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WOORD VOORAF 
 

Het eindrapport van het TWOL-onderzoek “ecologisch verantwoorde houtexploitatiewijzen voor 
bossen op kwetsbare bodems” bestaat uit 3 aparte volumes. 

Dit volume omvat de literatuurstudie en de beschrijving van de huidige toestand van de 
bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden. 

De literatuurstudie is een overzicht van de stand van de kennis m.b.t. de invloed van exploitatie 
op het bosecosysteem. De nadruk hierbij ligt op de inzet van exploitatiemachines en de impact 
daarvan op de bosbodem. Daarnaast worden nog andere effecten van bosexploitatie 
besproken, namelijk impact op de vegetatie, verstoring van fauna en chemische vervuiling. Als 
bijlage bij de literatuurstudie wordt een uitgebreide overzichtstabel gepresenteerd, waarin de 
proefopzet en de voornaamste resultaten van 56 wetenschappelijke publicaties worden 
samengevat. 

In een tweede deel wordt voornamelijk de huidige toestand van de bosexploitatie in Vlaanderen 
toegelicht. Dit gebeurt vooral op basis van terreinobservaties, waarbij zowel courante 
werkmethoden als de perceptie van exploitatieschade door beheerders besproken wordt. 
Tenslotte komt een buitenlandse casestudie aan bod. Bijlagen bij dit onderdeel zijn een 
overzichtstabel van de voornaamste bevindingen van de terreinbezoeken en een vergelijkend 
overzicht van exploitatievoorwaarden in houtcatalogi van openbare bossen. 

Het volume kwetsbaarheidskaart bosexploitatie beschrijft de inhoudelijke en technische 
aspecten van de kwetsbaarheidskaart voor exploitatie in Vlaamse bossen. 

Dit document vertrekt van een kwetsbaarheidsclassificatie voor bodem, helling en biocenose, 
die is opgesteld op basis van literatuurgegevens, beschikbare gebiedsdekkende informatie en 
expertenkennis. Er wordt beschreven hoe de kaart tot stand is gekomen en hoe ze moet 
geïnterpreteerd worden. Tot slot wordt de ruimtelijke verdeling van de verschillende 
kwetsbaarheidsklassen in Vlaanderen besproken. 

De digitale kwetsbaarheidskaart zelf wordt aangeleverd op de CD in bijlage. Deze kaart bestaat 
in 2 versies: een uitgebreide versie bestemd voor de beheerplanning, en een vereenvoudigde 
versie voor de terreinbeheerder. 

In deze tekst wordt naar dit volume verwezen als “kwetsbaarheidskaart bosexploitatie”. 

Het volume goede praktijk bosexploitatie geeft concrete aanbevelingen, achtergrondinformatie 
en voorbeelden bij ecologisch verantwoorde houtexploitatiewijzen voor Vlaamse bossen.  

Dit document is specifiek gericht op de bosbeheerder, met de nadruk op de planning van 
bosexploitaties. In een inleidend hoofdstuk wordt het proces bosexploitatie in de ruime zin van 
het woord toegelicht, waarbij voor meer informatie telkens verwezen wordt naar de 
desbetreffende delen van het rapport. 

Het hoofdstuk bosontsluiting beschrijft op welke manier exploitatiemachines in het bos kunnen 
rijden en hoe de beheerder dit kan aansturen. Daarna wordt een praktisch hulpmiddel voor de 
beheerder geïntroduceerd: exploitatieplannen. Vervolgens komt de monitoring van 
exploitatieschade aan bod. Tenslotte worden enkele technische zaken besproken, namelijk de 
bouw, de functies en het correcte gebruik van exploitatiemachines. 

In deze tekst wordt naar dit volume verwezen als “goede praktijk bosexploitatie”. 
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1 INLEIDING 
 

Bij bosexploitatie zal steeds één of andere vorm van ‘schade’ optreden. Schade kan 
onvermijdbaar zijn, zoals bodemverstoring daar waar een gevelde boom neervalt; of 
vermijdbaar zoals metersdiepe rijsporen omdat over een natte kleibodem werd gereden. De 
beheerder plant een bosexploitatie zodanig dat de schade tot een minimum beperkt blijft. 

Exploitatieschade kan in volgende vier hoofdgroepen ingedeeld worden:  

1. wijziging van de toestand van de bosbodem en het edafon 

2. beschadigingen aan vegetatie (bomen, struiken en kruidvegetatie) 

3. verstoring van fauna (o.a. door fysieke aanwezigheid, vernietiging van habitat en 
lawaai) 

4. chemische vervuiling (o.a. door brandstoffen, uitlaatgassen en smeermiddelen)  

Grigal (2000) geeft een rangschikking van effecten van extensief bosbeheer. Hij stelt dat 
veranderingen aan de toestand van de bosbodem onder vorm van bodemcompactie en 
verstoring van de bodemhorizonten het meest zorgwekkend zijn voor het goed functioneren 
van het bosecosysteem. Verstoring van de biocenose wijkt volgens hem minder af van 
natuurlijke verstoringregimes en is daarom minder relevant dan bodemschade. 

In dit rapport wordt eerst dieper ingegaan op algemene begrippen en processen van een 
bosbodem. Daarna wordt de bodem vanuit een technische hoek bekeken, als dragend medium 
voor machines. In het hoofdstuk Bodemschade worden de fysische achtergrond en de 
ecologische gevolgen van bodemverwonding, instulping en verdichting besproken. Natuurlijk 
herstel komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Daarna worden de effecten van exploitatie op 
flora en fauna besproken, gevolgd door een kort hoofdstuk over chemische vervuiling. 

