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AANLEIDING 

De laatste jaren wint korteomloophout (KOH) aan belangstelling als nieuwe energiebron. 
Sommige energiegewassen zijn 'nieuwe' teelten in een gebied. Deze kunnen dus een 
impact hebben op het typische landschap van een streek. Dit geldt zeker voor KOH dat al 
één jaar na planten of oogsten het uitzicht van een jonge bosaanplant heeft. Met name in 
open landschappen kan de impact belangrijk zijn, terwijl korteomloophout in bosrijke 
landschappen eerder landschapsversterkend zou kunnen werken. Bovendien zou KOH 
een meerwaarde kunnen leveren op vlak van biodiversiteit, zeker wanneer men de 
vergelijking maakt met de gangbare, intensieve landbouwteelten. De invloed op de 
biodiversiteit is echter minder eenduidig te bepalen. Niet zozeer het mathematische 
aantal soorten is zaligmakend, maar ook welke soorten dit dan zijn. Een onderzoek in 
opdracht van de provincie West-Vlaanderen1 zocht antwoorden op deze 
onderzoeksvragen, als aanvulling op informatie gekend van eerder grootschalige 
gebieden in het buitenland. Op basis van de resultaten worden in dit advies conclusies 
getrokken en een aantal aanbevelingen voor de natuurvriendelijke inrichting en beheer 
van korteomloophout verstrekt.   

VRAAGSTELLING 

Welke impact heeft de aanplant van korteomloophout op de biodiversiteit in een 
landbouwlandschap? 

Zijn de traditionele soorten van landbouwgebied, zoals akker- en weidevogels, aanwezig 
in dit nieuwe gewas? Treden andere soorten op de voorgrond? Ontstaan er nieuwe 
kansen of nieuwe problemen? Met welke tips kan KOH interessanter worden gemaakt 
voor biodiversiteit? 

TOELICHTING 

 

1. Inleiding 

De teelt van energiegewassen is een mogelijkheid om hernieuwbare energie te winnen en 
zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Korteomloophout is een 
dergelijke teelt, met een overwegend gunstige balans tussen een relatief lage input en 
een relatief hoge output aan energie. Op dit vlak scoort de teelt duidelijk beter dan tarwe 
of maïs die voor de productie van ethanol worden gekweekt, of koolzaad voor biodiesel 
(Volk et al., 2004; Groom et al., 2008; Dauber et al., 2010). 

Bij KOH worden stekken van meestal wilg of populier in rijen geplant. Na één jaar zijn de 
talrijke takken van de planten al 2-3 m hoog. In jaar twee zullen de dominante takken 
verder doorgroeien en verdikken, terwijl kleinere takken afsterven. Na 3 jaar kan op een 
productieve locatie de kruin al 4-6 meter hoog zijn (Sage et al., 2006). Om de 3 à 4 jaar 
wordt het perceel machinaal geoogst en de stammen en takken verhakseld. Na drogen 
kan dit haksel tot pellets verwerkt worden of rechtstreeks verbrand voor allerlei 
verwarmingstoepassingen. Op dit moment staat de teelt van KOH nog in haar 
kinderschoenen, maar ze wint snel aan belangstelling. 

                                           
1 Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede 
gefinancierd door het Europees programma Interreg IVa voor de grensregio Vlaanderen-Nederland. 
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Deze studie toont aan welke vogels gebruik maken van KOH op 3 proeflocaties in West-
Vlaanderen, verspreid over het hele jaar in de periode 2009-2011. Van elk perceel is een 
soortenlijst van de planten opgemaakt.  

De KOH-plantages zijn niet ontworpen met het oog op vergelijkend onderzoek tussen 
gebruikte boomsoorten of beheerregimes. Dit is daarom enkel een verkennend en 
beschrijvend onderzoek. Twee locaties bevonden zich in 'gewoon' gemengd agrarisch 
gebied in de zandleemstreek (Beitem, Kruiseke), de derde locatie in een bosrijke 
omgeving in de zandstreek (domein Ryckevelde te Sijsele). 

Onder punt 5 wordt tot slot een reeks tips gegeven om KOH interessanter te maken voor 
de biodiversiteit in het algemeen en vogels in het bijzonder, op basis van eigen inzichten 
en de reviews van Sage (1998) en Landmann et al. (2009). De fotoreportage in bijlage 
toont typische aspecten van KOH in diverse ontwikkelingsfases.  

 

2. Methode 
In de periode van maart 2009 tot maart 2011 werden 3 locaties met een plantage van 
korteomloophout geregeld bezocht, zie tabel 1 en figuur 1. Telkens werd een integrale 
gebiedstelling van de aanwezige vogels uitgevoerd in de vroege voormiddag, wanneer de 
vogels het meest actief zijn. De hele aanplant werd heen en weer te voet doorkruist in 
trajecten met 10 meter tussenruimte. Alle waargenomen vogelsoorten werden 
genoteerd, ook deze uit de directe omgeving buiten de plantage, binnen hoor- en 
kijkafstand van zo'n 150 meter. Zo kan een beeld verkregen worden van welke soorten 
uit de buurt de plantages bezoeken en welke niet. Tijdens de periode van eind juli tot 
oktober is de vegetatie uiterst dicht en ligt de vogelzang stil. Het is dan bijna niet 
mogelijk om vogels te zien te krijgen, laat staan een goed beeld van de aanwezige 
soorten te bekomen zonder extra technieken zoals het gebruik van mistnetten. Dit viel 
echter buiten het bestek van deze studie, die enkel als doel had om een basisinzicht te 
verwerven. Het uitvoeren van een territoriumkartering om de broedvogels te 
onderzoeken, is nog tijdrovender en kon ook niet worden uitgevoerd in het kader van 
deze beknopte studie.  
Tabel 2 geeft de verdeling van de tellingen over het jaar. 

Tabel 1. Gegevens betreffende de drie opgevolgde KOH-plantages. 

