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Samenvatting
Als gevolg van de hoge prijs van fossiele brandstoffen en de toegenomen behoefte aan
hernieuwbare energie is in de voorbije decennia de vraag naar houtige biomassa sterk
gestegen. Een aanzienlijk deel van deze biomassa wordt geleverd door neven- of restfracties
uit de bosbouw, zoals: kroonhout, schors, dunningsproducten, etc. In het bosecosysteem
vervullen deze fracties een specifieke rol en door ze bijkomend af te voeren kan de
biodiversiteit en de productiviteit van bossen worden aangetast.
Niet alle bossen in Vlaanderen zijn even gevoelig voor mogelijke negatieve effecten van
(verhoogde) biomassaoogst, omdat de nutriëntenvoorraad en de biodiversiteit sterk uiteen
lopen. Het is dus van belang een afwegingskader te hebben waarmee kan bepaald worden
waar en in welke mate biomassaoogst op een bepaald locatie mogelijk is.
Het doel is een werkbaar afwegingskader op te stellen voor biomassaoogst in Vlaamse
bossen, vanuit ecologisch perspectief. Hieronder valt de uitwerking van een
gebruiksvriendelijk terreininstrument dat leidt tot een advies over mogelijke biomassaoogst
in een bepaald bestand. Het uiteindelijke terreininstrument is gepubliceerd als
“Terreininstrument voor biomassaoogst vanuit een ecologisch perspectief” (Cosyns en De
Keersmaeker 2015), terwijl huidig rapport achtergrondinformatie geeft over de opbouw en
de keuzes die gemaakt werden bij het opstellen van dit terreininstrument.
In het afwegingskader voor biomassaoogst wordt rekening gehouden met twee grote
ingangen: standplaatstypering en doelstellingen. Onder standplaatstypering worden de
aspecten besproken gelinkt met het behoud van bodemvruchtbaarheid. De doelstellingen, als
andere ingang, focussen op bepaalde doelen die een invloed hebben op biomassaoogst en
die bijvoorbeeld een verschralingsbeheer inhouden of een nulbeheer. Hoge streefwaarden
voor dood hout is een andere belangrijke doelstelling die focust op de waarde van dood hout,
in het bijzonder op langdurig beboste sites, voor biodiversiteitsdoelen.
Bij het analyseren van het effect van biomassaoogst op de bodemvruchtbaarheid in Vlaamse
bossen werd gebruik gemaakt van data uit proefvlakken van het Meetnet Intensieve
Monitoring van Bosecosystemen (Level II) aangevuld met bestaande literatuur over Vlaamse
bossen. In deze level II proefvlakken werden data bestudeerd van de nutriëntenstromen en voorraden in combinatie met blad- en naaldanalyses.
De doelstellingen die een invloed hebben op de biomassaoogst werden in het
terreininstrument voorzien van de bijkomende achtergrondinformatie die kunnen dienen als
leidraad voor de beheerder.
De biodiversiteitswaarde van dood hout op een bepaalde locatie werd in het
terreininstrument in rekening gebracht door deze te linken aan langdurige bebossing. De
uiteindelijke richtwaarden voor het aandeel dood hout dat behouden moet worden werd
afgesteld op waarden uit de internationale literatuur en het beleid (LSVI, CDB).
De uiteindelijke praktische richtlijnen over hoeveel hout mag verwijderd worden werden zo
eenduidig en eenvoudig mogelijk geformuleerd waarbij een onderscheid gemaakt wordt
tussen stam en takhout en in sommige gevallen tussen dik (≥7cm diameter) of dun (<7cm)
takhout. Randvoorwaarden geven bijkomend advies over wanneer te oogsten, mogelijke
bodemschade de exploitatie, bijkomend verschralingsmaatregelen, etc.
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English abstract
The demand for woody biomass has increased significantly in recent decades due to fossil
fuels prices and the demand for renewable energy. A significant proportion of the requested
woody biomass is provided by secondary or residual fractions from forestry, such as crown
wood, bark, thinning products, etc. In the forest these fractions fulfill a specific role and
harvesting them can have a negative impact on forest productivity and biodiversity.
Not all forests in Flanders are equally sensitive to potential negative effects of increased
biomass harvest, mainly because soil fertility and biodiversity vary widely. It is therefore
important to have an evaluation framework that determines where and to what extent it is
possible to harvest biomass.
The goal is to develop a workable decision framework for biomass harvest in Flemish forests,
from an ecological perspective. This includes the development of a practical field instrument
which leads to a recommendation on potential biomass harvest in a particular stand. The
field instrument itself is published as "Field instrument for biomass harvest from an
ecological perspective" (Cosyns and De Keersmaeker 2015), while current report provides
background information about the structure and the choices that were made in preparation
of this field instrument.
The decision framework for biomass harvesting takes into account two major inputs: site
characteristics and management goals. Under site aspects the conservation of soil fertility is
discussed. Under management goals, the another major input, the focus is laid on objectives
that affect biomass harvest; objectives which include for example soil nutrient
impoverishment measures or a non-intervention management. Another important goal
focuses on the presence of dead wood and its link with biodiversity values.
To analyze the impact of biomass harvesting on soil fertility in Flemish forests data were
used from plots of the ICP Forests intensive monitoring network (Level II) in combination
with results from other case-studies in Flemish forests. In these Level II plots data of
nutrient flows and stocks in combination with leaf and needle analyzes were analyzed.
The objectives which have an impact on biomass harvest were provided in the field
instrument of additional background information that may serve as a guide for the forest
manager.
The biodiversity value of dead wood on a particular site is linked to long-term forested sites.
The final target values for the proportion of dead wood that should be preserved were
calculated based on figures from Flemish policy (LSVI, CDB) and international literature.
The final practical guidelines about how much wood that could be removed were formulated
as clear and simple as possible by distinguishing between stem and branch wood and in
some cases between thick (≥7cm diameter) or thin (<7cm) branches. Preconditions were
added to give advice on when to harvest, susceptibility to soil damage due to exploitation,
additional measures for soil nutrient impoverishment, etc.
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Dit rapport onderbouwt en geeft achtergrondinformatie over de methoden, opbouw, en
keuzes die gemaakt werden bij de uitwerking van het rapport: “Terreininstrument voor
biomassaoogst vanuit een ecologisch perspectief” (Cosyns & De Keersmaeker 2015).
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1 Inleiding
Een stijgende vraag naar hout in al zijn vormen doet de druk op de bossen wereldwijd
toenemen. In Europese context zien we daarbij de laatste decennia een toenemende vraag
naar houtproducten voor de opwekking van hernieuwbare energie. Een aanzienlijk deel van
de gevraagde houtige biomassa wordt geleverd door neven- of restfracties uit de bosbouw,
zoals: kroonhout, schors, dunningsproducten, etc. Tot in het recente verleden bleven deze
fracties vaak achter in het bos, maar steeds regelmatiger worden deze fracties ook geoogst
en verdwijnen zo uit het bosecosysteem. Nochtans vervullen deze fracties in het
bosecosysteem een belangrijke functie voor de biodiversiteit en bosproductiviteit. Kroonhout,
schors en stobben bevatten heel wat nutriënten die van belang kunnen zijn om de
productiviteit van de bodem op peil te houden, en dood hout in al zijn vormen (diameters,
afbraakstadia, etc.) dient als habitat voor een uiteenlopende waaier van allerhande
organismen. Het oogsten van takhout en andere biomassa kan een negatieve impact hebben
op het ecosysteem en moet dus weldoordacht gebeuren zodat de huidige en toekomstige
functies van de bossen niet in gedrang komen.
Weliswaar zijn niet alle bossen in Vlaanderen even gevoelig voor mogelijk negatieve effecten
van een verhoogde biomassaoogst. De nutriëntenvoorraad en de biodiversiteitswaarde van
de Vlaamse bossen lopen sterk uiteen, zo zullen bossen die zijn ontstaan op bemeste
landbouwgronden relatief weinig gevoelig zijn voor een uitputting van de nutriëntenvoorraad
als gevolg van verhoogde biomassaoogst, terwijl het omgekeerde geldt voor bossen die zijn
ontstaan op verarmde heidegronden. Bossen op standplaatsen die reeds verschillende de
eeuwen bebost zijn geweest zullen dan weer een heel hoge biodiversiteitswaarde hebben
o.a. gelinkt aan dood hout, wat bijkomende biomassaoogst op deze standplaatsen
ongewenst maakt.
Het is dus belangrijk een goed idee te hebben in welke situaties bijkomende biomassaoogst
mogelijk of zelfs gewenst is en wanneer niet. Tegen deze achtergrond wordt in dit rapport
een terreininstrument opgesteld dat kan dienen als afwegingskader om te bepalen in welke
situaties en in welk mate bijkomend biomassaoogst mogelijk is. Hierbij wordt gekeken naar
bodemproductiviteit en ecologische aspecten van de bossen, andere (socio-)economische
doelstellingen en randvoorwaarden zijn niet in het huidig kader opgenomen en dienen in
rekening gebracht te worden bij de uiteindelijke beslissing inzake bijkomende
biomassaoogst. Het afwegingskader is enkel adviserend en dient de beheerder bij te staan
bij het maken van gefundeerde beslissingen.
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2 Doelstelling
Doel is de opmaak van een werkbaar afwegingskader voor verhoogde biomassaoogst in
Vlaamse bossen. Hierbij wordt vertrokken van een specifieke beheereenheid (bosbestand).
Dit afwegingskader moet enerzijds wetenschappelijk onderbouwd zijn en anderzijds
eenvoudig bruikbaar voor elke eindgebruiker.
In het voorliggend rapport wordt de methodiek en onderbouwing van het uiteindelijke
Terreininstrument toegelicht. Het Terreininstrument zelf is gepubliceerd als:
Terreininstrument voor biomassaoogst vanuit een ecologisch perspectief (Cosyns & De
Keersmaeker 2015).
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3 Algemene opbouw van het afwegingskader
Het afwegingskader in dit rapport en het uiteindelijke Terreinsinstrument behandelt het
ecologische kader waarbinnen verhoogde biomassaoogst plaatsvindt. Het is gebaseerd op
eerdere studies die hieromtrent verricht werden (Kint, 2013; Vandekerkhove et al. 2011).
Het (socio-)economische luik wordt hier niet besproken. De uiteindelijke beslissing of er al
dan niet bijkomende biomassa zal geoogst worden zal de ecologische, economische en
sociale aspecten moeten combineren.
De fracties die worden geoogst bij bosexploitatie kunnen grofweg als volgt worden
onderverdeeld: stamoogst, tak- en tophoutoogst, oogst van stobben en strooisel.Bij het
opstellen van een afwegingskader voor biomassaoogst, werd uitgegaan van twee grote
ingangen:
1. De standplaatstypering
2. De beheerdoelstellingen.
Beide werden gebruikt om advies te verstrekken en drempelwaarden vast te leggen voor de
oogst van biomassafracties.
Bij de eerste ingang, de standplaatstypering, werd gefocust op de bodemproductiviteit.
Bij de tweede ingang, de beheerdoelstellingen, wordt gekeken of er specifieke beheerdoelen
zijn die het potentieel tot bijkomende biomassaoogst beïnvloeden. Hierbij onderscheiden we
in een eerste fase enkele belangrijke doelstellingen waarbij geen biomassa mag geoogst
worden (vb. bosreservaat) of dat net alles moet geoogst worden (bvb. heideherstel). In de
tweede fase bekijken we doelstellingen gelinkt aan:
a)
b)
c)
d)

Hakhout en Middelhoutbeheer
Verschraling
Omvorming van naald- naar loofhout
Hoge streefwaarden voor dood hout (i.f.v. biodiversiteitsdoelen)

We overlopen in dit rapport eerst de achtergrondinformatie en onderbouwing voor het luik
standplaatstypering en daarna voor de beheerdoelstellingen. Na elk deel bekijken we hoe
deze resultaten praktisch vertaald werden naar het Terreininstrument.

Belangrijke definities
Stamhout
Dik takhout
Dun takhout

12

Spilhout afgetopt op 7(-12) cm diameter
Takhout met een diameter ≥ 7cm
Takhout met een diameter < 7cm
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4 Standplaatstypering
4.1 Het behoud van de bodemproductiviteit
De productiviteit van de bodem is uitermate belangrijk indien duurzaam bosbeheer wordt
nagestreefd. Bodemproductiviteit en de groeikracht voor bepaalde (boom)soorten is een
complex geheel waarbij heel wat factoren een rol spelen: bodemopbouw en -textuur,
nutriëntenconcentraties, beschikbaarheid van water, aanwezigheid van mycorrhiza, etc.
(Hagen-Thorn et al. 2004; Trap et al. 2011). Dit complex geheel kan slechts in beperkte
mate gevat en begroot worden via de beschikbare kennis en data.

4.2 Nutriëntenstromen en bladanalyses
Nutriëntenstromen
Een belangrijk aspect bij het analyseren van de bodemproductiviteit is het bepalen van de
nutriëntenbeschikbaarheid. Het opstellen van nutriëntenbalansen kan hierbij waardevolle
informatie aanleveren (Aksellson 2007; Englisch et al. 2007; Englisch en Reiter 2009;
Meiwes 2010). Door de nutriëntenstromen in kaart te brengen krijgt men een idee over de
potentiële impact van de oogst van top- en takhout op de nutriëntenvoorraad en de daarmee
gelinkte bodemvruchtbaarheid (Meiwes et al 2008). Deze stromen zijn van groot belang
omdat de beoogde fracties voor bijkomende biomassaoogst (takken, naalden, etc.) hoge
concentraties aan nutriënten bevatten en dus proportioneel voor een grotere
nutriëntenafvoer zorgen dan een conventionele exploitatie waarbij enkel de stam verwijderd
wordt (Wernsdörfer et al. 2014). Hoewel nutriëntenbalansen een logisch en vrij eenvoudig
kwantificeerbaar beeld geven van een standplaats’ nutriëntenstatus, is het van belang de
onzekerheden die ermee gepaard gaan in het achthoofd te houden. Er zijn nog veel
onzekerheden met betrekking tot veranderende deposities, uitlogingverschijnselen,
representativiteit van de bodemanalyses t.a.v. werkelijke opneembaarheid van de nutriënten
door de bomen, data i.v.m. bodemverwering, etc. (Helmisaari en Vanguelova 2013). Ook de
complexiteit van het volledige ecosysteem wordt bij het gebruik van nutriëntenbalansen
sterk vereenvoudigd en teruggeschroefd tot het meten van enkele variabelen (Thiffault et al.
2011). Effecten zoals N-fixatie door bacteriën, de aanwezigheid en het belang van
mycorrhiza en andere biotische en abiotische processen worden hierbij niet in rekening
gebracht.
Waar liggen de grenswaarden?
Via nutriëntenstromen kan op een eenvoudige manier berekend/benaderd worden hoeveel
biomassa mag weggenomen worden zodanig dat de totale voorraad nutriënten in het
ecosysteem constant blijft. Deze status quo situatie is op een eenvoudige manier te
berekenen en te interpreteren. Veel moeilijker is het wanneer deze status quo overschreden
wordt en wanneer moet bepaald worden hoeveel nutriënten er uit een systeem mogen
verdwijnen. Grenswaarden i.v.m. de minimale concentraties en hoeveelheden nutriënten die
aanwezig moeten zijn in een bodem voor een optimale groei van de bomen (en/of andere
vegetatie) zijn moeilijk te bepalen. Deze hangen namelijk af van uiteenlopende factoren
waaronder bodemvochtgehalte, aanwezigheid van mycorrhiza en macrofauna, etc. en
nutriëntenvoorraad is hier maar één onderdeel van (Hagen-Thor et al. 2004, Augusto et al.
2002). Dit wordt duidelijk geïllustreerd doordat geen duidelijke verbanden te vinden zijn
tussen nutriëntenconcentraties in de bodem en deze in de bladeren of naalden van de bomen
(Hagen-Thor et al. 2004; Kopinga en van den Burg 1995). Enkele studies vermelden toch
reeds grenswaarden voor de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem (Englisch 2009;
Meiwes et al. 2008). Deze zijn voornamelijk geformuleerd vanuit praktisch oogpunt om toch
een houvast te hebben bij de bepaling van het potentieel voor bijkomende biomassaoogst,
maar zijn slechts in zeer beperkte mate ondersteund door harde data.
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Bladanalyses
Veel directere informatie over de productiviteit en gezondheid van de bomen is te winnen uit
blad- en naaldanalyses, deze geven o.a. informatie over de voedingstoestand van de bomen:
een onvoldoende of onevenwichtige voedselvoorziening kan leiden tot een slechte
gezondheidstoestand van de bomen. Anderzijds kunnen hoge concentraties van bepaalde
elementen in de bladeren gelinkt zijn aan atmosferische depositie (Verstraeten et al. 2012b).
Blad/naaldconcentraties worden beschouwd als de (huidige) beste manier om de
nutriëntenstatus van bomen en bossen te bepalen en tekorten op te sporen (Mellert en
Göttlein 2012; Kopinga en van den Burg 1995).
Gebruikte data
Naast een screening van bestaande literatuur, wordt in dit rapport de uitspraak over het
potentieel van houtige biomassaoogst op een bepaalde locatie bepaald a.d.h.v.
nutriëntenbalansen gecombineerd met data uit bladanalyses van diezelfde locatie.
Deze data werden verzameld in proefvlakken van het Meetnet Intensieve Monitoring van
Bosecosystemen (Level II). De metingen in deze proefvlakken kaderen in internationale
samenwerkingsprogramma’s van de Europese Commissie en UN/ECE (ICPPF against air
pollution – ICP Forests) onder de Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
(CLRTAP) en het Gothenburg protocol (Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and
Ground-level Ozone) (www.icp-forests.org; www.unece.org). In deze proefvlakken wordt de
gezondheidstoestand en functionering van het bosecosysteem opgevolgd. Fysico-chemische
eigenschappen van de bosbodem worden bepaald, nutriëntenstromen in kaart gebracht
(deposities, uitspoeling, concentraties in bladeren en naalden, voorraad in de bodem,…), etc.
(Verstraeten et al. 2010).
In landen waar data over nutriëntenstromen en -voorraden voor een groot aantal
proefvlakken beschikbaar is, werden dergelijke nutriëntenstromen gebiedsdekkend in kaart
gebracht (met uiteenlopend gebruik van harde data en modellen) (o.a. in Zweden: Akselsson
2005; in Oostenrijk: English en Reiter 2009). In Vlaanderen is dergelijk gebiedsdekkende
data niet aanwezig. Het is ook daarom dat voor de bepaling van de nutriëntenstatus in dit
rapport het terreininstrument primeert op de uitgewerkte kaarten. De spreiding van de level
II proefvlakken is gelukkig zodanig dat ze de belangrijkste bostypes en standplaatsen
omvatten waar bijkomende biomassaoogst, en de duurzaamheid ervan, moeten onderzocht
worden (zie Figuur 2, Tabel 4). Er werd data geanalyseerd van 10 locaties waarvan 5
intensief opgevolgd, plus één locatie te Gontrode die momenteel niet meer opgevolgd wordt
maar waarvan wel nog data beschikbaar zijn uit het verleden. Voor bostypes op rijkere
standplaatsen is er minder data (het verlaten plot te Gontrode), maar hier is bijkomende
biomassaoogst sowieso minder problematisch voor de bodemvruchtbaarheid, dit doordat:



