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Dood hout: bron van stikstof of buffer tegen verzuring? 
Luc	De	Keersmaeker,	Els	Dhiedt,	Kris	Vandekerkhove,	Kris	Verheyen

Een sterk verteerde beuk in agbraakstadium 4, in het Joseph Zwaenepoelreservaat van het Zoniënwoud (foto Luc De Keersmaeker)

De	betekenis	van	dood	hout	voor	de	biodiversiteit	van	bossen	is	goed	bekend	bij	het	
grote	publiek.	Maar	dat	dood	hout	ook	een	belangrijke	rol	speelt	in	de	nutriëntenhuis-
houding,	 krijgt	 veel	minder	 aandacht.	De	wetenschappelijke	 literatuur	 leert	 ons	 dat	
dood	hout	kan	helpen	om	de	mineralenvoorraad	van	een	bos	op	peil	te	houden,	maar	
anderzijds	ook	dat	de	afbraak	van	dood	hout	de	stikstofvoorraad	kan	verhogen.	Onze	
bossen	filteren	al	decennia	lang	stikstofvervuiling	uit	de	lucht,	die	tegelijk	verzurend	en	
vermestend	inwerkt	op	de	bosbodem.	Het	is	dus	niet	duidelijk	of	de	vertering	van	dood	
hout	de	ongunstige	effecten	van	stikstofdepositie	afremt,	omdat	het	belangrijke	mine-

ralen	bevat,	of	net	versterkt	door	de	stikstofvoorraad	te	verhogen.	Bovendien	 is	het		
wetenschappelijk	onderzoek	naar	de	rol	van	dood	hout	in	de	nutriëntenhuishouding	
tot	nu	toe	vooral	uitgevoerd	in	‘relatief	propere’	naaldhoutbossen	van	Noord-Amerika	
en	Scandinavië,	niet	op	dood	loofhout	in	gematigde	streken,	waar	de	stikstofdepositie	
hoger	is.		Dit	was	voor	ons	de	aanleiding	om	hierover	in	2017	een	afstudeerwerk	op	te	
zetten,	in	samenwerking	met	het	Forest	&	Nature	Lab	(Fornalab)	van	de	UGent.	In	deze	
bijdrage	gaan	we	dieper	 in	op	de	sprekende	resultaten	van	het	thesisonderzoek,	die	
ondertussen	ook	gepubliceerd	zijn	(Dhiedt	et al.	2019).
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Proefopzet en werkwijze

Om	een	effect	van	verterend	dood	hout	op	de	bodem	aan	te	tonen,	is	het	van	groot	be-
lang	om	de	andere	factoren	die	een	rol	kunnen	spelen	zoveel	mogelijk	uit	de	proefopzet	
te	houden	of	op	een	gecontroleerde	wijze	mee	in	rekening	te	brengen.	Tussen	bossen	
onderling	is	er	vaak	een	groot	verschil	in	natuurlijke	bodemkenmerken	of	vervuilende	
depositie.	Het	hout	van	de	verschillende	soorten	vertoont	ook	aanzienlijke	verschillen,	
dus	beperkten	we	ons	tot	één	boomsoort.	Daarenboven	verandert	de	samenstelling	
van	dood	hout	in	de	loop	van	het	verteringsproces:	ook	de	verteringsgraad	moesten	
we	dus	meenemen	in	het	onderzoek.	Om	die	verteringsgraad	te	bepalen,	gebruiken	we	
een	zesdelige	schaal	(tabel	1),	die	we	toepassen	op	stamsecties	van	2	m	lang.	De	score	
van	een	boom	is	dan	de	gemiddelde	waarde	van	alle	opeenvolgende	stamsecties.	

We	 selecteerden	 liggende	dode	beuken	 in	 twee	 grote	 bosreservaten	 van	 de	 ‘eerste	
reeks’:	het	Wijnendalebos	(Ichtegem)	op	een	natte	zandbodem	en	het	oudste	deel	van	
het	Joseph	Zwaenepoelreservaat	op	een	leemplateau	in	het	Zoniënwoud	(Hoeilaart).	
Beide	bosreservaten	zijn	grotendeels	al	onbeheerd	sinds	het	midden	van	de	jaren	1980.	
Beuk	was	de	meest	geschikte	boomsoort	voor	dit	onderzoek:	van	deze	soort	hebben	
we	genoeg	dode	liggende	bomen,	verdeeld	over	het	hele	bereik	van	afbraakklassen.	
Bovendien	groeien	de	beuken	in	beide	bossen	op	een	zure	bodem,	waar	een	mogelijk	
bufferend	effect	duidelijker	is	dan	op	een	rijke	bodem.

