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Aanleiding 

De grauwe abeel (Populus x canescens) is een van de boomsoorten waarvoor bij 

(her)bebossing subsidie kan aangevraagd worden. Om in aanmerking te komen voor 

subsidiëring is bij aankoop van grauwe abeel een leveranciersdocument (vroeger ook wel 

herkomstattest genoemd) vereist. Dat is een wettelijk verplicht document dat de 

verkoper/boomkweker moet afleveren voor bosbouwkundig teeltmateriaal. Actueel is geen 

plantsoen van grauwe abeel in de handel verkrijgbaar met een leveranciersdocument. 

In de winter van 2014-2015 oogstte een boomkwekerij in Limburg materiaal van grauwe 

abeel. Het zou materiaal van de kloon ‘De Moffart’ betreffen. Verspreid in Vlaanderen heeft 

ook het INBO klonen van grauwe abeel geoogst. 

Vraag 

1. Wat is de ecologische waarde van grauwe abeel als hoofdboomsoort en als 

bosrandsoort in bossen in Vlaanderen en wat is de waarde bij eerste bebossingen en 

in Speciale Beschermingszones (SBZ)? 

2. Kan het INBO de herkomst screenen van het materiaal van grauwe abeel dat in de 

winter van 2014-2015 geoogst werd? Kan het INBO bevestigen dat het materiaal van 

grauwe abeel dat in de winter van 2014-2015 geoogst werd, afkomstig is van de 

kloon ‘de Moffarts’? 

3. Wanneer kan op de markt bosplantsoen verwacht worden afkomstig van het 

materiaal dat het INBO oogstte? 

Toelichting 

1 Ecologische waarde van grauwe abeel en 
mogelijkheden voor gebruik bij eerste 

bebossingen en in SBZ. 

1.1 Natuurwaarde en biodiversiteit geassocieerd met grauwe 
abeel 

Over de ecologische waarde van populieren in het algemeen, en dus ook over grauwe abeel, 

bestaat binnen het natuurbehoud nogal wat discussie. Daarbij worden de ecologische 

kenmerken van populieren en de kenmerken van intensieve populierenteelt vaak door elkaar 

gehaald. 

1.1.1 Grauwe abeel: niet inheems of toch wel? 

Cultuurpopulieren zijn door de mens geproduceerde kruisingen van verschillende 

populierensoorten. Dat kunnen kruisingen zijn tussen uitheemse soorten (zoals de ‘Inter-

Amerikaanse’ UNAL-klonen) of kruisingen tussen inheemse en uitheemse soorten (bv. de 

‘Euramerikaanse’ klonen zoals de ‘Robusta’-kloon). 

Bij grauwe abeel is het verhaal niet zo eenduidig. De soort wordt algemeen beschouwd als 

een kruising tussen de inheemse trilpopulier (Populus tremula) en de, als uitheems 

beschouwde, witte abeel (Populus alba). De grauwe abeel (Populus x canescens) zelf, de 

kruisingsvorm dus, wordt wel als inheems beschouwd (Lambinon et al., 1998). Mogelijk is de 

grauwe abeel ontstaan als een natuurlijke kruising (Stobrawa, 2014). 

Wanneer en hoe deze kruisingen zijn ontstaan, is onduidelijk. Feit is wel dat er al in de 

middeleeuwen abelen in onze bossen en cultuurlandschappen aanwezig waren. Zowel Jacob 
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Van Maerlant (‘Der naturen bloeme’) als de Engelse monnik Bartholomeus Anglicus 

vermelden in de 13de eeuw al abelen in hun werken. Ook de Lobel (1581) en Dodoens (1554) 

hebben het in hun Kruydtboecken over ‘abeelen’, waarbij de Lobel al stelt dat er twee 

moeilijk te onderscheiden ‘soorten’ zijn: die met grote bladeren die vooral in ”West 

Vlaenderen ende Walsland zeer geoeffent is omdat hij rasscher groeit ende profytelycker is” 

en die met kleine bladeren ”is in Brabant ende over al zeer ghemeyn”. Opvallend is ook dat 

Dodoens bij abeel niet vermeldt dat de soort aangeplant wordt of in andere landen 

voorkomt, terwijl hij dat doorgaans wel doet bij uitheemse soorten. Dat geeft aan dat hij de 

soort dus als inheems beschouwde. De Poederlee (1772) heeft het over ‘Picards’. Hij 

onderscheidt ‘peuplier blanc à grandes feuilles’ of ‘franc-Picard’, die volgens de beschrijving 

meer lijkt overeen te komen met de witte abeel, en de ‘peuplier blanc à petites feuilles’, 

waarbij de onderkant van het blad ‘minder wit’ is en die in Vlaanderen als ‘Vlaumynck’ 

bekend stond. 