ze voorkomen op van nature rijke bodems met veelal een regelmatige aanvoer van
nutriënten via grond- of oppervlaktewater, of
omdat het gaat om beboste landbouwgronden die in het verleden intensief bemest
werden.

Tenslotte werd ook nog bestaande informatie samengebracht i.v.m. het effect van tak- en
tophoutoogst (en stobben) in bossen in Vlaanderen (o.a. uit Neirynck et al. 1998; Kint
2013).

4.2.1 Nutriëntenstromen
Nutriëntenstromen en -voorraden kunnen samen een indicatie geven of bijkomende
biomassaoogst mogelijk is (cfr. de Jong et al. 2011; Akselsson 2005; Meiwes et al.2008). De
data uit de Level II proefvlakken werden hiervoor gebruikt. Aan de hand van deze data kan
een groot deel van de nutriëntenstromen zoals voorgesteld in Figuur 1 in kaart worden
gebracht (zie Tabel 1). De afvoer die zou plaatsvinden bij verschillende oogstscenario’s werd
14
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berekend via een combinatie van data uit het level II-meetnet met literatuurgegevens (zie
Tabel 2).

Figuur 1: Een overzicht van de in rekening gebrachte nutriëntenstromen en voorraden (uit de Jong et al.
2014)
Tabel 1: Toelichting over de gehanteerde data- en literatuurbronnen, alsook de belangrijkste
veronderstellingen bij het maken van de berekeningen voor nutriëntenstormen. De bronnen
waarvan de data gebruikt werd in verdere berekeningen staan in vet gemarkeerd. De keuze
voor deze bronnen t.a.v. de andere beschikbare bronnen gebeurde o.a. op basis van: detail
van de data (vb. opdeling tussen verschillende fracties takhout), representativiteit als
modelbomen (dbh, boomsoort), en de locatie van de studie.

Nutriëntenstroom
Depositie*
Verwering
Uitspoeling*

Voorraad*

Afvoer
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Gebruikte data en literatuur
Level II proefvlakken: natte en droge depositie in open veld. De gemiddelde
waarde van de laatste 5 jaar (2009-2013) werd gebruikt.
Data voor Nederland uit van der Salm et al. 1999 (uit de Jong et al. 2011)
Level II proefvlakken: op basis van nutriëntenconcentraties en fluxen in het
bodemwater gemeten op de diepte van de C-horizont (tussen 45-80 cm
afhankelijk het bodemprofiel). De gemiddelde waarde van de laatste 5 jaar
(2009-2013) werd gebruikt.
Level II proefvlakken: Hoeveelheden werden bepaald voor de strooisellaag en
de minerale laag (tot 80cm diepte). Uitwisselbare concentraties van de
elementen K, Ca en Mg werden bepaald adhv BaCl 2-methode. Het totaalgehalte
van de macronutriënten (Ca, K, Mg, P) in de bodem werden bepaald op basis
van een extractie met koningswater. (data van 2004)
Berekend op basis van nutriëntenverdeling in de verschillende fracties van de
boom voor de verschillende boomsoorten en berekend voor de verschillende
oogstscenario’s (stamoogst, stamoogst + 30% oogst takhout, etc. zie Tabel 2).
De data van de dominante boomsoort op een bepaalde locatie werd gebruikt en
er werd uitgegaan van een homogeen bestand.
Verdeling van de nutriënten in
Eik
Mussche et al. 1998; André
de verschillende fracties van de
et al. 2010
boom (stam, schors, takken met Beuk
Mussche et al. 1998; André
diameter ≥7cm, takken met
et al. 2010;
diameter <7cm) –(data
Den
Neirynck et al. 1998 (Pinus
nutriëntenconcentraties in
nigra); Wright en Will 1985 (P.
bijlage 1, data % biomassa in
sylvestris); de Jong, 2011 (P.
verschillende fracties in Tabel 8)
sylvestris en P. nigra)
Dichtheid van het hout
Eik, Beuk,
De Vries 1990
Den
Biomass Expansion Factor (BEF) Loofhout
Boosten en Oldenburger
2013
INBO.R.2015.6913826
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Naaldhout
Volumes geoogst tijdens
eindkap

Volume geoogst tijdens
dunningen

Bestandsleeftijd

Oogstscenario’s
(zie Tabel 2), vertaling naar
praktische richtlijnen: zie
terreininstrument)

Boosten en Oldenburger
2013
Data huidig staand volume uit Level II
proefvlakken (data 2010). De volumes in het
proefvlak en de (doel)diameters van de
bomen hebben er doorgaans waarden
bereikt die realistisch zijn om een eindkap
op toe te passen. (vermenigvuldigd met
BEF).
Berekend door volume van de eindkap te
vermenigvuldigen met een bepaalde factor.
Deze factor werd berekend uit de
opbrengsttabellen van Jansen et al. (1996)
(totaal gedund volume/staand volume - bij
doeldiameter - voor matige standplaatsen).
Data over de bestandsleeftijd van de level II
proefvlakken is beschikbaar. Deze werd
gebruikt om het totaal volume dat geoogst
werd (eindoogst + dunningen) om te
rekenen naar geoogst volume per jaar, zodat
deze met de andere jaarlijks
nutriëntenstromen kon vergeleken worden.
Er werden 5 scenario’s onderscheiden:
1)
2)
3)
4)
5)

geen biomassaoogst
enkel stamoogst
stamoogst + 30% takoogst
stamoogst + 60% takoogst
stamoogst + oogst van alle takken

*Voor meer informatie over het proefopzet en de data-analyse in Level II proefvlakken zie o.a.
Verstraeten et al. (2007)

Tabel 2: De verschillende oogstscenario’s en hoe deze vertaald werden naar bruikbare richtlijnen voor op
het terrein.

De oogstscenario’s
Er werden 5 verschillende oogstscenario’s opgesteld (+1 scenario voor
biodiversiteitsdoelen gelinkt aan dood hout, uitwerking zie §6). Deze werden
opgesteld op basis van bestaande richtwaarden in het beleid en in de literatuur
(Kint 2013; Meiwes 2010), zie pFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. en Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.. De resultaten uit deze scenario’s werden achteraf
getoetst aan buitenlandse richtlijnen ivm bijkomende biomassaoogst en bleken
sterk gelijklopend (Meiwes 2010; Englisch 2007; Cacot et al. 2004), zie Fout!
erwijzingsbron niet gevonden..
1)
2)
3)
4)
5)
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Geen biomassaoogst
Enkel stamoogst
Stamoogst + 30% takoogst : Matige biomassaoogst
Stamoogst + 60% takoogst : Intensieve biomassaoogst
Stamoogst + oogst alle takken
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De belangrijkste stap in de vertaling van de scenario’s naar hanteerbare richtlijnen
voor gebruik op het terrein was het bepalen van de biomassaverdeling in de
verschillende fracties van de bomen (stam, takken,.. enkele voorbeelden in Tabel
8). Verschillende bronnen werden hiervoor geanalyseerd en de meest
representatieve en bruikbare die werden geselecteerd zijn in vet gemarkeerd (zie
hieronder). We focussen hierbij op 3 boomsoorten: eik, beuk en (corsicaanse en
grove) den. Dit zijn de voornaamste soorten in Vlaanderen en ook de enige soorten
waarvoor voldoende data beschikbaar zijn om de gewenste berekeningen te maken.
Voldoende gedetailleerde data voor soorten met een milder strooisel, kenmerkend
voor rijkere standplaatsen, werden niet gevonden.
Voor Pinus sylvestris werden de data van Pinus nigra van Neirynck et al. (1998)
gebruikt omdat:
1. deze als enige studie voor naaldhout onderscheid maakt tussen
verschillende takken met verschillende diameters;
2. de relatieve verdeling stam vs takhout zeer gelijkaardig is tussen de twee
soorten (zie Tabel 8)
Geraadpleegde bronnen
voor de bepaling van
biomassaverdeling in de
boom:

Eik
Beuk
Pinus
sylvestris

André et al. 2010, André en Ponette 2003
André et al. 2010; Genet et al. 2011
Xiao et al. 2012 ; Cienciala 2006 ; de Jong
et al. 2011 ; Ilveniemi en Liu 2001; Lim
1986 uit Zianis et al. 2005; Janssens et al.
1999
Neiryck et al. 1998; de Jong et al. 2011

Pinus
nigra
Aansluitend werd bepaald hoeveel percent van de verschillende fracties uit
dunningen zouden komen en hoeveel uit de eindkap voor eik, beuk en grove den.
De verhouding volume uit dunningen vs volume uit eindkap werd aan de hand van
opbrengsttabellen van Jansen et al. (1996) bepaald. Met al deze data kon dan
bepaald hoe een advies “30 % van al het takhout” oogsten praktisch kon
verwezenlijkt worden. Verschillende opties dienden zich aan, er werd steeds
gekozen voor de optie waarbij:

1. veel biomassa in één keer kon geoogst worden (lees: bij de eindkap);
2. de richtlijnen zo eenvoudig mogelijk bleven;
3. een ecologische-economische evenwicht bestond waarbij de focus lag op het
oogsten van grote houtdimensies vanuit economisch standpunt en een zo
groot mogelijke variabiliteit aan houtfracties die achterblijft (in tijd, ruimte,
diameter, …) vanuit ecologisch standpunt.
Meer info over het aflijnen van de adviezen in §7
De uiteindelijke adviezen voor de verschillende oogstscenario’s zijn terug te vinden
in het terreininstrument.
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Wanneer is er sprake van nutriëntentekorten?
Zoals reeds vermeld in §1) is het zeer moeilijk om te bepalen welke nutriëntenvoorraden een
bepaalde bodem minimaal moet bevatten om op termijn geen noemenswaardige
(hout)productieverliezen te hebben. Hoewel niet veel cijfers voorhanden zijn, probeerden we
in het huidig rapport toch een inschatting te maken op basis van de grenswaarden van
English en Reiter (2009). Deze auteurs maakten een indeling uitgaande van de verhouding:
“verwijderde nutriënten bij de oogst”
“de beschikbare nutriënten in de bodem”.
De grootte van deze verhouding geeft een indicatie over de duurzaamheid en wenselijkheid
van bijkomende biomassaoogst (zie Tabel 3). Als er één element onder de klasse niet- of
weinig duurzaam valt, is bijkomende biomassaoogst dus niet of weinig duurzaam. Voor de
verschillende level II proefvlakken werden deze waarden berekend (zie bijlage 2).
Tabel 3: Ingeschatte duurzaamheid van bijkomende biomassaoogst (whole tree harvesting) op basis van
de verhouding verwijderde nutriënten bij de oogst van de volledige boom t.o.v. de
beschikbare aanwezige nutriënten in de bodem (Englisch en Reiter 2009, deels gebaseerd
op Meiwes et al. 2008).

N%

P%

Ca %

Mg %

K%

Niet duurzaam

> 60

> 40

> 100

> 100

> 100

Weinig duurzaam

30 - 60

25 - 40

50 - 100

50 - 100

50 - 100

+/- Duurzaam

< 30

< 25

< 50

< 50

< 50

4.2.2 Bladanalyses
In elk Level II proefvlak worden 2-jaarlijks bladeren of naalden verzameld voor chemische
analyse. Hierbij wordt de concentratie van verschillende macronutriënten bepaald.
Afhankelijk van de beschikbare data werden verschillende tijdreeksen van de concentraties
gebruikt in deze studie (1988-2013 of 1988-2007 voor N, 1999-2013 of 1999-2007 voor
K,Mg,Ca; zie bijlage 2). Deze waarden werden vergeleken met de grenswaarden opgesteld
door Mellert en Göttlein (2012). Deze auteurs compileerden grenswaarden uit verschillende
Europese studies om zo tot nieuwe, betere grenswaarden te komen voor Centraal Europa
van P. sylvestris, Pinus abies, F. sylvatica, Q. robur. Omdat voor Corsicaanse den Mellert en
Göttlein (2012) geen grenswaarden berekenden, werden voor deze soort de grenswaarden
van van den Burg en Schaap (1995) gehanteerd.

