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VOORWOORD 

Het onderzoek in dit verslag is uitgevoerd in het kader van een 840 sbu praktijktijd 
bodemkunde en plantevoeding (Jl00-699) voor de vakgroep Bodemkunde en plantevoeding 
(L.U.W.). Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in 
Heteren, afdeling Bodembiologie, waar Dr. W. de Boer mij begeleidde. 

Hierbij wil ik iedereen van de afdeling Bodembiologie bedanken voor de prettige tijd die 
ik in Heteren gehad heb. Voorts wil ik speciaal Wietse en Paulien bedanken voor de hulp 
bij het praktisch werk en de begeleiding en de commissie "kerstpakket" voor het pakket. 
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INLEIDING 

Een van de belangrijkste milieu-problemen van de afgelopen decennia is de verzuring 
van bodem en water door de zogenaamde zure regen. Onder "zure regen" wordt de 
depositie van stoffen met een verzurende werking verstaan. S02, NOx en NHx zijn de 
belangrijksten hiervan, de eerste twee zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de 
industrie en het verkeer, de laatste vooral van de landbouw (Manuel et al., 1984). Bij 
oxydatie van deze stoffen komen protonen vrij. Zure regen heeft een sterke negatieve 
invloed op de bossen. Het vermogen van de bomen om te herstellen van aantastingen door 
weersomstandigheden, insekten, schimmels etc., kan door genoemde luchtverontreinigingen 
worden verminderd (Schneider en Bresser, 1987). De vitaliteit van het Nederlandse bos 
blijkt al jaren achteruit te gaan, in de periode 1983-1986 is de som van weinig en niet-vitaal 
bos gestegen van 9,5% tot 21,1% (Schneider en Bresser, 1987). 

De werking van zure regen op de bossen is tweeledig, de directe werking van o.a. 
zwaveldioxide op de planten (waar verder niet op in gegaan wordt) en de indirecte werking 
via de bodem van de zwavel- en stikstofverbindingen (Manuel et al., 1984). Uit onderzoek 
van van Breemen et al. (1982) bleek de zuurbelasting in de bossen niet alleen door natte 
depositie (in de regen opgeloste stoffen), maar ook door droge depositie veroorzaakt te 
worden. Er bleek een verschil te zijn tussen het regenwater opgevangen in het open veld en 
het water dat door de kruinen en langs de stam naar beneden komt ( doorvalwater). De 
verzuring die door het doorvalwater veroorzaakt werd, was twee tot vijfmaal zo hoog als 
door het regenwater. Over een periode van 3 jaar (april 1981-maart 1984) werd de depositie 
in doorval gemeten: 2,93 kmol NH4 per ha. per jaar, 0,96 kmol N03 per ha. per jaar en 
3,14 kmol S04 per ha. per jaar (van Breemen et al., 1987). Er bleek een correlatie te 
bestaan tussen de hoeveelheid NH4 en de hoeveelheid S04 in het doorvalwater (van 
Breemen et al., 1987). 

De depositie van ammonium en ammoniak heeft verschillende effecten op de bodem, de 
belangrijkste effecten worden hieronder genoemd. De toevoer van stikstof kan een grote 
invloed hebben op voedselarme vegetaties, bepaalde (zeldzame) planten kunnen geheel 
verdwijnen. (Manuel et al., 1984). In de periode 1980-1987 was de gemiddelde 
stikstofdepositie 42 kg N per ha. per jaar, terwijl de depositie in het preïndustriële tijdperk 
op ca. 4 kg N per ha. per jaar wordt geschat (Scneider en Bresser, 1987). Hoewel ammoniak 
zelf een base is, kan het toch de nodige verzuring veroorzaken. De stof wordt al in de lucht 
en anders in een zure bodem snel omgezet in ammonium en consumeert dan een proton, 
maar kan vervolgens in de bodem worden omgezet in nitraat. Bij de omzetting van 
ammonium in nitraat (nitrificatie) komen twee protonen vrij. Door de toename van 
protonen in de bodem kunnen kationen van het adsorptie complex verdrongen worden en 
met N03 als begeleidend anion uitspoelen naar het grondwater (Manuel et al., 1984). Bij 
lage pH neemt de oplosbaarheid van het toxische aluminium sterk toe. Aluminium is 
waarschijnlijk deels oorzaak van de achteruitgang van de bossen. Door uitspoeling kan ook 
het grondwater verontreinigd raken met aluminium (Mulder, 1988). Kwetsbare gronden zijn 
vooral kalkloze duinvaagronden, podzolgronden en beekeerdgronden (Manuel et al., 1984). 

De mate van verzuring hangt dus voor een deel af van de nitrificatie (Manuel et al., 
1984). Uit onderzoek van Mulder (1988) bleek dat in een voormalig stuifzand, beplant met 
Grove Den, de omzetting van NH4 naar N03 verantwoordelijk was voor 77% van de 
zuurbelasting in de bodem. Ook van Breemen et al. (1987) melden dat een groot deel van 
de verzuring in een eiken-berken bos door nitrificatie veroorzaakt werd. Zowel Mulder 
(1988) als van Breemen et al. (1987) verwachten dat in de toekomst de nitrificatie in de 
bossen een nog belangrijkere rol zal gaan spelen. 



Nitrificatie is een microbiologisch proces waarbij ammonium geoxideerd wordt tot nitraat. 
De energie die hierbij vrijkomt wordt gebruikt door de bacteriën die de oxydatie uitvoeren. 
De nitrificatie wordt in twee stappen uitgevoerd: 

(1) NH4 + + 3/2 0 2 -> N02• + H20 + 2 H+ 

(2) N02• + 1/2 0 2 -> N03• 

De eerste stap, de ammonium oxydatie, kan in de bodem uitgevoerd worden door 
verschillende genera, Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosolobus en Nitrosovibrio (Belser, 
1979). De tweede stap, de oxydatie van nitriet naar nitraat, wordt uitgevoerd door het genus 
Nitrobacter (Belser, 1979). In de bodem lijkt Nitrobacter het enige genus te zijn dat in staat 
is tot de oxydatie van nitriet ( c.f. de Boer, 1989). Zowel ammonium-oxydeerders als nitriet
oxydeerders zijn in staat om C02 als enige koolstofbron te gebruiken en worden daarom 
chemo-autotroof of chemolitho-autotroof genoemd (de Boer, 1989). De relatie tussen 
ammonium-oxydeerders en nitriet-oxydeerders in zure bodems is nog niet duidelijk. Uit 
experimenten van de Boer (1989) bleek dat de oxydatie van nitriet bij lage pH zeer efficiënt 
is en aangenomen mag worden dat de omzetting van nitriet, ontstaan bij de ammonium
oxydatie snel en volledig verloopt. 

Nitrificatie in de bodem is o.a. afhankelijk van de factoren vocht, temperatuur, C/N
quotiënt, pH, aanwezigheid van allelochemische remmers, aanbod van ammonium en van 
nutriënten (Olson en Reiners, 1983; Robertson, 1982a). Hoewel veel voorkomende 
nitrificeerders als Nitrosomonas en Nitrobacter bij lage pH weinig actief zijn, blijkt toch dat 
in zure bosgrond (pH 3,5-4,5) snelle nitrificatie goed mogelijk is (van Breemen et al., 1987; 
Lang en Beese, 1985; Robertson, 1982a). Er kunnen grote verschillen in nitrificatie tussen 
verschillende zure bosbodems optreden. Bij incubaties met gelijke temperatuur en gelijk 
vochtgehalte varieerde de nitraatproduktie in 8 weken van minder dan 0,1 mg N03/kg 
droge grond tot 800 mg N03/kg droge grond (Robertson, 1982a). Voor loofbossen in 
gematigd klimaat kon de variatie in nitrificatie voor 38% verklaard worden door pH, C/N
quotiënt en stikstofgehalte van de bodem, bij naaldbossen kon slechts 13% door deze 
factoren verklaard worden (Robertson, 1982a ). Robertson suggereert dat de nitrificerende 
populatie zich aan bepaalde omstandigheden, waaronder lage pH, kan aanpassen. 

Chemolitho-autotrofe bacteriën zijn niet de enige micro-organismen die in staat zijn 
nitraat te produceren. In verschillende publikaties wordt gesproken over nitrificatie door 
heterotrofe micro-organismen (Johnsrud, 1978; Kreitinger et al., 1985; Killham, 1986; 
Wainwright, 1981). Deze micro-organismen zijn in staat om ammonium of organisch stikstof 
te oxyderen tot nitraat. Energiewinst is bij de heterotrofe nitrificatie niet aanwezig, organisch 
koolstof blijft de energiebron voor deze micro organismen (Killham, 1986). Tussenprodukten 
kunnen mogelijk gebruikt worden als groeifactoren of als remmer voor andere micro
organismen (Killham, 1986). Er wordt aangenomen dat de heterotrofe nitrificatie, vooral 
door schimmels, een belangrijke rol kan spelen in zure bosbodems (Johnsrud, 1978; Killham 
1986). 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen deze twee typen van nitrificatie. De 
heterotrofe nitrificatie is afhankelijk van afbreekbaar koolstof, wat in de bodem vaak 
nauwelijks voorradig is. Autotrofe nitrificatie heeft ammonium als substraat nodig, wat door 
de genoemde depositie in ruime mate voorradig is (de Boer, 1989). Voor de bepaling van de 
aard van de nitrificatie wordt vaak gebruikt gemaakt van remmers (Killham, 1987). 
Acetyleen en Nitrapyrin worden geacht specifieke remmers van het ammonium
monooxygenase enzym te zijn en daardoor specifiek chemolitho-autotrofe ammonium
oxydeerders te remmen (Killham, 1986). Het is echter niet geheel uit te sluiten dat deze 



stoffen ook een remmende werking op de heterotrofe nitrificatie uitoefenen (de Boer, 
1989). Daar heterotrofe nitrificeerders C02 produceren en autotrofe nitrificeerders C02 
consumeren, is het misschien mogelijk om m.b.v. C02-metingen meer informatie te krijgen 
over de aard van de nitrificatie (de Boer, 1989). 

Van de factoren die de nitrificatie beïnvloeden, lijkt de aanwezigheid van allelochemische 
remmers een belangrijke plaats in te nemen (Lodhi, 1978; Olson en Reiners, 1983; Rice, 
1979; Robertson, 1982a; Vitousek et al., 1989). Planten kunnen stoffen produceren die een 
remmende invloed op de nitrificatie hebben (Rice, 1979). Deze stoffen kunnen worden 
uitgescheiden door de wortels of via bladval in de bodem terecht komen. Ook bepaalde 
schimmels zijn in staat de nitrificatie te remmen, over deze vorm van remming is echter 
weinig bekend (Rice, 1979). 