In tegenstelling tot de ‘canada’s’, die vooral in lijnbeplantingen en vanaf de 20ste eeuw 

hoofdzakelijk in homogene aanplanten werden gebruikt, is grauwe abeel altijd eerder een 

mengboomsoort geweest, die vooral in eiken(middelhout)bossen op rijkere bodems werd 

bijgemengd. De soort levert immers vrij snel hout op van vrij grote dimensies, dat ook voor 

constructies (o.a. dakgebinten) kon worden gebruikt. 

1.1.2 Soortspecifieke biodiversiteit en natuurwaarde van grauwe 
abeel 

Rotach (2004) en Barsig (2004) publiceerden literatuurstudies over de soortenrijkdom 

geassocieerd met populier. De soortenrijkdom die rechtstreeks geassocieerd wordt met 

populieren blijkt heel hoog te zijn. Daarbij zijn slechts weinig soorten aan één specifieke 

populierensoort (bijvoorbeeld grauwe abeel of trilpopulier) gebonden, maar eerder aan het 

geslacht Populus.  

Net als eik en wilg scoort het geslacht Populus zeer hoog wat betreft geassocieerde 

biodiversiteit, zoals blijkt uit Kennedy & Southwood (1984). Deze zeer frequent geciteerde 

publicatie als het gaat over geassocieerde soortenrijkdom van verschillende boomgeslachten, 

vergelijkt de soortenrijkdom in het Verenigd Koninkrijk specifiek voor bladetende insecten en 

mijten, een nuance die vaak wordt vergeten bij het citeren van deze bron. Brändle & Brandl 

(2001) maakten een gelijkaardige oefening voor Duitsland, ook voor fytofage insecten. Zij 

komen uit op 470 geassocieerde soorten, waarvan 151 specialisten. Enkel de geslachten 

Quercus en Salix scoren in deze publicatie hoger dan Populus. Volgens Koch (1984) worden 

117 soorten vlinders (Rhopalocera) geassocieerd met het geslacht Populus. 

Alexander et al. (2008) produceerden een overzicht van de soort- en genusspecifieke 

geassocieerde ecologische waarde van verschillende boomsoorten en dit niet alleen voor 

fytofage insecten, maar voor uiteenlopende ecologische groepen (bijlage 1). Daarin wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen populierensoorten en –klonen. Uit dit overzicht blijkt dat 

het geslacht Populus ook algemeen, over alle ecologische groepen heen, vrij hoog ingeschat 

wordt. Andere wetenschappelijke bronnen bevestigen of versterken deze conclusie. 

Volgens Grechkin & Vorontsov (1962, geciteerd in Rotach, 2004) worden in totaal meer dan 

700 insectensoorten (dus niet alleen fytofage soorten) geassocieerd met het genus Populus. 

Ook Delplanque (1998) komt tot een vergelijkbaar cijfer van meer dan 650 soorten. Volgens 

Bayer (2002) zijn het er zelfs meer dan 1000. Deze overzichten omvatten alle 

insectensoorten, niet alleen de soorten die exclusief op het geslacht Populus voorkomen. 

Heydemann (1982), Carter et al. (1979) en Southwood (1961) vonden tussen de 80 en 100 

insectensoorten die exclusief voorkomen op populieren. Hiermee scoorden populieren hoger 

dan gemiddeld en beter dan olmen, essen, lindes of elzen.  

Populieren, waaronder dus ook grauwe abeel, zijn bijgevolg van belang bij de instandhouding 

van grote aantallen insectensoorten. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat de 
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populier gedurende het hele groeiseizoen nieuwe bladeren vormt. Terwijl andere 

boomsoorten vooral bladeren vormen in het vroege voorjaar, heeft de populier altijd zowel 

oude als nieuwe bladeren als voedselbron voor bladetende insecten (Rotach, 2004). Door de 

aanwezigheid van deze insecten gedurende het gehele groeiseizoen, is de populier ook van 

belang voor insectenetende soorten. 