4.2.3 De nutriëntenbalansen en bladanalyses in level II proefvlakken
De nutriëntenbalansen en bladanalyses voor de level II proefvlakken werden opgesteld en
geanalyseerd. Hieronder wordt de overzichtstabel gegeven. De berekeningen en
gekwantificeerde nutriëntenstromen zijn te zien in bijlage 2.
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Figuur 2: Locaties van de vijf Level II proefvlakken die intensief opgevolgd worden in relatie met de
ecoregio’s in Vlaanderen (naar Sevenant et al. 2002 uit Verstraeten et al. 2012a)
Tabel 4: Deze tabel geeft een overzicht van de gemaakte analyses en eindresultaten op basis van de
nutriëntenbalansen en bladanalyses in de Level II proefvlakken (bijlage 2)

Locatie

Analyse nutriëntenstatus
Huidige nutriëntentekorten?
Gedetecteerd via:
Bladanalyse
Nutriëntenstomen

Nutriëntenstatus: Arma
De Inslag in Brasschaatb
Ravels-Noordb
Maasmechelen
Wijnendaleb
Nutriëntenstatus: Matiga
Hoeilaartb
Aelmoeseneieb
Meerdaal
Hallerbos
Houthulstbos
Buggenhout
Nutrientenstatus: Rijka
Aelmoeseneie 2

Potentiele problemen
voor
nutriëntenhuishouding
bij bijkomende
takoogst?
(hoog-matig-laag)

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Geen data
Ja

Hoog
Matig
Matig
Hoog

Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Ja
Nee
Geen data
Geen data
Geen data
Geen data

Laag
Laag
Laag
Laag
Hoog
Hoog

Geen data

Nee

Laag

a

nutriëntenstatus bepaald volgens de classificatie gehanteerd in het terreininstrument

b

proefvlakken van het level II netwerk die intensief opgevolgd worden

Verstraeten et al. (2012a) tonen in hun studie aan dat, hoewel de zwavel en
stikstofdeposities in Vlaanderen tussen 1994 en 2010 sterk gedaald zijn, de bosbodems nog
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steeds in een slechte conditie zijn. Het effect van verzuring gaat in de meeste bosbodems
nog steeds door.
In Brasschaat, Ravels-Noord en Wijnendale, proefvlakken die tot de nutriëntenstatus ‘arm’
behoren in deze studie, werden BC/Al verhoudingen (Ca+Mg+K t.o.v. Al) in de bodem
opgemeten die onder de grenswaarden liggen van UNECE (2004) en Sverdrup & Warfvinge
(1993). Onder deze grenswaarden is een verhoogd risico op schade aan de fijne wortels,
verminderde boomstabiliteit en verminderde tot een inhibitie van de wortel- en totale
boomgroei (UNECE 2004; Sverdrup & Warfvinge 1993).
In de twee andere proefvlakken die opgenomen zijn in de studie van Verstraeten et al.
(2012a) (Hoeilaart en Alemoeseneie) werden geen problematische BC/Al verhoudingen
vastgesteld, hoewel de waarden in het proefvlak in Hoeilaart wel in dalende lijn zijn (19942010) en in de buurt van de grenswaarde komen. De logica van de opdeling van de
nutriëntenstatus ‘arm’ en ‘matig’ zoals in het huidig rapport en terreininstrument wordt
gehanteerd, wordt dus door de resultaten van Verstraeten et al. (2012a) bekrachtigd.

4.2.4 Onderscheid naaldhout en loofhout
In gematigde streken nemen loofbomen aanzienlijk meer nutriënten op dan naaldbomen (De
Schrijver 2010; Cole en Rapp 1981 –Figuur 3), zodat bij de exploitatie van loofhout veel
meer nutriënten verwijderd worden dan bij de oogst van naaldhout. Dit is ook duidelijk te
zien in de resultaten uit deze studie (zie bijlage 2). Vandaar dat deze twee groepen van
elkaar onderscheiden worden bij de berekening van het potentieel voor bijkomende
biomassaoogst.

Figuur 3: Voorbeeld van het verschil in nutriëntenopname tussen loof- en naaldbos. Gemiddelde
jaarlijkse opname (kg/ha/jaar) van de macro-elementen in gematigd loof- en naaldbos. De
figuur is gebaseerd op gegevens van 14 gematigde loofbossen en 13 gematigde
naaldbossen, gerapporteerd door Cole en Rapp (1981)

Bij loofhout werd overwogen om een onderscheid te maken tussen loofbomen met een
verzurend bladstrooisel en deze met mild bladstrooisel. Dit om twee grote redenen.
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Ten eerste, de hypothese dat loofbomen met een mild bladstrooisel zoals es,
esdoorn, etc. een hoger of lagere hoeveelheid nutriënten in hun bovengrondse
biomassa opslaan. Dus bij de oogst zou dit een verschil in weggenomen nutriënten
betekenen.
Ten tweede, de hypothese dat bomen met een verzurend strooisel de standplaats
meer verzuren waardoor er vlugger nutriëntentekorten kunnen ontstaan. Het
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bijkomend wegenemen van nutriënten op deze standplaatsen zou daarom minder
gewenst kunnen zijn dan bij loofbomen met mild strooisel.
De eerste hypothese kon niet nagegaan worden omdat er slechts een heel beperkte
hoeveelheid studies en data beschikbaar zijn rond de nutriëntenhoeveelheid in loofbomen.
De studies die bestaan behandelen voornamelijk naaldhout, eik en beuk, maar loofbomen
met mild bladstrooisel zijn nog niet gedetailleerd onderzocht (zie Zianis et al. 2005).
De tweede hypothese wordt bevestigd door o.a De Schrijver et al. (2012), Vanhellemont et
al. (2014) en Augusto et al. (2002) en is in het terreininstrument vervat in de bepaling van
de nutriëntenstatus van de standplaats. Bij het bepalen van de nutriëntenstatus op het
terrein wordt o.a. gekeken naar het humustype (zie Tabel 6) dat tot stand komt als interactie
van boomsoort en bodem. Omdat verzurende loofbomen eerder een mor-moder humustype
zullen creëren en bomen met een mild strooisel een moder-mull humustype, wordt het
onderscheid tussen loofbomen met verzurend en mild strooisel dus indirect mee opgenomen
in het geheel. Het humustype zal op zijn beurt de aanwezigheid van bepaalde soorten in de
kruidlaag bepalen, een aspect dat ook in het terreininstrument wordt gebruikt om de
nutriëntenstatus te bepalen.
Er werd besloten om de groep loofhout dus niet verder op te delen omdat dit aspect op en
betere manier opgenomen wordt via de humustypering en de kruidvegetatie. Dit is in
overeenkomst met richtlijnen opgesteld in het buitenland i.v.m. met bijkomende
biomassaoogst, waar ook enkel het onderscheid loof- en naaldhout werd gemaakt (vb. Cacot
et al. 2004) of geen onderscheid tussen de boomsoorten (Forest research 2009, 2010;
Nisbet et al. 1997).
Zo geldt bijvoorbeeld dat als een verarmende boomsoort is aangeplant op een rijke bodem,
deze de standplaats vaak nog niet ingrijpend zal gewijzigd hebben, en indien wijzigingen na
een zeker tijd merkbaar zijn (zo vond De Schrijver et al. 2012 pas na 15 jaar na een
landbouwbebossing een impact van de boomsoort op de verzuring in de bodem) dit zich ook
zal uiten in het humustype (zie Trap et al. 2011, humusverandering langs een
chronosequentie in beukenbos). Omgekeerd kan het zijn dat een veeleisende boomsoort niet
goed groeit en dat de humustypering wijst op een armere boomsoort dan verwacht op basis
van de eisen van de soort. Bomen en bossen in Vlaanderen worden meestal aangeplant, en
niet altijd op de juiste standplaats.

4.2.5 Het potentieel van bemesten
Bemestingsmaatregelen worden in de richtlijnen van verschillende instanties in verschillende
landen voorgesteld en geïmplementeerd (oa. in Frankrijk, Finland, Zweden, etc.). Het betreft
hier veelal het terugbrengen van de assen na verbranding van de biomassa om op die
manier de macronutriënten terug in het ecosysteem te brengen. Nochtans zijn er grote
verschillen tussen het terugbrengen van as en het achterlaten van biomassa in het bos
waarbij nutriënten geleidelijk vrijkomen en waarbij dit organisch materiaal bijdraagt tot het
vormen van een humuslaag waarin de nutriënten vastgehouden kunnen worden. Rekening
houdend met de nadelen van bemesten, de voordelen van het achterlaten van het
organische materiaal en de huidige context in Vlaanderen waarin dergelijke bemesting in
bossen niet aan de orde is, werd de optie om te bemesten niet in het afwegingskader
opgenomen.

4.2.6 Het effect van bijkomende biomassaoogst: enkele voorbeelden
uit Vlaanderen
In Vlaanderen zijn reeds verschillende studies gebeurd die de effecten van de oogst van taken tophout op de bodemproductiviteit hebben bestudeerd. Kint (2013) geeft de impact van
whole tree harvesting op een aantal standplaatsen in Vlaanderen weer.
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Tabel 5: Verwijdering van nutriënten (kg/ha) bij klassieke houtoogst, whole tree harvesting (stam-, taken tophout), strooiselroof en ontbossing op verschillende standplaatstypen in Vlaanderen.

N
P
K
Ca
Mg
Op alluviale kleibodem (80-jarig essenbestand, Aelmoeseneie)
Klassieke houtoogst
129
27
241
166
60
Whole tree harvesting
354
42
321
356
76
(+84%)
(+58%)
(+33%) (+114%) (+26%)
Strooisleroof
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Ontstobben
?
?
?
?
?
Heidebebossing (62-jarig bestand Corisicaanse den, Pijnven)
Klassieke houtoogst
320
16
76
126
26
Whole tree harvesting
535
35
160
183
43
(+67%) (+119%) (+111%) (+45%)
(+65%)
Strooisleroof
623
34
46
118
26
Ontstobben
100
4
27
21
6
de
Doorlopend bos sinds 19 eeuw (80-jarig zomereik beukenbestand, Aelmoeseneie)
Klassieke houtoogst
340
20
147
313
29
Whole tree harvesting
578
31
228
434
48
(+70%)
(+57%)
(+54%)
(+38%)
(+63%)
Strooisleroof
1136
33
79
335
67
Ontstobben
?
?
?
?
?

4.3 Vertaling van de draagkracht van de bodemproductiviteit
naar het terreininstrument
Op basis van de analyses in bovenstaande paragrafen werd de bepaling van de draagkracht
van de bodemproductiviteit vertaald naar het terreininstrument door:
1. het toekennen van een nutriëntenstatus aan een standplaats
2. het onderscheid tussen naald- en loofbos
Puntje twee, het bepalen van de aanwezigheid van naald- of loofbos is vanzelfsprekend.
Voor puntje één, de nutriëntenstatus van een standplaats, werd een nutriëntenstatus aan
verschillende standplaatsen en bostypes toegekend. Dit gebeurde op basis van:




experteninschatting van de nutriëntenrijkdom van standplaatsen op basis van
textuur, profielontwikkeling, drainageklasse en het historisch landgebruik.
de data in Cornelis et al. (2009) i.v.m. bostypen en hun voorkomen (i.f.v. textuur,
drainageklassen, humustype, profielontwikkeling, aanwezige vegetatie).
de resultaten uit de nutriëntenstromen en bladanalysen uit deze studie.

In het Terreininstrument wordt de bepaling van de nutriëntenstatus in eerste instantie
gemaakt op basis van kenmerkende soorten in de kruidvegetatie (zie Tabel 1 in
Terreininstrument) die een weerspiegeling zijn van o.a. bodemtextuur en humustype.
Daarnaast werd ook meegegeven welk bostype onder een bepaalde nutriëntenstatus valt.
Om te bepalen welk typische soorten in de kruidvegetatie en bostype aan een bepaalde
nutriëntenstatus gelinkt kunnen worden, werd de informatie uit Cornelis et al. (2009)
gebruikt. Het betreft de verschillende bostypen ingedeeld volgens nutriëntenstatus (Tabel 6)
in combinatie met de vegetatietabellen uit de publicatie van Cornelis et al (2009),
beschikbaar voor elke bostype. In deze laatste staan alle plantensoorten die er kunnen
verwacht worden (indien presentie van minstens 10% of indicatorwaarde >1).
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Voor de bepaling van karakteristieke soorten in de kruidvegetatie werden deze soorten
geselecteerd die het meest voorkomen en het meest geboden zijn aan bostypen met een
bepaalde nutriëntenstatus; er werd als volgt tewerk gegaan:






De bostypen werden ingedeeld volgens hun nutriëntenstatus (arm, matig, rijk).
Aspectbepalend en/of karakteristieke soorten voor elke bostypegroep werden
geselecteerd (ook voor de belangrijkste bostypen).
Uit deze selectie werden de soorten die gelinkt konden worden aan een bepaalde
nutriëntenstatus (en dus niet of zeer beperkt voorkwamen in de gemeenschappen
van een andere nutriëntenstatus) weerhouden.
Bij een laatste positieve selectie had plaats waarbij soorten verkozen werden die:
o heel frequent voorkomen;
o in verschillende bostypen met eenzelfde nutriëntenstatus te vinden
zijn;
o in bostypen voorkomen waarvan het oppervlakteaandeel in
Vlaanderen hoog is.

Tabel 6 toont dat de meerderheid van het dennen-eikenbostypen, en dus het gros van de
Vlaamse bossen, als arm worden geklasseerd. Enkele de typen Dennen-Eikenbos met
Gewone braam , en Dennen-Eikenbos met gestreepte witbol en gewoon struisgras, vallen
onder de nutriëntenstatus matig omdat deze types gelinkt zijn met duidelijk rijkere
standplaatsen, veelal oude akkers. Eiken-beukenbossen vallen, net als de meeste EikenEssenbossen onder matig. Onder de rijke types vinden we Elzen-Essenbossen,
Elzenbroekbossen en enkele ander bostypes van rijke standplaatsen.
Onderstaande tabel toont dat onze bossen slechts beperkt voorkomen op matig rijke
standplaatsen. Het gaat hier wel veelal om oude bossen die voor 1780 reeds bebost waren
(Cornelis et al. 2009) en hoewel ze dus niet zo groot zijn naar totale oppervlakte zijn het wel
zeer waardevolle bossen.
Indien de kenmerkende soorten in de kruidlaag afwezig zijn werd in de volgende fase van
het terreininstrument de nutriëntenstatus bepaald via een combinatie van bodemtextuur en
humustype (zie tabel 2 in Terreininstrument; Cacot et al. 2004 gebruiken een gelijkaardige
indeling om de nutriëntenstatus en de uiteindelijke biomassaoogst van hun bossen te
bepalen). De afwezigheid van een kenmerkende kruidlaag is veelal te wijten aan:






Een dominante exoot
o Prunus serotina,
o Quercus rubra,
o Rhododendron ponticum.
o Pseudotsuga menziesii, etc.
De aanwezigheid van een sterk ontwikkelde stuikvegetatie
o Populierenbos met dichte struiklaag van hazelaar, etc.
De ontwikkelingsfase van het bos: een jong bos in dichtwasfase of stakenfase kan
heel erg donker zijn en de ontwikkeling van een kruidlaag tegengaan
Etc..
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Tabel 6: Bostypen in functie van de bodemtextuur en humustype (uit Cornelis et al. 2009), ingedeeld
volgens de nutriëntenstatus van de standplaats

Bodemtextuur
Zandige bodems
(Z,S,X –bodems)

Nutriëntenstatus van de standplaats
ARM (±63% totale
bosopp)
J2,I2
I3,4,5,6
I1,6
I1
J1,3
C2
H3

Zandleemige
bodems
(L,P –bodems)

MATIG (±11% totale bosopp)

Leem-Kleiige
bodems
(A,E,U,Vbodems)
Humustype

MorDysmoder

H3

H1
I1

G2,3
C2

RIJK (±26% totale
bosopp)
C3
G1
D3,4,5,6
D1,2

H3

H1,2

G2,3,4
C2

C3
D3,4,5,6

Moder

Mullmoder

Zure
mull

Mull
(typische/actieve)

B: Wilgenvloedbos
C1: Elzenbroekbos met Pluimzegge en Moerasvaren
C2: Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei
C3: Elzenbroekbos met Hop en Moerasspirea
D1: Essen-Elzenbos met Moerasspirea
D2: Essen-Elzenbos met Grote Brandnetel
D3: Essen-Elzenbos met Gewone Braam
D4: Essen-Elzenbos met Goudveil en
Reuzenpaardestaart
D5: Essen-Elzenbos met Bloedzuring
D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
E: Iepen-Essenbos
F: Esdoornen-Essenbos
G1: Essen-Eikenbos met Daslook
G2: Essen-Eikenbos met Wilde Hyacint
G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en
Wilde kamperfoelie
G4: Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte
klaverzuring
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G1
E
FB
C1
D1,2

H1: Eiken-Beukenbos met Wilde Hyacint
H2: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte
klaverzuring
H3: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren
I1: Dennen-Eikenbos met Gewone braam
I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en
Pijpenstrootje
I3: Dennen-Eikenbos met Am. vogelkers
I4: Dennen-Eikenbos met Am. eik
I5: Dennen-Eikenbos met Pontische rododendron
I6: Dennen-Eikenbos met Gestreepte witbol en gewoon
struisgras
J1:Berken-Elzenbos met Zomereik
J2: Berken-Elzenbos met Wilde gagel en Veenmos
J3: Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos
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5 Beheerdoelstellingen
Bepaalde doelstellingen hebben een grote impact op het potentieel voor biomassaoogst. De
belangrijkste van deze doelstellingen werden mee opgenomen in het afwegingskader van het
terreininstrument.