Door veel auteurs wordt gesuggereerd dat planten remmers afscheiden om stikstofverlies 
door uitspoeling en denitrificatie tegen te gaan en dat deze remming vooral optreedt in de 
eindfase van een successie (Gorham et al., 1979; Rice en Pancholy, 1972; Rice ,1979; 
Robertson, 1982a; Robertson en Tiedje, 1984). Lodhi (1978) ziet het optreden van remming 
van de nitrificatie als een conservering van energie in het ecosysteem. Olson en Reiners 
(1983) en Rice (1984) vermelden dat de remming wordt veroorzaakt door polyfenolen. 
Robertson (1982b) wijst erop dat de resultaten van de experimenten niet noodzakelijkerwijs 
op remming hoeven te duiden, maar ook verklaard kunnen worden door immobilisatie van 
het beschikbare ammonium door het toevoegen van de "remmende" extracten. Verder 
vermeldt Robertson (1982b) dat bij incubatie-experimenten in het laboratorium labiele 
remmers snel kunnen verdwijnen, daar er geen produktie van deze stoffen meer plaats 
vindt. 

Vitousek et al. (1989) hebben gegevens van vele veldexperimenten m.b.t. de nitrificatie 
gecombineerd om het effect van de voortschrijdende successie op de nitrificatie te bepalen. 
Bij primaire successies (successie op "nieuwe bodem") neemt zowel de mineralisatie als de 
nitrificatie toe met de tijd. Bij secundaire successies (bv. het verwijderen van de vegetatie 
zonder grote verandering van de bodem met onmiddellijke herbegroeiïng) nemen 
mineralisatie en nitrificatie snel toe na de verstoring, waarna een afname volgt. Hoe deze 
successies zich op lange termijn ontwikkelen werd niet duidelijk uit de gegevens. 

Het produceren van nitrificatie-remmers door planten kan ook als een strategie gezien 
worden wanneer de betreffende plant ammonium i.p.v. nitraat als stikstofvoeding prefereert. 
Volgens Schlenker is bij lage pH ammoniumvoeding voor de meeste planten minder gunstig 
dan nitraatvoeding. Een aantal in het bos voorkomende planten lijkt daarentegen bij lage 
pH voorkeur voor ammonium of een combinatie van ammonium en nitraat te hebben 
(Bogner, 1968; Schlenker, 1968; Kinzei et al., 1982). Deschampsia flexuosa L. (bochtige 
smele) en Vaccinium myrtillus L. (bosbes) groeiden het best op een gecombineerde nitraat
ammoniumvoeding (30% ammonium en 70% nitraat), maar gaven met alleen 
ammoniumvoeding slechts een zeer lichte opbrengst daling te zien, Vaccinium vitis-idaea L. 
(vossebes) vertoonde de beste groei op alleen ammonium (Bogner, 1968; Schlenker, 1968; 
Kinzei et al., 1982). Empetrum nigrum L. (kraaiheide) groeit eveneens goed op 100% 
ammoniumvoeding (niet gepubliceerde gegevens). 

Bij dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag of verschillende 
dominante ondergroei-soorten op zure bosbodems invloed hebben op de nitrificatie. Om het 
geheel overzichtelijk te houden staan een aantal ondersteunende experimenten in de 
appendix vermeld. 



MATERIALEN EN METHODEN 

Proeflocatie 

Als proeflocatie werden de terreinen Leuvenumse bos en Leuvenhorst van de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland gebruikt. De terreinen werden 
gekozen vanwege de veronderstelde geringe variatie in bodemtype (Fanta, 1986). De 
gebieden liggen op de noordelijke Veluwe, ca. 5 km te zuidoosten van Harderwijk. Het 
Leuvenumse bos en de Leuvenhorst zijn voormalige stuifzandgebieden die vanaf halverwege 
de vorige eeuw bebost werden. De bodem heeft zich gedurende die tijd ontwikkeld tot een 
duinvaaggrond, met een vaak dikke organische laag (tot 15 cm; onder Pinus sylvestris) en 
een micro podzol (Fanta, 1986). 

In het bos werden 8 percelen met Pinus sylvestris (Grove Den) en verschillende soorten 
ondergroei uitgezocht. De ondergroei-soorten moesten een oppervlakte van minstens 10 
vierkante meter volledig domineren, de verschillende ondergroei-soorten moesten in het 
zelfde bosperceel, zo dicht mogelijk bij elkaar, en zoveel mogelijk op vlak terrein liggen. De 
percelen waren niet allen van gelijke ouderdom, perceel 6, 7 en 8, 80 jaar; perceel 3, 85 
jaar; perceel 1, 90 jaar; perceel 2, 105 jaar; perceel 5, 115 jaar en perceel 4 was 151 jaar 
oud. 

Er werden vier ondergroei-soorten bemonsterd: Empetrum nigrum L. (kraaiheide), 
Deschampsia flexuosa L. (bochtige smele ), Vaccinium mvrtillus L. (bosbes) en Vaccinium 
vitis-idaea L. (vossebes). E.nigrum, D.flexuosa en V.myrtillus kwamen voor op alle 8 
monsterposities, V.vitis-idaea slechts op 3 posities. Op 5 van de 8 posities waren ook kale 
plekken aanwezig (geen ondergroei, wel bebost), waarvan eveneens monsters werden 
genomen (zie kaart in bijlage C). 

In het verslag van het onderzoek zal regelmatig met de volgende codering gewerkt 
worden: KR voor E.nigrum, BS voor D.flexuosa, BB voor V.myrtillus, VB voor V.vitis-idaea 
en K voor de kale plekken. Een nummer voor de plantcode geeft de monsterpositie (1 - 8) 
aan. 

Monstername en voorbewerking 

De monsters werden binnen een soort-dominantie (monsterplek) at random gestoken 
met een graslandboor (diameter 2,5 cm, schachtlengte 5 cm). Alleen de F en H laag 
(humuslagen) werden bemonsterd, daar de grootste activiteit in deze lagen verwacht werd 
(Klein et al., 1983; de Boer, 1989). Meegestoken mineraal materiaal werd zoveel mogelijk 
verwijderd. Per monsterplek werd ca. 30 maal gestoken wat overeen kwam met ongeveer 
100 gram droge-stof. Gedurende het veldwerk en het transport werden de monsters bewaard 
in een plastic diepvrieszak in een koelbox. Het veldwerk inclusief transport werd in een 
halve dag uitgevoerd. In het laboratorium werden de monsters opgeslagen in een 4°C cel. 
Voor het inzetten van de incubaties en de analyses werden de monsters gezeefd (4mm 
maaswijdte) en gehomogeniseerd. De monstername vond ca. één keer per maand plaats, op 
de volgende data: 25-7 (Leuv1), 15-8 (Leuv2), 27-9 (Leuv4), 1-11 (Leuv6) en 30-11 (Leuv7). 
Tussendoor werd nog twee maal bemonsterd voor het mengincubatie experiment (11-9; 
Leuv3) en het heterogeniteits experiment (18-10; Leuv5). 



Analyse methoden 

Vochtgehalte: 
Het vochtgehalte werd bepaald door ca. 4 gram monstermateriaal overnacht bij 105°C te 

laten drogen. Het vochtgehalte werd uitgedrukt als percentage van het vochtiggewicht van 
de humus. 

Organische-stofgehalte: 
Het organische-stofgehalte werd bepaald door het gedroogde monstermateriaal 4 uur bij 

550°C te laten gloeien. Het organische-stofgehalte werd uitgedrukt als percentage van het 
drooggewicht 

pH(H20): 
Vochtig materiaal, overeenkomend met 5 gram drooggewicht werd afgewogen en in een 

erlenmeyer op een 1:10 (w/v) schudverhouding gebracht met gedemineraliseerd water. De 
suspensie werd 2 uur geschud bij 20°C, waarna de pH potentiometrisch bepaald werd. 

Ammonium- en nitraatgehalte: 
Een 1:15 (w/v) 1 mol/I KCI suspensie met een hoeveelheid monster overeenkomend met 

5 gram drooggewicht werd 2 uur bij 20°C geschud. 1,5 mi van de suspensie werd 
gecentrifugeerd (15 minuten bij 15.000 * g), waarna 1 mi van het supernatant nogmaals 
werd afgedraaid (om zoveel mogelijk humus te verwijderen). Het nieuwe supernatant werd 
gebruikt voor de analyse. Ammonium en nitraat werden calorimetrisch bepaald m.b.v. een 
Teenion Traacs autoanalyzer. Ammonium werd gemeten als reactieprodukt van natrium 
salicylaat, natrium nitroprusside en natrium hypochloride (Wall et al., 1975). Nitraat werd 
eerst gereduceerd tot nitriet in een koper-cadmium kolom en vervolgens gemeten als 
reactieprodukt van sulfanilamide en N-1-naphtylethylenediamine dihydrochloride (Keeney 
and Nelson, 1982). 

C/N-quotiënt, totaal P, Olsen P en labiel organisch P: 
Het C/N-quotiënt, totaal P, Olsen P en labiel organisch P kunnen mogelijk van invloed 

zijn op de nitrificatie. Deze factoren zijn bepaald door het 1.0.0. in Oostvoorne (methodes 
in: de Boer, 1989) in de monsters van de eerste monstername (Leuv1 ). 

Bepaling potentiële nitrificatie met een veldvochtige incubatie 

Er werd gebruik gemaakt van veldvochtige incubaties in het laboratorium, daar er 
gekeken werd naar de relatieve verschillen tussen de monsters en het niet de bedoeling was 
om een schatting te geven van de actuele produktie in het veld. 

Na de bepaling van het initiële gehalte aan ammonium en nitraat werden zo snel 
mogelijk (de volgende dag) de incubaties in gezet. In een 250 mi erlenmeyer werd vochtig 
materiaal, overeenkomend met 5 gram drooggewicht ingewogen (in tweevoud) en indien 
nodig op 50 % vochtgehalte (van het vochtige gewicht) gebracht. De erlenmeyers werden 
met aluminiumfolie afgesloten (niet luchtdicht) en in een 20°C cel gezet. De erlenmeyers 
werden wekelijks gewogen en bij meer dan een halve gram gewichtsverlies weer met water 
aangevuld tot het begin gewicht. Na 4 weken werden ammonium- en nitraatgehalte bepaald 
volgens de bovenstaande procedure. De potentiële nitrificatie (ook wel nitrificatie of nitraat 
produktie genoemd) werd berekend als het verschil tussen het begin- en het eindgehalte van 
nitraat. De potentiële stikstofmineralisatie werd berekend als het verschil tussen het 
anorganisch stikstofgehalte (NH4 en N03) aan het begin en aan het eind van de incubatie. 
Zowel de potentiële stikstofmineralisatie (per 4 weken) als de potentiële nitrificatie (per 4 
weken) worden uitgedrukt in mg N per kg droog materiaal ofwel als ppm. De relatieve 



nitrificatie (RN) werd berekend als het percentage van het gemineraliseerde stikstof dat ook 
genitrificeerd werd. 

Bepaling van de nitrificatie in veldvochtige mengincubaties 

In bepaalde humusmonsters trad vrijwel geen nitrificatie op. Het is mogelijk dat deze 
humus ook de nitrificatie in een ander humusmonster, waarin wel genitrificeerd wordt, kan 
remmen. De "goed nitrificerende" humus kan daarentegen ook als ent gaan fungeren voor 
de "slecht nitrificerende" humus. In het eerste geval (remming) neemt de nitrificatie van het 
mengmonster af t.o.v. de gemiddelde nitrificatie van de twee monsters, in het tweede geval 
(de enting) neemt de nitrificatie juist toe. 

