijk.
THUJA PLICATA (WESTAMERIKAANSE LEVENSBOOM)

Zie tekst onder Tsuga heterophylla.
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TSUGA HETEROPHYLLA (WESTAMERIKAANSE HEMLOCK)
In de Westamerikaanse douglas-, zilverden- en sitka-bossen komen als
regelmatig begeleidende boomsoorten de Thuja plicata en de Tsuga heterophylla voor.
Het natuurlijke verbreidingsgebied van beide houtsoorten valt zowel
horizontaal als vertikaal ongeveer samen en beperkt zich tot het vochtige
kustgebied van West-Amerika. Voor Tsuga heterophylla strekt het zich uit
tussen Alaska tot even ten noorden van San Francisco in Californië.
Thuja plicata gaat iets minder ver in zuidelijke richting. Zijn
plaats wordt daar ingenomen door Chamaecyparis lawsoniana.
Alle drie deze atlantische soorten zijn slecht bestand tegen droogte.
Vooral de Tsuga heterophylla kan in de winter in continentale klimaatpe
rioden sterk verdrogen. Hij laat dan zijn naalden vallen en jonge takscheuten sterven. Ook in droge zomers (1976) heeft hij sterk van de droog
te te lijden. Voor Thuja plicata en Chamaecyparis lawsoniana geldt zulks
in mindere mate. Zij zijn beter tegen zomerdroogte bestand.
2.3.3.2

Loofhoutsoorten

ACER PSEUDOPLATANUS (GEWONE ESDOORN)
De esdoorn is een Middeneuropese gebergteboom waarvan de noordgrens
samenvalt met de 51ste breedtegraad en die dus in ons land - met uitzon
dering van Zuid-Limburg - niet inheems zou zijn. Hij werd echter reeds
lang geleden, waarschijnlijk reeds in de 13de eeuw, in ons land ingevoerd
en

komt in onze eiken-haagbeukenbossen en eiken-berkenbossen aan de bin-

nenduinrand voor.
De houtsoort verjongt zich spontaan zeer gemakkelijk en het wordt
dan ook zeer wel mogelijk geacht dat hij oorspronkelijk vanuit Zuid-Lim
burg een uitloper van zijn natuurlijk verbreidingsgebied via de dalen der
grote rivieren tot in de binnenduinrand heeft gehad.
De esdoorn is in de jeugd erg gevoelig voor nachtvorst en door zijn
dunne bast, evenals de beuk, voor zonnebrand. In de jeugd kan de boom
goed schaduw verdragen.
Aangezien de esdoorn vrij goed wind kan verdragen is hij voor aan
plant als laanboom - ook in het westen van ons land - zeer geschikt.

ACER PLATANOIDES (NOORSE ESDOORN)
In tegenstelling tot de gewone esdoorn gaat de Noorse esdoorn wel
verder naar het noorden (tot 62 à 63°N.B.). Het is een min of meer conti
nentale soort, die in Engeland, Noordwest-Frankrijk, België, Nederland,
Jutland

en grote delen van Noorwegen van nature niet voorkomt.

Aanplant op grote schaal is derhalve niet aan te raden. Het is een
üchthoutsoort, minder vorstgevoelig dan de gewone esdoorn, goed bestand
tegen stof en rook en derhalve zeer geschikt voor weg- er. straatbeplan
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tingen. Hij is echter minder goed bestand tegen de zeewind.
ALNUS GLUTINOSA (ZWARTE ELS)

Het natuurlijk verspreidingsgebied van deze inheemse houtsoort omvat
vrijwel geheel Europa tot ca. 65°N.B. met uitzondering van Zuid-Spanje en
het Russische steppengebied. De zwarte els is een soort van het vlakke
land. Hij is klimaatsvaag en groeit overal waar voldoende bodemvocht be
schikbaar is. Er zijn echter klimaatsrassen en het verdient aanbeveling
in ons land geen zaad van te zuidelijke herkomst te gebruiken.
De els is een halfschaduwhoutsoort, die gevoelig is voor droogte,
winterhard doch enigszins gevoelig voor voorjaarsvorst. Op diepe gronden
is hij stormvast.
ALNUS INCANA (GRIJZE ELS)

In tegenstelling tot de zwarte els is de grijze els een exoot. Het
natuurlijke verbreidingsgebied gaat verder naar het noorden (tot 70°N.B.)
maar minder ver naar het zuiden en westen.
Hij ontbreekt in West-Europa en in het Middellandse-Zeegebied. Het
voorkomen in het hoge noorden en oosten - en het opstandvormend optreden
in Noord-Rusland en Noorwegen - tonen aan dat we hier te maken hebben met
een soort van een continentaal klimaat.
De grijze els is wat meer schaduwverdragend dan de zwarte. Ook is
hij beter bestand tegen droogte. Voorts is hij winterhard en goed bestand
tegen vorst.
Als pionierhoutsoort met een groot aanpassingsvermogen is hij ook in
ons land - ondanks ons maritieme klimaat - een waardevolle verzorgende
houtsoort, die zelfs op droge gronden als vul- en menghoutsoort kan worden
gebruikt. Tegen zeewind is de grijze els niet bestand (althans minder dan
de zwarte els) zodat hij voor duinbebossing minder geschikt is.
BETULA VERRUCOSA (RUWE BERK)

De ruwe berk stelt nauwelijks eisen aan het klimaat en verdraagt hoge
zomerwarmte en zeer lage winterkoude. Hij heeft een groot verbreidings
gebied: vrijwel geheel Europa en tot ver in Azië, maar gaat in het noor
den minder ver (tot 63° à 65°N.B.) dan de zachte berk.
De berk is de minst schaduwverdragende van alle loofhoutsoorten. Hij
is volkomen winterhard en kan goed wind verdragen, doch is niet stormvast.
Het is een typische pionierhoutsoort, die op kapvlakten massaal kiemt en
door een snelle jeugdgroei spoedig tot bosvorming leidt en zo een scherm
vormt voor daaronder kiemende eiken en beuken, die dan van deze beschut
ting gebruik maken.
BETULA PUBESCENS (ZACHTE BERK)

De zachte berk eist voor een goede ontwikkeling een hogere graad van
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luchtvochtigheid dan de ruwe berk. Hij trekt zich in verband hiermee in
Midden-Europa als regel terug op vochtige gronden en in moerassen (als

struik). In sterk atlantische gebieden - bijvoorbeeld in de provincie
Drente - is hij door de hogere graad van luchtvochtigheid minder aan
vochtige gronden gebonden.
Zijn verbreidingsgebied ligt meer noordelijk dan dat van de ruwe
berk: Midden-, Noordwest- en Noord-Europa en Noord-Azië. Noordelijk gaat
hij (in kreupelhoutvorm) tot aan de boomgrens (71°N.B.). Zijn eigenlijke
vaderland ligt in Noord-Rusland tussen 60

en 65 N.B. Ook in Schotland

komt hij tussen 300 en 600 m boven zeehoogte opstandvormend voor.
Evenals de ruwe berk is het een pionierhoutsoort. Hij verdraagt iets
meer schaduw dan de ruwe berk. Op kapvlakten kiemt hij, evenald de ruwe
berk, makkelijk en massaal. De jeugdgroei is er echter - mogelijk tenge
volge van een grotere vochtbehoefte - aanzienlijk minder, zodat hij - zo
hij al niet verdroogt - er na enkele jaren-door de ruwe berk wordt ver
drongen.

FAGUS SYLVATICA (BEUK)
De beuk is een atlantisch-montane houtsoort, die in ons natuurlijk
bos een veel grotere rol moet hebben gespeeld dan uit zijn aanwezigheid
in onze huidige bossen blijkt.
Volgens Houtzagers (1954) is de beuk een houtsoort van het zeekli
maat, dus een klimaat met koele en niet te droge zomers en zachte winters.
Hij komt daarom niet zo ver naar het oosten voor. Midden-Europa is zijn
gebied met een optimum in het middelgebergte van Frankrijk en Duitsland.
In het Noordzee- en Oostzeegebied is het een boom van de laagvlakte
en het heuvelland, meer landinwaarts van het middelgebergte en daar bij
voorkeur op noord- en westhellingen. Overigens is de beuk wat betreft
zijn

eisen aan het klimaat niet erg kieskeurig.
Het klimaat van de Middeneuropese beukenbossen wordt gekenmerkt door

relatief lage gemiddelde jaartemperaturen en door een hoge gemiddelde
jaarlijkse neerslag. Ellenberg (1963) legt verband tussen het voorkomen
van beukenbossen, de gemiddelde julitemperatuur en de gemiddelde jaar
lijkse neerslag. Volgens deze benadering zou het klimaat in Nederland op
timaal zijn voor de beuk.
Als kiemplant is de beuk gevoelig voor verdrogen in de jeugd en
voorts voor nachtvorst. Ook komt tengevolge van een dunne gladde bast bij
Plotseling vrijstellen van de boom zonnebrand voor.

PRAXINUS EXCELSIOR (ES)
De es heeft een grote vochtbehoefte. Hij stelt weinig eisen aan
warmte, doch kan bij voldoende bodemvochtigheid zeer hoge zomerwarmte
verdragen, al geeft hij de voorkeur aan een vochtig bosklimaat. Zijn na
tuurlijk verbreidingsgebied omvat vrijwel geheel Europa met uitzondering
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van Midden- en Zuid-Spanje, terwijl hij noordelijk niet hoger voorkomt
dan 52 à 63°N.B.
Ook gaat hij niet hoog in het gebergte, hoogstens tot het benedenge
deelte van de beukengordel. Het is een houtsoort van de laagvlakte en de
heuvels. De es is een echte bosboom, die meestal gemengd met andere hout
soorten voorkomt. Het is een houtsoort, die in de jeugd vrij goed schaduw
verdraagt. Voorts is hij vorstgevoelig, vooral voor nachtvorsten in het
voorjaar, wat aanleiding kan geven tot het bevriezen van jonge planten of
de veel voorkomende gaffelvorming.
In het najaar kan door nachtvorsten het blad ontijdig afvallen, en
in strenge winters kan het cambium worden beschadigd door wintervorst.
POPULUS ALBA (ABEEL OF WITTE POPULIER)

Het natuurlijk verbreidingsgebied van P.alba is Midden- en ZuidEuropa, Noord-Afrika, West-Siberië en Centraal Azië. Naar het noorden
gaat hij tot aan

de 50 à 55°N.B.,zodat hij in Denemarken en de Scandi

navische landen niet inheems is. Ook in het maritieme West-Europa behoort
hij waarschijnlijk van nature niet thuis. Ondanks het feit dat hij van
nature niet voorkomt in het atlantisch West-Europa is het een vrij klimaatvage houtsoort, die goed bestand is tegen zeewind.
POPULUS CANESCENS (GRAUWE ABEEL)

De grauwe abeel wordt door sommigen als een zelfstandige soort,
door anderen als een bastaard tussen P.tremula en P.alba beschouwd. Hij
is bijzonder goed bestand tegen wind, ook zeewind.
POPULUS DELTOÏDES (AMERIKAANSE POPULIER)

De Amerikaanse tegenvoeter van de zwarte populier is Populus deltoides, die in Amerika voorkomt op vergelijkbare groeiplaatsen, de slibbanken langs de grote rivieren. Zijn verspreidingsgebied in het oosten van
Noord-Amerika strekt zich uit vanaf de Atlantische Oceaan tot de Great
Plains en vanaf het Merengebied tot de Golf van Mexico.
De soort is in Europa ingevoerd, waar hij ten dele langs natuurlijke
weg, ten dele door kunstmatige kruising tal van bastaarden heeft gevormd,
die onder de verzamelnaam van Canadese populieren (P.euramericana) bekend
zijn. Zij worden als cultivars in de handel gebracht en gekweekt. Wat be
treft windgevoeligheid en vochtgevoeligheid gedragen zij zich zeer ver
schillend. Van 'Robusta' is bekend dat de groei vooral wordt bepaald duor
de maximale dagtemperatuur in juli. Bij voldoende vochtvoorziening is de
groei beter naarmate deze temperatuur hoger is.
Bij enkele klonen komen zelfs binnen Nederland aanzienlijke groeiverschillen voor. Zo groeit 'I 214' alleen goed beneden de Rijn en is de
groei van 'Gelrica' het beste in de Achterhoek.
Alleen de klonen uit de groep euramericana zijn goed bestand tegen
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wind. Zuivere balsemklonen (P.trichocarpa) vragen enige beschutting. In
de volle wind kan topbreuk optreden. Dit geldt vermoedelijk ook voor bal
semhybriden. Aanplant van deze klonen in de kustgebieden verdient daarom
geen aanbeveling.

POPULUS TREMULA (ESP OF RATELPOPULIER)
Zijn natuurlijk verspreidingsgebied omvat vrijwel geheel Europa en
Azië tot aan de boomgrens. Hij is bijzonder klimaat- en bodemvaag. Hij
komt zowel voor aan de boomgrens als in Zuid-Europa, zowel op hoge droge
gronden als in moerassen, alhoewel hij zijn beste groei vertoont op voch
tige doch niet te natte leemhoudende gronden.
Zijn beste groei vertoont hij in de Scandinavische en Oostzeelanden,
Noordoost-Rusland, Polen, Oost-Pruisen, waar hij bossen kan vormen van
35 m hoogte met bomen van 1 m diameter. In de Westeuropese. landen laat
de stamvorm vaak veel te wensen over.
Opvallend is de droogteresistentie, die bijvoorbeeld in vergelijking
met de berk, zeer groot is. Het late uitlopen (na half mei) maakt de hout
soort vrijwel ongevoelig voor nachtvorst. De windresistentie - ook tegen
zeewind - is groot.
QU E R C U S P E T R A E A ( W I N T E R E I K )
Wanneer in Nederland over eik of inlandse eik wordt gesproken, be
doelt men de zomereik. In ons land komt echter ook de wintereik van na
ture voor en deze blijkt steeds duidelijker de meest waardevolle van de
beide eikesoorten te zijn. Het beroemde en duur betaalde eikefineerhout
(onder andere Spessart en Midden-Frankrijk) is hoofdzakelijk afkomstig
van de wintereik.
In ons land is de wintereik wat in het vergeetboek geraakt en men
vindt deze houtsoort alleen nog als relict in als hakhout geëxploiteerd
strubbenbos (vooral in Zuid-Limburg en op de Veluwe) en daarnaast als op
gaande boom in de restanten van voormalige malebossen (Kroondomein,

Speulderbos, Elspeterbos, Edesche bos en Rijk van Nijmegen).
In deze eeuw is de wintereik in ons land niet of nagenoeg niet aan
geplant. De vanouds geringe belangstelling voor de wintereik in ons land
en het dientengevolge teruglopen van het areaal vindt vermoedelijk een
oorzaak in de in vergelijking met de zomereik grotere warmtebehoefte van
deze soort en het feit dat hij hier veel minder en minder vaak zaad
draagt. Het moeilijke aanslaan na verplanting kan ook een oorzaak zijn.
Uit een oogpunt van houtproduktie verdient echter de wintereik, op
voor hem geschikte gronden (droge wat leemhoudende preglaciale zand
gronden) meer aandacht dan 'hij tot nu toe heeft gehad.
Evenals de zomereik is de wintereik een bosboom, die in de jeugd be
schutting vooral tegen nachtvorst nodig heeft. Door een geringere neiging
tot het vormen van St.Janslot is ook de gevoeligheid voor najaarsvorst
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echter gering. Het schaduwverdragend vermogen van de wintereik is aan
zienlijk groter dan dat van de zomereik.
QUERCUS ROBUR (ZOMEREIK)

De zomereik is in het algemeen een klimaatvage soort met een groot
natuurlijk verspreidingsgebied dat vrijwel geheel West-Europa (met uit
zondering van Midden- en Zuid-Spanje) beslaat.
De noordelijke grens loopt door Schotland, Zuid-Scandinavië, Rusland,
tot aan het Oeralgebergte. Van hier door Oost-Rusland zuidelijk naar de
Kaukasus en Klein-Azië en vandaar met als zuidgrens het Middellandse-Zee
gebied naar Spanje.
Volgens onderzoekingen van Mitscherlich (1950) geeft de eik de voor
keur aan een wat droger en warmer klimaat dan hem in ons land wordt ge
boden. Van noordwest naar zuidoost neemt de boniteit dan ook toe. Opti
male groei vertoont de zomereik in Hongarije. In overeenstemming hiermee
is de groei in het zuiden van ons land aanzienlijk beter dan in het noor
den.
De eik is een bosboom, die in de jeugd zeer gevoelig is voor nacht
vorst. Dit geldt zowel voor voorjaarsvorst, waarbij het langzaam ontlui
kende tere blad bevriest, als voor najaarsvorst, waarbij het laat verhoutende St.Janslot eveneens makkelijk bevriest. Ook willen bij de eik bij
strenge wintervorst - vooral op vochtige gronden - nogal eens "vorstscheuren" optreden.
SALIX SPEC. (WILG)

De vertegenwoordigers van het geslacht wilg zijn typische pionier
soorten, die zich vestigen op pas drooggevallen gronden, vooral in de
uiterwaarden van onze grote rivieren. De vestiging kan zowel generatief
(uit zaad) als vegetatief (als uitlopers van aangespoelde"takken) zijn.
Onderscheiden worden de volgende soorten: schietwilg (Salix alba),
kraakwilg (Salix fragilia), amandelwilg (Salix triandra), katwilg (Salix
viminalis) en bittere wilg (Salix purpurea). Al deze wilgen hebben een
zeer groot verspreidingsgebied, dat geheel Europa, Midden-Azië tot in
Japan omvat. De wilgesoorten zijn klimaatvage soorten.
De schietwilg is, evenals alle wilgen en populieren, een lichthoutsoort, die althans op de rijkere gronden bestand is tegen zeewind en door
zijn diepe beworteling weinig gevoelig is voor windworp. Hij is daardoor
zeer bruikbaar voor beplanting in het open polderland.
De kraakwilg is zeer gevoelig voor voorjaarsvorst wat voor de griendcultuur ongunstig is.
ULMUS CARPINIFOLIA (IEP)

De gewone iep of veldiep heeft een groot verspreidingsgebied, dat ge
heel Europa met uitzondering van de Scandinavische en Baltische landen
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(Noorwegen, Zweden, Jutland, Letland en Estland) en een deel van Azië om
vat.
Het is een boom van het vlakke land, van rivierdalen en broekgronden,
die zelfs in de Alpen niet boven 600 m stijgt.
Wat het klimaat betreft kan men hem moeilijk in een bepaalde catego
rie indelen. Hij wordt onder de halfschaduwhoutsoorten gerangschikt.

2.4 Groeiplaatsomschrijving
2.4.1
2.4.1.1

BODEM
De belangrijkste geologische afzettingen aan de oppervlakte

De gronden van Nederland zijn op enkele uitzonderingen na in los ma
teriaal (zand, klei of veen) ontstaan. Alleen in het zuiden van Limburg
komt vast gesteente (krijt) als moedermateriaal aan de oppervlakte voor.
De zanden in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland zijn doorgaans van
pleistocene ouderdom (zie bijlage B.2) en in uiteenlopende perioden en on
der verschillende omstandigheden, onder andere door de rivieren Rijn en
Maas of door uit het oosten komende rivieren zoals de Elbe aangevoerd.
De rivierzanden variëren daarom sterk in grofheid en mineralogische sa
menstelling. De meeste van deze pleistocene rivierafzettingen zijn later
door windafzettingen (löss en dekzanden) bedekt.
In het Saalien (de Riss-ijstijd) heeft het naar het zuiden opdringen
de landijs de zandige rivierdelta gedeeltelijk bedekt. In het noorden
(Drenthe en omgeving) was deze bedekking volledig, waardoor hier een ge
sloten laag keileem als grondmoraine van het landijs werd afgezet. Waar
deze keileem niet door later optredende erosie is verdwenen, treft men die
vaak dicht onder het huidige oppervlak aan.
In Midden-Nederland is het landijs voornamelijk de rivierdalen bin
nengedrongen. Als gevolg van de zijdelingse druk van de ijsmassa's zijn
aan weerszijden van de dalen heuvels opgestuwd. In deze heuvels of stuw
wallen hebben de oorspronkelijk horizontaal liggende fluviatiele leem-,
zand- en grindlagen een schuine of vertikale stand gekregen. Deze gestuwde
pakketten worden gestuwd preglaciaal genoemd. Het tussen stuwwal en ijslob
samengevloeide smeltwater vond een uitweg over de laagste delen van de
stuwwal, waarbij waaiervormige vrij vlakke afzettingen, sandrs of smeltwatervlakten van fluvioglaciaal zand en grind ontstonden. In Zuid-Neder
land waar geen ijsbedekking plaatsvond, ging de afzetting van Rijn- en

Maasmateriaal in meer of minder sterke mate door.
Na de warmere Eemtijd,.waarin weinig grote veranderingen optraden,
brak een nieuwe koudeperiode aan, het Weichselien (de Würmijstijd). in deze
tijd is veel zand verstoven door krachtige, overwegend westelijke winden.
De door de wind verplaatste fijne zanden bedekken grote oppervlakten van
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de hierboven genoemde rivierzanden en de keileem. Zij worden dekzand ge
noemd. Zelfs op de hoge stuwwallen komen plaatselijk grote dekzandruggen
voor. Voorafgaande aan die dekzandformaties werd stoffijn materiaal aange
voerd, de löss, die voornamelijk in Zuid-Limburg, maar ook aan de oostzij
de van enkele stuwwallen en in de erosiedalen van de Veluwezoom aan de
oppervlakte ligt.
De dekzanden hebben ten opzichte van de rivierzanden een laag gehalte
aan gemakkelijk verweerbare mineralen (kwartsrijk zand) en zijn betrekke
lijk fijnzandig. Het Oudere dekzand is duidelijk gelaagd en door lösslaagjes doorgaans fijner en lemiger dan het weinig gelaagde Jongere dekzand.
In het op het Weichselien volgende Holoceen, wordt het klimaat al
lengs milder. De afvoer van de rivieren wordt rustiger en regelmatiger
(overgang van een vlechtend naar een meanderend rivierstelsel), zodat be
halve zand ook fijn materiaal, de rivierklei, tot afzetting kon komen.
Er ontstond het typische afzettingspatroon van de meanderende rivier:
kommen met zware kalkarme klei omsloten door hoger gelegen stroomruggen,
opgebouwd uit lichter (zandiger) en vaak kalkrijk materiaal.
De verbetering van het klimaat sedert het begin van het Holoceen
heeft een stijging van de zeespiegel en daarmee een stijging van de grond
waterstand tot gevolg gehad. Op het dekzand langs de kust kwam veen, het
zogenaamde basisveen (of veen op grotere diepte), tot ontwikkeling. Dit
werd echter weldra overdekt door zandige en kleiige zeeafzettingen, die
met de naam Afzettingen van Calais of Oude zeeklei worden aangeduid. Aan
de landzijde gaan deze mariene afzettingen geleidelijk over in het nog
niet door de zee aangetaste veen. In dit grensgebied vinden we de modderklei met een hoog gehalte aan organische stof. Uit deze modderklei kan
door oxydatie na een verlaging van de grondwaterstand de zure katteklei
ontstaan.
Langs de kust werd een schoorwal (strandwal) opgebouwd, die de kust
vlakte van de zee afsloot en een einde maakte aan de sedimentatie van de
oude zeeklei. Op de drassige kustvlakte achter de schoorwal begon opnieuw
veengroei, waarbij dikke pakketten veen werden gevormd. Dit Hollandveen
heeft zeer grote oppervlakten langs de Nederlandse, Noordwestduitse en
Belgische kust ingenomen.
Afhankelijk van het milieu kwamen verschillende veensoorten tot ont
wikkeling. Langs de door het veen naar zee stromende rivieren, waar het
veen herhaaldelijk door slibhoudend water werd overstroomd, vinden we de
rijke kleihoudende bosvenen. Aan de binnenrand van de duinen en langs de
rand van het zandige hooggelegen Pleistoceen ontstonden de zeggevenen, on
der de invloed van wat mineralen bevattend kwelwater. Het arme veenmosveen vinden we buiten het bereik van kwelwater, slibhoudend rivierwater
of zeewater. Het ligt als eilanden tussen de stroken bosveen en zeggeveen
of rietveen en ontstond hoofdzakelijk onder invloed van het voedselarme
neerslagwater. Het veenmosveen is bijzonder geschikt voor turfbereiding,
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het is dan ook voor een groot deel weggegraven. Waar de, als gevolg van
de vervening gevormde, plassen zijn drooggemalen (droogmakerijen) ligt de
oude zeeklei thans weer aan het oppervlak.
De zee breekt in de volgende periode herhaaldelijk door de schoorwal
heen, waarbij het veen geheel wordt weggeslagen of door zee-afzettingen
wordt bedekt. Dit zandige of kleiige materiaal behoort tot de jonge zee
klei (de Afzettingen van Duinkerke).
Van veel recenter datum zijn de op strandwallen opgewaaide kustduinen evenals de stuifzanden van het binnenland die we plaatselijk in de
dekzandgebieden aantreffen. De laatste zijn gewoonlijk ontstaan door ver
stuiving van de hogere dekzandruggen.
Aan de oppervlakte van al deze zandige, kleiige en venige afzettin
gen treden veranderingen op, die we met de naam bodemvorming samenvatten.
De belangrijkste gronden in Nederland worden in 2.4.1/2 besproken.
2.4.1.2

Bodemclassificatie

Onder bodem wordt verstaan de buitenste zeer dunne laag van de aard
korst die is ontstaan uit het aan de oppervlakte liggende gesteente
(moedermateriaal) onder invloed van (zonne-)energie. In een vertikale
doorsnede van de bodem, het bodemprofiel, ziet men lagen, de horizonten,
die zich onderscheiden door kleur, korrelgrootte, humusgehalte, lucht- en
watergehalte en vele andere eigenschappen. De grote verschillen in ken
merken en hoedanigheden van de bodem maken een indelingssysteem noodzake
lijk. Uniformiteit in de naamgeving van de gronden naar de opbouw van hun
bodemprofiel is in Nederland gekomen door de invoering van het Systeem van
Bodemclassificatie in Nederland (De Bakker en Schelling, 1966).
Niet alleen werd het door deze classificatie mogelijk gronden in ver
schillende gebieden (maar met een overeenkomstig bodemprofiel) dezelfde
naam te geven, ook de legendes van alle Nederlandse bodemkaarten kunnen
door deze ordening een hoge mate van uniformiteit krijgen wat het gebruik
van de kaarten zeer vergemakkelijkt. Voor karteringen die zich over het
gehele land uitstrekken (Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50.000) is
zo'n uniformiteit zelfs een absolute noodzaak,
Het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie is gebaseerd op het
meten (of schatten) en indelen van kenmerken van de grond zelf, zoals die
door bodemvorming zijn ontstaan en die zich veelal voor het oog manifes
teren. De visuele kenmerken van het bodemprofiel zijn hierdoor voor het
determineren van een grond zeer belangrijk. Het systeem heeft een pyrami
dale opbouw. Elke trap van de pyramide vertegenwoordigt een bepaald niveau
van het systeem.
Voorlopig worden in het systeem 4 niveaus onderscheiden, verdeeld in
5 orden, 12 suborden, 25 groepen en 60 subgroepen.
In bijlage B.l wordt een beschrijving gegeven van de niveaus van
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Niveau 1

Orde

2

suborde

suborde

3

groep

groep

4

subgroep

subgroep

subgroep

subgroep

subgroep

subgroep

het bodemclassificatiesysteem. De lagere niveaus van het systeem van bo
demclassificatie voor Nederland zijn nog niet geheel door de Stichting
voor Bodemkartering uitgewerkt, doch worden voor een deel al toegepast
gezien het grote belang ervan voor een nauwkeurig vaststellen van de
kwaliteit van de grond voor een bepaald doel. De noodzaak van een verde
re onderverdeling van de subgroepen komt bijvoorbeeld naar voren in ver
schillen in:
- moedermateriaal
- kalkgehalte
- waterhuishouding.
Voor de bosbouwkundige geschiktheid van de gronden zijn belangrijke
bodemeigenschappen op de lagere niveaus:
- Het humusgehalte en de verdeling van de humus over het profiel zijn
zowel voor de voedingsstoffenvoorziening als voor het vochtleverend ver
mogen vooral van belang op de zandgronden. Voor de kwaliteit van duin- en
stuifzandgronden is de verdeling in het profiel nog belangrijker dan het
absolute humusgehalte.
- Het leemgehalte is vooral van belang in gronden waarin het grondwater
niet door de bomen bereikbaar is. Vooral de siltfractie (2-50 um) draagt
in belangrijke mate bij tot het vochtleverend vermogen. In gronden met
een diepe grondwaterstand is niet alleen het leemgehalte van de boven
grond belangrijk, doch zelfs een geringe hoeveelheid leem in de onder
grond is uitermate belangrijk voor de vochtvoorziening van de bomen.
- Het lutumgehalte is in de eerste plaats van belang vöör het niveau van
de voedingstoestand van de grond. Een belangrijk gedeelte van de voe
dingsstoffen komt ter beschikking van de plantewortels via de adsorptiecapaciteit van de kleimineralen.
Ook is lutum in staat bodemvocht te binden, doch de kleimineralen staan
het vocht minder goed en minder volledig aan de plantewortels af dan de
deeltjes uit de siltfractie. Door deze eigenschap hebben gronden met een
hoog lutumgehalte (zware kleigronden) vaak minder gunstige eigenschappen
omdat een te hoog vochtgehalte van de klei luchtgebrek voor de wortels
oproept.
- De korrelgrootte van het zand is vooral van belang in gronden met een
zeer diepe grondwaterstand in verband met het vochtleverend vermogen.
In een zandgrond met een fijnzandige textuur kan tijdelijk meer vocht
worden vastgehouden voor de planten dan in grofzandige profielen. Een
vochtig fijnzandig profiel maakt ook een diepere beworteling mogelijk
dan een grofzandige grond en de kans op verdroging van de bomen wordt
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kleiner. Zeer fijnzandige gronden met een dichte pakking belemmeren ech
ter het diep indringen van wortels in samenhang met zuurstofgebrek.
Tenslotte is de korrelgrootte nog van groot gewicht voor de nalevering
van voedingsstoffen door verwering van veldspaten. Fijn zand is hierbij
gunstiger dan grof zand omdat dit gemakkelijker door verwering wordt ont
leed. Zeer fijn zand met een zeer hoog percentage kwarts is echter weinig
gunstiger dan grover, doch mineralogisch rijker zand. De geologische her
komst van het moedermateriaal van het profiel bepaalt daarom in hoge mate
het naleverend vermogen aan voedingselementen.
- De zuurgraad (pH) en het kalkgehalte. De betekenis van deze factoren
wordt toegelicht in 2.5.2.4.
- De diepte van het doorwortelbare profiel stelt bomen niet alleen in de
gelegenheid voedsel en vooral vocht uit de ondergrond op te nemen, waar
door de boom ook extreem droge perioden kan overleven, doch bevordert ook
het weerstandsvermogen tegen windworp. Gronden met een hoge grondwater
stand zijn dan ook vrijwel altijd in het nadeel met hoger gelegen gronden,
althans wanneer daarin de profielbouw niet belemmerend werkt op de wortel
ontwikkeling door bijvoorbeeld zeer dichte lagen. In bepaalde gronden met
een diepe grondwaterstand kan de bewortelingsdiepte worden vergroot door
grondbewerking.
- De hoogte van de grondwaterstand en de schommeling daarvan is een zeer
belangrijke groeifactor voor het bos in verband met een evenwichtige
water- en luchtvoorziening van de'boomwortels. In 2.5.2.1 wordt hierop
nog afzonderlijk ingegaan.
- De voedingstoestand die kan worden omschreven als de mate waarin de
grond is voorzien van voedingsstoffen die voor de groei van de bomen nood
zakelijk zijn. De voedingstoestand wordt beschouwd als een blijvende ei
genschap dat wil zeggen een situatie die betrekkelijk onveranderlijk
blijft binnen een periode van tenminste één omloop.
Op bodemkaarten worden de hiervoor genoemde eigenschappen en hoedanigheden
van de gronden direct of indirect aangegeven. Ze zijn alle van belang voor
het beoordelen van de bodemgeschiktheid. In 2.5 wordt op de betekenis van
deze factoren uitvoeriger ingegaan.
2.4.2

WATERHUISHOUDING

In 2.3.2 wordt een inleiding gegeven over de waterhuishoudkundige
factoren die een rol spelen bij de voor de groei van de planten onont
beerlijke vochtvoorziening. Watertekort betekent dat de werkelijke ver
damping kleiner is dan de potentiële verdamping welke laatste wordt be
paald door de ingestraalde energie.
Water is nodig voor opname en transport van voedingsstoffen en het is
een belangrijke bouwsteen van de plant. Wateroverlast veroorzaakt een te
kort aan lucht voor de wortels waardoor de zuurstofvoorziening in gevaar
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komt en het wortelstelsel zich onvoldoende ontwikkelt. Op groei en stormvastheid heeft dit een negatieve invloed.
2.4.2.1

De waterkringloop in een landschap

Figuur 4 geeft een dwarsdoorsnede van een landschap waarin schema
tisch is aangegeven hoe het neerslagwater zich over en in de grond be
weegt. De tekening geeft de landschappelijke situatie weer die zich laat
vergelijken met gebieden in ons land waar heuvelland grenst aan laagland
(Gelderland, Overijssel, Utrecht, Limburg) en waar een gedeelte van de
neerslag die het heuvelland ontvangt, afvloeit naar het laagland.
In de afbeelding zijn de verschillende situaties waarin zich het
water bevindt met cijfers aangegeven. Deze zullen hier verder worden ge
volgd en besproken.
1. De neerslag, voornamelijk in de vorm van regen en sneeuw.
2. Op onbegroeide of slechts met weinig strooisel bedekte grond zal het
neerslagwater in hellend terrein voor een groot deel bovengronds afvloei
en.
3. Zowel in het heuvelland als in het laagland kan de bodem aan de opper
vlakte sterk verdicht zijn, waardoor het neerslagwater niet in de grond
dringt. Het verzamelt zich dan in komvormige inzinkingen in het terrein
oppervlak (afvoerloze laagten) en er ontstaan vennen of meertjes.

laagvlakte
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Fig. 4-. De waterkringloop in een landschap.
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4. In weinig of niet hellend terrein met een doorlatende bovengrond zal
de neerslag in de grond dringen.
5. Het gedeelte van dit water dat niet dicht onder de oppervlakte wordt
vastgehouden dringt verder door tot diepere grondlagen, en vult tenslotte
het grondwater aan.
6. Bevinden zich in de ondergrond slecht doorlatende lagen, dan zal daar
een gedeelte van het water zijwaarts gaan afstromen. Wanneer deze laag
in de ondergrond min of meer komvormig is dan kan zich daarop een water
bekken vormen. In het Veluwse heuvelmassief liggen verschillende van de
ze (schijn)grondwaterlagen op verschillende diepten in de ondergrond.
Waar slecht doorlatende lagen betrekkelijk dicht onder het aardoppervlak
voorkomen zal het schijngrondwater op de hellingen van de heuvels naar
buiten treden in de vorm van bronnen (sprengen).
7. Deze bronnen voeden beken of riviertjes, die op hun beurt de grondwa
terstand van het laagland beïnvloeden en de grote rivieren van water
voorzien.
8. Het neerslagwater, dat alle hindernissen heeft genomen zal de echte
grondwaterzone bereiken. Dit grondwater ligt onder een zeer flauwe hel
ling, in ons land ruwweg van oost naar west en daar beweegt het zich in
de richting van de Noordzee.
9. De bovenkant van de grondwaterzone vormt tevens de ondergrens van een
natte grondlaag, de capillaire zone, waarvan de kleine ruimten tussen de
gronddeeltjes (de capillairen) niét alleen zijn gevuld met water, maar
ook met lucht.
10. Een ander gedeelte van de neerslag wordt slechts zeer ondiep en kort
stondig bovenin het bodemprofiel vastgehouden en keert al snel als water
damp terug in de atmosfeer (evaporatie). Ook het water, dat door de lage
begroeiing en door de kronen van de bomen wordt opgevangen (interceptie
of onderscheppir.gswater) verdampt vrij snel en draagt nauwelijks bij aan
de vochtvoorziening van de bomen. Wel draagt het indirect bij aan de
vochtvoorziening omdat door de verdamping van interceptiewater minder
vocht uit de grond behoeft te worden opgenomen.
11. De reële verdamping (transpiratie) als onderdeel van het assimilatie
proces van de vegetatie wordt voornamelijk gevoed door het water dat de
wortels uit het bodemprofiel opnemen. Door verdamping (zie punt 10) keert
het water weer terug in de atmosfeer. Het wordt daar verzameld totdat het
in de vorm van regen of sneeuw weer kan terugkeren naar de aarde.
2.4.2.2

Het grondwaterregime in het landschap

Een belangrijk gedeelte van ons huidige bosareaal ligt op zandgron
den waar de wortels van de bomen zich bevinden buiten de invloed van het
grondwater^zXch- t-44deJ.j.dJc--of voor^fcdugen-d ~in--of-<li.ght-hi j .da—wfn*fcg.1 znne.
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Een tweede benadering van het grondwaterregime is afgestemd op de
reliëfverschillen (de morfologie) in het landschap. De hoogteverschillen
in het landschap ten opzichte van de grondwaterstand maken een onderschei
ding mogelijk in:
- hooggelegen gronden: hoge gronden
- middelhoog gelegen gronden: middelhoge gronden
- laaggelegen gronden: lage gronden.
In gebieden met een min of meer natuurlijk verband tussen de morfo
logie van het landschap, de grondwaterstand en de aard van het bodempro
fiel zijn deze termen wel bruikbaar voor een grove indeling van de gron
den ten aanzien van hun waterhuishouding. In hoge gronden bevindt het
grondwater zich vaak op een niet voor de boomwortels bereikbare diepte.
Het maakt dus geen direct of indirect contact met het wortelgestel of met
het bodemprofiel.
Gleyverschijnselen (oxydatie- en reductieverschijnselen, die zich
veelal als roest- en grijze vlekken in het bodemprofiel manifesteren) zijn
eerst op zeer grote diepte zichtbaar. Voor de vochtvoorziening is de be
groeiing hier geheel afhankelijk van de aard van het bodemprofiel en van
het geologisch moedermateriaal in boven- en ondergrond. Het humusgehalte,
de humusvorm, het leemgehalte, het lutumgehalte en de dikte van humeuze,
lemige en kleiige lagen en de korrelgrootte van het moedermateriaal be
palen hoeveel van de neerslag die in de grond dringt daar kan worden vast
gehouden als hangwater.
In middelhoge gronden is de grondwaterstand in het winterseizoen zo
hoog dat het de wortelzone van het profiel goed kan bevochtigen. Mede door
de transpiratie van de begroeiing zelf vindt reeds in het voorjaar een
meer of minder snelle daling van de grondwaterstand plaats tot buiten het
bereik van het wortelgestel.
Dit is voor de vochtopname verder in het groeiseizoen aangewezen op
het in de bovengrond achtergebleven hangwater, op de aanvulling hiervan
door neerslag in de groeiperiode en eventueel op het vocht dat vanuit het
grondwater capillair opstijgt.
In lage gronden kan de wintergrondwaterstand zeer hoog stijgen, zelfs
tot aan het maaiveld. In de zomer daalt de grondwaterspiegel wel eniger
mate door de verdamping, doch komt vrijwel nooit buiten het bereik van
de boomwortels.
In zomers met veel neerslag in gebieden waar de ontwatering of de
afwatering te wensen overlaat kan een langdurige te hoge grondwater s'and
schade aan de wortels toebrengen - en dus aan de boomgroei - door zuur
stofgebrek in de grond. Hetzelfde geldt voor gronden waar in het vroege
voorjaar door zeer grote neerslag de waterstand te lang extreem hoog
blijft.
Afgezien van polders, droogmakerijen en dergelijke waar een volledig
kunstmatige beheersing van de grondwaterstand plaatsvindt, kennen wij in
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ons land - in het belang van de agrarische produktie - sterke ingrepen in
de waterhuishouding van vroeger meer natuurlijke landschappen. Verbete
ringen in de ontwateringstoestand van een gebied resulteren veelal in een
diepere grondwaterstand dan vroeger. In de genoemde hoge gronden zal die
ingreep weinig veranderen aan het vochtleverend vermoqen van de grond.
In de lage gronden zal het te hoog oplopen van de grondwaterstand in
neerslagrijke perioden zelden meer voorkomen waardoor een optimale vocht.voorziening en doorworteling van het bodemprofiel mogelijk is.
Een grondwaterstandsdaling in middelhoog gelegen gronden kan een
gunstig doch ook een ongunstig effect hebben op de vochtvoorziening van
de bomen. Hier speelt de aard van de bodem een belangrijke rol.
Wanneer de eigenschappen van het bodemprofiel en van het geologisch
substraat zodanig zijn dat de boomwortels voldoende van vocht kunnen wor
den voorzien door het hangwater, blijft een goede groei gewaarborgd.
Hetzelfde geldt wanneer de ondergrond gemakkelijk doorwortelbaar is
zodat de boomwortels zich kunnen gaan instellen op een diepere grondwater
stand. Van de hoogte van de vroegere grondwaterstand, van de aard van het
profiel, van het wortelgestel en van de leeftijd van de beplanting zal het
afhangen of het wortelgestel zich inderdaad zal aanpassen.
Is dit niet het geval en heeft de grond niet voldoende vochtleverend
vermogen door hangwater dan kan vochttekort optreden. Eerst de volgende
generatie bos kan een wortelgestel ontwikkelen dat aangepast is aan de
nieuwe ontwateringstoestand.
2-4.2.3