5.1 Beslissingsboom deel 1
In het eerste deel van de beslissingsboom worden enkele specifieke doelstellingen
aangehaald om een eerste groot onderscheid te maken tussen:




Geen biomassaoogst
Oogst is mogelijk (verder te bepalen in tweede deel van de beslissingsboom)
Alles oogsten (zowel stam-,tak, en tophout en soms inclusief strooisel en stobben)

Het advies ‘Geen biomassaoogst’ wordt gegeven in zeer specifieke doelstellingen van tel zijn:





Bosreservaat
Betreft het kwetsbare broekbossen* met waardevolle fauna en flora?
Alluviaal bos waar exploitatie onmogelijk is zonder blijvende habitatschade?
Is er een nulbeheer ingesteld om andere redenen? (vb.verouderingseiland,…)

Hetzelfde geldt voor advies ‘Alles oogsten’, dit is aangeraden i.f.v.:





omvorming naar of behoud van heide of heischrale open natuur met een maximum
bedekking van 50% bomen?
Ontwikkeling van habitattype 9190 op arme zandgronden, éénmalige terugzetting
van de bossuccessie?
Botanisch (traditioneel) hakhoutbeheer met focus op voorjaarssoorten of
schraallandsoorten en zeer beperkte aanwezigheid van dood hout?
Een site die extreem brandgevoelig is en waar in het kader van brandpreventie de
afwezigheid van biomassa vereist wordt?

In de sectie keuze-ondersteunde informatie wordt, waar nodig geacht, achtergrondinformatie
gegeven over de doelstellingen. Dit is meestal omdat het gegeven advies voor
biomassaoogst in dit rapport wel compatibel is met de doelstellingen, maar veelal niet
toereikend qua hoeveelheid biomassaoogst om deze doelstelling te bereiken. Om
misverstanden te vermijden worden sommige doelstellingen dus verder toegelicht.
Bij de doelstelling ‘omvorming naar of behoud van heide of heischrale open natuur ‘ worden,
in de sectie keuze-ondersteunde informatie, indicaties gegeven over waar deze doelstelling
het meest potentieel heeft; dit op basis van bosleeftijd, historisch landgebruik en aanwezige
boomsoort. Hierbij hebben voornamelijk recente heidebebossingen op arme standplaatsen
een hoog potentieel. Over het algemeen scoren naaldbossen hoger dan loofbossen omdat de
kans groter is dat ze op armere standplaatsen staan waarop in een recent verleden heide
aanwezig was (hiervoor wordt ook verwezen naar de bosleeftijd, zie § 10).
In het terreininstrument worden praktische indicaties gegeven om dit na te gaan onder de
vorm van 1) de aanwezigheid van specifieke soorten in de kruidlaag, en 2) het gebruik van
beschikbaar kaartmateriaal. Daarnaast worden nodige bijhorende beheermaatregelen
toegelicht.
Bij de doelstelling ontwikkeling habitattype 9190 wordt ook extra informatie voorzien
inclusief bijkomende maatregelen i.f.v. deze doelstelling (gebaseerd op Van Uytvanck & De
Blust 2012).
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5.2 Beslissingsboom deel 2
In het tweede deel van de beslissingsboom komen de volgende doelstellingen en
beheermaatregelen aan bod:






Hakhout en middelhoutbeheer
Behoud van of omvorming naar bostype 9190
Behoud van naaldbossen met karakteristieke soorten voor voedselarme bodem.
Omvorming van naald naar loofhout
Hoge streefwaarden voor de dood hout

Ook bij deze doelstellingen is verdere toelichting voorzien in het deel keuze-ondersteunde
informatie.
Bij de doelstellingen hakhout en middelhoutbeheer, behoud van of omvorming bostype 9190
en behoud van naaldbos met karakteristieke soorten voor voedselarme bodem wordt wat
algemene informatie gegeven over wat er met deze doelstellingen bedoelt wordt. Daarnaast
worden de maatregelen i.v.m. biomassaoogst besproken die nodig zijn om deze doelstelling
te bereiken. Het advies dat ermee overeenstemt (i.e. E4: Intensieve biomassaoogst) is
namelijk compatibel met deze doelstellingen maar in de meeste gevallen niet toereikend.
Extra maatregelen zoals maaien, plaggen en begrazing worden aangehaald.

5.2.1 Hakhout en middelhoutbeheer
Hakhout en middelhout is traditioneel een beheervorm waarbij een zeer beperkte
hoeveelheid dood hout achterblijft in het bestand (Kinds 2003). In het afwegingskader wordt
toch een variant voorgesteld waarbij een deel van het dood hout achter te laten omdat dit
dood hout in deze lichtrijke omstandigheden een habitat kan creëren die niet zo courant
voorkomt in (traditioneel) beheerde bossen. Er wordt advies gegeven te zoeken naar een
evenwicht tussen het achterlaten van dood hout en het geven van een plaats aan de fauna
en flora die gelinkt is met traditioneel hakhoutbeheer waarbij het verwijderen van takhout,
periodiek maaien van bramen en zelf verwijderen van strooisel courante zaken waren (Kind
2003). Afhankelijk van de doelstellingen en de inschattingen van de beheerder zullen
bepaalde maatregelen nodig zijn en zal dood hout al dan niet een plaats krijgen in het
systeem.

5.2.2 Behoud van of omvorming naar bostype 9190
De informatie en maatregelen gelinkt aan het behoud van het habitattype 9190 zijn
gebaseerd op Van Uytvanck & De Blust (2012) en Decleer (2007).

5.2.3 Behoud van naaldbossen met karakteristieke soorten voor
voedselarme bodem.
In naaldbos op arme zandgronden kunnen in de kruidlaag karakteristieke soorten van arme
bodems aanwezig zijn zoals struikhei, gewone dophei, blauwe bosbes, etc (veelal op
heidebebossingen; oud naaldbos met schraallandsoorten als regionaal belangrijk biotoop).
Indien men deze soorten wenst te behouden is enige vorm van verschraling van toepassing.
Op de rijkere standplaatsen kunnen bijkomend beheermaatregelen zoals begrazing, maaien
of lokaal plaggen nodig zijn.

5.2.4 Omvorming van naald- naar loofhout
Over het algemeen zijn loofbomen veeleisender dan naaldbomen qua nutriëntenbehoefte. Bij
de omvorming van naald- naar loofhout is het dan ook aangeraden om zoveel mogelijk
nutriënten in het systeem te houden en dus takhout niet te verwijderen maar verspreid
achter te laten in het bestand. Voor deze doelstelling werd geen keuze-ondersteunde
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informatie gegeven omdat bijkomende beheermaatregelen naar biomassaoogst niet aan de
orde zijn.

5.2.5 Hoge biodiversiteitsdoelen gelinkt aan de dood hout
Onder de sectie keuze-ondersteunde informatie voor dit onderwerp werden verschillende
situaties aangehaald waarbij het behoud van een hoog aandeel dood hout van belang
is/kan zijn. De informatie hiervoor komt voornamelijk uit Kraus en Krumm (2013). De keuze
voor deze doelstelling gaat gepaard met een specifiek advies dat hierop focust en wordt
hierna in §6 in detail besproken.
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6 Biodiversiteit gebonden aan dood hout
De aanwezigheid van dood hout heeft een ingrijpend effect op de het bosecosysteem. Van
groot belang is hierbij de biodiversiteit die direct gelinkt is met de afbraak van deze
biomassafracties, voornamelijk saproxyle kevers en fungi. Daarenboven creëert dood hout
ook een schuilplaats voor andere organismen, heeft het een impact op de bosstructuur (o.a.
creatie van kiemplaatsen en bescherming tegen vraat, etc.) en op de kruidlaag
(Vandekerkhove et al. 2011, 2012).
In het kader van bijkomend biomassaoogst stelt zich de vraag hoeveel biomassa moet
achtergelaten worden om de hieraan gelinkte biodiversiteit te behouden. Op basis van
uitgebreid literatuuronderzoek stelden Kraus & Krumm (2013), in kader van het het
Europese INTEGRATE project, algemene richtlijnen voor dood-houtmanagement op. Hoewel
de minimum hoeveelheid dood hout die een populatie nodig heeft zeer sterk soortafhankelijk
is, werd voor laaglandbossen in Europa een algemene richtlijn van 30-50m³ per ha naar voor
geschoven die geldt voor de meerderheid van de saproxyle gemeenschappen (Figuur 4).
Deze waarde ligt ook in de lijn van de LSVI-waarden voor de bossen in Vlaanderen. Bij de
LSVI-waarden geldt als drempelwaarde dat de hoeveelheid dood hout minimum 4% van de
totale staande voorraad moet bedragen en als streefwaarde (natuurstreefbeeld) wordt de
waarde van 10% vooropgesteld. In volgroeide Vlaamse bossen staat rond de 300-400m³/ha,
wat overeenkomt met een streefwaarde van 30-40m³ dood hout.
Deze grenswaarden liggen voor sommige soorten veel hoger; zo wordt voor Antondiella
citrinella (Bässler & Muller 2012) een grenswaarde van 120m³/ha gevonden en voor
verschillende in holen-broedende vogelsoorten 141 m³/ha (Moning & Muller 2008).

Figuur 4: Grenswaarden voor dood hout (m³/ha) in Europese bossen voor het voorkomen van een
specifieke soort of de totale soortenrijkdom (naar Muller & Bütler 2010), de spreiding is in
het groen aangegeven en de piekwaarde in het rood.

Naast de kwantiteit van het dood hout is ook de kwaliteit van het dood hout van groot
belang. Hierbij wordt gerefereerd naar de boomsoort, de diameterklasse, of het staand of
liggend dood hout is, de expositie t.o.v. direct zonlicht, het afbraakstadium waarin het hout
zich bevindt, etc. Zo zijn er verschillende saproxyle gemeenschappen gebonden aan de
aanwezigheid van smalle diameters, klein dood hout, terwijl andere dan weer instaan voor
de afbraak van grotere fracties dood hout (Kraus & Krumm 2013). Er geldt dus dat fijn en
zwaar dood hout complementaire levensgemeenschappen herbergen en dus beide zeer
relevant zijn voor behoud van dood-houtbiodiversiteit (Vandekerkhove et al. 2011; Brin et al.
2011). Daarenboven zijn de meeste soorten ook gebonden aan naald- of loofhout en zijn er
slechts weinig generalisten die beide koloniseren (Kraus & Krumm 2013).
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De spatiale en temporele component is ook van groot belang. Naarmate het hout afgebroken
wordt verliezen de hieraan gebonden soorten ook hun habitat. Het is daarom van groot
belang dat ze tijdig een nieuwe habitat kunnen vinden in de nabije omgeving. De huidige
kennis over de spreiding van de dood hout elementen in ruimte en tijd en het effect op
saproxyle gemeenschappen is eerder beperkt (Sverdrup-Thygeson et al. 2014). Huidige
adviezen over de opbouw van een functioneel netwerk van dood hout elementen zijn te
vinden in de publicatie van Kraus & Krumm (2013).

6.1 Biodiversiteit gebonden aan oude bossen
Een belangrijk deel van de biodiversiteit in bossen is enkel of hoofdzakelijk afhankelijk van
oude bossen of oud-boselementen (Christensen & Emborg 1996; Vandekerkhove et al.
2011). Over het algemeen is de biodiversiteit gebonden aan dood hout het hoogst op
standplaatsen waar al eeuw(en) doorlopend (niet intensief beheerd) bos aanwezig is (Kraus
& Krumm 2013, p 44). De structuur van deze bossen, de oude kolossale bomen, holen, etc.
zorgden over de eeuwen heen steeds voor een brede variëteit aan unieke microhabitats
waarin een groot aantal dieren, fungi en planten zich hebben weten handhaven. In jonge
bossen en intensief beheerde bossen zijn deze microhabitats veelal niet of zeer beperkt
aanwezig.
In Vlaanderen zijn typische oud-bos elementen gedurende eeuwen uit het bos geweerd
(Vandekerkhove et al. 2011). Bossen werden steeds ‘opgekuist’ waarbij dood hout intensief
werd verwijderd en dikke bomen zo goed als afwezig waren wegens economisch niet
interessant. Het is pas de laatste 30-40 jaar dat de ecologische waarde van dood hout en
veteraanbomen aandacht gekregen heeft binnen het bosbeheer. Op de dag van vandaag is
er gemiddeld 13 m³ dood hout per ha aanwezig in de Vlaamse bossen. Hoewel dit in de lijn
ligt met andere gelijkaardige Europese regio’s, is deze hoeveelheid in onze regio op het
hoogste niveau sinds 500 jaar en waarschijnlijk langer. Toch is dit cijfer nog steeds minder
dan de 10% dood hout die in een natuurlijk bos verwacht wordt (Meyer et al. 2009;
Vandekerkhove 2009). Een gelijkaardig verhaal geldt voor dikke, oude bomen die vroeger
zeldzaam verspreid voorkwamen en nu veel frequenter aanwezig zijn in het bosbeeld. Er kan
dus verondersteld worden dat in Vlaanderen een groot deel van de biodiversiteit gebonden
aan deze oud-boselementen in de loop der jaren sterk gereduceerd is (Vandekerkhove et al.
2011). Het is daarom van extra groot belang dat de plaatsen waar deze biodiversiteit nog
(beperkt) aanwezig is, of kans heeft om zich te vestigen, extra beschermd worden.
Een ander belangrijk aspect is de verbreidingscapaciteit van soorten. Zeker in een landschap
zoals dat van Vlaanderen waar de aanwezige populaties klein zijn en versnippering enorm.
Zo leggen bijvoorbeeld typische oud-bosplanten slechts 20 tot 100m per eeuw af (Hermy &
Verheyen 2007). Hetzelfde geldt voor verschillende typische aan dood hout gebonden kevers
zoals Vliegend hert (Lucanus cervus) die maximaal 1 tot 3 km kunnen afleggen voor
respectievelijk de vrouwtjes en mannetjes (Rink & Sinsch 2007). Thomaes (2009) berekende
dat het Vliegend hert over een periode van 30 jaar zich slechts in een straal van 1 km
verplaatste. Andere aan dood hout gebonden soorten zoals vogels, fungi en de meeste
kevers, hebben een betere verbreidingscapaciteit (Kraus & Krumm 2013, p110-111) en zijn
dan ook reeds aan een opmars bezig in het Vlaamse landschap (eg. zie Figuur 5 uit
Vandekerkhove et al. 2011; Dumortier et al 2005; Van Daele et al. 2010). Toch hinken de
bossen in België nog voor veel specifieke en meer eisende soorten achterop in vergelijking
met de buurlanden (Ódor et al. 2006) en is er een verder opbouw van dood hout in onze
bossen in een functioneel netwerk noodzakelijk (Vandekerkhove et al. 2011).
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Figuur 5: Relatief voorkomen (= verhouding tussen het jaarlijkse aantal waarnemingen van een species
en het totaal aantal waarnemingen van datzelfde jaar) over de laatste 5 decennia van vier
algemeen voorkomende saprolytische fungi in Vlaanderen (Vandekerkhove et al. 2011).