Gebied Aangeplante soorten Oppervlakte 

Perceel van landbouwer Dirk 
Talpe te Kruiseke (Wervik) 

Diverse wilgenklonen (Inger, 
Raamberger, Olof, Tora, Tordis) 

2 ha 

POVLT2 Beitem (Roeselare) Diverse wilgenklonen (Inger, 
Raamberger, Olof, Tora, Tordis) 

1 ha 

Domein Ryckevelde (Sijsele) 50 % wilgenklonen (Olof, Rappe, 
Schwerini, Tora, Tordis, Torhild)  
50 % inheemse soorten (zwarte 
els, es, gewone esdoorn) 

1 ha 

                                           
2 Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw, inmiddels omgedoopt 
tot Inagro. 
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Figuur 1: Situering van onderzochte KOH-locaties in West-Vlaanderen. 

 

 
Figuur 2 : Situering KOH Ryckevelde in bosrijke omgeving. 
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Figuur 3 : Situering KOH Beitem in gemengde omgeving met landbouw en woningen. 

 

 
Figuur 4 : Situering KOH Kruiseke in gemengde omgeving met landbouw en woningen. 
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Tabel 2: Aantal bezoeken aan de 3 KOH-plantages, per maand en per locatie in de periode maart 
2009-maart 2011. Eén * betekent één nultelling in die maand, d.w.z. een telling 
zonder vogels in het KOH. 

2009-2011 jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec n 

Beitem 1 2* 2* 1 1 1 2    1 1 12 
Kruiseke 1 1 1*  1 1 1    1 1 8 
Ryckevelde 1 1  1  1 1     1 6 

Totaal 3 4 3 2 2 3 4    2 3 26 

 
Tijdens het bezoek op 14 april (Ryckevelde) en 20 mei 2009 (Beitem, Kruiseke) werden 
plantenlijsten opgesteld, zie tabel 5. Voor Beitem en Kruiseke betreft het een soortenlijst 
met abundantieklasse volgens de Beheermonitoringschaal (Demeulenaere et al., 2002). 
In Ryckevelde was de plantage door de aanwezigheid van verschillende leeftijdsklassen 
en beheerstadia niet homogeen en er wordt enkel een globale soortenlijst voor de hele 
site gegeven. 

 

3. Resultaten 

3.1 Vogels 

De resultaten van de tellingen zijn gegroepeerd per 'seizoen', meer bepaald het 
winterhalfjaar november-maart en het zomerhalfjaar april-juli: zie tabel 3. Van augustus 
tot en met oktober zijn er geen waarnemingen, zoals hoger uiteengezet. Het vergelijken 
van aantallen vogels heeft weinig zin, omdat de locaties zich niet leenden tot onderling 
vergelijkbare resultaten. Daarom volstaat het vermelden van de aan- of afwezigheid. 
 
Tabel 3: Vogelsoorten per locatie en per seizoen. 

'n' = aantal bezoeken; X = meerdere exemplaren of meer dan 1 keer waargenomen; 1 = eenmalig 
1 exemplaar waargenomen en dus eerder toevalstreffer; KOH = waargenomen in perceel met 
korteomloophout; Omg. = soort waargenomen in directe omgeving (150 m); W = soort aanwezig 
in KOH in winterhalfjaar (nov-maa); Z = idem in zomerhalfjaar (apr-jul); Een letter "b" in grijs veld 
betekent 'zeker broedgeval'. 

 Beitem (n = 12) Kruiseke (n = 8) Ryckevelde (n = 6) 

 KOH Omg. W Z KOH Omg. W Z KOH Omg. W Z 

Blauwe reiger      x       

Boerenzwaluw      x       

Boomkruiper          x   

Bosrietzanger         x   b 

Buizerd          x   

Ekster  x    x   x x   

Fazant     x x   1    

Fitis          1   

Gaai          x   

Gele kwikstaart      x       

Grasmus      x       

Graspieper      x       

Groene specht  x           

Groenling      x       

Grote bonte specht  x           

Grote lijster          x   

Heggenmus x x    x   1 x   

Holenduif  x        x   

Houtduif 1 x   x x    x   

Houtsnip         x x   

Huismus x x   x x       

Kauw  x   x x    x   
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 Beitem (n = 12) Kruiseke (n = 8) Ryckevelde (n = 6) 

 KOH Omg. W Z KOH Omg. W Z KOH Omg. W Z 

Keep      1    1   

Kievit      x       

Kneu      x       

Kokmeeuw  x    x       

Koolmees x x   x x    x   

Koperwiek  x    x    x   

Kramsvogel  x    x    x   

Merel x x  b x x   x x   

Patrijs      x       

Pimpelmees x x   x x    x   

Rietgors 1 x   1 x       

Ringmus x x   x x       

Roodborst      x   x x   

Scholekster      1       

Sijs  1        x   

'Soepduif'  x           

Sperwer      x       

Spotvogel     x x       

Spreeuw  x   x x       

Staartmees      x    1   

Stormmeeuw  x    x       

Tjiftjaf x x   x x   x x   

Torenvalk  x   1 x    x   

Tuinfluiter x    x x   x    

Turkse tortel  x    x       

Vink x x    x    x   

Veldleeuwerik      x       

Waterhoen  x    x       

Watersnip      x       

Waterpieper      1       

Winterkoning x x   x x   x x   

Witte kwikstaart      x       

Zanglijster x x   x x   1 x   

Zilvermeeuw  x    x       

Zwartkop     x x    x   

Zwarte kraai  x    x    x   

Zwarte mees          1   

Totaal aantal soorten 14 29 7 

 
9 17 46 9 12 10 28 4 6 
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3.2 Planten 

Op 14 april (Ryckevelde) en 20 mei 2009 (Beitem, Kruiseke) werden plantenlijsten 
opgesteld, zie tabel 5. De gebruikte beheermonitoringschaal (Demeulenaere et al., 2002) 
wordt verduidelijkt in tabel 4. De bedekkingen werden telkens geschat in een homogeen 
en representatief proefvlak van 10 m x 10 m, dus 100 m². De talrijkste soorten staan in 
vet in de tabel. 
 
Tabel 4: Schaal voor het weergeven van de abundantie van planten via de 'beheermonitoring-
schaal' (Demeulenaere et al, 2002). 