Invloed van het bos op de grondwaterstand

Uit 2.4.2.1 en uit figuur 4 blijkt dat het bos een grote bufferende
werking heeft op de aanvoer van de neerslag in de bosbodem. Vooral niet te
oud bos met een normale sluiting, dus een goede kroondiepte, heeft een
groot onderscheppingsvermogen. Door directe verdamping van het door het
loof opgevangen hemelwater (evaporatie), wordt de hoeveelheid neerslag
die de bosgrond bereikt gemiddeld met minstens 25% verlaagd.
Omdat in tegenstelling tot winterkaal naaldhout en loofhout bij win
tergroen naaldhout de evaporatie ook buiten het groeiseizoen niet of
slechts korte tijd stilstaat ontvangen naaldbosgronden rechtstreeks min
der neerslag dan loofbosgronden. Dit treedt vooral naar voren na een flin
ke sneeuwval wanneer door het grotere soortelijk oppervlak van de boom
kronen een zeer sterke onderscheppingsverdamping optreedt, die wel tien
maal groter kan zijn dan de verdamping van het sneeuwdek in het vrije
veld.
Anderzijds bevordert het bos door zijn warmte-regulerende werking
een

langzamer afsmelten van de na de evaporatie achtergebleven sneeuw

waardoor het smeltwater meer geleidelijk in de grond kan dringen en min
der zijdelings afvloeit buiten het bos.
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Niettemin heeft ook loofbos - vooral in gebieden waar de wind veel
invloed heeft - een functie in de vochtvoorziening van de bosgrond door
sneeuw.
Het bos ontvangt weliswaar minder sneeuw op de boomkronen dan naald
bos, doch verhindert het wegstuiven van de sneeuw zoals dat door sterke
wind in het aangrenzende vlakke land plaats kan vinden. Ook in het loof
bos wordt - zij het in mindere mate dan in naaldbos - het smelten van de
sneeuw wel gereguleerd door het microklimaat waardoor ook hier minder
water zijdelings wegstroomt. Ook hier vindt een aanvulling van het grond
water plaats, mede omdat de bodem onder bos minder snel en minder diep
bevriest.
Het evaporatievermogen van vooral naaldhoutbos wordt duidelijk zodra
dit door kaalkap of schermkap wordt geveld. Door het bijna geheel wegval
len van de evaporatie dringt een veel groter gedeelte van de neerslag in
de grond. In lage gronden treedt in korte tijd een sterke verhoging van
het grondwaterpeil op. Bij een onvoldoende ontwatering of afwatering kan
zelfs wateroverlast optreden voor de nieuwe beplanting omdat haarwortel
ontwikkeling wordt geremd door de hoge grondwaterstand.
Voor gemiddelde Nederlandse omstandigheden is namelijk wel gesteld
dat circa 30% van de totale neerslag die het bos ontvangt door transpira
tie verdampt. Samen met het genoemde 25% evaporatieverlies blijkt in een
bosterrein dus 55% van de totale hoeveelheid neerslag niet in de bodem
te blijven of te komen respectievelijk het grondwater aan te vullen. Door
het wegnemen van de opstand wordt de totale verdampingsoppervlakte van
het terrein daarom zeer sterk verkleind. Een goed functionerend ontwaterings- en afwateringssysteem is voor lager gelegen bosgebieden dus nood
zakelijk.
2.4.2.4

De grondwaterspiegel

De diepte van de grondwaterspiegel kan periodiek sterk wisselen.
In een gemiddeld jaar wordt de grondwaterstand bepaald door de hoeveel
heid neerslag en door de verdamping. De hoogste grondwaterstanden treden
daardoor ruwweg op tussen augustus en februari, de laagste tussen februa
ri en september.
Metingen van zowel de laagste als de hoogste grondwaterstand in een
bepaald jaar en in een bepaald gebied zijn niet representatief genoeg.
Om een goede indruk te krijgen van de beweging in het grondwater zullen
de waarnemingen - zo mogelijk - nog vele jaren achtereen bijvoorbeeld
acht jaren, moeten plaatsvinden. Er wordt dan een betere indruk gekregen
van de waterpeilen die voorkomen. Uit de waarnemingen van een aantal ja
ren verkrijgt men een indruk van de gemiddelde hoogste grondwaterstand
(de GHG) in de winter en de gemiddelde laagste grondwaterstand (de GLG)
in de zomer.
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De grondwaterbeweging in geheel Nederland wordt tegenwoordig nauw
gezet bestudeerd. In het Archief van Grondwaterstanden van de Dienst
Grondwaterverkenning TNO in Delft worden de verkregen gegevens centraal
geregistreerd en ter beschikking gesteld aan belangstellenden. Vooral voor
bodemonderzoek en bodemkartering kan zo een goed inzicht worden verkre
gen in de relatie tussen de gemeten grondwaterstanden en de profielkenmer
ken van de gronden in het terrein.
De al genoemde veranderingen in de oorspronkelijke hoogteligging van
gronden door ontwatering en dergelijke maakt het vaak moeilijk in het bo
demprofiel voldoende bruikbare kenmerken af te lezen die verband houden
met de gemiddelde actuele waterdiepte en de schommeling van het grondwater.
Zeer moeilijk is bovendien te bepalen in hoeverre en in welke mate
het grondwater bereikbaar en bruikbaar is voor de boomwortels en wat de
rol is van de capillaire opstijging. De beschikbaarheid van grondwater
kort voor het begin van het groeiseizoen in het voorjaar is van belang,
doch ook hier treden verschillen in behoefte naar voren tussen winter
groen en niet-wintergroen naald- en loofhout. Voor de loofhoutsoorten is
de aanvang van het groeiseizoen ook niet gelijk. Vooral opvallend is in
dit opzicht het grote verschil in ontluiken der bladeren van verschillen
de populiereklonen.
De combinatiemogelijkheden van GHG's en GLG's zijn samengebracht in
een aantal grondwatertrappen (Gt's). In elke grondwatertrap is aangegeven
binnen welke dieptegrenzen de GHG en GLG voor die Gt mogen variëren: dit
is aangegeven in bijlage B.3.
Het hanteren van een grondwatertrappenindeling maakt het mogelijk
die terreingedeelten waarbinnen het grondwaterstandsverloop vrijwel ge
lijk is op de bodemkaart in te tekenen of op een afzonderlijke grondwatertrappenkaart.
Op de bodemkaart 1:50.000 zijn door Stiboka de grondwatertrappen in
getekend waarbij een vrij grove indeling van de Gt's wordt toegepast (bij
lage B.3). Vooral in lage gronden met hoog oplopende grondwaterstanden
is een fijnere indeling in Gt's nodig. Het is daarbij van belang te we
ten of en in welke mate de grondwaterstand al voor het begin van het
groeiseizoen daalt of niet.
Uit de toelichting en de tabellen van de groeiverwachting in bijlage
B.4.3 blijkt ook dat voor de houtsoortenkeuze een indeling in grondwater
trappen alleen niet voldoende is, maar dat ook een schatting van het
vochtleverend

vermogen nodig is.

Een bijzondere plaats in de grondwaterhuishouding nemen die gronden
m waarin ondiep schijngrondwater voorkomt door de aanwezigheid van een
ondoorlatende laag hoog in'het profiel en ver boven het echte grondwater.
Zo'n stuwwatertafel (Belgisch-Vlaanderen) of Staunässe (Duitsland)
komt wel voor in onze leemgronden (bijvoorbeeld keileem) vooral waar een
dichte leemlaag, vaak bedekt door een dunne laag doorlatend zand, een kom47

vorraige ligging heeft en daardoor niet alleen snel doch ook langdurig vol
loopt met water, dat slechts door verdamping kan verdwijnen. In regenrijke
groeiseizoenen treedt gemakkelijk wateroverlast op (zuurstofgebrek voor
de wortels); in een droog seizoen na een natte winter gaat het water te
snel door verdamping verloren en treedt een vochttekort op.
Deze gronden zijn nogal eens ongunstig voor de groei omdat de in
neerslagarme jaren gevormde diepere wortels in een nat jaar af- of insterven door luchtgebrek.
2.4.2.5

Vochtleverend vermogen van de grond

Gedurende een deel van het groeiseizoen is de verdamping van de bo
men (transpiratie en evaporatie) groter dan de hoeveelheid neerslag; het
neerslagtekort moet dan worden opgeheven door het onttrekken van vocht
aan de grond.
Het vochtleverend vermogen van de grond in het groeiseizoen is daar
om zeer belangrijk.
Het hangt samen met enkele natuurkundige verschijnselen, die bepalen
in welke vorm het water in de grond aanwezig kan zijn.
Dat is ten eerste het grondwater, waarvan de bovenste begrenzing
wordt gevormd door de grondwaterspiegel of freatisch niveau. De luchtdruk
op deze grondwaterspiegel is overal in de grond 101 kPa (= 1 atm). In de
grondwaterzone beneden dit niveau zijn alle poriën van de grond gevuld
met water, dat zich hier naar alle kanten vrij kan bewegen (grondwater
stroming). Het grondwater bevat weinig of geen lucht en vooral weinig
zuurstof. De permanent met water verzadigde grondwaterzone van een bodem
profiel wordt dan ook wel de zone met permanente reductie genoemd. Het
door zuurstofgebrek gereduceerde ijzer geeft deze laag een grijze kleur.
Vervolgens bevindt zich vlak boven het freatisch vlak in een groot
gedeelte van de bodemporiën eveneens water dat daar door capillaire krach
ten - tegen de zwaartekracht in - wordt vastgehouden. De rest van de bo
demporiën is hier gevuld met lucht.
Bovenin deze capillaire zone zijn nog slechts de nauwe poriën met
water gevuld, de wijde bevatten alleen lucht. Naarmate de bodemporiën te
zamen nauwere capillairen vormen kan het grondwater hoger boven het grond
water opstijgen. In wijdere capillairen geschiedt die opstijging welis
waar sneller doch minder ver boven de grondwaterspiegel dan in nauwe ca
pillairen.
De capillaire stijghoogte, dat wil zeggen de dikte van de profiellaag boven de grondwaterspiegel waarin zich naast lucht ook water in de
grond bevindt, is sterk afhankelijk van de korrelgrootte van het sub
straat. De capillaire stijghoogte kan bijvoorbeeld in matig fijn tot ma
tig grof zand (mediaan 150-420 ym) 20 à 30 cm bedragen, in fijn zand bij
voorbeeld dekzand met een mediaan van 105-150 pm 50 à 100 cm en in leem-,
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zavel- en kleigronden 100 à 200 cm en meer.
In ongerijpte gronden, bijvoorbeeld buitendijkse gronden of pas
drooggevallen poldergronden is er nog geen sprake van de aanwezigheid van
capillairen. De bodemdeeltjes zweven als het ware los in de geheel met
water verzadigde grond. Eerst na rijping van de grond - dat is in eerste
instantie de onttrekking van overtollig water - ontwikkelt zich een bo
demstructuur, waarin capillairen worden gevormd.
Tenslotte bevindt zich boven de capillaire zone een hangwaterzone die
reikt tot aan het maaiveld. Het aanwezige vocht hierin is niet een gevolg
van capillaire opstijging vanuit het grondwater, doch kan wel afkomstig
zijn van capillair water dat achterblijft na daling van de grondwater
spiegel. Hoofdzakelijk echter is het afkomstig van de neerslag die door
de zwaartekracht in de grond dringt. Een deel van dit neerslagwater zal
de capillairzone respectievelijk de grondwaterspiegel bereiken, een ander
deel blijft tegen de zwaartekracht in, in de poriën van de gronddeeltjes
achter. In deze poriën van de hangwaterzone is slechts een gedeelte van
de poriën met water gevuld en de rest met lucht. Evenals in de capillaire
zone is - door de aanwezigheid van bodemlucht - zuurstof aanwezig waar
door wortelgroei en ander bodemleven mogelijk is.
Al het water, dat in de grond aanwezig is boven de grondwaterspiegel
wordt bodemvocht genoemd. Uit figuur 5 blijkt welk volumeaandeel het bodemvocht in een bepaalde grond kan innemen.
2.4.2.6

Beschikbaarheid van hangwater voor de bomen

Het in het profiel aanwezige hangwater is daar voornamelijk capil
lair gebonden en als zakwater achtergebleven na infiltratie van de neer
slag.

organische stof: alle vaste delen'overwegend opgebouwd uit het element koolstof (C).
water in grond: bodemoplossing, bodemvocht.
bodemlucht: gassen, noodzakelijk voor leven en omzettingen in de grond.
pig. 5. Voorbeeld van de procentuele volumeverdeling van de hoofdbestanddelen
van de bodem.
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Voor het bepalen van de hoeveelheid vocht, die in een bepaalde grond
is gebonden gaat men uit van de bindingstoestand (vochtspanning, zuigspanning of onderdruk) waarmee dit vocht gebonden is aan de gronddeeltjes
Eerst door het aanwenden van een grotere hoeveelheid energie kunnen de
boomwortels de kracht waarmee het water wordt vastgehouden, overwinnen.
Zoals hiervoor al even is aangestipt kan die hoeveelheid zuigkracht-ener
gie op een gegeven moment tekort schieten.
Die vochtspanning wordt uitgedrukt in kiloPascal, waarbij 101 kPa
(= 1 atm) ongeveer overeenkomt met een waterkolom van 1000 cm (10 m).
Voor het berekenen van het vochtgehalte in de grond wordt de hoogte van
de waterkolom in cm gegeven; de logaritme van de vochtspanning in cm
water wordt pF genoemd.
pF 1

is gelijk aan

pF 2

"

"

"

100 cm

10 cm waterdruk

pF 3

"

"

"

1000 cm

pF 4

"

"

"

10000 cm

pF 4,2 "

"

"

15 à 16000 cm

Wanneer het vochtgehalte van de grond grafisch wordt uitgezet tegen de pF
kan een lijn worden geconstrueerd, die pF-kromme of vochtkarakteristiek
wordt genoemd. Iedere grond en zelfs iedere grondlaag daarin heeft haar
eigen pF-kromme, die afhankelijk is van de structuur van het bodemprofiel
van het poriënvolume, het lutum- en leemgehalte, het humusgehalte en de
korrelgrootte van het zand.
Reeds werd vermeld, dat gronden met een hoog leemgehalte gemakkelij
ker vocht afstaan dan die met een hoog lutumgehalte. Dit komt vooral naar
voren in droge zomers waarin een zwak lemige zandgrond na zes weken tot
het verwelkingspunt kan zijn uitgedroogd. Een sterk lemige zandgrond be
vindt zich dan echter nog dicht bij de toestand van dè veldcapaciteit,
de met vocht verzadigde toestand van de grond.
Een kleigrond met een vrij hoog lutumgehalte staat het vocht moeilij
af omdat de binding van het vocht aan de kleimineralen zeer sterk is.
Humus heeft een groter vochthoudend vermogen dan lutum, doch heeft
(evenals leem) tevens een minder sterke binding van het vocht.
De veldcapaciteit is de hoeveelheid water die na verzadiging en drie
dagen uitzakken in de grond aanwezig is. Het vocht wordt vastgehouden bij
een lage vochtspanning, namelijk van 10 kPa of 100 cm zuigspanning
(pF 2 à 2,3).
De boomwortels kunnen aanvankelijk gemakkelijk water opnemen, aoch
moeten om steeds opnieuw vocht te kunnen opnemen hun zuigkracht steeds
verder opvoeren. Er wordt namelijk aanvankelijk water onttrokken aan de
relatief wijde poriën, doch successievelijk moet het vocht aan steeds
nauwere poriën worden onttrokken.
De kracht die door de boom wordt uitgeoefend kan niet onbeperkt wor
den opgevoerd en hij zal gaan verwelken wanneer de vochttoestand van de
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grond zich bevindt op het verwelkingspunt, dat ongeveer ligt bij het
vochtgehalte bij pF 4,2 (ca. 1550 kPa zuigspanning).
Het verschil tussen de vochttoestand bij pF 2 en pP 4,2 geeft onge
veer aan hoeveel vocht als hangwater voor de bomen beschikbaar is. Omdat
door de meteorologen de neerslag wordt gemeten in millimeters worden de
beschikbare hoeveelheden vocht in de grond uitgedrukt in volumeprocenten.
Hierbij komt 1 volumeprocent water overeen met 1 mm vocht in een laag
grond van 10 cm dikte.
In de bijgaande voorbeelden (tabel 4) is aangegeven hoe groot de in
vloed is van de bouw en de eigenschappen van het bodemprofiel op het
vochtleverend vermogen van de hoge gronden zonder invloed van het grond
water. Anders dan bij landbouwgewassen speelt het vermogen van de bomen
zeer diep te wortelen een belangrijke rol. Ook diepere profiellagen met
vochtleverende eigenschappen kunnen door de boomwortels worden ontsloten
en dragen bij tot een goede groei.
Voorwaarde hiervoor is dat het bovenliggende profielmateriaal niet
een te dichte structuur heeft zodat het diep indringen van de wortels
mechanisch mogelijk is en dat hiertoe ook voldoende zuurstof aanwezig is.
Men kan ervan uitgaan dat de vorming van een zeer diep wortelgestel
(om de boom van voldoende vocht te voorzien) extra energie vergt, die tot
een zekere bodemdiepte opweegt tegen de betere groei die hierdoor moge
lijk wordt.
Op een stuifzandprofiel zoals van figuur 6 bleken ongeveer 50-jarige
grovedennen een optimale groei te hebben bij een diepteligging van de
overstoven - doorwortelde - podzol van rond 200 cm.
Bij een veel diepere ligging van die podzol, bijvoorbeeld op 400 cm
neemt de hoeveelheid beschikbaar vocht in het profiel verder toe. Echter
is de boomgroei bij deze diepte duidelijk minder goed. Hoewel nog wortels
worden aangetroffen, die erop wijzen dat hier nog wel degelijk vocht en

Tabel 4. Enkele voorbeelden van beschikbaar vocht in de grond (naar Haans en
Van der Sluis, 1971).

Grondsoort

Vocht bij pF 2,0
in vol %

Vocht bij pF 4,
in vol %

Beschikbaar vocht
in vol % per 10 cm
grondlaag

humusarm, leemarm fijn zand

14

humeus lemig
fijn zand

33

7

26

zavel

34

12

22

iöss (A2-hor.)

34

9

25

löss (B2-hor.)

37

16

21

12

stuifzand op een podzol
duinvaaggrond A

stuifzand op een C-laag
duinvaaggrond B

grondlaag 1
zeer humusarm
stuifzand
1,5% humus

grondlaag 3
matig humusarm
stuifzand
2% humus

grondlaag 2
haarpodzolprofiel
in dekzand
gemiddeld 4,5%
humus

bewortelingsdiepte lOücm

Beschikbaar vocht per dm:
in grondlaag 1+9 volume
2+16 volume
3+10 volume
4 + 5 volume

%
%
%
%

150 -

grondlaag 4
C-laag in
dekzand
humusloos

Totaal beschikbaar vocht in profiel A:
5 dm x 9 mm vocht =45 mm
5 dm x 16 mm vocht = 80 mm
totaal 125 mm
200-

Totaal beschikbaar vocht in profiel B:

cm

15 dm x 10 mm vocht = 150 mm
3 dm x 5 mm vocht - 15 mm
totaal
165 mm

bewortelingsdiepte 180cm.

Verschil in vochtleverend vermogen
tussen profiel A en B is 40 mm.

Fig. 6. Voorbeeld van het vochtleverend vermogen in verband met de bewortelingsdiepte
onder bos in twee stuifzandgronden.

voedsel worden opgenomen, gaat de hiervoor benodigde wortelenergie ten
koste van de groei van de boom.
Er zijn aanwijzingen dat verscheidene houtsoorten zich op dergelijke
diepe profielen (die per decimeter grondlaag relatief weinig, doch m de
totale bewortelde zone voldoende vocht beschikbaar hebben) zich gedragen
zoals de hiervoor genoemde groveden, doch dat voor een optimale groei de
benodigde bewortelingsdiepte niet voor elke houtsoort dezelfde is.
In alle gronden met een zeer diepe of een voor de bomen onbereikbare
grondwaterstand zijn de fysische eigenschappen van het bodemprofiel uiter
mate belangrijk voor de boomgroei.
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Tabel 5. Klimatologische karakteristiek van de Nederlandse groeigebieden.

T

iT m nr v

Wa

Dui

Ha

De

Dr

Ve

Ke

TwA

NHL

Lö

Lh

80
145
295
725

81
155
315
750

75
165
315
700

82
165
310
700

94
200
365
775

96
205
370
790

87
180
320
700

91
200
332
750

86
180
310
680

90
187
330
750

105
205
355
800

Gemiddeld aantal dagen met tenminste
1 mm neerslag
128
5. per jaar

124

126

123

133

135

126

132

123

126

130

67
69

67
69

63
65

60
65

59
64

59
62

59
63

59
61

59
61

59
61

Gemiddelde neerslag (mm) gedurende
1. plantseizoen
/-V-2. hoofdgroeiperiode(V-VII)
3. vegetatieperiode (V-IX)
4. gehele jaar

Gemiddelde relatieve luchtvochtig
heid (%) om 14 uur
6. in mei
7. in vegetatieseizoen

72
72

vu

nu /x

i

X

1

X

Gemiddelde temperatuur (°C) gedurende
9,2 9,6 9,2 9,6 8,8 9,2 9,5 9,2 9,6 9,6 9,5
8. het jaar
9. de hoofdgroeiperiode (V-VII)
13,9 14,6 14,7 15,2 14,2 15, 1 15,1 15,1 15,6 15,5 15,2
10. de vegetatieperiode (V-IX)
14,6 15,1 15,0 15,6 14,6 15,4 15,5 15,3 15,7 15,7 15,4
Gemiddeld aantal dagen met
11. gemiddelde temperatuur > 5°C
280
12. max. temp. > 30°C (tropendagen)
0
13. max. temp. > 25°C (zomerdagen)
5
14. max. temp. < 0°C (ijsdagen)
11
15. min. temp. < 0°C (vorstdagen)
38
16. min. temp. <- 5°C
9
17. min. temp. <-10°C
1

282
1
12
9
45
11
2

275
1
12
11
50
12
3

280
2
15
9
46
12
3

260
3
20
15
75
18
6

265
4
22
13
70
17
5

270
5
25
12
60
15
4

260
4
24
14
70
18
6

270
6
26
12
65
15
5

272
6
27
13
65
14
4

270
6
26
14
65
15
4

Gemiddeld aantal dagen per jaar
18. vorstvrij
19. met sneeuwdek

240
18

245
12

230
18

210
16

185
24

190
22

190
18

180
22

190
18

200
18

190
20

20. Gem.verdamping (mm) van water
oppervlak volgens Penman

775

750

725

725

675

675

690

650

690

700

710

21. Gem. neerslagoverschot (mm)

125

125

175

150

275

275

190

250

150

200

275

38
24

38
25

36
27

36
26

41
33

41
33

36
28

39
32

35
28

38
29

41
33

7

6

5

5

4

4

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Ariditeitsindex (De Martonne)
22. per jaar
23. van hoofdgroeiperiode (V-VII)
24. Gemiddelde windsnelheid (m/sec)

Romeinse cijfers: maanden
Wa = Waddendistrict; Dui = Duindistrict; Ha = Hafdistrict; De = Deltadistrict;
Dr = Drents district; Ve = Veluws district; Ke = Kempens district; TwA = TwenteAchterhoekdistrict; NRL = Nederrijnse laagvlakte; Lö = Lössdistrict; Lh = Krijtdistrict
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2.4.3

KLIMAAT

De vegetatiekunde leert dat de vegetatie de resultante is van de in
vloeden van klimaat, bodem en mens. Aan het algemene klimaat is tot nu
toe weinig aandacht besteed, hoewel bekend is dat het een voorname rol
speelt.
Zo is de groei van de Japanse lariks in het humide en koele Drente
goed maar in de warmere Brabantse Kempen veel minder goed. Hetzelfde geldt
in iets mindere mate voor de fijnspar, terwijl de Corsicaanse den en de
zeeden in de Kempen juist goed groeien en in het 'koudere noorden van ons
land aan allerlei ziekten (Brunchorstia, Crumenula, etc.) en vorst ten
gronde gaan. Ook de groveden wordt in verband met schotgevoeligheid in het
noorden van het land weinig aangeplant.
Een aantal soorten (onder andere sommige populiereklonen) zijn sterk
windgevoelig en het gebruik ervan in het westen van het land is niet aan
te bevelen. Andere soorten daarentegen zijn vrij windresistent, bijvoor
beeld 'i>ep, abeel en ratelpopulier.
2.4.3.1

Begrippen

Hieronder worden allereerst een aantal begrippen toegelicht waardoor
de Klimaatatlas van Nederland (1972), tabel 5, de figuren 4 tot en met 11
en de omschrijving van de groeigebieden van Nederland duidelijker zullen
worden.
NEERSLAG

Opvallend is dat de meeste neerslag op enige afstand van de kust
valt om daarna weer af te nemen. Het verschijnsel treedt in alle jaarge
tijden op en de groeigebieden Drente en Twente-Achterhoek profiteren
ervan. Voor de Veluwe wordt het - evenals voor het Limburgse heuvelland nog versterkt door de hoogteligging van het terrein (tabel 5, nrs. 1 tot
en met 5).
TEMPERATUUR

De gemiddelde jaarlijkse temperatuur is in ons land in de verschil
lende groeigebieden nagenoeg gelijk. Kleine verschillen worden door de
ligging ten opzichte van de breedtegraad veroorzaakt. Van west naar oost
daalt de gemiddelde jaartemperatuur geleidelijk. De hoge gemiddelde jaar
temperatuur aan de kust (9,6° C) is een gevolg van de warme golfstroom.
Van meer belang voor de vegetatie zijn de schommelingen van de tem
peratuur in de loop van het jaar. Deze kunnen uit de Klimaatatlas van
Nederland niet zonder meer worden afgelezen. Een en ander komt echter tot
uitdrukking in de gemiddelde temperatuur gedurende de vegetatieperiode
(mei tot en met september) en vooral gedurende de hoofdgroeiperiode (mei
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tot en met juli). Beide nemen van west naar oost toe. Voorts komen zij tot
uitdrukking in het aantal zomerdagen, ijsdagen, vorstdagen en het aantal
dagen met sneeuwdek (tabel 5).
WIND

Voor Nederland is de windsnelheid en windkracht in de kustprovincies
van grote betekenis. Niet alleen wordt de boomgroei er door mechanische
beschadiging - en in het Wadden- en duindistrict zelfs zouttransport sterk door beïnvloed, doch ook de verdamping van het vrije wateroppervlak
(tabel

ßf,

nr.20) wordt erdoor beïnvloed.

L

LUCHTVOCHTIGHEID

Ook de luchtvochtigheid is in onze kustprovincies hoog en neemt af
naarmate men zich verder van de kust verwijdert (tabel 5). Voor het optre
den van ziekten, onder andere denneschot in groveden en Brunchorstia in
Corsicaanse den is dit van groot belang.
VEGETATIEPERIODE

In de gegevens voor de klimatologische karakteristiek is aangenomen
dat de vegetatieperiode zich over vijf maanden (mei tot en met september)
uitstrekt (tabel
Neemt men echter als maat het aantal dagen dat de temperatuur niet
beneden een bepaald minimum komt (bijvoorbeeld aantal dagen met een ge
middelde temperatuur hoger dan 5° C) dan wisselt de vegetatieperiode van
groeigebied tot groeigebied sterk en is in ons duindistrict ongeveer drie
weken langer dan in Drenthe (tabel 5, nr. 11).
VOCHTBALANS

De vochtvoorziening van een bos is niet alleen in hoge mate afhanke
lijk van de hoeveelheid neerslag die op een bepaalde groeiplaats valt,
maar ook van de verdeling van de neerslag over het jaar.
Gedurende de wintermaanden, waarin de verdamping - dus het vochtverbruik - van onze bladverliezende loofhoutsoorten nagenoeg tot nul is
gereduceerd, wordt de neerslag voor een deel in de grond opgespaard en
vloeit voorts voor een ander deel via het grondwater weg en is dan voor
de planten verloren.
Gedurende de zomermaanden is de verdamping door de vegetatie (Ee)
- afhankelijk van de temperatuur (ingestraalde energie) en het beschik
bare vocht - in ons land als regel groter dan de neerslag. Het tekort
wordt aan de bodem onttrokken. Indien voor de plantewortels geen grond
water beschikbaar is, zijn deze dus afhankelijk van het vochtbergend ver
mogen van' de grond. Deze in de grond aanwezige voorraad loopt gedurende de
zomermaanden geleidelijk terug, voor zover zij althans niet door de zomer
regens weer wordt aangevuld.
55

Toch mogen wij zonder meer aannemen, dat niet alleen de jaarlijkse
verdampingscurven van zomergroen-winterkaal loofhout en altijd groen
naaldhout geheel verschillend zijn, maar ook dat deze per houtsoort
(bijvoorbeeld Japanse lariks, douglas en groveden) sterk wisselen. De
als neerslagoverschot gegeven in cijfers in tabel 5 onder punt 21 (bere
kend op theoretische grondslag) vormen daarom een zeer grove benadering.
ARIDITEITSINDEX

Door klimaatformules, waarin de temperatuur - als vervanging van de
verdamping - met de neerslag in verband wordt gebracht, tracht men van de
vochtbalans een beeld te krijgen. Onder deze formules heeft vooral de
ariditeitsindex van De Martonne algemene toepassing gevonden (tabel 5):
T

N
+10

waarin: N = jaarlijkse neerslagsom, T = gemiddelde jaartemperatuur.
Naast deze voor het jaar berekende index wordt een index per maand
(of groep van maanden) berekend volgens een formule:
Nmnd x 12
Tmnd + 10
Deze is voor de drie maanden van het hoofdgroeiseizoen (mei tot en met
juli) berekend (tabel 5).
Voor een fijnspar is berekend dat de jaarlijkse ariditeitsindex in
het natuurlijk verbreidingsgebied steeds boven 60 ligt en geen enkele
maand - ook niet in de warme maand juli - beneden 40 daalt. Hetzelfde
geldt voor die gebieden waar deze houtsoort wel voorkomt, maar niet van
nature thuishoort en op grote schaal en met veel succes wordt aangeplant
(Ardennen, Vogezen, Centraal massief en Pyreneeën).
Aanplant van fijnspar in gebieden met een jaarlijkse ariditeitsindex
die ver beneden 50 ligt en waar deze index in een bepaalde maand beneden
30 daalt wordt afgeraden en is daar alleen nog mogelijk op bodemtypen die
sterk onder invloed van het grondwater staan.
Ook de minder goede groei en de korte omloop van de Japanse lariks
kan wellicht aan de hand van de ariditeitsindexcijfers voor deze hout
soort worden verklaard.
In hoeverre ziekten van boomsoorten (denneschot in de groveden,
Brunchorstia en Crumenula van de Corsicaanse den) met behulp van de ari
diteitsindex zijn te verklaren of te voorspellen is zeer de vraag. In ie
der geval moet dan hierbij de relatieve luchtvochtigheid worden betrokken,
aangezien in ons atlantisch klimaat ariditeitsindex (tabel 5, nrs.

en

23) en relatieve luchtvochtigheid (nrs. 6 en 7) - zulks in tegenstelling
tot wat vaak wordt verondersteld - geen verband vertonen.
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2.4.3.2

Groeigebieden

In de ons omringende grotere landen zoals Frankrijk en West-Duitsland wordt in de bosbouw meer aandacht aan het klimaat geschonken en wordt
een land ingedeeld in groeigebieden. Dit zijn regionale eenheden, die
door een bepaald klimaat worden gekenmerkt. Groeigebieden worden door een
aantal onderzoekers gedefinieerd als geografische eenheden, omvattende
een of meer landschappen met een homogeen regionaal klimaat en zo mogelijk
dezelfde bosgeschiedenis.
Aangenomen wordt dat dit regionale klimaat zijn invloed op de bodem
ontwikkeling en de groei van de opstand in het verleden heeft gehad en
ook thans nog heeft.
De grenzen tussen groeigebieden zijn als zomen op te vatten waarvan
de breedte soms klein kan zijn, bijvoorbeeld als de grens wordt bepaald
door reliëf van het terrein, soms kan de grens vele kilometers bedragen
zoals in een vlak land.
Bij het bestuderen van de Klimaatatlas van Nederland (1972) valt op
dat de klimaatsverschillen in ons kleine land aanzienlijk zijn. Dit is
onder meer het gevolg van ons oceanische klimaat, waar naast de invloed
van de breedtegraad (noord-zuid) die van de warme golfstroom (ongeveer
west-oost) zich sterk doet gelden. We kunnen dit illustreren aan de hand
van een aantal kaartjes uit voornoemde atlas (figuren 7 tot en met 13).
Op grond hiervan zouden we bij een indeling van ons land in noord, midden
en zuid, overlapt door een indeling west-oost elf groeigebieden kunnen
onderscheiden.
Teneinde deze groeigebieden nader te kunnen omschrijven wordt hier
de vegetatie in drie gebieden in beschouwing genomen, aangezien hierin
behalve de bodem ook het klimaat wordt weerspiegeld. Reeds in 1924 is
voor ons land eon indeling in plantengeografische districten gemaakt.
Deze indeling, die nadien nog niet is verbeterd en verfijnd, is gebaseerd
op het voorkomen van bepaalde planten en plantengroepen, die voor het dis
trict min of meer karakteristiek zijn. Zij

vertegenwoordigen naast bo

demindicators (bijvoorbeeld kalk- en zuurminnc:nde planten) ook klimatolo
gische groepen, bijvoorbeeld het boreale flora-element, het atlantische
flora-element, het continentale (Centraal-europese) flora-element, het
montane en het mediterraan-atlantische flora-element. Aangenomen wordt
dat deze groeigebieden aan de hand van de er voorkomende plantengemeen
schappen (geografische rassen van plantenassociaties) nog beter kunnen
worden gefundeerd en scherper omschreven.
Met behulp van deze plantengeografische districten en de Klimaatatlas
van Nederland kunnen twaalf groeigebieden in Nederland worden onderschei
den waarvan er elf min of meer van belang zijn voor de bosbouw.
Bij de benaming van deze groeigebieden is uitgegaan van de namen van
de plantengeografische districten omdat een aantal groeigebieden samen57

58

april

Smpi

fr\l

5mei/ /

"" 30apnl

30apri//'^

2/

^_ ;

/

•

- i*^c
25apri

— 25april

Fig. 9. Datum waarop de jaarlijkse gang van de temperatuur boven 10
beneden 10° C daalt (april, oktober).

C komt, respectievelijk

. 775.
/
/ /
775* /

1

'

s* "

S !(
)1
f j
/

;•

/ !. /-7

/

1

y

/ v ' '/ •'
750
/ ^
725

S.•

Fig. 10. Gemiddelde hoeveelheid neerslag
per jaar.

750
7?<S
7nri
K7S

f
1

^-650

675

/
>

700
700"—"700

Fig. 11. Gemiddelde verdamping van vrij water
oppervlak volgens Penman per jaar.

59

Fig. 12. Gemiddelde duur van de vorstvrije
periode.

Fig. 13. Gemiddelde windsnelheid per jaar.
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WADDEN - DISTRICT
DUIN - DISTRICT
HAF - DISTRICT
DELTA - DISTRICT
DRENTS - DISTRICT
VELUWS - DISTRICT
KEMPENS - DISTRICT
TWENTE - ACHTERHOEK - DISTRICT
NEDERRIJNSE LAAGVLAKTE
LOSS - DISTRICT
LIMBURGS - HEUVELLAND
VLAAMS - DISTRICT

valt met deze districten. Deze groeigebieden zijn de volgende (zie ook
figuur 14);
WADDENDISTRICT EN

DUINDISTRICT

Het Waddendistrict en het Duindistrict omvatten de Waddeneilanden en
de duinkust. Zij hebben een uitgesproken oceanisch klimaat, gekenmerkt
door geringe temperatuurverschillen tussen dag en nacht en tussen zomer
en winter. De grens ligt in aansluiting aan Van Soest bij Bergen (N.H.),
waar het kalkrijke duin overgaat in kalkarm duin. Het Waddendistrict heeft
een koeler klimaat dan het Duindistrict.
HAFDISTRICT EN DELTADISTRICT

Het Hafdistrict omvat de zeekleigebieden in de polders en in de
noordelijke provincies. Het Deltadistrict omvat de door de grote rivieren
afgezette kleigronden in Zeeland en West-Brabant.
DRENTS DISTRICT, VELUWS DISTRICT EN

KEMPENS DISTRICT

Oostelijk van de vorige twee groeigebieden loopt een strook van drie
groeigebieden met een reeds subatlantisch klimaat en met een van noord
naar zuid toenemende gemiddelde jaartemperatuur. Dit zijn het Drents dis-

Tabel 6.

Klimaatindexen Wadden- en Duindistrict.

Gemiddelde waarden van:

Wadden
district

Duin
district

jaartemperatuur (°C)
temperatuur in het vegetatieseizoen (°C)
neerslag in het vegetatieseizoen (mm)
jaarlijkse neerslag (ram)
verdamping volgens Penman (mm)
neerslagoverschot
ariditeitsindex in het jaar
ariditeitsindex in de hoofdgroeiperiode
aantal zomerdagen
aantal vorstdagen

9,2
14,6
295
725
775
125
38
24
5
38

9,6
15,1
315
750
750
125
38
25
12
45

Haf

Delta

district

district

9,2
15,0
315
700
725
175
36
27
12
50

9,6
15,6
310
700
725
150
36
26
15
46

Tabel 7.

Klimaatindexen Haf« en Deltadistrict.

Gemiddelde waarden van:

jaartemperatuur (°C)
temperatuur in het vegetatieseizoen (°C)
neerslag in het vegetatieseizoen (mm)
jaarlijkse neerslag (mm)
verdamping volgens Penman (mm)
neerslagoverschot (mm)
ariditeitsindex in het jaar
ariditeitsindex in de hoofdgroeiperiode
aantal zomerdagen
aantal vorstdagen
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trict, het Veluws district en het Kempens district. Het Kempens district
omvat behalve Midden- en Oost-Brabant ook Over- en Neder-Betuwe en de Tielerwaard.
Uit de klimaatindexen hieronder blijkt de Veluwe niet steeds een mid
denpositie in te nemen tussen Drente en de Kempen. Dit is een gevolg van
de hoogteligging waardoor het gebied iets kouder is en meer neerslag ont
vangt.
TWENTE-ACHTERHOEKDISTRICT EN HET DISTRICT VAN DE NEDERRIJNSE LAAGVLAKTE

Het door Van Soest als subcontinentaal beschreven Subcentreurope dis
trict, dat het gebied van de Gelderse Achterhoek, een deel van Twente en
Noord- en Midden-Limburg ten oosten van de Maas omvat is klimatologisch zo
heterogeen dat een tweedeling nodig was. Zo is gekomen tot de onderschei
ding Twente-Achterhoekdistrict en district van de Nederrijnse laagvlakte.
Beide hebben reeds een minder atlantisch klimaat dan de voorgaande groeigebieden. Het eerste koeler en vochtiger, het laatste warmer en vooral
droger.

Tabel 8. Klimaatindexen Drents, Veluws en Kempens district.
Gemiddelde waarden van:

Drents
district

jaartemperatuur (°C)
temperatuur in het vegetatieseizoen (°C)
neerslag in het vegetatieseizoen (mm)
jaarlijkse neerslag (mm)
verdamping volgens Penman (mm)
neerslagoverschot (mm)
ariditeitsindex in het jaar
ariditeitsindex in de hoofdgroeiperiode
aantal zomerdagen
aantal vorstdagen

8,8
14,6
365
775
675
275
41
33
20
75

Veluws
district
9,2
15,4
370
790
675
275
41
33
22
70

Kempens
district
9,5
15,5
320
700
690
200
36
28
25
60

Tabel 9. Klimaatindexen Twente-Achterhoekdistrict en Nederrijnse laagvlakte.
Gemiddelde waarden van:

jaartemperatuur (°C)
temperatuur in het vegetatieseizoen (°C)
neerslag in het vegetatieseizoen (mm)
jaarlijkse neerslag (mm)
verdamping volgens Penman (mm)
neerslagoverschot (mm)
ariditeitsindex in het jaar
ariditeitsindex in de hoofdgroeiperiode
aantal zomerdagen
aantal vorstdagen

62

Twente-Achterhoek
district

Nederrijnse
laagvlakte

9,2
15,3
352
750
650
250
39
32
24
70

9,6
15,7
310
680
690
150
35
28
26
65

Tabel 10. Klimaatindexen Lössdistrict en district Limburgs heuvelland.

Gemiddelde waarden van:

Lössdistrict

Limburgs
heuvelland

jaartemperatuur (°C)
temperatuur in het vegetatieseizoen (°C)
neerslag in het vegetatieseizoen (mm)
jaarlijkse neerslag (mm)
verdamping volgens Penman (mm)
neerslagoverschot (mm)
ariditeitsindex in het jaar
ariditeitsindex in de hoofdgroeiperiode
aantal zomerdagen
aantal vorstdagen

9.6
15,7
330
750
700
200
38
29
27
65

9,5
15,4
355
800
710
275
41
33

Gemiddelde waarden van:

2f>
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LÖSSDISTRICT EN DISTRICT LIMBURGS HEUVELLAND
Zuid-Limburg heeft door zijn zuidelijke ligging een dùidelijk afwij
kend klimaat. De grote hoogteverschillen geven aanleiding om de door Van
Soest gegeven indeling in een löss- en een krijtdistrict te handhaven.
Voor het laatstgenoemde district hebben wij de voorkeur voor de naam
Limburgs heuvelland. Het omvat de terreinen boven 150 m + NAP.