De bijlage bij deze literatuurstudie is een uitgebreide overzichtstabel die de proefopzet en de 
voornaamste bevindingen van 56 wetenschappelijke publicaties samenvat. 
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2 BOSBODEMS: ALGEMENE BEGRIPPEN EN PROCESSEN 
 

De bodem is naast het klimaat de meest bepalende factor voor het bosecosysteem. 
Bosbeheerders hebben meestal maar beperkte kennis over het functioneren van bosbodems, 
omdat bodemkunde in de opleiding traditioneel een landbouwkundige inslag heeft. In dit 
gedeelte worden enkele algemeenheden over bosbodems kort besproken: terminologie, 
opbouw van een bodem, groei van wortels en belang van een actieve bodemfauna. Dit deel is 
voornamelijk ontstaan op basis van gesprekken met prof. Langohr en na het raadplegen van de 
volgende handboeken: Coleman & Crossley (1996); Gobat et al. (1998); Fisher & Binckley 
(2000). Chemische bodemeigenschappen (bodemvruchtbaarheid) worden niet besproken. 

Bosbodems onderscheiden zich op veel vlakken van landbouwgronden:  

� bomen zijn langlevende organismen met vaak diepe beworteling 

� de aanwezigheid van een strooisellaag heeft een uitgesproken effect op de bodem 

� strooisel en kroonbedekking zorgen voor gedempte temperatuur- en vochtcondities 

� oppervlakkige waterafvloei is zowat onbestaande door een hoge infiltratiecapaciteit en 
sterk waterbergend vermogen van de strooisellaag 

� de bodemfauna en –flora zijn diverser dan in landbouwgronden 

� door aanwezigheid van boomwortels is bodembewerking zeer moeilijk. 

De meeste Vlaamse bosbodems zijn gronden die van oorsprong voor landbouwdoeleinden 
minder gewenst waren. Bovendien zijn veel van deze bodems door zwavel- en stikstofdeposities 
sterk verzuurd en verarmd en hebben ze een lage biologische bodemactiviteit. Veel natuurlijke 
bossen worden gekenmerkt door een uitgesproken microreliëf veroorzaakt door windval (kuil-
kluitsystemen) en andere processen, maar dergelijke structuren zijn door toedoen van de mens 
zeldzaam in Vlaamse bossen. Veel grote vertebraten (vb. everzwijn) zijn uitgestorven in 
Vlaanderen. 

2.1 Horizonten en hun symbolen 

Een typische bosbodem bestaat uit horizonten. Van het bodemoppervlak tot de ondergrond 
kunnen volgende horizonten voorkomen:  

� O: ectorganische horizont, waarin volgende deellagen kunnen onderscheiden worden: 

- L: litter, bovenste strooisellaag grotendeels bestaande uit gave bladeren of 
naalden 

- F: fragmentation, strooisellaag bestaande uit sterk gefragmenteerde 
strooiselfragmenten (en niet “gefermenteerde” – zoals in enkele handboeken) 

- H: humus, colloïdale organische accumulatie. Onmogelijk om het oorspronkelijke 
materiaal te herkennen 

� A: endorganische horizont, bovenste minerale bodemlaag die aangerijkt is met 
organische stof en waarin de meeste biologische activiteit geconcentreerd is 

� E: eluviale of uitlogingshorizont (ijzer en/of klei migreert neerwaarts door 
neerslagoverschot) 

� B: illuviale of aanrijkingshorizont 

� C: moedermateriaal 

In de Belgische Bodemclassificatie hebben symbolen van bodemseries steeds 3 letters: de 
eerste is het textuursymbool (hoofdletter), de tweede het drainagesymbool en de laatste het 
symbool voor de profielontwikkeling. De traditionele handleidingen voor bodemopnamen en –
classificatie zijn sterk gericht op landbouwtoepassingen. Zo ook de Belgische bodemclassificatie, 
wat een beperking is om bosbodems te evalueren. Bij de studie van bos- en natuurecosystemen 
ligt de nadruk elders dan bij landbouwsystemen; bodembewerking en bemesting zijn namelijk 
niet aan de orde. 
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De indeling in draineringklassen is gebaseerd op de diepte van de grondwatertafel 
(gleyvlekken). Hierbij moet specifiek voor Vlaanderen een bedenking gemaakt worden, namelijk 
die van de verdroging:  

� door recente antropogene ontwatering is op veel plaatsen de watertafel gezakt 

� sommige gleyverschijnselen werden gevormd tijdens het Atlanticum (een nattere 
periode rond 6000 B.P.) en zijn nu nog zichtbaar. 

Voor de bodemhorizonten worden in dit rapport, in vergelijking met de Belgische 
Bodemclassificatie, volgende extra symbolen ingevoerd. De A horizont komt overeen met de A1 
vroeger gebruikt bij het opstellen van de Bodemkaart van België. Het A2 symbool (= de 
gebleekte ijzer- en kleiuitlogingshorizont) uit de Belgische Bodemclassificatie is hier vervangen 
door het symbool E (“eluvial horizon”). Bs: de “s” komt in de plaats van B“ir” die vroeger 
gebruikt werd bij de bodemkartering voor de ijzeraccumulatiehorizont van podzolen. 

De aanvullingen voor de suffixen zijn:  

� .bi: een horizont gekenmerkt door een bijzonder actieve biologische activiteit van 
wortels en/of gravende dieren. 

� .d: een horizont die zó verdicht is dat de wortelgroei sterk bemoeilijkt wordt. 

� .an: antropogeen sterk verstoorde horizont (uitgezonderd de ploeglaag of Ap) 

� .d/an: horizont die antropogeen zo verdicht is dat er problemen rijzen met de 
beworteling, de waterpercolatie en de bodemverluchting. Een ploegzool en traffic pan 
zijn voorbeelden van dergelijke horizont. Het symbool .d/an kan voorkomen bij eender 
welk andere master horizont (A, E, B, C). 

2.2 Textuur 

In een bodem kunnen 3 fasen onderscheiden worden: vast, vloeibaar en gas. Vaste stof neemt 
ongeveer de helft van het bodemvolume in en bestaat uit een mengeling van minerale en 
organische deeltjes van zeer uiteenlopende afmetingen. De textuur of korrelgrootteverdeling 
van een bodem geeft de relatieve samenstelling van de fracties zand (50-2000 µm), leem (2-50 
µm) en klei (< 2 µm) van een bodem weer. De grindfractie (> 2 mm) wordt doorgaans apart 
beschouwd. 