Symbool Omschrijving Bedekking Aantalschatting  

D Dominant >75% irrelevant 
H Halfbedekkend 50-75% irrelevant 
K Kwartbedekkend 25-50% irrelevant 
B Bedekkend 5-25% irrelevant 
A Abundant <5% >1001 
F Frequent <5% 101-1000 
V Verspreid <5% 11-100 
S Schaars <5% 4-10 
Z Zeer schaars <5% 1-3 

P = plaatselijk: planten groeiend in aaneengesloten vlekken (éénsoortig of gemengd) waarvan de 
begrenzing zich op minder dan 1/4 van de oppervlakte van het proefvlak concentreert. 
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Tabel 5: Plantenlijsten per onderzochte KOH-locatie (april-mei 2009). Codes: zie tabel 4. 

 Beitem Kruiseke Ryckevelde 

Datum 20.05.2009 20.05.2009 14.04.2009 
Bedekking struiklaag % 60 % <50-80% 80% 
Bedekking kruidlaag % 90 % 40% 98% 

GRASSEN e.d.    
beemdgras, ruw D V-F x 
dravik, ijle Z   
duist  Z  

kropaar Z   
kweek F Z x 
raaigras, Engels S   
raaigras, Italiaans  Z  
rietgras  Z  
rus, pit-   x 

straatgras V, aan rand F D  
vossenstaart, geknikte V (rand)   
witbol, gestreepte Z S x 
    
KRUIDACHTIGEN    

basterdwederik sp. S   
bijvoet S   
biggenkruid, gewoon  S  
boerenwormkruid Z (rand) Z  
boterbloem, behaarde V-pA (rand) V  

boterbloem, kruipende   x 
braam Z   
brandnetel, grote V S D 

distel, akker- pS pS x 
distel, speer-  Z x 

dovenetel, paarse S (rand) S  
dovenetel, witte Z (rand)   
fluitenkruid Z   
ganzenvoet, mel-  S  
herderstasje S   
hoornbloem, kluwen-   x 

hopklaver V   
kale jonker   x 
kamille, echte  V  
kamille sp. S   
kattenstaart, grote  Z  

klaver sp. (Perzische?) pF   
klaver, rode  pS  
klaver, witte V (rand) pV  
kruiskruid, klein Z V  
melde, uitstaande  Z  

melkdistel, gekroesde F V-F  
muur, vogel- A A  
ooievaarsbek, kleine Z   
ooievaarsbek, slipbladige S   
paardenbloem V V x 
perzikkruid  S  

raket, gewone  Z  
sint-janskruid Z   
smeerwortel S (rand)   
varkensgras  V  
varkenskers, kleine  S  

veldkers, kleine   x 
waterkers, gele  V  
weegbree, grote S  x 
wikke, vogel- pS   
wilgenroosje, harig V (rand) S  

winde, akker- Z (rand)   
winde, haag- V (rand)   
zuring, ridder- V (vnl. rand)  x 

Aantal soorten 37 30 14 
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4. Bespreking van de resultaten en vergelijking met buitenlands 
onderzoek 

4.1 Vogels 

Invloed omgeving 

Het aantal vogelsoorten dat de KOH-percelen bezoekt ligt 2 tot 3 keer lager dan het 
aantal soorten dat in de omgeving aanwezig is. Dit geldt voor de drie locaties. Dit is 
logisch omdat enerzijds 'de omgeving' een veel grotere oppervlakte beslaat, en 
anderzijds omdat de variatie aan biotopen er groter is dan in het monotone KOH-perceel 
alleen.  

De omgeving lijkt wel degelijk van invloed op het soortenassortiment dat het KOH-
perceel bezoekt. Dat is duidelijk te zien in Kruiseke. De grote houtkant en andere kleine 
landschapselementen van een uitgebreid landschapsbedrijfsplan3 in combinatie met een 
gevarieerd grondgebruik in de directe omgeving, biedt een relatief grote soortenrijkdom, 
wat zich lijkt te weerspiegelen in het KOH-perceel met de meeste soorten.  

Rond de site in Beitem is er vooral groente- en maïsteelt, en een drukke weg naast 
huizen en tuinen, maar geen bos of goed ontwikkelde hagen of houtkanten. Er komen in 
die buurt dan ook enkel zeer gewone vogelsoorten voor. Hiervan zijn er wel meerdere die 
het KOH bezoeken (bv. mussen, mezen, veel merels), maar minder dan in Kruiseke.  

Ryckevelde kan aanzien worden als een bosrijke omgeving, met zowel oud als jong bos 
in de directe omgeving. Echte bossoorten zoals spechten, boomkruiper en boomklever 
ontbreken nagenoeg in het KOH. Dat is niet verwonderlijk door het gebrek aan grote 
bomen in KOH. 's Winters werd in Ryckevelde meerdere keren de houtsnip aangetroffen. 
Roodborst is als broedvogel in West-Vlaanderen een typische bosvogel (Vermeersch et 
al., 2004), maar als overwinteraar is hij overal aan te treffen waar struikgewas, ruigte 
en/of bomen zijn. In Ryckevelde is de roodborst een vaste wintergast met meerdere 
exemplaren, maar elders merkwaardig genoeg niet. Waarschijnlijk maakt het KOH maar 
een deel uit van het winterterritorium van de roodborst, en zijn extra biotoopelementen 
zoals de bosranden noodzakelijk. De winterkoning is een sporadische wintergast. De 
ondergroei is waarschijnlijk te open, vooral wanneer het hakhout meerdere jaren oud is. 
Enkel merel, koolmees en (in het voorjaar) tjiftjaf werden tijdens bijna elk bezoek in het 
KOH gezien, de andere soorten zijn veeleer toevalstreffers. Tuinfluiter en zwartkop 
werden minder waargenomen dan verwacht, want dergelijk struweel lijkt in principe voor 
beide soorten geschikt. 