2.4.3.3

Microklimaat

In het voorgaande werd ons land op grond van verschillen in het alge
meen klimaat ingedeeld in groeigebieden. Binnen een bepaald groeigebied
treden echter ook klimaatverschillen op die in hoofdzaak worden veroor
zaakt door de topografie en door de begroeiing. We spreken dan van micro
klimaat.
TOPOGRAFIE
Het zal duidelijk zijn, dat het microklimaat op een noordhelling ge
heel anders is dan op een zuidhelling. Terwijl de zuidhelling direct door
de zon wordt beschenen, waardoor de temperaturen stijgen, de verdamping
wordt versterkt, 's winters de sneeuw eerder smelt en 's zomers de grond
uitdroogt, ligt de noordhelling in de schaduw, de temperaturen zijn er
minder extreem, 's winters blijft de sneeuw langer liggen en 's zomers
vindt minder uitdroging plaats.
De heersende wind - in ons land zuidwest - bepaalt de loef- en lij
zijde van een heuvel en beïnvloedt in sterke mate de neerslagverdeling,
maar daarnaast ook de verdamping, dus de vochtbalans.
In ons vlakke land speelt echter de topografie - met uitzondering
van Limburg, de Veluwe en.de Utrechtse heuvelrug - in vergelijking met
9ebergtestreken een ondergeschikte rol zodat hierop niet uitgebreid zal
worden ingegaan. Zulks temeer waar een en ander hierna - bij de behande
ling van de bosranden - nog uitvoerig ter sprake komt.
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Koude lucht is zwaarder dan warme en zakt bij windstil weer naar de
laagste gedeelten van het terrein. Deze laagste terreingedeelten zijn kou
der dan de omgeving en bij sterke afkoeling treedt condensatie en nevel
vorming op. 's Winters en in het voor- en najaar zal hier het eerst nacht
vorst optreden. Vandaar dat men spreekt van nachtvorstgaten waar jonge
aanplant herhaaldelijk bevriest.
In het verleden is wel geprobeerd deze nachtvorstgaten te karteren,
door jaren achtereen de door nachtvorst aangetaste jonge cultures in
kaart te brengen. Deze nachtvorstkartering heeft echter niet tot resultaat
geleid omdat de waarnemingen zich over een te lange periode - 10 jaar uitstrekten en gedurende die periode de topografie niet constant bleef.
De topografie wordt niet alleen bepaald door het reliëf maar ook door
de begroeiing. En doordat de begroeiing mede de plaats van de nachtvorst
gaten bepaalt en bovendien niet gelijk blijft (immers in de loop van 10
jaar groeit niet alleen het jonge bos doch wordt ook kaprijp bos geveld).
Hierdoor verplaatsen zich ook de nachtvorstgaten in de loop der tijd.
Nachtvorstgatenkartering heeft dus alleen zin wanneer er een methode
is die snel tot resultaat leidt. Als zodanig is de grondnevelkartering
beter bruikbaar.
Het feit dat de begroeiing mede de plaats van de nachtvorstgaten kan
bepalen kunnen we ons ten dienste maken door in de begroeiing in te grij
pen. Bij het afzakken van koude lucht langs een helling naar het laagste
punt kan de koude lucht tegen een singel of een bosrand blijven hangen.
Door in dit bos of in de singel of wal een sleuf te kappen kan de koude
lucht naar lager terrein verder afvloeien. Men spreekt dan van vorstdrainage.
Ook de bedekking van de bodem - bijvoorbeeld door een grasmat - kan
de temperatuuruitwisseling tussen warmere ondergrond en koude lucht ver
hinderen. Een grasmat, bosbessenmat of zelfs strooisellaag werkt dan als
deken. Op vol bewerkte grond zonder begroeiing treedt nachtvorst dan ook
minder snel op. In de tuinbouw vindt dit wel toepassing doch in de bos
bouw is vermindering van het nachtvorstgevaar door volledige grondbewer
king in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.
Weliswaar kan men, bijvoorbeeld bij bebossing van bouw- en grasland,
zorgen voor een volledige grondbewerking, doch deze terreinen zullen spoe
dig weer begroeien en het zwart houden door bijvoorbeeld frezen is in dit
verband met de wortelontwikkeling van de jonge cultuur vaak een middel,
dat erger is dan de kwaal. Ook chemische bestrijding van de onkruiibegroeiing helpt niet daar het er niet toe doet of de warmte-isolerende
deken dood dan wel levend is.
BEGROEIING

De invloed die de begroeiing heeft op het microklimaat resulteert in
het geval van bos in het bosklimaat. Dit wordt in het algemeen gekenmerkt
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door windrust, weinig extreme temperatuurverschillen, daardoor geringere
verdamping, een langzamer toetreden van de regen tot de grond en een even
eens langzamer afvloeien van de neerslag (sponswerking).
Grote verschillen in microklimaat vindt men aan de bosranden. Aan de
bosrand onderscheidt men een binnen- en een buitenzoom, waarvan de breedte
door de hoogte van de zonnestand wordt bepaald en die dus 's winters aan
zienlijk breder is dan 's zomers. Op onze breedtegraad rekenen wij met
een zoombreedte voor de buitenzoom van li x de boomlengte.
De oostrand van het bos ontvangt reeds 's morgens vroeg - vanaf het
opgaan van de zon - in de buitenzoom het volle zonlicht terwijl de binnen
zoom weinig zon ontvangt. Dit duurt tot het middaguur waarna eerst de bin
nenzoom en geleidelijk ook de buitenzoom in de schaduw komen te liggen.
In beide zomen is inmiddels de nachtelijke dauw verdampt. Bovendien lig
gen beide zomen bij de heersende zuidwesten- en westenwinden in de regenschaduw.
De westrand van het bos daarentegen ligt 's morgens in de schaduw en
de buitenzoom komt pas tegen het middaguur in het zonlicht. Dit licht be
reikt de binnenzoom pas veel later en het gevolg is dat de ochtenddauw
lang blijft liggen en de verdamping daarvan - althans in de binnenzoom pas begint wanneer de zon al weer daalt, de temperatuur en daarmee de ver
damping afneemt. Bovendien profiteren aan de westrand bij heersende wind
de beide zomen van de neerslag. Als gevolg daarvan is de vochtvoorziening
aan de westrand van het bos veel gunstiger dan aan de oostrand.
Aan de zuidrand van het bos liggen binnen- en buitenzoom vrijwel het
gehele jaar in de zon. Doordat de zonnestand gedurende de middaguren het
hoogste is is de binnenzoom er echter smaller dan aan oost- of westzijde.
De noordzoom is voor jonge cultures het gunstigst. In de binnenzoom is
het klimaat vrijwel gelijk aan dat van het gesloten bos. De buitenzoom
daarentegen ontvangt meer indirect licht. Gedurende het winterhalfjaar
(van 23 september tot 21 maart) ontvangt de noordelijke buitenzoom geen
direct zonnelicht doch ligt voortdurend in de schaduw.
Men kan behalve de zomen aan de hoofdwindrichting ook tussengelegen
standen bestuderen, waar de beinvloeding door regen en wind, door licht
en schaduw weer anders is. In dit verband is het schema van de randen
van een achthoekig bos (zie figuur 15) interessant.
In het algemeen kan men stellen dat voor natuurlijke verjonging de
West-<

noordwest- en noordzomen het gunstigst en de oost-, zuidoost- en

zuidzomen het ongunstigst zijn. In verband met stormgevaar is het opknap
pen van het bos aan west- en noordwestkant riskant, zodat de noordrand
van het bos voor verjonging de voorkeur verdient. Bij gemengde beplan
tingen speelt de lichtbehoefte van de verschillende houtsoorten een rol.
meest schaduwverdragende worden in de binnenzoom, de minder schaduwverdragende in de buitenzoom verjongd. Door de zoom geleidelijk meer of
winder snel over de kapvlakte te laten voortschrijden houdt men het be65
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1 door regen bevochtigd oppervlak

•

' door de zon beschenen oppervlak

bovenaanzicht

Fig. 15. Invloed van zon en regen op verschillend geëxponeerde bosranden.

invloeden van de verdeling van licht- en schaduwhoutsoöirten in de mengcultuur in de hand.
Eenzelfde principe ligt ten grondslag aan de groepenkap. Kleine open
plekken in het bos behouden het microklimaat en zijn voor natuurlijke ver
jonging geschikt. Bij het in de loop van de tijd groter maken van de groe
pen kan men dit in zuidelijke richting veiliger en beter doen dan in noor
delijke. Aan de noordkant van de groep immers ontstaat een zuidzoom.
2.4.4

VEGETATIE EN BODEMVRUCHTBAARHEID
Bij de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor bos is het bodem

profiel als geheel een belangrijk uitgangspunt. Toch is de geschiktheid
van een grond, uitsluitend op basis van in het veld waarneembare bodem
eigenschappen of -kenmerken, niet goed vast te stellen. Het probleem is
namelijk dat binnen eenzelfde bodemeenheid (bij karteringen kaarteenheid
genoemd), als gevolg van verschillen in bodemvruchtbaarheid, nogal grote
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verschillen in bodemgeschiktheid voorkomen.
De bodemvruchtbaarheid kan worden vastgesteld door analyse van de
grondmonsters, maar deze methode is tijdrovend en duur. Gebleken is ech
ter dat de vegetatie een redelijke aanwijzing kan geven over de boderavruchtbaarheid. Deze aanwijzingen zijn altijd relatief; dat wil zeggen dat
binnen een bodemsubgroep of binnen een aantal nauw verwante bodemeenheden
kan worden vastgesteld dat de ene plek rijker is dan de andere. Absolute
gegevens over de zuurgraad, stikstof- en fosforgehalte kunnen hieraan nog
niet worden ontleend.
Het verband tussen boomgroei en vegetatie is vooral in naaldbossen
op zandgronden onderzocht. De invloed van verschillen in bodemvruchtbaar
heid is op deze gronden ook het grootst. Voor de klei- en veengronden is
over dit verband veel minder bekend, zodat hier een beoordeling van de
bodemvruchtbaarheid aan de hand van de vegetatie met de nodige voorzich
tigheid moet worden gehanteerd.
Bij een beoordeling van de bodemvruchtbaarheid door middel van de
vegetatie wordt onderscheid gemaakt tussen lichte en donkere bossen:
~ lichte bossen bestaan uit houtsoorten die veel licht doorlaten, zoals
lariks, eik en enkele dennesoorten
- donkere bossen bestaan uit houtsoorten die weinig licht doorlaten,
zoals fijnspar, douglas en beuk.
Zowel voor de lichte als voor de donkere bossen zijn een aantal plantengezelschappen gedefinieerd, die een aanduiding kunnen geven over de voe
dingstoestand van de grond. Deze gezelschappen zijn aangegeven met de namen van twee of drie van de meest voorkomende planten in dat gezelschap
(bijlage B.4.1.1).
Voor de praktische toepassing van dit systeem van vegetatiekartering kan niet worden volstaan met het vaststellen van de aanwezigheid van
een of twee van de meest voorkomende soorten. Vooral ook omdat tussen de
verschillende gezelschappen veel geleidelijke overgangen voorkomen is
voor een juiste interpretatie veel praktische ervaring en een uitgebreide
toelichting nodig. Hiervoor wordt verwezen naar Bannink, Leys en Zonne
veld (1973).
Aan de hand van tabel 11 en 12 en figuur 16 en 17 kan globaal worden
vastgesteld tot welk gezelschap de bodemvegetatie in een bepaalde opstand
°f een deel daarvan behoort. In tabel 11 en 12 zijn een groot aantal bosPlanten in soortengroepen (zogenaamde sociologische groepen) ingedeeld.
Met deze lijst wordt vastgesteld welke groepen van plantensoorten aanwe
zig zijn en in welke mate de verschillende soorten voorkomen. In figuur
16 en 17 is aangegeven welke groepen van plantensoorten gezamenlijk kun
nen voorkomen binnen een gezelschap. Met behulp van deze figuur kan wor
den vastgesteld tot welk gezelschap de combinatie van plantensoorten in
een bepaalde opstand behoort.
Uit figuur 16 en 17 blijkt duidelijk dat enkele groapen van planten67
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pen in de lichte naaldbosformatie. (Bedekkingsgraad = abundantie bedekking).
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Uit de figuur blijkt duidelijk dat enkele groepen van plantensoorten
soorten in een groot aantal gezelschappen kunnen voorkomen; zo komen de
soorten uit de Hypnum-groep voor in de gezelschappen Al tot en met KI. De
bedekkingsgraad en de aanwezigheid van andere soortengroepen bepalen dan
het gezelschap.
Zo wordt bijvoorbeeld een vegetatie die voornamelijk bestaat uit
braam en stekelvaren, niet zonder meer tot het gezelschap

R2

gerekend.

Wanneer naast deze twee soorten ook regelmatig soorten uit de groepen
14, 15 en 16 optreden dan wordt deze vegetatie gewaardeerd met KI,
het gezelschap van grote brandnetel en stekelvaren.
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Het vaststellen van gezelschappen in de donkere bossen is nog moei
lijker dan in de lichte bossen, omdat hier zowel het aantal soorten als
het aantal individuen door lichtgebrek meestal erg gering is.
Bij het gebruik van de vegetatie voor de geschiktheidsbeoordeling
van zandige gronden moet er rekening mee worden gehouden dat de meeste
Nederlandse bossen nog erg jong zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat voor
de boomgroei gunstige factoren in de ondergrond (nog) niet tot uitdruk
king komen in de vegetatie.
Bij toepassing van het systeem is het vooral ook van belang te we
ten dat:
- Niet alle plantensoorten overal in Nederland voorkomen. Een bekend voor
beeld hiervan is de rankende helmbloem, die in het noorden zeer algemeen,
maar in het zuiden slechts weinig voorkomt. Bovendien is deze eenjarige
soort ook niet elk jaar even talrijk.
- De eisen die de vegetatie en de boomsoorten stellen aan de vocht- en
voedingsstoffenvoorziening lopen niet altijd parallel. Zo leidt op droge
gronder) een iets hogere vruchtbaarheid vaak wel tot een rijkere vegetatie,
maar de groei van de bomen is dan niet beter.
- De leeftijd en de dunningstoestand van een opstand zijn ook van invloed
op de vegetatie. Zo lijkt de vegetatie in open opstanden vaak wat rijker
en in dichte, gesloten opstanden vaak wat armer.

Tabel 11. De sociologische groepen in lichte opstanden, voornamelijk van Pinus en
Larix (formatie L).

1. CLADONIA-GROEP. Planten van extreem oligotrofe en/of droge, uiterst
humusarme standplaatsen:
a. overal voorkomend: diverse Cladonia-soorten (struikvormig korstmos,
zogenaamd 'Rendiermos'); Polytrichum piliferum; Dicranum spurium;
Ptilium ciliare; Polytrichum juniperinum; Barbilophoz_ia barbata; Cornicularia aculeata.
.
b. op relatief humeuze gronden: Calluna vulgaris; Juniperus communis1'.
2. HYPNUM-GROEP. Planten betrekkelijk indifferent ten opzichte van stand
plaats, maar dominant op oligotrofe tot matig mesotrofe gronden:
Hypnum cupressiforme; Dicranum scoparium; Dicranum polysetum2; Leucobryum glaucum; Pohlia nutans; Campylopus flexuosus; Pleurozium schreberi; Lophocolea bidentata enL.heterophylla; Polytrichum formosum2;
Plagiothecium undulatum enP.laetum; Dicranella heteromalla; Ceratodon
purpureus; Aulacomnium androgynum; Rhytidiadelphus loreus.
3. VACCINIUM-DESCHAMPSIA-GROEP. Planten dominant in 'oudere' opstanden,
(respectievelijk generaties) op oligotrofe tot mesotrofe standplaat
sen: Vaccinium myrtillus; Deschampsia flexuosa (alleen dominant jd
meer mesotrofe gronden).
4. RUMEX-FESTUCA-GROEP. Planten van oligotrofe tot mesotrofe, overwegend
droge tot zeer droge standplaatsen:
a. overal voorkomend: Rumex acetosella; Festuca rubra; Luzula campestris;
Agrostis canina var. arida (ssp. montana); Anthoxanthum odoratum;
Carex pilulifera; Amelanchier laevis; Genista pilosa; Genista anglica;
Festuca ovina.
b. op nauwelijks geconsolideerd stuifzand en in bos, met gereduceerde
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vitaliteit of alleen vegetatief: Carex arenaria; Corynephorus canescens; Spergula vernalis.
5. SORBUS-PRUNUS-GROEP. Planten van mesotrofe standplaatsen maar tevens
op betrekkelijk oligotrofe gronden: Sorbus aucuparia; Agrostis tenuis;
Prunus serotina; Betula verrucosa; Quercus spec.div.
6. GALIUM HERCYNICUM-GROEP. Planten van duidelijk mesotrofe standplaatsen
met brede amplitudo:
a. overal voorkomend: Galium hercynicum (saxatile); Castanea sativa;
Populus tremula.
b. op oudere bos-standplaatsen: Maianthemum bifolium; Pteridium aquilinum.
7. DRYOPTERIS-GROEP. Planten van mesotrofe en matig eutrofe standplaat
sen met nauwe amplitudo: Dryopteris austriaca; Dryopteris spinulosa.
8. RUBUS 'FRUTICOSUS'-GROEP. Planten van mesotrofe tot eutrofe stand
plaatsen met brede amplitudo: Rubus 'fruticosus'3; PseudoscleroDOdium
purum; Epilobium angustifolium; Holcus lanatus; Viola canina; Senecio
sylvaticus; Veronica officinalis.
9. LONICERA PERICLYMENUM-GROEP. Planten van mesotrofe tot eutrofe stand
plaatsen met optimale vochtvoorziening: Lonicera periclymenum.
10. HOLCUS MOLLIS-GROEP. Planten van mesotrofe (aan de rijke kant) en
eutrofe standplaatsen:
a. overal voorkomend: Holcus mollis; Corydalis claviculata; Hieracium
umbellatum; Epipactis helleborine; Eurhyngium praelongum; Hex aquifolium.
b. alleen in oude bossen: Teucrium scorodonia.
11. RUBUS IDAEUS-GROEP. Planten van mesotrofe (aan de rijke kant) tot
eutrofe standplaatsen met zeer gunstige vochthuishouding: Rubus
idaeus; Pyrola rotundifolia; Polypodium vulgare; Prunus avium.
12. OXALIS-DRYOPTERIS FILIX-MAS-GROEP. Planten van betrekkelijk eutrofe
standplaatsen: de mossen kunnen lokaal (vooral op vers omgewoelde
aarde) op meer mesotrofe gronden optreden: Oxalis acetosella; Galeopsis tetrahit; Mnium hornum; Moehringia trinervia; Polygonatum multiflorum; Dryopteris filix-mas; Acer pseudoplatanus; Corylus avellana;
Crataegus monogyna; Crataegus oxyacantha; Anemone nemorosa; Epilobium
montanum; Stellaria holostea; Taxus baccata; Fragaria vesca; Atrichum
undulatum; Solidago virgaurea; Luzula pilosa; Scrophularia nodosa;
Viola riviniana; Hedera helix; Convallaria majalis.
13. STELLARIA MEDIA-GROEP. Planten van eutrofe of anderszins (onder ande
re als gevolg van snel mineraliserende humus) steeds voedselrijke
ruderale plaatsen: Stellaria media; Polygonum persicaria; Poa trivialis; Sonchus asper; Alopecurus pratensis; Rumex acetosa; Taraxacum
'officinale' s.l.; Cerastium holosteoides; Poa pratensis; Veronica
serpyllifolia; Prunella vulgaris; Ranunculus acris; Senecio vulgaris;
Brachythecium rutabulum.
14. URTICA DIOICA-GROEP''. Planten van extreem ruderale gronden:
a. overal voorkomend: Urtica dioica; Galium aparine; Cirsium arvense;
Lamium album; Arctium lappa; Aegopodium podagraria.
b. alleen op droge standplaatsen: Sambucus nigra; Solanum dulcamara; Humulus lupulus.
15. RUBUS1CAESIUS-GERANIUM ROBERTIANUM-GROEP4. Planten van diverse, zeer
eutrofe (onder andere stikstofrijke), ruderale en vochtige standplaat
sen: Rubus caesius; Geranium robertianum; Geum urbanum; Heracleum
sphondylium; Melandrium rubrum; Anthriscus sylvestris; Equisetum hie-
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male; Ranunculus ficaria; Ribes sylvestre; Ribes uva-crispa; Stachys
sylvatica; Listera ovata; Carduus crispus; Fraxinus excelsior; Sym
phytum officinale; Glechoma hederacea; Prunus padus.
16. TORILIS-GROEpS. planten van diverse zeer eutrofe tot ruderale stand

plaatsen: Toriiis japonica; Aesculus hippocastanum; Pastinaca sativa;
Senecio jacobaea; Galium verum; Picris hieracioides; Vicia cracca;
Achillea millefolium; Linaria vulgaris; Plantago lanceolata; Cerastium arvense; Lotus corniculatus; Veronica chamaedrys; Viola odorata;
Campanula rapunculoides; Cornus sanguinea; Prunus spinosa; Melica
uniflora; Rosa canina; Dactylis glomerata; Ulmus spec.div.; Populus
alba; Polygonum dumetorum; Galium mollugo; Carduus nutans; Viola tri
color; Symphoricarpos rivularis; Populus candicans; Viola hirta; Rhytidiadelphus triquetrus; Mnium spec.div.

17. NOORDELIJKE GROEP®. Op extreem arme gronden: Vaccinium vitis-idaea;
Cladonia rangiferina.
18. NOORDELIJKE GROEP®. Op zeer arme en 'rijkere' gronden: Empetrum ni
grum.
19. NOORDELIJKE GROEP®. Niet op de allerarmste gronden: Goodyera repens;
Lycopodium complanatum; Listera cordata; Linnaea borealis; Dryopteris
linnaearia; Lycopodium selago; Lycopodium annotinum; Lycopodium clavatum; Hylocomium splendens; Ptilium crista-castrensis; Vaccinium uliginosum; Pyrola minor.
20. CALAMAGROSTIS EPIGEJOS-GROEP. Planten van ongeconsolideerd, relatief
rijk(duin)zand.
21. HIPPOPHAË RHAMNOIDES-GROEP. Voornamelijk relicten uit duinstruwelen,
standhoudend in kalkminnende ondergroei van dennebos.
22. MOLINIA CAERULEA-GROEP. Soorten van vochtige tot natte, oligotrofe
tot mesotrofe standplaatsen. Het optreden van Molinia kan sterk wor
den bevorderd door ten qevolae van overtuiving of grondbwerking op
pervlakkig losse grond:
a. op de meest oligotrofe gronden: Molinia caerulea; Erica tetralix;
Sphagnum spec.div.
b. andere soorten: Frangula alnus; Betula pubescens; Geatiana pneumonanthe; 'Cephalozia' sp.div.; Lepidozia reptans; Calypogeia spec.div.;
23. POTENTILLA ERECTA-GROEP. Planten van vochtige tot natte, mesotrofe
standplaatsen: Potentilla erecta; Myrica gale; Salix spec.div.; Juncus conglomeratus; Thuidium tamariscinum; Juncus squarrosus; Blechnum spicant; Hydrocotyle vulgaris; Sieglingia decumbens; Osmunda
regalis; Polytrichum commune; Nardus stricta; Carex nigra; Juncus effusus; Agrostis canina var. fascicularis.
24. ATHYRIUM FILIX-FEMINA-GROEP. Planten van vochtige tot natte eutrofe
standplaatsen: Athyrium filix-femina; Lysimachia vulgaris; Polygonum
amphibium; Equisetum palustre; Mentha aquatica; Potentilla reptans;
Lotus uliginosus; Lychnis flos-cuculi; Calamagrostis canescens;
Lythrum salicaria; Stachys palustris; Lycopus europaeus; Cirsiu.! Pa
lustre; Galium palustre; Phragmites communis; Valeriana officinalis;
Viburnum opulus; Angelica sylvestris; Epilobium hirsutum; Ranunculus
repens; Eupatorium cannabinum; Solanum dulcamara; Filipendula ulmaria;
Cardamine pratensis; Mnium affine; Ajuga reptans; Deschampsia caespitosa; Alnus glutinosa; Humulus lupulus; Ribes nigrum; Atriplex patula;
Climacium dendroides; Scutellaria galericulata.
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1. De plaatsing van deze soort in groep Ll is nog twijfelachtig; buiten het bos komt
hij ook op rijkere gronden voor. Concurrentie (licht) kan de beperking tot de
armste (open) typen bewerkstelligen.
2. Duidelijk optimum in vegetatietypen A2 en Hl.
'3. Kortheidshalve voor Robus sectie Morifera excl. ondersectie Trivialis.
4. Voorlopige indeling van de soorten op eutrofe tot zeer eutrofe groeiplaatsen
(L14, L15 en L16).
5. Voorlopige indeling van de soorten op eutrofe tot zeer eutrofe groeiplaatsen
(L14, L15 en Ll6).
6. Planten met een duidelijke boreale (boreaal-atlantische en/of boreaal-continentale)
verspreiding. De groepen L17, L18 en L19 bevatten soorten die algemeen in natuurlijke
(boreale) dennenbossen worden aangetroffen en zich in Nederland deels als neofyten
gedragen.

Tabel 12. De socio-oecologische groepen in de donkere opstanden, voornamelijk van
douglas, Tsuga, Picea en Abies (formatie D).

1. PAXILLUS-GROEP. Optimaal op droge fosfaatarme gronden: Paxillus involutus; Calluna vulgaris.
2. CAMPYLOPUS-POHLIA-GROEP. Soorten betrekkelijk indifferent ten opzich
te van voedselrijkdom en vocht:
a. optimaal op gronden met stikstofarme organische stof: Pohlia nutans;
Dicranum scoparium; Hypnum cupressiforme; Leucobryum glaucum.
t>- andere soorten: Campylopus flexuosus; Mycena galopoda; Naematoloma cf.
fasciculare; Lophocolea bidentata.
3. MNIUM HORNUM-GROEP. Soorten met enige voorkeur voor gronden rijk aan
voedingsstoffen (P en/of K en/of N): Mnium hornum; Plagiothecium laetum; Polytrichum formosum; Quercus robur enQ.borealis; Betula verruco
sa; Frangula alnus; Prunus serotina.
SORBUS AUCUPARIA-GROEP. Soorten met enige voorkeur voor voedselrijkdom:
Sorbus aucuparia; Amelanchier laevis; Fagus sylvatica (opslag); Pseu
dotsuga menziesii (opslag); Sambucus nigra; Pteridium aquilinum;
Eurhynchium praelongum; Atrichum undulatum; Pseudoscleropodium purum;
Epilobium angustifolium; Senecio sylvaticus; Larix (opslag); Vaccinium myrtillus.
5. STELLARIA MEDIA-GROEP. Akkeronkruiden met voorkeur voor fosfaat- en/
of kalirijke niet-natte gronden: Stellaria media; Vicia sativa ssp.
angustifolia; Vicia hirsuta; Solanum nigrum; Galeopsis tetrahit;
Taraxacum 'officinale' coll.; Polygonum persicaria; Poa annua; andere
akkeronkruiden.
GALIUM HERCYNICUM-GROEP. Soorten met voorkeur voor matig tot relatief
voedselrijke iets droge gronden: Galium heicynicum; Rumex acetosella;
Agrostis tenuis; Deschampsia flexuosa.
7- RUBUS-DRYOPTERIS-GROEP. Soorten met voorkeur voor matig tot relatief
voedselrijke gronden: Rubus sectie moriferi excl. ondersectie trivialis ('Rubus fruticosus'); Dryopteris spinulosa; Dryopteris austriaca;
Holcus lanatus; Luzula campestris; Carex pilulifera; Agrostis canina
var. arida; Acer pseudoplatanus (voornamelijk kiemplanten); Phallus
impudicus.
8-

LONICERA PERICLYMENUM-GROEP. Soorten met voorkeur voor redelijk vochthoudende, voedselrijke gronden (zie ook groep 11): Lonicera periclymenum; Moehringia trinervia? Urtica dioica? Digitalis purpurea; Rubus
idaeus; Ribes sylvestre.
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Tabel 12. vervolg

9. CORYDALIS CLAVICULATA-GROEP. Soorten met voorkeur voor voedselrijke
gronden, waarschijnlijk vooral in oudere, meer in evenwicht verkeren
de bossen: Corydalis claviculata; Oxalis acetosella; Hedera helix;
Epilobium montanum; Teucrium scorodonia; Viburnum opulus; Viola riviniana; Scrophularia nodosa.
10. MOLINIA CAERULEA-GROEP. Soorten van voedselarme, vochtige tot natte
gronden:
a. soort met vrij grote spreiding naar voedselrijkere en droge gronden:
Tricholomopsis rutilans.
b. andere soorten: Molinia caerulea; Calypogeia trichomanis; Erica tetralix.
11. ATHYRIUM FILIX-FEMINA-GROEP. Soorten van voedselrijke, vochtige tot
natte gronden (zie ook groep 8): Athyrium filix-femina; Solanum dulca
mara.

2.5 Bodemgeschiktheidsbeoordeling
2.5.1

INLEIDING
Wanneer men ervan uitgaat dat het bos in de huidige Nederlandse sa

menleving een meervoudige doelstelling heeft, te weten het verkrijgen van
een zo groot mogelijk profijt op het gebied van de houtproduktie, de re
creatie en de natuur- en milieubescherming, dan zal een bos in het alge
meen beter aan deze doelstelling beantwoorden wanneer het sneller tot
wasdom komt en de boomsoortensamenstelling gevarieerder is.
Bij de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor bos gaat men er dan
ook van uit dat de geschiktheid van een grond voor bos toeneemt naarmate
het aantal boomsoorten dat erop kan groeien groter en de groei van die
bomen beter is.
Volgens de huidige inzichten wordt de groei van bomen in belangrijke
mate bepaald door de in de grond aanwezige hoeveelheid voor de bomen op
neembare voedingsstoffen en de hoeveelheid beschikbaar bodemvocht en bodemlucht in het groeiseizoen. De behoefte aan deze hoeveelheden, die no
dig zijn voor een goede groei van de bomen, loopt per houtsoort vrij sterk
uiteen. Wat voor de ene nog voldoende is kan voor de andere een tekort be
tekenen.
Als men de behoefte aan deze hoeveelheden bij benadering kent en men
wil voor een bepaalde grond een uitspraak doen over de te verwachter: groei
van de verschillende houtsoorten, dan zal bekend moeten zijn in hoeverre
de grond in deze behoefte kan voorzien. De eigenschappen en hoedanigheden
van de grond kunnen daar uitsluitsel over geven.
De eigenschappen en hoedanigheden van de grond, die geacht worden
voor de geschiktheidsbeoordeling van doorslaggevende betekenis te zijn,
worden aangeduid met de term beoordelingsfactoren. Het zijn:
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- de ontwateringstoestand van de grond (zuurstofvoorziening)
- de voedingstoestand
- het vochtleverend vermogen
- de zuurgraad.
De grootte van een beoordelingsfactor wordt als regel in een drieof vijfdelige schaal (gradaties) weergegeven (zie bijlage B.4.1).
Het doen van uitspraken over de te verwachten groei van bomen op
grond van beoordelingsfactoren, veronderstelt een zekere kennis over de
samenhang tussen de groei en de gradaties in de beoordelingsfactoren.
Deze kennis is nog betrekkelijk fragmentarisch en niet voor alle hout
soorten en op alle gronden even intensief onderzocht. Van een aantal hout
soorten en gronden is deze samenhang dan ook beter bekend dan van andere.
De betrouwbaarheid van de groeiverwachting loopt dientengevolge nogal uit
een. In enkele gevallen zullen de uitspraken over de te verwachten groei
berusten op veronderstellingen of op vrij vergaande extrapolatie van el
ders opgedane ervaringen. Naarmate het onderzoek voortschrijdt, zullen
deze uitspraken betrouwbaarder of gewijzigd moeten worden.
2.5.2
2.5.2.1

BEOORDELINGSFACTOREN
Ontwateringstoestand

De ontwateringstoestand is een beoordelingsfactor die van belang
wordt geacht in verband met de zuurstofvoorziening van de boomwortels.
Onvoldoende ontwatering kan vooral bij dichte gronden leiden tot zuurstof
gebrek in de wortelzone en daarmee tot een slechte groei van de bomen.
Hierbij gaan wij ervan uit, dat een diepere grondwaterstand in het alge
meen een betere doorluchting van de grond geeft. Bij het onderscheiden
van gradaties in de ontwateringstoestand geldt de diepte van de gemiddeld
hoogste grondwaterstand (GHG) als voornaamste maatstaf. Informatie over
de GHG geeft de grondwatertrappenkaart.
Over het verband tussen de ontwateringstoestand van een grond en de
groei van de bomen is enige veldervaring opgedaan en staan wat onderzoek
resultaten tot onze beschikking. In grote lijnen kan men zeggen dat beuk
en douglas bijzonder gevoelig zijn voor ondiepe grondwaterstanden. Popu
lier, wilg, es en vooral de els daarentegen verdragen een ondiepe grond
waterstand vrij goed. De andere houtsoorten staan daar tussenin. De ont
wateringstoestand wordt in vijf gradaties weergegeven in bijlage B.4.1.2.
2.5.2.2

Voedingstoestand

De voedingstoestand is een beoordelingsfactor die omschreven kan
worden als de mate waarin de grond is voorzien van voedingsstoffen die
voor de groei van de bomen noodzakelijk zijn. In de bosbouw beschouwt
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men de voedingstoestand van de grond als een min of meer blijvende bodem
eigenschap (kringloop). Blijvend wil in dit verband zeggen: betrekkelijk
onveranderlijk binnen een periode van tenminste één omloop. Gedurende
deze omloop worden immers geen voedingsstoffen van betekenis meer van bui
tenaf aan de grond toegevoegd of onttrokken.
Het voedingsstoffenniveau van gronden onderling kan sterk uiteenlo
pen. Voor de kleigronden zal deze in de regel hoger zijn dan voor de zand
gronden. Een moeilijkheid bij de toepassing van de voedingstoestand is dat
er nog weinig bekend is over de samenhang tussen de soort en de hoeveel
heid voedingsstoffen in de grond en de groei van de verschillende hout
soorten. Een vaste maatstaf voor de voedingstoestand, bijvoorbeeld in de
vorm van gewichtshoeveelheden van de afzonderlijke voedingselementen, ont
breekt.
Het is echter een bruikbaar uitgangspunt gebleken dat met behulp van
gegevens over de aard van het moedermateriaal, het vroegere of huidige
bodemgebruik en vooral de spontane vegetatie, verschillen in de voedings
toestand van de grond aangegeven kunnen worden die voor de boomgroei van
betekenis zijn.
De voedingstoestand wordt voor de veengronden, de zand-, leem- en
zavelgronden met minder dan 2 5% lutum en voor de kleigronden met meer dan
25% lutum, elk afzonderlijk in vijf gradaties weergegeven in bijlage
B.4.1.4. Het toekennen van deze gradaties berust soms alleen op gegevens
van de grond (bodemsubgroep) of van het moedermateriaal, soms ook wel
alleen op het bodemgebruik of de vegetatie, doch meestal is het een com
binatie van gegevens over grond, vegetatie en het huidige of vroegere
bodemgebruik.
2.5.2.3

Vochtleverend vermogen

Het vochtleverend vermogen van de grond is van betekenis voor de
vochtvoorziening van de bomen gedurende het groeiseizoen. Tussen de gron
den onderling bestaan grote verschillen in vochtleverend vermogen. Het is
sterk afhankelijk van de in de wortelzone aanwezige en voor de boomwor
tels opneembare hoeveelheid vocht en van de hoeveelheid die capillair van
uit het grondwater aan de wortelzone kan worden geleverd.
Deze hoeveelheden worden bepaald door de dikte en het vochthoudend
vermogen van de wortelzone, de afstand tussen de onderkant van de wortel
zone en de grondwaterstand gedurende het groeiseizoen en het capillaire
geleidingsvermogen van de ondergrond boven het grondwaterniveau.
Ook tussen de houtsoorten onderling zijn belangrijke verschillen in
de hoeveelheid vocht die voor een goede groei nodig is. Over de samenhang
tussen het vochtleverend vermogen van de grond, de vochtbehoefte en de
groei van de bomen staan ons enige gegevens ter beschikking. In het alge
meen kan men zeggen dat de vochtbehoefte van de populier, wilg, els, es,
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Japanse lariks, fijnspar en sitkaspar, aanmerkelijk groter is dan van de
douglas, groveden, Corsicaanse den en Oostenrijkse den.
Het vochtleverend vermogen van de gronden wordt in vijf gradaties
•weergegeven in bijlage B.4.1.5. Deze gradaties worden afgeleid van gege
vens over het bodemprofiel (aard en dikte van de humeuze bovengrond,
humusgehalte, textuur, aard van de ondergrond) en de grondwaterstand. In
formatie hierover geeft ons de bodem- en grondwatertrappenkaart.
2.5.2.4

Zuurgraad

De zuurgraad is eigenlijk een onderdeel van de voedingstoestand maar
wordt uit praktische overwegingen afzonderlijk aangegeven. De zuurgraad
wordt uitgedrukt in pH-KCl waarden.
In de bosbouw is vrij algemeen bekend dat hoge pH-waarden van de
grond een ongunstige invloed hebben op de gezondheidstoestand van naald
houtsoorten. Een uitzondering hierop vormen de Pinus nigra-soorten. Bij
pH—KCl waarden hoger dan 4,5 à 5 neemt de kans op wortelrot toe zodat aan
plant van naaldhoutsoorten op dergelijke gronden niet meer verantwoord is.
Bij de geschiktheidsbeoordeling van gronden voor naaldhoutsoorten is het
dan ook van belang de pH bij benadering te kennen.
Omdat de kennis over het verband tussen de boomgroei en de pH van de
grond nog erg onvolledig is, volstaat men ermee de zuurgraad zeer globaal
in drie gradaties weer te geven in bijlage B.4.1.3. Hiermee worden gronden
onderscheiden waarop zonder veel risico naalhoutsoorten kunnen worden ge
teeld en gronden waarop een aantal naaldhoutsoorten beter niet kan worden
aangeplant in verband met het grote risico van wortelrot en dergelijke.
Het onderscheiden van gradaties in de zuurgraad van de grond berust
in hoofdzaak op gegevens over de aard van het moedermateriaal (geolo
gische afzetting) en het koolzurekalkverloop in de grond.
In grote lijnen komt het erop neer dat gradatie 1 (pH-KCl > 6*s)
wordt toegekend aan de kalkrijke of kalkhoudende zee- en rivierkleiafzet
tingen, gradatie 2 (pH-KCl 4^-6^) aan de kalkarme of gedeeltelijk ontkalkte zee- en rivierafzettingen en gradatie 3 (pH-KCl < 4^) aan de kalkloze,
Pleistocene zandgronden, sommige oude kleigronden en de stuifzandgronden.
2-5.3

TOEPASSING VAN DE BEOORDELINGSFACTOREN EN DE GROEIMAATSTAF
De huidige kennis van en inzichten in de samenhang tussen groei en

gezondheidstoestand van de bomen en de beoordelingsfactoren kan worden
samengevat in tabellen, die per houtsoort de groeiverwachting geven voor
alle mogelijke combinaties van de beoordelingsfactoren. Dit zijn de door
de Stichting voor Bodemkartering vervaardigde sleutels.
Door aan de hand van een bodemprofiel de grootte van alle beoordelinggsfactoren vast te stellen, kan de groeiverwachting worden geschat.
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Voor de praktijk is het echter van belang dat kan worden vastgesteld hoe
de groeiverwachting is op bepaalde gronden.
De Stichting voor Bodemkartering heeft nu de volgende werkwijze ge
kozen: informatie over de bodemgesteldheid en over de grondwatertrappen
wordt op bodemkaarten vermeld. Uit deze gegevens zijn de beoordelingsfac
toren ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en zuurgraad te schat
ten.
Wel wordt uitgegaan van een standaardbeoordeling van de vochtleverantie omdat deze sterk afhangt van de bewortelingsdiepte en dit laatste niet
direct van de bodemkaart is af te lezen. De voedingstoestand kan in een
aantal gevallen worden bepaald met behulp van de vegetatie, de aard van
het moedermateriaal en het vroegere of huidige bodemgebruik.
Het verband tussen vegetatie en bodemvruchtbaarheid is echter nog
niet voor alle gronden bekend, voor rivier- en zeekleigronden wordt
slechts een niveau van de voedingstoestand aangehouden, het niveau "zeer
hoog" (zie bijlage B.4.1.4).
Door het combineren van bodemgesteldheid, grondwatertrap en niveaus
van voedingstoestand (het laatste meestal op basis van de vegetatie) en
deze combinaties bij benadering gelijk te stellen aan combinaties van de
beoordelingsfactoren, kan de groeiverwachting van houtsoorten worden ge
schat. Deze kennis omtrent de groeiverwachting is samengevat in stanaardbeoordelingstabellen (bijlage B.4.3).
Als maatstaf voor de groei van bomen geldt de lengtegroei. De lengtegroei kan worden omgezet in S-waarden. Zie hiervoor hoofdstuk 2.2.
Van elke boomsoort wordt de groei in drie klassen weergegeven:
goede groei (1), gemiddelde of normale groei (2) en slechte groei (3).
Omdat elke boomsoort zijn eigen groeiverloop heeft, betekent een goede
groei voor de ene boomsoort iets anders dan voor de andere. In tabel 3
wordt weergegeven wat onder goede, gemiddelde en slechte groei van de
verschillende boomsoorten wordt verstaan.
2.5.4