Classificatie gebeurt a.d.h.v. een textuurdriehoek (Figuur 1), waarbij de relatieve samenstelling 
van de zand-, leem- en kleifractie het textuursymbool bepaalt. Bijna elk land heeft zijn eigen 
systeem van bodemclassificatie; in dit rapport wordt steeds verwezen naar het Belgische 
systeem. 
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Figuur 1: Belgische textuurdriehoek, met afbakening van de textuurklassen in gebruik bij de nationale 
bodemkartering. 

De volgende textuursymbolen worden in de Belgische bodemclassificatie gebruikt:  

� Voor gewone minerale bodems:  

- Z: zand 

- S: lemig zand 

- P: licht zandleem 

- L: zandleem 

- A: leem 

- E: klei 

- U: zware klei 

� Voor organische, stenige, antropogeen verstoorde, ... bodems, complexen:  

- V: veen 

- X: duingrond 

- G: stenige grond (meer dan 5 % stenen) 

- OB, OT, ...: antropogeen verstoorde bodems  

- A-Z, S-E-U, ...: complexen van verschillende textuurklassen 

Textuur heeft een uitgesproken effect op de eigenschappen van een bodem en daarmee het 
productiepotentieel voor plantengroei. Het is echter niet zozeer de textuur op zich, maar de 
indirecte effecten van de korrelgrootteverdeling die een invloed uitoefenen: water-, lucht-, en 
temperatuurhuishouding en kationen uitwisselingscapaciteit. 

Voor zandbodems maken we hier een onderscheid tussen de zuivere zandbodems (vb. 
duinzanden) en de andere zandbodems, die nog een zeker gehalte klei en leem hebben. Dit is 
in overeenstemming met de praktijkgerichte Amerikaanse bodemclassificatie, waar een 
onderscheid gemaakt wordt tussen coated en uncoated sands (USDA 1999). Uncoated sands of 
zuivere zandgronden zijn die zanden waarvan de som van het gewogen gemiddelde van 1 keer 
leem plus 2 keer klei niet groter is dan 5. In een oudere uitgave van het handboek Soil 
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Taxonomy definieerde men uncoated nog als een vochtequivalent1 van < 2 %. In de Belgische 
textuurdriehoek zijn deze zanden te situeren in de uiterste linker benedenhoek. 

2.3 Structuur 

2.3.1 Aggregaten 

Bodemstructuur verwijst naar de aggregatie van minerale bodemdeeltjes en organische 
componenten in grotere eenheden. Aggregaatvorming verlaagt de bulkdensiteit van een 
bodem, waardoor waterbeweging en verluchting verbeteren. De drijvende krachten van 
structuurvorming zijn zouten, kleimineralen, oxides, vriezen en dooien, bevochtigen en drogen, 
groei van wortels en de activiteit van bodemorganismen. Groei en afbraak van schimmelhyfen is 
niet structuurvormend, maar is wel belangrijk voor het stabiliseren van de bodemstructuur. 

Er bestaan verschillende typen van structuur: korrelig, blokkig, plaatachtig, prismatisch… Het 
opbouwen van structuur gebeurt door allerlei bodemvormende processen, waarbij zwel en 
krimp en biologische activiteit veruit de belangrijkste zijn. Voornamelijk regenwormen 
(Lumbricus) hebben in onze streken een enorme invloed bij de opbouw van een goede 
bodemstructuur. Het gaat hierbij voornamelijk om een korrelstructuur. Vriezen en dooien heeft 
relatief weinig invloed in het bos: na een zeer koude februarimaand was de bodem in het vrije 
veld in de leemstreek tot 60 cm diep bevroren; in een nabijgelegen bos was de vorst slechts 3 
cm diep in de minerale bodem gedrongen (Langohr, pers. med.). 

Een goed gestructureerde bodem bezit voldoende macroporiën, die nodig zijn voor verluchting, 
infiltratie, bodemfauna en wortelgroei. Structuur is wat een bodem onderscheidt van een 
verzameling bodemdeeltjes. Verder in de tekst zal blijken hoe belangrijk de structuur van een 
(onbewerkte) bosbodem is voor het goed functioneren van het bosecosysteem. 

2.3.2 Porositeit 

Het poriënvolume van een bodem is het volume dat wordt ingenomen door water en lucht. De 
verhouding tussen water en lucht varieert in de tijd. Het totale poriënvolume van bosbodems 
varieert tussen 30 % (moraine till) en 65 %. Dit zijn uitersten, voor normale bosbodems ligt de 
porositeit rond de 50 %. Het verband tussen porositeit en bulkdensiteit van minerale bodems 
wordt geïllustreerd door Figuur 2. In bosbodems heeft het gehalte minerale stof ook een 
invloed op de bulkdensiteit. 
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Figuur 2: Theoretisch verband tussen porositeit en bulkdensiteit van een minerale bodem. Uiterst 
links in de figuur is het soortelijke gewicht gelijk aan 2,65 g/cm³ (zuiver mineraal), uiterst rechts 
praktisch nul (lucht). Het vetgedrukte deel van de curve geeft ongeveer de normale spreiding van 
porositeit en schijnbaar soortelijk gewicht van een bodem weer. 

                                                

1 Vochtequivalent is het vochtgehalte van een bodem die vooraf verzadigd werd, en daarna 
gedurende 30 minuten bij 1000G gecentrifugeerd werd.  
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De typologie van porositeit is gebaseerd op de grootte van de poriën, waarbij men spreekt van 
microporiën, mesoporiën en macroporiën. Hierbij wordt vaak de link gemaakt met de 
bodemfysica en de vochtkarakteristiek van de bodem. Microporiën (of matrixporiën) zijn 
zodanig klein dat het water dat ze vasthouden niet opneembaar is door plantenwortels. 

