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Biodiversiteit dankzij Kwaliteitshout  

Bij bosherstel op zandgrond 

Wat gaan we doen? 

 

1. Bosherstel op zand 

2. Maatregelen biodiversiteitsherstel 

3. Duurzaam verdienmodel onder bosherstel 

4. Kwaliteits (loof) hout op zand 
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Oerboslandschap op zandgronden 

Op ‘droge’ zandgrond:  

• Linden-Eikenbos 

• Bruine bosbodem  

• Grote diversiteit aan bos-soorten 

Uitlogen bruine bosgrond Ontstaan van podzol & stuifzand 
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Problematiek biodiversiteit 
Van bossen op zand 

 

Lage biodiversiteit in jonge bossen op zandgronden.  

• Voormalige degradatie tot heide / stuifzand 

• Bosgebonden soorten verdwenen 

• Bosontwikkeling heeft tijd nodig 

• Ook bomen jong 

 

Aanwezige biodiversiteit vaak ‘heidebiodiversiteit’.  

• Behoud hiervan zet bosontwikkeling op slot. 

 

Biodiverser bos 
 

 

Wat is biodiversiteit? 

• Soorten-diversiteit: 

– Geschiktheid voor soorten 

– Breedte voedselpiramide 

 

• Functionele biodiversiteit:  
Wat is er nodig om het systeem goed te laten functioneren? 

– Bodemfauna: afbraak en mengen: regenwormen, potwormen, e.d.,  

– Schimmels, afbraak en mycorrhiza,  

– … 

– Boom- en struiksoorten met rijk strooisel: 

 Verhogen debiet nutriëntenpomp 

 Verhogen stroomsnelheid nutrientenpomp 
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Knelpunten bij verhogen 
biodiversiteit 

• Slechte nutriënten- en vochtvoorziening  
– Degradatie: Voormalige heide / stuifzand.  

– Verzuring 

• Eenzijdige boomsoorten samenstelling, vnl grove den en eik 

• Weinig structuur, horizontaal & verticaal 

• Vrijwel ontbreken aftakelingsfase + dood hout 

 
 

 

2. Maatregelen 
biodiversiteitsherstel 

1. Bosherstel op zand 

2. Maatregelen biodiversiteitsherstel 

3. Duurzaam verdienmodel onder bosherstel 

4. Kwaliteits (loof) hout op zand 
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Verhogen # Boomsoorten  

Inbrengen: 
• winterlinde, 
• haagbeuk 
• zoete kers 
• gewone esdoorn 
• Noorse esdoorn 
• hazelaar 
• tamme kastanje 
• wintereik 
• beuk 
• ratelpopulier 
• … 
Maar ook 
• boomhazelaar 
• noten 

– wal- 
– zwarte 
– hybride 

• hicory 
• plataan 
• … 

 
Vuistregel: 1 zaadboom per soort per 1/4 ha 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPqpiD1fnSAhXIJcAKHaFNCPgQjRwIBw&url=http://www.ecopedia.be/29/natuurtypes/Dennen-Eikenbos_met_Bochtige_smele_en_Pijpenstrootje&bvm=bv.150729734,d.ZGg&psig=AFQjCNGEoOhcNpKOf3IcZoX9W68x8UtSaQ&ust=1490806438145563
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqX48vfWAhXMZVAKHeTtC8wQjRwIBw&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel%3D84&psig=AOvVaw3EQMdmvIUiTNhVdXlnN69C&ust=1508337955235515


26-2-2018 

3 

Bossuccessie gewenst 
Bos weerbaar maken: inbrengen opvolgersoorten 

Winterlinde, 

Esdoorn 

Hazelaar 

Haagbeuk 

Eur. Vogelkers 

Tamme kastanje 

Beuk 

… 

Vergroten aandeel 
Rijk strooisel soorten  

Inbrengen: 

• winterlinde, 

• haagbeuk 

• zoete kers 

• gewone esdoorn 

• Noorse esdoorn 

• hazelaar 

• tamme kastanje 

• wintereik 

• beuk 

• ratelpopulier 

• … 

Maar ook 

• boomhazelaar 

• noten 

– wal 

– zwarte 

– hybride 

• hicory 

• Plataan 

• … 

 

 

EIK BERK 

Amerikaanse 

vogelkers 

Vogelkers-strooisel leidt tot een sterk verbeterde humusvorming 
 
Humusprofielen van zelfde bodem, verschillende boomsoorten. Heesch, 2016 

• Voor omslag naar een zichzelf verrijkend 
systeem is op zangrond dominantie van rijk 
strooiselsoorten in het kronendak 
noodzakelijk 

Versterken structuur 
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Versterken structuur 

• Vraagt om herhalend beheer 

• Totdat de oudste bosdelen spontaan aftakelen 

• 100 – 200 jaar? 

18 
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Aftakelingsfase 19 

Biodiverser bos = Productiever bos 

Verhoogde nutriëntenbeschikbaarheid 

Boomsoorten met rijk strooisel (en slow release mineralengift) 

• Meer nutriënten door verminderen uitspoelen 

• Meer kation bindingsplaatsen (klei-humuscomplex) 

• Hogere omloopsnelheid nutriënten 

Verbeterde nutiëntenbenutting 

Meer boomsoorten 

• Betere ontsluiting bodem 

Beter vochtvoorziening en –benutting 

Meerboomsoorten + rijk strooisel + optimaliseren hydrologie 

• Verbeteren vochthoudend vermogen (stabiele humus + kruimelige Ah) 

• Tegengaan verdroging  

Betere lichtbenutting 

Meer boomsoorten + verjongen onder scherm 

• Gelaagdheid 
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Sauener Wald als voorbeeld 

• 1000 ha grove dennenplantage, verworven in 1912 

• Vanaf 1913 geleidelijke onderplant met loofhout, vooral eik, beuk, Am eik. 