TOEPASSINGEN EN BEPERKINGEN

Op basis van de in 2.5.3 geschetste werkwijze is van 14 in Nederland
veel voorkomende houtsoorten per bodemeenheid de groeiverwachting aangege
ven in de bijlage B.4.3. Deze groeiverwachting berust alleen op bodemfac
toren. Het is duidelijk dat voor de uiteindelijke groeiverwachting ook
factoren als het klimaat een belangrijke rol spelen.
Het beoordelingssysteem berust in wezen op de kennis die bestaat om
trent het verband tussen bodemfactoren en groei. Zoals in 2.5.1 is opge
merkt is dit kennisniveau niet voor alle houtsoorten en gronden hetzelfde,
hetgeen de betrouwbaarheid er niet groter op maakt. Andere beperkende
factoren zijn:
- Binnen een eenheid die op de bodemkaart met eenzelfde kleur en svmbo-
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liek wordt aangegeven kan maximaal 30% van de oppervlakte ervan door een
andere eenheid worden ingenomen. Deze onzuiverheid kan wel worden vermeld,
maar niet op de bodemkaart met grenzen worden aangegeven. Deze onzuiverhe
den zi jn het gevolg van globale karteringen van werkelijke grenzen, het
weglaten van te kleine oppervlakten en het niet aanboren van deze eenhe
den als gevolg van de boringsdichtheid en de kaartschaal.
~ Eenheden die op een bodemkaart een doorsnede zouden krijgen van minder
dan ^ à 1 cm worden niet aangegeven. Dit betekent dat bijvoorbeeld op de
bodemkaart schaal 1: 50.000 weergegeven eenheden in werkelijkheid een op
pervlakte van minstens 10-15 ha hebben.
Omdat elke in de tabellen beoordeelde kaarteenheid minstens 10 à 15
ha groot is kan de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een te beplanten
terrein wel een globale indruk geven omtrent de bosbouwkundige mogelijk
heden, maar ze kan niet dienen om zonder directe beoordeling van het ter
rein zelf een gedetailleerd beplantingsplan te maken.
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3 Bosaanleg

3.1 Terreinvoorbereiding
3.1.1

BESTRIJDING VAN LOOFHOUTOPSLAG
Het bestrijden van houtige opslag heeft tot doel het voorkomen van

concurrentie voor de aan te leggen houtsoort en bij gemechaniseerd plan
ten het berijdbaar maken van het terrein. De methoden voor de chemische
bestrijding worden beschreven in 3.9.4.
Mechanische bestrijding van houtopslag heeft als groot bezwaar, dat
de houtopslag•zich wederom ontwikkelt. Eerst bij het in sluiting komen
van de opstand wordt de niet gewenste houtsoort voldoende onderdrukt.
Mechanische bestrijding van houtopslag kan met handgereedschap, motorhandgereedschap en met machines geschieden. Alle hier genoemde gereed
schappen en machines zijn ook in de verzorgingsfase van de opstand bruik
baar.
Handgereedschap en motorhandgereedschap worden gebruikt voor het af
zetten van loof- en naaldhout in dichte stand op kleine te bebossen per
celen of van groepsgewijze optredende opslag op grotere percelen.
Handgereedschap wordt onderscheiden in:
- Slaggereedschap: bijl met korte steel (35 cm), Zweeds kapmes (Rodax),
Dauner-sikkel en Finse sikkel. Behalve de bijl met koT~te steel worden de
ze gereedschappen bediend met twee handen. Uit ergonomische overwegingen
is bediening met twee handen te prefereren boven bediening met één hand.
De bijl en het Zweeds kapmes hebben een kortere steel; indien de stand
ruimte in de opstand gering is, kan dit voordelen hebben vanwege de klei
nere uithaal. De zwaarte van het gereedschap bepaalt de dikte van het hout
dat kan worden afgeslagen. Voor bovengenoemde slaggereedschap ligt deze
dikte tussen 2-5 cm. Bij gebruik van slaggereedschap blijven scherp ge
punte stobbetjes achter.
- Zaaggereedschap: Jirizaag en beugelzaag. Het zaaggereedschap wordt ge
bruikt in opslag met een zwaardere diameter (tot 10 cm). De gebogen vorm
van het zaagblad van de Jirizaag en de stand van de betanding geven een
groot zaageffect. Onderhoud van de Jirizaag is moeilijk, aangezien de tan
den op een speciale manier worden gescherpt.
Tot de motorhandgereedschappen worden gerekend de bosmaaier, de motorzaag en de motorboogzaag. Met de bosmaaier kan men stammen afzetten met
een voetdiameter van maximaal 12 cm. Bij het afzetten wordt een maaiende
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beweging gemaakt; het zaagblad wordt in een horizontaal vlak boven de
grond bewogen.
De motorboogzaag is een accessoire van de motorzaag. Hiermee kunnen
stammen worden afgezet tot een diameter van 20 cm. De stammen worden
schuin gezaagd en als resultaat verkrijgt men een terrein met scherp ge
punte stobben. Bij aansluitend gebruik van een trekker kan dit nadelig
zijn.
De bosmaaier en de motorboogzaag kunnen worden gedragen in een riemen
draagstel, hetgeen het voordeel heeft dat er niet gebukt behoeft te worden.
Bezwaren tegen motorhandgereedschappen betreffen vooral het geluidsniveau
en de trillingen. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals
oorbeschermers, is verplicht. Het is aan te bevelen gebruik van motorhand
gereedschappen tot 3 werkuren per dag te beperken.
Is de te bebossen oppervlakte met een egale loofhoutvegetatie bedekt,
dan kan van trekkeraanbouwapparatuur gebruik worden gemaakt, zoals slagof klepelmaaiers. De trekker dient voorzien te zijn van een kruipversnelling. De slagmaaier heeft een verticale as, waaraan twee messen zijr. ge
monteerd, de klepelmaaier heeft een horizontale as, waaraan een aantal
klepels zijn bevestigd. De werkbreedte van de machines varieert van 1,00
tot 2,25 m. Beide machines worden zodanig opgehangen dat de messen of
klepels niet in de grond slaan. Geadviseerd wordt de machines bij een
grotere diameter van de opslag dan 10 cm niet te gebruiken.
Gebruik van beide machines impliceert een deugdelijke beveiliging
van de trekkerchauffeur tegen stukken rondvliegend hout.
3•1.2

KAPAFVAL

Na de eindhak blijft een grote hoeveelheid afval op de kapvlakte ach
ter. Dit afval moet zodanig worden verwijderd dat er bij de aanleg geen
hinder van wordt ondervonden; dit is vooral van belang bij machinaal olanten. Verbranden van kapafval kan aanleiding zijn tot aantasting door
Rhizina

undulata, indien de volgende opstand naaldhout betreft.

Gebruik makend van voorgeselecteerd plantsoen, kan men ook planten
zonder iets aan het kapafval te doen en zonder een grondbewerking toe te
Passen. Deze manier van planten dient dan wel noodzakelijkerwijs in hand
kracht te geschieden.
3-1.2.1

Kapafval verwijderen

Bij een goed uitgevoerde visgraatsgewijze velling kan men het kapaf
val op eenvoudige wijze in-handkracht op rillen leggen.
De afstand tussen de rillen bedraagt dan ongeveer 20 m. Bij gebruik
van een takkenschuif verkrijgt men banen van ongeveer 50 m breedte. De
takkenschuif is gemonteerd op een frame aan de voorkant van een trekker.
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Tegenwoordig wordt ook gebruik gemaakt van een wiellader met een puinschuif. Aangezien de tanden van de puinschuif dicht op elkaar staan,
treedt bij gebruik van dit apparaat vaak bodemverwonding op.
Door het vergaan van het kapafval in de rillen ontstaan daar in een
later stadium vanzelf dunningspaden. De bij gebruik van een takkenschuif
ontstane rillen zijn uiteraard groter dan de handgevormde rillen. Een be
swaar tegen de grotere rillen is dat ze schuilplaatsen voor konijnen vor
men.
3.1.2.2

Kapafval verbrijzelen

Een andere, de laatste jaren in opgang zijnde methode is het ver
kleinen van de kapafval. Dit kan geschieden met slag- of klepelmaaiers.
Voorwaarde is dat het kapafval niet te zwaar is van afmetingen. De kap
afval blijft in spaanders verspreid op de kapvlakte achter. Bij gebruik
van de klepelmaaier wordt het kapafval zodanig verkleind dat er machi
naal kan worden geplant.

Bij de terreinvoorbereiding wordt veel gebruik gemaakt van de klepelmaaier
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3.2 Bodemvoorbereiding
Was er in het verleden duidelijk en doelgericht sprake van een wer
kelijke grondbewerking, zowel voor de aanleg van nieuw bos als bij herbe
bossing, tegenwoordig wordt de bewerking meestal beperkt tot een zo op
pervlakkig mogelijke voorbereiding.
De intensieve bewerking werd vroeger nodig geacht om:
- een schone en onkruidvrije grond te verkrijgen
- een open grond, zonder storende lagen of andere belemmeringen voor een
goede beworteling, te verkrijgen
- bij herbebossing de strooiselvertering te bevorderen.
Het zijn niet de steeds hogere kosten geweest die de aanleiding wa
ren tot het achterwege laten van deze intensieve bewerkingen, maar het
door onderzoek en ervaring gestaafde inzicht dat deze bewerkingen een na
delige invloed hebben op de ontwikkeling van het bos.
Door de grondbewerking wordt de activiteit van allerlei bodemorga
nismen aanzienlijk verhoogd. Dit leidt tot een versnelde afbraak van de
humus. Hierbij komen aanvankelijk veel voedingsstoffen vrij, maar het humusgehalte van de grond neemt tegelijkertijd af. Nu is het zo, dat de
vocht- en voedingsstoffenvoorziening bij zandgronden voornamelijk worden
bepaald door het humusgehalte. Bij een afnemend humusgehalte neemt het
vochthoudend vermogen af, terwijl ook meer uitspoeling van voedingsstoffen
plaatsvindt. Deze gang van zaken wordt weerspiegeld in de groei van de
jonge cultures na de grondbewerking. Aanvankelijk is de groei zeer goed
(veel vrijkomende voedingsstoffen), maar na enige jaren treedt meestal
een duidelijke teruggang op. De voedingsstoffen zijn dan gedeeltelijk uit
gespoeld en gedeeltelijk in het nog onverteerde nieuwe strooisel vastge
legd. De kringloop van voedingsstoffen is onderbroken.
Bovendien is gebleken dat een aantal van de argumenten vöór de grond
bewerking, die vroeger bij de bebossing van heidevelden juist waren, nu
veel minder of helemaal niet meer gelden. Zo hoeft de concurrentie van on
kruiden geen problemen op te leveren wanneer plantsoen van goede kwaliteit
wordt gebruikt, terwijl de vroegere bewerking of de doorworteling van een
eerste generatie bos eventuele banken in het profiel al doorbroken hebben.
In verband met de hiervoor behandelde nadelen kan worden gesteld dat
bij herbebossing volstaan moet worden met een zo gering mogelijke bewer
king van de zandige gronden. Een uitzondering moet misschien worden ge
waakt voor zeer fijnzandige gronden met een dichte structuur. Hier kan een
bewerking het poriënvolume, en daarmee de bewortelingsmogelijkheden ver
groten.
Bij nieuwe bebossingen gelden deze bezwaren in iets mindere mate.
Meestal betreft het betrekkelijk humusrijke gronden, die bovendien vaak al
regelmatig zijn bewerkt. Richtlijnen over de noodzaak van een bewerking
zijn niet exact te geven. Volstaan wordt met een aantal aanduidingen.
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Over het algemeen zal bij een bebossing van bouwland geen bewerking
nodig zijn. Zeker niet wanneer het niet lang braak heeft gelegen.
Bij de bebossing van graslanden is een strooksgewijze grondbewerking
wenselijk. Vermoedelijk is deze bewerking niet voor alle soorten even
noodzakelijk. Met name voor de eik bestaat de indruk dat wanneer een goe
de kwaliteit plantsoen wordt gebruikt en zorgvuldig wordt geplant, grond
bewerking niet noodzakelijk is. Er is echter nog onvoldoende ervaring om
nu reeds voor een aantal soorten het achterwege laten van een grondbewer
king als regel te adviseren.
Bij een bebossing van opgespoten en mariene gronden is een vrij diepe
grondbewerking meestal bijzonder nuttig. Deze gronden hebben namelijk vaak
een gelaagde opbouw, waarbij de structuur van de verschillende lagen sterk
kan variëren. Dit kan een goede wortelontwikkeling ernstig belemmeren.
Door een bewerking waarbij de lagen zo goed mogelijk gemengd worden, wor
den de doorwortelingsmogelijkheden verbeterd.
Bij de uitvoering van een grondbewerking kan onderscheid gemaakt wor
den naar de te bewerken oppervlakte, te weten over de gehele oppervlakte,
strooksgewijs of pleksgewijs.
3.2.1

GRONDBEWERKING OVER DE GEHELE OPPERVLAKTE
Volledige en diepe grondbewerking wordt vrijwel niet meer toegepast.

In het geval van bebossingen van opgebrachte gronden kan het wenselijk
zijn een diepe grondbewerking toe te passen om een goede menging van het
profiel te verkrijgen. Dit kan geschieden met een diepploeg.
Oppervlakkige volle grondbewerking met schijveneg of frees wordt al
leen in het geval van bebossing toegepast en heeft als doel het onderwer
ken van een hinderlijke grassen- en onkruidvegetatie. -H,s.t bezwaar tegen
deze methode is dat men met de bewerking een ideaal kiembed schept voor
onkruidzaden en nog levende wortelstokken van grassen. Het resultaat van
de bewerking is dan ook veelal, dat het onkruid versterkt terugkomt. Bij
gebruik van de frees bestaat bovendien het gevaar dat door het stuk slaan
van de korrelstructuur op gronden met een hoog percentage afslibbare de
len structuurbederf optreedt en de gronden dichtslaan.
Voor het verkrijgen van een zaaibed voor natuurlijke verjonging
heeft bodemverwonding over de gehele oppervlakte wel zin. Deze bewerking
kan geschieden met een schijveneg. De schijven van deze eg lopen door hun
draaiende beweging gemakkelijker over stobben en andere obstakels hoen.
3.2.2

STROOKSGEWIJZE GRONDBEWERKING

Bij strooksgewijze terreinvoorbereiding worden slechts die stroken
bewerkt waar gaat worden geplant of gezaaid. De afstand tussen de stroken
is afhankelijk van het gewenste plantverband. Komen er op grotere diepte
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sterk verdichte lagen voor, die de oorzaak kunnen zijn van stagnerend
water en oppervlakkige wortelgroei, dan kan men deze lagen breken met een
ondergrondwoeler, een aanbouwwerktuig aan een trekker. De diepte van be
werking bedraagt ongeveer 40 cm. Is de ondergrond zeer hard, met als ge
volg dat de tanden uit de grond worden gedrukt, dan kan men het raamwerk
verzwaren met zakken zand. Diepe bewerking van de stroken wordt niet toe
gepast.
Oppervlakkige strooksgewijze bewerking geschiedt met de bosploeg. De
methode berust in feite op het op rillen brengen van de vegetatie en de
ruwe humus. Hierbij wordt het bodemprofiel zo min mogelijk verstoord. De
bosploeg wordt vooral gebruikt in terreinen met een zware grasvegetatie,
waarbij de graszode als het ware wordt omgeklapt. In de aldus vrijgekomen
vore kan het plantsoen in handkracht met plantwig of halfronde plantschop
worden geplant. Bij de huidige gemechaniseerde beplantingsmethoden wordt
de bosploeg vrijwel uitsluitend toegepast in combinatie met een plantmachine, de zogenaamde bosploegplantmachine.
De bosploeg is een tweezijdig werkende risterploeg. De bovenste laag
van de grond wordt naar twee zijden afgerist en omgeklapt. Er ontstaat een
open voor waarvan de breedte afhankelijk is van de breedte van het ploeglichaam. Voor het midden van het ploeglichaam is een mes- of schijfkouter
bevestigd die de aanwezige vegetatie en de bovenste laag van de grond
voorsnijdt. Het schijfkouter heeft het voordeel dat hierbij de ploeg even
eens in terrein met stobben gebruikt kan worden. Het schijfkouter rolt
over de stobbe heen en duwt tegelijkertijd het ploeglichaam omhoog zodat
deze niet tegen de stobbe kan vastlopen.
Bij de Gepas-2 bosploeg is achter het ploeglichaam een ondergronder
bevestigd. Hiermee bereikt men een oppervlakkige bewerking van de onder
grond van de open voor.
3.2.3

PLEKSGEWIJZE GRONDBEWERKING

Plantgaten maken in handkracht is zeer arbeidsintensief en wordt vrij
wel niet meer toegepast, tenzij de terreinomstandigheden zodanig zijn dat
er geen gebruik van machines kan worden gemaakt. Planten in handkracht be
hoeft niet voorafgegaan te zijn door een grondbewerking.
Wil men op de plantplaatsen uitsluitend de bodemvegetatie of de
strooisellaag verwijderen, dan kan men gebruik maken van de Kulla, een
aanbouwwerktuig aan een trekker. De vier tanden van de Kulla draaien inter
mitterend om de verticale as en in de laagste stand wordt de bodemvegeta
tie of ruwe humuslaag meegenomen. Men verkrijgt aldus plantplaatsen van
minerale ondergrond van 40x30 cm. De afstand tussen de plantplaatsen is
instelbaar. Ook is het mogelijk meerdere Kulla's tegelijk achter een trek
ker te hangen.
Indien er geen grondbewerking wordt verricht en men wil toch de grond
85

losmaken voor het planten, dan kan men gebruik maken van de plantgatenwoeler. De grond wordt niet verplaatst. De plantgatenwoeler bestaat uit
twee tanden bevestigd aan een verticale as, die in de grond gedrukt en
rondgedraaid wordt. De plantgatenwoeler wordt opgehangen in de driepunts
ophanging van een trekker. Aandrijving geschiedt via de aftakas.
Bij het planten van bomen en ander groot plantsoen kan men de plantgatenboor gebruiken. De plantgatenboor is een schroefvormige boor, die
draaiend de grond ingedrukt wordt en de aarde naar buiten werkt. De boor
wordt opgehangen in de driepuntsophanging van een trekker en wordt aange
dreven via de aftakas.

3.3 Plantsoen en planten
3.3.1

HERKOMST VAN HET PLANTSOEN
Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk gebruik te maken van goe

de herkomsten. Dit is niet alleen van belang voor een goede vorm en een
snelleré 'groei. In 2.3.3 is al uitvoerig ingegaan op het belang van een
goede aanpassing van de houtsoort (of herkomst) aan het klimaat. Met name
bij groveden en douglas zijn uit het verleden veel gevallen bekend van
mislukkingen door het gebruik van onjuiste herkomsten.
De Rassenlijst geeft voor de in Nederland veel gebruikte boomsoorten
een overzicht van de meest wenselijke herkomsten.
3.3.2

KWALITEIT EN CONDITIE VAN HET PLANTSOEN

De kwaliteit en de conditie van het te gebruiken plantsoen zijn twee
belangrijke factoren voor het aanslaan en een goede groei. Wanneer men
uitgaat van een verantwoorde houtsoortenkeuze en aanlegmethodiek voor een
bepaalde groeiplaats is mislukken van de cultuur nagenoeg uitgesloten
wanneer plantsoen van goede kwaliteit en conditie wordt gebruikt. Hierbij
dienen ook herkomsten of selecties gekozen te worden die een zo goed mo
gelijke groei garanderen.
Het sorteren is van groot belang om een goede kwaliteit en conditie
van het plantsoen te bereiken. Er bestaat binnen een partij planten van
dezelfde oorsprong voor elk kenmerk een zekere variatie (heterogeniteit).
Voorzover het plantmateriaal niet vegetatief wordt vermeerderd wordt deze
heterogeniteit zowel door erfelijke als door uitwendige factoren bepaald.
Bij het sorteren worden die planten verwijderd die door een of andere oor
zaak in slechte conditie verkeren of niet de gewenste kenmerken vertonen.
Voor een deel zullen deze planten achtergebleven zijn door uitwendige oor
zaken, voor een deel ook door minder gunstige erfelijke eigenschappen.
Van de kenmerken waarop wordt gesorteerd is de lengtegroei een van
de belangrijkste. Een snelle jeugdgroei vermindert de risico's bij de bos
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aanleg en maakt daardoor een goedkopere aanleg mogelijk. Naast de lengtegroei speelt de dikte van de plant een rol. Een dunne plant heeft in het
algemeen weinig reserves, waardoor de kans op doodgaan na het planten ex
tra groot is.
De leeftijd waarop wordt gesorteerd is van invloed op het uiteinde
lijke effect. De variatie in lengtegroei van eenjarige zaailingen wordt
over het algemeen zo sterk bepaald door heterogene uitwendige factoren
(zaaidiepte, bodemverschillen en andere), dat net weinig zin heeft al op
het zaaibed een sterke sortering door te voeren. Wel kan een deel van de
zaailingen (de slechtste exemplaren) worden vernietigd. Het percentage dat
wordt uitgesorteerd hangt af van de homogeniteit van de partij planten,
maar bedraagt voor naaldhout ongeveer 15%. Voor loofhout geldt waarschijn
lijk hetzelfde.
Een dergelijke sortering is nog niet toereikend om voldoende homo
geen uitgangsmateriaal voor een beplanting in wijd verband te krijgen.
Daarom zal, na een of meer groeiseizoenen, vóór het verplanten op de kwe
kerij of vóór het uitplanten in het bos een volgende sortering moeten wor
den uitgevoerd. Bij elke sortering kan ongeveer 20% van de overgebleven
planten worden verwijderd. In zeer homogene en goede partijen kan even
tueel met een lager uitvalpercentage worden volstaan.
Het is van belang dat in een partij de zogenaamde voorloop steeds
aanwezig blijft. Partijen waaruit de voorloop reeds werd verwijderd zijn
ongeschikt voor gebruik bij de bosaanleg.
Aangezien de sortering bij oudere planten doeltreffender kan gebeu
ren dan bij jongere wordt bij toepassing van zeer ruime plantafstanden
vaak ouder plantsoen aanbevolen.
De mogelijkheid tot sorteren is het meest gunstig wanneer de groeiomstandigheden op de kwekerijen optimaal en homogeen zijn; dit betekent
dat factoren als ontwatering, onkruidbestrijding, bodemvruchtbaarheid en
dergelijke zo goed mogelijk beheerst moeten kunnen worden. Voor een goede
ontwikkeling van de planten is vooral een ruime stand (bijlage C.l en C.2)
op de kwekerij noodzakelijk, terwijl bovendien de verschillende behande
lingen (oprooien, verspenen) op de daarvoor optimale tijdstippen moeten
worden uitgevoerd.
3.3.3

AFMETINGEN EN VORM VAN HET PLANTSOEN
Voor het slagen van een beplanting is het van groot belang dat het

plantsoen een goed ontwikkeld wortelstelsel heeft en dat de verhouding
tussen het gewicht van de bodem en ondergrondse delen zo laag mogelijk
is. Voor deze verhouding zijn echter geen normen te geven die voor de
praktijk hanteerbaar zijn. Wanneer de planten een flinke pruik van fijne
wortels (dunner dan ca. 1 mm) hebben dan blijkt echter de gewichtsverhou
ding boven- en ondergrondse delen vaak samen te hangen met een eenvoudi
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ger te hanteren maatstaf, namelijk de verhouding tussen de lengte van de
plant en de diameter aan de wortelhals (de L/D-verhouding). Over het al
gemeen geldt dat hoe lager de verhouding, des te beter de kwaliteit. Bij
het uitplanten dient de wortelontwikkeling van de planten terdege te wor
den beschouwd. Een goede L/D-verhouding is nog geen absolute waarborg dat
het plantsoen van goede kwaliteit is. Omgekeerd geldt wel dat planten van
goede kwaliteit ook een gunstige L/D-verhouding hebben.
Bij Pinus-soorten, lariks, Abies, eik en beuk kân de wortelontwikke
ling te wensen overlaten ondanks het feit dat de planten stevig genoeg
zijn.
De L/D-verhouding van de planten wordt voornamelijk bepaald door de
standruimte op de kwekerij en door de afpen- en verspeenfrequentie. De
standruimte op de kwekerij moet steeds voldoende groot zijn en afgestemd
zijn op het formaat van de te kweken plant (zie bijlage C.l en C.2).
Behalve een goede L/D-verhouding is ook een minimum lengtemaat van
belang. Wanneer de planten hieraan voldoen is er een redelijke kans dat
het plantsoen van goede herkomst is, dat er een juiste sortering werd uit
gevoerd en dat de groeiomstandigheden op de kwekerij goed waren. Het laat
ste is vooral van betekenis voor een goede groei van de planten in het
eerste groeiseizoen na het uitplanten in het bos.
Afhankelijk van de aard en de functie van de aan te leggen beplan
ting kan ook de vorm van de planten bij de beoordeling worden betrokkken.
Zowel bij eik als bij groveden is echter vastgesteld dat een intensieve
vormsortering niet zo zinvol is. Wanneer de vorm van de bomen belangrijk
is, dan moet deze vooral worden beoordeeld aan de herkomst (opstand, moe
derbomen) van het zaad. Het spreekt vanzelf dat het plantsoen vrij moet
zijn van aantastingen of beschadigingen.
Voor de meeste naaldhoutsoorten zijn vrij nauwkeurige kwaliteits
normen gegeven in bijlage C.l. Deze normen werden vastgesteld nadat
plantsoen op verschillende wijzen werd gekweekt en onder praktijkomstan
digheden werd getoetst.
Voor de loofhoutsoorten is het onderzoek nog niet zo ver gevorderd.
In de bijlage C.2 zijn de voorlopige normen weergegeven.
Om te kunnen beoordelen of een partij planten aan de gestelde eisen
voldoet is het noodzakelijk dat een aantal planten afzonderlijk wordt ge
meten. Elke plant moet ten naaste bij de norm halen. Individuele afwij
kingen naar boven (dat wil zeggen dunnere planten) mogen alleen dan voor
komen wanneer het wortelstelsel van de betrokken plant van voldoende kwa
liteit is. Het gemiddelde van een partij planten moet steeds aan de norm
voldoen. Het vaststellen van de juiste diktemaat kan pas na het einde van
het groeiseizoen (midden november) plaatsvinden.
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3.3.4

AANPASSING VAN HET PLANTSOEN AAN DE TERREINOMSTANDIGHEDEN

Over het algemeen zal de keuze van de leeftijd van het plantsoen
voornamelijk door de aard van de onkruidvegetatie worden bepaald. Op sterk
vervuilende terreinen met hoge onkruiden of veel loofhoutopslag, waar voor
al ernstig gevaar voor lichtconcurrentie bestaat, is het gebruik van groot
(dus ouder) materiaal aan te bevelen. Er moeten dan echter zeer hoge ei
sen aan de kwaliteit worden gesteld. In veel gevallen zal dit plantsoen
speciaal voor deze bebossing moeten worden gekweekt. Het is altijd beter
jonger plantsoen van goede kwaliteit te gebruiken dan ouder plantsoen
van mindere kwaliteit.
Voor de loofhoutsoorten els, esdoorn en berk zal in de meeste geval
len het normale tweejarige plantsoen reeds voldoende groot zijn. Voor de
eik zijn er aanwijzingen dat het gebruik van tweejarig plantsoen de voor
keur verdient boven driejarig plantsoen.
Voor de beplanting van terreinen met extreme klimaatsomstandigheden
(droogte, wind) mag slechts de beste kwaliteit plantsoen, dus zeer stevi
ge planten worden gebruikt.
Voor terreinen waar veel nachtvorst voorkomt is het gebruik van groot
plantsoen gewenst.
3.3.5

BEHANDELING VAN HET PLANTSOEN

De behandeling van het plantsoen moet zodanig zijn dat in de periode
tussen oprooien en uitplanten de goede conditie behouden blijft. Dit be
tekent zorgvuldig rooien, snel sorteren, goed afgedekt en snel transpor
teren. Bij aankomst van het plantsoen moet het zorgvuldig en ongebundeld
worden opgekuild en zo snel mogelijk worden uitgeplant.
Bij het oprooien in de kwekerij is de toestand van de grond van gro
te invloed op de kwaliteit van het wortelstelsel. Wanneer de grond zeer
nat of licht bevroren is blijven veel haarwortels bij het rooien in de bo
dem achter. Wanneer de grond zeer droog is blijft er te weinig aarde aan
de wortels zitten, waardoor deze gemakkelijk uitdrogen. Onder deze omstan
digheden dient men het plantsoen niet af te roepen.
3.3.5.1

Transport

Bij het transport van plantsoen gaat de conditie van de plan tun vaak
sterk achteruit. Terwijl juist hier een zorgvuldige behandeling van groot
belang is blijkt in de praktijk dat de begeleiding tijdens het transport
vaak veel te wensen overlaat.
Enkele punten waaraan aandacht moet worden besteed zijn:
- Bij het op- en afladen mag niet over het plantsoen worden gelopen
- Tijdens het transport moeten de planten met een zeil zijn afgedekt
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- De periode van transport moet zo kort mogelijk zijn; dus bij voorkeur
niet de ene dag laden en de volgende dag rijden. Plantsoen bij voorkeur
niet op maandag afroepen, want dat betekent meestal dat vrijdag al moet
worden geladen.
3.3.5.2

Inkuilen

Het plantsoen wordt bij voorkeur naar verschillende, goed bereikbare
inkuilplaatsen bij de plantterreinen getransporteerd. Vöör de aankomst
van het plantsoen wordt reeds een begin gemaakt met het graven van de inkuilgreppels. Deze moeten zo mogelijk in noord-zuid-richting lopen en op
tegen wind en zon beschermde plaatsen liggen. Indien geen beschutting aan
wezig is kan het plantsoen worden afgedekt met takken.
Direct na het lossen worden de bossen plantsoen losgemaakt en in een
enkele laag in de inkuilgreppel geplaatst. Op en vooral tussen de wortels
wordt aarde aangebracht uit de volgende greppel. Daarna wordt de grond
licht aangedrukt. Het verdient aanbeveling om in een periode van zeer
droog weer bij de opgekuilde planten het vochtgehalte van het zand rond
de wortels op peil te houden.
In de praktijk wordt loofhout meestal op de kwekerij ingekuild (van
af eind december of begin januari). Voor eik en berk verdient deze metho
de geen aanbeveling, omdat ze zeer gevoelig zijn voor verdroging.
Wanneer het in de winter opgekuilde plantsoen pas na begin april zal
worden geplant moet de periode van opkuilen op het terrein zeer kort zijn.
Bij het rooien van de kuilplaatsen worden de planten namelijk gestoord in
hun fysiologische activiteit. Deze storing is erger naarmate het plant
seizoen vordert. Het meerdere malen opkuilen van plantsoen moet daarom
sterk worden afgeraden.
De naaldhoutsoorten kunnen, in tegenstelling tot de loofhoutsoorten,
niet in voorraad worden gerooid en opgekuild tot het gewenste tijdstip van
planten. De soorten douglas, Tsuga, Corsicaanse den en Abies grandis zijn
zeer gevoelig voor uitdrogen en moeten daarom zo snel mogelijk na het
oprooien worden geplant. Uiteraard dient het weer gunstig te zijn om te
planten (zie 3.3.6).
De overige naaldhoutsoorten kunnen zonodig enige dagen opgekuild
blijven liggen. In plaats van beschutting met takken mag groveden eventu
eel ook worden ondergegraven.
Evenals bij het loofhout geldt ook hier dat het meerdere malen opkuilen van het plantsoen sterk moet worden afgeraden.
3.3.5.3

Verpakken

Alle naaldhoutsoorten kunnen gedurende de periode eind januari tot
uiterlijk medio april worden opgeslagen wanneer ze in polyethyleen worden
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verpakt. Tot nu toe is dit vooral voor douglas van groot nut gebleken. De
ze houtsoort heeft sterk te lijden van zon en wind, vooral gedurende de
maanden februari en maart. In ernstige gevallen drogen de toppen in en
vallen de naalden af, de conditie van de planten gaat sterk achteruit.
Wanneer de douglas op de kwekerij blijft staan gedurende deze periode,
dan is een beschutting tegen zon en wind noodzakelijk. Deze beschutting
kan bestaan uit coulissen van opgaand bos, die zijbeschutting geven, of
uit schermmateriaal zoals rietmatten, jute, rekken, etc. Een scherm van
bomen op de kwekerij is echter ongunstig.
Het inpakken in plastic moet zo mogelijk in de tweede helft van ja
nuari gebeuren. Vanaf medio februari ingepakt levert deze methode minder
goede resultaten voor douglas. De conditie van de planten kan dan al ern
stig zijn verslechterd.
De planten mogen zowel droog als vochtig zijn bij het inpakken, ech
ter niet kletsnat. De periode tussen oprooien en inpakken mag hoogstens
één à twee uren duren. Tijdens deze periode moeten de planten goed be
schermd blijven.
Voor douglas van de lengtemaat 60-100 cm, die aan de kwaliteitsnor
men voldoet, is een vel polyethyleen (0,1 mm dik) van 2 x 2 m voldoende
om ongeveer 25-35 planten te verpakken. Zijn de planten groter dan zal men
met minder planten per pak moeten volstaan en de wikkel polyethyleen iets
ruimer moeten nemen. De planten moeten ongebonden diagonaalsgewijs op de
wikkel worden gelegd en van één zijde ingerold. Daarna worden de punten
van de wikkel aan de zijde van de wortels en top van de planten naar bin
nen geslagen, het geheel dichtgerold en vastgebonden. De pakken dienen
goed gesloten te blijven.
Een voordeel van het gebruik van polyethyteen-zakken in plaats van
wikkels is dat de risico's van slecht inpakken worden,verkleind. Voor de
aantallen per zak kunnen dezelfde getallen als bij wikkels worden aange
houden. Teveel planten in een zak geeft gemakkelijk aanleiding tot broei
en schimmelvorming. De binnenzijde van de pakken moet steeds met condenswater zijn beslagen. De pakken moeten bij voorkeur rechtop worden vervoerd
en opgeslagen. Voor de opslag is elke ruimte geschikt waar het nagenoeg
donker is en waar geen grote temperatuurschommelingen optreden. Hoe lager
en constanter de temperatuur, hoe beter. Opslag is zonder grote risico's
mogelijk voor een periode van ongeveer zes weken.
Wanneer de opslagperiode veel langer is dan zes weken, bijvoorbeeld
wanneer reeds half december werd gerooid en ingepakt, dan is opslag in
een koelruimte noodzakelijk. De temperatuur van de koelruimte moet gedu
rende de opslagperiode op +0°C tot +2°C worden gehouden.
Evenals bij het opkuilen geldt ook bij het verpakken dat de planten
zoveel mogelijk in rust moeten worden gelaten. De pakken mogen pas voor
het planten worden opengemaakt. Tussentijds openmaken, bijvoorbeeld om te
sorteren, is ongewenst. Wel is het verstandig van tijd tot tijd een enkel
pak te controleren op schimmelvorming.

3.3.5.4

Wortelsnoei en inkorten

In de praktijk wordt vaak overwogen om voor het planten wortelsnoei
toe te passen. Het voornaamste motief is dat het planten daardoor wordt
vergemakkelijkt. Ook kan de vorming van nieuwe wortels in bepaalde geval
len daardoor worden bevorderd.
In principe moet evenwel wortelsnoei worden afgeraden. De methoden
voor het kweken van plantsoen van hoge kwaliteit zijn er juist op gericht
een zo gunstig mogelijke verhouding tussen ondergronds en bovengronds ge
wicht van de planten te verkrijgen. Daarbij wordt er naar gestreefd het
wortelstelsel zo compact mogelijk te houden. Wortelsnoei maakt een derge
lijke verhouding ongunstiger. Bovendien bezit een compact stelsel van fij
ne wortels een zeer groot vermogen nieuwe wortels te vormen.
Wanneer er problemen zijn om een omvangrijk wortelstelsel goed te
kunnen planten dan zal men ander plantgereedschap moeten kiezen (bij
voorbeeld in plaats van plantwig halfronde plantschop of in plaats van deze
laatste de plantschop). Slechts in de gevallen waarbij lange uitlopers
aanwezig zijn verdient het aanbeveling deze af te hakken. Dergelijke uit
lopers drogen tijdens transport en opslag zeer gemakkelijk uit en hebben
dan geen functie meer. De mogelijkheden om een loofhoutsortiment machi
naal te kunnen planten zijn bij gebruik van groot plantsoen momenteel be
perkt.
In de praktijk wordt daarom vaak ingekort tot een bovengrondse lengte
van ongeveer 40 cm. Hiertegen zijn geen bezwaren aan te voeren. De vorm
van bomen kan nadelig worden beïnvloed door het inkorten. Exacte gegevens
hierover zijn echter nog niet verzameld. Dit mogelijke nadeel is vooral
van belang voor de soorten die opgaand bos moeten worden. Daarnaast kan
als bezwaar worden genoemd dat door het inkorten het plantsoen zoveel klei
ner wordt dat meer uitgaven nodig zijn voor onkruidbestrijding dan anders
het geval zou zijn geweest.
Om toch machinaal te kunnen planten zonder inkorten zou de construc
tie van de plantmachine moeten worden aangeoast.
3.3.5.5

Plantdiepte

Voor een goede ontwikkeling van de planten is het noodzakelijk dat op
juiste diepte wordt geplant. De wortelhals zal op 2 à 3 cm diepte in de
grond moeten komen. In de praktijk wordt vaak dieper geplant, vooral in
losse grond of bij gebruik van plantsoen met een slecht ontwikkeld wortelstel. Bovendien is het van belang dat het wortelstelsel zijn oorspronke
lijke omvang in het plantgat blijft behouden en niet in elkaar wordt ge
drukt.
Toepassing van het systeem van klemplanten (plantwig, halfronde
Plantschop en dergelijke) behoeft geen bezwaren op te leveren, mits vol
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doende diep wordt gestoken. De grond dient goed rond de wortels te worden
aangedrukt.
3.3.5.6

Diversen

Het gebruik van plantsoen met kluit is niet nodig wanneer de planten
aan de kwaliteitseisen voldoen en op de juiste wijze worden behandeld.
Dit geldt ook voor het nat maken van de wortels vlak voor het planten.
Laat echter bij het uitplanten de planten nooit met onbeschermde wortels
in zon of wind liggen.
3.3.6

HET TIJDSTIP VAN PLANTEN
Voor een goede aanslag en groei in het eerste groeiseizoen is het

van belang dat op een gunstig tijdstip wordt geplant. Vooral het weer moet
tijdens het planten geschikt zijn. Bij harde wind of felle zon dient het
planten te worden uitgesteld. Naast het weer speelt ook de periode van het
jaar waarin wordt geplant een rol bij de aanslag en groei van de beplan
ting.
Voor alle loofhoutsoorten is na uitvoerig onderzoek gebleken dat het
weinig uitmaakt of in het najaar, winter of voorjaar wordt geplant, mits
men plant bij betrokken, windstil weer en de bodem gemakkelijk te bewer
ken en vochthoudend is. Zodra er sterke afwijkingen van de ideale omstan
digheden optreden dient men het planten uit te stellen.
De soorten eik, berk en in mindere mate ook witte els, zijn gevoelig
voor uitdroging bij laat planten onder ongunstige omstandigheden in het
voorjaar.
De loofhoutsoorten kunnen eventueel al worden geplant voordat het
blad van de planten is (in oktober). Dan is het meestal noodzakelijk dat
het plantsoen wordt ingekort om broei tijdens het transport en vochtver
lies door verdamping tegen te gaan. Dit kan bezwaren opleveren. Bovendien
mogen tussen oprooien en planten niet meer dan vijf dagen verlopen, ter
wijl vooral bij eik, els en berk ook hoge eisen aan de kwaliteit van het
plantsoen moeten worden gesteld. Het verdient daarom aanbeveling onder
normale omstandigheden te wachten tot het blad van de bomen is.
Alhoewel ook populieren in de periode van november tot medio april
geplant kunnen worden moeten deze toch bij voorkeur in het voorjaar wor
den geplant. Na een strenge winter loopt men het risico dat de in najaar
of winter geplante populieren te lijden krijgen van schorsbrand.
Voor de naaldhoutsoorten is nog onvoldoende onderzoek verricht om
voor alle soorten exact te kunnen aangeven welke de meest gunstige tijd
van het jaar voor het planten is. Wanneer in het voorjaar wordt geplant
is voor de meeste soorten de periode van begin maart tot half april gun
stig. Lariks dient bij voorkeur v66r april te worden geplant, omdat deze
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soort vroeg uitloopt. Omdat de lariks 's winters de naalden verliest zijn
er wellicht mogelijkheden om ook in het najaar te planten. (Deze mogelijk
heid is nog niet onderzocht).
Voor douglas is de periode eind maart tot medio april meestal het
gunstigst. Vooral voor douglas geldt dat in een droge periode beter kan
worden gewacht met planten. Daarom dient geplant te worden zodra na het
begin van maart de omstandigheden gunstig zijn.
Voor het planten van naaldhout in het najaar lenen zich vooral de
Picea-soorten. Er dient dan in de periode september/oktober te worden ge
plant, zodat de bomen zich voor de winter kunnen zetten.
Uiteraard wordt alleen geplant wanneer de omstandigheden gunstig
zijn. Douglas wordt niet in het najaar geplant vanwege het risico voor
verdroging bij zonnig en winderig winterweer.
Mogelijk kunnen Abies grandis, groveden en Corsicaanse den ook in
het najaar worden geplant. Hiernaar is nog geen onderzoek verricht.
3-3.7

PLANNING
Bovengenoemde punten brengen duidelijke consequenties met zich mee

voor de planning van de plantsoenvoorziening. Plantsoen van de gewenste
kwaliteit dient enkele jaren voor de uitvoering van een beplanting gere
serveerd of opgezet te worden. Slechts met plantsoen dat aan alle eisen
voldoet kan zonder grote risico's een beplanting worden aangelegd. Boven
dien is het een voorwaarde voor het kiezen van ruime plantafstanden.
3•3.8

TECHNIEK VAN HET PLANTEN

Het planten bestaat uit de volgende werkzaamheden:
oprooien van ingekuild plantsoen
transport plantsoen van inkuilplaats naar planters
uitzetten plantrijen
planten.
3-3.8.1

Planten in handkracht

Van belang voor een efficiënte wijze van planten is een goed geplande
werkorganisatie. Afhankelijk van de wijze van inkuilen op het te beplanten
Perceel zullen verschillende werkzaamheden door verschillende arbeiders of
alle werkzaamheden door dezelfde arbeider worden uitgevoerd. Is er één
centrale

inkuilplaats, dan wordt het oprooien en transport van het plant

soen gescheiden van het plantwerk (inclusief uitzetten). De oprooier kan
twee tot vijf planters van plantsoen voorzien, afhankelijk van de afstand
inkuilplaats naar planters en de grootte van het plantsoen.
Ligt het plantsoen in kleine partijen - regelmatig langs of op het
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Fig. 18. Plantrijen met 3 jalons.

perceel verdeeld - ingekuild, dan geschieden alle werkzaamheden door de
zelfde persoon.
Het verdient aanbeveling het planten in eenmanswerk uit te voeren.
Tijdstudies bij klein plantsoen hebben aangetoond dat dit 30-60% voorde
liger is dan het werken in een tweemansploeg. Wordt zeer groot plantsoen
gebruikt (3-jarige lariks, 5-jarige douglas) dan moet worden overwogen
het plantwerk met tweemansploegen uit te voeren.
Voor het uitzetten van de plantrijen kunnen het beste jalons worden
gebruikt. In de praktijk wordt veelal met drie jalons gewerkt zoals in
figuur 18 is aangegeven.
De beginrij wordt uitgezet met drie jalons. Voordat met het plant
werk wordt begonnen wordt jalon 1 op bijvoorbeeld 2-m in de volgende
plantrij gezet. Gekomen bij jalon 2 wordt ook deze 2 m omgezet. Jalon 3
wordt vervolgens 4 m omgezet. Voor de nieuwe rij heeft men nu twee jalons
om in te richten. Problemen ontstaan bij het passeren van de middelste ja
lon. Men kan dan snel afwijken van de richting. Een andere methode die
dit voorkomt, is het werken met vier jalons (figuur 19).
De beginrij wordt nu uitgezet met vier jalons. Twee aan beide einden
op maximaal 5 m van elkaar. Voordat wordt geplant, wordt de eerste jalon
2 m omgezet. Gekomen bij jalon 2 wordt die ook 2 m omgezet, evenals jalon
3. Jalon 4 wordt vervolgens 4 m omgezet. Men heeft nu steeds drie jalons
om de plantrij in te richten. In het vervolg worden de jalons 2 en 3
steeds 2 m omgezet, de jalons 1 en 4 worden 4 m omgezet.
Voor het uitzetten van de plantafstand in de rij kan men het plantgereedschap als meetstok benutten. Het uitzetten van de plantafstand be
hoeft in het algemeen slechts bij de eerste rij te gebeuren. Daarna be
paalt de planter de plantafstand al lopende voort.
Bij het planten in handkracht wordt de keuze van het gereedschap
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Fig. 19. Plantrijen met 4 jalons.

naast de bodemgesteldheid en bodeirwegetatie/ hoofdzakelijk bepaald door
de grootte van het plantsoen. Afhankelijk hiervan wordt in combinatie met
de plantsoenbak het volgende gereedschap gebruikt:
KLEIN PLANTSOEN (2-jarige Pinus-soorten, 1-jarig loofhout)
a. houten of ijzeren plantwig
Voor het wiggen is het in het algemeen noodzakelijk dat een grondbewer
king is uitgevoerd (bijvoorbeeld bosploeg). Hier kunnen twee methoden
worden toegepast:
le methode: eerst wiggen dan planten
Met de plantwig gaten steken - één rij heen en één rij terug - vervolgens
het wortelstelsel van de planten in het gat 'inslaan' en het gat met de
voet dichttrappen. Deze methode kan alleen worden toegepast op gronden met
een vochtige bovenlaag, zodat de gewigde plantgaten tot het 'inslaan' in
tact blijven.
2e methode: plant voor plant
Met de plantwig direct na het steken van het gat een plant inslaan, waar
nodig nasteken met de wig en aantrappen.
b. plantboor
Methode: plant voor plant.