Op basis van de resultaten van de incubatie van Leuv1 werden een aantal nieuwe 
monsters gehaald (Leuv3), bestaande uit 11 "slecht nitrificerende" en één "goed nitrificerend" 
humusmonster (8BS). De monsters werden op de gebruikelijke manier verwerkt. Vochtig 
materiaal overeenkomend met 2,5 gram drooggewicht van de "slecht nitrificerende" humus 
werd in een 250 mi erlenmeyer gemengd met een zelfde hoeveelheid (op basis van 
drooggewicht) 8BS humus. De · mengincubatie werd in duplo uitgevoerd met een 
ongemengde 8BS monster als controle. De erlenmeyers werden geïncubeerd en na 4 weken 
werden mineraal N-gehaltes bepaald zoals hierboven beschreven is. 

Onderzoek naar de horizontale verdeling van de nitrificatie binnen een monsterplek 

Twee plekken, D.flexuosa pos.3 en V.myrtillus pos.5, waar bij na eerste monstername 
vrijwel geen nitrificatie optrad, maar bij de tweede monstername wel, werden uitgekozen 
voor een onderzoek naar de horizontale verdeling van de nitrificatie binnen een 
monsterplek. Van beide plekken, D.flexuosa en V.myrtillus, respectievelijk ca. 30 m2 en 15 
m2 oppervlakte, werden 15 submonsters genomen. De submonstername vond plaats d.m.v. 
het at random gooien van een metalen ring in de monsterplek. Binnen de ring werd het 
submonster gestoken (10 steken met de graslandboor). De ring had een diameter van 15 cm, 
waardoor er binnen de ring minimaal twee maal de benodigde hoeveelheid materiaal kon 
worden gestoken als nodig was voor de proef. 

De submonsters werden bewerkt zoals boven is beschreven en vochtig materiaal o.k.m. 3 
g droog materiaal werd 4 weken geïncubeerd bij 20°C. Er werd een mengmonster gemaakt 
van alle D.flexuosa submonsters en een mengmonster van alle V.myrtillus submonsters, om 
testen of er remming dan wel enting op zou treden (volgens het zelfde principe als bij de 
men gincubaties met 8BS humus). 



RESULTATEN 

Invloed van de ondergroei op de nitrificatie 

De nitraatproduktie-gegevens van de incubaties van humusmonsters van Leuv1, Leuv2, 
Leuv4, Leuv6 en Leuv7 staan vermeld in tabel 1. Er is onderscheid gemaakt 
tussen de humusmonsters van de verschillende monsternames. Voor de overzichtelijkheid is 
de nitraatproduktie in 4 klassen verdeeld, de grenzen van deze klassen zijn door de auteur 
gekozen. De klassen vertegenwoordigen (vrijwel) geen nitrificatie (minder dan 1 ppm), 
weinig nitrificatie (1 tot 5 ppm), matige nitrificatie (5 tot 15 ppm) en veel nitrificatie (meer 
dan 15 ppm ), gecodeerd met respectievelijk -, +, + + en + + +. De exacte waarden zijn in 
bijlage B vermeld. 

De nitraatproduktie bij V.vitis-idaea lijkt gemiddeld minder dan bij de andere typen 
ondergroei. Met de toets van Friedman voor een blokken proef is gekeken naar de invloed 
die de ondergroei op de nitrificatie en relatieve nitrificatie heeft. Op slechts 3 van de 8 
monsterposities zijn waarnemingen aanwezig van V.vitis-idaea, er wordt dus over 15 
waarnemingen getoetst (3 monsters per monstername; 5 monsternarnes ). Bij het gebruik van 
een 95% betrouwbaarheicts interval blijkt het type ondergroei een significante invloed op de 
nitrificatie en de relatieve nitrificatie te hebben. 

De toets is eveneens toegepast op de nitraatproduktie bij verschillende soorten 
ondergroei, maar ditmaal zonder V,vitis-idaea. Er blijkt geen significant verschil (95% 
betrouwbaarheicts interval, 25 waarnemingen) tussen E.nigrum, D.flexuosa, V.myrtillus en 
kaal te bestaan. 

Invloed van de positie op de nitraatproduktie 

In tabel 1 is te zien dat de nitraatproduktie op de posities 1, 3 en vooral 4 gemiddeld 
genomen kleiner is dan op positie 2, 5, 6, 7 en 8. Met de toets van Friedman is gekeken 
naar de invloed van de positie op de nitraatproduktie. De gegevens van E.nigrum, 
D.flexuosa en V.myrtillus (Leuv1, Leuv2, Leuv4, Leuv6, Leuv7) zijn gebruikt, daar alleen 
deze soorten op alle posities aanwezig waren. Er is een significant verschil (95% betrouw
baarheicts interval) tussen de nitraatproduktie van de verschillende posities. 

Invloed van het monstertijdstip op de nitrificatie 

Het tijdstip van de monstername kan van invloed zijn op de nitrificatie gedurende de 
incubatie. De eerste monstername vond in de zomer plaats, de laatste aan het einde van de 
herfst. De nitraatproduktie in incubaties van verschillende monsternarnes van dezelfde plek 
zijn in tabel 2 naast elkaar gezet (de tabel is een herschikking van tabel 1 ). De nitraat
produktie in de humus lijkt toe te nemen met de tijd. Met de toets van Friedman is 
gekeken naar significante verschillen (95% betrouwbaarheicts interval, 32 waarnemingen) 
tussen de tijdstippen van monstername. Het tijdstip van monstername blijkt van invloed te 
zijn op de nitraatproduktie. Vooral de monsters waarin vanaf de eerste monstername al een 
matige nitraatproduktie optrad, laten een grote toename in de nitraatproduktie zien later in 
het seizoen. 

De stikstofmineralisatie neemt sterk toe in de loop van het seizoen (zie bijlage B). De 
toename van de nitrificatie kan mogelijk voor een groot deel door de toegenomen N
mineralisatie verklaard worden (plaatselijke verhoging van de pH). De relatieve nitrificatie 
zal dan in de loop van het seizoen gelijk blijven. Het effect van het tijdstip van 



Tabel 1 Nitraatproduktie gedurende 4 weken incubatie bij 20°C. 
De produktie is in de volgende klassen verdeeld; 
- < 1 ppm N03-N (mg N per kg droog gewicht); + 1-5 ppm; 
++ 5-15 ppm; +++ > 15 ppm. 

Monstername Positie KH BS BB VB K 

1 + ++ ++ 
Leuv1 2 + ++ 
25-7-'89 3 + + 

4 
5 +++ + 
6 ++ +++ + + 
7 + ++ 
8 + +++ + + 

1 ++ + 
Leuv2 2 +++ + 
15-8-'89 3 +++ + 

4 + + 
5 +++ +++ ++ 
6 +++ +++ ++ 
7 ++ ++ +++ +++ 
8 ++ ++ +++ 

1 ++ +++ 
Leuv4 2 +++ 
27-9-'89 3 +++ 

4 + 
5 +++ ++ 
6 +++ +++ +++ + 
7 ++ ++ +++ +++ 
8 +++ ++ ++ + + 

1 ++ ++ 
Leuv6 2 +++ +++ 
1-11-'89 3 + ++ 

4 
5 +++ +++ +++ 
6 +++ +++ ++ + 
7 +++ +++ +++ +++ 
8 +++ +++ ++ ++ +++ 

1 +++ + 
Leuv7 2 +++ + + 
30-11-'89 3 +++ ++ +++ 

4 + 
5 + +++ ++ +++ 
6 +++ +++ +++ + + 
7 +++ +++ +++ +++ 
8 +++ +++ +++ +++ 



Tabel 2 Nitraatproduktie in 4 weken bij 20°C. 
De produktie is in de volgende klassen verdeeld; 
- <1 ppm N03-N (mg N per kg droge grond); + 1-5 ppm N03-N; 
++ 5-15 ppm N03-N; +++ > 15 ppm N03-N. 

PLANT POSITIELEUVl LEUV2 LEUV 4 LEUV6 LEUV7 

E.nigrum 1 + ++ ++ ++ +++ 
2 + 
3 + + +++ 
4 + + + 
5 + 
6 ++ +++ +++ +++ +++ 
7 ++ ++ +++ +++ 
8 + ++ +++ +++ +++ 

D.flexuosa 1 + + +++ ++ + 
2 
3 +++ ++ ++ 
4 
5 +++ +++ +++ +++ +++ 
6 +++ +++ +++ +++ +++ 
7 ++ ++ +++ +++ 
8 +++ ++ ++ +++ +++ 

V.myrtillus I ++ 
2 ++ +++ +++ +++ +++ 
3 + ++ +++ +++ 
4 + 
5 +++ +++ ++ 
6 + +++ ++ +++· 
7 + +++ +++ +++ +++ 
8 ++ ++ +++ 

V.vitis 2 + 
-idaea 6 + + 

8 + + ++ 

Kaal 2 + +++ + 
5 + ++ ++ +++ +++ 
6 ++ + + + 
7 ++ +++ +++ +++ +++ 
8 + +++ +++ +++ +++ 

monstername op de relatieve nitrificatie is getoetst met de Friedman toets (32 
waarnemingen, 95% betrouwbaarheids interval) en bleek significant te zijn. De toename van 
de N-mineralisatie is dus geen afdoende verklaring voor de toename van de nitrificatie. 

In het algemeen neemt de nitrificatie toe in de tijd, maar een aantal monsterplekken 
geven een ander beeld te zien, de nitraatproduktie is bij de ene monstername hoog, bij een 
volgende weer veel lager. Met name bij D. flexuosa positie 3, V. myrtillus positie 1,3 en 5 
en kaal positie 6 is dit verschijnsel goed te zien. 

Met de Spearman rang correlatie methode (een verdelingsvrije methode) is een 
correlatie tabel vervaardigd (tabel 3). De incubaties zijn significant aan elkaar gecorreleerd ( 
n=32 met 95% betrouwbaarheids interval). De correlatiecoëfficiënt van Leuv1-Leuv2 en van 
Leuv1-Leuv6 is laag. 



Tabel 3 

Leuv1 
Leuv2 
Leuv4 
Leuv6 
Leuv7 

De correlatie in nitraatproduktie tussen de verschillende monsternames. 
Berekend met de Spearman rang correlatie methode (gecorrigeerd voor 
knopen), met 32 waarnemingen. 