Ook wat mycoflora betreft scoren populieren heel goed. Het gaat daarbij zowel om 

ectomycorrhizavormers als om saprotrofe en houtverterende soorten. De soortenrijkdom aan 

ectomycorrhizavormers geassocieerd met populieren is zeer rijk (De Lange, 2015). Volgens 

Keizer (2012) zijn 43 soorten exclusief of voornamelijk aan populier gebonden. Volgens De 

Lange (2015) is er in Vlaanderen zelfs een heel specifieke gemeenschap van russula’s 

gebonden aan het genus Populus. De inschatting van Alexander et al. (2008) (bijlage 1), 

houdt hier dus een onderschatting in. Op groot dood hout van populieren kan een zeer rijke 

gemeenschap van doodhoutzwammen voorkomen, met vaak ook soorten die klassiek met 

olm of els worden geassocieerd (Van Audenhove, 2004). 

Voor doodhoutkevers bepalen vooral de fysische en chemische samenstelling van het 

substraat, het type zwam dat het hout afbreekt (bruinrot, witrot) en het lokale microklimaat 

in hoeverre het dode hout geschikt is voor een bepaalde keversoort (Seibold et al., 2016). 

De boomsoort of het geslacht speelt slechts een beperkte rol (Irmler et al., 1996; Milberg et 

al., 2014). Enkel bij gemeenschappen van vers afgestorven bomen (o.a. Scolytinae), is een 

belangrijk aandeel van de keversoorten meer specifiek gebonden aan één soort of geslacht 

van bomen (Bussler et al., 2011). Hoe verder het afbraakproces zich doorzet, hoe minder 

soortspecifiek de organismen zijn. Door hun relatief snelle groei zullen populieren en abelen 

sneller niches, zoals inrottende holtes en dode takken, ontwikkelen dan traag groeiende 

soorten als eik en beuk. Deze bomen worden daardoor al op jongere leeftijd interessant voor 

saproxyle gemeenschappen. Anderzijds zorgt de snelle afbraak van het dode hout ervoor dat 

zich een minder diverse gemeenschap kan ontwikkelen dan bij de traag verterende soorten. 

De vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus), een bijlagesoort van de Habitatrichtlijn die pas 

heel recent in Vlaanderen werd ontdekt, wordt in Centraal-Europa heel vaak onder de schors 

van recent afgestorven populieren gevonden, zowel staande als liggende en zowel inheemse 

als cultuurpopulieren (Horák et al., 2010). In Nederland werd de soort aangetroffen op 

cultuurpopulieren en zomereik (Noordijk et al., 2013). 

Grauwe abelen groeien beduidend trager dan cultuurpopulieren. Ze worden wel ouder en 

kunnen dan monumentale afmetingen aannemen. In het Meerdaalwoud komen grauwe 

abelen voor in de eikenmengbestanden op leembodem en daar bereiken ze een omtrek van 

ruim 3 m (De Keersmaeker et al., 2009). Deze bomen hebben een vermoedelijke leeftijd van 

ca. 80 jaar. De dikste grauwe abelen in Vlaanderen hebben afmetingen tot 5 m omtrek en 

bevinden zich in een kasteelpark in Hansbeke (Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016). Deze 

bomen zijn vermoedelijk tussen de 100 en 150 jaar oud. 

Oude grauwe abelen hebben verder steeds een heel ruwe, basenrijke schors. Daardoor 

kunnen ze een rijke epifytengemeenschap herbergen, net als bepaalde populierenklonen met 

ruwe schors (Barkman, 1958; Hoffmann, 1993). Deze gemeenschappen kunnen even rijk 

zijn als op es (Hoffmann, 1993). 