MIDDELGROOT PLANTSOEN (3- en 4-jarige Pinus, 2- en 3-jarige fijnspar en
douglas, 2-jarige lariks)
Halfronde plantschop en halfronde plantriek
Methode: plant voor plant.

°e plantriek wordt speciaal voor de kleigronden aanbevolen.
GROOT PLANTSOEN (4- en 5-jarige douglas en fijnspar, 3-jarige lariks en
diverse 2- en 3-jarige loofhoutsoorten)
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a. halfronde plantschoj. :n halfronde plantriek
b. spade
Voor beide de methode plant voor plant.
Indien dit plantsoen een groot wortelstelsel bezit moet van de halfronde
plantschop worden overgegaan op de spade. Hiermee moeten dan twee steken
grond worden weggestoken.
POPULIER EN WILG (1- en 2-jarig bewortelde stek)
a. spade
Methode: plant voor plant.
Twee steken grond weghalen (30x30 cm). Bodem plantgat iets los maken
(wiggen), daarna planten.
b. plantgatenboor of woeler + spade
Het plantwerk wordt vooraf gegaan door het machinaal boren van plantgaten. Plantgaten met diameter van 30 cm is veelal voldoende. Diepte
50-60 cm. Planten in eenmanswerk met spade.
BOMEN (maten 6-8 tot 14-16)
a. spade
De plantgaten worden in eenmanswerk gegraven. Hierbij moet de grootte
van het plantgat zijn afgestemd op de diameter van de wortelkluit van
de boom. De volgende relatie kan worden aangehouden:
Grootte plantgat in cm
40 x 40 x 40

Boommaat: omtrek in cm op 1 m
6 - 8

50 x 50 x 50

8 - 10

60 x 60 x 50

10 - 12

70 x 70 x 60

12 - 14

70 x 70 x 70

14 - 16

Het planten van de bomen gebeurt in tweemanswerk met de spade.
Een uitzondering kan worden gemaakt voor boommaat 6-8, die op zand in een
manswerk kan worden geplant.
b. plantgatenboor + spade
Het plantwerk wordt voorafgegaan door het machinaal boren van plantga
ten. Voor de relatie grootte plantgat en diameter wortelkluit kan het
volgende worden aangehouden:
Grootte plantgat in cm

Boommaat: omtrek in cm op 1 m

0 60 x 50

6 - 8 / 8 - 1 0

0 60 x 60

10 - 12

0 80 x 60

12 - 14

0 80 x 70

14 - 16

Het planten van de bomen gebeurt weer in tweemanswerk (met uitzondering
van boommaat 6-8 op zand: eenmanswerk) met de spade.
Voor het plaatsen van de boompaal wordt gebruik gemaakt van de grond
boor. Aan de westzijde in het plantgat wordt een gat geboord tot de gewens
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te diepte waarop de paal moet worden ingebracht. Bij het planten wordt bet
wortelstelsel van de boom aan of tegen de paal geplaatst, zodanig dat de
boom ongeveer 10 cm van de paal is verwijderd.
3.3.8.2

Machinaal planten

Om te bereiken dat het machinaal planten zo rationeel mogelijk wordt
verricht, is het van groot belang aandacht te schenken aan het maken van
een plan en aan het opstellen van een werkmethode. Bij het opstellen van
een plan voor de handelwijze bij het planten zal in het bijzonder moeten
worden gelet op:
- Ploeggrootte: bij het machinaal planten heeft men naast de trekker
chauffeur niet meer plantarbeiders nodig dan één man per element. Hulp
arbeiders voor het aangeven van plantsoen of voor het inboeten van plan
ten verlagen respectievelijk verhogen onevenredig de produktie per man
uur en de kosten (per stuk). Indien nalopen toch wordt vereist, dan moet
dit aan het eind van de dag of bij het klaar hebben van het perceel door
dezelfde ploeg worden uitgevoerd.
~ Plantschema: speciaal voor het machinaal planten moet worden gestreefd
naar niet te korte rijen. Veel korte rijen zijn door het vele wenden zeer
tijdrovend. Verder moet worden gestreefd naar kleine plantafstand in de
rij

gecombineerd met wijdere rijafstanden. Bij deze stelregel is uitge

gaan van een vooraf vastgesteld aantal planten per ha.
~ Inkuilschema voor het planten: afhankelijk van de lengte van de plant
rijen, de grootte van het plantsoen en de capaciteit van de plantbak(ken)
°P de plantmachine dient de plaats waar het plantsoen moet worden inge
kuild te worden bepaald. Indien mogelijk moet het plantsoen langs één van
de 'kop'-einden van het perceel worden ingekuild. Zijn de rijen te lang
om het benodigde plantsoen voor een heen- en terugrit op de plantmachine
te vervoeren, dan kan men of op beide 'kop'-einden of in het midden van
het perceel inkuilen.
Bij

het opstellen van een werkmethode kan men twee punten onderscheiden:

Afstelling van de plantmachine: dit vraagt deskundigheid van de trekker
chauffeur, die hij door scholing of ervaring moet verkrijgen. Op elk per
ceel variëren de werkomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de af
stelling van de plantmachine. In het bijzonder geldt dit voor het afstel
len bij het aankoppelen in de driepuntsbevestiging.

Het planten: Is de plantmachine afgesteld, dan wordt de diepte waarop
de planten worden gezet bepaald door de planten. De voorgeschreven plantafstand

in de rij dient door de plantarbeiders zo goed mogelijk te worden

aangehouden, terwijl de -rijsnelheid bij een vlotte werkwijze moet worden
aangepast. Dit vraagt geroutineerd en op elkaar ingesteld personeel
(chauffeur-planter(s)). Het uitzetten van de plantrijen kan, indien nodig,
gebeuren zoals bij het planten in handkracht geschiedt met behulp van ja99

Ions. Dit geldt dan meestal alleen voor de eerste plantrij, maar ook dat
is in het algemeen overbodig omdat de chauffeur veelal gebruik kan maken
van markeerders op de trekker of van natuurlijk voorkomende oriëntatiepun
ten (bijvoorbeeld greppels, stobbenrijen, etc.).
MACHINES

Bekijken we de mogelijkheden van machinaal planten onder de verschil
lende omstandigheden,dan moet een onderscheid worden gemaakt tussen bebos
sing en herbebossing. Bebossing betekent meestal het inplanten van voorma
lige landbouwgronden (gras- of bouwland) die in het algemeen vrij gunstige
terreinomstandigheden vertonen. Een eventueel aanwezige ruigte kan voor
het planten worden gemaaid. Onder bebossing valt ook de aanleg van land
schappelijke beplantingen.
Herbebossing daarentegen vindt in het algemeen onder veel ongunsti
ger terreinomstandigheden plaats. Vooral de aanwezigheid van stobben, maar
ook het achtergebleven kapafval bemoeilijken het machinaal planten. Het
kapafval dient te worden verwijderd of verbrijzeld, maar dan nog worden
hier hoge eisen gesteld aan de plantmachines.
BEBOSSING
Voor nieuw aan te leggen beplantingen zijn een aantal typen plantma
chines op de markt, die vrij veel overeenkomsten vertonen. De plantmachine is opgebouwd uit een werktuigraam waaraan 1, 2 of 3 plantelementen
kunnen worden bevestigd. Het plantelement heeft als standaard onderdelen:
- een schijfkouter
- een vorentrekker
- 1 of 2 aandrukwielen
- een zitplaats met voetsteun
- één of meer plantbakken.
Eventueel kunnen nog andere onderdelen zijn toegevoegd zoals aanaarder,
frees, woeler, etc.
Bij twee of drie plantelementen is het belangrijk dat deze elementen
onafhankelijk van elkaar het maaiveld blijven volgen. Zijn de elementen
star aan de toolbar bevestigd, dan zal als gevolg van niveauverschillen
de plantkwaliteit achteruitgaan.
Aan de trekker moeten de volgende eisen worden gesteld:
- minimaal vermogen 37 à 44 kW (50 à 60 pk)
- dubbellucht of anti-slipconstructie
- kruipversnelling
- gebruik van frontgewichten
- bij voorkeur vierwielaandrijving.
HERBEBOSSING
In ons land zijn thans twee typen plantmachines in gebruik waarmee
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Planten met de bosploegplantmachine.
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kapvlakten kunnen worden beplant:
- Bosplantmachine: deze plantmachine bestaat uit een voor- en achterframe,
die scharnierend met elkaar zijn verbonden. Het geheel is opgehangen in
de driepuntsophanging van de hydraulische hefinrichting van de trekker.
Aan het voorframe zijn het schijfkouter, de ploegschaar en de vorentrek
ker bevestigd. Het achterframe bevat het aandrukwiel, de zitplaats en de
plantsoenbak. Met behulp van de ploeg wordt de bodemvegetatie verwijderd
waarna de vorentrekker een voor maakt waarin de planten worden gezet. Het
zwaar uitgevoerde meskouter zorgt ervoor dat de machine omhoog komt in
dien over obstakels (stobben, stenen, etc.) wordt gereden. Aan de trekker
voor de bosploegplantmachine worden de volgende eisen gesteld: een ver
mogen van minimaal 44 kW, een kruipversnelling en bij voorkeur vierwielaandrijving.
- Quickwood plantmachine: dit type wijkt geheel af van de tot nu toe be
sproken plantmachines die een continue werkende vorentrekker hebben waar
in de plant wordt gezet. De Quickwood werkt intermitterend: een hydrau
lisch bewogen plantarm brengt de planten in de grond en komt weer terug
in uitgahgspositie. Twee aandrukwielen drukken de grond rond de plant aan.
Er kan een vrij lichte trekker worden gebruikt met minimaal 22 kW aftakasvermogen.
Beide hier genoemde machines kunnen uiteraard ook worden ingezet bij de
aanleg van landschappelijke beplantingen en nieuw aan te leggen bossen.

3.4 Zaaien
Zaaien voor bosaanleg is voor 1940 veel toegepast bij de aanleg van
eerste generatie bos op heidegronden. Vooral de pionierhoutsoort groveden
werd veel toegepast.

•

.

Het was een eenvoudige en goedkope methode, vooral als alleen maar
de heide werd afgebrand, al of niet na voorafgaande verbetering van de
ontwatering. Het zaad werd breedwerpig op de onbewerkte grond gestrooid
en vervolgens bezand uit zaaigreppels of zaaiputten. Ingrijpender was de
bewerking door diepploegen (met ossen en later de stoomploeg), waarbij de
grond werd omgekeerd en de vegetatie begraven.
Na zo'n intensieve bewerking werd ook breedwerpig gezaaid maar het
zaad werd ingesleept, dus niet meer bezand. Het was een relatief goedkope
manier van bosaanleg, waarbij + 3 kg zaad per ha werd gebruikt. Ook later,
na 1945, werd deze methode nog wel toegepast in de gewijzigde vorm van de
rijen-bezaaiing met zaaimachine, soms in door de bosploeg gemaakte voren.
In de loop der jaren werd er echter steeds meer geplant, vooral om
dat het zaaien dikwijls mislukte. De risico's bij het zaaien zijn namelijk
groter dan bij het planten en zij worden gevormd door droogte in het voor
jaar na kieming van het zaad, konijnen-, muizen- en vogelschade, verwil
dering en aantasting door bijvoorbeeld denneschot. Vooral het laatste was
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een ernstige beperking voor het zaaien. Dit des te meer, omdat in die tijd
vooral gebruik werd gemaakt van uit Zuid-Duitsland geïmporteerd zaad van
schotgevoelige herkomsten.
In de toestand van de zaad- (en plantsoen)voorziening is in feite pas
na 1945 een verandering in de goede richting gekomen. Men kwam tot de
aanwijzing van goedgekeurde selectieopstanden, waarvan zaad werd gewon
nen, waaruit de kwekers het zoveel betere plantsoen kweekten.
Door het geringe aanbod is het selectiezaad duur, terwijl ook het
plukken van de kegels, ondanks pogingen tot mechanisatie, een arbeidsinten
sieve aangelegenheid blijft. Hierdoor werd de bosaanleg op de herbebossing
door middel van zaaien nog meer naar de achtergrond gedrongen.
Er zou zelfs sprake zijn van verspilling, omdat uit dat zaad plant
soen kan worden gekweekt, waarmee een veel grotere oppervlakte kan worden
geplant. Voor natuurlijke bezaaiing geldt het voorgaande in versterkte
mate, omdat men dat maar één keer kan doen en de gevallen dat men de be
schikking heeft over opstanden van een goede herkomst, zeldzaam zijn (zie
hoofdstuk 3.5).
Enkele jaren geleden (+ 1970) kon echter worden overgegaan tot de
aanleg van zaadtuinen. Men mag verwachten, dat daarin het zaad gemakkelijk
vanaf de grond en wellicht mechanisch zal kunnen worden geoogst. Naast kos
tenbesparing zal er bovendien een geregelder zaadproduktie mogelijk zijn.
Het is echter de vraag of er zoveel zaad geproduceerd kan worden dat dit
niet alleen aan de kweker, maar ook voor de bosbouwpraktijk beschikbaar
kan worden gesteld.
In dat geval zou de bebossing (herbebossing) door middel van zaaien
nieuw leven kunnen worden ingeblazen, maar rijst ongetwijfeld de vraag of
het rekening houdend met de verzorgingskosten, nog wel verantwoord is om
te zaaien. Men dient dan te bedenken dat de bosaanleg op zichzelf goed
koop zal zijn, maar dat de verzorging veel aandacht blijft vragen. Slechts
voor een deel kan deze worden uitgevoerd door het inzetten van de slagmaaier in een vroeg stadium van de ontwikkeling van de opstand.
Voor de andere naaldhoutsoorten (douglas, lariks en fijnspar) geldt
dat deze in het verleden wel eens voor bezaaiing zijn gebruikt, maar in
vergelijking met de groveden in veel mindere mate. De overwegingen waren
daarbij vrijwel dezelfde, al heeft de herkomstenkwestie een veel minder
beperkende rol gespeeld. Ten aanzien van het zaaien van loofhoutsoorten
kan worden gesteld, dat dit slechts sporadisch werd uitgevoerd. Wij be
schikken nu eenmaal over weinig gronden, waarop aanleg van loofbos ver
antwoord is. De ervaring daarmee is gering, maar in principe geldt dat
bossen van inlandse eik en beuk zowel door planten als door zaaien kunnen
worden aangelegd.
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3.4.1

GROVEDEN
Het zaaien kan op verschillende manieren worden gedaan:

- breedwerpig zaaien met de hand
- rij- of strooksgewijs met de zaaimachine of met de hand
- pleksgewijs zaaien met de zaaikoker.
Bij breedwerpig zaaien met de hand is een volle grondbewerking nood
zakelijk. Dit houdt in schijveneggen tot een diepte van + 20 cm. Te ge
bruiken grovedennenzaad: 3 kg/ha. Na zaaien moet het zaad worden ingesleept met berketakken.
Voor rij- of strooksgewijs zaaien met de zaaimachine of met de hand
is een strooksgewijze grondbewerking voldoende. Deze kan worden uitgevoerd
met de bosploeg. De breedte van de voor is ca. 0,40 m, de afstand tussen
de rijen afhankelijk van de vegetatie minimaal 1,10 m. Het zaaien kan ge
schieden met een zaaimachine (bietenzaaimachine) waarbij 25 zaden/m (2 kg/
ha) worden gebruikt. Het zaad wordt ingewerkt door de aanaarders van de
zaaimachine.
Dit strooksgewijs zaaien kan ook met de hand worden uitgevoerd (be
nodigde hoeveelheid zaad: + 3 kg/ha). Het zaad moet men licht overzanden
met de hark.
Bij pleksgewijs zaaien met de zaaikoker wordt de grondbewerking
pleksgewijs uitgevoerd met behulp van de Kulla. Met deze machine worden
zaaiplaatsen van 0,40 x 0,40 m gemaakt. De afstand in de rij tussen de
plantplaatsen is verstelbaar: 0,90, 1,45 en 3,00 m (werkt het beste bij
1,45 m). De afstand tussen de rijen is afhankelijk van de soort vegetatie
maar minimaal ongeveer 1,25 m.
Zaaien met de Zweedse koker: ca. 5-10 zaden/plek = 0,3-0,6 kg/ha.
Het resultaat hiervan wordt duidelijk gunstig beïnvloed-, door na het zaai
en de grond aan te trappen.
Een rijgewijze bezaaiing lijkt voorlopig het meest gunstig. Er is
minder zaad nodig dan bij breedwerpig zaaien en de kans op een redelijke
verdeling van de zaailingen is groter dan bij pleksgewijs zaaien.
3.4.2

INLANDSE EIK

In verband met het na de aanleg noodzakelijke onderhoud van de cul
tuur, dient een eikenbezaaiing op rijen te worden uitgevoerd met een ruim
te tussen de rijen van 1,50 m. Een oppervlakkige grondbewerking over de
gehele oppervlakte of strooksgewijs is zinvol.
Men heeft ongeveer 400 kg (6 hl) eikels per ha nodig waarbij de ei
kels moeten worden gemenied om schade door vraat te voorkomen. De eikels
worden op een diepte van 3 tot 5 cm in sleuven gelegd waarna de sleuven
worden dichtgedrukt.
Totdat de planten boven het onkruid zijn uitgegroeid moet de cultuur
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door maaien of chemische bestrijding van grassen worden schoongehouden.
Bij een hoogte van ongeveer 2 m van de bezaaiing moeten de slechte exem
plaren uit de bovenetage worden gezuiverd tot een stamtal van ongeveer
6000 bomen per ha overblijft.
3.4.3

BEUK
Voor het zaaien van beuk geldt in principe hetzelfde als voor eik.

Het kan het beste op rijen geschieden waarbij men ongeveer 150 kg (2 hl)
per ha nodig heeft. De beste tijd voor zaaien is het voorjaar. De beukenoten moeten om dezelfde reden als de eikels gemenied worden en moeten zo
mogelijk onder scherm worden gezaaid. De beukenoten hoeven slechts licht
te worden ingewerkt in de grond. Kalkbemesting is bij een bezaaiing van
beuk nodig.
Vogels, met name houtduiven, kunnen soms zeer schadelijk zijn door
dat zij na de kieming bovengronds verschijnende zaadlobben opvreten. Af
weer van vogels is daarom nodig.

3.5 Natuurlijke verjonging
Van de in Nederland voorkomende houtsoorten kan een groot aantal na
tuurlijk worden verjongd. Dit geldt niet alleen voor de hier van nature
voorkomende loofhoutsoorten, maar ook voor een aantal hier ingevoerde
naaldhoutsoorten, zoals douglas, Europese lariks en Weymouthden.
Het is echter niet zo, dat van deze soorten de zaden overal kiemen.
De kieming is sterk afhankelijk van het milieu en van de kiembiologie
van het zaad. Hierbij spelen zuurgraad, vocht, licht en warmte een grote
rol. Duindoorn, bosrank en zuurbes kunnen alleen op kalkrijke gronden kie
men en van de Pinus-soorten kunnen de kiemplanten alleen in zuur milieu
met andere soorten concurreren. De groveden heeft daarbij veel behoefte
aan

warmte en licht want in een kil en vochtig milieu vallen de jonge

Planten aan het denneschot (Lophodermium pir.astri) ten offer.
De esdoorn kiemt weliswaar in een donker vochtig bos, maar de jonge
kiemplant gaat bij lichtgebrek al snel weer te gronde.
3.5.1

VERSPREIDING VAN HET ZAAD EN ONTWIKKELING VAN DE KIEMPLANTEN
Voor natuurlijke bezaaiing dient in de eerste plaats voldoende zaad

aanwezig te zijn. Daarom is de wijze van verspreiding van het zaad van be
lang. Dit kan gebeuren door de wind, door dieren en door zelfverspreiding.
De wind kan zaden over grote afstand transporteren. Lange afstands
verspreiding vindt plaats voor lichte zaden met vruchtpluis.
Bij het droogvallen van Zuidelijk Flevoland heeft zich op deze wijze
een wilgevegetatie met Salix alba, S.viminalis, S.purpurea, S.fragilis,
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S.triandra en hun bastaarden gevestigd.
Een tweede categorie vormt lichte zaden met vleugels zoals van berk
en van de meeste naaldhoutsoorten. Van de verspreiding door de wind moet
men zich echter niet te veel voorstellen. Zo vallen de zaden van de berk
als regel reeds binnen een afstand van 150 m van de moederboom op de grond.
Van wat zwaardere zaden met vleugels (es, esdoorn en zilverden) wordt
door de vleugel alleen voorkomen, dat het zaad loodrecht naar beneden valt
en aan de voet van de boom terecht komt. De verspreiding over grote af
standen door de wind is hier van geen betekenis.
Zware zaden van beuk en eik vallen ter plekke neer. Door vogels (dui
ven, Vlaamse gaai) en zoogdieren (eekhoorn, bosmuis, hert en wild zwijn)
worden zij gegeten en ten dele versleept en in de grond gewerkt.
Dit verklaart het buiten het bos, bij voorbeeld op verlaten akkers
en niet gemaaide graslanden, voorkomen van opslag van jonge eik. Voor na
tuurlijke bosvorming heeft dit op den duur effect, maar voor directe bos
aanleg is het van weinig of geen belang.
De vruchten van besdragende struiken worden door de vogels gegeten en
na het darmkanaal te zijn gepasseerd worden de pitten elders gedeponeerd.
Maximale opslag van deze struiken vindt men op open plekken in het bos aan
de bosranden en onder verspreid staande slaapbomen voor vogels.
Voor directe bebossing via natuurlijke verjonging zijn wij als regel
op het vallende zaad aangewezen. In dit verband is een geslaagde natuur
lijke verjonging alleen na mastjaren (zaadjaren) tot stand te brengen.
Mastjaren treden bij sommige houtsoorten (berk, zwarte els) vrijwel jaar
lijks op, bij andere soorten (eik, groveden) vrij regelmatig; bij weer an
dere (beuk, douglas) moet men soms 8 à 10 jaren of meer op een mastjaar
wachten.
Gezien de enorme zaadproduktie is het echter rri&t steeds nodig om
op een zogenaamd volmastjaar te wachten en kan men ook met halfmast vol
staan. Dit laatste komt bij de douglas voor.
Wil men tot natuurlijke verjonging overgaan, dan dient men te beden
ken dat de ecologie van de jonge kiemplant een geheel andere is dan die
van de volwassen boom. In de meeste gevallen is een kiemplant erg teer en
gevoelig voor lichtgebrek, verdroging, nachtvorst, schimmelziekten, wildvraat, concurrentie van grassen, enz.
In het algemeen laat de kieming en ontwikkeling van het jonge plant
soen in de strooisel- en ruwe humuslaag te wensen over. Het is daarom
zaak om als voorbereiding voor natuurlijke verjonging de ruwe humus eerst
te verwijderen en te zorgen dat het zaad op de minerale grond valt en
kiemt. Bodembewerking - strooisel op rillen en licht verwonden van de
bovengrond - voordat het zaad valt is dan ook gewenst, zo niet noodzake
lijk. Het werd reeds in de twintiger jaren bij onderzaaiing van onze grovedennebossen met loofhout toegepast.
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3.5.2

INVLOED VAN HET WILD
In de natuur speelt bij de bosverjonging het wilde zwijn een belang

rijke rol als bodembewerker. In het verleden werden in mastjaren door de
boeren varkens in het bos geweid hetgeen op onze bosverjonging en bossamenstelling vermoedelijk invloed heeft gehad.
Ander wild zoals konijnen, reeën en roodwild zijn grote liefhebbers
van het jonge plantsoen. Hierbij treedt het wild zeer selectief op.
Reeën hebben een voorkeur voor berk. Daardoor vindt men zelden jonge op
slag daarvan die niet door dit wild is aangevreten.
In ons land ziet men dat in de afgerasterde wildbanen zoals Deelerwoud en Kroondomein de natuurlijke loofhoutopslag vrijwel geheel wordt
onderdrukt. Indien in deze parken ook wilde zwijnen talrijk voorkomen,
wordt door hun woelen de verjonging ook van naaldhout sterk gestimuleerd.
Daar reeën en roodwild de jonge grovedennen vrijwel ongemoeid laten, ziet
men dat in deze bossen deze soort zich als enige natuurlijk verjongt waar
door de bosbeelden sterk gelijken op de Oosteuropese (Oostduitse en
Poolse) natuurlijke grovedennenbossen.
Maar ook konijnen weten raad met de natuurlijke verjonging en voor
een geslaagde natuurlijke verjonging is het terugbrengen van de wildstand
tot het minimum een eerste vereiste. Dit dient te geschieden door straffe
bejaging of door het plaatsen van rasters, waarbinnen het terrein reeënen konijnenvrij moet worden gehouden.

Invloed van wild op bosvorming. Binnen het raster veel opslag van berk, maar ook van
lijsterbes en eik.
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3.5.3

CONCURRENTIE

De jonge planten zijn gevoelig voor concurrentie van andere soorten.
De normale kapvlakteplanten zoals boskruiskruid (Senecio sylvaticus),
rankende helmbloem (Corydalis claviculata) en wilgeroosje (Chamaenerion
(= Epilobium) angustifolium) veroorzaken als regel niet veel last. Wat
hinderlijker - doch niet storend - is de schapezuring (Rumex acetosella)
die vooral op kapvlakten van bos op voormalig bouwland massaal kan op
treden.
Ook door de wat later optredende dwergstruiken zoals braam, brem en
framboos groeit de jonge plant wel heen, hoewel op fosfaatrijke zandgron
den - vooral na brand - de brem toch wel eens hinderlijk kan worden.
Meer last veroorzaken opslag van berk en Amerikaanse vogelkers,
waarvan vooral de laatste, te beschouwen als bosbouwkundig onkruid, moet
worden bestreden.
De berk was in het verleden vrijwel uitgeroeid doch komt in de laat
ste decennia weer sterk terug. Oorzaken hiervoor zijn:
- aanplant van berk in brandsingels
- in onbruik raken van de eikehakhoutcultuur, waar na de laatste hak niet
meer werd verzorgd en ingeboet en waarin berk en de laatste jaren ook
Amerikaanse vogelkers zich bij voorkeur vestigen
- verwaarlozing van het beheer van de heide die nadat deze door ophoping
van strooisel en ruwe humus minder vitaal wordt in de eindfase van het
heidegezelschap voor de berk een goed kiembed biedt
- de afnemende verzorging van jonge boscultures
- de neiging om via planten of natuurlijke verjonging berkenbos aan te
leggen.
Terreinen waar veel opslag van berk of Amerikaanse vogelkers ver
wacht kan worden dienen dan ook bij voorkeur niet voor de natuurlijke
verjonging van naaldhout te worden gekozen.
Veel meer last heeft de jonge cultuur van vergrassing. Een typisch
gras van ruwe humus is bochtige smele, dat indien het massaal voorkomt,
natuurlijke verjonging vrijwel uitsluit.
Andere hinderlijke grassen zijn de zachte witbol (Holcus mollis)
en in minder mate kweekgras (Elytrigia repens), die op oude bouwlandgronden - ook na een eerste generatie bos - massaal kunnen optreden en
dan een poging tot natuurlijke verjonging kunnen doen mislukken. Een spe
ciaal op kapvlakten voorkomend gras, dat plekken met de grootte van een
are kan innemen en dan natuurlijke verjonging absoluut verhindert is het
duinriet (Calamagrostis epigejos). Gelukkig komt dit gras in onze bossen
op zandgrond slechts zelden voor. Alleen in de duinen en op de Wadden
eilanden is het algemeen.
Op minerale grond kiemen ook gewoon struisgras (Agrostis tenuis),
schapegras (Festuca ovina), tandjesgras (Sieglingia decumbens) en pilzeg108

ge (Carex pilulifera) waarvan de eerste zodevormend kan optreden en dan
hinderlijk kan zijn.
In het algemeen dient men bij tot vergrassing neigende gronden van
natuurlijke verjonging geen te grote verwachting te hebben.
Grassen zijn lichtbehoeftig en breiden zich sterk uit in oudere voor
verjonging gelichte bossen. Zelfs typische bosgrassen als ruwe en bochtige
smele (Deschampsia caespitosa en D.flexuosa) komen eerst tot groei en
bloei op de kapvlakte en verstikken dan de jonge kiemplanten van het toe
komstig bos.
Bij de voorbereiding van de opstand op natuurlijke verjonging komt
het er daarom op aan juist genoeg licht te geven.
3.5.4

MICROKLIMAAT

Jonge planten reageren sterk op het microklimaat. In dit verband ge
dragen pionierhoutsoorten als berk, lariks en groveden zich geheel anders
dan de eigenlijke bosbomen (eik, beuk, douglas en zilverden).
De groveden, die in ons Atlantisch klimaat niet thuis hoort, voelt
zich het prettigst in de stuifzanden met een microklimaat dat gedurende
het vegetatieseizoen droog en warm, dus continentaal is; de kans op in
fectie door denneschot (Lophodermium pinastri) is dan gering.
Op heidegronden is het naast de groveden ook de lichtbehoeftige berk
die hier - evenals op verlaten akkers - van nature opslaat.
De andere bovengenoemde soorten zijn bosplanten, dat wil zeggen dat
zij

behoefte hebben aan het microklimaat van het bos. Weliswaar zijn zij

(ook in de jeugd) lichtbehoeftig (fijnspar en douglas) respectievelijk
schaduwverdragend (beuk en zilverden) doch zij zijn nachtvorstgevoelig en
speciaal de douglas verdraagt geen winterbezonning. Deze soorten dienen
dus op kleine kapvlakten respectievelijk onder scherm te worden verjongd,
waarbij het scherm moet worden gespaard totdat de verjonging boven de
nachtvorstgrens (3 à 4 m) is uitgegroeid.
3.5.5

VERZORGING EN KOSTEN

Bij een beplanting wordt tegenwoordig uitgegaan van een zo klein mo
gelijk aantal van tevoren geselecteerde planten van goede herkomst en con
ditie, die op regelmatige afstand worden geplant, teneinde latere zuiverings-

en verzorgingskosten tot een minimum te beperken. Bij een natuur

lijke bezaaiing is de herkomst van de kiemplanten dezelfde als die van de
nioederopstand, die dan ook aan hoge minimum-eisen moet voldoen. Ook heeft
men de opkomst van het gevallen zaad niet in de hand en tenslotte dient
de selectie van het jonge plantsoen door de natuur zelve te geschieden.
In een geslaagde natuurlijke verjonging is het aantal planten per ha vele
malen groter dan bij een beplanting. Dit betekent, dat men aan verzorging
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van de jonge opstand veel meer zorg zal moeten besteden dan bij een be
planting.
Men neemt hier te lande veelal aan, dat de aanvankelijke kostenbespa
ring daardoor op latere leeftijd weer voor een groot deel verloren gaat of
zelfs in een nadelig saldo wordt omgezet. Dit laatste is echter voor een
groot deel afhankelijk van het tijdstip van ingrijpen.
Indien eenmaal een natuurlijke bezaaiing op de verjongingsvlakte aan
wezig is, kan men vaak met weinig moeite het aantal planten sterk terug
brengen. Dit kan bijvoorbeeld met de slagmaaier al dan niet gevolgd door
de Jobubosmaaier of gertel, mits men dit tijdig doet. Men beperkt zich
daarbij tot het wegnemen van de slechte exemplaren uit de bovenetage.
In Denemarken heeft men berekend, dat de kosten van een natuurlijke
bezaaiing (exclusief raster) met beuk, vermeerderd met de kosten van vijf
op geschikte tijdstippen toegepaste zuiveringen, op 25-jarige leeftijd
van de jonge culture ongeveer de helft bedragen van de kosten van een 25jarige beplanting inclusief drie zuiveringen en dunningen.
Bij een douglasverjonging van goede herkomst (A-selectieopstand) is
het ook mogelijk de jonge 2-jarige plantjes voor een deel op te steken en
in de kwekerij te verspenen. Het uit dit materiaal aangelegde bos is vaak
aanzienlijk beter dan dat ontstaan uit geselecteerd handelsplantsoen van
buitenlandse herkomst. Op het Kroondomein zijn hiervan fraaie voorbeelden
te zien.
3.5.6

NATUURLIJKE VERJONGING VAN EEN AANTAL HOUTSOORTEN

3.5.6.1

Groveden

Groveden is een lichthoutsoort en pionier die men"bij voorkeur in
grootvlaktebedrijf moet verjongen. Nodig is slechts het sparen van een
aantal (30 à 40/ha) moederbomen van goede herkomst en kwaliteit.
De groeiplaats moet droog, warm en doorlatend zijn, dat wil zeggen
voor natuurlijke verjonging komen alleen vaaggronden en haarpodzolen,
eventueel ook holtpodzolen in aanmerking. Vochtige, kille, slecht doorluchte gronden (onder andere veldpodzolen) en rijkere sterk tot verwilde
ring neigende gronden komen niet in aanmerking. De grond moet bij voor
keur schoon, dat wil zeggen nagenoeg vegetatieloos zijn. Indien vegetatie
aanwezig is dient deze eerst te worden verwijderd. Bij grondbewerking
wordt gedacht aan de Waldigel, de Hessische boscultivator en eventueel
de frees. De Gepasploeg die de grond dichtsmeert is minder geschikt, om
dat de grond daarmee slechts gedeeltelijk wordt bewerkt.
Men wacht met de verjonging tot na een droge zomer. De kans op aan
tasting door het denneschot (Lophodermium pinastri) is dan het kleinst.
Uiteraard dient men ook te wachten op kegels, doch deze zijn de meeste ja
ren wel aanwezig. Zaadjaren komen regelmatig voor.
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Bij geslaagde verjonging dient men na 4 à 5 jaar het aantal planten
drastisch terug te brengen. Dit geschiedt strooksgewijze met een slag
maaier. In de overblijvende stroken wordt in handkracht geselecteerd.
Uiteraard is het zaak gedurende de verjongingsperiode de konijnen
stand laag te houden.
3.5.6.2

Douglas

In tegenstelling tot de groveden is de douglas een bosboom, die in
ons klimaat winterbeschutting nodig heeft. Men dient hem dus in kleinvlaktebedrijf te verjongen, bij voorkeur in zomen, waarbij de moederop
stand vanuit het noorden wordt opgerold. De zomen dienen - in verband met
winterbezonning - een breedte te hebben van niet meer dan 30 à 45 m
(1 ^ x de boomhoogte). Om stormschade te voorkomen wordt de 'buitenzoom
vrijwel kaal gekapt en de binnenzoom door lichting geleidelijk voorbereid.
Bij zoomkap om de 6 à 7 jaar is het tempo van de verjonging 6 à 8 m per
jaar. De snelheid is echter mede afhankelijk van de zaadkracht van de op
stand. Zaadjaren zijn in ons land bij de douglas zeldzaam. Ook groepsge
wijze natuurlijke verjonging is denkbaar, waarbij echter wel met storm
schade rekening moet worden gehouden.
Zodra het zaadjaar zich aankondigt dient in de loop van de nazomer
de moederopstand met uitzondering van een aantal zaadbomen te worden ge
veld. De achtergebleven takken dienen met een slagmaaier te worden stuk
geslagen en voor zover bij het uitslepen van het hout de bodem niet reeds
voldoende is verwond, dient met een cultivator of frees de grond te worden bewerkt en wel liefst voor de zaadval in september.
Ook hier dient bij geslaagde verjonging tijdig het aantal planten
tot het noodzakelijk minimum te worden teruggebracht. Aangezien jonge
douglasplanten bij beschadiging voor aantasting door Phomopsis (schorsbrand) zeer gevoelig zijn moet een en ander met zorg geschieden. De slagmaaier is met het oog op rondvliegend hout minder geschikt. De Jobu-bosmaaier verdient de voorkeur. Bij een waardevolle moederopstand kan men
ook denken aan het oprooien van 2-jarige planten om die in een tijdelijke
kwekerij te verspenen.
^•5.6.3

Fijnspar

Alhoewel plaatselijk soms zaailingen van fijnspar kunnen opslaan is
natuurlijke verjonging praktisch niet van belang in Nederland omdat het
klimaat er niet geschikt voor is.
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3.5.6.4

Lariks

De Europese lariks laat zich hier en daar op schone grond goed ver
jongen. Hetzelfde geldt vermoedelijk ook voor de Japanse lariks, die ech
ter nog te kort in ons land is ingevoerd om reeds op grote schaal kiemkrachtig zaad voort te brengen. De natuurlijke verjonging na de storm van
1972 in Drente is echter hoopvol. Als pionierhoutsoort moet hij - evenals
de groveden - met zaadbomen in grootvlaktebedrijf te verjongen zijn. Er
varing hiermee is echter nog niet opgedaan.
3.5.6.5

Berk

De berk is een pionierhoutsoort die massaal zaad voortbrengt dat
gemakkelijk kiemt. In natuurlijke bezaaiingen vindt men zowel de ruwe als
de zachte berk, waarvan de laatste echter een veel langzamer jeugdontwikkeling heeft en dan ook spoedig door de eerste wordt overgroeid.
Jonge berkenopslag is in het eerste jaar voer voor reeën en konijnen,
die onder de kiemplanten danig huishouden en deze zwaar beschadigen. In
het tweede jaar maakt de berk zo'n geweldige scheut, dat hij zich boven
het bereik van de konijnen verheft, terwijl ook de reeën minder belang
stelling vertonen.
Van de berk komen naast slechte ook zéér goede vormen voor, zodat
door selectieve dunning vaak fraaie opstanden kunnen ontstaan. Men dient
zich echter wel te realiseren, dat de berk aan de bodemvruchtbaarheid en
de vochtvoorziening veel hogere eisen stelt dan men algemeen aanneemt. Hij
kan zich op armere gronden slechts door middel van een zeer intensief en
uitgebreid wortelgestel handhaven en hier valt dus aan een gesloten op
stand van redelijk tot goed groeiende bomen niet te denken. In het alge
meen verdienen daarom voor verjonging veldpodzolen de voorkeur boven haarpodzolen.
3.5.6.6

Eik

Hoewel men de inlandse eik goed kan zaaien, zijn er geen voorbeelden
van andere dan incidentele natuurlijke verjonging. Vermoedelijk moet de
eikel met grond worden afgedekt of in de grond worden gebracht. De Vlaam
se gaai speelt een belangrijke rol bij het verspreiden en in de g/ond
stoppen van eikels.
3.5.6.7

Beuk

De beuk laat zich gemakkelijk verjongen mits een grondbewerking wordt
toegepast waarbij de strooisellaag wordt losgewoeld of op rillen wordt ge
trokken. Met natuurlijke verjonging van beuk is in het buitenland (Duits112

land en Denemarken) veel ervaring opgedaan. In ons land is echter de beuk
in de loop der jaren door menselijk ingrijpen dusdanig teruggedrongen en
gemaltraiteerd (boombossen) dat voor natuurlijke verjonging in aanmerking
komende opstanden uiterst zeldzaam zijn.