• Maar ook: linde, esdoorn, ratelpopulier,  … , robinia, boomhazelaar, zwarte noot, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Humusontwikkeling 

• Bijgroei: 6 m3/ha in 1912 → 12 m3/ha  in 1994. 

 
21 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1912 1968 1994

Mullmoder

Moder

Mormoder

Mor

3. Duurzaam verdienmodel 

1. Bosherstel op zand 

2. Maatregelen biodiversiteitsherstel 

3. Duurzaam verdienmodel onder bosherstel 

4. Kwaliteits (loof) hout op zand 
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Herstelbeheer 50 à 100 jr 

• Betaalbaarheid beheer: financiële 
drager 

• Continuïteit beheer: systeem 
ontwikkelen dat logisch is om mee door 
te gaan op ingeslagen weg 
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Herstel bosbiodiversiteit  
Vraagt om:  

• Geld 

• Tijd 

• Continuïteit. 

 

Benodigd is bosbeheersysteem dat: 

• eigen kosten dekt, 

• gedurende lange tijd 

• zichzelf in stand houdt 

• en inherent bijdraagt aan productiviteit, veerkracht en biodiversiteit 

 

 
 

 

Opzoek naar het ideale bosbeheer  

Economisch: 

• Rendabel 

• Inherente beheercontinuiteit 

Ecologisch 

• Grote variatie aan boomsoorten  

• Rijk strooiselsoorten dominant 

• Permanent structuurrijk 

• Aftakelende en dode bomen 
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Opzoek naar het ideale bosbeheer  

Economisch: 

• Rendabel = Houttteelt 

• Inherente beheercontinuïteit 

Ecologisch 

• Grote variatie aan boomsoorten  

• Rijk strooiselsoorten dominant 

• Permanent structuurrijk 

• Aftakelende en dode bomen 
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 Wil je kwaliteitshout dan is er beheer 
nodig … 

Opzoek naar het ideale bosbeheer  
Economisch: 

• Rendabel = Houttteelt 

• Inherente beheercontinuïteit = Duidelijk en 
overtuigend productiedoel 

Ecologisch 

• Grote variatie aan boomsoorten  

• Rijk strooiselsoorten dominant 

• Permanent structuurrijk 

• Aftakelende en dode bomen 
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Opzoek naar het ideale bosbeheer  
Economisch: 

• Rendabel = Houttteelt 

• Inherente beheercontinuïteit = Duidelijk en 
overtuigend productiedoel 

Ecologisch 

• Grote variatie aan boomsoorten  

• Rijk strooiselsoorten dominant 

• Permanent structuurrijk 

• Aftakelende en dode bomen = OAD 
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OAD Netwerk 
Oude, aftakelende en dode bomen 
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Bosrefugia 

Habitatboomgroepen 

Habitatbomen 

Bosgroep Zuid Nederland 

Dode en oude bomen, vak 

Dode en oude bomen, groep 

Geringde bomen, oude bomen 

Opzoek naar het ideale bosbeheer  
Economisch: 

• Rendabel = Houttteelt 

• Inherente beheercontinuïteit = Duidelijk en 
overtuigend productiedoel 

Ecologisch 

• Grote variatie aan boomsoorten  

• Rijk strooiselsoorten dominant 

• Permanent structuurrijk = Uit- en groepenkap 

• Aftakelende en dode bomen = OAD 
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Opzoek naar het ideale bosbeheer  
Economisch: 

• Rendabel = Houttteelt 

• Inherente beheercontinuïteit = Duidelijk en 
overtuigend productiedoel 

Ecologisch 

• Grote variatie aan boomsoorten = aanplant 

• Rijk strooiselsoorten dominant 

• Permanent structuurrijk = Uit- en groepenkap 

• Aftakelende en dode bomen = OAD 
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Aanplant  
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Langdurige inspanning 

Behoefte aan geïntegreerd langdurig verdienmodel 

Opzoek naar het ideale bosbeheer  
Economisch: 

• Rendabel = Houttteelt 

• Inherente beheercontinuïteit = Duidelijk en 
overtuigend productiedoel 

Ecologisch 

• Grote variatie aan boomsoorten = aanplant 

• Rijk strooiselsoorten dominant = kwaliteitshout 

• Permanent structuurrijk = Uit- en groepenkap 

• Aftakelende en dode bomen = OAD 
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4. Kwaliteits loofhout op zand 

1. Bosherstel op zand 

2. Maatregelen biodiversiteitsherstel 

3. Duurzaam verdienmodel onder bosherstel 

4. Kwaliteits (loof) hout op zand 
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Rijk strooisel soorten  

• winterlinde, 

• haagbeuk 

• zoete kers 

• gewone esdoorn 

• Noorse esdoorn 

• hazelaar 

• Am vogelkers 

• ratelpopulier 

• berk 

Maar ook 

• boomhazelaar 

• noten 

– wal 

– zwarte 

– hybride 

• hicory 

• plataan 

• … 

Don’t use the Q-word 

Boomgericht bosbeheer waarbij: 

• Op zandgrond 

• Loofbomen met rijk strooisel 

• > 60 cm dik worden 

• Vóór ze aftakelen 

 

• Wie kent zo’n beheerconcept? 
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Partners 

www.eco2eco.info 
@projecteco2eco   fb/projecteco2eco 