Een praktisch onderscheid kan gemaakt worden tussen capillaire en niet-capillaire poriën. 
Bodems met een groot aandeel (kleine) capillaire poriën hebben doorgaans een hoog 
waterbergend vermogen, lage infiltratiesnelheid en mogelijk neiging tot waterverzadiging. 
Bodems met veel (grote) niet-capillaire poriën daarentegen zijn doorgaans goed verlucht maar 
hebben een hogere infiltratiecapaciteit en een lager waterbergend vermogen. Een bodem met 
een optimale poriëngrootteverdeling heeft veel kleine poriën (klei of leem) en macroporiën (vb. 
oude wortelkanalen, gangen van gravende dieren of krimpbarsten ontstaan door zwel en krimp 
van kleimineralen). 

Naast het volume en de grootteverdeling van bodemporiën is de poriëncontinuïteit van groot 
belang voor de water- en luchthuishouding van een bodem. Poriën die niet in verbinding staan 
met andere poriën dragen wel bij tot het poriënvolume, maar hebben geen betekenis voor 
stofuitwisseling. Stabiele aggregaten en een actief gravende bodemfauna zijn van groot belang 
voor het behoud van een goede bodemstructuur met continue poriën (Gobat et al. 1998). Een 
goede verluchting van de bodem is cruciaal, zoals zal blijken in volgende paragraaf. 

2.4 Bodematmosfeer 

Bodemlucht is belangrijk als bron van zuurstof voor aërobe organismen. De samenstelling van 
de bodematmosfeer verandert voortdurend, net als het volume van de bodemlucht (door 
variabel vochtgehalte). Zuurstof wordt voor metabolische activiteit verbruikt door 
plantenwortels, schimmelhyfen, aërobe micro-organismen en bodemfauna. Hierbij wordt 
koolstofdioxide geproduceerd, dat moet afgevoerd worden. Aangezien de densiteit van CO2 
groter is dan die van lucht, heeft koolstofdioxide van nature de neiging om in de bodem te 
blijven. Bodemaëratie hangt grotendeels af van de macroporiën die snel draineren na regen. 

Gasuitwisseling tussen bodem en vrije atmosfeer is cruciaal voor het goed functioneren van een 
bodem. Deze gasuitwisseling gebeurt hoofdzakelijk door diffusie. Verbruik van zuurstof in de 
bodem en productie van koolstofdioxide leidt tot O2- en CO2-gradiënten. Het vochtgehalte en de 
verluchting van de bodem zijn hierbij belangrijk: diffusie in gassen verloopt namelijk veel sneller 
dan in water. De snelheid van diffusie is recht evenredig met de porositeit en omgekeerd 
evenredig met de tortuositeit (maat voor de verbinding tussen poriën) (Ball & Smith 1991). Dit 
onderstreept nogmaals het belang van een goede bodemstructuur, met veel en continue 
poriën. 

In de vrije atmosfeer bedraagt de zuurstofconcentratie 20 %. Zuurstofconcentraties in 
bodemlucht tot slechts 2 % zijn voor korte perioden onschadelijk voor de meeste boomsoorten 
(vb. overstroming in de winter). Wortelgroei van zaailingen wordt doorgaans gereduceerd als 
zuurstofconcentraties onder 10 % zakken. Elke beperking in gasuitwisseling tussen bodem en 
vrije atmosfeer leidt uiteindelijk tot de accumulatie van CO2. 

Aangezien alle gasuitwisseling van een bodem geschiedt langs het bodemoppervlak, kan 
oppervlakkige bodemcompactie de werking van een ‘bottleneck’ hebben. Gebrekkige 
bodemverluchting kan belangrijke negatieve gevolgen voor het bosecosysteem hebben, zoals 
vitaliteitproblemen (Gaertig et al. 2002). 

2.5 Water en infiltratie 

De infiltratie van water in een bosbodem gebeurt door insijpelen in poriën. Hierdoor wordt de 
vochtvoorraad van de bodem aangevuld, wat van cruciaal belang is voor het bosecosysteem. 
Voor het bodemvochtgehalte worden 2 belangrijke toestanden gedefinieerd:  

� Veldcapaciteit: zuigspanning van 1/3 atm. of pF 2,5; poriën met een diameter van 10 
µm en groter zijn gedraineerd 
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� Verwelkingpunt: zuigspanning van 15 atm. of pF 4,2; poriën met een diameter tot 0,2 
µm zijn nog met water gevuld, de grotere poriën zijn gedraineerd. Het vochtgehalte bij 
verwelkingpunt hangt af van de textuur en is het grootst bij klei. 

De infiltratiesnelheid is afhankelijk van de porositeit, die o.a. gebonden is aan textuur, 
bioturbatie en zwel en krimp (kleimineralen en vorst). Waterpercolatie verloopt snel langs 
poriën met een diameter groter dan 30-50 µm, en traag langs poriën van 10 tot 30-50 µm. 
Langs macroporiën zoals gangen van regenwormen zal water vanzelfsprekend nog veel sneller 
kunnen infiltreren. Bodemverdichting zal de porositeit aantasten en daardoor verminderde 
infiltratie tot gevolg hebben. Hierdoor kan water aan het oppervlak stagneren of afvloeien op 
hellingen. Door dit laatste proces kan bodemerosie ontstaan. 

De hoeveelheid opneembaar water is van nature al een beperkende factor voor de 
plantengroei. Als water stagneert aan de oppervlakte, draagt het niet bij tot de vochtvoorraad 
van de bodem, is er minder plantopneembaar water beschikbaar en neemt de concurrentie voor 
water toe. Een bodem met stagnerend water op een traffic pan is voor de boomwortels droger 
dan een ongestoorde bodem!  