3.6 Plantafstand
3.6.1

INLEIDING

De keuze van de plantafstand bij de bosaanleg heeft verstrekkende
gevolgen voor de latere verzorging van de opstand en op de kwaliteit en
kwantiteit van de houtopbrengsten.
In het verleden heerste de gedachte, dat de toepassing van een dicht
verband de beste waarborg was voor een geslaagde cultuur en een uiteinde
lijk kwalitatief optimaal bosbestand. Men ging er hierbij vanuit, dat al
lerlei risico's en ongewenste ontwikkelingen beperkt konden worden door
een zo snel mogelijk in sluiting komen van de cultuur. Verder werd het
grote aantal individuen in de jeugdfase als noodzakelijk beschouwd voor
voldoende selectiemogelijkheid en het belemmeren van de takkigheid.
Door de sterke stijging van de arbeidslonen en de geringere afzet
mogelijkheden van het dunne hout moest deze traditionele gedachtengang
ingrijpend worden gewijzigd.
Gebleken is dat veel van de risico's die in de aanlegfase optreden
°ok door andere maatregelen dan een dicht plantverband kunnen worden
voorkomen. De negatieve invloeden van onkruidconcurrentie en late slui
ting van de cultuur kunnen bij een juiste houtsoortenkeuze worden opge
vangen door bij het toepassen van grotere plantafstanden gebruik te maken
van plantsoen van goede kwaliteit.
Ernstige schade door wortelzwammen (wortelrot en honingzwam) is bij
ruimere plantafstanden ontoelaatbaar, maar doordat de aantasting pleksgewijs optreedt geldt dit ook bij nauwere plantafstanden.
Bij toepassing van ruime plantafstanden wordt de kans op aantasting
door wortelrot op latere leeftijd verminderd. De kans op infectie is min
der groot omdat later met dunnen wordt begonnen. Bovendien is het aantal
stobben geringer zodat eventueel preventieve maatregelen kunnen worden
genomen.
De kans op aantasting door insekten is vermoedelijk minder groot
bij ruimere plantafstanden. Schade aan het plantsoen door de grote dennesnuitkever en de zwarte dennebastkever is in het algemeen minder erg
wanneer de planten krachtig zijn ontwikkeld. Het ontbreken van onderdruk
te en kwijnende bomen in de jonge beplanting zal hierbij ook een gunstige
factor zijn om insektenplagen te beperxen. Een uitzondering moet hierbij
worden gemaakt voor aantasting door de denneschorswants, die een voorkeur
schijnt te hebben voor ruim staande opstanden. Het staat echter nog niet
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Stronkopslag van Amerikaanse vogelkers. Op onbehandelde stobben (boven) en na stobbenbehandeling met glyfosaat (onder).
Een controle één of twee jaar na de behandeling is noodzakelijk om de zaailingen
(midden van de onderste foto) te verwijderen.
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geheel vast of een ruime stand de enige factor is die bepalend is voor de
aantasting.
Schade door nachtvorst zal door de plantafstand niet worden beïn
vloed. Wel is het bij ruime plantafstanden noodzakelijk om maatregelen te
treffen die wildschade tegengaan.
Een belangrijk teeltkundig voordeel van nauwe plantafstanden is ge
legen in de mogelijkheden tot selectie in de opstand. Het sorteren in het
plantsoen, dat er vooral op is gericht om exemplaren te verwijderen waar
van de kans op overleven na het uitplanten gering is, kan deze selectie
niet geheel vervangen. Deze selectiemogelijkheden zijn van groot belang
wanneer wordt gestreefd naar de produktie van kwaliteitshout.
Voor wat betreft de kosten moet worden opgemerkt dat door de hogere
eisen die aan het plantsoen worden gesteld de kosten per plant hoger zul
len zijn. Door het geringere aantal planten en de betere toegankelijkheid
van het terrein worden deze hogere kosten echter ruimschoots gecompen
seerd. Belangrijke besparingen worden dan verkregen door een sterke ver
mindering van de verzorgingskosten in de jonge fase.
3.6.2

NAALDHOUTSOORTEN

Voor de meeste naaldhoutsoorten (douglas, fijnspar, lariks, Corsicaanse den) geldt in het algemeen dat plantaantallen van 2500 à 3000 per
ha voldoende zijn (zie bijlage C.l).
De groeieigenschappen van deze houtsoorten zijn zodanig dat ook
wanneer wordt gestreefd naar de produktie van kwaliteitshout nog voldoen
de goedgevormde bomen in de opstand kunnen worden gevonden.
Bij de groveden laat de vorm van de bomen door erfelijke aanleg en
oorzaken van buitenaf vaak te wensen over. Op gronden waar de produktie
van kwaliteitshout van groveden mogelijk en gewenst is verdient het daar
om aanbeveling om uit te gaan van ongeveer 5000 planten per ha. De rui
mere selectiemogelijkheden die hierdoor ontstaan zijn naar het zich laat
aanzien noodzakelijk om op ongeveer 25-jarige leeftijd te beschikken over
voldoende goede toekomstbomen.
Wanneer wordt gestreefd naar de produktie van overwegend industrie
hout, kan evenals bij de andere naaldhoutsoorten worden volstaan met 2500
à 3000 planten per ha.
3•6.3

LOOFHOUTSOORTEN

Werkelijk goedgevormde bomen zijn in jonge loofhoutopstanden slechts
ln

hele lage percentages aanwezig. Dit is op zich ook niet verwonderlijk

omdat de meeste loofhoutsoorten een groot aanpassingsvermogen hebben en
weinig

geneigd zijn tot de vorming van rechte stammen. Naast erfelijke

eigenschappen

spelen opstandsbehandeling en andere uitwendige factoren
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een belangrijke rol bij de totstandkoming van de uiteindelijke stamvorm.
Voor de loofhoutsoorten die van belang zijn voor de produktie van
waardevol zwaar hout (eik, beuk, esdoorn, es) is daarom een hoog beginstamtal noodzakelijk. In Midden-Europa, waar men een langdurige ervaring
en traditie heeft met de teelt van waardevol hout, wordt bij deze soorten
altijd uitgegaan van meer dan 10.000 planten per ha.
In Nederland bestaat nog te weinig ervaring met de teelt van deze
loofhoutsoorten, zodat het moeilijk is om exacte richtlijnen te geven
voor de plantafstand. Wanneer wordt gestreefd naar de produktie van waar
devol hout moet voor eik, es en beuk 5000 planten per ha als het absolute
minimum worden beschouwd. Een aantal van 6000 à 7000 per ha lijkt momen
teel het meest wenselijk. Voor de esdoorn kan vermoedelijk wel worden
volstaan met 5000 planten per ha.
Voor de soorten als elzen en berken zijn de in bijlage C.2 aangege
ven aantallen ruim voldoende. Omdat deze soorten slechts zelden worden
geplant met het oogmerk van kwaliteitshoutproduktie zou in veel gevallen
kunnen worden volstaan met 2500 à 3000 planten per ha.
De keuze van de plantafstand bij populieren en wilgen wordt in be
langrijke mate bepaald door het verwachte rendement uit dunningen. Zijn
deze vooruitzichten gunstig dan kunnen ongeveer 625 bomen per ha worden
geplant. Wanneer de kans op een redelijk rendement uit de dunningen ge
ring is, kan worden volstaan met 200 bomen per ha.
3.6.4

LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

In landschappelijke beplantingen wordt in de praktijk nog vrij dicht
geplant. Aantallen van 8000 tot 10.000 planten per ha zijn daarbij geen
zeldzaamheid. Aangezien het hier echter vaak gaat om een menging van op
gaande bomen en soorten die een struiketage moeten vormen zijn deze hoge
aantallen wel verklaarbaar.
Wanneer de mogelijkheid bestaat om de plantafstand aan te passen
aan de doelstelling en aan het gebruikte sortiment,dan verdient dit ech
ter wel aanbeveling. Zo kan de plantafstand van diverse struikwilgen, el
zen en berken in veel gevallen worden gekozen tussen 1,50 en 2 m. Ook bij
aanplant van populieren in menging met andere soorten moet voor de popu
lier een zeer ruim verband worden gekozen.

3.7 Menging en onderplanting
Bij de aanleg van loofhoutbeplantingen, waarvan de functie in hoofd
zaak is gericht op de recreatie of de landschappelijke verzorging, wordt
vaak gestreefd naar een menging van houtsoorten. Daarbij wordt uitgegaan
van de bossamenstelling zoals die zich onder natuurlijke omstandigheden
op oudere leeftijd kan voordoen.
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Daarnaast is de aantrekkelijkheid van een afwisselend landschaps
beeld voor de recreatiezoekende mens een criterium voor zo'n menging. Af
gezien van de wijze van menging -waarop nader wordt teruggekomen - is het
zonder meer duidelijk dat voor beplantingen met een veelzijdige doelstel
ling, waarbij recreatie en landschapsverzorging een belangrijke plaats
innemen, een gevarieerd beplantingsbeeld noodzakelijk is.
Deze variatie moet binnen de mogelijkheden van de groeiplaats bij de
aanleg van de beplanting in de soortenlijst zijn terug te vinden. Hierbij
moet echter wel worden bedacht dat voor het ontstaan van een gevarieerd
beplantingsbeeld vooral tijd nodig is.
Er bestaan verschillende vormen van menging:
- individuele menging
- groepsgewijze menging
- rijgewijze menging.
Dit zijn horizontale mengingsvormen. Daarnaast is te onderscheiden een
etagegewijze opbouw van een beplanting, die meer het karakter heeft van
een verticale menging. De hoofdetage kan dan uit één hoofdhoutsoort, doch
ook uit meer soorten - individueel of groepsgewijze gemengd - bestaan.
De daaronder groeiende etages bestaan uit laagblijvende bomen of struiken.
INDIVIDUELE MENGING. Door het voor iedere houtsoort karakteristieke groei
ritme is het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, gemengde beplantin
gen door individuele menging aan te leggen. Houtsoorten met een snelle
jeugdgroei, zoals esdoorn, els, berk, iep, populier zullen de langzaam
groeiende onderdrukken en elkaar onderling eveneens ongunstig beïnvloeden.
Bij de verzorging van individueel gemengde beplantingen zal daarom ge
leidelijk toch ondanks de hoge kosten, een een- of armsoortige beplanting
ontstaan.
Er is een vorm van individuele menging mogelijk waarbij niet meer
dan twee soorten worden gebruikt. Van de snelst groeiende soort worden in
dit geval slechts zeer weinig exemplaren geplant. Op deze manier zou bij
voorbeeld een eikenberkenbos kunnen worden geplant met bij de aanleg 90%
eik

en 10% berk. In verband met de geringe selectiemogelijkheden in de

berk zou bij deze soort bijzondere aandacht aan de genetische kwaliteit
van

de planten moeten worden besteed. Andere mogelijke combinaties zijn

bijvoorbeeld els en es, esdoorn en es, eik en es.
GROEPSGEWIJZE MENGING. Bij een juiste keuze van de te mengen soorten is
groepsgewijze menging eenvoudiger. Een groep heeft als grootste diameter
eén tot anderhalf maal de hoogte van de volwassen bomen. Gaan we ervan uit
dat op goede grond de bomen op oudere leeftijd 25 tot 30 m hoog kunnen
worden en willen we in een beplanting uiteindelijk groepen van 3 tot 5
bomen, dan moeten de groepen bij aanleg een diameter hebben van 25-45 m.
Uiteindelijk ontstaat op deze wijze een individueel gemengde beplanting
waarvan aanleg en verzorging betrekkelijk eenvoudig en goedkoop waren.
RIJGEWIJZE MENGING. Onder bepaalde omstandigheden kan het planten van ver117

In individuele mengingen worden langzaaragroeiende soorten als eik al snel overgroeid
door snelgroeiende soorten als els, iep en berk. Hiermee moet bij de samenstelling van
het sortiment en bij de verzorging rekening worden gehouden.
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schillende houtsoorten in rijen naast elkaar wenselijk of mogelijk zijn:
voor het snel bereiken van beschutting, voor de opbouw van singels en
groenstoken met vulhout dat gemakkelijk machinaal kan worden afgezet, in
geval van vroegtijdige oogst van een der soorten (bijvoorbeeld populier)
als vooropbrengst. Bij rijgewijze menging zijn deskundigheid en voortdu
rende zorg bij het onderhoud - met dus relatief hoge kosten - vereist in
verband met de risico's van onderlinge ongunstige beïnvloeding en ver
dringing.
Het zal duidelijk zijn dat de keuze van het te volgen mengingssys
teem sterk wordt beïnvloed door de oppervlakte van de aan te leggen be
planting. Bij beplantingen buiten bosverband verdient groepsgewijze men
ging in vele gevallen de voorkeur, omdat hierdoor de beoogde variatie
het beste en met betrekkelijk geringe kosten wordt gewaarborgd.
Welk systeem men kiest zal ook vaak afhankelijk zijn van de functie
die de beplanting moet krijgen. Ook het landschapstype waarbinnen de be
planting wordt aangelegd kan bepalend zijn voor de keuze van houtsoorten
en mengingssysteem. Verder moet bij de keuze van het mengingssysteem re
kening worden gehouden met de kundigheid van de beheerder en met de finan
ciële middelen die in de toekomst voor de verzorging beschikbaar zijn.
Bij zeer kleine oppervlakten (singels, stroken, randen) zal de nei
ging bestaan een individuele menging toe te passen. Het verdient aanbeve
ling de menging in deze gevallen te beperken tot de randrijen, waardoor
de verzorging van de singel eenvoudig is uit te voeren en waardoor de be
oogde variatie toch wordt bereikt.
In dit verband kan ook gewezen worden op het vaak foutieve gebruik
van prikkende soorten. In vele beplantingen zijn deze soorten bij indivi
duele menging midden in een beplanting terecht gekomen. Dit heeft een on
gunstige invloed op de toegankelijkheid van de beplanting, zodat de ver
zorging ernstig wordt bemoeilijkt. Bovendien zijn het meestal soorten die
vrij veel licht vragen en zich op den duur niet kunnen handhaven. Ook het
Planten van bosrandsoorten als kardinaalsmuts, Gelderse roos, en dergelij
ke, midden in een beplanting is zinloos, omdat deze soorten zich daar toch
niet kunnen handhaven.
Een verticale menging, dus een etagegewijze opbouw van een beplan
ting,kan in de meeste gevallen pas in een later stadium worden bereikt.
Hierbij wordt aangesloten op de ontwikkeling in de tijd van het bos; kort
°a aanleg ontstaat een dichte en gesloten beplanting, waar noch van de ran
den noch door het kronendak veel licht kan toetreden. Het uitdunnen om
meer licht te krijgen heeft in deze fase weinig zin, omdat de resterende
bomen de ruimte weer innemen.
Wanneer de bomen wat hoger worden dan wordt ook de hoeveelheid be
schikbaar licht voor de ondergroei groter. Uiteraard hangt de hoeveelheid
licht samen met de houtsoort.
In dit stadium kunnen beplantingen met succes onderplant worden met
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schaduwverdragende soorten als hazelaar, hulst, vuilboom, vlier, etc.
Het onderplanten van eik met beuk of haagbeuk om de vorming van waterlot
tegen te gaan is eveneens een bekend voorbeeld van onderplanten. Dit ge
beurt wanneer de eiken 40 à 50 jaar oud zijn. Een ander voorbeeld is het
onderplanten van groveden op goede gronden met beuk (onder andere Mastbos).
Ook zal zich bij het ouder worden van de beplanting in veel gevallen
een spontane onderbegroeiing ontwikkelen. Deze natuurlijke ontwikkeling
kan worden gestimuleerd door bij de aanleg van de beplanting in de randrij soorten op te nemen die van nature onder de betreffende opgaande soor
ten thuishoren.

3.8 Bemesting
Hoewel het op verschillende groeiplaatsen mogelijk is de groei van
oudere opstanden door verbetering van de voedingsstoffenhuishouding van
de grond tijdelijk te vergroten, wordt de bemesting van een jonge cultuur
veel meer toegepast. Door een juiste bemesting kan de groei - hetzij blij
vend, hetzij tijdelijk - worden gestimuleerd, waardoor de sluiting sneller
intreedt, de gevoeligheid voor tal van aantastingen afneemt en in het al
gemeen dus de jeugdrisico1 s verminderen. Het desbetreffende onderzoek is
in grote lijnen afgesloten. Op grond hiervan kunnen algemene richtlijnen
worden gegeven, waarmee in de praktijk op doelmatige wijze van de moge
lijkheden van bemesting kan worden gebruik gemaakt.
3.8.1

BEMESTINGSBEHOEFTE VAN DE GROND
Het onderzoek door middel van grondanalyse naar-de. voorziening met

voedingsstoffen levert veel moeilijkheden op die verband houden met de
monstername, de extractiemethode en de interpretatie van de analyseresul
taten.
Bij de grondmonstername doen zich vragen voor betreffende de plaats,
het aantal steken en de diepte waarover het monster moet worden genomen.
Onderzoek in samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering en het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek heeft geleid tot het
opstellen van een instructie voor de grondmonstername. Noodzakelijk is
dat elke bodemeenheid apart wordt bemonsterd. Het grondmonster wordt ge
stoken in de laag 0-25 cm en is samengesteld uit tenminste 25 steken. De
extractiemethodiek is afgeleid uit de beschikbaarheid van de voedingsstof
fen voor bomen, waardoor vaak totaalanalyses worden toegepast. De criteria
op grond waarvan de analyseresultaten van een grondmonster zijn te beoor
delen, zijn vermeld in 2.3.1.2 en de bijlagen A.1.3 en A.1.4.
De analyse van blad en naalden is een andere methode waarmee de mine
rale voedingsstoffenvoorziening is te beoordelen. Van belang is vooral het
tijdstip van de monstername: voor loofhoutsoorten is de tweede helft van
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augustus de meest geschikte periode, voor naaldhoutsoorten de periode
oktober tot en met december.
Bemonsterd worden van naaldhout eenjarige zijscheuten van de boven
ste takkransen van minstens tien dominante bomen, van loofhout volgroeid
zomerblad van eveneens minstens tien dominante bomen. Van populier wordt
het volgroeide zomerblad uit het midden van de takken, aan het middenge
deelte van de boom, bemonsterd.
Bij de blad- en naaldanalyse is de bemestingsbehoefte pas vast te
stellen na aanleg van de cultuur. Dit is echter geen groot bezwaar omdat
stikstof en kalium niet voor, maar altijd na aanplant moeten worden toege
diend. De fosfaatvoorziening van een aan te leggen cultuur is met behulp
van grondonderzoek goed te beoordelen.
3.8.2

BRUIKBAARHEID VAN GROND- EN GEWASANALYSERESULTATEN

In een groot aantal bemestingsproeven is nagegaan of de hiervoor ge
noemde werkwijze - het vaststellen van de bemestingsbehoefte aan de hand
van de gecombineerde resultaten van grond- en gewasanalyses - voor de
praktijk bruikbaar is. Uit dit onderzoek is het volgende gebleken: Grond
en gewasanalyses geven op zichzelf onvoldoende inzicht in de bemestings
behoefte van bosculturen. Talrijke andere factoren zoals profielbouw,
voorgeschiedenis, klimaat en vochtvoorziening spelen bij de bemesting een
kwantitatief niet vast te stellen rol. Dit betekent dat, evenals in de
land- en tuinbouw, bemesting in de bosbouw moet worden gebaseerd op re
sultaten van grond- en gewasanalyse in combinatie met de resultaten van
bemestingsproeven op vergelijkbare groeiplaatsen.
3.8.3

WERKWIJZE VOOR DE BOSBOUWPRAKTIJK

Om op een verantwoorde wijze bemesting in de praktijk te kunnen toe
passen, zonder dat uitgebreid onderzoek naar de bemestingsbehoefte van een
grond is verricht, is naar een werkwijze gezocht om de bemestingsbehoefte
van cultures globaal vast te stellen. Bij deze werkwijze moet rekening
worden gehouden met de mogelijkheid dat het verkregen resultaat niet ge
heel aan de verwachtingen voldoet. De ontwikkelde werkwijze gaat uit van:
~ de houtsoort
~ de gemiddelde vruchtbaarheid per bodemeenheid
~ de resultaten van een grondanalyse
~ de symptomen die aan blad- en naaldorganen en aan scheuten zijn te
herkennen.
Uit grondanalyse en bodemeenheid blijkt of de fosfaattoestand en de
zuurgraad aan de eisen voldoen, terwijl gebreksverschijnselen aan blad en
naalden aangeven of al dan niet een tekort aan andere voedingsstoffen be
staat. De bemesting die hierop is afgestemd, is zodanig dat met eventuele
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interacties of antagonismen van voedingsstoffen bij de verschillende hout
soorten wordt rekening gehouden en onaangename verrassingen van door de
bemesting opgewekte tekorten zoveel mogelijk worden voorkomen.
3.8.4

ALGEMEEN BEMESTINGSVOORSCHRIFT

Bij de uitvoering van bemesting dient men in het algemeen met het
volgende rekening te houden:

- Wanneer een cultuur slecht groeit door verkeerde houtsoortenkeuze of
door beschadigde wortels, is bemesting niet de aangewezen weg om dit te
verbeteren. In dergelijke gevallen is vernieuwing van de cultuur aan
te raden.
- Door de bodemvegetatie - vooral wanneer deze uit grassen bestaat - wordt
de wortelgroei van bomen geremd. De bomen vertonen onder zulke omstan
digheden vaak verschijnselen van stikstofgebrek, niet zozeer als een ge
volg van een slechte stikstofhuishouding van de grond als wel van een
onvoldoende opname door het onderontwikkelde wortelstelsel. Onkruidbestrijding is in zulke gevallen noodzakelijk alvorens tot bemesting wordt
overgegaan.
- Bij gebruik van enkelvoudige meststoffen kunnen fosfaat- en kopermest
stoffen op elk tijdstip worden gegeven. De werking is langzaam en daar
om verdient een toediening in de winter de voorkeur. Stikstofmeststoffen zijn goed oplosbaar, worden weinig of niet in de grond gebonden en
spoelen snel uit. Daarom is het noodzakelijk, deze meststoffen in het
voorjaar (april/mei) toe te dienen, zodat de bomen er direct van kunnen
profiteren. Kaliummeststoffen worden bij voorkeur in februari/maart ge
geven. Bij toepassing van mengmeststoffen wordt het -tijdstip van toedie
nen bepaald door de meest oplosbare component. Dit betekent dat alle
stikstofhoudende mengmeststoffen in april/mei moeten worden gegeven. De
samenstelling van de mengmeststoffen moet globaal overeenkomen met de re
latieve behoefte aan stikstof, fosfor en kalium van de beplanting. Bij
voorkeur worden chloorvrije meststoffen gebruikt.
- Fosfaat, kali- en kopermeststoffen worden steeds breedwerpig toegediend.
De wijze van toediening van stikstofmeststoffen hangt af van de leeftijd
van de cultuur. Is deze zo oud dat de sluiting met een of twee jaren
valt te verwachten dan kan stikstof breedwerpig worden toegediend. Zijn
de bomen kleiner dan wordt de stikstofmeststof plantsgewijs gegeven op
een oppervlakte van ongeveer 1 m2 rond de boom. Bij populier en wilg
is de bemeste oppervlakte rond de boom 2 tot 4 m2. De meststof moet ge
lijkmatig worden verspreid.
- Fosfaat wordt zoveel mogelijk voor of aan het begin van de cultuur gege
ven, omdat deze meststof stimulerend werkt op de wortelgroei. Kalium-,
stikstof- en kopermeststoffen worden steeds in de cultuur toegediend.
Stikstof bij voorkeur niet in het jaar van planten, doch eerst in het
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jaar daarna toedienen. De meststoffen die voor toepassing in de bosbouw
het meest in aanmerking komen zijn voor fosfaatbemesting superfosfaat en
slakkenmeel, voor kaliumbemesting patentkali, kalizout 40% en zwavelzure
kali, voor stikstofbemesting kalkammonsalpeter en zwavelzure ammoniak en
voor koperbemesting kopersulfaat. De meststoffen moeten zoveel mogelijk
chloorvrij en gekorreld zijn.
- Indien niet met mengmeststoffen wordt gewerkt, is een herhaling van de
fosfaat- en kaliumbemesting niet nodig. Deze voedingsstoffen worden in
de bodem min of meer vastgehouden en hebben een lange nawerking. De
stikstofbemesting moet zonodig jaarlijks worden herhaald tot aan het
jaar van sluiting, of tot een goede groei is verkregen. Een koperbemes
ting behoeft slechts één keer te worden gegeven.
3.8.5

BIJZONDERE VORMEN VAN BEMESTING

3.8.5.1

Dierlijke mest

Veehouderijbedrijven produceren dierlijke mestsoorten, waarvoor soms
afzetmogelijkheden in de bosbouw worden gezocht. Het betreft kalver-,
rundvee- en varkensdrijfmest en verschillende vormen van pluimveemest.
Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van deze mestsoorten in de
bosbouw is van recente datum zodat geen uitgewerkte voorschriften kunnen
worden gegeven. Wel zijn bij het gebruik van deze mestsoorten de volgende
uitgangspunten van belang:
- De houtsoortenkeuze is niet afhankelijk van de aard en de hoeveelheid
dierlijke mest, maar moet zijn gebaseerd op de gebruikelijke bosbouwkun
dige overwegingen met betrekking tot eisen aan bodemvruchtbaarheid, kli
maat en vochtvoorziening.
- In bestaande naaldbossen moet de toepassing van dierlijke mestsoorten
worden vermeden wegens de gevaren van versnelde mineralisatie en afbraak
van de ruwe humus, wortelbeschadiging, kans op aantasting door wortelrot
en te zware stikstofbemesting.
~ Van de loofhoutsoorten komt slechts de populier in aanmerking voor toePassing van dierlijke mest, mits in de vegetatieperiode het grondwater
niet te hoog staat. Een absolute grens is niet aan te geven, maar een ge
middelde laagste grondwaterstand niet hoger dan 1 m beneden maaiveld is
aan te bevelen.
~ Bij aanleg van nieuw loofbos is eveneens gebruik van dierlijke mest mo
gelijk. Zodra de cultuur is aangelegd vervalt meestal deze toepassings
mogelijkheid omdat het inbrengen van de mest stuit op het bezwaar van de
te kleine plantafstand voor trekkers.
- Omtrent de toe te passen hoeveelheden is alleen op te merken dat Aigeiros-populier een bemesting van ca. 100 ton/ha, gedurende enige jaren ach
tereen, goed verdraagt. Voor rundveedrijfmest kan voorlopig dezelfde hoe123

grenzende terreinen tegen te gaan (akkerdistel). Hoewel is aangetoond dat
zo'n verspreiding slechts over korte afstand plaats heeft en de kiemingsen ontwikkelingsmogelijkheden op de aangrenzende terreinen meestal ongun
stig zijn, verdient het in zulke gevallen aanbeveling om tot bestrijding
over te gaan. Voor oudere beplantingen en houtwallen is dit niet nodig.
Verder is het bij beplantingen in de stedelijke sfeer vaak gewenst
dat de beplanting er verzorgd uitziet. Wellicht is het door voorlichting
van het publiek mogelijk om bestrijdingen met dit doel te verminderen of
achterwege te laten.
3.9.2

ENKELE OVERWEGINGEN BIJ DE ONKRUIDBESTRIJDING

Van geval tot geval moet worden beoordeeld of bodemverwildering hin
derlijk is en in welke mate tot bestrijding van die verwildering moet wor
den besloten.
Het doel van een onkruidbestrijding moet zijn de groei van een be
planting te bevorderen en/of schadelijke nevenwerkingen van de verwilde
ring te voorkomen, maar is niet in de eerste plaats gericht op een totale
en blijvende vernietiging van de onkruidvegetatie. Als concreet voorbeeld
kan hierbij worden gesteld, dat het voor het opheffen .van brandgevaar mis
schien voldoende kan zijn een brede strook langs de randen van de beplan
ting onkruidvrij te houden, terwijl men voor het opheffen van concurren
tie uiteraard een bestrijding moet toepassen waarbij alle bomen of hees
ters hiervan profiteren. Nu is het wel zo, dat, hoewel een onkruidvegeta
tie steeds een zekere concurrentie voor de betrokken houtsoort zal opleve
ren, het vaak niet zo ernstig is dat onkruidbestrijding noodzakelijk is.
Wanneer bij de bosaanleg een houtteeltkundig verantwoor-de houtsoorten
keuze en aanlegmethodiek voor een bepaalde groeiplaats heeft plaats ge
had en plantsoen van goede kwaliteit en conditie werd gebruikt, is een be
strijding meestal overbodig. Dit goede plantsoen bezit een groot wortel
stelsel dat zich snel kan ontwikkelen hetgeen de voornaamste oorzaak is
van goede aanslag en een geringe gevoeligheid voor concurrentie door on
kruid.
Bij gevaar voor lichtconcurrentie of voor neerdrukken kan men bo
vendien door het gebruik van groot (ouder) plantsoen de noodzaak tot het
vrijstellen geheel of gedeeltelijk opheffen.
In die gevallen waar een slechte groei van de cultuur wordt veroor
zaakt door een verkeerde houtsoortenkeuze of door het gebruik van plant
soen van minder goede kwaliteit heeft een onkruidbestrijding weinig zin.
Wanneer een onkruidbestrijding noodzakelijk is om een betere groei
van de cultuur te verkrijgen moet die bestrijding tenminste in mei en
juni effect hebben. In deze maanden zijn de houtsoorten het gevoeligst
voor vocht- en voedselconcurrentie (vooral door grassen) gedurende het
eerste en tweede jaar na aanleg. Het direct opheffen van concurrentie is
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in de meeste gevallen wel te verwezenlijken, maar wanneer reeds in de ge—
voelige periode schadelijke hergroei van het onkruid plaatsvindt heeft de
bestrijding weinig zin. De bestrijding wordt zeer kostbaar wanneer deze
meerdere malen gedurende het groeiseizoen wordt uitgevoerd, voorzover dat
al mogelijk is.
Naast de snelheid waarmee de hergroei plaatsvindt is ook de aard van
de terugkerende vegetatie van grote betekenis voor het al dan niet slagen
van de onkruidbestrijding. Wanneer namelijk de hergroei voor een groter
deel dan voor de bestrijding het geval was uit sterker concurrerende soor
ten bestaat zal het resultaat veelal negatief zijn. Als voorbeeld kan
hierbij gelden de vervanging van weinig schadelijke onkruiden door kweek
of andere grassen, hetgeen vooral op de wat rijkere gronden vaak optreedt.
Bij het overwegen van de noodzaak van onkruidbestrijding spelen ook
de eigenschappen van de houtsoorten een rol. In het onderstaande over
zicht is per houtsoort de gevoeligheid voor concurrentie om licht, voe
dingsstoffen en vocht weergegeven.
- Pinus-soorten zijn erg gevoelig voor lichtconcurrentie en weinig gevoe
lig voor voedsel- en vochtconcurrentie. Elke vegetatie die deze houtsoor
ten overgroeit zal moeten worden bestreden.
- Picea -soorten zijn over het algemeen weinig gevoelig voor concurrentie.

Een vegetatie die de Picea-soorten overwoekert zal moeten worden verwij
derd.
Douglas is zeer gevoelig voor de concurrentie ten aanzien van voedings—
stoffen. Vooral wanneer de douglas in een vegetatie van grassen staat zal
deze houtsoort steeds gunstig reageren op een onkruidbestrijding. Deze
houtsoort is in mindere mate gevoelig voor lichtconcurrentie, hoewel bij
extreem hoge onkruidgroei (bijvoorbeeld varens of loofhout) vrijstelling
noodzakelijk is.
- Lariks is vooral gevoelig voor vochtconcurrentie. Op groeiplaatsen
waar de vochtvoorziening voor deze houtsoort niet optimaal is (bijvoor
beeld bij GT VII) zal een sterke onkruidvegetatie steeds moeten worden
bestreden. Lariks is ook gevoelig voor lichtconcurrentie maar vanwege de
snelle jeugdgroei vormt dat meestal weinig problemen, behalve bij sterke
verwildering van loofhout.
~ Overige naaldhoutsoorten. Van de overige naaldhoutsoorten is weinig
bekend. Voor Abies grandis en Tsuga heterophylla kunnen dezelfde normen
als voor douglas worden aangehouden.
Populier is vooral gevoelig voor concurrentie ten aanzien van voedings
stoffen en in wat mindere mate voor vochtconcurrentie. Het onkruidvrij
houden van een plantspiegel (1 ä 2

om de boom) is in combinatie met

een stikstofgift gedurende de eerste jaren na aanleg dan ook zeer bevor
derlijk-voor de groei. Wanneer jonge populieren overgroeid of verdrongen
dreigen te worden door vulhout (els) of loofhoutopslag, is vrijstelling
noodzakelijk.
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- Eik is weinig gevoelig voor concurrentie. Alleen wanneer de planten
overgroeid worden door een dichte onkruidvegetatie is bestrijding daarvan
wenselijk.
- Overige loofhoutsoorten. Over de noodzaak van onkruidbestrijding in
diverse loofhoutbeplantingen kan nog geen definitief oordeel worden gege
ven. De indruk bestaat dat wanneer men optimaal gekweekt plantsoen ge
bruikt, onkruidbestrijding ook bij vele loofhoutsoorten in de meeste ge
vallen achterwege kan blijven of slechts op beperkte schaal noodzakelijk
is, bijvoorbeeld bij zeer hinderlijke concurrentie of indien ernstig ge
vaar voor neerdrukken bestaat.
3.9.3

METHODEN VOOR DE BESTRIJDING VAN GRASSEN EN KRUIDEN

Gezien het hiervoor behandelde zal het duidelijk zijn dat lang niet
in alle gevallen waar een onkruidbegroeiing optreedt bestrijding noodza
kelijk is. Wanneer toch tot bestrijding van grassen of kruiden moet worden
overgegaan dan kan dit zowel mechanisch als chemisch gebeuren.
3.9.3.1

Mechanische bestrijding

Hiertoe worden al die methoden gerekend waarbij gebruik wordt ge
maakt van mechanische hulpmiddelen. De meest gangbare methoden zijn echter
grondbewerking en maaien.
GRONDBEWERKING
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het uitvoeren van een
grondbewerking (ploegen of frezen) v66r de aanleg van een beplanting en
een bewerking (meestal alleen frezen) in een bestaande beplanting.
Een grondbewerking voor de aanleg is vooral gericht op het maken van
een geschikte plantplaats. Daarbij speelt ook de bestrijding van onkrui
den een rol. De bewerking kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.
Aangezien dit onderwerp uitgebreid is behandeld in 3.1 en 3.2 wordt hier
volstaan met naar deze hoofdstukken te verwijzen.
Kort samengevat kan worden gesteld dat bij herbebossing een grondbe
werking bijna altijd achterwege kan en moet blijven. Wanneer de vegetatie
het planten bemoeilijkt dan wordt deze pleks- of strooksgewijze verwijderd
met bijvoorbeeld een plantgatenwoeler, een plantplekkenmaker of een bosploegplantmachine. Bij de aanleg van een eerste bebossing op voormalige
landbouwgronden zijn weinig bezwaren tegen grondbewerking. Wel moeten
hierbij de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.
Bij het onderhoud van bestaannde beplantingen is frezen een veel ge
bruikte vorm van onkruidbestrijding, vooral in landschappelijke en stede
lijke beplantingen. Het frezen tussen de rijen wordt dan meestal aange
vuld met schoffelen, hakken of spuiten tussen de rijen. Vanwege het grote
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aantal nadelen is deze methode niet aan te bevelen. De nadelen zijn:
- Op kleigronden heeft frezen vaak een slechte invloed op de structuur;
de grond wordt versmeerd.
- De hergroei van de vegetatie, vooral van soorten met wortelstokken, be
gint onmiddellijk. Ook de ontwikkeling van nieuwe onkruiden uit zaad wordt
gestimuleerd. Hierdoor kan een vegetatie ontstaan die sterker concurrerend
werkt dan de voorgaande.
- Er is een zeer grote kans op wortel- en stambeschadigingen en afgerukte
takken.
- Indien ook het onkruid rond de planten wordt verwijderd is deze methode
bijzonder kostbaar; wanneer het onkruid rond de planten blijft staan,
is het effect van de behandeling nihil.
MAAIEN EN KNEUZEN
Maaien kan effectief zijn wanneer het uitzaaien van bepaalde planten
(bijvoorbeeld distels) moet worden tegengegaan. Er moet dan gemaaid wor
den ruim voor het zaad van de betreffende planten rijp is. Ook kan worden
gemaaid om brandgevaar te verminderen; de afgemaaide vegetatie blijft
veel natter en verteert ook sneller. Wanneer brandgevaar bestaat doordat
bermen worden afgebrand dan kan misschien worden volstaan met alleen het
maaien van de randen van de beplanting.
Zeer belangrijk is dat er bij het maaien goed op wordt gelet dat de
bomen niet worden beschadigd.
Maaien om de jonge bomen te vrijwaren van neerdrukken of van lichtconcurrentie is meestal arbeidsintensief en duur, omdat dan ook zeer
zorgvuldig rond de bomen moet worden gemaaid. Daarbij komt dan nog dat
het gunstige effect meestal weer vrij snel verdwijnt omdat weer hergroei
optreedt. Maaien helpt niet of nauwelijks om wortelconcurrentie te verHinderen.
Het afmaaien (over de gehele oppervlakte of op stroken) kan worden
uitgevoerd met een lichte klepelmaaier of een slagmaaier (voor gras- en
kruidenvegetaties) of met een cyclomaaier wanneer het alleen gras betreft.
Het verwijderen van onkruidvegetaties rondom de boom kan worden uit
gevoerd met handgereedschap (zeis van Schuier of gewone zeis) of met motorhandgereedschap (bosmaaier met messenschijf of weedeaterkop).
Het kneuzen is vooral van belang bij de bestrijding van adelaarsvaren. Het beste tijdstip hiervoor is wanneer de meeste jonge scheuten
een

lengte van 20 à 30 cm hebben bereikt (het zogenaamde gebogen staf

stadium). Meestal treedt hergroei dan zo laat in het seizoen op dat er
geen sprake meer is van hinderlijke concurrentie.
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3.9.3.2

Chemische bestrijding

Chemische bestrijding is, ondanks de bezwaren die er soms aan kle
ven, de meest eenvoudige methode om beplantingen vrij te stellen van hin
derlijke onkruidgroei. De toepassing kan in veel gevallen arbeidsextensief zijn en het heeft een vrij lange nawerking. Bovendien leent deze
methode zich goed voor een pleksgewijs gebruik. Dit mag echter nooit een
reden zijn om chemische middelen te gebruiken zonder dat dit noodzakelijk
is; baat het niet dan schaadt het misschien wel. Bij het gebruik moet men
zich houden aan de gebruiksaanwijzingen op het etiket en aan de wettelijke
voorschriften.
GRASSEN
Eenjarige grassen, de meeste weidegrassen, pijpestrootje (Molinia)
en bochtige smele (Deschampsia) zijn meestal goed te bestrijden. Voor de
groei of aanslag van een beplanting is bestrijding van deze soorten ech
ter flieestal niet nodig. Moeilijker te bestrijden zijn de wortelstokvormende, overblijvende grassen, waarvan vooral kweek (Elvtrigia) en witbol
(Holcus) genoemd moeten worden.
Dalapon is een systemisch middel, dat zowel door het blad als door
de wortels kan worden opgenomen. De opname gaat vrij langzaam, zodat het
vaak enige tijd duurt voordat een effect zichtbaar wordt. Bij gebruik
vóör het planten moet twee weken worden gewacht voor de beplanting kan
worden aangelegd. Voor Pinus is deze termijn drie weken. Voor toepassing
na het planten moet worden gewacht tot drie weken na de aanleg.
Een selectieve toepassing tijdens de groeiperiode is niet mogelijk.
Het beste resultaat is te verkrijgen door te spuiten iri de periode vanaf
half maart tot half april, met een dosering van 5-10 kg dalapon (opgelost
in water) per ha. Moeilijk te bestrijden grassen moeten met de hoge dose
ring en aan het eind van de toepassingsperiode worden gespoten.
Bestrijding van grassen met dalapon heeft op verschillende bodem
typen en bij verschillende niveaus van chemische bodemvruchtbaarheid uit
eenlopende gevolgen voor de snelheid en de aard van de hergroei. Op de
veld- en haarpodzolen en op de chemisch armere holtpodzolen is de hergroei van grassen meestal langzaam. Afhankelijk van de bodem treedt meest
al een weinig concurrerende vegetatie van heide, schapezuring, w, 1 geroosje of bosbes op. Op de chemisch rijkere gronden (en vooral op voorma
lige bouwlanden) komen vaak meereisende grassen als kweek en witbol voor.
Na bespuiting treedt op deze gronden meestal al in hetzelfde jaar hergroei van de genoemde grassoorten op, soms nog in een dichtere bezetting
dan voor de behandeling. Ook hier geldt dat naarmate de grond armer is de
concurrerende kruidachtige planten zich beter ontwikkelen.
In verband met de geschetste vegetatieontwikkeling laat het effect
van een grassenbestrijding met dalapon op rijkere gronden nog wel eens
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te wensen over. Vanwege de geringe kosten van behandeling geniet deze toch
vaak de voorkeur boven andere en duurdere middelen.
Paraquat is een contactmiddel, dat wil zeggen dat de bespoten plan
tedelen afsterven (verschroeien). Een nadeel is dat de ondergrondse de
len hiervan weinig hinder ondervinden, zodat meestal al snel hergroei op
treedt. Alleen onder gunstige omstandigheden kan ook enig transport in de
plant optreden. Het middel moet daarom worden toegepast in de periode eind
mei tot begin juni bij koel en donker weer. De dosering is 3-5 liter per
ha, opgelost in water. Omdat alle groene en niet verhoute delen die ge
raakt worden afsterven, moet de beplanting worden afgeschermd. In normale
beplantingen is daarom een behandeling met paraquat vrij duur. Voor de be
handeling van de plantspiegels bij beplantingen in wijd verband is het mid
del wel geschikt.
De hergroei die optreedt na een behandeling met paraquat is afhanke
lijk van de bodem. Op arme zandgronden met een lage pH ontstaat vaak,
vooral na herhaalde bespuitingen, een dichte bodembedekking door mossen.
Op rijkere, vochthoudende gronden met een hoge pH en voldoende lutum ont
wikkelt zich vaak een vegetatie van hondsdraf en kruipende boterbloem.
Samenvattend kan worden gesteld dat bestrijding van grassen op de
armere gronden goed mogelijk is. In veel gevallen is bestrijding hier ech
ter niet noodzakelijk. Op de rijkere gronden daarentegen heeft grasbestrijding vaak een wisselend resultaat, waarbij herhaling van de bestrij
ding in hetzelfde jaar nogal eens nodig blijkt. Het verdient daarom aan
beveling om op deze gronden zeer veel aandacht aan de plantsoenkwaliteit
te schenken.
BOSBES
In de meeste gevallen zal een chemische bestrijding van de bosbes
niet nodig of zelfs niet wenselijk zijn.
BRAMEN
Voor de chemische bestrijding van bramen zijn geen middelen be
schikbaar.