De karakteristieke, veelal zeldzame soortensamenstelling in oude bossen in combinatie met
de beperkte verbreidingscapaciteit van een aantal van deze soorten draagt mede bij tot de
hoge biodiversiteitswaarde van deze bossen en het dood hout hierin aanwezig. Het belang en
behoud van oude bossen en hun soorten is daarenboven extra hoog omdat deze bossen niet
zomaar gecreëerd kunnen worden op enkele decennia of zelfs eeuwen (Hermy & Verheyen
2007). Logischerwijs raden experten steeds aan dergelijk bossen extra te beschermen,
incluis het aanwezige dood hout (o.a. Vandekerkhove et al. 2011; Kraus & Krumm 2013)

6.2 Afbraaksnelheid
De afbraaksnelheid van dood hout hangt af van veel verschillende abiotische en biotische
factoren o.a. boomsoort, (micro)klimaat, vochtgehalte, aanwezige saproxyle
gemeenschappen, etc. (e.g. Boddy 2001; Janisch et al. 2005; Mountford 2002; Meyer et al.
2009).
De afname van het dood-houtvolume in de tijd kan op verschillende manieren gemodelleerd
worden. Veelal wordt een exponentieel model gebruikt (Beets et al 2008), in het bijzonder bij
grotere dimensies. In vele gevallen, voornamelijk bij kleinere dimensies, is ook een lineaire
functie toereikend (Meyer et al. 2009, Vandekerkhove 2011).
Bij het gebruik van deze modellen wordt algemeen gesteld dat de afbraak volledig is op het
moment dat er slechts 5 % overschiet van het oorspronkelijke hoeveelheid dood hout (Meyer
et al. 2009).
Bekijken we de afbraaksnelheid voor beuk dan vinden we in de literatuur een tijdsspanne
voor volledige afbraak van 30-50 jaar terug voor grotere stamdimensies (dbh >10cm) (van
Hees 2003; De Vries & Kuyper 1988; Müller-Using 2005; Christensen & Vesterdal 2003; Rock
et al. 2008) en tussen de 12-18 jaar voor de kleinere fracties dbh (<10cm) (Hövemeyer &
Schauermann 2003, Müller-Using 2005). Het verschil in afbraaksnelheid tussen het saphout
en harthout van een bepaalde soort zal sterk bepalend zijn of er een groot verschil is in
afbraaksnelheid tussen kleine en grote fracties dood hout (Harmon 2009).
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Figuur 6: Verandering in afbraakconstante voor dood hout in functie van de diameter (Harmon 2009)

6.3 Berekeningen en veronderstellingen bij de bepaling van
houtoogst bij biodiversiteitsdoelen
Om het effect van de verschillende exploitatiescenario’s te kunnen doorrekenen werd in
eerste instantie voor een aantal ‘basis’ oogstscenario’s berekend hoeveel dood hout achter
zou blijven, en dit voor de verschillende boomsoorten (zie Tabel 7). Deze berekeningen
gebeurden voor den, eik en beuk; de enigste soorten van bij ons waarvoor in de literatuur
voldoende gedetailleerde data beschikbaar was.
Met behulp van de data in Tabel 7 kunnen dan andere oogstscenario’s berekend worden. Bijvoorbeeld een eikenbestand met enkel stamoogst tijdens de dunningen (21.97 m³/ha) in
combinatie met stamoogst + de oogst van dikke takken bij de eindkap (1.71 m³/ha) geeft
een totaal jaarlijks gemiddelde van 23.68 m³/ha aan dood hout dat achterblijft in het
bestand.
Tabel 7: Basis-oogstscenario’s en de hoeveelheid dood hout die daarbij gemiddeld zou achterblijven per
jaar per ha.

Basis-oogstscenario

Stamoogst

Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid dood hout over
de volledige bedrijfstijd (m³/ha)
Dunning
Eindkap
Totaal
Grove den
3.38
2.70
6.08

(dood hout bestaat uit takhout
met verschillende dimensies)

Eik
Beuk

Stamoogst + oogst dikke takken
(diameter > 7cm)
(dood hout bestaat uit takhout
met diameter <7cm)
Stamoogst+ takoogst (alles)
(dood hout bestaat uit takhout
met diameter <7cm;
restfractie van technische
aard)
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21.97
23.31

13.26
13.82

35.23
30.69

Grove den

3.38

2.70

6.08

Eik
Beuk

3.20
6.33

1.71
3.37

4.91
8.02

Grove den
Eik

0.34
0.32

0.27
0.17

0.61
0.49

Beuk

0.63

0.34

0.80
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Het oogst scenario ‘stamhout+ tophout ‘voor dennen is gelijk aan het oogstscenario
‘stamoogst + takoogst (alles)’. Beide worden gelijkgesteld omdat in een regulier,
bestandsgewijs beheerd naaldbestand de takken zo goed als volledig boven de aftopdiameter
zitten. Dwz dat bij het aftoppen, en het verwijderen van deze toppen, bijna alle takken en
zodoende ook alle bovengrondse biomassa verwijderd wordt. De enkele takken die eventueel
zouden achterblijven bij deze manier van exploitatie zitten vervat in de technische
verliesfactor die bij de berekeningen gehanteerd wordt (zie Tabel 9).
De resultaten in Tabel 7 zijn er gekomen op basis van berekeningen waarbij verschillende
veronderstellingen zijn gemaakt. Deze worden nu verder toegelicht.
Eén van de basisgegevens is de verdeling van de biomassa in de verschillende fracties van
de bomen (stamhout, takhout van verschillende dimensies)(Tabel 8). De bronnen waarvan
de data gebruikt werden voor verder berekeningen staan hieronder in vet gemarkeerd. Deze
bronnen werden geselecteerd omwille van hun graad van detail, representativiteit van de
onderzochte bomen (o.a. dbh) en representativiteit voor de Vlaamse bossen.
Voor Pinus sylvestris werd de data van Pinus nigra van Neirynck et al. (1998) gebruikt
omdat: 1) deze als enigste studie voor naaldhout onderscheid maakt tussen takken met
verschillende diameters; 2) de relatieve verdeling stam vs takhout zeer gelijkaardig is bij de
twee Pinus-soorten.
Tabel 8: Distributie van de biomassa in de verschillende fracties van de boom

Quercus robur
Fagus sylvatica
Pinus nigra
Pinus sylvestris

Stam
Schors
59%
5%
58%
4%
73%
13%
86%
84%
5%
84%

a: André et al. 2010
b: Neiryck et al. 1998
c: Xiao et al. 2012
d: Cienciala 2006
f: de Jong et al. 2011

Tak 1:
diameter
>7cm
23%
17%
0%

Locatie plot en bomen:

Tak 2:
diameter
4cm-7cm
5%
10%
1%
12%
7%
12%

Tak 3:
diameter
<4cm
8%
11%
9%

Naalden

België
België
België
Tsjechië
Nederland

In Tabel 9 worden de andere veronderstellingen die nodig waren voor de berekeningen
weergegeven. De volumes bij dunning en eindkap zijn algemene cijfers in lijn met Jansen et
al. 1996, data bosinventaris, etc. De data van volumes voor samenvallende dunning en
eindkap zijn in lijn met Vandekerkhove et al. (2014) en Cosyns & Vanderkhove et al. (2014).
Voor de data van de afbraaksnelheid van het hout zie p28. Het technisch oogstverlies is een
persoonlijk inschatting van de auteurs.
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4%
2%
2%
4%

Bron
a
a
b
c
d
e

Tabel 9: Veronderstellingen i.v.m. volumes, bedrijfstijden en afbraaksnelheden

Dunning
Eindkap

Den/eik/beuk
Den
Eik/Beuk

Geoogst volume
50 m³/ha
300 m³/ha
400 m³/ha

Dunning + eindkap op hetzelfde
moment (ongelijkjarige,
ongelijkvormige bossen)
Afbraaksnelheid
(95% afgebroken)

60m³/ha

Dunne takken (diameter <7cm)
Dikke takken
Den
(diameter ≥ 7cm)
Eik
Beuk

Technisch oogstverlies bij de oogst van dun takhout

Periode
Elke 8 jaar
Op 60 jaar
Op 120 jaar
Elke 8 jaar (wat
neerkomt op een aanwas
van 7-8m³/ha/jaar)
8 jaar
20 jaar
30 jaar
20 jaar
10% van het dun
takhout

6.4 Totaal volume dood hout in de bestanden
In een bestand zijn er verschillende oorzaken die dood hout in het systeem brengen. Zoals in
vorige paragraaf beschreven komt een deel van het dood hout vrij bij dunningen of een
eindkap. Een tweede bron van dood hout zijn de bomen en takken die aan een natuurlijke
dood sterven. In een beheerd bos wordt dit geschat op 5m³/ha/jaar (experteninschatting
o.a. op basis van Vandekerkhove et al. 2012). Daarnaast zijn er in het huidige bosbeheer
veelal habitatbomen geselecteerd, deze worden niet geëxploiteerd en zullen na het einde van
hun levensloop ook bijdragen tot de dood hout fractie. De veronderstellingen die hieromtrent
gemaakt werden in deze studie zijn te zien in Tabel 10.
Tabel 10: Veronderstellingen m.b.t. de berekening van het dood hout volume dat niet direct gelinkt is
met dunningen en eindkappen.

Hoeveelheid dood hout in beheerde bossen uit natuurlijk
5m³/ha
afsterven van takken en bomen
Habitatbomen
Volume habitatboom
5 m³
Gemiddelde levensduur is 1,5 keer de bedrijfstijd, met een lineaire
afbraaksnelheid over de resterende helft van de volgende (tweede)
bedrijfstijd.
Dit betekent dat : 1 habitatboom
Zorgt jaarlijks
0.63 m³/ha
voor:
5 habitatbomen
1.25 m³/ha
10 habitatbomen

6.25 m³/ha

Combineren we de cijfers van dood hout verkregen uit exploitaties (Tabel 7) met dood hout
uit andere bronnen (Tabel 10), dan krijgen we een beeld van de totale hoeveelheid dood
hout in een bestand.
Als richtlijn voor biodiversiteitsdoelen naar dood hout toe streeft men in onze bossen naar
30-50 m³/ha dood hout (10% volgens de LSVI-streefwaarde; richtlijn van Kraus & Krumm
2013). Voor loofbossen wordt dit richtcijfer van 10% dood hout gehandhaafd. Voor
naaldhout is deze (eerder hoge) streefwaarde minder aan de orde omdat oude naaldbossen
met een hoge ecologische waarde naar dood hout toe in Vlaanderen zo goed als ontbreken.
Daarnaast is het sowieso veel moeilijker om die 10% moeilijker te bereiken in onze
traditioneel beheerde homogene naaldhoutbestanden omdat het takhout slechts een beperkt
aandeel van het totaal volume uitmaakt (zie Tabel 8). In dit rapport gebruiken we voor
naaldbossen daarom de grenswaarde van 4% dood hout die zowel in de LSVI als in CDB
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wordt gehanteerd; dit komt overeen met gemiddeld 12m³. Indien men toch wenst te streven
naar 10% dood hout, dan moet vooral gefocust worden op het behoud van habitatbomen en
snags.
Uit de informatie uit bovenstaande tabellen in combinatie met de relatieve verschil in
volumeopbrengst uit dunningen en eindkap (uit de opbrengsttabellen van Jansen et al. 1996
– voor eik, beuk en grove den met gemiddelde waarde van slechte en goede standplaats)
konden onderstaande scenario’s uitgewerkt worden die tot de gewenste gemiddelde
hoeveelheid dood hout leiden in het bos.
Tabel 11: Mogelijke scenario’s voor loofbossen om gemiddeld 10% (40m³) dood hout te hebben (enkel
stamoogst tijdens de dunningen)

Habitatbomen te
behouden bij de
einkap*

*

Overeenkomstig oogstscenario’s van takhout bij
eindkap (loofhout)

4

Geen oogst

6

Oogst van:

Dun takhout

11

Dik takhout

13

Dun+ dik takhout (alle kruinen)

11

75% dun en dik takhout (3 op 4 kruinen)

9

50% dun en dik takhout (1 op 2 kruinen)

6

25% dun en dik takhout (1 op 4 kruinen)

Habitatbomen die nog aanwezig zijn van de vorige eindkap tellen niet mee

Tabel 12: Mogelijke scenario’s voor naaldbossen om gemiddeld 4% (12m³) dood hout te hebben

ADVIES Naaldhout : 4% dood hout
Oogst stamhout
toegelaten?

Scenario

Bij eindkap en
dunningen

Oogst tak- en tophout toegelaten?

Bij de eindkap

Tijdens dunningen

Habitatbomen
Habitatbomen
te behouden
bij de
eindkap*

A

Ja

Geen

Geen

1

B

Ja

50% takhout
(1 op 2 kruinen)

Geen

2

C

Ja

100% takhout (alle kruinen)

Geen

3

D

Ja

100% takhout (alle kruinen)

E

Ja

100% takhout (alle kruinen)

1 op 4 dunningen 100%
takhout
1 op 2 dunningen 100%
takhout

4
5

*Habitatbomen die nog aanwezig zijn van de vorige eindkap tellen niet mee

Hieronder, in Tabel 13, wordt een overzicht gegeven van het aandeel dood hout dat
verkregen wordt bij toepassing van de verschillende adviezen in dit rapport. Uit de cijfers
blijkt dat, voor loofbossen, zowel het oogstscenario ‘Matige biomassaoogst’ als de ‘Intensieve
biomassaoogst’ toereikend is om gemiddeld >4% dood hout in het ecosysteem te houden.
Dit heeft als consequentie dat er geen specifieke adviezen nodig zijn om naar 4% dood hout
te behalen in loofbossen.
Voor naaldhout blijkt dit, zoals te zien in Tabel 14, niet het geval en zijn aparte richtlijnen
nodig. Daarbij komt dat de hoeveelheid beschikbaar takhout bij naaldbestanden ligt veel
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lager dan deze bij loofbestanden. Daarenboven bestaat het takhout van naaldbestanden
hoofdzakelijk uit takken met een smalle diameter (dbh: <7cm) die sneller afgebroken
worden dan dikke takken. Bij naaldhout is het selecteren van voldoende habitatbomen en het
behouden van snags van groot belang indien voldoende dood hout wenst achtergelaten te
worden.
Tabel 13: Het aandeel dood hout dat verkregen wordt in de verschillende oogstscenario’s/adviezen in
loofbossen.

Oogstscenario
Enkel stamoogst
Oogsten in
functie aandeel
dood hout

Gebaseerd op
richtlijn:
Nutriëntenbalans
10% (LSVI
richtwaarde) =
40m³
4% (LSVIgrenswaarde)=
16m³

Matige oogst:
30% takhout
Intensieve
oogst: 60%
takhout
Alles oogsten

Algemene richtlijn
ANB

Instructies

dood hout
(m³/ha)
36

Habitatbomen
0

41

4+opties

Dun
Eind
Dun
Eind

Stam
Stam
Stam
Stam + opties

Dun
Eind

Stam + 1 op 3 tak
Stam+ alles tak

18

0

Dun
Eind

Stam
Stam + dik
takhout
Stam + 1 op 4 tak
Stam+ alles tak

27

0

20

0

0

0

Dun
Eind

Al het stam-,tak en tophout

Tabel 14: Het aandeel dood hout dat verkregen wordt in de verschillende oogstscenario’s/adviezen in
naaldbossen.

Oogstscenario
Enkel stamoogst
Oogsten in functie
aandeel dood
hout

Gebaseerd op
richtlijn:
Nutriëntenbalans
10% (LSVI
richtwaarde) =
30m³
4% (LSVIgrenswaarde)=
12m³

Matige oogst:
30% takhout
Intensieve oogst:
60% takhout
Alles oogsten

Instructies
Dun
Eind
Dun
Eind

Stam
Stam
Stam
Stam

Dun
Eind

Stam
Stam+ opties

Dun
Eind
Algemene richtlijn
ANB

Stam
Stam + dik
takhout
Dun
Stam + 1 op 4 tak
Eind
Stam+ alles tak
Al het stam-,tak en tophout

dood hout
(m³/ha)
11

Habitatbomen
0
30

11
12

1+opties!

9.3

0

7.8

0

0

0

6.5 Vertaling van de biodiversiteitaspecten naar het
terreininstrument
De link tussen biodiversiteit en bosleeftijd werd gelegd in §6. Hierop verder bouwend werd in
de beslissingsboom van het terreininstrument onder de doelstelling ‘Hoge streefwaarden voor
dood hout?’ de bosleeftijd de locaties met hoge biodiversiteitswaarde te kunnen selecteren.
Dit werd gecombineerd met de wetenschap dat recente bebossingen (na 1940) veelal
bebossingen zijn op landbouwgrond die gedurende verschillende jaren of decennia sterk
bemest is geweest en dus een andere nutriëntenhuishouding heeft dan de andere bossen
www.inbo.be
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(zie o.a. Fichtner et al. 2014) wat interessant was en naar gerefereerd werd onder de
doelstelling: ‘Behoud van naaldbossen met karakteristieke soorten voor voedselarme
bodem?’
Om de bosleeftijd te bepalen werden de volgende kaarten geraadpleegd:





Ferraris (1780),
Vandermaelen (1860),
topografische kaart (1940), en
de landgebruikskaart NARA (huidige situatie)

Op basis van de beschikbare kaarten voor onze regio werd het bos 3 leeftijdsgroepen
onderverdeeld.