Infiltratie in bosbodems gebeurt voornamelijk door macroporiën. Deze zijn meestal ontstaan uit 
oude wortelkanalen of door gravende dieren zoals insecten en regenwormen. Sommige 
macroporiën ontstaan door structurele poriën en barsten in de bodem, zoals bijvoorbeeld 
polygonen in de leembodem van het Zoniënwoud. In zuivere zandbodems is infiltratie minder 
kritisch dan in bodems met hoger klei- en leemgehalte, omdat ook in verdichte bodems nog 
water kan insijpelen tussen de relatief grote bodemkorrels. Opgelet, het gaat hier om bodems 
die bijna uitsluitend uit kwartszand bestaan, een kleine hoeveelheid klei en leem maakt een 
wereld van verschil voor een zandbodem. 

2.6 Bulkdensiteit en bodemsterkte 

De bulkdensiteit (BD) of het schijnbaar soortelijk gewicht (SSG) van een bodem is de 
verhouding tussen het drooggewicht en het volume van een ongestoord bodemmonster. Een 
goed ontwikkelde bodemstructuur verhoogt de porositeit en verlaagt daardoor de bulkdensiteit. 
Het soortelijk gewicht van minerale bodemdeeltjes situeert zich tussen 2,60 en 2,75 g/cm³, 
terwijl het schijnbaar soortelijk gewicht van bosbodems tussen ongeveer 0,2 g/cm³ (organische 
bodems) en bijna 1,9 g/cm³ (grof zand) valt. Bulkdensiteiten van de meest voorkomende 
bosbodems liggen tussen ongeveer 1 en 1,4 g/cm³. De bulkdensiteit van een bodem kan 
verhogen door de inzet van exploitatiemachines, vertrappeling door grazers en intensieve 
recreatie, en dit voornamelijk op bodems met een fijne textuur (alles behalve zand). Men 
spreekt dan van bodemverdichting of –compactie. Toename van de bulkdensiteit is doorgaans 
schadelijk voor boomgroei om dezelfde redenen als structuurdegradatie. 

Bodemsterkte of indringingsweerstand is een maat voor de weerstand van een bodem tegen 
vervorming en wordt uitgedrukt in drukeenheden (kPa). De indringingsweerstand van een 
bodem is een maat voor de draagkracht en de doorwortelbaarheid en is voor de meeste 
bodems sterk vochtafhankelijk. Voor een bodem met een bepaalde textuur, neemt de 
bodemsterkte toe wanneer de bulkdensiteit stijgt. Gecompacteerde bodems hebben een hogere 
bodemsterkte (indringingsweerstand) en zijn daardoor moeilijker te doorwortelen. 

Indringingsweerstand wordt gemeten met een penetrograaf (mechanisch) of penetrologger 
(digitaal). Detectie van compacte bodemlagen kan eveneens met een eenvoudige prikboor 
gebeuren. Het principe van het bepalen van de indringingsweerstand berust op het meten van 
de weerstand die een conus ondervindt wanneer deze met constante snelheid in de bodem 
wordt geduwd. Dit bootst enigszins het groeien van een wortel na, met dat belangrijke 
verschilpunt dat een conus veel groter is en geen rekening houdt met poriën in de bodem. 
Aangezien deze grootheid sterk vochtafhankelijk is, wordt ze meestal bepaald wanneer de 
bodem op veldcapaciteit is. De indringingsweerstand van klei- en leemhoudende bodems 
verlaagt sterk als deze bodems vochtig zijn. 
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2.7 Spreiding van wortels in het bodemprofiel 

“Trees and flowers excite poets and painters, but no one serenades the humble root, the 
hidden half of plants” (Dr. Hans Jenny) 

 

Bij de spreiding van de wortels in bosbodemprofielen kunnen over het algemeen drie eenheden 
worden onderscheiden (Langohr & Ampe 2004). 

a) Een bovenste laag met talrijke horizontaal tot subhorizontaal georiënteerde wortels. 

De totale porositeit van deze laag is relatief groot. Dikwijls wordt verwezen naar de 
“biologische actieve horizont” (in de tekst verder aangeduid als de BAH). De dikte van de 
BAH heeft een belangrijke impact op de groei van de vegetatie en in het bijzonder op de groei 
van de kruidlaag. Deze kan opgebouwd zijn uit verschillende bodemgenetische horizonten, zoals 
A- en E-horizonten (leembodems met *b*, *c*, *d*, *h*, *i* drainering en **c, soms ook met 
**b of **B profielontwikkeling2). Soms is het slechts de A horizont die we als BAH kunnen 
betitelen (humus-ijzerpodzolen). 

De dikte van de BAH varieert over het algemeen van 20 tot 80 cm. Voorbeelden van zones met 
leembodems waar de BAH bijzonder ondiep is (20-30 cm) zijn de Abc, Acc en Adc bodems in 
een belangrijk deel van het Zoniënwoud, een deel van het Bertembos en zeer plaatselijk in 
Meerdaalwoud en Heverleebos. Ook de bodems van de kustduinen (momenteel grotendeels 
onder struweel) bezitten een BAH die zelden dieper gaat dan 30 cm, zelfs na 80 jaar kolonisatie 
door struweel. In de zandbodems was de BAH in het Mesolithicum, 7000-8000 jaar BP, redelijk 
diep. Dit was een periode met een A/kleur-B-horizont sequens (Abi/Bbi/C profiel). Later, met de 
podzolisatie, is die dikte sterk verminderd. 

Bossen die vroeger begraasd werden bezitten een diepere BAH horizont. Voorbeeld: 
Zoniënwoud in de nabijheid van het Rood Klooster (binnen de grenzen van de “Wolvensprong”). 
Bodems met een diepe BAH (60 – 80 cm) zijn de Aba bodems onder bos in Midden België 
(volgens de gedrukte kaart! – zie verder), Gbb bodems op Ardens plateau (G wil zeggen >5 % 
stenen). 

b) Een diepere horizont met duidelijk minder wortels. 