Tijdens het veldwerk in Ryckevelde waren bij elk bezoek duidelijk meer vogels aanwezig 
in de bosranden van de bospercelen naast het KOH-perceel dan in het KOH zelf, 
voornamelijk mezen, vinken, lijsters en andere kleine zangvogels. De rijkere vegetatie-
structuur in de bosranden, met hierdoor betere dekking en grotere voedselbeschikbaar-
heid, zal hier niet vreemd aan zijn. Dit geldt ook voor de houtkant in Kruiseke die in elk 
seizoen vogelrijker was dan het KOH. Naast dekking zijn hier in najaar en winter ook veel 
bessen aanwezig, wat ontbreekt in KOH. Sage et al. (2006) komen tot een analoge 
conclusie, maar konden omgekeerd ook vaststellen dat houtkanten langs KOH rijker aan 
soorten waren dan houtkanten langs grasland of akkers. 

Geen enkele soort werd exclusief in KOH waargenomen. Alle KOH-soorten waren steevast 
ook (wel eens) in de omgeving te vinden. 

Agrarische soorten 

Heel wat soorten van 'de omgeving' komen echter niet in het KOH. Naast de hoger 
genoemde bosvogels betreft het ook de soorten van open agrarische landschappen zoals 
kievit, veldleeuwerik, gele kwikstaart en meeuwen ('s winters). Voor deze soorten zal 
KOH een verdringend effect hebben, met habitatversnippering als gevolg (Sage, 1998). 

                                           
3 Een landschapsbedrijfsplan is een natuur- en landschapsgericht beplantingsplan op een landbouwbedrijf, 
uitgevoerd met zowel logistieke als financiële steun van de provincie West-Vlaanderen en de gemeente.  
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Uit de literatuur is bekend dat kievit en veldleeuwerik in echt grootschalige gebieden wel 
op pas geoogste KOH-percelen kunnen voorkomen (Sage, 1998). In een vrij groot KOH-
gebied (6 ha) in grotendeels open landschap in Flevoland kwamen die soorten evenwel 
niet voor (Boosten & Jansen, 2010). In een besloten gebied als Ryckevelde is dit zeker 
uitgesloten. In Kruiseke, in grotendeels open gebied, werd een pas aangelegd KOH-
perceel niet bezocht door kievit of veldleeuwerik, terwijl ze in het aanpalende gewone 
akkerperceel wel foerageerden. In Beitem is het landschap te veel versnipperd door 
bebouwing, drukke wegen en bomenrijen zodat vogels van open gebieden sowieso niet in 
de directe omgeving van de proeflocatie voorkomen. Bij de overweging om KOH-
plantages in de open polders of leemstreek aan te planten, dient hiermee terdege 
rekening gehouden. 

Typische KOH-soorten 

Bijna alle soorten die KOH bezoeken zijn dus ofwel weinig kieskeurig (mezen, mussen, 
lijsters, tjiftjaf), ofwel typische struweelsoorten (spotvogel, bosrietzanger, zwartkop, 
tuinfluiter). Bosvogel vink en moerasvogel rietgors kwamen vooral af op de zaden van de 
planten in de kruidlaag. 

De meest bijzondere voorjaarssoorten in het KOH waren bosrietzanger (3 territoria in 1 
ha brandnetelrijke hergroei na oogst van KOH in Ryckevelde) en spotvogel (een 
territorium in Kruiseke). Deze laatste pendelde tussen het KOH-perceel en de gemengde 
houtkant van inheemse bomen en struiken 120 meter verderop. Rietgors staat op de 
Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels als "bedreigd" vermeld (Devos et al., 2004), 
maar is in KOH slechts occasioneel aangetroffen. Dit was te Beitem op een moment dat 
er veel (on)kruidzaden waren in de rand van het KOH en ernaast in een recente 
Miscanthus-proefaanplanting. Huismus en ringmus behoren niet strikt tot de Rode Lijst, 
maar vallen onder de categorie "Achteruitgaand". Beide soorten maakten wel regelmatig 
gebruik van KOH. Dit is vooral zo in het voorjaar, wanneer zij naar insecten zoeken voor 
hun jongen. Broeden doen ze evenwel buiten het KOH. In Ryckevelde werden geen huis- 
of ringmussen gezien. Ze kwamen er ook niet in de directe omgeving voor. 

 
Figuur 5: Bosrietzanger in korteomloophout te Ryckevelde. 

Vergelijking met buitenlands onderzoek 

In buitenlands onderzoek (in Europa) zijn min of meer dezelfde soorten vastgesteld. KOH 
van populieren werd hier niet onderzocht, maar wordt als minder soortenrijk aangestipt 
in Groot-Brittannië, met vooral minder trekvogels onder de broedvogels. Dit zou te wijten 
zijn aan het lagere aantal ongewervelden in populieren, terwijl wilg (Salix) op dit vlak het 
soortenrijkste genus van Groot-Brittannië is (Sage & Robertson, 1996).  
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Een review van allerlei onderzoeken in Groot-Brittannië (GB) en in Flevoland (Boosten & 
Jansen, 2010) leverde een lijst van 'typische' KOH-soorten op voor zowel het 
broedseizoen als de winter: zie tabel 6 voor een vergelijking met de West-Vlaamse 
situatie. 

Tabel 6: Aangetroffen soorten in KOH in het broedseizoen en tijdens het winterhalfjaar.  

GB = meest voorkomende soorten in KOH in Groot-Brittannië (groot onderzoek); WV = West-
Vlaanderen (dit beperkte onderzoek); NL = soorten in KOH in Flevoland, Nederland. In alfabetische 
volgorde per seizoen en regio. 