Leuv1 Leuv2 Leuv4 Leuv6 Leuv7 

1,00 
0,37 1,00 
0,63 0,63 1,00 
0,47 0,77 0,71 1,00 
0,55 0,73 0,72 0,77 1,00 

In tabel 4 wordt de correlatie tussen een aantal gemeten factoren en de nitrificatie en 
relatieve nitrificatie vermeld. De nitrificatie vertoont duidelijk correlatie met de pH, initieel 
nitraatgehalte, N-mineralisatie, relatieve nitrificatie en een negatieve correlatie met de 
leeftijd van het perceel. De relatieve nitrificatie laat een zelfde beeld zien, alleen is de 
correlatie met de pH en de N-mineralisatie minder sterk. De correlatie tussen de nitrificatie 
en relatieve nitrificatie is hoog, de relatieve nitrificatie wordt vooral door de absolute 
nitrificatie en veel minder door de N-mineralisatie bepaald. M.b.v. lineaire regressie werd de 
voorspellende waarde van combinaties van factoren t.a.v. de nitrificatie bepaald. De 
combinatie pH, initieel N03-gehalte en N-mineralisatie bleek de hoogste (aangepaste) 
meervoudige correlatie-coëfficiënt te hebben (R3 

2 = 0,43). De combinatie heeft dus geen 
grote voorspellende waarde voor de nitrificatie.In tabel 5 is de correlatie tussen de 

Tabel 4 Correlatietabel van factoren die mogelijk een invloed hebben of beïnvloed 
zijn door de nitrificatie en de relatieve nitrificatie (RN). De tabel is 
berekend m.b.v. de Spearman rangcorrelatie methode (gecorrigeerd voor 
knopen) met 160 waarnemingen (bij organisch-stofgehalte met 104 
waarnemingen). 

Nitrificatie RN 

Vochtgehalte veld 0,25 0,10 
Vochtgehalte inc. 0,21 0,05 
Organisch-stofgehalte 0,12 0,02 
pH(H20) 0,39 0,27 
Initieel N03-gehalte 0,50 0,54 
Initieel NH4-gehalte 0,23 0,16 
Nitrificatie 1,00 0,97 
N -mineralisatie 0,46 0,27 
Leeftijd perceel -,35 -,35 
RN 0,97 1,00 



nitrificatie en relatieve nitrificatie van Leuv1 enerzijds en een aantal bodemvruchtbaarheids 
factoren van Leuv1 anderzijds uitgezet. Er is geen significante correlatie (95% 
betrouwbaarheids interval, 32 waarnemingen) tussen de factoren en de nitrificatie en 
relatieve nitrificatie in de incubaties. 

Tabel 5 

Organisch C 
Totaal N 
C/N ratio 
Totaal P 
Olsen P 
Labiel org. P 

Mengincuba ties 

De correlatie tussen de nitrificatie, relatieve nitrificatie en een aantal 
bodemvruchtbaarheid parameters in de humus van Leuvl. Berekend met 
de Spearman rang correlatie methode (gecorrigeerd voor knopen), met 32 
waarnemingen) 

Nitrificatie RN 

0,03 -,05 
0,02 -,06 
0.00 0,04 
-,07 -,15 
-,19 -,29 
-,08 -,20 

In figuur 1 is de nitraatproduktie in de mengincubaties met 8BS humus uitgezet in een 
staafdiagram. M.b.v. de nitraatproduktie van de controles uit het "Remming door 
eukaryoten" experiment (ook Leuv3, zie bijlage A) is de theoretische nitraatproduktie 
uitgerekend (theoretische nitraatproduktie = fractie 8BS in het mengmonster * de BES
produktie + de fractie van het monster X in het mengmonster * de produktie van X in 
het "rem" experiment). De nitraatproduktie in het 8BS monster was 9,95 ppm in 4 weken. In 
het diagram is de helft van de nitraatproduktie van het 8BS monster weergegeven, de staaf 
laat dan ongeveer zien welk deel van de nitraatproduktie in de mengmonsters door 8BS 
humus geproduceerd kan worden. 

Bij 2BS, SBB, 7BS en 8BB is de reële nitraatproduktie duidelijk lager dan de berekende 
produktie. Dit verschil kan veroorzaakt zijn door remming van de nitrificatie in de 8BS 
humus. De 8BS humus kan zelf evengoed een remmend effect hebben. Door menging 
veranderen de omstandigheden, waardoor één of beide populaties geremd kunnen worden. 
In het mengmonster met 5KH-humus is duidelijk meer nitraat geproduceerd dan berekend 
was. In dat geval kan er van enting met nitrificeerders uit de 8BS-humus sprake zijn. 

De horizontale verdeling van de nitrificatie binnen een monsterplek 

De nitraatproduktie in de 15 submonsters van D.flexuosa posttie 3 loopt sterk uiteen. 
Figuur 2 laat de nitraatproduktie in 4 weken in de submonsters zien (in bijlage B zijn alle 
analyse gegevens vermeld). De nitraatproduktie in submonster 2 is veel groter dan in de 
andere submonsters. De submonsters 10 en 13 steken ook duidelijk boven de rest uit. De 
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nitraatproduktie is niet normaal verdeeld (Wilk-Shapiro benadering, n = 12, 99% 
betrouwbaarheicts interval). 

Figuur 3 laat de nitraatproduktie in de submonsters van V. myrtillus positie 5 (Leuv5) 
zien. In de monsters 1, 2 en vooral 10 wordt duidelijk meer nitraat geproduceerd dan in de 
andere submonsters. 
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Nitraatproduktie in de submonsters (1-15) en in het mengmonster van 
V.myrtillus pos.5 in 4 weken bij 20° C. 

De verwachte nitraatproduktie in het mengmonster is berekend als de som van de 
nitraatproduktie van de submonsters maal de fractie van de submonsters in het 
mengmonster. Bij het mengmonster van D.flexuosa humus positie 3 wijkt de verwachte 
produktie af van de gerealiseerde produktie: 

verwachte nitraatproduktie = 3,07 ppm 
gerealiseerde nitraatproduktie = 0,85 ppm (standaardafwijking 0,28). 

Één of meerdere submonsters hebben een remmende werking op de nitrificatie in de "goed 
nitrificerende" submonsters. De nitraatproduktie in het mengmonster van de humus van 
V.myrtillus van positie 5 wijkt weinig af van de verwachte nitraatproduktie: 

verwachte nitraatproduktie = 0,88 ppm 
gerealiseerde nitraatproduktie = 0,61 ppm (standaardafwijking 0,21) 

Het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde nitraatproduktie is zo klein dat het niet 
op remming door één of meerdere submonsters wijst. 



CONCLUSIE 

Uit de vijf incubatie-experimenten is gebleken dat er verschil in nitraatproduktie is in de 
humus van de verschillende soorten ondergroei. In de V. vitis-idaea humus werd gemiddeld 
minder nitraat geproduceerd dan in de humus van andere soorten ondergroei. Tussen de 
andere ondergroei-soorten was onderling geen significant verschil in nitraatproduktie te zien. 
Onder de alle ondergroei-soorten (behalve V.vitis-idaea) was goede nitrificatie mogelijk. 
Helaas was V.vitis-idaea op slecht 3 van de 8 monsterposities aanwezig, het is dus niet zeker 
of dit een algemeen beeld is bij V.vitis-idaea. De monsterpositie heeft eveneens invloed op 
de nitrificatie. Op verschillende posities met dezelfde ondergroei werd in verschillende mate 
genitrificeerd. Met het verstrijken van het groeiseizoen (van zomer naar herfst) nam de 
nitrificatie duidelijk toe. De invloed van het seizoen (tijdstip van de monstername) op de 
nitrificatie wordt gestoord door de heterogene verdeling van de nitrificatie in de humus. De 
monsters van een zelfde plek maar van verschillende monstertijdstippen kunnen sterk ver
schillen. Ondanks deze ruis was er een significante toename van de nitrificatie in de loop 
van het seizoen te zien. 

De correlatie tussen factoren als veldvochtgehalte, pH, initieel nitraatgehalte e.d. 
enerzijds en nitrificatie en relatieve nitrificatie anderzijds is berekend op basis van alle (160) 
waarnemingen (tabel 4). De factoren "ondergroei", "positie" en "monstertijdstip" hebben een 
grote invloed op de nitrificatie en relatieve nitrificatie. Een hoge correlatie coëfficiënt in 
tabel 4 geeft dus aan dat met de betreffende factor een deel van de verschillen veroorzaakt 
door "ondergroei", "positie" en "monstertijdstip" verklaard kan worden. 

De pH(H20) is significant, doch niet sterk aan de nitrificatie gecorreleerd. In een 
zuurdere humus wordt gemiddeld minder genitrificeerd. Uit het experiment "Bepaling van de 
gevoeligheid van de nitrificeerders voor een lage pH" (bijlage A) bleek dat de nitrificerende 
populatie waarschijnlijk zowel uit zuurtolerante als zuurgevoelige bacteriën bestaat. Bij de 
lagere pH neemt de activiteit van deze zuurgevoelige bacteriën af. 

De correlatie tussen het initiële nitraatgehalte en de nitrificatie is niet hoog. In het veld 
kunnen processen als uitspoeling en opname een grote invloed op het nitraatgehalte in de 
humus hebben. Het initiële nitraatgehalte kan dus niet als een betrouwbare indicator voor 
nitrificatie gebruikt worden. 

De nitrificatie en stikstofmineralisatie zijn aan elkaar gecorreleerd. In alle monsters was 
een grote hoeveelheid ammonium beschikbaar, de correlatie wordt waarschijnlijk niet door 
het ammonium aanbod bepaald. Door lokaal (in micro-sites) de pH te laten stijgen, kan de 
N-mineralisatie een indirect effect op de nitrificatie hebben. 

De leeftijd van het bosperceel blijkt van invloed te zijn op de nitrificatie. In oudere 
bospercelen treedt minder nitrificatie op dan in jongere percelen. Het verschil in ouderdom 
tussen de percelen is echter niet groot, de leeftijd van de meeste percelen ligt rond 90 jaar. 
Alleen de percelen 4 en 5 zijn ouder; respectievelijk 151 en 115 jaar. Door het kleine 
leeftijdsverschil kan niet goed een uitspraak gedaan worden over de invloed van de fase van 
de successie op de nitrificatie. 

Als de nitrificatie binnen een plek sterk aan de N-mineralisatie gekoppeld is (door 
substraat aanbod of lokale verhoging van de pH), is de relatieve nitrificatie min of meer 
constant voor alle incubaties. Bij de incubatie-experimenten van dit onderzoek was dit echter 
niet het geval. De factoren "ondergroei", "positie" en "monstertijdstip" hadden ook een 
significante invloed op de relatieve nitrificatie. De correlatie tussen de N-mineralisatie en de 
nitrificatie kan ook veroorzaakt worden door omstandigheden die zowel voor de N
mineralisatie als de nitrificatie gunstig zijn. 