Jong bos
Middel-oud bos
Oud bos

De indeling in der verschillende klassen en link met de bebossing op de kaarten wordt in de
tabel hieronder weergegeven.
Ferraris
1780

Vandermaelen
1860

Topo-kaart
1940

Kaart NARA
2014

Oud bos
Oud bos
Oud bos
Middel-oud bos
Jong bos
Bruin: geen bos; Groen: bos

Om te weten of je met oud bos te maken hebt werd in het terreininstrument verwezen naar:


De aangemaakte kaart voor dit rapport die een compilatie is van bovenstaande
kaarten (verkennende analyse)



Een terreinbepaling a.d.h.v. karakteristieke soorten in de kruidvegetatie die een
indicatie kunnen geven over de leeftijd van het bos.

en

In de kruidvegetatie werd hiervoor de link gelegd met typische oud-bosplanten. Hiervoor
werd de lijst van oud-bosplanten gebruikt van Cornelis et al. (2009). Uit de data uit de
tweede bosinventaris werd het aantal oud-bosplantsoorten bepaald per leeftijdsgroep. Het
betreft hier steeds een evaluatie van het aantal oud-bosplanten op een oppervlakte van 15m
x 15m. Uit deze analyse bleek dat er gemiddeld aantal oud-bosplanten verschilde per
leeftijdsgroep. Dit geldt voor matige en rijke standplaatsen, maar was niet duidelijk voor
arme standplaatsen (zie Tabel 3 in het Terreininstrument). Daarom werd op arme
standplaatsen voor de leeftijdsbepaling verwezen naar de aanwezigheid en/of dominantie
van enkele specifieke soorten (zie Tabel 4 in het terreininstrument).
In het terreininstrument werd ook een lijst meegegeven van alle oud-bossoorten volgens
Cornelis et al. (2009) (zie Tabel 5 in het Terreininstrument), zodat geweten is welke soorten
men moet meetellen bij de bepaling van de leeftijd in de voorafgaande tabel. Daarnaast
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werd voor deze soorten de link gelegd met de nutriëntenstatus van de standplaats om de
zoektocht op het terrein te vergemakkelijken. De link tussen oud-bosplanten en
nutriëntenstatus van de standplaats werd als volgt gelegd:
1) eerst werden de bosplantengemeenschappen uit Cornelis et al. (2009) werden
ingedeeld in een bepaalde nutriëntenstatus (zie § 3).
2) Daarna werd per bosplantengemeenschap gekeken of een bepaalde oud bossoort er
aan- of afwezig was op basis van de vegetatietabellen van Cornelis et al. (2009)
(aanwezig betekent dat de soort een presentie heeft van minstens 10% of een
indicatorwaarde >1). Sommige soorten kwamen in lagere aantallen voor en
verschijnen dus niet in de vegetatietabellen van Cornelis et al. (2009). Om te
bepalen in welke omstandigheden deze voorkomen werd beroep gedaan op ander
bronnen waaronder de BWK.
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7 Afbakening van de adviezen voor bijkomende
biomassaoogst.
Er werden 6 verschillende adviezen onderscheiden. Vijf die gelinkt waren met de
bodemvruchtbaarheid en de nutriëntenstatus van de standplaats alsook met de
doelstellingen en één advies (E5) dat uitsluitend gelinkt was met biodiversiteitsdoelen.







E1:
E2:
E3:
E4:
E5:
E6:

Geen biomassaoogst
Enkel stamoogst
Stamoogst + 30% takoogst: Matige biomassaoogst
Stamoogst + 60% takoogst: Intensieve biomassaoogst
Oogst i.f.v. de biodiversiteitsdoelen
Stamoogst + oogst alle takken

Elk van de zes adviezen werd, indien nuttig, nog eens opgedeeld in een advies voor naalden voor loofhout. Deze opdeling volgt uit het verschil in nutriëntenhoeveelheden die loof- en
naaldbestanden vastleggen in hun bovengrondse biomassa (zie §4.1.4).
Per scenario wordt waar nodig ook een onderscheid gemaakt tussen beheertrajecten met:
1) een duidelijk verschil in de tijd tussen dunningen en eindkap, en
2) trajecten waarbij dunningen en eindkappen op (ongeveer) hetzelfde moment
plaatsvinden.
Omdat in het huidig bosbeheer meestal eindkap en dunningen verschillen in de tijd, wordt in
het terrreininstrument hierop gefocust. De adviezen voor beheertrajecten waarbij eindkap en
dunning samenvallen worden in het Terrreininstrument slechts als voetnoot vermeld. In de
toekomst, met de toename van ongelijkjarige ongelijkvormige bossen, kan dit natuurlijk nog
wijzigen en aangepast worden.

Eindkap en dunning verschillen in de tijd
Het betreft hier veelal gelijkjarige, gelijkvormige bestanden. Het typevoorbeeld
hierbij is een gelijkmatige hoogdunning met op het einde een kaalslag.
dunning

dunning

dunning

Dunning

eindkap
tijd

Eindkaptypen die hierbij aansluiten:
kaalslag, schermslag, (femelslag: in mindere mate)
Veelal toegepast in de beheerpakketten:
laagdunning, gelijkmatige hoogdunning, ongelijkmatige hoogdunning,
populierenbeheer (veelal zonder dunningen).
Deze aanpak kan ook bij toekomstbomen en QD-methode toegepast worden
hoewel dan een deel van de voordelen die kunnen verbonden zijn met deze
trajecten (ongelijkjarig- en ongelijkvormigheid) verloren gaan.
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Eindkap en dunning vinden op (ongeveer) hetzelfde moment plaats
Het betreft hier veelal ongelijkjarige, ongelijkvormige bestanden. Het
typevoorbeeld hierbij is een dauerwald (plenterwald, uitkapbos,…) waarbij tijdens
elke doorgang alle beheermaatregelen, van jongwasverpleging tot eindkap, tegelijk
worden uitgevoerd

dunning+
eindkap

dunning+
eindkap

dunning+
eindkap

dunning+
eindkap

dunning+
eindkap

tijd
Eindkaptypen die hierbij aansluiten:
doordunnen (single tree felling), femelslag
Veelal toegepast in de beheerpakketten:
dauerwald, QD-methode, toekomstbomen, middelhout (hooghoutcomponent)
De richtlijnen voor het advies met als hoofdingang biodiversiteit gebonden aan dood hout
zijn uitgewerkt in § 10).
Zoals reeds vermeld werden scenario’s weerhouden op basis van bestaande richtwaarden in
het beleid en in de literatuur (Kint 2013; Meiwes 2010; Boosten et al. 2013; Hagemann et
al., 2008), maar hebben deze waarden geen duidelijke kwantificeerbare oorsprong. Het
advies ‘enkel stamhout oogsten’ en het advies ‘alles oogsten’ zijn logisch en er kon vrij goed
bepaald worden op basis van de beschikbare data op welke standplaatsen en in welke
omstandigheden deze adviezen toe te passen (zie o.a Tabel 4). Maar voor de twee
tussenliggende adviezen (E3 en E4) zijn de gehanteerde grenswaarden eerder een
inschatting van de toelaatbare oogst in verschillende omstandigheden. Deze grenswaarden
kunnen in de toekomst bijgesteld worden als meer data en kennis beschikbaar worden. Voor
de uiteindelijke omzetting van deze twee oogstscenario’s (stamoogst + 30% takhout;
stamoogst + 60% takhout) tot praktische adviezen werd volgende data gebruikt:




Het relatieve aandeel stam- en takhout dat vrijkomt tijdens dunningen t.o.v. de
eindkap voor den, eik en beuk (op basis van Jansen et al. 1996 – gemiddelde van
slechte, matige en goede standplaats –)
De verdeling van de biomassa in de verschillende fracties (voor den, eik en beuk).

Op basis van deze data kon dan berekend worden wat de oogst van 30% of 60% takhout in
de praktijk betekent (resultaten: zie Terreininstrument).
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Tabel 15: De adviezen uit dit rapport vergeleken met bestaande adviezen uit de literatuur. De kleuren
vergelijken het advies uit dit rapport met het advies uit het buitenland (blauw: zelfde
advies; rood: strenger advies – minder bijkomend biomassaoogst; groen: minder streng
advies – meer bijkomend biomassaoogst). In het uiteindelijk terreininstrument werden de
adviezen voor gescheiden eindkap en dunning gehanteerd (het advies voor samenvallende
dunning en eindkap werden als opmerking/voetnoot in het instrument opgenomen).

Standplaatskarakteristieken

Mogelijkheid tot bijkomende biomassaoogst
Huidige studie
(Vlaanderen)

Cacot et al. 2004
(Frankrijk)

Meiwes 2010
(Oostenrijk)

Arme standplaatsen
Geen

Geen

(enkel mogelijk mits
gepaste bemesting)

Geen

Matige standplaatsen
Dunning en eindkap
gescheiden
(gelijkvormige
bestanden)
Dunning en eindkap
samen (ongelijkjarige,
ongelijkvormige
bestanden)
Rijke standplaatsen
Dunning en eindkap
gescheiden (gelijkvormige
bestanden)
Dunning en eindkap samen
(ongelijkjarige,
ongelijkvormige bestanden)
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1 keer in de totale
levensloop, enkel
dikke takken

1 keer in de
totale
levensloop, al
het takhout

1 maal op 4
exploitaties, alle
takken

1 keer in de
totale levensloop

alle takken bij
eindkap +1 op 4
dunningen
1 op 2 exploitaties
alle takken
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Geen restricties

Dik takhout mag
+ 1/3de van het
dun takhout
(bekalking in nabij
verleden/toekomst is
vereist)

Steeds de helft
van het dun
takhout terplaatse laten
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Aangepaste richtcijfers voor hakhout
Omdat bij hakhout het klassieke onderscheid tussen stam- en takhout niet geldt, werden
voor dit beheertype nieuwe oogstrichtcijfers berekend.
Bij het volgen van hakhoutbeheer komt men in de beslissingsboom sowieso bij het scenario
‘E4: intensieve biomassaoogst’ terrecht. Bij de bepaling van de richtcijfers voor hakhout
werd gekeken naar het houtvolume dat bij een ‘klassiek’ E4-scenario met hooghout wordt
weggenomen wordt en dit werd vertaald naar het volume dat mag verwijderd worden bij het
hakhout.
Er wordt dus 85% van het volume verwijderd bij een hooghout beheerd bos. Dit betekend
dat ook 85% van alle takken/telgen bij hakhout mogen geoogst worden. De rest van het
takhout blijft achter volgens de richtlijnen gegeven in het advies. Door het hoger aandeel
takken zullen hierbij wel meer nutriënten afgevoerd worden dan bij het hooghout-scenario,
maar rekening houdend met het historisch hakhoutbeheer, waarbij het verwijderen van alle
takken, inclusief bramen en onkruid de regel was en het feit dat er veelal flora elementen
gebonden zijn aan deze ‘verschraling’, is deze extra afname van nutriënten niet erg.

klassiek’ E4-scenario met hooghout
Volumeaandeel (%)
Stam
63
Tak- en tophout
37
Verwijderd bij E4
(63+37*0.6=) 85

7.1 De randvoorwaarden
De adviezen gaan gepaard van verschillende randvoorwaarden die sturend werken. De
keuzes en onderbouwing van deze randvoorwaarden zijn hieronder weergegeven.
Flexibele interpretatie?
De berekeningen van de hoeveelheden dood hout die verkregen worden via de verschillende
oogstscenario’s/adviezen gaan ervanuit dat het gegeven advies wordt toegepast op lange
termijn. Afhankelijk of er reeds weinig of veel dood hout aanwezig is een bestand zal dit
traag of eerder vlug bereikt worden.
Waar nuttig wordt vermeld:





Wat te doen op een locatie uitzonderlijk veel dood hout aanwezig is (bv. stormval),
meestal ligt dit in de lijn van het originele advies.
Dat, indien er weinig dood hout aanwezig is en dit in de nabije toekomst moet
verhoogd worden (bv. habitatdoelen) er geopteerd kan worden om meer dood hout
achter te laten (bv. in de vorm van habitatbomen) om op die manier het beoogde
aandeel dood hout vlugger te bereiken.
Dat steeds rekening moet gehouden worden met het stand-still principe (dit wordt
uitgelegd in de sectie keuze-ondersteunende informatie in het terreininstrument).

Wanneer oogsten?
‘Het vochtgehalte van een bodem is vaak sterk bepalend voor de draagkracht van die
bodem, en daarmee voor de schade die kan ontstaan bij bosexploitatie. Daarom wordt een
onderscheid gemaakt tussen droge en vochtige omstandigheden. In Vlaanderen valt dit
onderscheid grotendeels samen met zomer en winter, maar ook in de zomer kan de
kwetsbaarheid snel toenemen bij overvloedige regen. Het onderscheid wordt hier dan ook
gelabeld als “vochtige periode” en “droge periode”. Het is echter niet zo dat een hoger
vochtgehalte altijd tot een hogere kwetsbaarheid leidt. Droge zandbodems bijvoorbeeld
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worden makkelijker verstoord als ze kurkdroog ofwel waterverzadigd zijn. Voor bodems met
een hoger leem- en kleigehalte geldt wel dat drogere omstandigheden gunstiger zijn.’ Uit
Goris et al. 2005.
Al deze informatie werd in randvoorwaarden ‘Wanneer oogsten’ en ‘Bodemschade bij
exploitatie’ verwerkt en dit enkel bij de gepaste adviezen (bvb. het advies van Goris et al.
2005 i.v.m. oogst op droge zandbodems -zie hierboven- werd enkel opgenomen waar
zandgronden regelmatig voorkomen, dus in het advies E2 en E6)
Hoewel het laten liggen van de takken houdt een risico in omdat de takken dan reeds als
habitat kunnen ingenomen zijn door verschillende (saproxyle) organismen (ecologische val
cfr. Vandekerkhove et al. 2012).
In het terreininstrument werd dit gegeven vertaald door:



‘Takhout wordt in hetzelfde winterhalfjaar geoogst als het stamhout. Liefst tijdens
dezelfde doorgang en anders zo snel mogelijk’.

Biodiversiteit gebonden aan dood hout
Hierbij wordt het behoud van het aanwezige dood hout benadrukt. Plus dat verschillende
dimensies dood hout moeten behouden blijven, zeker de dikke diameters omdat deze
momenteel in vele Vlaamse bossen nog afwezig zijn.
Op rillen of verspreid?
Hierbij geldt:



Verspreid: enkel op arme bodems waar de bodemvruchtbaarheid primordiaal is om
dus de nutriënten goed te verspreiden.
Op rillen: in alle ander gevallen omdat dit verschillende habitats en gradiënten
creëert voor heel wat organismen (Vandekerkhove et al. 2012).