De beoordeling voor ‘bladstrooisel’ (leaf litter) in de tabel in bijlage 1 is gebaseerd op de 

strooiselafbraak. Goed afbrekend strooisel staat hierbij gelijk aan een rijke bodemfauna en 

wordt in deze tabel hoog ingeschat. Zoals hieronder verder wordt toegelicht, is de afbraak 

van het blad van populier zeer goed, wat aanleiding geeft tot een zeer goede menging met 

de minerale bodem en de vorming van een mull-humus met bijhorende rijke bodemfauna 

(o.a. regenwormen) (zie o.a. Thomaes, 2014). Aangezien de strooiselafbraak van 

cultuurpopulieren minstens even goed is als die van linde en olm, is de beoordeling in de 

tabel in bijlage wellicht een onderschatting. De strooiselafbraak van abelen verloopt mogelijk 

iets trager (zie verder), maar is toch minstens even goed als die van berken en haagbeuk, 

soorten die vrij hoog worden ingeschat in tabel 1. 

De beoordeling naar nectar en vruchten in Alexander et al. (2008) geeft aan in welke mate 

de soort nectar, pollen en vruchten produceert. Hier scoren populieren en abelen laag. Het 
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zijn windbestuivers die weinig nectar produceren, en hun zaden worden nauwelijks gegeten. 

De harsen in de knoppen van populieren en abelen zijn voor bijen zeer belangrijk: zij vormen 

immers het belangrijkste bestanddeel van propolis in de gematigde streken (Bankova et al., 

2000). 

We kunnen besluiten dat de biodiversiteit die geassocieerd wordt met grauwe abeel, en het 

geslacht Populus in het algemeen, meer dan gemiddeld scoort in vergelijking met andere 

inheemse boomsoorten. Vanuit deze optiek verdient de aanplant van grauwe abeel zeker 

aanbeveling. 

1.1.3 Oorzaken van negatieve connotatie bij populieren 

Ondanks de hoge geassocieerde biodiversiteit hebben cultuurpopulieren een uitgesproken 

negatieve connotatie in het natuurbehoud. Deze negatieve connotatie zou ook een invloed 

kunnen hebben op de houding tegenover abelen. 

De negatieve connotatie bij cultuurpopulieren heeft drie oorzaken (Verstraeten et al., 2003a; 

Thomaes et al., 2011a): 

1. verlies van waardevol open habitat door aanplant van populieren; 

2. de geringe structuur- en soortendiversiteit van de boom- en struiklagen; 

3. de geringe soortenrijkdom van de kruidlaag, die bovendien vaak gedomineerd wordt 

door grote brandnetel (Urtica dioica) en bramen (Rubus spp.). 

1.1.3.1 Verlies van open habitat 

In het verleden zijn vaak populieren aangeplant op locaties met waardevolle, soortenrijke 

vegetaties (natte soortenrijke graslanden, moerassen, alluviale bossen). Hierdoor zijn 

belangrijke natuurwaarden verloren gegaan. 

1.1.3.2 De geringe structuur- en soortendiversiteit van de boom- en struiklagen 

De vervangende populierenaanplanten zijn vaak structuur- en soortenarm. Dit heeft te 

maken met de bosbouwpraktijk van de populierenteelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

homogene, vaak monoclonale, gelijkjarige aanplanten zonder onderetage. Deze aanplanten 

zijn in vergelijking met andere bossen op gelijkaardige standplaatsen zeer structuurarm. Ze 

kennen bovendien zeer korte bedrijfstijden, met bestandsgewijze kaalslag als eindkap. 

Hierdoor zullen klassieke populierenaanplanten voor heel wat organismengroepen lager 

scoren naar diversiteit in vergelijking met structuurrijke, gemengde loofbossen. Het zijn 

echter de structuurkenmerken (verticale en horizontale structuur, boomsoortenmenging) die 

hier bepalend zijn voor de diversiteit, en niet de aan- of afwezigheid van de boomsoort 

populier, zelfs al is deze de dominante boomsoort in de boomlaag (Dorsch & Dorsch, 1991; 

Twedt et al., 1999). 

Omgekeerd geldt dat wanneer eenzelfde bosbouwpraktijk wordt toegepast op andere 

boomsoorten (boomvormende wilgen of abelen), de problematiek in principe dezelfde is. 