Soort Broed GB Broed WV Broed NL Winter GB Winter WV 

Ekster X X    

Fitis X  X   

Geelgors X  X X  

Grasmus X     

Heggenmus X X  X X 

Houtduif X X   X 

Kleine karekiet   X   

Koolmees X X X X X 

Merel X X X X X 

Nachtegaal   X   

Pimpelmees X X  X X 

Putter X     

Rietgors X  X X X 

Roodborst X  X X X 

Sprinkhaanzanger   X   

Staartmees X   X  

Tjiftjaf X X X   

Vink X  X X  

Zanglijster X X X X X 

Zwartkop X X X   

Bosrietzanger  X X   

Fazant  X    

Kauw  X    

Ringmus  X    

Spotvogel  X X   

Spreeuw  X    

Tuinfluiter  X X   

Goudhaantje    X  

Graspieper    X  

Houtsnip    X X 

Kneu   X X  

Koperwiek    X  

Kramsvogel    X  

Veldleeuwerik    X  

Watersnip    X  

Winterkoning   X X X 

Houtsnip     X 

Huismus  X   X 

Torenvalk     X 
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Het buitenlands onderzoek is moeilijk vergelijkbaar met de West-Vlaamse situatie 
omwille van verschillen in opzet en schaal (veel grotere sites in GB en NL, 5-30 ha 
tegenover <1 ha in WV). Hoe dan ook kunnen er enkele duidelijke parallellen in de 
resultaten vastgesteld worden. Van Flevoland zijn er geen wintertellingen, enkel 
resultaten van een territoriumkartering in het broedseizoen. Het gaat hier dus over echte 
broedvogels in het KOH en niet enkel over 'bezoekers' zoals in West-Vlaanderen en 
Groot-Brittannië. Slechts 5 algemene en weinig kieskeurige soorten komen zowel in 
Groot-Brittannië als in West-Vlaanderen jaarrond voor in KOH: merel, zanglijster, 
heggenmus, koolmees en pimpelmees. Tijdens het broedseizoen zijn in de 3 regio's ook 
nog zwartkop, tjiftjaf en zanglijster te vinden. Dit zijn allemaal wijd verspreide en talrijk 
voorkomende soorten. 's Winters vertonen de resultaten minder overeenkomst waarbij in 
Groot-Brittannië meer soorten van open terrein werden gezien zoals veldleeuwerik en 
graspieper. Dat is te wijten aan de veel grotere Britse proefgebieden met grote 
oppervlaktes pas geoogst en dus 'open' KOH. De 'stoppel' blijkt ook interessant voor 
geel- en rietgors. In onze proefgebieden komt de geelgors niet voor. Ringmus en de in 
Groot-Brittannië erg zeldzame spotvogel en bosrietzanger zijn extra soorten voor West-
Vlaanderen. De regelmatige aanwezigheid van huismus in KOH in West-Vlaanderen werd 
in Groot-Brittannië en Nederland niet opgemerkt, vermoedelijk door de meer afgelegen 
ligging van de proefpercelen aldaar t.o.v. bebouwing. Houtsnip is een schaarse bossoort 
die ook bij ons in KOH is gevonden als overwinteraar. 

KOH als leefgebied voor vogels 

Tabel 6 maakt duidelijk dat KOH onvoldoende geschikt is als jaarrond-leefgebied voor 
veruit de meeste vogelsoorten. In vele gevallen zal dit komen door een gebrek aan 
geschikte veilige nestgelegenheid in de monotone, onderaan open takkenbossen van 
KOH. Merel en tjiftjaf kunnen hier wel broeden, maar holenbroeders (bv. mezen) of 
soorten die hun nest laag bij de grond bouwen in dichtere struwelen (bv. roodborst, 
winterkoning) niet. Duivennesten zijn lichte constructies en waaien makkelijk uit in 
wilgenaanplantingen. Daarvan was in Kruiseke een voorbeeld te zien. 

In Beitem en Kruiseke waren er één of twee tellingen waarbij geen vogels aanwezig 
waren, op het einde van de winter, maar niet alleen bij vorst. Deze nultellingen, maar 
ook tellingen met nauwelijks een paar vogels, kwamen meer voor op het einde van het 
project dan in het begin. Vermoedelijk zijn de oorzaken dat de ouder wordende plantage 
armer wordt aan takken (meer open onderin) en dat de kruidlaag afneemt door een 
sterkere beschaduwing. Door deze factoren zijn in de kruidlaag bijgevolg minder zaden, 
kevers of rupsen beschikbaar voor de vogels. De struweelsoorten die in het broedseizoen 
het KOH frequenteren, bewegen zich het meest door de kruinen. Merel, zanglijster en 
vink (winter) zoeken daarentegen voedsel op de grond, en profiteren juist van de 
relatieve openheid. 

Uit dit beperkt onderzoek kunnen alleen wat grote lijnen afgeleid worden. In elk geval is 
korteomloophout geen echt vogelrijk biotoop. Het dient vooral als aanvulling op de 
bestaande natuurlijke infrastructuur in de directe omgeving, eerder dan als een op 
zichzelf staand biotoop. Het lijkt er het meest op dat soorten uit de omgeving de 
plantage benutten als deel van hun leefgebied, eerder dan andersom.  

Buitenlands onderzoek leverde soms dezelfde maar soms ook andere inzichten op. 
Onderzoek in Zweden toonde aan dat het omliggende landschap de soortensamenstelling 
aan vogels sterk beïnvloedt, maar in de buurt van New York bleek dit niet of minder het 
geval (Berg, 2002; Dhondt et al., 2007). De soortensamenstelling varieert wel overal 
met de leeftijd en dus de hoogte en dichtheid van de plantage (t.o.v. het oogstjaar). 

Overal werd een grotere soortendiversiteit van vogels vastgesteld in KOH t.o.v. zuiver 
akkerland, maar een lagere diversiteit dan in 'echt' bos met lange omlooptijden, zowel 
ten opzichte van natuurlijk bos als productiebos. De dichtheden in KOH zijn niet 
noodzakelijk lager dan die in bos, maar er zijn wel duidelijk minder soorten. Het verschil 
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in structuurdiversiteit is hiervan de belangrijkste oorzaak (Sage, 1998; referenties in Volk 
et al., 2004; Landmann et al., 2009; Najéra & Simonetti, 2010). 

Globaal kan gesteld worden dat maatregelen om het biotoop aantrekkelijker te maken 
voor vogels vrij eenvoudig zijn. Structuurvariatie en behoud of stimulatie van 
kruidenrijke ondergroei zijn de sleutelfactoren.  
 
4.2 Planten 

Op de drie locaties zijn in de eerste 3 jaar na aanplant vooral akkeronkruiden en 
ruigtekruiden aanwezig die typisch zijn voor zeer voedselrijke terreinen. Gezien de 
voorgeschiedenis als bemeste akker is dit niet verwonderlijk. Tabel 5 geeft de 
waargenomen soorten. 