Hier kunnen twee zones onderscheiden worden:  

� Zone met hoofdzakelijk verticale tot subverticale oriëntatie van de wortels. Deze 
wortels volgen in grote mate bestaande biogalerijen van afgestorven wortels of van 
gravende dieren (regenwormen, mollen, konijnen…) en/of een min of meer polygonaal 
barstenpatroon (langsheen prisma structuren). De onderste grens van deze horizont 
bevindt zich meestal op 1 tot 1,3 m diepte (leembodems Midden België), maar ze kan 
ook meerdere meters diepte bereiken (Ardens plateau). 

� Zone met zeer weinig wortels door de aanwezigheid van een zeer compacte, dikwijls 
licht verkitte horizont (humus-ijzerpodzolen Z*g). 

c) De diepere bodemhorizonten met een wortelsysteem dat kan variëren van totale afwezigheid 
tot horizonten met zeer talrijke wortels. 

Vast gesteente of gestratificeerde zanden bevatten geen wortels. Kleirijke tertiaire substraten 
daarentegen bevatten vaak veel wortels, evenals een horizont van ongeveer 30 cm dik juist 
boven de decarbonatiegrens van de löss, gelegen op een variabele diepte van meestal 1-4 m 

                                                
2 Het * symbool staat voor de ontbrekende elementen van het bodemserie code van de 
Bodemkaart. 
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Hoewel boomwortels tot grote diepte in de bodem kunnen dringen, zitten de meeste wortels 
dus geconcentreerd in de bovenste bodemlagen. Op veel standplaatsen zitten de meeste fijne 
wortels (< 2 mm), die verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de water- en 
nutriëntenopname, in de bovenste 20 cm van de bosbodem. Een goede structuur en het 
maximaal ongestoord laten van de bovenste horizonten is dan ook noodzakelijk voor goede 
wortelgroei en vermijden van wortelbeschadigingen. 

2.8 Bepalende factoren voor wortelgroei 

Bodemfertiliteit heeft drie componenten: chemisch, fysisch en biologisch. Wil men zich een 
volledig beeld vormen van de kwaliteit van een bodem voor wortelgroei, dan is informatie nodig 
over 6 basisaspecten: 

� minerale voedingstoestand, 

� waterbeschikbaarheid, 

� zuurstoftoevoer, 

� temperatuur, 

� biosfeer effect (in het bijzonder het rhizosfeer effect), 

� ruimte voor wortelgroei. 

Bij bodemdegradatie door bosexploitatie spelen zuurstoftoevoer en vooral de ruimte voor 
wortelgroei een belangrijke rol. In de volgende paragrafen gaat de prioriteit naar de fysische 
bodemeigenschap ruimte voor wortelgroei. Dit is inderdaad een bodemfactor die vaak zeer 
sterk verwaarloosd wordt in studies van plantenecologie en ecosysteemdynamiek (Gaertig & 
Hildebrand 2003, Langohr & Ampe 2004). 

Wortels zijn niet uitgerust om te boren. Bepaalde bodemdieren daarentegen doen dit wel: 
regenwormen, mieren, mestkevers, insectenlarven, mollen, sommige muissoorten, hamsters, 
konijnen, dassen verbreken de bestaande bodemstructuur en graven biogalerijen. Door 
longitudinale en laterale groei kunnen wortels echter wel duwen. De kracht die zij hierbij 
kunnen ontwikkelen, is afhankelijk van de plantensoort. Deze duwkracht is beperkt ter hoogte 
van de worteltop. De kleinste wortels (niet wortelhaartjes) hebben een diameter van 100 à 250 
µm. Poriën met dergelijke diameter komen vrij veel voor in de bodem. De meeste van 
dergelijke poriën zijn echter niet continu en deze discontinuïteit is één van de grootste 
problemen voor wortelpenetratie. Vandaar het belang van een actieve gravende fauna. 
Sommige poriën blijven niet continu bestaan doorheen het jaar zoals de drukvlakken (“pressure 
faces”) en de glijvlakken (“slickensides”) in bodems met zwellende kleien. 

De bulkdensiteit heeft onrechtstreeks invloed op de ontwikkeling van wortels, omdat dit een 
maat is voor de porositeit van de bodem. Limiterende waarden zijn afhankelijk van boomsoort, 
bodemvochtgehalte en bodemtextuur, maar in het algemeen groeien wortels goed in bodems 
met een schijnbaar soortelijk gewicht tot 1,4 g/cm³. Vanaf 1,6-1,7 g/cm³ wordt 
wortelpenetratie sterk gehinderd. Rab (1999) stelt dat wortelgroei gehinderd wordt vanaf 
bulkdensiteiten van 1,4-1,6 g/cm³ en stelt als toelaatbare grenswaarde een toename van 
schijnbaar soortelijk gewicht van 20 % in de bovenste 10 cm van de bodem voor. Men moet 
echter voorzichtig zijn met het aannemen van grenswaarden. Zo vond Ampe (1999) voor 
duingronden dat een bepaalde waarde voor bulkdensiteit in de ene bodem is te situeren in de 
C-horizont (geen wortels), en in de andere bodem in de BAH (wel wortels). 

Bodemsterkte, gemeten met een penetrometer, wordt vaak als indicator voor 
doorwortelbaarheid gebruikt. Algemeen kunnen wortels groeien in bodems met een 
indringingsweerstand tot 2500 kPa (Greacen & Sands 1980), hoewel ze zelf maar drukken in de 
grootteorde van 50-150 kPa kunnen uitoefenen. In bodems met medium tot fijne textuur wordt 
wortelgroei beperkt vanaf gemeten indringingsweerstanden van 2500 kPa; voor wortelgroei in 
zuiver zand kan dit oplopen tot 5000 kPa omdat de wortels langs poriën tussen zandkorrels 
kunnen elongeren. Dit zijn slechts richtwaarden: wortels boren niet, ze groeien langs poriën. Ze 
volgen de weg van de minste weerstand in bodems met inherente variabiliteit: plekken met 
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lagere bodemsterkte, barsten, scheuren, poriën. Dit in tegenstelling tot een penetrometer, die 
rechtdoor in de bodem wordt geduwd en een veel grotere diameter heeft dan worteltoppen. 