De nitrificatie in de incubaties van de verschillende monsternarnes was aan elkaar 
gecorreleerd. De correlatie was echter lang niet volledig (tabel 3). Uit tabel 2 bleek dat de 
nitrificatie in humusmonsters van dezelfde plekken sterk kan variëren bij verschillende 
monsternames. Op een aantal posities was de nitrificatie bij de ene monstername hoog, en 
bij een latere monstername laag. Uit nader onderzoek op twee van deze posities (D.flexuosa 
op positie 3 en V.myrtillus op positie 5) bleek dat er grote verschillen in nitraatproduktie 
tussen de submonsters waren. Zowel bij D.flexuosa als V.myrtillus werd slechts in drie van 
de vijftien submonsters genitrificeerd. Bij D.flexuosa was submonster 2 verantwoordelijk voor 
ca. 75 procent van de hoeveelheid nitraat geproduceerd in alle submonsters. Een dergelijke 
grote variatie tussen de submonsters kan niet met alleen de microkolonie of cluster theorie 
verklaard worden (zie Molina, 1985 en Darrah 1987). Het is niet waarschijnlijk dat het al 
dan niet aanwezig zijn van één microkolonie (ca. 100 bacteriën) zulke verschillen in de 
nitraatproduktie veroorzaakt. Het zijn waarschijnlijk de milieu omstandigheden die op de 
specifieke plekken het aantal nitrificeerders bepaald (al dan niet in de vorm van micro kolo
niën) en daarmee de nitraatproduktie. Op een plek met een hogere produktie (een 
"hotspot") moeten een aantal milieu omstandigheden veel beter zijn dan op de omringende 
plekken. Zo had het submonster 2 uit de D.flexuosa plek (een "hots pot") verreweg de 
hoogste pH van alle submonsters. 

Uit dezelfde experimenten bleek dat de nitrificatie in het mengmonster van D.flexuosa 
geremd werd. Één of meerdere submonsters hebben dus een remmende invloed op de 
nitrificatie in de "goed nitrificerende" submonsters. De toe- en afname van de nitrificatie op 
bepaalde plekken door de tijd heen kan ook (deels) veroorzaakt worden door het al dan 
niet meenemen van een remmer in het monster. 

In de humus van V.vitis-idaea lijkt remming van de nitrificatie op te treden. D.m.v. het 
maken van een humussuspensie werd getracht de remming te verstoren en zo de nitrificatie 
te stimuleren (zie bijlage A). De nitraatproduktie in de V.vitis-idaea humussuspensie bleef 
echter afwezig. In een zelfde humussuspensie maar dan geënt met zuurtolerante nitri
ficeerders uit heide humus (bijlage A) bleek wel nitrificatie mogelijk te zijn (voor de enting 
had de humus een nacht bij 40°C gestaan). Een mogelijke verklaring luidt als volgt: daar de 
aanwezigheid van een door V.vitis-idaea geproduceerde labiele remmer komen. er van nature 
vrijwel geen nitrificeerders voor in de humus. Gedurende de incubatie verdwijnt de labiele 
remmer snel, de hoeveelheid nitrificeerders is echter zo laag, dat er nauwelijks nitraat 
geproduceerd wordt. D.m.v. de enting worden nieuwe nitrificeerders geïntroduceerd die nu 
goed kunnen functioneren. Een andere mogelijkheid is dat de remmer door de nacht bij 
40°C uitgeschakeld wordt. 

De herkomst van de remmer is moeilijk te achterhalen. Door uitscheidingen van het 
wortelstelsel, door afbraakprodukten van dood plantemateriaal, maar ook door stimulering 
(door de plant) van bepaalde micro organismen (bv. schimmels) die in staat zijn de nitrifi
catie te hinderen, kan de remmer in de humus terecht komen. V.vitis-idaea groeit beter op 
alleen ammonium voeding dan op een gecombineerde ammonium en nitraat voeding (zie 
inleiding). De plant kan dus gebaat zijn bij remming van de nitrificatie en het is goed 
denkbaar dat de plant condities schept die het de nitrificeerders erg moeilijk maken. Het is 
echter niet uit te sluiten dat V.vitis-idaea zich juist op plekken vestigt waar door een 
bepaalde omstandigheid geen nitrificatie mogelijk is. 

Uit de incubaties met mengmonsters van 8BS humus, bleek dat het mengen van twee 
soorten humus i.h.a. een negatief effect op de nitrificatie heeft (voor beide nitrificeerders 
populaties veranderen de omstandigheden). Bij het onderzoek naar "de horizontale 
verdeling van de nitrifcatie binnen een monsterplek" zijn ook mengmonsters gemaakt. In het 
mengmonster van D.flexuosa humus trad duidelijk remming van de nitrificatie op (mogelijk 
veroorzaakt door de lagere pH in het mengmonster t.o.v. het submonster 2). De monsters 
die gebruikt zijn voor de bepaling van de invloed van de ondergroei zijn in feite meng-



monsters van een monsterplek, waarbij door het mengen de nitrificatie kan worden geremd. 
Een andere mogelijkheid is dat een aantal steken in zo'n mengmonster een remmende 
werking uitoefenen op de rest van de steken. De nitraatproduktie in zo'n mengmonster zal 
dan lager zijn dan de gemiddelde produktie in de steken wanneer deze afzonderlijk 
geïncubeerd zouden worden. Op plekken waarbinnen de omstandigheden (bv. pH) variëren, 
de nitrificatie, of de aanwezigheid van remmende stoffen, niet homogeen verdeeld is, geeft 
de nitraatproduktie in een mengmonster geen betrouwbare schatting van de gemiddelde 
produktie van de plek (onder incubatie omstandigheden). 

Het dreigende gevaar van grondwaterverontreiniging door aluminium en nitraat 
uitspoeling in de bossen vraagt om een inventarisatie van de nitrificatie in de Nederlandse 
bossen. Pas wanneer er meer duidelijkheid over de horizontale verdeling van de nitrificatie 
is, kan een strategie ontwikkeld worden voor het schatten van de nitrificatie in een bos. 

Punten voor verder onderzoek 

Er zijn twee punten uit dit onderzoek naar voren gekomen die bij de voortzetting van 
het onderzoek extra aandacht verdienen, nl. de remming van de nitrificatie in V.vitis-idaea 
humus en de horizontale verdeling van de nitrificatie binnen een monsterplek. 

Bij een onderzoek naar de remming in de V.vitis-idaea humus kunnen de volgende 
vragen gesteld worden: 
- Is de geconstateerde remming in V.vitis-idaea humus een algemeen verschijnsel, treedt de 
remming ook op bij monsters van V.vitis-idaea humus van andere plekken in andere 
gebieden? 
- Wordt de remming veroorzaakt door V.vitis-idaea (worteluitscheidingen, afbraakprodukten 
van dood plantemateriaal) of door biotische factoren in de humus (bv. schimmels of 
actinomyceten)? 
- Treedt er ook een horizontale variatie op en wordt de horizontale variatie bepaald door 
remming van bepaalde submonsters, of juist door het optreden van "hotspots" en is het 
verantwoord om een mengmonster te nemen? 

Bij een onderzoek naar de horizontale verdeling van de nitrificatie binnen een plek 
kunnen de volgende vragen gesteld worden: 
- Hoe ontstaan de "hotspots"? 
- Treden er ook lokale hoge concentraties van remmers op en hoe komt deze remming tot 
stand (zijn bepaalde schimmels of actinomyceten hiervoor verantwoordelijk)? 
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SAMENV ATIING 

De depositie van ammoniak/ammonium heeft een verzurende uitwerking op de bodem. 
Bij de nitrificatie (de omzetting van ammonium in nitraat) komt zuur vrij. De nitrificatie 
wordt vnl. uitgevoerd door chemo-autotrophe bacteriën. Er is veel variatie in de aktivieteit 
van deze nitrificeerders in verschillende zure bosbodems. De ondergroei in een bos kan door 
het uitscheiden van allelochemische remmers de nitrificatie blokkeren. Er is getracht een 
antwoord te geven op de vraag of verschillende dominante soorten ondergroei op zure 
bosbodems een invloed hebben op de nitrificatie. 

In het Leuvenumse bos en de Leuvenhorst werden acht percelen met Pinus sylvestris 
uitgezocht waarop de ondergroei soorten Empetrum nigrum L., Deschampsia flexuosa L., 
Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis-idaea L. en plekken zonder ondergroei (kaal) 
voorkwamen. Er werden maandelijks, van juli tot en met november, monsters genomen van 
de humuslaag onder alle soorten ondergroei (incl. kaal) op alle 8 percelen. De humus werd 
gebruikt voor incubatie experimenten waarin de (potentiële) nitrificatie in de humus bepaald 
werd. 

De nitrificatie in de humus van E.nigrum, D.flexuosa en V.myrtillus wijkt gemiddeld 
weinig af van de nitrificatie in de humus van de plekken zonder ondergroei. In humus van 
V.vitis-idaea werd significant minder genitrificeerd dan in de humus van de andere soorten 
ondergroei (incl. kaal). In de humus van V.vitis-idaea treedt waarschijnlijk remming op. De 
positie van de monsterpercelen in het bos en het tijdstip van monstername waren eveneens 
significant van invloed op de nitrificatie. 

De factoren pH, initieel nitraatgehalte, N-mineralisatie en leeftijd van het perceel 
waren gecorreleerd aan de nitrificatie in de humusmonsters, doch niet sterk. 

Mengincubaties van humus van een monsterplek waar goed genitrificeerd wordt met 
humus van een monsterplek waar slecht genitrificeerd wordt geven in het algemeen een 
remming te zien ten opzichte van de nitrificatie in de ongemengde humus. 

De horizontale verdeling van de nitrificatie binnen een monsterplek werd onderzocht. 
Binnen twee monsterplekken (een D.flexuosa en een V.myrtillus begroeiing) van 15 tot 30 
m2 werden 15 submonsters genomen waarmee incubatie experimenten werden uitgevoerd. 
Bij beide monsterplekken werd in slechts 3 submonsters genitrificeerd. Met een 
mengincubatie van de submonsters werd bij de D.flexuosa humus wel en bij de V.myrtillus 
humus geen remming aangetoond. 

Het mechanisme van de mogelijke remming in de V.vitis-idaea humus is niet 
bekend. Bij een vervolg onderzoek kan er gekeken worden of dergelijke remming algemeen 
is in humus van V.vitis-idaea en naar het mechanisme van de remming. 

Door de heterogene verdeling van de nitrificatie, zowel binnen een plek als tussen 
de percelen, is het moeilijk een goede schatting van de nitrificatie in een bos te verkrijgen. 
Een nader onderzoek naar de factoren die deze heterogeniteit veroorzaken kan wellicht een 
bijdrage leveren aan het betrouwbaar schatten van de nitrificatie in een gebied. 



Bijlage A: Ondersteunende experimenten 

- Enting met zuurtolerante nitrificeerders 

- Bepaling gevoeligheid van de nitrificeerders voor een lage pH 

- Toename van de nitrificatie in een suspensie 

- Remming door eukaryoten 

- Test op autotrofe nitrificatie 



Enting met zuurtolerante nitrificeerders 

Het aantal nitrificeerders in een humusmonster heeft een grote invloed op de 
nitraatproduktie. Door toevoeging van nitrificerende bacteriën aan een niet-nitrificerend 
monster kan worden nagegaan of er een remmende stof in het monster aanwezig is. 