Alleen worden deze problemen sterk geassocieerd met cultuurpopulieren, omdat homogene 

aanplanten met grauwe abeel zeer zelden voorkomen in Vlaanderen. Door het feit dat deze 

soort in het verleden vooral als bijmenging in gemengde loofbossen werd toegepast, is deze 

negatieve connotatie veel minder met grauwe abeel verbonden.  
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1.1.3.3 De soortenarme kruidlaag 

In populierenbossen is de kruidlaag globaal genomen minder goed ontwikkeld en domineren 

vaker competitieve soorten dan in bossen met andere boomsoorten (Hermy, 1985; 

Verstraeten et al., 2003a). Deze vaststelling kan verklaard worden door het recente ontstaan 

van populierenaanplanten (de vestiging van bosplanten vraagt veel tijd), de geïsoleerde 

ligging van deze aanplanten ten opzichte van bestaande bossen en het hoge fosforgehalte 

van de bodem als gevolg van het voormalige landgebruik. Samen met het lichtrijke karakter 

van deze bossen verklaart dit de dominantie van grote brandnetel en bramen en de 

afwezigheid van bosplanten. 

Als we bossen met gelijkaardige uitgangssituaties vergelijken, dan blijkt de vegetatie van 

populierenbossen nauwelijks te verschillen van aanplanten met inheemse boomsoorten die 

ook een lichtdoorlatende kroon en goed verterend bladstrooisel hebben, zoals gewone es. 

Ook bij bebossing van bemeste landbouwgronden met gewone es zullen forse ruigtekruiden 

domineren. Omgekeerd verarmt de kruidlaag van oude bossen niet per se als er populieren 

in worden aangeplant (Verstraeten et al., 2003a). 

De aanbevelingen die in het verleden werden geformuleerd in het kader van een meer 

ecologisch beheer van populierenbossen, zoals werken met multiclonale aanplanten en een 

rijke onderetage (zie Verstraeten et al., 2003a, 2003b; Thomaes et al., 2011a), blijven dan 

ook onverkort geldig wanneer een meer grootschalige toepassing van aanplant met grauwe 

abeel wordt overwogen (zie verder). 

1.2 Mogelijkheden voor het gebruik van grauwe abeel in 
functie van eerste bebossing en ontwikkeling van 

habitatwaardig bos 

Grauwe abeel wordt expliciet vermeld als mengboomsoort voor de Natura 2000 habitattypes 

9130, 9160, 91E0 (subtype beekbegeleidend bos (Alno-Padion of Pruno-Fraxinetum)) en 

2180 (duinbos subtype Abelen-iepenbos) (Decleer et al., 2007). Zij maken dus mee deel uit 

van de natuurlijke boomsoortenmenging van deze habitattypes. 

Volgens Cornelis et al. (2009) zijn abelen (wellicht deels ook witte abeel) vooral talrijk in het 

‘Esdoornen-Abelenbos met Veldhondstong en Witte winterpostelein’, een bostype dat 

nagenoeg beperkt blijft tot de kustduinen. In de andere bostypes komt de soort ook 

sporadisch voor, maar zelden aspectbepalend. 

In tegenstelling tot cultuurpopulieren kunnen zij worden meegerekend bij de ‘sleutelsoorten 

in de boomlaag’ voor deze bostypes. Deze sleutelsoorten moeten samen een aandeel van 

minimum 70% van het grondvlak uitmaken om een ‘voldoende staat van instandhouding’ 

voor deze habitattypes te bereiken. Grauwe abeel neemt daarbij dus een vergelijkbare 

positie in als soorten zoals boskers of winterlinde. 

Dat populieren, en bij uitbreiding ook grauwe abelen, bijzonder geschikt zijn voor het 

ontwikkelen van waardevol bos bij bebossingen, werd reeds uitgebreid behandeld in zowel 

wetenschappelijke literatuur als in vaktijdschriften voor een ruimer publiek (zie o.a. De 

Keersmaeker et al., 2015; Thomaes, 2014; Thomaes et al., 2008, 2011a, 2011b, 2014; 

Vandekerkhove et al., 2011, Verstraeten et al., 2003a, 2003b). 

Structuur- en soortenrijke bosecosystemen ontwikkelen zich in de regel slechts zeer 

langzaam. Nu bezitten populieren (inclusief grauwe abeel) een aantal eigenschappen 

waardoor het, in de juiste omstandigheden en op doordachte wijze ingezet, bijzonder 

geschikte ‘ecosystem engineers’ zijn om dit proces te versnellen. Drie eigenschappen zijn 

hierbij belangrijk: 

1) de sterke groeikracht met een snelle biomassaopbouw; 

2) de gunstige eigenschappen van het bladstrooisel; 

3) de lichtdoorlatende kroon. 
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Populieren en abelen zijn, net als wilgen, uitgesproken pionierboomsoorten. Ze zijn dus 

geschikt om op weinig uitgerijpte (pionier)bodems te groeien. Ze groeien bovendien sneller 

dan veel andere boomsoorten, waardoor ook sneller volgroeide bomen en een structuurrijk 

bosbeeld kan ontstaan, met geschikt habitat voor gespecialiseerde soorten (vogels, kevers, 

zwammen). 