Beitem:  
Binnenin de plantage groeit vooral ruw beemdgras, kweek, gekroesde melkdistel, 
vogelmuur en behaarde boterbloem. De rest van de soorten komt maar lokaal voor of op 
plaatsen met meer licht en/of in de binnenranden. Extra soorten in de buitenrand zijn 
niet meegeteld en zijn deels gezaaid (margriet, knoopkruid, korenbloem, echte 
koekoeksbloem, rode klaver, gewone rolklaver, duizendblad, avondkoekoeksbloem, 
peen…). Er komt geen enkele typische bosplant voor. 
 
Kruiseke:  
Vooral straatgras, vogelmuur, echte kamille, gekroesde melkdistel, varkensgras en ruw 
beemdgras, dus heel gewone "akkeronkruiden". De groei in de schaduw van de wilgen is 
veel hoger en ijler dan in volle zon, waar hun klassieke standplaats is. Het 
soortenassortiment is gelijkaardig aan dat van Beitem maar er zijn enkele extra soorten 
door meer openheid van het bladerdak en de wat zwaardere bodem (bv. gele waterkers 
in een plas). Er komt geen enkele typische bosplant voor. 
 
Ryckevelde: 
Het perceel kent een zeer lage soortendiversiteit. Grote brandnetel domineert de 
vegetatie bijna overal. Op plaatsen met sterke bodemverstoring door de eerste 
oogstbeurt van KOH in natte omstandigheden, domineren pitrus en akkerdistel. Aan de 
zuidrand van het perceel wijst kale jonker op een verleden als natte ruigte (zaadbank). 
Het is de enige in Vlaanderen ietwat schaarsere soort op de drie KOH-sites. Dit is het 
enige perceel met een recente voorgeschiedenis als grasland (met 1 jaar maïs). Echte 
bosplanten of zandstreekplanten ontbreken.  
 
Uit een thesisonderzoek van Buggenhout (2011) blijkt in Ryckevelde een grote 
hoeveelheid nutriënten in de bodem te zitten, nl. 2.000 mg/kg totaal stikstof en 127 
mg/kg plantopneembaar fosfor. In Kruiseke is dit de helft van deze waarden (resp. 1052 
en 63 mg/kg), in Beitem resp. 885 en 100 mg/kg. In Ryckevelde was dit zelfs beduidend 
meer dan in een aanpalend maïsveld.  Op de andere sites waren meer nutriënten in de 
maïs te vinden. Met name de hoge fosforwaarde in Ryckevelde zou de sterke dominantie 
van grote brandnetel kunnen verklaren, want hoge stikstofgehaltes komen ook in oude 
bossen voor met rijke voorjaarsflora (De Keersmaeker et al., 2004). Op een proefsite in 
Muizen vonden De Keersmaeker et al. (2011) op een perceel met beduidend hogere 
fosforwaarden (600-900 mg/kg totaal fosfor versus 100-220 mg/kg totaal fosfor voor 
referentiebos) dat grote brandnetel er de vestiging van slanke sleutelbloem in een nieuw 
aangelegd bos belemmerde. Bemerk dat het totaal fosfor niet rechtstreeks vergelijkbaar 
is met de waarde voor plantopneembaar fosfor. Buggenhout (2011) onderzocht een 
tiental percelen KOH in Vlaanderen en vond op andere ex-graslandlocaties ook een 
hogere brandnetel- en bramenbedekking. 

De dichtheden en ook wel de soorten lijken verder vooral bepaald te worden door de 
hoeveelheid licht en de bodemgesteldheid: nat of droog, verslempt of niet. Waarschijnlijk 
is de kans klein dat echte bosplanten een KOH-perceel koloniseren. Bosplanten hebben 
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namelijk een goed ontwikkelde humuslaag nodig en bij voorkeur een niet-verslempte 
bodem. Deze condities zijn hier nergens vervuld. Bovendien zou – een per definitie 
langzame - kolonisatie alleen kunnen vanuit een naburig bos. Dit kan dus het best bij 
percelen KOH die langs oud bos gelegen zijn, tenzij de kolonisatie in gang gezet wordt 
door kunstmatige introductie. 

De één- en tweejarige akkeronkruiden die de eerste jaren na aanleg nog "naijlen" in het 
KOH zijn waarschijnlijk een belangrijke voedselbron voor vogels in de winter. Ze vinden 
er zowel zaden als insecten die van die onkruiden leven of er zich tussen verschuilen. 

Het soortenassortiment planten is zeer typisch voor voedselrijke standplaatsen, met een 
mix van soorten van graslanden, akkers, ruigtes en struwelen. Dit beeld wordt in vele 
studies bevestigd (Landmann et al., 2009; Boosten & Jansen, 2010; Buggenhout, 2011). 
 

5. Aanbevelingen voor natuurvriendelijke inrichting en beheer van 
korteomloophout 

Hierna wordt een reeks tips gegeven om KOH interessanter te maken voor biodiversiteit 
in het algemeen en vogels in het bijzonder. De tips zijn gebaseerd op eigen inzichten en 
de reviews van Sage (1998) en Landmann et al. (2009). 
 

Structuurvariatie voor meer biodiversiteit 

- Geen alles-of-niets-beheer: kies voor een gefaseerd oogstbeheer: oogst niet alles in 
eenzelfde jaar, maar jaarlijks een deel; op die manier komen de diverse 
leeftijdsklassen naast elkaar voor en is er elk jaar een geschikte plek aanwezig voor 
elke soort. 

- Hoe meer structuur in de overigens monotone KOH-vegetatie, hoe meer soorten 
kunnen overleven. Dit is de belangrijkste maatregel voor het natuurvriendelijker 
beheren van korteomloophout. Structuur kan "toegevoegd" worden door: 

o plant (liefst doorn)struwelen aan in de randen of vlakbij in blokken of 
overhoekjes (nestgelegenheid, dekking, bloei, bessen);  

o benut rijgangen en wendakkers om er bloemrijke grasstroken of 
ruigtestroken aan te leggen, met inheemse soorten: dit is goed voor de 
overwintering van grote insecten o.a. veel natuurlijke plaagbestrijders, 
bijen & hommels, vlinders, … en kleine zoogdieren; 

o behoud oude of plant nieuwe bomen(rijen) langs de percelen 
(nestgelegenheid voor o.a. holenbroeders); 

o hang nestkasten op voor insecteneters die geen natuurlijke holtes vinden 
in het KOH zoals mezen, ringmus, spreeuw, roodborst, enz.; 

o gebruik een mix van soorten, rassen of klonen; 
o kleine KOH-percelen hebben meer randen dan grote aaneengesloten 

percelen en zijn daarom interessanter voor de biodiversiteit. 
- Oogst niet in het broedseizoen (april-eind juli). 
 