Materialen en methoden 

Een gram humus ( drooggewicht) in een 250 mi erlenmeyer werd een nacht in een 40°C 
stoof gezet, om de eventueel aanwezige nitrificeerders in de humus te doden (een deel van 
de ammonificerende populatie blijft behouden). Aan de erlenmeyer werd 88 ml basismedium, 
een Fe-EDTA oplossing en een sporenelementen oplossing toegevoegd (samenstelling 
oplossingen; de Boer, 1989). Met een verrijkingskweek van goed nitrificerende bacteriën 
(uit Kootwijk heidehumus; de Boer 1989) werd de suspensie geënt. Als controle werd de 
humus gebruikt waar de verrijkingskweek van afkomstig was. Van de suspensie werd een 
monster genomen (tO) en ingevroren. De suspensie werd op pH 4 gebracht met een 1% 
NH3 oplossing (tevens ammonium voeding) en gedurende de proef hiermee regelmatig 
bijgesteld. In een 20°C kamer werd de suspensie op een roterende schudder geplaatst. Elke 
week werd er een monster genomen t\m week 7. De monsters werden ingevroren (-20°C) en 
na afloop van het experiment op nitraat geanalyseerd. De proef werd geheel in duplo 
uitgevoerd en de monsters van positie 6 en positie 8 van de eerste monstername (Leuv1) 
werden gebruikt. 

Resultaten 

In figuur 1 wordt de nitraatproduktie gedurende zeven weken in de suspensies uitgezet 

Figuur 1 

1:25 

De nitraatproduktie in suspensies van humus geënt met KW -bacteriën 
(zeven weken bij 20°C). De produktie is uitgedrukt als percentage t.o.v. 
de referentie (KW humus). 

als percentage van de produktie in de referentie (KW-humus). Zoals in de figuur te zien is 
wordt in alle humussuspensies nitraat geproduceerd, in de BS suspensies (D.flexuosa) 
relatief veel en in de VB suspensies (V.vitis-idaea) relatief weinig. 



Conclusies 

In vergelijking met de D.flexuosa suspensies zijn de omstandigheden in de andere 
suspensies minder geschikt voor de nitrificerende bacteriën. De omstandigheden in de 
D.flexuosa suspensie lijken mogelijk op de omstandigheden in de humus waaruit de bacterie 
komt, ofwel waar de bacterie aan gewend is. De V.vitis-idaea suspensie (van positie 8) lijkt 
een minder gunstig omgeving voor nitrificeerders, wat kan wijzen op de aanwezigheid van 
een remmer. Deze remmer is echter niet in staat om de nitrificatie volledig stil te leggen. 
De effectiviteit van zo'n remmer kan op een aantal manieren zijn verminderd: 

-de remmende stof wordt in het veld geproduceerd door V.vitis-idaea en snel weer 
afgebroken, in een incubatie verdwijnt de remmende stof zonder dat er nieuwe 
voor in de plaats komt, 
-de remmende stof wordt geproduceerd door een micro-organisme dat in een 
suspensie niet actief kan zijn, de stof wordt afgebroken en verdwijnt uit de 
suspensie, 
-in een suspensie is de remmende stof sterk verdund en daardoor minder werkzaam, 

-bij de 40°C overnacht behandeling is een deel van de remmende stof afgebroken, 
-bij de 40°C overnacht behandeling kan een micro-organisme dat de remmende stof 
produceert uitgeschakeld worden, zodat de stof niet meer wordt aangemaakt. 

Doordat de remmende stof verdwijnt, is het mogelijk de enting met de zuurtolerante 
nitrificeerders succesvol uit te voeren. 



Bepaling gevoeligheid van de nitrificeerders voor een lage pH 

Voor het bepalen van het effect van de pH op de nitrificatie worden vaak 
humussuspensies gebruikt. De suspensies kunnen gemakkelijk op een bepaalde pH gehouden 
worden en microsites met een afwijkende pH zullen veel minder (of niet) voorkomen in 
vergelijking met veldvochtig materiaal. Indien er bij lage pH (pH 4) nog nitrificatie optreedt, 
wordt verondersteld dat er zuurtolerante nitrificeerders aanwezig zijn in de humus (de Boer, 
1989). 

Materialen en methoden 

Twee goed nitrificerende humusmonsters (5BS, 6BS) werden gebruikt om 5% suspensies 
(w/v) te maken. Het medium staat beschreven bij "Enting met zuurtolerante nitrificeerders". 
De suspensies werden in 250 ml erlenmeyers gemaakt en hadden 100 mi totaalvolume. Op 
tO werd 1,5 mi van de suspensie afgepipetteerd en ingevroren. De suspensies werden met 
een 1% ammoniak oplossing op pH 4, 5 of 6 gebracht (alles in tweevoud). De variatie in 
ammoniumconcentratie die ontstaat, is niet van invloed op de nitrificatie snelheid in dit pH 
traject (de Boer, 1989). De erlenmeyers werden geïncubeerd bij 20°C op een roterende 
schudder (100-150 rpm). De pH werd twee maal per dag bijgesteld. Na een week werd een 
tweede monster genomen (tl). De monsters werden bij -20°C bewaard en na afloop van het 
experiment gezamenlijk op nitraat geanalyseerd. 

Resultaten 

In figuur 1 is de nitraatproduktie gedurende een week bij pH 4, pH 5 en pH 6 uitgezet 
in een staafdiagram. De nitrificatie neemt wat af bij een lagere pH. 
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Nitraatproduktie gedurende 1 week bij 20°C in suspensies met pH 4, pH 5 
en pH 6. 



Conclusies 

Bij lage pH treedt er nog steeds nitrificatie op, de aanwezigheid van zuur-tolerante 
nitrificeerders is waarschijnlijk. Na een week is bij de 5BS en 6BS monsters te zien dat de 
nitrificatie bij hogere pH iets sneller verloopt. De zuur-tolerante populatie heeft mogelijk 
een hoog pH-optimum, of er is een gemengde populatie van zuur-tolerante en zuur
gevoelige nitrificeerders. 



Toename van de nitrificatie in een suspensie 

Indien er een nitrificatieremmer aanwezig IS m de humus, kan deze in een suspensie 
sterk verdund worden en zijn remmende werking geheel of gedeeltelijk verliezen. Het is 
eveneens mogelijk dat een organisme dat de remmer produceert, in suspensie zelf sterk in 
activiteit geremd wordt. Eventueel aanwezige nitrificeerders kunnen in zo'n suspensie dus 
actief zijn. 

Materialen en methoden 

Er werden 5% suspensies gemaakt op de wijze zoals beschreven bij de "Bepaling 
gevoeligheid van de nitrificeerders voor een lage pH", waarbij de humusmonsters 2BS, 2VB, 
5KH, 6BB en 8VB van de tweede monstername (Leuv2) gebruikt werden. De suspensies 
werden op pH 5 gebracht om een milieu te creëren dat zowel geschikt is voor zuurtolerante 
als zuurgevoelige bacteriën. De suspensies werden geïncubeerd bij 20°C op een roterende 
schudder (100-150 rpm) en op pH 5 gehouden. Ter controle werden suspensies ingezet van 
een humusmonster waarin goed genitrificeerd werd (6BS). Bij de start van het experiment 
(tO), na 2 weken (t2) en na 7 weken (t7) werden monsters genomen (1,5 mi), bij -20°C 
bewaard en na afloop van het experiment geanalyseerd op nitraat. Het experiment werd in 
duplo uitgevoerd. 

Resultaten 
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Figuur 1 Nitrificatie in 5% humussuspensies gedurende 7 weken bij 20°C. Monstername bij 
de start (tO), na 2 weken (t2) en na 7 weken (t7). 



Gedurende 7 weken is er in bijna alle suspensies nauwelijks genitrificeerd (figuur 1 ). 
Alleen in de 5KH humus trad aanzienlijke nitrificatie op, ongeveer een derde t.o.v. de 6BS 
humus. 

Conclusies 

Alleen bij de humus van 5KH kan er sprake zijn van het verdwijnen van een nitrificatie 
remmer. Bij de andere humusmonsters is geen positief effect van de suspendering te zien. 
Het is mogelijk dat een remmende stof in een werkzame concentratie aanwezig blijft in de 
suspensie, of dat de remming wel verdwijnt, maar het aantal nitrificerende bacteriën zo laag 
is (en blijft door de trage groei van nitrificeerders),dat er gedurende de 7 weken weinig 
geproduceerd kan worden. 



Remming door eukaryoten 

Schimmels scheiden in de bodem allerlei stoffen af, waazvan een aantal mogelijk de 
nitrificatie remt. Cycloheximide is een veel gebruikte selectieve remmer van eukaryoten, 
waar schimmels ook gevoelig voor zijn. Indien er remming van de nitrificatie door schimmels 
optreedt, kan deze remming bij toepassing van cycloheximide (deels) verdwijnen. 

Materialen en methoden 

In 250 mi erlenmeyers werd humus afgewogen (in tweevoud), uitgaand van 5 g droog
gewicht. De humus werd op 55% vochtgehalte gebracht, waarna 1,4 ml cycloheximide 
oplossing werd toegevoegd. De erlenmeyer werd geschud om een goede menging van het 
cycloheximide door de humus te krijgen. Uiteindelijk bereikte de humus een vochtgehalte 
van 60% en was er 100 mg cycloheximide per liter bodemvocht aanwezig. De controles 
werden op dezelfde wijze behandeld, maar kregen 1,4 mi demi-water i.p.v. cycloheximide 
oplossing toegevoegd. De erlenmeyers werden 4 weken geïncubeerd bij 20°C, waarna op de 
gebruikelijke wijze het ammonium- en nitraatgehalte bepaald werd. Voor dit experiment 
werd humus van de derde monstername (Leuv3) gebruikt. 

Resultaten 

Figuur 1 laat de nitraatproduktie in de controles en de incubaties met cycloheximide zien. 
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Figuur 1 Nitraatproduktie gedurende 4 weken bij 20° C zonder en met toediening van 
cycloheximide. 

Het verschil in nitraatproduktie tussen de controles en de cycloheximide incubaties is klein. 
Bij zes van de elf monsters is de produktie in de controles zelfs groter dan in de incubaties 
met cycloheximide. De symmetrie toets van Wilcoxon is gebruikt om significante verschillen 
tussen de controles en cycloheximide incubaties te detecteren. Het verschil in behandeling 
leidt niet tot een significant verschil (95% betrouwbaarheicts intezval) in nitraatproduktie. 



In een aantal controle incubaties is opvallend veel nitraat geproduceerd, terwijl er bij de 
monstername van was uitgegaan dat het slecht nitrificerend humus betrof (op basis van de 
gegevens van Leuv1). 

Conclusie 

De toediening van cycloheximide leidde niet tot meer maar eerder tot minder nitrificatie. 
Er kan niet met zekerheid gesteld worden dat er geen remming door schimmels optreedt. 
Het is mogelijk dat de concentratie cycloheximide niet hoog genoeg was, of al snel was 
afgebroken door heterotrofe bacteriën, daar de mineralisatie (waarbij schimmels een 
belangrijke rol spelen in zure humus) niet geremd werd in de cycloheximide incubaties (en 
zelfs een plant in staat was om te ontkiemen). Een andere mogelijkheid is dat de remmende 
stof, ondanks de uitschakeling van de producerende schimmel, in een werkzame concentratie 
aanwezig bleef gedurende de incubatie. 