Behalve een lage fysische weerstand is een voldoende zuurstofvoorziening nodig om 
wortelgroei te onderhouden. Het zuurstofgehalte moet ongeveer 20 % zijn ter hoogte van de 
worteltop. Daarentegen kunnen zuurstofconcentraties tot 10 % volstaan om respiratie van 
ouder wortelweefsel te onderhouden (Waisel et al. 1996). Zuurstoftekorten spelen meestal 
tijdens de verjongingsfase van een bos, omdat zaailingen, met een hoog aandeel jong weefsel, 
minder tolerant zijn voor zuurstofgebrek. Aangezien mycorhizze fungi obligaat aëroob zijn, is 
ook voor hen een goede bodemverluchting noodzakelijk. Dit heeft op zijn beurt gevolgen voor 
de nutriëntenopname. 

2.9 Bodemfauna & microflora 

“...the majority of the biological diversity in forests is found below the surface of the litter layer. 
These organisms are not charismatic, and most are even difficult to see, but they are crucial to 
the functioning of forest ecosystems” (uit Fisher & Binckley 2000) 

 

Bodemorganismen zijn de bewerkers van onbewerkte bodems (Hole 1981). De gunstige 
omgeving van de strooisellaag (forest floor: L, F, H) zorgt ervoor dat onnoemelijk veel 
organismen zich kunnen ontwikkelen en complexe processen uitvoeren zoals bodemvorming, 
afbraak van dood hout en strooisel en beschikbaar stellen en recycleren van nutriënten 
(mineralisatie). Bodemorganismen vormen een zeer complex voedselweb waardoor nutriënten 
en energie circuleren. Het belang van de processen in dit web voor het behoud van het 
productiepotentieel van de bodem kan niet genoeg onderstreept worden (Fiedler & Reissig 
1964; Fisher 1995; Gobat et al. 1998; Grigal 2000). 

Het succes van bodembiota in een bepaalde omgeving hangt af van bodemfactoren zoals vocht, 
temperatuur, verluchting, zuurtegraad en nutriëntenvoorziening. Deze factoren beïnvloeden 
eveneens de ruimtelijke verdeling van de organismen in de bodem. De meeste bodemdieren 
leven in de strooisellaag en de humuslaag, waar ze voldoende ruimte en licht en de juiste 
temperatuur- en vochtcondities ter beschikking hebben. Ze zijn eerder mobiel, maar begeven 
zich doorgaans niet diep in de minerale bodem. Microbiota daarentegen nemen specifieke 
niches in doorheen het ganse profiel. In het algemeen is het aantal organismen het grootst in 
de strooisellaag en in de rhizosfeer, met een afnemende gradiënt in de diepte (Gray & Williams 
1971). 

Classificatie naar grootte is nuttig om inzicht te verwerven in de diversiteit van bodemfauna. 
Figuur 3 geeft hiervan een schematisch overzicht van een classificatie op basis van de 
lichaamslengte. 
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Figuur 3: Algemene classificatie van bodemfauna volgens lichaamslengte (Coleman & Crossley 1996). 

Een andere aanpak is om de indeling te baseren op de diameter van organismen, omdat deze 
in relatie staat tot de poriëngrootte die ze nodig hebben om zich ongehinderd door de bodem te 
verplaatsen. Macrofauna (diameter > 2 mm) zijn species die groot genoeg zijn om de 
bodemstructuur te verbreken door hun gravende en woelende activiteiten, en omvatten 
gravende zoogdieren, regenwormen, mieren, insectenlarven en andere Arthropoda (Dindal 
1990; Stork & Eggleton 1992; Berry 1994). Deze organismen creëren macroporiën die 
waterinfiltratie en gasuitwisseling beïnvloeden. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot aandeel 
van het vermengen van bodembestanddelen en hebben een verregaande invloed op de 
horizonatie en bewortelingspatronen. Macrofauna consumeren vaak organisch materiaal met 
een hoge C/N-verhouding, dat ze omzetten naar gemakkelijker afbreekbaar materiaal. Hierdoor 
vormen ze de eerste schakel in de keten van strooiselafbraak. 

Mesofauna (0,1 – 2 mm) zijn bodembewonende organismen die groot genoeg zijn om aan de 
oppervlaktespanning van water te ontsnappen maar te klein zijn om invloed te hebben op de 
bodemstructuur. Het zijn dus mobiele organismen, die afhankelijk zijn van de bodemstructuur 
voor hun mobiliteit, maar er zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Deze groep omvat 
sommige mollusken, springstaarten, mijten, pissebedden en andere geleedpotigen. Deze 
organismen zijn uitzonderlijk belangrijk voor de afbraak en mineralisatie van organisch 
materiaal (Coleman & Crossley 1996). 

Microfauna (< 0,1 mm) zijn meestal beperkt tot waterfilms op bodempartikels. Deze groep 
omvat protozoa, turbellaria, raderdiertjes, nematoden en gastrotricha wormen. Deze 
organismen zijn belangrijke predatoren op fungi en bacteriën. Ze reguleren microbiële 
populaties en zijn belangrijk voor mineralisatieprocessen. 

Een indeling van fauna volgens functionele groepen geeft in grote lijnen het effect van de 
verschillende dieren op de bosbodem weer. Vertebraten beïnvloeden de bodem door fertilisatie, 
vertrappeling, bodemverwonding en een vorm van bodembewerking (vb. everzwijnen die 
wortelstokken van adelaarsvaren uitgraven). Arthropoden zijn vooral belangrijk voor het 
mengen van bodembestanddelen, hoewel sommige ook verantwoordelijk zijn voor afbraak van 
organische stoffen. 
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De anekische regenworm Lumbricus terrestris is waarschijnlijk de belangrijkste component van 
macrofauna in bodems. Arthropoden domineren de mesofauna van bosbodems: springstaarten, 
pissebedden, spinnen en mijten zijn abundant in zowat alle bosbodems en zijn in het bijzonder 
belangrijk voor de strooiselafbraak. 