We vonden geen studies die de strooiselkwaliteit van abelen vergelijken met die van andere 

soorten. Indirect laten de criteria van Kopinga & van den Burg (1995), om de 

nutriëntenstatus van bomen te beoordelen op basis van de chemische samenstelling van de 

levende bladeren, wel toe om de strooiselkwaliteit van abelen te positioneren tegenover 

andere boomsoorten. Uit het overzicht van Kopinga & van den Burg (1995) blijkt dat de 

gehaltes aan basische nutriënten (K, Mg Ca), P en N wat lager zijn in grauwe abeel dan in 

cultuurpopulieren en gewone es, maar vergelijkbaar met berk en haagbeuk en beter dan dat 

van eik en beuk. 

Strooisel bestaande uit bladval dat veel basische elementen (calcium, magnesium, kalium) 

en weinig tannines bevat, zoals dat van cultuurpopulieren en vermoedelijk ook dat van 

abelen, verteert snel en wordt goed opgenomen in de bodem. Daardoor ontstaat een mull-

humusprofiel dat ook voor de verdere ontwikkeling van het boven- en ondergrondse 

bosecosysteem zeer geschikt is. Dit basenrijke strooisel zorgt er bovendien voor dat de 

bodem na bebossing niet sterk verzuurt, wat bij de huidige verzurende stikstofdeposities een 

grote troef is. Na bebossing van landbouwgronden treedt onder boomsoorten met slecht 

afbreekbaar strooisel, zoals eik, een snelle verzuring op die de vestiging van gevoelige 

plantensoorten, bv. slanke sleutelbloem, al na enkel decennia verhindert. 

Kruinen van abelen zijn, net als deze van cultuurpopulieren, boskers of es, sterk 

lichtdoorlatend. Dat betekent dat onder deze kruinen nog voldoende licht aanwezig is voor 

andere soorten. Een nadeel hiervan is dat bij bebossingen van voorheen bemeste 

landbouwgrond met deze boomsoorten, vaak ruderale, lichtminnende soorten zoals 

brandnetel en bramen gaan domineren. Dat is echter ook het geval bij andere 

lichtdoorlatende soorten als es of boskers. Anderzijds biedt dit lichtdoorlatende scherm ook 

een belangrijk potentieel voor het ontwikkelen van een rijke onderetage. Deze kan worden 

aangeplant of zich ook ten dele spontaan vestigen. Wanneer de onderetage voldoende 

gesloten is en veel schaduwwerpende soorten bevat zoals hazelaar, linde of esdoorn, 

ontstaat vrij snel een gunstig bosklimaat en een lichtregime dat voldoende donker is op de 

bodem om de (lichteisende) brandnetels en bramen te onderdrukken. Tegelijk ontstaan dan 

goede mogelijkheden voor typische voorjaarssoorten zoals bosanemoon, die zich grotendeels 

ontwikkelen alvorens de bladeren van struiken en bomen uitlopen. 

Dergelijke combinaties van lichtdoorlatende pionierboomsoorten met goed afbrekend 

strooisel en een structuurrijke, schaduwwerpende onderetage, zijn optimaal voor een 

(relatief) snelle ontwikkeling van ecologisch waardevolle bossen bij nieuwe bebossingen. Ook 

bij herbebossingen na eindkap vormt deze menging een uitstekende basis voor een snel 

herstel van het bosklimaat en de ontwikkeling van bosgebonden fauna en flora. 
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2 Kan het INBO de herkomst screenen van het 
materiaal van grauwe abeel dat in de winter van 

2014-2015 geoogst werd? Kan het INBO 
bevestigen dat het materiaal van grauwe abeel dat 
in de winter van 2014-2015 geoogst werd, 
afkomstig is van de kloon ‘De Moffart’? 