De iets lagere nitraatproduktie in de cycloheximide incubaties kan ook verklaard worden 
door het optreden van remming van schimmels die tot heterotrofe nitrificatie in staat zijn. 
Deze mogelijkheid kan onderzocht worden door toediening van acetyleen (zie elders in 
bijlage A). 



Test op autotrofe nitrificatie 

De autotrofe ammonium-oxydatie wordt geremd door acetyleen, doordat deze stof een 
irreversibele binding aangaat met arnrnonia-rnonooxygenase. Helaas kan niet met volledige 
zekerheid gesteld worden dat de nitrificatie door heterotrofe nitrificerende bacteriën niet 
wordt gehinderd door acetyleen (zie inleiding). Aanvullende informatie kan gekregen worden 
door meting van de verandering in netto C02 produktie bij toediening van acetyleen. Bij 
blokkade van de autotrofe nitrificatie zal de netto C02 produktie gedurende de incubatie 
groter zijn, daar de autotrofe nitrificeerders geen C02 meer consumeren. 

Materialen en methoden 

Uitgaande van 5 g drooggewicht, werd humus ingewogen in een gasdichte 250 rnl 
serurnfles. Indien noodzakelijk werd het vochtgehalte met demi-water op 50% gebracht. Na 
sluiting van de serurnfles werd 0,2 rnl acetyleen toegevoegd (10 Pascal gasdruk). De flessen 
werden 4 weken bij 20°C geïncubeerd, waarna op een Total Organic Carbon analyzer 
(Oceanographic Instrurnents, model 700; Texas, USA) de C02 concentratie gemeten werd. 
Het nitraat- en ammoniumgehalte werd op de gebruikelijke rnanier bepaald. Per monster 
werden twee flessen zonder acetyleen (controles) en twee flessen met acetyleen ingezet. De 
humusmonsters 2BS, 4KH, 5BS en 8BS van Leuv3 werden gebruikt. 

Resultaten 

De C02 produktie geeft een zeer grote standaard afwijking te zien. Door deze grote 
standaard afwijking is het niet mogelijk om de kleine verschillen netto C02 produktie 
veroorzaakt door het al dan niet remmen van de nitrificatie te detecteren. 

Figuur 1 laat de nitraatproduktie met en zonder acetyleen zien. In alle gevallen is er een 
duidelijke afname te zien. In één van de twee 5BS monsters is de nitrificatie lang niet 
volledig gestopt na de toediening van acetyleen. Waarschijnlijk heeft de afsluiting van de fles 
gelekt en is de acetyleen in de loop van het experiment verdwenen. 
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Figuur 1 Nitrificatie gedurende 4 weken bij 20°C met en zonder toediening van acetyleen. 



Conclusies 

Door de toediening van acetyleen trad er een sterke daling van de nitrificatie op. Het is 
aannemelijk dat er hier autotrofe nitrificatie plaats vindt. In een aantal monsters vond 
immobilisatie van nitraat plaats. 



Bijlage B: 

VOCHTGEH: 
ORGSTGEH: 
PHWATER: 
N03START: 

NH4START: 

N03PROD: 

NMINERAL: 

RN: 

Analyse gegevens 

vochtgehalte in procenten op basis van het vochtige gewicht 
organische-stofgehalte in procenten op basis van het drooggewicht 
pH(H20) 
nitraatgehalte van het monster voor de incubatie in mg N per kg droog 
materiaal (ppm) 
ammoniumgehalte van het monster voor de incubatie m mg N per kg 
droog materiaal 
nitraatproduktie tijdens de 4 weken incubatie in mg N per kg droog 
materiaal (per 4 weken) 
ammoniumproduktie (stikstofmineralisatie) tijdens de 4 weken incubatie in 
mg N per kg droog materiaal (per 4 weken) 
relatieve nitrificatie tijdens de 4 weken incubatie in procenten nitrificatie 
t.o.v. de N-mineralisatie 

CASE CODES (Leuv1,2,4,6, 7): 

Pos: 1 2 3 4 5 6 7 8 

E.nigrum 1 4 9 12 15 19 24 28 
D.flexuosa 2 5 10 13 16 20 25 29 
V.myrtillus 3 6 11 14 17 21 26 30 
V.vitis-idaea 7 22 31 
Kaal 8 18 27 32 



L...:::·:·:U.\/ .L monstername oo 25-7·-1989 

·~H~~ VOCHTGEH ORGSTGEH PHWATER N03START NH4START N03PROD NMINERAL 

l <.i . . : . . i.:._: ()" · ... 

::':J · .. > " '· ·' · .... · .. ·' '· .·' .. :: ., '·' 

.. ::~. ..::.:::.).,·)i'·.';.; ·:.:. " ·. :-

... ' 0.00000 61.3000 J: 

, ) '· :·:: ;, ·.'.i'.) 

' :. / ('; f i;'·, ~-~5UUV 6.60000 0/.LVUU 23.9000 0;.~0U0 
-... · .. ) " -~·'- ;" ·. ;, ___ , () ,, (i l.j. (I () (j ) :· :: ·. 

-.... : ·::~: '· .... ~ ~ .. ; (__)= ... i 

~ .... " ' ... . .1 J .'' 91.2000 ~.39UUU 1.90000 116.000 8.~~000 1u• ~~·· 
.L i .. ) ::.i . . , · ... ' · .. .- · ... .-

·; !;·;·""'' 
.:.• ... :· ... ': .:::.:• .... · .. 

. !::;·_.. 

,: ~ ... : :: :::·~ ,. ...... I ·, '": ) ;: :.: ·::: • 

.. ; .. = .... • 

.:::. / .: ...... 

. :: ·: .. ::.-.... -·. 

-: .. , ._.' 

. _ .. <:··-

· ... '.'· · .. .'" ,;, :::;:(J()(J .:: . .-

... •.:: .. ··--' ,, :.·~; C:. '.) !_J () 91.5000 3.35000 ~--· -~0~ · .. !. ·, . 
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. l. ()!.:::: 
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..... =- ... '" :i. CJ() 
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_/ (_) (_ ~ 
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.::":j.f~:: · ... .- ---· .. 
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... , .. : ..... 
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• = ':. r' 
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.:: .. • .. :::: -'·:· / .:::: 
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.:: .. -... ':: ... _.···_;-_,;_ 
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.• =--·-:-" .-.::• .L ·.: 
.... 
.. ::.• .... ':..: · ... .''· 
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monstername op 15-8-1989 

~ASE VDCHTGEH DRGSTGEH PHWATER N038TART NH4START N03PROD NMINERAL RN 

::::: 

:i. (i 
., ·j 
.i .. 1. 

.. ::: .. ) 

.. ::: / 

::::~(} 

._:,_,::. 

:_:_:_:_; :L = () () () (j 

~.=:.=.i ::. u ·7 c~ () c~ 

::::; C? " () (;()(i 

.::j.(! = (i()()(i 

:.=.:_:_; J. n () (j () (} 

::::: ·~·;: 11 :t () (.J () 