In	de	zomer	van	2017	namen	we	houtstalen	van	148	liggende	dode	beuken	(‘logs’),	69	
in	het	Wijnendalebos	en	79	in	het	Zoniënwoud.	Van	de	148	logs	waarvan	het	hout	werd	
geanalyseerd,	werden	er	45	uitgekozen	om	ook	de	bodem	te	bestuderen:	30	in	het	Zo-
niënwoud	en	15	in	Wijnendalebos.	Geschikte	locaties	voor	het	bodemonderzoek	moes-
ten	voldoen	aan	een	aantal	bijkomende	voorwaarden:	het	terrein	nabij	de	logs	mocht	
geen	helling	of	microreliëf	vertonen.	Het	dood	hout	moest	ook	voldoende	geïsoleerd	
liggen,	zodat	er	geen	invloed	was	van	naburige	logs.	Loodrecht	op	de	45	geselecteerde	
logs	namen	we	bodemmonsters	van	de	organische	laag	en	de	minerale	bodem	(0-10	
cm),	en	dit	op	5	vaste	afstanden	(figuur	1).			

Klasse Omschrijving Fijne takken Schors Impregnatie  
met een mes

0 Hetzelfde	jaar	
afgestorven

Aanwezig,	met	
verdroogde	 
bladeren	of	 
knoppen

Intact Enkele	mm

1 Maximaal	
twee	jaar	dood

Aanwezig Intact Enkele	mm

2 Oppervlakkig	
verteerd

Afwezig Los,	begint	af	te	
bladderen

maximum	1	cm

3 Matig	verteerd Afwezig Grotendeels	afge-
bladderd

enkele	cm,	vnl.	
spinthout

4 Grotendeels		
verteerd

Afwezig Afwezig Geheel	 
vermolmd

5 Resten in de 
strooisellaag

Afwezig Afwezig Geheel	 
vermolmd

Tabel 1: Omschrijving van de zes afbraakklassen van liggend dood hout

Figuur 1: De bodem langs dood hout werd bemonsterd op 5 afstanden loodrecht op de stam, 
tussen 0 en 300 cm.
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Samenstelling van verterend dood hout

De	verteringssnelheid	van	dood	hout	is	afhankelijk	van	de	verhouding	van	koolstof	tot	
stikstof	(C:N).	Vers	dood	hout	breekt	moeilijk	af	omdat	de	stikstofconcentratie	limite-
rend	is:	de	C:N	is	hierdoor	aanvankelijk	hoog.	In	de	loop	van	het	afbraakproces	wordt	
dood	hout	rijker	aan	stikstof:	het	kan	binnengebracht	worden	via	microbiële	fixatie	van	
stikstofgas	 (N2)	 uit	 de	 atmosfeer,	 maar	 ook	 door	 fungi	 die	 stikstof	 halen	 uit	 de	
bodem	 waarop	 het	 hout	 ligt.	 Omdat	 tijdens	 het	 afbraakproces	 het	 stikstofgehalte	
stijgt	en	het	koolstofgehalte	ongeveer	gelijk	blijft,	daalt	na	verloop	van	tijd	de	C:N	van	
het	 verteren-de	 hout	 (figuur 2).	 Er	 zijn	 echter	 opmerkelijke	 verschillen	 in	 de	
samenstelling	van	dood	hout	uit	de	 twee	onderzochte	bossen:	 in	het	Wijnendalebos	
bevat	het	dood	beukenhout	meer	 stikstof	 en	 is	 de	 C:N	 verhouding	 lager	 dan	 in	 het	
Zoniënwoud.	Dit	verschil	hand-haaft	 zich	doorheen	het	volledige	afbraakproces	en	 is	
wellicht	 toe	 te	 schrijven	 aan	 de	 historische	 verschillen	 in	 stikstofdepositie,	 die	 in	
Wijnendalebos	veel	hoger	waren	dan	in	het	Zoniënwoud.

Figuur 2: Verande-
ring van de C:N en de 
calciumconcentratie 
in dood hout van het 
Wijnendalebos (bruin) 
en het Zoniënwoud 
(paars), bij toene-
mende vertering. De 
afbraakklasse of verte-
ringsgraad wordt ge-
meten op een zesdelige 
schaal, van 0 tot 5 (zie 
tabel 1).

De beuk Visart in het Joseph Zwaenepoelreservaat van het Zoniënwoud is omgevallen in 1969 en  
bevindt zich in afbraakklasse 4 (foto Luc De Keersmaeker)

Daar	staat	tegenover	dat	de	concentraties	van	calcium,	magnesium	en	fosfor	hoger	zijn	
in	vers	beukenhout	van	het	Zoniënwoud	dan	in	dat	van	het	Wijnendalebos.	In	de	loop	
van	de	vertering	convergeren	de	elementenconcentraties	 in	het	dood	hout	van	beide	
bossen	(zie	bij	voorbeeld	calcium	in	figuur	2):	in	het	Wijnendalebos	is	er	een	duidelijke	
stijging	van	de	concentratie,	terwijl	dat	in	het	Zoniënwoud	veel	minder	het	geval	is.	Mo-
gelijk	speelt	ook	hier	de	initiële	stikstofconcentratie	van	het	hout	een	rol,	omdat		voor	
het	afbraakproces	ook	een	optimale	verhouding	van	stikstof	met	de	andere	nutriënten	
nodig	is.
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Effecten op de bodem