Mitigerende maatregelen
Op de arme en matige standplaatsen:
‘Bomen kunnen ter plaatse ontschorst worden om de nutriëntenafvoer zoveel mogelijk te
beperken zijn. Bij grove den kan tot 40% van de totale hoeveelheid Ca op die manier in het
ecosysteem blijven. Voor andere macronutriënten en boomsoorten liggen deze waarden
doorgaans lager.’(gebaseerd op Vandekerkhove et al. 2012)
Verschraling?
Indien verschraling een doelstelling kan zijn wordt bij de randvoorwaarden extra advies
gegeven over welke bijkomende maatregelen al dan niet noodzakelijk zijn. Dit advies is
voornamelijk gebaseerd op het Handboek voor beheerders: Europese doelstellingen op het
terrein van Van Uytvanck & De Blust (2012) (en deels op Decleer K. 2007).
Bodemschade bij exploitatie
Zie hierboven bij ‘Wanneer oogsten’. Op rijke standplaatsen waaronder ook de meest
kwetsbare bossen vallen voor exploitatieschade wordt een korte toelichting gegeven en
verwezen naar Goris et al. (2005) voor meer informatie over exploitatieschade en technieken.
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Bijlage 1: Nutriëntenconcentraties in stam, schors,
takhout en naalden
Nutriëntenconcentraties per soort in de verschillende fracties van de bomen (stam, schors,
takhout met diameter >7cm, takhout met diameter <7cm, naalden)
Element

Nutriëntenconcentratie (g/kg)

Pinus nigra – 62 jaar – dbh : 30cm (Neirynck et al. 1998)
stam

schors

tak > 7cm

tak <7cm

naalden

N

1.32

4.14

0.00

5.17

14.11

P

0.07

0.19

0.00

0.38

1.00

K

0.30

1.10

0.00

1.88

5.93

Ca

0.53

1.30

0.00

1.76

1.67

Mg

0.12

0.25

0.00

0.40

0.53

Pinus sylvestris (De Jong 2011)
stam+schors

takken

naalden

N

1.40

4.90

15.93

P

0.12

0.41

1.23

K

0.58

2.45

6.13

Ca

1.05

2.45

3.68

Mg

0.23

0.41

1.23

Quercus robur – dbh : 25cm (Mussche et al. 2010)
stam schors tak > 7cm tak <7cm
N

1.46

6.21

3.46

5.44

P

0.14

0.09

0.15

0.21

K

0.55

1.98

1.49

1.78

Ca

0.31

13.25

2.99

3.30

Mg

0.11

0.59

0.29

0.48

Fagus sylvatica – dbh : 20cm (Mussche et al. 2010)

N
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stam

schors

tak > 7cm

tak <7cm

1.69

7.65

2.41

4.15

INBO.R.2015.6913826

49

50

P

0.05

0.20

0.17

0.24

K

1.09

1.67

1.04

1.38

Ca

1.40

8.38

1.45

2.09

Mg

0.21

0.39

0.22

0.26
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Bijlage 2: Nutriëntenbalansen en bladanalyses
De nutriëntenbalansen en bladanalyses voor de level II proefvlakken werden
opgesteld en geanalyseerd. Deze proefvlakken zijn gegroepeerd op basis van de
nutriëntenstatus waartoe ze behoren volgens de indeling dit rapport (zie Tabel 6 p
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).

Nutriëntenstatus: ARM
1. De Inslag – Brasschaat
Gemeente
Brasschaat

Boomsoorten
Pinus sylvestris

Bodemtype
Zdg(o)3.5

Humustype
Mor

Nutrientenbalans
VOORRAAD (kg/ha)
Bovengrondse biomassa
Strooisellaaga
Minerale bodem
Uitwisselbaar
(80cm)
Vast
INPUT (kg/ha/jaar)
Depositie (natte + droge)
Verwering
OUTPUT (kg/ha/jaar)
Uitloging
Oogst

Stam
Stam + 30% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + 60% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + al het takhout
relatief tov stamoogst

Balans zonder oogst
Balans met
Stam
oogst
Stam + 30% takhout
Stam + 60% takhout
Stam + al het takhout
Percentage bovengrondse biomassa
tov beschikbare voorraad in de
bodem b

N

P

K

Ca

Mg

405.9
1165.2
3503.2
(totaal)

24.0
44.8
453.6
(totaal)

123.6
37.6
91.8
2665

125.6
158.9
21.8
4808.5

28.5
31.6
0.0
2736.1

15.7
nvt

nvt
zeer laag

2.3
2.6

5.2
0.5

1.4
0.5

-7.1

0.0

-1.8

-2.8

-1.2

-5.7
-7.0

-0.3
-0.4

-1.4
-1.9

-2.1
-2.4

-0.5
-0.5

+23.4%

+33.5%

+38.2%

+14.2%

+16.4%

-8.2

-0.5

-2.4

-2.7

-0.6

+44.2%

+63.3%

+72.2%

+26.8%

+30.9%

-9.7

-0.6

-3.0

-3.0

-0.7

+71.4%

+102.4%

+116.7%

+43.3%

+50.0%

8.7
3.0
1.7
0.5
-1.1

0.0
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6

3.1
1.7
1.2
0.8
0.2

2.9
0.8
0.5
0.2
-0.1

0.7
0.3
0.2
0.1
0.0

9%

5%

± duurzaam

± duurzaam

96%
Weinig
duurzaam

70%
Weinig
duurzaam

90%
Weinig
duurzaam

a

Voor N zijn er geen bepalingen in de OL laag
Grenswaarden van duurzaamheid volgens Englisch et al. (2009) (± duurzaam, weinig duurzaam, niet duurzaam). Beschikbare
voorraad is som van de hoeveelheid nutriënten in stooisellaag + de uitwisselbare in de minerale lagen. Voor K, Ca en Mg de
uitwisselbare voorraad bepaald. Voor N en P is de totale hoeveelheid (overschatting van de reële beschikbaarheid)
b
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Overzicht via figuren van 2 oogstscenario’s
20

Massaflux (kg/ha/jaar)

15
10
05
00
N

P

K

Ca

Mg

-05
-10
-15
-20
20

Massaflux (kg/ha/jaar)

15
10
Oogst

05

Uitloging

00
N
-05

P

K

Ca

Mg

Verwering
Depositie

-10
-15
-20

De hoeveelheid nutriënten die jaarlijks in en uit het systeem gaan bij 1) oogst van enkel stamhout
(links) en oogst van stamhout en al het takhout (rechts)
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Bladanalyses
Tabel: Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van
Mellert en Götttlein 2012.

Pinus sylvestris
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

Er is een overmaat van stikstof in het systeem aanwezig. De hoge N-waarden in de naalden
samen met de eerder lage Mg en P waarden zorgen ervoor dat de verhoudingen tussen N en P
en Mg uit balans zijn. Daarenboven lijkt uit bovenstaande figuur een dalende trend te tonen
voor de fosforconcentraties in de naalden. Dit kan wijzen op een lagere beschikbaarheid van
fosfor in het systeem.

2

P-concentratie (g/kg)

N-concentratie (g/kg)

26
24
22
20
18
16
14
12

1,8
1,6
1,4
1,2
1

6

12

5

10

4
3
2
1
0
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K-concentratie (g/kg)

Ca-concentratie (g/kg)

1988 1995 1999 2003 2007 2011

8
6
4
2
0
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Mg-concentratie (g/kg)

2
1,5
1
0,5

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
naalden van de grove dennen in Brasschaat. De
blauwe onderbroken lijnen zijn de
grenswaarden van Mellert en Göttlein (2012).

0

Gemiidelde aanwas (m³/ha/jaar)

Volume-aanwas in het bestand.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 19882010

Pinus sylvestris
85 jaar
269 m³
5.2 m³/ha/jaar
(laag)

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Het systeem bevat momenteel veel stikstof en de groei is o.a. daardoor gelimiteerd door P en
Mg. Zelfs al zou het N-aanbod voor de bomen blijven dalen in de nabije toekomst, dan zouden
eventuele N/Mg en N/P-verhoudingen wel in evenwicht kunnen komen, maar blijven de
eerder lage concentraties van P en Mg waarschijnlijk een probleem voor bijkomende
biomassaoogst. Het verwijderen van het takhout zou vooral een sterke negatieve invloed
hebben op de fosforhuishouding (+102% extra verwijdering uit het systeem t.o.v.
conventionele stamoogst). Hierdoor zou het fosforgebrek enkel problematischer worden.
Advies:
Geen bijkomende biomassaoogst. Enkel bij ‘naaldhout na naaldhout met oog op schraalland
vegetatie’ zou in beperkte mate bijkomende biomassa kunnen geoogst worden. Er kunnen dan
wel nutriëntentekorten optreden met mogelijks een verlies aan groeikracht in de dennen op
(lange) termijn.
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2. Ravels-Noord
Gemeente
Ravels

Boomsoorten
Pinus nigra

Bodemtype
l11Zcg(0)

Humustype
Mor

Bladanalyses
Tabel: Het niveau van nutriëntenconcentraties in de naalden volgens de grenswaarden van Van den
Burg en Schaap (1995).
Pinus nigra

Jaar

N

P

K

Ca Mg

P/N Mg/N

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

Hoog
Voldoende
Laag

Op basis van de eerder beperkte data is er op deze locatie nog geen groot nutriëntentekort. De
hoge stikstofwaarden samen met de eerder lage Mg-concentraties in de naalden zorgen voor
een onevenwichtige N/Mg-verhouding.

Gemiidelde aanwas (m³/ha/jaar)

Volume-aanwas in het bestand.
25
20
15

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Pinus nigra
84 jaar
575 m³
15.2 m³/ha/jaar

10
5
0

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Op basis van de bladanalyses lijkt er nog geen tekort te zijn aan nutriënten. Rekening houdend
met de resultaten van Verstraeten et al. (2012) die op deze locatie in Ravels een nog steeds
aanhoudende verzuring aantoonden en een BC/Al-ratio vonden die onder de grenswaarde lag
waarbij een verhoogd risico voor wortel- en boomgroei zijn vastgesteld (UNECE 2004; Sverdrup
en Warfvinge 1993), wordt geadviseerd om geen of een beperkte bijkomende biomassaoogst
toe te laten..
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3. Wijnendale
Gemeente
Ichtegem

Boomsoorten
Beuk (±80%) Pinus sylvestris (10-20%)

Bodemtype
w9Sdm5

Humustype
Mor

Nutrientenbalans

VOORRAAD (kg/ha)
Bovengrondse biomassa
Strooisellaaga
Minerale bodem
Uitwisselbaar
(80cm)
Vast
INPUT (kg/ha/jaar)
Depositie (natte + droge)
Verwering
OUTPUT (kg/ha/jaar)
Uitloging
Oogst

Stam
Stam + 30% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + 60% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + al het takhout
relatief tov stamoogst

Balans zonder oogst
Balans met
oogst

Percentage bovengrondse biomassa
tov beschikbare voorraad b

N

P

K

Ca

Mg

1027.3
2584.0
11683.3
(totaal)

48.4
79.3
1502.2
(totaal)

465.7
102.2
278.7
7523.6

723.4
329.3
188.2
5825.0

92.2
86.6
25.7
9455.1

15.7
nvt

nvt
zeer laag

4.1
2.6

4.8
0.5

2.1
0.5

-1.9

0.0

-0.3

-1.2

-1.8

-16.4
-19.1

-0.5
-0.7

-8.9
-10.1

-14.6
-16.2

-1.8
-2.0

+16.3%

+39.5%

+13.0%

+11.0%

+13.7%

-26.2

-1.1

-12.6

-19.9

-2.5

+59.9%

+128.5%

+40.8%

+36.4%

+40.8%

-34.9

-1.6

-15.8

-24.6

-3.1

+113.2%

+242.7%

+77.1%

+68.8%

+77.1%

13.8
-2.6
-5.3
-12.4
-21.2

0.0
-0.5
-0.7
-1.1
-1.6

6.3
-2.6
-3.8
-6.2
-9.5

4.1
-10.4
-12.0
-15.7
-20.5

0.8
-0.9
-1.2
-1.7
-2.3

7%

3%

± duurzaam

± duurzaam

112%
Niet
duurzaam

140%
Weinig
duurzaam

82%
Weinig
duurzaam

a

Voor N zijn er geen bepalingen in de OL laag
b
Grenswaarden van duurzaamheid volgens Englisch et al. (2009) (± duurzaam, weinig duurzaam, niet duurzaam). Beschikbare
voorraad is som van de hoeveelheid nutriënten in stooisellaag + de uitwisselbare in de minerale lagen. Voor K, Ca en Mg de
uitwisselbare voorraad bepaald. Voor N en P is de totale hoeveelheid (overschatting van de reële beschikbaarheid)
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Bladanalyses
Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van Mellert
en Götttlein 2012.

Fagus sylvatica
Jaar

N

P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

De bladanalyses wijzen op een tekort aan Ca en Mg. Ook de N-concentraties zijn heel hoog
waardoor er onevenwichten ontstaan met alle andere macronutriënten. We zien een licht
toenemende Ca-concentratie in de bladeren. De Mg-concentraties blijven constant en liggen
net onder de grenswaarde (zie figuur hieronder).
2

P-concentratie (g/kg)

1,8
1,6
1,4
1,2
1

1988
1991
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

N-concentratie (g/kg)

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12

10
8
6
4
2
0
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Ca-concentratie (g/kg)

K-concentratie (g/kg)

12

14
12
10
8
6
4
2
0
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Mg-concentratie (g/kg)

2,5
2
1,5

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
bladeren van de beuken in Wijnendale. De
blauwe lijnen zijn de grenswaarden van
Mellert en Göttlein (2012).

1
0,5
0

Gemiidelde aanwas (m³/ha/jaar)

Volume-aanwas in het bestand.
14
12
10

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Fagus sylvatica
79 jaar
463 m³
9.6 m³/ha/jaar

8
6
4
2
0

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
De historisch hoge N-deposities in dit gebied hebben voor een overmaat aan N in het systeem
gezorgd waardoor alle verhoudingen met andere nutriënten uit balans zijn. Hoewel Ndeposities sterk gedaald zijn gedurende de laatste twee decennia (Verstraeten et al. 2012a,
2012b), blijven de N-concentraties in de beukenbladeren heel hoog en wordt er geen dalende
trend vastgesteld. De tekorten aan Mg en Ca tonen dat bijkomende biomassaoogst niet
gewenst is. Dit blijkt zowel uit de nutriëntenbalansen als uit de bladanalyses.
Op basis van bovenstaande gegevens blijkt de nutriëntenhuishouding eerder problematisch.
Toch zien we dat het bestand een zeer hoge volumeaanwas heeft, tot bijna 10m³/ha/jaar. Dit
is eerder langs de hoge kant en zeker op een armere zandgrond is dit hoog.
De beuken blijken ondanks de hoge stikstofgehalten en gebrek aan sommige macronutriënten
toch goed groeien.
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4. Maasmechelen
Gemeente
Maasmechelen
(Opgrimbie)

Boomsoorten
Pinus sylvestris dominant, Betula pendula,
Quercus robur. Prunus serotina in de onderetage

Bodemtype
w9Zcgt(o)

Humustype
Mor

Bladanalyses
Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van Mellert
en Götttlein 2012.

Pinus sylvestris
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog
Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

P-concentratie (g/kg)

N-concentratie (g/kg)

1999
2001
2003
2005
2007

1999

2001

2003

2005

1999 2001 2003 2005 2007

2007
6

Ca-concentratie (g/kg)

12

K-concentratie (g/kg)

2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

10
8
6
4
2
0

5
4
3
2
1
0

1999
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2001
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2005

2007
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Mg-concentratie (g/kg)

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
naalden van de grove dennen in
Maasmechelen. De blauwe onderbroken
lijnen zijn de grenswaarden van Mellert en
Göttlein (2012).

1999 2001 2003 2005 2007

Gemiidelde aanwas (m³/ha/jaar)

Volume-aanwas in het bestand.
12
10
8

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Pinus sylvestris
71 jaar
277 m³
9.5 m³/ha/jaar

6
4
2
0

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Enkel voor Mg werd een te lage waarde concentratie in de naalden opgemeten, zij het dat
deze net onder de grenswaard viel. De concentraties van alle andere elementen waren hoog
tot zeer hoog en er werden geen duidelijke negatieve trends gedetecteerd. Hieruit wordt
besloten dat bijkomende biomassaoogst mogelijk is. Het opvolgen van de
nutriëntenconcentraties in de naalden is aangewezen zodoende problemen tijdig te
detecteren.
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Nutriëntenstatus: MATIG
5. Hoeilaart
Gemeente
Hoeilaart

Boomsoorten
Fagus sylvatica dominant

Bodemtype
Abc1b

Humustype
Moder

Nutrientenbalans

VOORRAAD (kg/ha)
Bovengrondse biomassa
Strooisellaaga
Minerale bodem
Uitwisselbaar
(80cm)
Vast
INPUT (kg/ha/jaar)
Depositie (natte + droge)
Verwering
OUTPUT (kg/ha/jaar)
Uitloging
Oogst

Stam
Stam + 30% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + 60% takhout

N

P

K

Ca

Mg

1122.0

52.8

508.6

790.1

100.7

759.6

56.2

71.1

255.2

48.0

8218.3
(totaal)

6467.6
(totaal)

616.68
44387.7

785.86
15201.7

0
37065.6

14.8
nvt

nvt
zeer laag

2.5
3.4

5.8
2.9

1.3
0.9

-3.6

0.0

-3.1

-4.6

-2.3

-13.5
-15.7

-0.4
-0.6

-7.3
-8.3

-12.0
-13.3

-1.5
-1.7

+16.3%

+39.5%

+13.0%

+11.0%

+13.7%

-21.5

-0.9

-10.3

-16.3

-2.0

+59.9%

+128.5%

+40.8%

+36.4%

+40.8%

-28.7

-1.4

-13.0

-20.2

-2.6

+113.2%

+242.7%

+77.1%

+68.8%

+77.1%

Balans zonder oogst
Balans met
Stam
oogst
Stam + 30% takhout
Stam + 60% takhout
Stam + al het takhout

11.19
-2.3
-4.5
-10.3
-17.5

0.00
-0.4
-0.6
-0.9
-1.4

2.80
-4.5
-5.5
-7.5
-10.2

4.13
-7.8
-9.2
-12.2
-16.1

-0.07
-1.5
-1.7
-2.1
-2.6

Percentage bovengrondse biomassa
tov beschikbare voorraad b

12%

1%

± duurzaam

± duurzaam

74%
Niet
duurzaam

76%
Weinig
duurzaam

210%
Niet
duurzaam

relatief tov stamoogst

Stam + al het takhout
relatief tov stamoogst

a

Voor N zijn er geen bepalingen in de OL laag
b
Grenswaarden van duurzaamheid volgens Englisch et al. (2009) (± duurzaam, weinig duurzaam, niet duurzaam). Beschikbare
voorraad is som van de hoeveelheid nutriënten in stooisellaag + de uitwisselbare in de minerale lagen. Voor K, Ca en Mg de
uitwisselbare voorraad bepaald. Voor N en P is de totale hoeveelheid (overschatting van de reële beschikbaarheid))
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Bladanalyses
Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van Mellert
en Götttlein 2012.