DISTELS
Een bestrijding van distels is voor het slagen van een beplanting
meestal niet noodzakelijk. Recent onderzoek heeft bovendien uitgewezen
dat bestrijding van distels om uitbreiding naar landbouwgronden tegen te
gaan, lang niet altijd noodzakelijk is; door de huidige vormen van be
drijfsvoering in de landbouw is de kans op vestiging van distelzaailingen
goed onderhouden grasland en in de meeste akkerbouwgewassen gering.
Niettemin kan het in bepaalde gevallen gewenst, of door een distelverorde

ning zelfs noodzakelijk zijn om tot bestrijding over te gaan. Dit kan ge
beuren met chloorthiamide (Prefix) of dichlobenil (Casoron) in de periode
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begin maart tot midden april. Dosering 60-70 kg korrels per ha. De vol
gende punten moeten echter goed in acht worden genomen:
- de wachttijd na het planten bedraagt 5 maanden voor Casoron en 1 jaar
voor Prefix
- de middelen mogen bij populier en wilg niet in contact komen met de
stam.
De middelen mogen niet worden gebruikt op gronden die minder dan 5%
organische stof in de bovengrond hebben of wanneer het slibgehalte (de
fractie kleiner dan 50 pm) minder is dan 20%. Op zavel en kleigronden is
een toepassing mogelijk.
Wanneer distels en kweek (of andere overblijvende grassen) beide
voorkomen en beide bestreden moeten worden dan kan vanaf één maand na het
planten een combinatie van dichlobenil en dalapon (Fydulan G) worden ge
bruikt. De toepassing is alleen mogelijk onder loofhout, behalve onder
vlier en vuilboom. Bij het strooien moet overdosering bij de stammen wor
den vermeden. De dosering is afhankelijk van het slib- of humusgehalte
van de grond.
Het middel moet niet worden gebruikt op gronden met minder dan 20%
slib of minder dan 4% humus.
Bij 20-40% slibgehalte of 4-8% humus

40-45 kg/ha

Bij meer dan 40% slib of meer dan 8% humus

45-50 kg/ha.

HEIDE
In de meeste gevallen zal een chemische bestrijding van heide over
bodig zijn.
VARENS

Voor de meeste varensoorten is een bestrijding niet noodzakelijk.
Voor adelaarsvaren kan dit echter wel nodig zijn. Hierbij verdient het
gebruik van groot plantsoen en/of mechanische bestrijding de voorkeur.
Een chemische, niet selectieve bestrijding kan worden uitgevoerd
met Prefix of Casoron. Prefix wordt gestrooid in de periode maart-april
in een dosering van 150-200 kg per ha. Op sterk lemige gronden moet de
hoogste dosering worden aangehouden.
Casoron wordt gestrooid in de periode april-mei in een dosering van
125 kg per ha. In beide gevallen moeten de middelen met behulp van strooiapparatuur gelijkmatig over het terrein worden verspreid. Na de behande
ling moet enkele maanden worden gewacht met het planten.
Ook met dalapon is een bestrijding mogelijk. De behandeling moet dan
plaatsvinden omstreeks begin juli met 40 kg dalapon per ha. Na de behande
ling kan in het najaar of het daaropvolgende voorjaar worden geplant.

132

3.9.3.3

Andere methoden van bestrijding

Voor stedelijke of landschappelijke beplantingen wordt het gebruik
van bodembedekkers, schors of plastic een enkele maal overwogen. Alle
drie methoden zijn zeer duur.
Bij het gebruik van bodembedekkende planten is moeilijk te voor
spellen welke soorten met succes kunnen worden gebruikt; een uitgebreide
kennis van de groeiplaats en van de te gebruiken plantensoorten is dan
ook noodzakelijk. Het gebruik van plastic (voor het afdekken van boomspiegels) geeft een redelijke onderdrukking van de onkruiden; het waait
echter gemakkelijk los en is dan erg ontsierend in het landschap.
3.9.4

METHODEN VOOR DE BESTRIJDING VAN ONGEWENST LOOFHOUT
Er zijn slechts enkele loofhoutsoorten die dermate hinderlijk kunnen

zijn dat bestrijding noodzakelijk is. Dat zijn Amerikaanse vogelkers, Ame
rikaanse eik en, in enkele gevallen, berk. De verschillende bestrijdings
wijzen zijn onderverdeeld in mechanisch, chemisch en een gecombineerde
methode. De laatstgenoemde wordt soms ook toegepast bij zuiveringen in
landschappelijke beplantingen voor enkele andere soorten.
3-9.4.1

Mechanische bestrijding

Een groot nadeel van mechanische bestrijding door afzetten is dat
deze meestal onvoldoende effectief is; reeds na zeer korte tijd worden op
afgezette stammen weer nieuwe, krachtig groeiende scheuten ontwikkeld.
Vermoedelijk is alleen de berk redelijk goed te bestrijden door afzetten.
°e ervaring in landschappelijke beplantingen heeft geleerd dat bij af
zetten in het voorjaar, wanneer de sapstroom goed op gang is, de hergroei minimaal is.

Het uittrekken of uitspitten moet ook tot de mechanische methoden
worden gerekend. Uittrekken van Prunus is alleen mogelijk tot beperkte
diameter en wanneer de plant nog niet eerder is afgezet. Het uitspitten
is zeer arbeidsintensief. Kan niet worden uitgetrokken, dan kan beter wor
den overgegaan op afzetten in combinatie met de stobbebehandeling (zie
3 • 9 • 4.2).

De mechanische bestrijding van loofhout kan met verschillende soorten gereedschap worden uitgevoerd. Slaggereedschap kan worden gebruikt
wanneer de dikte van het hout tussen de 2 en 5 cm ligt. Voor zwaarder
hout (diameter tot 10 cm) kunnen handzagen worden gebruikt. Verder komen
aanmerking de bosmaaier (tot een diameter van 12 cm) en de motorboog—
Zaag

(stammen tot een diameter van 20 cm). Al deze gereedschappen worden

gebruikt voor het afzetten in dichte stand op kleine percelen of van
groepsgewijs optredende opslag.
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Voor het afzetten van een loofhoutvegetatie als terreinvoorberei
ding zie hoofdstuk 3.1.
3.9.4.2

Chemische bestrijding

Wanneer veel hinderlijk loofhout voorkomt, kan een bladbehandeling
worden uitgevoerd, mits de struiken niet te hoog zijn. Bij grotere hoogte
(meer dan 1,50 m) wordt het onmogelijk de bladeren voldoende te raken. In
dat geval kan een stam- of stobbebehandeling worden uitgevoerd.
BLADBEHANDELING
Alhoewel verschillende loofhoutsoorten bestreden kunnen worden, zal
de toepassing vrijwel uitsluitend zijn gericht tegen Amerikaanse vogel
kers en Amerikaanse eik. Hiervoor wordt het middel glyfosaat gebruikt.
Dit middel wordt toegepast in een concentratie van 1%, opgelost in water
(1 liter glyfosaat in 100 liter water). Het middel mag niet worden ver
neveld (gevaar voor drift) maar moet worden gespoten. Het mag ook niet
worden toegepast op besdragende struiken. De bespuiting moet worden uit
gevoerd in de periode begin augustus tot eind september. Alleen struiken
die niet hoger zijn dan ca. 1,50 m mogen worden behandeld. De bespuiting
moet niet worden uitgevoerd wanneer de struiken nat zijn of wanneer bin
nen enkele uren na de bespuiting regen wordt verwacht. Ook felle zon bij
de bespuiting is ongewenst. Bij de bespuiting worden de struiken goed
vochtig gemaakt, maar niet zo nat dat de oplossing van de bladeren af
drupt. Voor een goed resultaat is het noodzakelijk dat zeer zorgvuldig
wordt gewerkt. Vanwege de kans op schade moet de toepassing in jonge aan
plant worden ontraden. Bij toepassing in oudere opstan'den moet ervoor
worden gezorgd dat naalden of bladeren van de opstand niet worden ge
raakt.
STOBBEBEHANDELING
Bij de bestrijding van grotere bomen of struiken, of wanneer er an
derszins bezwaren zijn tegen een bladbespuiting, is de stobbebehandeling
een effectieve methode. Ook kan deze methode wenselijk zijn bij het af
zetten van bomen of struiken in landschappelijke beplantingen om opnieuw
uitlopen te voorkomen.
Vóór de behandeling worden de bomen of struiken afgezet. Op de verse
stobben wordt dan een bestrijdingsmiddel gebracht.
Middelen die hiervoor in aanmerking komen zijn ammoniumsulfamaat en glyfo
saat.
Ammoniumsulfamaat kan het gehele jaar door worden gebruikt. Alhoewel
hierover geen gegevens ter beschikking staan lijkt het gewenst om de be
handeling in de wintermaanden achterwege te laten wanneer de temperatuur
lager is dan ca. 5° C. Alleen de toepassing van het middel in kristalvorm
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is toegelaten. Voor een praktische toepassing zonder veel risico's moet
daarom als minimale diameter voor te behandelen stobben 7 cm worden aange
houden. Op dunnere stammen is de kans groot dat veel van de kristallen op
de grond terecht komen, waardoor aanzienlijke schade aan de beplanting
kan optreden.
Glyfosaat (5 oplossing in water) kan het gehele jaar door worden ge
bruikt. Alhoewel hierover geen gegevens ter beschikking staan lijkt het
gewenst om de behandeling in de wintermaanden achterwege te laten wanneer
de temperatuur lager is dan ca. 5° C. Toepassing op verse zaagvlakken kan
zowel door smeren met een bokkepoot als door bespuiten gebeuren. Voor be
spuiting is echter een speciale spuitdop nodig die een smalle vloeistofkegel geeft.
Wanneer op een stobbe verschillende stammetjes voorkomen dan moet
elk stammetje worden behandeld.
3.9.5

APPARATUUR VOOR DE CHEMISCHE BESTRIJDING

3.9.5.1

Spuiten en strooien

De volgende uitvoeringen van spuiten en strooien worden in de bos
bouw het meest toegepast. Tevens worden de toepassingsgebieden genoemd.
PROPAANRUGSPUIT
~ Spuitstok met 1 of 2 werveldoppen; spuitbaan 0,4-0,8 m breed, speciaal
geschikt voor boomspiegels, smalle randen langs beplantingen, indivisuele
struiken, stam- en stobbebehandeling, plaatselijke onkruidhaarden en moei
lijk toegankelijke plaatsen.
~ Spuitstok met spleetdop (excentrisch of gewoon); spuitbaan 0,4-2,5 m
breed. De grootste breedte geldt voor de excentrische spleetdop die daar
door bijzonder geschikt wordt voor bespuiting van bredere randen langs
beplantingen. Overigens zijn deze spuitdoppen ook geschikt voor de bij de
werveldoppen genoemde doeleinden.
~ Spuitboom; spuitbaan 2-4 m breed, speciaal voor vlaktegewijze bespui
tingen waarbij een gelijkmatige dosering is vereist. Alleen toe te passen
wanneer de beplanting lager is dan ca. 0,5 m of in een zodanig ruim
Plantverband staat dat er tussendoor kan worden gelopen. De onkruiden mogen niet hoger dan ca. 0,5 m zijn.
Bij het verspuiten van een middel dat wordt opgelost in dieselolie
•'•s het gebruik van de propaanrugspuit minder geschikt. Propaangas lost namelijk

op in dieselolie, hierdoor wordt nogal veel propaangas verbruikt.

MOTORRUGNEVELSPUIT

Alleen voor het toepassen van de zogenaamde bladbehandeling van
struiken.
TREKKERSPUITEN

EN ZELFRIJDENDE SPUITEN

~ Spuitstok aan lange slang; toepassingsgebied zie boven onder propaanrug-
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spuit, spuitstok. De slang belemmert vlot werken.
- Spuitgeweer; bereik tot 8 m, ongelijkmatige dosering. Wordt wel voor
slootbespuitingen gebruikt.
- Excentrische spleetdop; bereik tot 8 m, gelijkmatige dosering mogelijk.
Bijvoorbeeld voor bespuitingen vanaf de randen van een beplanting.
- Spuitboom; tot 12 m brede spuitbaan, gelijkmatige dosering, geschikt
voor grote vlakten die berijdbaar zijn maar waarop geen hoge beplanting
of onkruiden staan. Stobben of oneffenheden beïnvloeden de resultaten in
negatieve zin.
GRANULAATSTROOIERS (HANDKRACHT)
De werkbreedte kan ca. 2 m bedragen; speciaal geschikt voor smalle
stroken en voor pleksgewijze behandeling.
GRANULAATSTROOIERS (MOTORISCH)
De werkbreedte kan ca. 5 m bedragen; geschikt voor behandeling vanaf
de rand; dosering niet erg gelijkmatig.
3.9.5.2

Aanwijzingen ten aanzien van de te gebruiken apparatuur

De eisen zijn afhankelijk van het toepassingsgebied. Zo wordt aan
apparatuur die bij een perceelsgewijze behandeling wordt gebruikt hogere
eisen aan de regelmatige verdeling gesteld dan bij apparatuur voor een
individuele struiksgewijze of pleksgewijze behandeling.
In de Nederlandse bos- en landschapsbouw, met zijn zeer verspreide en
veelal kleine tot middelgrote opstanden, zijn rugspuiten en hiervan in het
bijzonder de propaanrugspuit het meest geschikt.
Geadviseerd wordt om na aanschaf van spuitapparatuur eerst de opti
male spuithoogte van de spuitboom bij een vooraf vastgestelde spuitdruk
experimenteel te bepalen. Daarna moet de eenmaal vastgestelde spuithoogte
in de praktijk worden aangehouden. Bovendien moet voor ieder perceel de
loop- of rijsnelheid constant worden aangehouden.
SPUITDOPPEN
Bij het instellen van de gewenste druppelgrootte van de spuitdoppen
dient er rekening mee te worden gehouden dat een spuitnevel van fijne
druppels meer verwaait dan een met grove druppels. Het spuiten met grove
druppels heeft een minder fijne verdeling van het bestrijdingsmiddel tot
gevolg.
Binnen zekere grenzen kan de druppelgrootte worden gewijzigd. Door
de druk waarmee de spuitvloeistof wordt verspoten op te voeren wordt de
druppelgrootte kleiner; door een spuitdop met een grotere opening te ne
men wordt de druppelgrootte ook groter.
De gebruikelijke spuitdoppen in de bos- en landschapsbouw zijn:
- werveldop met holle spuitkegel
- werveldop met volle spuitkegel
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- gewone spleetdop
- excentrische spleetdop
- de ketsdop.
Van de spleetdop bestaat een speciaal type dat bijzonder geschikt is
voor het bespuiten van smalle stroken van bijvoorbeeld 1 m breedte. De
ketsdop is niet geschikt voor het uitvoeren van bespuitingen waarbij hoge
eisen worden gesteld aan een gelijkmatige verdeling. Hij kan wel worden
toegepast bij de zogenaamde bladbehandeling.
SPUITHOOGTE
Alvorens met een spuitboom te gaan werken dient eerst de juiste
spuithoogte te worden vastgesteld. Deze dient zodanig te zijn dat de
spuitkegels

elkaar ter hoogte van het te bespuiten object zover overlap

pen dat de verdeling van de spuitvloeistof over de gehele breedte van de
spuitbaan zo gelijkmatig mogelijk is. Een iets te grote hoogte heeft niet
zulke nadelige gevolgen als een wat te lage omdat dan al gauw stukken wor
den overgeslagen. Onder spuithoogte in een begroeiing van onkruiden wordt
de afstand verstaan tussen de spuitdoppen en de bovenkant van de planten.
Wordt met enkele spuitdop gespoten (excentrische spleetdop of spleet
dop voor het spuiten van een smalle strook) dan dient de hoogte zodanig
te worden gekozen dat het te bespuiten object over de gehele breedte
wordt bestreken.
LOOP- OF RIJSNELHEID
De loop- of rijsnelheid dient tijdens de bespuiting zo gelijkmatig
mogelijk te worden gehouden. Door een oppervlakte te bepalen die met één
tank kan worden bespoten bij een bepaalde snelheid, kan worden uitgere
kend hoeveel spuitmiddel per tank moet worden genomen om een bepaalde do
sering te krijgen.

3.10 Bescherming tegen wild
Indien een aanplant in ernstige mate door wild wordt bedreigd kunnen
verschillende maatregelen worden genomen. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt in mechanische of chemische bescherming.
3.10.1

MECHANISCHE BESCHERMING

De mechanische bescherming kan perceelsgewijs (rasteren) of indivi
dueel (plantsgewijs) worden uitgevoerd. Plantsgewijze bescherming kan zin
hebben indien het om geringe aantallen gaat (enkele honderden) en per
ceelgedeelten die moeilijk zijn af te rasteren.
In het algemeen moet aan perceelsgewijs rasteren de voorkeur worden
gegeven omdat deze maatregel de meest afdoende is. Afhankelijk van de
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wildsoort worden konijnen-, reeën- of hertenrasters geplaatst.
Voor konijnen- en reeënrasters wordt meestal gaas gebruikt met een
maaswijdte van 1"

{2\

cm) en een draaddikte 20 (0,9 mm) dat in rollen van

50 m lengte wordt geleverd. De onderlinge afstand van de rasterpalen be
draagt ca. 4 m. Belangrijk is dat het gaas goed wordt gespannen (is dan
onder andere beter controleerbaar) en dat bij het konijnenraster voldoen
de gaas (minimaal 30 cm) in de grond wordt gewerkt. Controleer de afras
teringen regelmatig, onvolkomenheden in het raster doen de functie van
het raster te niet.
Voor kleinere aantallen (enkele honderden) kunnen gaaskokers worden
gebruikt. In de handel zijn hiervoor grasmatjes verkrijgbaar (0,70x0,45 m)
Uit een rol gaas kan men ook zelf gaasmatjes maken door 1,50 m breed gaas
in de lengte door te knippen en 0,50 m brede matjes te maken.
Het gaas wordt om de plant gebogen en de losse uiteinden aan elkaar
geknoopt. Bij het plaatsen moet er goed op worden gelet dat de onderkant
van het matje goed de grond raakt.
Naast gaas worden ook wel hard plastic spiraal kokers met een lengte
van 60 cm gebruikt. De spiraal wordt bij de stamvoet opengetrokken en met
een draaiende beweging om de stam gedaan.
3.10.2

CHEMISCHE BESCHERMING

Het gebruik van chemische beschermingsmiddelen biedt in het algemeen
weinig of geen voordelen.
De nadelen van het toepassen van chemische middelen zijn:
- het gebruik is niet altijd zonder risico
- het resultaat is mede afhankelijk van de weersinvloeden
- het middel moet meerdere jaren achtereen worden toegepast.
Een middel dat in de bosbouw ter voorkoming van konijnen en reeënschade wordt toegepast is Aa protect. Dit middel wordt per plant toege
diend, opgelost in water in de verhouding 1:1 tot 1:2. Lees de voorschrif
ten op de verpakking voordat het middel wordt gebruikt.

3.11 Overzicht van de bosaanleg per houtsoort
3.11.1

NAALDHOUTSOORTEN

De soorten zijn naar de Latijnse naam op alfabetische volgorde ge
rangschikt; enkele minder algemeen voorkomende soorten, waarover ook wei
nig gegevens voorhanden zijn, zijn aan het eind opgenomen.
Voor alle naaldhoutsoorten geldt dat het plantsoen moet worden ge
dompeld of bespoten met Gardona om ernstige schade door Hylobius en
Hylastes te voorkomen. Wanneer na de velling een jaar kan worden gewacht
met het inplanten, is deze behandeling echter overbodig.
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Eveneens voor alle naaldhoutsoorten geldt dat deze niet moeten wor
den aangeplant op terreinen waar kort tevoren is gebrand. Aantasting
door de koffievuurtjeszwam (Rhizina undulata) kan dan tot ernstige uit
val leiden. Geadviseerd wordt om met het planten van naaldhout te wachten
tot tenminste twee tot drie jaar na de brand.
Voor een overzicht van de beschikbare en goedgekeurde herkomsten
wordt verwezen naar de Rassenlijst van naald- en loofbomen.
3.11.1.1

Larix spp. (Europese en Japanse lariks)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
Lariks is een lichthoutsoort die gevoelig is voor nachtvorst.
Het is een typische pioniersoort. Aanleg moet geschieden op open vlakte
of niet te kleine kapvlakten. De kapvlakte moet zodanig worden gemaakt
dat geen vorstgaten ontstaan waarin koude' lucht kan stagneren. De hout
soort heeft een grote behoefte aan vocht in de bodem, maar kan hoge
grondwaterstanden slecht verdragen. Op droge gronden wordt het risico
van een ernstige lariksmotaantasting groter. De voedingseisen zijn laag,
behalve voor fosfaat.
Cultures worden door beplanting aangelegd.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL.

Tweejarige planten van goedgekeurde herkomst (kwaliteits

normen, zie bijlage C.l); tweejarig plantsoen kan worden gebruikt wanneer
ernstige verwildering door loofhout of varens dreigt.
PLANTTIJD.

Maart.

METHODIEK.

2500 tot 3500 planten per ha, rijafstand 2 m.

VERZORGING. Bij ernstige licht- of wortelconcurrentie is het wenselijk
om een onkruidbestrijding uit te voeren.
RISICO'S
Lariks wordt bij voorkeur niet aangeplant op plaatsen waar veel
nachtvorst optreedt. Aanplant op voormalige landbouwgronden en als twee
de generatie heidebebossing kan leiden tot een sterk slingerende groei.
BEMESTING
De larikssoorten stellen hoge eisen aan de fosfaathuishouding van
de grond. Bij een juiste houtsoortenkeuze is bemesting echter vrijwel
nooit noodzakelijk.
Wel kan vooral in het noordoosten van Nederland kopergebrek op
treden; dit leidt tot sterk slingerende groei. Een bemesting met 50 kg
kopersulfaat per ha kan deze slingergroei soms voorkomen, maar lang niet
altijd. Naar een doeltreffender methode van koperbemesting wordt nog ge
zocht.
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3.11.1.2

Picea abies (fijnspar)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
Fijnspar is een halfschaduw-houtsoort die gevoelig is voor nacht
vorst en wind. Aanleg kan geschieden op een kapvlakte, maar aanslag en
groei zijn duidelijk beter bij zijbeschutting. Hij is te beschouwen als
half-pionier. Dit beperkt de mogelijkheden van gebruik bij eerste bebos
sing.
Fijnspar stelt hoge eisen aan luchtvochtigheid en heeft ook behoef
te aan lage Wintertemperaturen. De houtsoort moet beschikken over vol
doende vocht in de bodem, kan hoge grondwaterstanden verdragen en stelt
hogere voedingseisen dan Pinus-soorten. Om mislukking te voorkomen in
verband met het niet geheel geschikt zijn van deze houtsoort voor Neder
landse omstandigheden, moet fijnspar alleen op de meest geschikte gronden
worden geplant. Jong materiaal kan als kerstboom worden verkocht. Cultu
res worden door beplanting aangelegd.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL.

Drie-, vier- of vijfjarige planten van Nederlandse herkomst

(kwaliteitsnormen zie bijlage C.l). Bij grasverwildering is het vaak ge
wenst ouder materiaal te gebruiken; het plantsoen moet vrij zijn van
groene sparreluis.
PLANTTIJD. September-oktober, maart-april.
METHODIEK. 2000 tot 2500 planten per ha, minimale rijafstand 2 m; een rui
me plantafstand wordt gekozen bij ouder plantsoen; tegen windgevaar is een
blijvende bescherming nodig, bijvoorbeeld door het handhaven van een loof
houtsingel of het planten van een rand van groveden.'Om de kans op nachtvorstschade te beperken kan fijnspar in zomen of coulissen worden geplant.
Zie hiervoor 7.1.3 en 7.1.4. Indien weinig gevaar voor windworp bestaat
maakt men de richting van de coulissen zuidwest-noordoost; is er wel ge
vaar voor wind dan wordt de richting van de coulissen noordwest-zuidoost.
Om randwerking te voorkomen kan men bij smalle coulissen deze onderplanten. Bij de aanplant van fijnspar na fijnspar moet in verband met windworpgevaar zoomkap worden aangeraden. Men begint dan aan de noordoostzijde van
de oude opstand, waardoor deze in zuidwestelijke richting wordt verjongd.
VERZORGING. Bij ernstige lichtconcurrentie door overgroeiend onkruid is
een bestrijding wenselijk.
RISICO'S
In verband met het feit dat de fijnspar minder goed is aangepast aan
het Nederlandse klimaat verdient het aanbeveling om het gebruik van fijn
spar voorlopig beperkt te houden.
Aanplant op plaatsen waar veel nachtvorst optreedt moet worden ont
raden. Ook aanplant op terreinen waar veel loofhoutstobben aanwezig zijn
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moet bij voorkeur worden vermeden, omdat de kans op ernstige sterfte door
de honingzwam hier groot is.
BEMESTING
Op arme zandgronden, waarop Pinus-soorten nog een voldoende stik
stof- en fosfaatvoorziening hebben, vertonen Picea-soorten vaak stik
stof- en fosforgebrek. Aanplant van Picea-soorten op deze gronden is
daarom niet verantwoord.
Kaliumgebrekssymptomen bij Picea-soorten zijn öf gele verkleuring van
de toppen van de jonge naalden, öf een gehele verkleuring van de naalden
aan de uiteinden van de scheuten. Wanneer deze optreden wordt de cultuur
bemest met 150 tot 300 kg patentkali/ha, zodanig gecombineerd met 50 g
kalkammonsalpeter per plant of 400 kg kalkammonsalpeter/ha breedwerpig.
Naast kaliumgebrek komt vooral in jonge cultures magnesiumgebrek
voor; de symptomen van kalium- en magnesiumgebrek zijn dan niet goed
te onderscheiden. Indien ernstig magnesiumgebrek optreedt is een bemes
ting met 100 kg kieseriet/ha aan te bevelen.
Kopergebreksverschijnselen komen bij fijnspar ook in het noorden
van ons land weinig voor. Sitkaspar is hiervoor duidelijk meer gevoelig.
Een bemesting met 50 kg kopersulfaat/ha kan deze gebreksverschijnselen
soms voorkomen, maar niet altijd. Naar een doeltreffender methode van
koperbemesting wordt nog gezocht.

Ernstig kopergebrek bij sitkaspar.
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3.11.1.3

Picea sitchensis (sitkaspar)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
Sitkaspar is een lichthoutsoort (in de jeugd enigszins schaduwverdragend), die gevoelig is voor nachtvorst en wat beter bestand is tegen
wind dan fijnspar. Op natte terreinen is de kans op windworp groot. Aan
leg kan geschieden op een grote kapvlakte, hoewel aanslag en groei beter
zijn bij zijbeschutting. Ook sitkaspar is te beschouwen als half-pionier.
Dit beperkt de mogelijkheden van gebruik bij eerste bebossing, hoewel
vele landbouwgronden met deze houtsoort kunnen worden beplant.
Voor de topografie en de eisen aan de bodem geldt hetzelfde als bij
fijnspar. Het gevaar voor mislukkingen is geringer dan bij fijnspar. Het
ernstigste gevaar voor sitkaspar wordt gevormd door de grote sparrebastkever (Dendroctonus micans). Deze kever kan de omloop van opstanden van
sitkaspar beperken tot ongeveer 40 jaar.
Cultures worden door beplanting aangelegd. De oogst van bomen vooral
uit dichtstaande beplantingen is moeilijk uitvoerbaar vanwege hinderlijk
scherpe naalden.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL. Drie- of vierjarig plantsoen. De herkomstkeuze blijkt erg be
langrijk te zijn voor deze houtsoort. Er wordt vaak zaad geïmporteerd
van onvoldoende kwaliteit. De indruk bestaat dat de herkomst Queen's
Charlotte Island veruit de beste is. Er zijn te weinig oudere opstanden
in ons land om een goede inlandse herkomst aan te kunnen wijzen (voor
kwaliteitsnormen zie bijlage C.l).
PLANTTIJD. Als bij fijnspar.
METHODIEK. Als bij fijnspar.
VERZORGING. Als bij fijnspar.
RISICO'S
Aanplant op plaatsen waar veel nachtvorst optreedt moet worden ont
raden.
BEMESTING
Als bij fijnspar.
3.11.1.4

Pinus nigra subsp. laricio (Corsicaanse den)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
Corsicaanse den is een lichthoutsoort, gevoelig voor wintervorst,
niet gevoelig voor nachtvorst en een typische pioniersoort. Aanleg moet
geschieden op open vlakte of niet te kleine kapvlakten (ca. 1 ha).
De houtsoort kan op droge, armere gronden worden geplant, ook OD
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voormalige landbouwgronden is aanplant mogelijk, in tegenstelling tot
groveden. De tolerantie voor lage bodemvruchtbaarheid en droogte is groot.
Hoge grondwaterstanden worden goed verdragen.
Cultures worden door beplanting aangelegd. Aanleg door bezaaiing
is veel riskanter dan bij groveden, zodat dit wordt afgeraden.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL.

Drie- of vierjarige planten van Nederlandse herkomst (kwali

teitsnormen zie bijlage C.l). Bij sterke bodemverwildering is het vaak
gewenst het oudere materiaal te gebruiken.
PLANTTIJD. Bij voorkeur half maart tot half april, eventueel van half
september tot oktober.
METHODIEK.

2500 tot 3500 planten per ha, rijafstand 2 m, niet mengen

met andere hoofdhoutsoorten; een ruimere plantafstand wordt gekozen bij
ouder plantsoen.
VERZORGING. Bij lichtconcurrentie door overgroeiend onkruid een bestrij
ding toepassen.
Risico's
Lage temperaturen in de vegetatieperiode in Noordoost-Nederland zijn
de oorzaak van het optreden van Brunchorstia pinea. Aanplant in dit deel
van Nederland wordt ontraden. Wanneer een beplanting sterk aan de zeewind
is blootgesteld, verdient de Oostenrijkse den de voorkeur boven de
Corsicaanse den. Ook wordt de Corsicaanse den bij voorkeur niet geplant
op terreinen met veel loofhoutstobben. De kans op ernstige sterfte door
honingzwam (Armillaria mellea) is dan bijzonder groot.
BEMESTING
Bemesting bij Pinus-soorten is niet nodig.
3.11.1.5

Pinus nigra subsp. nigra (Oostenrijkse den)

De eisen van deze houtsoort komen ongeveer overeen met die van de
Corsicaanse den. De Oostenrijkse den is wat minder gevoelig voor winter

vorst. De gevoeligheid voor Brunchorstia is zeker zo groot als bij de
Corsicaanse den. De lengtegroei is duidelijk minder, terwijl de takkig-

heid veel groter is. Dit maakt de houtsoort minder aantrekkelijk in het
gebruik. Over herkomsten is onvoldoende bekend. De Oostenrijkse den is
beter bestand tegen zeewind dan de Corsicaanse den. Daarom wordt deze
soort in de kustgebieden nog regelmatig gebruikt. Aanlegmethode als
bij Corsicaanse den.
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3.11.1.6

Pinus sylvestris (groveden)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
Groveden is een lichthoutsoort en is niet gevoelig voor nachtvorst.
Het is een typische pioniersoort. Aanleg moet geschieden op open vlakte
of niet te kleine kapvlakten (ca. 1 ha). De houtsoort kan op armere gron
den worden geplant, de tolerantie voor lage bodemvruchtbaarheid en droog
te is groot. Hoge grondwaterstanden worden goed verdragen.
Over het algemeen worden cultures van groveden door beplanting aan
gelegd.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL. Twee- of driejarige planten van Nederlandse herkomst (kwali
teitsnormen zie bijlage C.l). Bij sterke bodemverwildering kan eventueel
vierjarig plantsoen worden gebruikt. Het plantsoen moet op de kwekerij
met Zineb bespoten zijn tegen schot.
PLANTTIJD. Bij voorkeur maart tot half april, eventueel van half septem
ber tot oktober.
METHODIEK.

2500 tot 4500 planten per ha, rijafstand 2 m, niet mengen

met andere hoofdhoutsoorten; een ruime plantafstand wordt gekozen bij
ouder plantsoen.
VERZORGING. Bij zeer ernstige lichtconcurrentie door overgroeiend onkruid
een bestrijding toepassen.
BEZAAIING
Een rijgewijze bezaaiing lijkt voorlopig het meest gunstig. Het
zaad moet van goedgekeurde Nederlandse zaadopstanden afkomstig zijn.
Voor een goede ontwikkeling van de zaailingen is een oppervlakkige
strooksgewijze grondbewerking noodzakelijk. Het doel hiervan is de
strooisellaag los te maken en enigszins te mengen met minerale grond zo
dat de bewerking van de zaailingen niet wordt geremd door de ruwe humus.
Wanneer een vegetatiedek aanwezig is (bochtige smele, bosbes en der
gelijke) moeten bijvoorbeeld met een bosploeg stroken worden vrijgemaakt.
Wanneer een dichte bodemvegetatie aanwezig is of mag worden verwacht,
moet zaaien worden ontraden.
Bij de rijenbezaaiing wordt een afstand van 1,5 tot 2 m tussen de
rijen aangehouden. Het zaaien kan met de hand of met een bietenzaaimachine worden uitgevoerd. Nodig zijn respectievelijk 3 en 2 kg zaad per ha.
Gezaaid wordt in de periode maart-april. Zodra na ongeveer vijf groeisei
zoenen de zaailingen zich goed hebben ontwikkeld is het gewenst een eer
ste zuivering uit te voeren en wel dusdanig dat ca. 5000 planten per ha
overblijven. Uitstel van deze maatregel brengt hoge kosten met zich mee.
De nadelen van zaaien ten opzichte van planten zijn:
- Niet toe te passen op gronden met een sterke onkruidontwikkeling, het
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geen niet altijd van tevoren te voorspellen is.
- Wanneer er kans is op wildschade dan is afrasteren noodzakelijk. Dit
brengt hoge kosten met zich mee.
- Er vindt verspilling van selectiezaad plaats. Met 1 kg zaad kan, wan
neer daaruit eerst planten worden gekweekt, een ruim 10 maal zo grote
oppervlakte worden beplant dan bezaaid.
- De opkomst van het zaad kan door allerlei oorzaken (vogels, muizen,
weersomstandigheden enzovoort) sterk te wensen overlaten.
NATUURLIJKE VERJONGING
Wanneer de omstandigheden gunstig zijn en de oude opstand is van
voldoende kwaliteit, kan natuurlijke verjonging worden overwogen. Bodem
voorbereiding is dan als bij zaaien. De verjonging dient bij voorkeur
vlaktegewijs te geschieden, waarbij ongeveer 30 tot 40 zaadbomen per ha
blijven staan. Bij randbezaaiingen moet de afstand tot de oude opstand
niet meer dan 50 m bedragen. Voor de verzorging geldt dat na ca. vijf
jaar het aantal planten drastisch dient te worden gereduceerd.
Risico ' s
Groveden wordt bij voorkeur niet geplant na een eerste generatie bos
op voormalige landbouwgrond en op terreinen met veel loofhoutstobben. De
kans op ernstige sterfte door respectievelijk wortelrot (Fomes annosus)
en honingzwam (Armillaria mellea) is dan bijzonder groot.
BEMESTING
Bemesting bij Pinus-soorten is niet nodig.
3.11.1.7

Pseudotsuga menziesii

(douglas)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
Douglas is een halfschaduw-houtsoort (op latere leeftijd uitgespro
ken lichthoutsoort), die gevoelig is voor nachtvorst. Bij hoge grondwater
standen of op oppervlakkig rijke gronden is de kans op windworp groot.
Aanleg kan niet op open terrein geschieden omdat douglas vanaf het moment
van planten tot de sluiting beschutting nodig heeft tegen bestraling
door winterzon. Deze beschutting wordt verkregen door een bosrand aan de
zuidzijde. Het effect van zo'n rand op een jonge culture strekt zich uit
over een breedte van één tot tweemaal de hoogte van de rand.
Zodra de douglasaanplant is gesloten, beschermen de bomen elkaar on
derling voldoende, waardoor de behoefte aan bescherming door de hogere
rand verdwijnt. Voor het verkrijgen van optimale bescherming is een spe
ciale verjongingstechniek ontwikkeld, die onder METHODIEK wordt behandeld.
Douglas heeft ook op latere leeftijd zijbeschutting nodig tegen de wind.
Douglas is in Nederland ongeschikt voor het gebruik bij eerste bebossing.
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De houtsoort heeft een lage vochtbehoefte, maar stelt hoge voedingseisen. Hoge grondwaterstanden worden slecht verdragen.
Cultures worden door beplanting aangelegd, aanleg en verzorging
zijn moeilijk en vereisen veel deskundigheid, zonder welke mislukkingen
makkelijk kunnen optreden.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL.

Driejarige planten van Nederlandse herkomst (kwaliteitsnor

men zie bijlage C.l). Bij sterke verwildering is het soms gewenst het ou
dere materiaal te gebruiken. Om te zorgen dat de conditie op peil blijft,
wordt het plantsoen na het oprooien verpakt in polyethyleen vellen of
zakken. Deze methode is beschreven in 3.3.5.3.
PLANTTIJD. Half maart tot half april.
METHODIEK.