fv! 
I I 

i"" I 
lvl 
I I 

~~~" L\()()(>(i 

::~; ll ~?(i()()() 

::::; 1< '? l ()()(i 

-· .• -~~- .·· .. ~ .. -. 
•• ~' 11 (;:.; / 1 • .) i.) I,_J 

l " .q.;~j(i()(; 
:1. " ~;:::!. ()(i(i 

()u r:;~(.J(i(i(l 

1 .. 4E:OOO 
~? n (i'?•:)()() 

(J .. (>()(i(}() 

:l " :::: .::_ji (i() (i 

J. ,, :St)(i(i(; 

'/ .. 06000 

:i .• :\. 4000 

:::;" (J~.)(i(i(i 

:? " )'C_F'(i(i() 

83.1300 5.30000 
f:j~J 11 ;~j~)(i(:! l n c.-r:3(i(i() 

72.6300 -0.56000 
82.1300 -0.94000 

lJ':"/ n ~; :l (j() 2!5 11 ~~~()()() 

30.3900 0.15000 
(::. 5 u ·7 ::3 (I () ::;~ = {J ::::; ~) C> () 

:~)~5 ·= ~:5(i()~) :2(1:. i()()(; 

86.5100 5.93000 

96.7500 -0.18000 
49.0300 1.73000 

83.0200 16.0900 
84.0100 9 .. 18000 
1. (i'? 1: ~?::~;() ::? 1:: .~:l(ï(i(i 

83.1600 50.3700 
48.7400 -0.05000 
76.0900 -0.90000 
85.2900 14.8500 
:l ::?{j 11 ~)5(i ~:~~ :o C):~;>()(i(J 

58.1530 15.7900 
88.8500 3'/.0400 
69.5200 10.5000 
1. l E~ 1: 5-/(j 1. ~; :1 .:':;.i)(j() 

:i. ()5 u [~()(j (J ,, C/(i()()(i 

82.4300 -0 .. 59000 

l :1. ~~:; ,, ~5 ·::? () z~ u ~:.; ·-:.) () () (J 

:i :::) E: .. () -=.r· C> J. ,. lj. ()(i(>() 

90.1330 -1.00000 
202.140 -0.46000 
:l ~>ï. 0 :i. 0 lEi. 1 ooc 
92.3100 0.16000 
80 .. 2400 3.28000 
64 .. 8300 0.97000 

78.8'/00 3.18000 
J. :~:; J. " (i C? () -·-· () " :Î. .~:J. ()(I-~) 

:1. (i Cj' " lJ. '/(i l. u ::.=.:_; E5 () (J (i 

91.1200 -0.34000 
:l C?il~~ :::;.-~_:)() J ~:a.: -4()()() 

J -~l c;,:: n 7' 'l (! :i. (i .. ~7 ·4 ()(j 
l () ::._-:; .. [3 ·~:J () ;~~l = :~:; {~ (; .:) (J 

208.590 10.2900 

79.1500 -0.06000 

122.780 12.0900 
99.8390 8.97000 

113.390 32.6700 
84.1100 12.4800 
:t ~) ~~-; ,, ~=.=.; ') (J E5 " 7· ll- ()(i() 

93.7900 9.60000 
88.4799 -0.67000 
98.6100 28.0800 



Leuv4 monstername op 27-9-1989 

VIEW DATA 

.-~~L VOCHTGEH DRGSTGEH PHWATER N038TART NH48TART N03PROD NMINERAL RN 

2 

5 

I 

8 

10 
1 1 

j_ i 

18 
iO 
J. J 

20 

23 
24 

27 

29 

31 

59.1000 
59.0000 
61.5000 
6Q.9000 
52.7000 
59.8000 
58.2000 
51.3000 
64.1000 
52.2000 
65.0000 
62.5000 
58.7000 
64.0000 

69.3000 
58.1000 
45.3000 
62.4000 
61.7000 
64.8000 
0~.6000 

43.0000 
56.3000 
57.4000 
43.2000 
43.2000 
58.8000 
58.5000 
58.5000 
46.2000 
40.5000 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
l I 

M 
M 
; 1 

M 
M 
M 
I' 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
I' 

M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 
; I 

4.02000 
3.89000 
3.70000 
3.68000 
3.82000 
3.88000 
3.76000 
3.77000 - ~-~~~ 
~-~~uuv 

3.83000 
3.91000 
3.87000 
3.92000 
3.77000 
3.S7000 
3.78000 
3.80000 
3.82000 
3.82000 
3.74000 - ·-~~~ ~.b!UUV 

3.78000 
4.05000 
3.94000 
3.85000 
4.06000 
3.98000 
3.94000 
3.98000 
4.07000 
4.09000 
4.00000 

1.35000 
1.63000 
0.83000 
0.76000 
1.19000 
1.61000 
0.65000 
1.07000 
0.73000 
0.92000 
1.61000 
1.45000 
1.91000 
1.41000 
2.44000 
5.76000 
1.43000 
4.09000 
2.76000 
3.26000 
2.61000 
1.90000 
2.14000 
3.66000 
3.30000 
2.53000 
3.84000 
2.70000 
3.03000 
3.70000 
1.81000 
2.95000 

53.8600 7.52000 
62.3300 50.4500 
37.1800 -0.24000 
17.6500 -0.15000 
107.030 -0.39000 
57.9200 35.6100 
7.99000 -0.44000 
48.3300 0.76000 
45.3300 -0.17000 
84.3400 -0.28000 
44.6700 ~~.5400 

52.6200 2.69000 
94.1600 -0.53000 
28.7200 0.28000 
65.3400 -1.44000 
95.8000 123.020 
47.5000 -1.04000 
53.7800 12.7300 
86.1300 34.3300 
61.2800 41.9400 
86.7200 24.5800 
61.7000 -·0.59000 
43.3900 3.23000 
72.6300 13.7500 
90.0700 5.50000 
28.4400 22.9000 
37.7000 48.3400 
73.2200 42.6000 
134.200 13.0600 
118.520 10.7500 
38.1200 2.63000 
58.9600 34.1500 

189.550 4.00000 
259.610 19.4000 
181.850 -0.13000 
94.4400 -0.15000 
179.200 -0.22000 
188.010 18.9000 
73.2400 -0.60000 
119.860 0.60000 
106.360 -0.16000 
204.590 -0.14000 
231.260 14.1000 
133.290 2.00000 
350.610 -0.15000 
196.690 0.10000 
120.650 -1.14000 
285.650 43.1000 
135.690 -0.77000 
110.420 11.5000 
229.650 14.9000 
191.510 21.9000 
246.250 10.0000 
219.910 -0.27000 
117.320 2.80000 
172.270 8.00000 
306.730 1.80000 
119.160 19.2000 
150.780 32.1000 
167.310 25.5000 
286.810 4.50000 
195.990 5.50000 
84.9100 3.10000 
122.690 27.8000 



:i. 
.:::: 
-:·· ·, 

i.j. 

C.= ... _. 

:i. :L 

.i. ~.".) 

~.=::.f (:,. ll 1 () (! (! 
-·:,I : ,··, ,-, ,-. 
/ .l ll 0::::-' .. )t._J!._J 

--.... ~ ·-, ...... -..... 
t:~ .. :;:" .. ::II . ..JI,_J!,_J 

PHWATER N03START NH4START N03PROD 

4.01000 1.08000 62.3000 0.27500 
4.26000 0.80000 85.6100 39.0000 
4.02000 0.87000 125.290 0.01300 
3.68000 0.77000 59.5200 -0.27400 
3.91000 0.78000 112.190 0.21500 
3.84000 1.52000 101.540 -0.79300 
4.11000 0.99000 173.480 -0.:1.9700 
3.81000 0.61000 51.9400 0.09800 
3.70000 0.77000 47.7000 0.59600 
4.15000 0.62000 68.9200 7.20000 
3.74000 0.87000 61.6100 -0.12300 
4.ooooo 0.91000 B6.a9oo -0.33100 
3.86000 0.86000 59.3200 9.98000 
4.10000 5.63000 218.180 -1.68000 
3.89000 0.62000 57.2500 -0.46800 

NMINERAL RN 

250.570 0.01000 

276.490 0.08000 

506.870 -0.04000 

214.830 3.35000 
218.700 -0.06000 



:L 1 
·I.-·;. 
.1 .•• : .. 

.i ... ::. 

:i . .!l 

L.. f:-: u. \.-" ~~~-! 

~5E~ ,, J. ()(>(! 
~·r· , ••... - .. •·. •"• •''• 
•• ) 11 \::} 1 .. .J! . .)I._}I._; 

mons~ername op 18-10-1989 

N03START NH4START 

0.78000 62.3700 
0.91000 46.5000 
0.65000 54.1400 
0.69000 40.5500 
0.84000 76.1700 
0.57000 29.0700 

-·· ·'1 ... , .......... - • 

.. ::\ '' :4 -~:·'-)'.)' . .) 

::;, r. ~.~: :·2 ()(I() 

() 11 :2: /:;(i (i~) 
·~-- () :r [j ii. () () (j 

0.61000 42.9300 -0.02000 
67.6300 -0.32000 

1 () l &I .:;;(i() --·(i ,, ~=-=.=.::·.~·:·~(i()() 

:l :·.~-~ ~i " ::~ (J () (J 11 ~.? () () (J () 

]. (i::::: &I ~~) () (; () &I :.=:.=:/-_\(i (i() 

53.7600 -0.04000 
l :l. j_ 11 L!. :~~ ::) .. M (.1 ,, ~.-;·:·: C? () () (j 

66.5000 73.5000 3.77000 1.18000 58.0700 -0.96000 223.500 -0.43000 
68.1200 9.25000 

........ :''""•""•·'"·•"'• 

{::} -.::. ,, ::.i!.): . .,:~ . .) 52.5600 -0.77000 
() .. "?-/(>()() 63.8300 -0.72000 

~::: c:: ,.--., .. --~.--~.--., 
-...,'\ ... ':: ·-. .:·-_:·._:· ... : ()" 7"f5()(i(l 44.0100 -0.71000 

5" "/"ij.(!(!(! 58.1700 -0.52000 
81.7800 -0.61000 J. ::::~()" ~~ 3() ---·() ,, -'l ~?()(i(: 
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,"",r.:" 
,,::. ,.J 

::::;() 
.. :> .!. 

CJFC:]::JTC·jEH 

c_::. :·: " -7 .::_;.: ()(j 
(':)(i r. :::;: E~ (j (i 

.. ~~ 11 1 :l ()(;~) ::~ 11 =-:.) ::::: () () (i 

1 :L () = .q ~::,=,;() 
::::; :!. " "/' ()()(i 

oo•·•(i 11 (:;(;(il)(i 

(l 1: 5'/'()()() 

(i 11 ~? }, (J(i(/ 

ij. 11 j_ :~?(J()(i 

:1.0:!." :i.7:i. 
,, .- ...... ~ ..... · .·· 
.l ~~:) '•'j n '•/ {::} !.) 

J. :1. :!. "'?·'lO 
:l. 74" :?"/0 
~~: ~j :·,-;:: •. -:i. /j. 0 

:!. :::;(;., J -4(i 

(J" t)·lj.()(i() 

()" :::::::?().!)(; 
66.3000 77.5200 3.95000 0.34000 49.3600 0.51000 60 .. 3400 0 .. 85000 

"::·::~i ' :"-~(; .-::: .' 

r:~::2 n J. t3()(i 

.::,;•:i.. 5:1.00 

.:'::· ~~; " .!. () (J (i 

')~· ~::: " ()()(i() 

/::. s~,. C>()(it) 

ij. u (J :~:. () () (:; 

-:· ....... ~ ..... -.. -. . .:.:, :. -~+ ·-_i' I.,) t •. ) !,) 

()" ~5E5(J(i(i 

l " Lj.(:;(i(i(! 

(i '" l ~.=:_; () () () 

() . :·::·~ (} () () () 

'? ::::; :: ~;; ::::; () () 

=~·) :·:·~ " li. () () (J 

~;: L," 7' t:;()(i 

·-:.?(1 .. F~:::;()() 

() 11 8()(:()() 

1. :.=s .. f3 J. c)c> 

J. ::~ = ~7 J. ()(i 

/::· " ::::. '/ () () (j 

: r". '"\' ·"• ... , ..... 
J. '·.~-- .. :;. ll ! . .) •• ::,•.) 

.1. ::=::~'.')" :.:::?(i 

.q . . , ':;.'' :1 ()(i(; 
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monstername oe 30-11-1989 

00'• -·· hOh o• 0• -

. .:.:. .. ~:3 ~·::i() i:.)~) 

-··· .-·· ........ ·· .. ·· .··. 
-~:· " ·")' t:)• .... '!._)~-. i 

() n (J(j~)()() 

(! ll :1. :2 () () () 
0.04000 
() 11 (i(l()(Ji) 

:~3 ·:;.:· = .-:·:{. :·~: (>_ () 

~5 () u l~. ~::;()(i 

:·::(i:::;; = :;::~~(i 

(>" .[~l}(i()() 

() " /!. ()()() (: 
-·· ··-.· ~· .. .. .·· . .. ) / .q." •:';;;<.::)1 .. ,1 

65.6000 72.2300 3.80000 0.00000 20.1000 1.20000 95.4400 1.26000 

.s ~=.:j .: ~s '":ii () () 

'.?(i 11 '?(;i)(J 

'7 ::. "(i:.=_:_:/(i(i 

ij.::::; .. 5:1.(i(J 

. .::~IJ ()()()()(J 

,-; .·· ..... -.. ·· .. ·· . 
.::...: .•• i •• )::.;.i . .)! .. )i . .) 

/f . ., J. '7 ()(i(:: 

(i 11 (i'?'(i()(! 

() 11 ::::.:i.(;(;() 

1. 11 1. (~(J()(; 

()" (i(H)()() 
_ .... _ --.-.---.. -.. ···-"· 
.. ::: r. -.::: •• ~:'.)' •• )!._.! 

iJ. ., F: ::~~ () t) () 

:!. • ?:LO>::)O 
I ,•""• .: .•·,.-· •• - • 
. i. 1: :._; J. , __ ii._:'l . .) 

:L :; ::;:: é") () () () 
.-:"l =· "7 :t ::) () () 
(I" r? J ()()(> 

E; ~-:-=_. :· .. -·1- ~:_:; () (J 

l (l(:. 11 ():~~(j 

:t :l. ~::~" (;~?(> 

:l :~;: :~:: .. ij. L~ (i 

7,. ::5~J()(I(f 

J. :::;;., E18()() 

::~;~_::_t j_ 11 :::::3() 
l!.ij. :i. " i 5() 

:::!: 0 u '· ~,·:: '7' 0 
24:·.;~ .. ::~:oo 

() ,, :::; :L (i()() 
:l :.:::.t " () (~:_: () (: 



Bijlage C: Kaart van de monsterposities in het Leuvenumse bos en Leuvenhorst 
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HET LEUVENUMSE BOS 

BEHEERSKAART 
schaal 1:12.500 
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