Het INBO zal in de loop van 2016 een DNA-screening uitvoeren op haar collectie van de 

planten/klonen van grauwe abeel die zich bevinden in haar moederkwartier. Deze bestaat uit 

een selectie van in Vlaanderen verzamelde klonen. Hiermee willen we de garantie inbouwen 

van genetische uniciteit. 

De grauwe abeel waarvan sprake in de vraag, betreft een grauwe abeel waarvan in Limburg 

in de winter van 2014-2015 materiaal is geoogst door de firma Op de Beeck. Lokale 

betrokkenen beweren dat het de kloon ’de Moffarts’ betreft, een kloon met Limburgse roots 

(Schulen, Herk-de-Stad). Bij de bovenvermelde DNA-screening is het mogelijk om ook 

bladmateriaal van de in Limburg geoogste kloon op te nemen, indien ons door de 

adviesvrager bladmateriaal ter beschikking wordt gesteld. De screening kan echter alleen 

uitsluitsel geven of deze kloon genetisch verschilt of gelijk is aan een van de klonen die zich 

in het moederkwartier van het INBO bevinden. 

Indien de adviesvrager ook bladmateriaal ter beschikking kan stellen van een in de handel 

aangeboden plant die als ’de Moffarts’ aangeduid wordt, dan kan ook dit bladmateriaal in de 

DNA-screening opgenomen worden. De screening kan dan uitsluitsel geven of de in Limburg 

geoogste kloon wel of niet identiek is aan de in de handel verkregen kloon. 

3 Wanneer kan op de markt bosplantsoen verwacht 
worden afkomstig van het materiaal dat het INBO 
oogstte? 

Het INBO beschikt over een collectie klonen van grauwe abeel, verzameld in Vlaanderen. 

Deze werden vegetatief vermeerderd en bijeen gebracht in een moederkwartier en zijn in 

diverse aanplantingen aangeplant. In de loop van 2015 werden deze bomen geobserveerd en 

gemeten naar vorm en groeikracht. In 2016 wordt dit onderzoek verder gezet en de 

resultaten aan statistische verwerking onderworpen om tot een selectie van klonen te komen 

die geschikt zijn voor commercialisatie. Deze resultaten zijn te verwachten tegen einde 

2016. 

In overleg met de kwekers zal dan een proces uitgewerkt worden voor vermeerdering en 

vermarkting ervan. 

Ten vroegste einde 2016 kan het INBO een procedure starten tot erkenning van 

bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig 

teeltmateriaal voor grauwe abeel.  
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Conclusie 

1. De soortenrijkdom die geassocieerd wordt met grauwe abeel is hoog. Daarnaast 

bezit de soort een aantal intrinsieke ecologische kenmerken (groeikracht, strooisel, 

lichtregime) die het een bijzonder geschikte ‘ecosystem engineer’ maakt. De 

boomsoort maakt bovendien deel uit van de natuurlijke boomsoortenmenging van de 

Natura 2000 habitattypes van rijkere bodems (9130, 9160, 91E0 subtype alluviale 

beekbegeleidende bossen). Grauwe abeel is daardoor heel interessant en geschikt 

voor eerste bebossingen (bosuitbreiding) en herbebossingen, ook in SBZ-gebieden. 

Een bijmenging van andere hoofdboomsoorten en een rijke onderetage is wel 

wenselijk en zelfs noodzakelijk om voldoende overschaduwing te bekomen en zo een 

dominantie van lichtminnende, ruderale soorten in de kruidlaag te vermijden. 

2. Het INBO voorziet in 2016 een genetische screening van de eigen INBO-

klonencollectie van grauwe abeel. Het geoogste materiaal van de bosgroep kan bij 

deze screening mee opgenomen worden. 

3. Ten vroegste eind 2016 kan het INBO de procedure tot erkenning van 

bosbouwkundig teeltmateriaal voor grauwe abeel opstarten. Pas nadat deze 

procedure is afgerond kan gedacht worden aan opkweek en vermarkting van dit 

teeltmateriaal.  
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Bijlage 1: inschatting van kwaliteit en kwantiteit van 
soortengemeenschappen geassocieerd met een 
aantal courante boom- en struiksoorten in de UK. (* = 

lage waarde; *****=hoge waarde; (G)= glomale endo-mycorrhizavormende 

soorten)  
tabel overgenomen uit Alexander et al. (2008). 

 