25U0 tot 3500 planten per ha, rijafstand 2 m, eventueel te

mengen met Abies grandis (plantafstand moet 2 m blijven); een ruime
plantafstand wordt gekozen bij ouder plantsoen.
Voor het slagen van een douglasculture is het noodzakelijk om door
middel van coulissen of zoomkap te verjongen. Zie hiervoor 7.1.3.
De aanleg van douglas onder scherm wordt afgeraden. De aanplant
heeft dan veel te lijden van beschaduwing en van wortelconcurrentie door
de bomen van het scherm (verminderde groei).
Afhankelijk van de groei moet het scherm in een aantal fasen worden
verwijderd. Zelfs bij deskundige uitvoering is schade niet te voorkomen.
Hierdoor ontstaat de kans op aantastingen door Phomopsis. Ook zal men
herhaaldelijk last kunnen krijgen van het optreden van Hylobius (verse
stobben) en hierdoor weer van aantasting door PhomopSrs-.
VERZORGING. Douglas is gevoelig voor wortelconcurrentie. Bij het optreden
van een groeistagnatie of gebreksverschijnselen wordt zonodig een onkruidbestrijding uitgevoerd.
RISICO 1 s
Op terreinen waar veel nachtvorst optreedt verdient de keuze van
een andere houtsoort de voorkeur. Ook aanplant op voormalige landbouw
gronden moet worden ontraden in verband met de kans op ernstige schade
door wortelrot (Fomes annosus).
BEMESTING
Wanneer douglas wordt aangeplant op daarvoor geschikte groeiplaatsen
is bemesting niet nodig. Wel kan, vooral in het noordoosten van Nederland
kopergebrek optreden. Een bemesting met 50 kg kopersulfaat/ha kan het
optreden van kopergebrek soms tegengaan, maar niet altijd. Naar een doel
treffender methode van koperbemesting wordt nog gezocht.
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3.11.1.8

Overige naaldhoutsoorten

Een aantal voor de bosbouw veelbelovende houtsoorten is niet in de
richtlijnen opgenomen. Dit zijn: Pinus strobus, Pinus contorta, Picea
omorica, Abies grandis en Tsuga heterophylla.
Het op grote schaal aanleggen van bos van deze houtsoorten is ech
ter voor de particuliere bosbouw thans niet verantwoord. Slechts op be
perkte schaal kan het aanplanten van deze houtsoorten worden aangeraden,
waarbij men zich terdege van de risico's bewust moet zijn.
PINUS STROBUS (Weymouthden)

De belangrijkste beperking van deze soort is zijn gevoeligheid voor
roest. Waardplanten van deze roest zijn ribes-soorten, in streken met
veel ribesteelt (bijvoorbeeld Brabant) is een aanplant van de Weymouthden
dan ook af te raden. De infectie blijkt reeds in het zaailingenstadium
plaats te vinden. Het zelf zaaien op een kwekerij in een ribesvrije om
geving heeft daarom voordelen. De Weymouthden is een houtsoort die zich
gemakkelijk natuurlijk laat verjongen. Hij verdraagt meer schaduw dan
groveden. Aanleg op kleine vlakten is mogelijk. Bodemeisen en aanlegmethode verder als bij groveden.
PINUS CONTORTA

Voor gebruik in Nederland komen enkele Ierse herkomsten in aanmer
king. De in het recente verleden gebruikte Deense herkomsten hebben een
wat minder goede groei. Pinus contorta kan op venige en op vochtige zand
gronden een betere produktie hebben dan de groveden. Vanwege de gevoelig
heid voor aantasting door de dennelotrups is het belang voor de Neder
landse bosbouw echter beperkt.
PICEA OMORICA

Doordat deze houtsoort stamt uit een klein natuurlijk verspreidings
gebied is het verschil in de hérkomsten vermoedelijk gering. Het is ech
ter niet bekend wat de groei zal zijn op oudere leeftijd. Alhoewel de
verschillen niet groot zijn, lijkt P. omorica iets mindere eisen aan de
bodem te stellen dan de fijnspar. Aanlegmethode is dezelfde als bij fijnspar.
ABIES GRANDIS EN

TSUGA HETEROPHYLLA

Al naar de herkomst treden grote verschillen op in groei. Zolang er
nog geen goede Nederlandse herkomsten zijn, dient men voorzichtig te zijn
met het aanleggen van deze houtsoorten. Bodemeisen, aanlegmethode en be
mesting als bij douglas.
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3.11.2

LOOFHOUTSOORTEN

De soorten zijn naar de wetenschappelijke naam op alfabetische volg
orde gerangschikt. Enkele minder algemeen voorkomende soorten waarvan ook
weinig gegevens bekend zijn, zijn aan het eind in een aparte paragraaf
opgenomen.
Voor alle loofhoutsoorten geldt dat het in het algemeen noodzakelijk
is om maatregelen tegen wildschade te nemen. Bemesting is voor de meeste
loofhoutsoorten niet nodig. Alleen bij populier kan bij de aanleg een
bemesting in het plantgat of op de plantspiegel wenselijk zijn.
Voor een overzicht van de beschikbare en goedgekeurde herkomsten en
klonen wordt verwezen naar de Rassenlijst van naald- en loofbomen.
3.11.2.1

Acer pseudoplatanus (esdoorn)

ALGEMENE EISEN

EN MOGELIJKHEDEN

Van de esdoorn is houtteeltkundig weinig bekend. De snelle jeugdgroei en de sterke schaduwwerking maken aanleg van zuivere groepen of
opstanden gewenst. Verlangd wordt een vruchtbare en vochthoudende grond.
De esdoorn reageert gunstig op zijbeschutting door oud bos, maar kan op
goede gronden ook op open vlakten goed groeien. Het is een sterke halfpioniersoort die goed tegen wind bestand is. De kans op scheef groeien
(sabelvoet) is dan echter groot.
Cultures worden door beplanting aangelegd. Plaatselijk blijkt de
esdoorn zich echter ook zeer goed natuurlijk te verjongen. Deze gemakke
lijke verjonging leidt in sommige gevallen tot een minder gewenste uit
breiding en overheersing van de esdoorn.
BEPLANTINGEN

MATERIAAL. Bij voorkeur tweejarige planten; op terreinen waar een sterke
verwildering optreedt kunnen eventueel driejarige planten worden ge
bruikt (kwaliteitsnormen zie bijlage C.2).
PLANTTIJD. Eind oktober tot mei.
METHODIEK. Zuivere beplanting en met een rijafstand van 1,5 à 2 m.
VERZORGING. Schoonhouden van de culture is alleen noodzakelijk bij ster
ke grasontwikkeling of overgroeiing.
3.11.2.2

Alnus glutinosa (zwarte els)

ALGEMENE EISEN

EN MOGELIJKHEDEN

De els is een typische pionierhoutsoort met een snelle jeugdgroei.
Hij is goed bestand tegen wind en niet gevoelig voor late nachtvorst. De
gronden die voor opgaand elzenbos vooral in aanmerking komen zijn humeuze,
vochtige zandgronden en leem- en kleigronden met een hoge grondwater148

stand. Op drassige of te droge grond wordt de zwarte els niet oud. De
soort is weinig gevoelig voor storende lagen in het profiel, zijn bodemverbeterende werking is groot. In veel gevallen wordt els als hulphout
soort gebruikt. Elzencultures worden door beplanting aangelegd.
BEPLANTINGEN

MATERIAAL. Gesorteerde, tweejarige planten van goede herkomst (kwali
teitsnormen zie bijlage C.2). Voor het gebruik als vulhout behoeven ui
teraard weinig eisen aan sortering en herkomst te worden gesteld.
PLANTTIJD. November tot mei.
METHODIEK. Indien geplant als hoofdhoutsoort, ongemengd planten in een
verband van 1,5 x 1,5 m of wijder.
VERZORGING. Bij sterke grasontwikkeling of overwoekering is een onkruidbestrijding in het eerste jaar noodzakelijk.
Risico's
Het elzensterven is een schimmelaantasting veroorzaakt door Valsa
oxystoma, die optreedt op 12- tot 20-jarige leeftijd. Deze aantasting
houdt wellicht verband met de groeiplaats.
3.11.2.3

Betula verrucosa (ruwe berk)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN

Berk is een uitstekende pioniersoort, die niet gevoelig is voor late
nachtvorst. Van de teelt is betrekkelijk weinig bekend. Berk hoort vooral
op mesotrofe en oligotrofe vochthoudende zandgronden en venige gronden
thuis en alleen daar zal deze soort een redelijke ontwikkeling bereiken.
Berkencultures worden door beplanting aangelegd. Afhankelijk van de
beheersdoelstelling en de kwaliteit van de aanwezige zaadbomen kan even
tueel gebruik worden gemaakt van spontane opslag.
BEPLANTING

MATERIAAL. Gesorteerde, tweejarige planten van goede herkomst (kwali
teitsnormen zie bijlage C.2).
PLANTTIJD. November tot half april.
METHODIEK. Indien geplant als hoofdhoutsoort ongemengd planten in een
verband van 1,5 x 1,5 m of wijder.
VERZORGING. Bij een sterke onkruidgroei in het eerste jaar is bestrijding
gewenst.
3.11.2.4

Fagus sylvatica (beuk)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN

Beuk is een duidelijke climaxhoutsoort. De beuk vraagt vruchtbare,
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lemige zand-, löss- en leemgronden met een goede vochtvoorziening. Hoge
grondwaterstanden en sterke wisselingen in het grondwaterpeil zijn minder
gunstig.
Het is typisch een soort van de oudere, rijke gronden, waar van na
ture in Nederland het Querco-Carpinetum thuishoort. Opvallend is dat op
standen van deze soort in geheel West-Europa ontbreken in jonge rivier
kleigebieden en beekdalen.
Bij de aanleg van bossen op onbeschutte, open terreinen kan de soort
beter niet worden gebruikt.
Beukencultures kunnen door natuurlijke verjonging, door planten en
door zaaien worden aangelegd.

BEPLANTINGEN
MATERIAAL.

Driejarige planten (kwaliteitsnormen zie bijlage C.2).

PLANTTIJD. Eind oktober tot mei.
METHODIEK. Beuk wordt ongemengd geplant op een afstand ca. 1 m in de rij
en 1,5 à 2 m tussen de rijen.
VERZORGING. Bij overgroeiing of bij een sterke grasontwikkeling wordt in
het eerste jaar een onkruidbestrijding uitgevoerd. Zonodig kan deze in
het tweede jaar worden herhaald. Op terreinen met veel braam en adelaars
varen kan ook op latere leeftijd vrijstellen nog gewenst zijn.
BEZAAIINGEN
MATERIAAL. Gezonde beukenoten van een goede herkomst in een hoeveelheid
van 2 tot 3 hl per ha.
ZAAITIJD. In voorjaar.
METHODIEK. Meniën van beukenoten, zaaien onder scherm op rijen en licht
inwerken in oppervlakkig bewerkte grond of in oppervlakkig bewerkte stroken, rijafstand ca. 1,5 m.
VERZORGING. Als beplanting.
NATUURLIJKE VERJONGING
Op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen wordt de oude beuken
opstand gelicht wanneer voldoende zaad aanwezig is en wanneer verjonging
is gewenst. Een oppervlakkige grondbewerking voor de zaadval bevordert
een goede kieming en vermindert de kans op verdroging van de zaailingen.
Als blijkt dat de verjonging is geslaagd dan wordt het scherm ge
leidelijk in groepen of zomen verwijderd. Om de kans op zonnebrand aan
de oude beuken te voorkomen moet de verjongingsrichting bij voorkeur van
noord tot noordoost naar zuid tot zuidwest verlopen.
RISICO'S
De beuk is vooral in de jeugd zeer gevoelig voor nachtvorst, zodat
aanplant in nachtvorstgaten moet worden ontraden. Verjonging onder scherm
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of in groepen of zomen kan de kans op nachtvorstschade beperken. Bij het
lichten van een scherm boven een verjonging moet dan ook naar het juiste
midden worden gezocht tussen voldoende licht voor de jonge beuken en een
redelijke bescherming tegen nachtvorst.
3.11.2.5

Fraxinus excelsior (es)

ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
De eisen die deze houtsoort stelt aan de groeiplaats zijn hoog en
voor een goede eindopstand komt slechts een beperkt aantal gronden in
aanmerking: vochthoudend, voldoende rijk, gunstige structuur (diep open
grond, geen storende lagen, geen stagnerend grondwater). De es is dank
baar voor zijbeschutting. Als pioniersoort op grote open vlakten is deze
soort daardoor minder geschikt, tenzij voor luwte wordt gezorgd. Voor
zeewind is es gevoelig. Essencultures worden door beplanting aangelegd.
Essencultures worden door beplanting aangelegd.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL. Gesorteerde tweejarige planten (kwaliteitsnormen zie bijlage
C.2).
PLANTTIJD. Eind september tot mei.
METHODIEK. Te onderscheiden zijn twee systemen: ten eerste zuivere beplan
tingen met een rijafstand van ca. 1,5 m; ten tweede beplantingen, waar
in om de vijf rijen een rij els wordt aangebracht om beschutting tegen
wind te geven.
In herbebossingen of gebieden met bos zal aan het eerste systeem de
voorkeur worden gegeven, in open gebieden (bijvoorbeeld IJsselmeerpolders
of het westen van het land) aan het tweede systeem.
VERZORGING. Alleen bij overgroeiing of bij een sterke grasontwikkeling is
een onkruidbestrijding in het eerste jaar noodzakelijk. Zonodig kan deze
het tweede jaar worden herhaald.
Gebleken is dat jonge essenbeplantingen waarin (door muizen of ko
nijnenvraat) veel groeimisvormingen zijn opgetreden deze misvormingen
kunnen worden gecorrigeerd door de planten in het voorjaar bij de grond
(boven een oog) af te zetten. Hierna ontwikkelt zich weer een krachtige
jonge scheut.
Risico's
Door de gevoeligheid voor late nachtvorst moet aanplant worden ont
raden op plaatsen waar de kans op nachtvorst erg groot is.
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3.11.2.6

Populus spp. (populieresoorten)

RASSEN
Van het geslacht populier komen in Nederland vertegenwoordigers voor
uit de secties Leuce (abelen en trilpopulieren), Aigeiros (zwarte popu
lieren) en Tacamahaca (balsempopulieren). Van deze secties zijn zuivere
soorten bekend, bijvoorbeeld Populus alba en Populus tremula uit de
Leuce-sectie, Populus nigra en Populus deltoides uit de Aigeiros-sectie
en Populus trichocarpa en Populus candicans uit de Tacamahaca-sectie.
Ook bestaan veel kruisingen (hybriden) binnen de secties (Populus
canescens = Populus alba x tremula; Populus euramericana c.v. = Populus
deltoides x nigra) en tussen de secties (balsemhybriden = Aigeiros x
Tacamahaca).
Voor beschrijvingen van de voornaamste kenmerken van de in de handel
zijnde rassen wordt verwezen naar de Rassenlijst van naald- en loofbomen
en het Handboek voor de populierenteelt (1976).
ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
De populier is een goede pionierhoutsoort, die hoge eisen stelt aan
de grond: vochthoudend (grondwaterstand in de zomer niet boven 40 à 50 cm
onder maaiveld), vruchtbaar (zie bemesting) en niet zuur (pH-KCl > 4,5).
Is de grond armer en zuurder dan voor Aigeiros-populieren geschikt is,
dan kan het gebruik van Populus canescens nog worden overwogen.
De populier moet op open terreinen worden geplant, niet in de scha
duw van ouder bos.
Enkele soorten zoals P. nigra en canescens, alsmede enkele klonen
uit de euramericana-groep, zoals 'Robusta', 'Zeeland', ^Heidemij',
'Agathe F' en 'Florence Biondi' zijn zeer goed bestand tegen wind en kunnen
daardoor ook in de kustgebieden goed worden gebruikt. Alleen onder zeer
extreme omstandigheden is dan een beschermende windsingel en het gebruik
van vulhout noodzakelijk. Zuivere balsempopulieren en balsemhybriden
zijn gevoeliger voor wind en moeten daarom alleen in meer beschutte ge
bieden worden aangeplant. Populierencultures worden door beplanting aan
gelegd.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL. Eenjarig beworteld plantsoen (NAKB-gekeurd), lengte tenminste
125 cm, doorsnede op 50 cm boven wortelhals tenminste 10 mm. Eenjarige
scheut op tweejarige wortel: idem (dit materiaal steeds te gebruiken bij
Populus canescens).
Tweejarig beworteld plantsoen (NAKB-gekeurd), lengte tenminste 200 cm,
doorsnede op 100 cm boven wortelhals tenminste 10 mm. Meerjarig plantsoen
slaat moeilijker aan dan eenjarig en is daardoor gevoeliger voor onder
meer schorsbrand. Alleen te gebruiken op voor populierenteelt zeer ge
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schikte gronden, waar gevreesd wordt voor verwildering door ongewenste
loofhoutopslag.
Het gebruik van poten geeft door de geringe plantkosten een financi
eel voordeel, maar betekent een vertraging in de ontwikkeling van de op
stand door de geringe groei in de eerste jaren. Dit bezwaar kan mogelijk
worden ondervangen door gebruik te maken van eenjarige scheuten (iangstek).
PLANTTIJD. November tot half april. In verband met schade door eventuele
strenge wintervorst en mogelijke wildschade verdient het voorjaar wel
aanbeveling.
METHODIEK. Populier kan niet gemengd met andere hoofdhoutsoorten worden
geplant. De plantafstand zal meestal variëren van 7 tot 2 m (200 tot
625 stuks per ha). In bepaalde gevallen is het wenselijk gebruik te maken
van een tussenbeplanting van els. De voordelen hiervan zijn:'
- beschaduwing van de bodem en het tegengaan' van verwildering;
- beschutting en bevordering van een gunstig microklimaat;
- vermindering van brandgevaar (geen droge onkruidmat);
- snelle doorworteling en structuurverbetering van de bodem.
Wel is het noodzakelijk bij gebruik van elzen deze, waar zij hinderlijk
zijn voor de populieren, een- of tweemaal in de eerste vier à zeven jaar
af te zetten om directe concurrentie tegen te gaan en tevens de els goed
te laten uitstoelen. De elzen worden gewoonlijk in rijen tussen de popu
lieren doorgeplant in een aantal van ca. 2500 per ha (niet in de populie
renrijen). Men zal evenwel steeds van geval tot geval moeten nagaan of
het gebruik van els gewenst of noodzakelijk is.
VERZORGING. Vooral in het eerste jaar is een bestrijding van grassen op
de plantspieg^l noodzakelijk voor een goede aanslag en groei. De snoei
dient in de eerste jaren na aanleg beperkt te blijven tot het wegnemen
van dubbele toppen en van een enkele zware zijtak. Pas na drie à vier
jaar kan men met (matig) opsnoeien beginnen.
Risico's
Populieren zijn in het algemeen gevoelig voor zout in de bodem of
zoutneerslag vanuit de lucht. Door zeewind meegevoerd zout kan voor een
belangrijk deel worden weggevangen door beschermende windsingels.
BEMESTING
De populieren van de Aigeiros-groep en de Tacamahaca-groep stellen
hoge eisen aan de voedingsstoffenhuishouding. Zij eisen een hoge pH en
zijn weinig tolerant voor een stikstof-, fosfor-, kalium- en kopervoor
ziening die voor andere loofhoutsoorten nog voldoende is.
Fosfaatbemesting zal in het algemeen niet nodig zijn wanneer popu
lier wordt geplant op de voor deze soort geschikte gronden; deze gronden
hebben vrijwel altijd een voldoende fosfaathuishouding. Hetzelfde geldt
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voor de pH en de noodzaak tot bekalking: op de voor populier geschikte
gronden is geen kalkbemesting nodig.
In de eerste jaren van een populierecultuur is op alle gronden een
stikstofbemesting gewenst, ongeacht het al dan niet aanwezig zijn van
zichtbare stikstofgebrekssymptomen. De hoeveelheid bedraagt steeds 100
tot 200 g kalkammonsalpeter per boom, toe te dienen op twee tot vier m^
rond de boom, in de eerste twee à drie jaar na aanleg. Op zware gronden
moet deze bemesting vroeg in het voorjaar (eind maart/begin april) worden
uitgevoerd, op lichte gronden kan men tot eind mei/begin juni bemesten.
Op bepaalde gronden (beekbezinkingsgronden, veengronden, rivier
kleigronden) is de kaliumvoorziening van populier vaak onvoldoende, het
geen kan leiden tot het optreden van kaliumgebrekssymptomen. In zulke
gevallen wordt geadviseerd een bemesting van 150-300 kg patentkali breedwerpig in het voorjaar toe te dienen en deze het jaar daarop te herhalen,
indien de symptomen niet geheel zijn verdwenen.
Kopergebrekssymptomen zullen op voor populier geschikte gronden
nauwelijks optreden.
3.11.2.7

Quercus robur (zomereik)

De eik is geen duidelijke pioniersoort. Voor de aanleg van een be
planting is dan ook enige beschutting gewenst. Alhoewel de eik op zeer
uiteenlopende groeiplaatsen voorkomt, vraagt hij voor een goede groei
vrij rijke gronden met een goede vochtvoorziening. Grondwaterstandre
gimes overeenkomend met Gt II worden daarbij goed verdragen.
Eikencultures kunnen zowel door planten als door_ zaaien worden aan
gelegd.
Voor de teelt van kwaliteitshout moet op ca. 40-jarige leeftijd een
onderetage van beuk of haagbeuk worden aangebracht.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL. Bij voorkeur tweejarige planten van goede herkomst. Op ter
reinen waar een sterke verwildering optreedt kunnen driejarige planten
worden gebruikt. (Kwaliteitsnormen zie bijlage C.2). Er moet op worden
gelet dat de voorloop nog in de partij aanwezig is.
PLANTTIJD. Van november tot half april.
METHODIEK. Te onderscheiden zijn de volgende systemen: zuivere beplan
tingen (afstand ca. 1 m in de rij en 1,5 à 2 m tussen de rijen);
beplantingen met hulphoutsoorten (drie of vijf zuivere rijen eik met rij
afstand 1,5 m, afgewisseld met een rij els of een rij gemengd sortiment).
Voor het handhaven van goede selectiemogelijkheden in de beplanting moet
een uitgangsstamtal van 5000 bomen als minimum worden aangemerkt.
VERZORGING. Onkruidbestrijding is alleen nodig wanneer de planten worden
overwoekerd. Wanneer in het eerste jaar een dichte grasmat in de beplan154

ting ontstaat is bestrijding daarvan wenselijk.
Wanneer veel braam en adelaarsvaren voorkomen kan het gewenst zijn
de planten ook op latere leeftijd nog vrij te stellen.
BEZAAIINGEN
MATERIAAL. Gezonde eikels van een goede herkomst in een hoeveelheid van
6 tot 12 hl per ha (400-600 kg).
ZAAITIJD. In voorjaar.

METHODIEK. Meniën van eikels, zaaien op rijen, zaaidiepte ongeveer 5 cm,
rijafstand ca. 1,5 m.
Alhoewel vooral eikenzaailingen erg taai zijn verdient het aanbe
veling om de eiken in het eerste jaar te vrijwaren van ernstige concur
rentie van grassen en van overgroeiing door een dichte kruidenvegetatie.
RISICO 1 s
Eikenbeplantingen en -bezaaiingen kunnen zeer sterk te lijden heb
ben van late nachtvorsten. Aanplant op plaatsen waar deze veelvuldig
optreden moet daarom worden ontraden, tenzij maatregelen kunnen worden
getroffen om de schade te beperken.
3.11.2.8

Quercus petraea (wintereik)

De wintereik is geen pioniersoort en vraagt daarom de beschutting
van het bosklimaat. Het is een soort die vooral op de Veluwe, Zuid-Lim
burg en rond Nijmegen en de Holterberg voorkomt. De wintereik komt in
het algemeen op wat hogere en drogere gronden voor dan de zomereik.
Methoden van aanleg en dergelijke zijn als bij de zomereik.
3.11.2.9

Salix alba (wilg)

RASSEN
Van Salix alba zijn verschillende rassen (klonen) in de handel. Voor
beschrijvingen van deze rassen wordt verwezen naar de Rassenlijst.
ALGEMENE EISEN EN MOGELIJKHEDEN
In het algemeen kan worden gesteld dat de wilg een pionierhoutsoort
is die in eisen en aanlegmethoden overeenkomt met de populier. Vereist is
een vruchtbare grond, pH(KCl) > 4,5 en P-totaal > 40. Voor wind geldt ook
hetzelfde als bij populier. Van de invloed van temperatuur is weinig
bekend. Wilgencultures worden door beplanting aangelegd.
BEPLANTINGEN
MATERIAAL. Eenjarig plantsoen, NAKB-gekeurd, lengte tenminste 125 cm,
doorsnede op 50 cm boven wortelhals tenminste 9 mm;
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eenjarige scheut op tweejarige wortel, idem;
tweejarig plantsoen, NAKB-gekeurd, lengte tenminste 200 cm, doorsnede op
100 cm boven wortelhals tenminste 9 mm.
PLANTTIJD. Als bij populier.
METHODIEK. Als bij populier, ook ten aanzien van vulhout.
VERZORGING. Als bij populier.
RISICO'S
Evenals populieren zijn wilgen in het algemeen gevoelig voor zout
in de bodem of zoutneerslag vanuit de lucht. Een belangrijk risico bij
de aanplant van wilgen is de kans op het optreden van watermerkziekte,
die veroorzaakt wordt door de bacterie Erwinia Salicis. Om de kans op
aantasting zoveel mogelijk te beperken moet plantmateriaal worden ge
bruikt dat afkomstig is van gezonde, jonge moerstoven. Aanplant op ter
reinen waar nog restanten aanwezig kunnen zijn van zieke of dode schietwilgen moet worden ontraden.

BEMESTING
Zie populier. Op veengronden en zure zandgronden kunnen soms kopergebreksverschijnselen optreden. Een bemesting met -koperslakkenbloem
(400 kg/ha of ca. 100 g per boom) is echter niet altijd afdoende.
3.11.2.10

Overige loofhoutsoorten

Evenals bij de naaldhoutsoorten is ook een aantal bekende loofhout
soorten niet nader behandeld. Voor sommige soorten is dit een gevolg van
het feit dat het op ruime schaal aanplanten van bos van deze soorten te
riskant is door gebrek aan ervaring of onderzoek, voor andere doordat be
paalde nadelen overwegen. Vanwege deze redenen zijn soorten als Ameri
kaanse eik, iep (veldiep), kers en linde niet in de richtlijnen opgenomen.
Aanplant van deze soorten kan alleen dan aangeraden worden, wanneer het
op beperkte schaal gebeurt en men zich bewust blijft van de risico's.
Enkele opmerkingen naar aanleiding van de genoemde soorten:
De Amerikaanse eik is in het verleden veel gebruikt als hulphoutsoort die
op den duur hoofdhoutsoort zou kunnen worden. De ervaringen hiermee zijn
in het algemeen minder gunstig. Deze soort wordt tegenwoordig wexnig meer
aangeplant.
Het gebruik van iep (veldiep) in bosverband is riskant vanwege de
gevoeligheid voor iepeziekte. Met het in bosverband aanplanten van de in
de handel zijnde, op resistentie veredelde iepeklonen, is nog te weinig
ervaring opgedaan.

Van linde en kers zijn in ons land zeer weinig bosbeplantingen van
enige betekenis bekend. Er is vrijwel geen kennis van groeiplaatseisen
en goede herkomsten.
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4 Bosverzorging

4.1 Stamtalreductie in de jeugdfase
De stamtalreductie in de jeugdfase is een vorm van opstandsverzor
ging die in tegenstelling tot de latere dunningen geen oogstbare sorti
menten oplevert. Doel is sturend op te treden in de selectieprocessen,
die zich van nature in een opstand afspelen.
De redenen om een dergelijke reductie uit te voeren Kunnen zijn:
- de opstand te zuiveren van snelgroeiende, slechtgevormde exemplaren
- meer groeiruimte te geven aan de blijvende bomen, wat ook hun weerstand
tegen sneeuw- en ijzelschade zal verbeteren
- de opstand beter toegankelijk te maken voor latere behandelingen
~ het microklimaat van de opstand te beïnvloeden (bij Pinus nigra is de
kans op aantasting door Brunchorstia in dichte opstanden groter).
Tijdstip en sterkte van de ingreep zal per geval moeten worden be
oordeeld.
Is er een flinke spreiding in de lengtegroei van de bomen en vinden
we

bij de sterkste groeiers overwegend goede stamvormen dan kan wellicht

met ingrijpen tot de eerste dunning worden gewacht. Meestal zal echter
stamtalreductie vóór de eerste dunning toch wel wenselijk zijn.
Dit kan dan op drie verschillende manieren gebeuren: systematisch,
selectief en in een combinatie van beide methoden.
4-l.l

SYSTEMATISCHE STAMTALREDUCTIE
Onder systematische stamtalreductie verstaan we het verwijderen van

3e bomen volgens een vast patroon (meestal rij- of strooksgewijs). Het
keuze-element speelt daarbij geen rol.
Deze methode kan zowel in handkracht als machinaal worden uitgevoerd.
Indien er in handkracht wordt gewerkt, zijn de kosten van systematische
en selectieve stamtalreductie ongeveer gelijk. In dat geval verdienen de
selectieve of de gecombineerde methode de voorkeur.
De systematische stamtalreductie kan het beste worden uitgevoerd met
een

slagmaaier of een klepelmaaier. De terreingesteldheid en de diameter

en hoogte van de bomen kunnen beperkingen opleggen aan de inzetbaarheid
van

de machines.
Een voordeel van deze systematische stamtalreductie is de opstands

ontsluiting. De stroken die worden vrijgemaakt, kunnen later uitstekend
157

dienst doen als uitsleepweg.
Als belangrijke beperking van deze methode moet worden genoemd het
aselectieve karakter van de ingreep. Er worden in gelijke verhouding goe
de en slechte exemplaren verwijderd. De opstand wordt er dus kwalitatief
niet beter door. Dit hoeft niet altijd een bezwaar te zijn. Enerzijds
kunnen er zoveel goedgevormde exemplaren overblijven dat we toch wel tot
een opstand met voldoende kwaliteitsstammen kunnen komen. Anderzijds kan
het beheer van de opstand gericht zijn op de produktie van hout waar
bij massa een belangrijker rol speelt dan kwaliteit.
Bij verwijdering van alle bomen uit een rij of strook nemen tijdelijk
de risico's van sneeuw en ijzelbreuk toe. Op de wat langere termijn is de
invloed van de systematische dunning op de stevigheid van de bomen echter
gunstig.
4.1.2

SELECTIEVE STAMTALREDUCTIE
Bij een selectieve stamtalreductie worden verspreid over de opstand

exemplaren weggenomen. Er zal daarbij moeten worden gelet op kwaliteit,
vitaliteit en verdeling van de standplaats. De als minder goed beoordeel
de exemplaren worden weggenomen, voor zover zij zich althans in de bovenetage bevinden. Er ontstaat daardoor meer groeiruimte voor de betere in
dividuen. De opstand wordt dus kwalitatief beter. Het is denkbaar dat het
bovendien wenselijk is om in deze fase naast de slecht gevormde nog meer
bomen weg te nemen. Daarbij zijn twee uitgangspunten mogelijk.
Enerzijds zullen, vooral bij hoge stamtallen, bijvoorbeeld als ge
volg van aanleg door (natuurlijke) bezaaiing, dichte-groepen van in lengte
en kwaliteit min of meer gelijkwaardige bomen kunnen ontstaan. Dan is het
goed om tegelijk met de zuivering in deze groepen tot een betere verdeling
van de standplaats te komen en dus enige exemplaren te verwijderen, ofwel
de groepen op te lossen.
Anderzijds kan het microklimaat of de toegankelijkheid aanleiding
zijn het stamtal te reduceren. In het laatste geval is de gecombineerde
methode aantrekkelijk, waarbij bijvoorbeeld iedere vijfde rij wordt weg
genomen, waarna in de tussenliggende stroken een selectieve stamtalreduc
tie worden uitgevoerd.
Het gereedschap dat voor de selectieve opstandsbehandeling wordt ge
bruikt, kan worden onderscheiden in handslaggereedschap en motorhandgereedschap.
HANDSLAGGEREEDSCHAP
Aan te bevelen gereedschappen zijn:
- Finse sikkel
- Zweedse Rodax
- Dauner sikkel
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- lichte snoeibijl.
Dit gereedschap kan goed worden gebruikt in jonge opstanden tot een
gemiddelde hoogte van 3 m.
MOTORHANDGEREEDSCHAP
Als alternatief voor de handgereedschappen kunnen de bosmaaier en de
motorzaag met steekbeugel worden gebruikt. Bij een goed gebruik kan de
bosmaaier zeer effectief zijn in opstanden met een gemiddelde stamvoetdiameter tot ongeveer 8 cm. Bij hogere diameters dient men bij voorkeur
de motorzaag met steekbeugel te gebruiken.
Om de toegankelijkheid van de opstand te bevorderen is het van belang
dat het afgezette hout snel wordt omgezet. Dit kan worden bereikt door de
stammen na afzetting goed tegen de grond te drukken en de zwaardere stam
men een of meerdere malen door te zagen.

4.2 Opsnoeien en opkronen
Onder opsnoeien wordt verstaan het verwijderen van de afgestorven
takken van de stam; opkronen is het verwijderen van de onderste levende
takken van de kroon.
Het opsnoeien heeft ten doel noestvorming in de stam te voorkomen en
is dus alleen zinvol als noestvrij stamhout moet worden verkregen en er
een slechte natuurlijke takafstoting plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld bij
de soorten fijnspar en douglas.
Het opsnoeien kan het gehele jaar door gebeuren. Alleen bij de soor
ten douglas en lariks is het raadzaam in het groeiseizoen te snoeien. Door
een verhoogde harsproduktie zullen de snoeiwonden dan namelijk sneller
worden beschermd tegen mogelijke aantastingen van schimmels, met name
Phomopsis (zie verder voor schade door snoei 6.5.3).
Het aantal bomen van een opstand dat wordt gesnoeid kan beperkt blij
ven tot de stammen die te zijner tijd zaaghout moeten leveren, de toekomstbomen. Het opsnoeien van veel meer bomen dan de toekomstbomen is af
te raden. Veel stammen zullen namelijk als onverkoopbaar in de opstand
achterblijven en het verkoopbare dunningshout kan veel efficiënter later
liggend worden gesnoeid.
Een bezwaar van een groot aantal opgesnoeide bomen is bovendien de
negatieve invloed op het microklimaat. Door het opsnoeien van bomen zal
de windrust in de opstand afnemen en daardoor de verdamping van de bomen
en de bosbodem toenemen; er zal dan minder vocht beschikbaar blijven voor
de groeiprocessen van de bomen.
Het opsnoeien van de bomen dient te gebeuren voordat de stammen een
diameter van 15 cm hebben bereikt.
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GEREEDSCHAP
Handzaag met pistoolgreep

; Geschikt voor het opsnoeien tot 2 m hoogte.

Handbeugelzaag

; Zaag met een verwisselbaar blad. Geschikt

Hengstse snoeizaag

: Deze zaag moet worden bevestigd op een stok

voor het opsnoeien tot 2 m hoogte.
of licht metalen buis. Is zeer geschikt voor
Dauner zaagbeugel

licht takhout (tot ca. 4 cm diameter).
; In de Dauner zaagbeugel kan het zaagblad
worden verwisseld. Is geschikt voor licht
takhout.

Snoeizaag type Folsche

: Deze stok-snoeizaag is geschikt voor de dik
ke takken (diameter 4 cm).

Met de stok-snoeizagen kan vanaf de grond een snoeihoogte van maxi
maal 6 m worden bereikt. Het opsnoeien/opkronen op groter hoogte met
behulp van ladders moet vanwege de risico's en zeer hoge kosten worden
ontraden. Tijdens het opkronen of het opsnoeien boven 2 m is het dragen
van een helm en stofbril noodzakelijk.

4.3 Dunnen
De dunning is ongetwijfeld een van de belangrijkste onderdelen van
het bosbouwkundig handelen. De wijze van dunnen bepaalt in hoge mate de
verdere ontwikkeling van een opstand en er moet dus een relatie bestaan
tussen dunningsaanpak en beheersdoel.
Zo zal men bijvoorbeeld andere dunningscriteria moeten hanteren bij
een opstand waar men bij een zeer lange omloop de produktie van zwaar
zaaghout nastreeft, dan bij een bedrijfsdoel dat is gericht op een zo
groot mogelijke produktie van vezelhout.
Het is dus nodig bij de dunning een beeld te hebben van de uiteinde
lijke bestemming van de opstand. Eigenlijk kan men zelfs wel stellen dat
continuïteit in de dunningsaanpak niet is te bereiken zonder voor elke
opstand een beheersdoel vast te leggen.
Hoewel de techniek van het dunnen, het beslissen welke bomen weggeno
men moeten worden en welke niet, altijd in belangrijke mate zal afhangen
van de subjectieve inzichten van de blesser, wordt in dit hoofdstaK toch
geprobeerd de blesser enige richtlijnen te geven voor het nemen van deze
beslissingen.
4.3.1

DUNNINGSREGIME EN OPSTANDSONTWIKKELING
Om een dunningsregime goed te kunnen beschrijven moeten we de be

schikking hebben over een goede maat voor de dichtheid van de opstand.
Het ligt voor de hand hiervoor de kronensluiting te gebruiken, meestal
gemeten in de verticale kronenprojectie. We bepalen dan als het ware wel
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ke gedeelten van de bosbodem worden bedekt door boomkronen.
De kronenprojectie is echter moeilijk te meten en men heeft dan ook
zijn toevlucht genomen tot een grootheid die in nauw verband staat met de
kronensluiting: het grondvlak, dat is de gezamenlijke oppervlakte van de
doorsneden van de bomen op borsthoogte, uitgedrukt in vierkante meters
per hectare bosoppervlakte.

Het blijkt dat er een nauwe betrekking bestaat tussen de grootte van
de kroon van een boom en de oppervlakte van de stamdoorsnede, gemeten op
borsthoogte. En evenzo bestaat er voor een gehele opstand een nauw ver
band tussen de gezamenlijke oppervlakte der kronen en de gezamenlijke op
pervlakte van de stamdoorsneden. Vandaar de betekenis van het grondvlak
als maat voor de opstandsdichtheid.
We zullen nu eerst nagaan hoe het grondvlak zich onder invloed van
groei en dunningsingrepen ontwikkelt. Zolang in een opstand niet wordt ge
dund zal bij toenemende leeftijd en dus bij toenemende hoogte ook het
grondvlak toenemen (zie figuur 20). Op de horizontale as is de opperhoog
te (h^

) uitgezet en op de verticale as het grondvlak. Stel een opstand

heeft op een bepaald moment (A) een opperhoogte h^ en een grondvlak

.

De verdere ontwikkeling van deze opstand gaan we nu volgen. Bij toenemen
de hoogte zal het grondvlak zich ontwikkelen volgens een min of meer
rechte lijn (A-A').
Zolang er niet wordt gedund, wordt de opstand steeds dichter en
neemt het grondvlak dus toe. Op een gegeven moment wordt een dunning nood
zakelijk. Door het wegnemen van een aantal bomen wordt het grondvlak weer
lager. De opperhoogte verandert niet en de dunningsingreep kan dus worden
voorgesteld door een rechtlijnige afname van het grondvlak (P-B).
Vanaf het punt B neemt het grondvlak door diktegroei bij gelijkblij
vend stamtal weer toe en wel volgens de lijn B-B', die evenwijdig loopt
aan A-A'. De groei gaat ongestoord verder tot weer een dunning wordt uit
gevoerd die een afname van G ten gevolge heeft. Het grondvlak ontwikkelt
zich

dus volgens een soort zaagtandlijn.
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20. Grondvlaktoename bij een gegeven opperhoogte.
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G

hdom
Fig. 21. Grondvlaktoename bij dunningen met dezelfde sterkte maar verschillende inter
vallen.

Als er te zwak wordt gedund, zal de opstand te dicht worden. Dat kan
komen doordat men öf niet vaak genoeg dunt, öf bij de dunningen te weinig
bomen wegneemt.
In figuur 21 worden twee verschillende dunningsregimes voor eenzelf
de opstand grafisch uitgebeeld. De sterkte van de dunningsingreep is in
beide gevallen gelijk. Het tijdsverloop tussen de dunningen, het zogenaam
de dunningsinterval, is echter verschillend.
De niet onderbroken lijn geeft het verloop bij een relatief kort,
de stippellijn bij een langer tijdsverloop tussen twee dunningen. We zien
dat de stippellijn (ondanks de dunningen) geleidelijk omhoog loopt. Bij
het langere interval wordt de opstand geleidelijk dichter.
Het grondvlak en dus de dichtheid van de opstand—zal minder sterk
of zelfs niet toenemen als bij een ruimer dunningsinterval een sterkere
dunningsingreep wordt toegepast. In figuur 22 is dit weergegeven door de
stippellijn, gebaseerd op een dunningsinterval dat twee keer zo groot is
als de dunningsinterval van de niet onderbroken lijn.
Doordat de dunningsingreep bij de stippellijn twee keer zo sterk is
als bij de getrokken lijn, blijven de lijnen toch op dezelfde hoogte. Dit

G

^dom
Fig. 22. Grondvlaktoename bij dunningen met verschillende sterkte en met verschillende
intervallen.
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^dom
Fig. 23. Grondvlakontwikkeling van opstanden met een zelfde dunning maar met verschil
lende dichtheid.

toont duidelijk de onderlinge afhankelijkheid van dunningsinterval en
dunningsingreep.
Figuur 23 toont de ontwikkeling van twee opstanden die bij eenzelfde
dunningscyclus en een gelijke sterkte van de dunningsingreep toch op ver
schillende hoogte verlopen. Dit geval doet zich voor als van twee opstan
den, waarin eenzelfde dunningsregime wordt toegepast, de aanvangsdichtheid
verschilt. De ene opstand zal dan bij een gelijke serie dunningsingrepen
een wat dichtere stand behouden dan de andere.
4.3.1.1

Volkomenheidsgraad

Om te beoordelen of een grondvlak hoog of laag is moeten we een norm
hebben voor de grootte van het grondvlak bij een min of meer normale situ
atie. Deze vinden we in opbrengsttabellen.
Ligt het grondvlak van een opstand hoger dan wat de opbrengsttabel
voor die houtsoort op die leeftijd als normaal en dus als goed gesloten
beschouwt, dan kunnen we die opstand gevoeglijk als zeer dicht beschou
wen. is anderzijds het grondvlak veel lager dan het grondvlak volgens de
opbrengsttabel, dan is de opstand relatief open.
We noemen nu de verhouding tussen het grondvlak van een opstand en
het grondvlak volgens een opbrengsttabel de volkomenheidsgraad. Is deze
volkomenheidsgraad groter dan 1,0 dan is het grondvlak groter dan de
waarde volgens opbrengsttabel en omgekeerd.
Daarbij moeten we steeds bedenken dat opbrengsttabellen geen ideaal
beeld voorstellen of een soort model voor een optimaal dunningsregime. Ze
geven slechts aan hoe een bepaalde houtsoort zich gemiddeld heeft ontwik
keld in een aantal opbrengstproefperken. In vergelijking met praktijk
situaties zijn dergelijke proefperken relatief dicht gesloten. Bovendien
hebben sommige opbrengsttabellen een min of meer regionaal karakter. Zo
is de Nederlandse opbrengsttabel voor de Japanse lariks vrijwel uitslui
tend gebaseerd op metingen in opstanden in Drente en Gelderland.
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