Landschap 

- Versnipper geen open gebieden met korteomloophout die nu waardevol zijn voor 
akker- of weidevogels. 

- Leg korteomloophout enkel aan op voormalige akkers of monotone agronomisch 
'verbeterde' graslanden, niet op bestaande biodiverse percelen. 

- Leg korteomloophout aan in de directe omgeving van bos, struweel of houtkant, als 
bufferzone en als natuurverbinding. 

 
Onkruidbestrijding 

- Tolereer wat "onkruiden". De groeibelemmering is beperkt eens de wilgen boven de 
kruiden uit groeien, maar ze dragen wel sterk bij aan de biodiversiteit in het 
korteomloophout. 
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- Onkruidenrijke KOH-percelen trekken meer soorten aan, ook vogels, die leven van de 
extra zaden en insecten. 

- Onkruidbestrijding kan nodig zijn bij de aanleg of kort na de oogst; herbiciden 
hebben impact op biodiversiteit, en worden dus best zo selectief mogelijk ingezet. 
Inzaai van een geschikte bodembedekker zou een optie kunnen zijn, maar is nader te 
onderzoeken. 

 
Gewasdiversiteit 

- Wilgen-KOH is soortenrijker dan populieren-KOH. 
- Gebruik meerdere soorten, rassen of klonen in aparte stroken of blokken om de 

structuurdiversiteit te verhogen, en daarmee de aantrekkelijkheid voor meer soorten; 
het risico op grote plagen wordt daarmee ook verminderd.  

 
Poel 

- Leg (visloze!) poelen aan voor amfibieën in de directe omgeving; het zijn efficiënte 
slakkenbestrijders en ze benutten het korteomloophout als landbiotoop. 

 
CONCLUSIE 

Korteomloophout is noch mossel noch vis: geen echt bos en geen echte akker. Het 
beperkte onderzoek toont aan dat er bijna geen bosvogels of akkervogels en geen 
typische bosplanten voorkomen.  We troffen er vooral vogelsoorten aan van jonge 
aanplantingen, tuinen, bosranden en struwelen en af en toe een soort van landbouw- of 
bosgebied. De plantengroei bestaat vooral uit akkeronkruiden die tegen beschaduwing 
kunnen.   

Een toename van korteomloophout als landbouwteelt zou dus de struweel- en 
tuinsoorten bevoordelen en de meer gespecialiseerde agrarische soorten benadelen. 
Deze laatste zijn de typische weide- en akkervogels waarvan er veel op de Rode Lijst 
staan. In voor die soorten definitief gedegradeerde gebieden - versnipperd, verdroogd, te 
intensief- kan korteomloophout een duidelijke meerwaarde hebben voor 'de 
biodiversiteit'. In nog waardevolle weide- en akkervogelgebieden zou verdringing van die 
soorten optreden. Hoewel de totale bruto soortenrijkdom dan misschien wel zou 
toenemen, zou je een typische soortengemeenschap verliezen. 

Korteomloophout kan qua biodiversiteit niet op tegen biologisch waardevolle (oude) 
bossen en graslanden. Het aanplanten ervan gebeurt daarom best alleen op soortenarme 
terreinen zoals voormalige akkers, intensief productiegrasland, vergraven 
(industrie)gronden, enzovoort, en niet ter vervanging van bestaand bos of soortenrijk 
grasland.  

Vóór de aanleg van korteomloophout wordt best een gebiedsgerichte afweging gemaakt 
of de lokale biodiversiteit effectief meer voordeel dan nadeel van het KOH zou 
ondervinden. In het bijzonder in open landschappen zoals de polders en de leemstreek 
zou de aanleg een impact op de biodiversiteit kunnen hebben door de verdichting van het 
landschap. Elders in intensief en/of versnipperd agrarisch gebied zal vaak een -weliswaar 
bescheiden- meerwaarde voor biodiversiteit te realiseren zijn. Korteomloophout kan 
verder ook nuttig zijn voor biodiversiteit als buffer tussen bos of kleinschalige 
landschappen en meer intensieve landbouw-, woon- of industriegebieden. Hoe minder 
andere 'natuur' in een gebied voorkomt, hoe belangrijker de relatieve 
biodiversiteitsbijdrage van het KOH kan zijn.  

Vooral algemene en niet bedreigde soorten profiteren van korteomloophout. Om ook 
sommige minder algemene of zelfs bedreigde soorten te laten mee profiteren, moeten 
aanvullende biotoopelementen en structuurvariatie worden voorzien. Dit kan door 
aanplant van extra dicht (doorn)struweel dat niet wordt geoogst, behoud of aanplant van 
oude of hoogstambomen, en bloemrijke rijpaden en wendakkers te voorzien. Deze extra 
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biotoopelementen bieden voor vogels zowel voedselaanbod als dekking in periodes waar 
dit door KOH onvoldoende geleverd wordt. Daarnaast krijgt ook een hele reeks andere 
fauna meer kansen: insecten (bv. vlinders) met inbegrip van natuurlijke plaagbestrijders, 
amfibieën, kleine zoogdieren, enzovoort. 

Er zijn geen aanwijzingen dat 'lastige' soorten extra worden gestimuleerd, behalve 
eventueel plaagsoorten van de gebruikte boomsoorten, in het bijzonder het 
wilgenhaantje. 

Overigens blijkt er in alle studies veel variatie te bestaan tussen de proefvlakken 
onderling, afhankelijk van de voorgeschiedenis van het perceel, het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen of bemesting, de kaprotatie en de natuurlijke elementen in de 
directe omgeving. Maar de bredere conclusies zoals hierboven geschetst zijn wel 
algemeen geldend.  