In	de	organische	bodem	is	een	duidelijk	relatie	meetbaar	tussen	de	concentraties	van	
de	meeste	elementen	en	de	afstand	tot	het	verterende	dood	hout.	De	stikstofconcen-
tratie	is	hoger	in	de	nabijheid	van	verterende	stammen,	maar	dat	is	nog	meer	het	geval	
voor	 het	 koolstofgehalte,	waardoor	 de	 C:N	 verhouding	 daalt	met	 de	 afstand	 tot	 de	
logs	(figuur	3).	De	concentratie	van	belangrijke	mineralen,	zoals	calcium,	vertoont	een	
gelijkaardige	dalende	trend	(figuur	3).	Bij	de	protonenconcentratie	zien	we	het	omge-
keerde,	wat	betekent	dat	de	pH	hoger	is	nabij	de	logs	en	dat	de	bodem	daar	dus	minder	
zuur	is	(figuur	3).	In	de	minerale	bodem	is	dit	patroon	minder	sterk,	maar	nog	altijd	sig-

Figuur 3: De C:N, calcium-, 
protonen- en aluminium-
concentraties in relatie tot 
de afstand tot verterende 
stammen (logaritmische 
schaal; in cm) in het Wij-
nendalebos (bruin) en het 
Zoniënwoud (paars).  

nificant	voor	het	calciumgehalte	en	de	pH.	Tussen	de	twee	bestudeerde	bossen	zijn	er	
een	aantal	opvallende	verschillen:	we	meten	in	het	Wijnendalebos	lagere	concentraties	
van	het	giftige	aluminium	nabij	dood	hout	dan	op	grotere	afstand,	maar	in	het	Zoniën-
woud	zien	we	geen	afstandseffect	(figuur	3).	In	het	Zoniënwoud	neemt	de	concentratie	
van	mangaan	af	met	de	afstand	tot	de	verterende	stammen,	een	patroon	dat	we	niet	
waarnemen	 in	het	Wijnendalebos.	Deze	verschillen	 tussen	beide	onderzoekslocaties	
zijn	het	gevolg	van	natuurlijke	bodemverschillen	(respectievelijk	zand-	en	leembodem)	
en	van	de	verschillen	in	stikstofdepositie.	
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Besluiten

Onze	bossen	filteren	al	vele	decennia	vervuiling	uit	de	 lucht,	voorheen	was	dat	veel	
zwavel	en	recenter	vooral	stikstof.	Sinds	enige	tijd	is	er	wel	een	aanzienlijke	daling	van	
de	atmosferische	deposities,	maar	een	duidelijk	bodemkundig	herstel	blijft	voorlopig	
uit	(Verstraeten	2018).	Atmosferische	depositie	van	stikstof	zorgt	tegelijk	voor	verzuring	
en	vermesting	van	de	bosbodem,	m.a.w.	voor	een	verstoring	van	de	nutriëntenvoorzie-
ning.	De	overmaat	aan	stikstof	en	de	uitspoeling	van	essentiële	mineralen	zoals	calcium	
hebben	effecten	op	de	kruidvegetatie	(Baeten	et al.	2009),	maar	ook	op	de	vitaliteit	van	
bomen	(Lucassen	et al.	2014)	en	op	de	fauna	van	bossen	(Nijssen	et al.	2017).

Soms	wordt	verondersteld	dat	intensieve	houtoogst	een	geschikte	maatregel	is	om	de	
stikstofovermaat	aan	te	pakken.	Hout	bevat	echter	relatief	meer	mineralen	dan	stikstof	
en	nutriëntenbalansen	wijzen	uit	dat	een	intensief	bosbeheer,	verzuring	en	verarming	
van	de	bodem	in	de	hand	kan	werken	(De	Keersmaeker	et al.	2017).	

Omgekeerd	kan	het	achterlaten	van	dood	hout	de	effecten	van	verzurende	depositie	
lokaal	milderen.	Het	onderzoek	in	de	twee	bosreservaten	toont	aan	dat	in	de	directe	
nabijheid	van	verterend	dood	hout,	meer	essentiële	nutriënten,	zoals	bij	voorbeeld	cal-
cium,	aanwezig	zijn	in	de	bodem.	De	bodem	is	er	minder	zuur	en	in	het	Wijnendalebos	
is	de	concentratie	van	giftig	aluminium	ook	lager.	Er	is	ook	meer	stikstof	in	de	bodem	
nabij	 verterend	dood	hout,	maar	de	hogere	C:N	wijst	er	op	dat	de	beschikbaarheid	
ervan	wellicht	niet	hoger	is.	We	mogen	dus	besluiten	dat	rond	verterend	dood	hout	
eilandjes	van	mineralenrijke	bodem	ontstaan,	die	een	toevlucht	kunnen	zijn	voor	bio-
diversiteit	die	gevoelig	is	voor	bodemverzuring.	
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Dood hout is een belangrijke bron van mineralen als buffer tegen verzuring (foto: Luc De Keersmaeker).