Fagus sylvatica
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

P-concentratie (g/kg)

26
24
22
20
18
16
14
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

12

62

4
2
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2013

0
2011

0

6

2009

2

8

2007

4

10

2005

6

12

2003

8

14

1999

K-concentratie (g/kg)

10

Ca-concentratie (g/kg)

12

2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

2001

N-concentratie (g/kg)

28
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Mg-concentratie (g/kg)

2,5
2
1,5
1

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
bladeren van de beuken in Hoeilaart. De
blauwe onderbroken lijnen zijn de
grenswaarden van Mellert en Göttlein (2012).

0,5
0

Gemiidelde aanwas (m³/ha/jaar)

Volume-aanwas in het bestand.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Fagus sylvatica
105 jaar
506 m³
10.6 m³/ha/jaar

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
De concentraties van alle macronutriënten lagen steeds duidelijk boven de minimum
grenswaarden (uitzondering Mg die met zijn grillig verloop in 2003 en 2007 onder de
grenswaarde dook, maar er in de volgende metingen terug duidelijk boven zat). Er werden
geen duidelijke negatieve trends gedetecteerd. Hieruit wordt besloten dat bijkomende
biomassaoogst mogelijk is. Uit de nutriëntenbalans blijkt wel dat zich op termijn problemen
kunnen voordoen, vooral voor K en Mg. Hoewel de waarden van deze elementen in de
bladeren momenteel hoog liggen is het opvolgen van de nutriëntenconcentraties in de
bladeren aangewezen zodoende problemen tijdig te detecteren.
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6. Aelmoeseneiebos
Gemeente

Boomsoorten

Bodemtype

Humustype

Gontrode

Fagus sylvatica, Quercus robur, en in mindere mate Larix
decidua en Castanea sativa

u6Lhby

Moder

Nutrientenbalans

VOORRAAD (kg/ha)
Bovengrondse biomassa
Strooisellaaga
Minerale bodem
Uitwisselbaar
(80cm)
Vast
INPUT (kg/ha/jaar)
Depositie (natte + droge)
Verwering
OUTPUT (kg/ha/jaar)
Uitloging
Oogst

Stam
Stam + 30% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + 60% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + al het takhout
relatief tov stamoogst

Balans zonder oogst
Balans met
oogst

Percentage bovengrondse biomassa
tov beschikbare voorraad b

N

P

K

Ca

Mg

1017.6
1567.1
9422
(totaal)

50.79
83.2
1187.1
(totaal)

421.17
202.5
2794.61
61622.09

761.4
710.2
12783.18
7665.92

87.8
120
4334.41
51649.09

13.9
nvt

nvt
zeer laag

1.8
3.4

5.7
2.9

1.5
0.9

-14.1

0.0

-10.9

-9.2

-4.1

-11.8
-15.0

-0.6
-0.7

-5.4
-6.8

-10.1
-12.6

-1.1
-1.4

+27.1%

+30.0%

+25.6%

+24.6%

+24.3%

-20.5

-1.0

-8.7

-16.0

-1.8

+73.6%

+78.9%

+61.6%

+57.3%

+61.9%

-28.1

-1.4

-11.7

-21.0

-2.4

+138.2%

+148.3%

+115.7%

+107.5%

+116.6%

-0.2
-12.0
-15.2
-20.7
-28.3

0.0
-0.6
-0.7
-1.0
-1.4

-5.7
-11.1
-12.5
-14.4
-17.3

-0.5
-10.7
-13.2
-16.5
-21.6

-1.7
-2.8
-3.1
-3.5
-4.1

9%

4%

14%

6%

2%

± duurzaam

± duurzaam ± duurzaam

±duurzaam ± duurzaam

a

Voor N zijn er geen bepalingen in de OL laag
b
Grenswaarden van duurzaamheid volgens Englisch et al. (2009) (± duurzaam, weinig duurzaam, niet duurzaam). Beschikbare
voorraad is som van de hoeveelheid nutriënten in stooisellaag + de uitwisselbare in de minerale lagen. Voor K, Ca en Mg de
uitwisselbare voorraad bepaald. Voor N en P is de totale hoeveelheid (overschatting van de reële beschikbaarheid)
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Bladanalyses
Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van
Mellert en Götttlein 2012.

Quercus robur
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

32

2,2

P-concentratie (g/kg)

N-concentratie (g/kg)

30
28
26
24
22
20
18
16

2
1,8
1,6
1,4
1,2

14
1
1988
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

12

12
10
8
6
4

Ca-concentratie (g/kg)

K-concentratie (g/kg)

14

14
12
10
8
6
4

2

2

0

0
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Mg-concentratie (g/kg)

2,5
2
1,5
1

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
bladeren van de eiken in Gontrode. De blauwe
onderbroken lijnen zijn de grenswaarden van
Mellert en Göttlein (2012).

0,5
0

Gemiidelde aanwas (m³/ha/jaar)

Volume-aanwas in het bestand.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Quercus robur
96 jaar
433 m³
10.0 m³/ha/jaar

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
In deze situatie tonen de bladanalyses duidelijk dat er geen problemen zijn. Er zitten heel wat
nutriënten in de bosbodem en volgens de gehanteerde grenswaarden van Englisch et al.
(2009) is bijkomend biomassaoogst op een duurzame manier mogelijk.
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7. Meerdaal
Gemeente

Boomsoorten

Bodemtype

Humustype

Sint-JorisWeert

Quercus robur dominant, in mindere mate aanwezig Acer
pseudoplatanus, Fagus sylvatica

Aba(b)1b

Moder

Bladanalyses
Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van Mellert
en Götttlein 2012.

Quercus robur
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

2,2

P-concentratie (g/kg)

N-concentratie (g/kg)

28
26
24
22
20
18
16

1,8
1,6
1,4
1,2

14

1
1999 2001 2003 2005 2007

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1988

12

14

14

Ca-concentratie (g/kg)

K-concentratie (g/kg)

2

12
10
8
6
4

12
10
8
6
4

2

2

0

0
1999 2001 2003 2005 2007
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Mg-concentratie (g/kg)

2,5
2
1,5

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
bladeren van de eiken in Meerdaal. De blauwe
onderbroken lijnen zijn de grenswaarden van
Mellert en Göttlein (2012).

1
0,5
0
1999 2001 2003 2005 2007

Gemiidelde aanwas (m³/ha/jaar)

Volume-aanwas in het bestand.
14
12
10

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Quercus robur
?? jaar
311 m³
5.6 m³/ha/jaar

8
6
4
2
0

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Er waren in de volledige meetperiode (1999-2007) geen nutriëntentekorten noch duidelijke
negatieve trends in de concentraties in de bladeren. Hieruit wordt besloten dat bijkomende
biomassaoogst mogelijk is. Het opvolgen van de nutriëntenconcentraties in de bladeren is
aangewezen zodoende problemen tijdig te detecteren.
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8. Hallerbos
Gemeente

Boomsoorten

Bodemtype

Humustype

Halle

Fagus sylvatica

Abp op Abc

Moder

Bladanalyses
Tabel: Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van
Mellert en Götttlein 2012.

Fagus sylvatica
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

24

P-concentratie (g/kg)

N-concentratie (g/kg)

26

22
20
18
16
14
12

2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1999 2001 2003 2005 2007

19881995199719992001200320052007

14

10

Ca-concentratie (g/kg)

K-concentratie (g/kg)

12

8
6
4
2
0
1999 2001 2003 2005 2007
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1999 2001 2003 2005 2007
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Mg-concentratie (g/kg)

2,5
2

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
bladeren van de beuken van Hallerbos. De
blauwe onderbroken lijnen zijn de
grenswaarden van Mellert en Göttlein (2012).
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20
18
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0

Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Fagus sylvatica
70 jaar
388 m³
15.9 m³/ha/jaar

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Tijdens de volledige meetperiode (1999-2007) werd enkel voor de Mg-concentratie twee maal
een te lage waarde in het blad opgemeten, de concentraties van alle andere elementen lagen
steeds boven de grenswaarden. Negatieve trends in de bladconcentraties zijn niet zeer
duidelijk en lijken niet problematisch. Hieruit wordt besloten dat bijkomende biomassaoogst
mogelijk is. Het opvolgen van de nutriëntenconcentraties in de bladeren is aangewezen
zodoende problemen tijdig te detecteren.
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9. Houthulstbos
Gemeente

Boomsoorten

Bodemtype

Humustype

Houthulst

Quercus robur, Fagus sylvatica en in mindere mate
Castanea sativa

Phg(o)2.5-5

Moder

Bladanalyses
Tabel: Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van
Mellert en Götttlein 2012.

Quercus robur
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

28

P-concentratie (g/kg)

N-concentratie (g/kg)

30
26
24
22
20
18
16
14
2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1991

1988

12

1999

Ca-concentratie (g/kg)

14

K-concentratie (g/kg)

2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

12
10
8
6
4
2

2001

2003

2005

2007

14
12
10
8
6
4
2
0

0
1999
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2007
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Mg-concentratie (g/kg)

2,5
2
1,5

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de bladeren
van de zomereiken van Houthulstbos. De blauwe
onderbroken lijnen zijn de grenswaarden van
Mellert en Göttlein (2012).
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Boom
Leeftijd
Staande voorraad 2010
Gemiddelde aanwas 1988-2010

Quercus robur
92 jaar
268 m³
6.8 m³/ha/jaar

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Bijkomende biomassaoogst wordt afgeraden omdat er negatieve trends waarneembaar zijn in
de nutriëntenconcentraties van de bladeren en omdat er reeds tekorten via de bladanalyses
werden gedetecteerd voor Ca en Mg. Het bos bevindt zich op een eerder arme,
gepodzoliseerde bodem. Bijkomende biomassaoogst tov het type oogst dat de laatste jaren
werd uitgevoerd is niet mogelijk, het is aangeraden om de intensiteit van de oogst juist te
verlagen.
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10. Buggenhout
Gemeente

Boomsoorten

Bodemtype

Humustype

Buggenhout

Fagus sylvatica en Quercus robur

Lccy(o)

Moder

Bladanalyses
Tabel: Het niveau van nutriëntenconcentraties in de bladeren/naalden volgens de grenswaarden van
Mellert en Götttlein 2012.

Fagus sylvatica
Jaar
N P

K

Ca Mg

N/P N/K N/Ca N/Mg
Normaal
Te hoog

1999
2001
2003
2005
2007

Tekort
Normaal
Luxeconsumtie

28

P-concentratie (g/kg)

N-concentratie (g/kg)

26
24
22
20
18
16
14
12

Ca-concentratie (g/kg)

K-concentratie (g/kg)

14
12
10
8
6
4
2
0

2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1999

2001

1999

2001

2003

2005

2007

14
12
10
8
6
4
2
0

1999
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Mg-concentratie (g/kg)

2,5
2
1,5

Figuur: De nutriëntenconcentraties in de
bladeren van de beuken van Buggenhout. De
blauwe onderbroken lijnen zijn de
grenswaarden van Mellert en Göttlein (2012).
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Staande voorraad 2010
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Fagus sylvatica
154 jaar
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4
2
0

Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Bijkomende biomassaoogst wordt afgeraden omdat er negatieve trends waarneembaar zijn in
de nutriëntenconcentraties van de bladeren en omdat er reeds tekorten via de bladanalyses
werden gedetecteerd voor Ca. Bijkomende biomassaoogst tov het type oogst dat de laatste
jaren werd uitgevoerd is niet mogelijk, het is aangeraden om de intensiteit van de oogst juist
te verlagen.
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Nutriëntenstatus: RIJK
11. Aelmoeseneie 2
Gemeente

Boomsoorten

Bodemtype

Humustype

Gontrode

Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Populus sp. en

16Ed/hb

Mull

ander inheems loofhout

Nutrientenbalans

VOORRAAD (kg/ha)
Bovengrondse biomassa c
Strooisellaaga
Minerale bodem
Uitwisselbaar
(80cm)
Vast
INPUT (kg/ha/jaar)
Depositie (natte + droge)
Verwering
OUTPUT (kg/ha/jaar)
Uitloging
Oogst c

Stam
Stam + 30% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + 60% takhout
relatief tov stamoogst

Stam + al het takhout
relatief tov stamoogst

Balans zonder oogst
Balans met
Stam
c
Oogst
Stam + 30% takhout
Stam + 60% takhout
Stam + al het takhout
Percentage bovengrondse biomassa
tov beschikbare voorraad b

N

P

K

Ca

Mg

1017.6

50.7

421.1

761.4

87.8

153

7.6

25.9

80

23

18878
(totaal)

1071
(totaal)

835
28300

18290
2733

1547
24831

23
nvt

nvt
zeer laag

3.1
3.4

7.8
2.9

2.5
0.9

-27.5

0

-4.6

-90.6

-11.8

-11.8
-15.0

-0.6
-0.7

-5.4
-6.8

-10.1
-12.6

-1.1
-1.4

+27.1%

+30.0%

+25.6%

+24.6%

+24.3%

-20.5

-1.0

-8.7

-16.0

-1.8

+73.6%

+78.9%

+61.6%

+57.3%

+61.9%

-28.1

-1.4

-11.7

-21.0

-2.4

+138.2%

+148.3%

+115.7%

+107.5%

+116.6%

-4.50
-16.3
-19.5
-25.0
-32.6

0.00
-0.6
-0.7
-1.0
-1.4

1.90
-3.5
-4.9
-6.8
-9.8

-79.90
-90.0
-92.5
-95.9
-100.9

-8.40
-9.5
-9.8
-10.2
-10.8

5%

5%

49%

4%

6%

± duurzaam

± duurzaam ± duurzaam

±duurzaam ± duurzaam

a

Voor N zijn er geen bepalingen in de OL laag
b
Grenswaarden van duurzaamheid volgens Englisch et al. (2009) (± duurzaam, weinig duurzaam, niet duurzaam). Beschikbare
voorraad is som van de hoeveelheid nutriënten in stooisellaag + de uitwisselbare in de minerale lagen. Voor K, Ca en Mg de
uitwisselbare voorraad bepaald. Voor N en P is de totale hoeveelheid (overschatting van de reële beschikbaarheid))
c
Omdat er geen info beschikbaar was over de voorrraad en nutriëntenverdeling in de stam, takken, etc van de boomsoorten op deze
locatie, werden de bestandsgegevens van het ander plot in het Aelmoeseneiebos gebruikt om de afvoer van nutriënten te bepalen.
Dit is waarschijnlijk een overschatting van het reëel volume.
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Besluit naar potentieel voor bijkomende biomassaoogst
Er zitten heel wat nutriënten in de bosbodem en volgens de gehanteerde grenswaarden van
Englisch et al. (2009) is bijkomend biomassaoogst op een duurzame manier mogelijk.
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