De bijlage illustreert een aantal bevindingen uit dit advies met foto's. 
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Foto's ter illustratie (alle foto's van O. Dochy) 
 

 

Pas geplante wilgenstekken te Kruiseke (mei 2009). In principe nog net geschikt voor 
vogelsoorten van open gebieden zoals kievit of veldleeuwerik, maar niet zo in onze 
proefterreinen. Het terrein is in dit stadium gevoelig voor veronkruiding. 
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Hetzelfde perceel in juni 2009. Jong (half jaar) en tweejarig KOH naast elkaar. De 
veronkruiding neemt snel toe, maar wilgen blijven erboven. Het terrein vooraan wordt 
gebruikt door lijsters, spreeuw, torenvalk en kauw. 

 

 

De typische kruidlaag in 1 jaar oud KOH bestaat uit naijlende soorten die vóór de 
aanplant ook aanwezig waren, in dit geval dus akkeronkruiden zoals paarse dovenetel, 
vogelmuur en straatgras (Beitem, april 2009). Veel van deze soorten verdwijnen na een 
paar jaar door de sterke beschaduwing. Enkel na het oogsten keren ze nog even terug 
door het extra licht en de bodemverstoring.  
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Een structuurrijk oud wilgenbos (natuurreservaat De Blankaart te Woumen, West-
Vlaanderen) is veel gevarieerder dan korteomloophout. Dik hout en dood hout zorgen 
voor veel extra soorten zoals paddenstoelen en tal van ongewervelden. KOH kan een 
dergelijk biotoop niet vervangen. 
 
 

 

Structuurarm KOH van 2 jaar oud, 's winters (Beitem). Er is wat meer ruigte aan de 
buitenzijde door extra lichtinval.  
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Gemengde houtkant in buurt van KOH te Kruiseke: deze is rijk aan soorten en aantallen 
vogels. Zomer en winter zijn er altijd vogels aanwezig, dit is niet zo in het KOH zelf waar 
vooral 's winters minder vogels te vinden zijn. In de houtkant is een gevarieerder 
voedselaanbod te vinden zoals bessen van meidoorn, zaden van zwarte els en 
ongewervelden in de ruigtes ertussen. 
 

  

Nest van onbekende vogel in KOH (Ryckevelde, links) en uitgewaaid nest van houtduif in 
KOH van 4 jaar oud (Kruiseke, rechts). Hoewel het nest in de zomer verstopt is in een 
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dicht bladerdak, is het toch vlot bereikbaar voor predatoren. Het is ook redelijk 
windgevoelig. 
 
 

 

Landschapsbeeld van 2 jaar oud KOH (Kruiseke). Na 4 jaar komt het gewas ongeveer 
even hoog als de elektriciteitsleiding rechts in beeld. De buitenrand is hier met luzerne 
ingezaaid (nectargewas voor bijen), maar doet ook dienst als wendakker tijdens de 
oogstwerken. 
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Lente in het korteomloophout! De bloei van wilgenkatjes verschilt van soort tot soort en 
van kloon tot kloon. Er is op mooie lentedagen veel insectenbezoek van hommels, bijen 
en vlinders. 
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Half juli in 3-jarig KOH (Beitem, zonder kippen). Rechts is de 'bosrand' met meer 
lichtinval, maar het perceel is globaal zeer donker en open onderin. 
 
 

 

Half juli in 2-jarig KOH te Ryckevelde: er is een dichte ondergroei van grote brandnetel, 
wat alleen op deze locatie in zo'n sterke mate het geval was. Goed voor bosrietzanger, 
die in de andere terreinen met meer open ondergroei niet voorkomt. 
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December in Ryckevelde in tweejarig KOH: er zijn overblijfselen van brandnetels in de 
ondergroei, maar voor de rest is het perceel structuurarm. 
 
 

 

Het gebruik van gemengde bestanden met meerdere soorten of klonen van wilgen, zorgt 
voor een risicospreiding tegenover keverplagen en ziektes zoals roestschimmel, maar ook 
voor structuurdiversiteit wat gunstig is voor andere soorten fauna. Hier 5 'soorten' wilgen 
in de plantage te Beitem na 1,5 jaar groei (17.06.2009). 
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Kippen inzetten als levende onkruidverdelgers is een optie, maar met de kruidlaag 
verdwijnt ook een flink deel van de biodiversiteit in het KOH (Beitem). 
 
 

 

Zelfde aanplant als vorige foto, maar gedeelte zonder kippen en met kruidlaag. 
 
 
 



 

 

 

 
27/28 

 

INBO.A.2011.133 

 
 

 

Het gebruik van de juiste machines in de juiste omstandigheden is van groot belang. 
KOH werd hier geoogst met een aangepaste maïsverhakselaar. Zware spoorvorming trad 
op wegens een natte bodem, ook door het gebruik van een begeleidende tractor met 
aanhangwagen. Dat heeft een sterk negatief effect op de hergroei en er is meer kans op 
lastige wortelstokonkruiden (foto: Ryckevelde tijdens demo op 06.02.2009). Lichtere 
machines zijn inmiddels op de markt. 

 

Vooraan zien we een slecht gelukte jonge aanplant van inheemse boomsoorten op het in 
de vorige foto geoogst terrein. Achteraan een 3-jarig KOH van wilgenklonen en 
daarachter bos. In dit bosrijk landschap is het 'open stadium' van KOH niet geschikt voor 
vogels van open landschappen zoals kievit of veldleeuwerik. Sommige bosvogels voegen 
KOH toe aan hun territorium maar gebruiken het niet exclusief, zoals roodborst en 
winterkoning (Ryckevelde). 
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Het 'wilgenhaantje' is de verzamelnaam van enkele keversoorten die in grote aantallen 
kunnen voorkomen in wilgenstruwelen, en dus ook in KOH. Ze kunnen de bomen serieus 
kaalvreten. Dit leidt tot groeivertraging. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of de 
plaagdruk van deze kevertjes en hun larven kan verminderd worden door bijvoorbeeld 
predatie door vogels of andere ongewervelden, het laten verwijderen van de kruidlaag 
door kippen of het verlagen van het stikstof- of fosfaatresidu in de bodem. 