Bodems bevatten drie belangrijke groepen van microflora: bacteriën (actinomyceten), 
schimmels en algen. Schimmels en bacteriën zijn zeer belangrijk voor afbraak- en 
mineralisatieprocessen. Plantenwortels hebben een belangrijke invloed op microbiële activiteit 
(rhizosfeer). 

De eigenschappen van een bodem hebben invloed op het voorkomen en de activiteit van 
bepaalde bodemorganismen. Belangrijkst zijn toevoer van zuurstof, vocht en warmte, gehaltes 
aan anorganische nutriënten en de hoeveelheid en aard van organische stof. Populaties van 
bodemfauna zijn vaak groot in vruchtbare bodems, maar chemische bodemeigenschappen 
hebben doorgaans minder direct effect op de dieren dan fysische bodemeigenschappen. 
Voldoende ruimte en mogelijkheden om te migreren zijn immers van primordiaal belang voor 
meso- en macro-organismen. Hoewel relaties tussen floristische samenstelling, diversiteit van 
fauna en duurzame bodemproductiviteit niet geheel duidelijk zijn, bestaan er aanwijzingen dat 
een verarmd bodembiologisch systeem negatieve effecten heeft op nutriëntenkringloop, 
boomgroei en bosvitaliteit (Marshall 2000).  

2.10 Bodemverdichting 

Bodemverdichting of –compactie is een proces van consolidatie van vaste bodemdeeltjes. 
Hierdoor neemt het poriënvolume af, waardoor de bulkdensiteit toeneemt. Ook de continuïteit 
van poriën gaat verloren. Compactie –als uitdrukking van stapeling van bodemdeeltjes– is een 
ruim begrip met veel mogelijke oorzaken: de zwaartekracht (gewicht van de bodem, het 
bodemvocht en de vegetatie), voetgangers, dieren, vallende bomen, uitgesleepte 
boomstammen en exploitatiemachines. 

Bodemverdichting wordt hier kort aangehaald, maar zal verder in de tekst in het hoofdstuk 
Bodemschade meer in detail besproken worden. 

Compactie van bodems is voor een deel een spontaan proces, denk maar aan een hoop zand 
die zich ‘zet’ na verloop van tijd. In een natuurlijke bosbodem wordt het effect van de 
zwaartekracht echter tegengegaan door biogene (wortels, dieren) en andere natuurkundige 
processen (volumeveranderingen bij drogen/bevochtigen of vriezen/dooien, oplossen, 
verweren, ...). De graad van consolidatie van een bodem kan dus beschreven worden als een 
dynamisch evenwicht. Hildebrand (1987, 1989) stelde voor bodems met volledige 
strooiselafbraak (mull-humus) een conceptueel model van een dergelijk dynamische evenwicht 
voor (Figuur 4). De graad van stapeling wordt op een schaal aangeduid door een pijl die is 
vastgemaakt op een bimetaal dat de inherente bodemeigenschappen voorstelt (elasticiteit = 
weerstand; verschil van uitzettingscoëfficiënten = herstelpotentieel). Aan het bimetaal hangt 
een gewicht (consolidatieprocessen = degraderende werking) en eronder staat een kaars 
(biogene energie = opbouwende werking). Het evenwicht van de krachten die op dit model 
inwerken, bepaalt de graad van verdichting van de bodem. Alle externe krachten die dit 
systeem beïnvloeden, kunnen beschouwd worden als een verstoring van het dynamisch 
evenwicht. 
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Figuur 4: Schematische voorstelling van een bosbodem als dynamisch evenwicht. Onder natuurlijke 
omstandigheden stelt zich een evenwicht in tussen ‘aandrukkende’ en ‘loswerkende’ krachten. 
Externe krachten, bijvoorbeeld veroorzaakt door exploitatiemachines, kunnen dit evenwicht verstoren 
(Weerts 2002, naar Hildebrand). 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen natuurlijke vormen van bodemcompactie 
(zoals plaatselijke compactie onder de wortels van een zware boom) en kunstmatige vormen 
(zoals machineverkeer). De eerste vorm kan zich geleidelijk herstellen door bijvoorbeeld 
processen van windval en ontbinding van dood hout die gepaard gaan met gravende 
organismen, terwijl machines geen energiebron voor herstel achterlaten. Dit maakt dat 
compactie door machines maar veel trager kan herstellen en een zwaardere impact op het 
bosecosysteem heeft. 

Waarom zoveel bezorgdheid om compactie door houtoogstmachines, als in de natuur ook 
bodemcompactie optreedt? Zo is de bodemdruk onder hoeven van dieren bijvoorbeeld een 
potentiële oorzaak van bodemcompactie (Krzic et al. 1999). Krzic et al. (2003) vonden evenwel 
geen significante toename van bulkdensiteit en indringingsweerstand van de bodem in boreale 
populierbestanden begraasd door rundvee. Het gewicht van de bomen die op de bosbodem 
steunen, veroorzaakt eveneens zware bodemcompactie in de buurt van de stamvoet. De 
verticale last van de boom wordt ondersteund door een beperkte bodemoppervlakte en door 
secundaire diktegroei geraakt de bodem tussen de dikke boomwortels extreem verdicht. Dit kan 
men duidelijk waarnemen bij wortelkluiten van omgewaaide bomen of rond weggerotte 
boomstronken. Door windwerking kunnen bomen de bodem verder van de stamvoet zelfs 
losmaken: Berger & Hager (2000) vonden dat in de bovenste 8 cm van de bodem oppervlakkig 
wortelende fijnsparren geen compactie veroorzaakten, in tegendeel. Deze twee oorzaken van 
bodemcompactie zijn eerder omkeerbaar in de natuur: activiteit van grote grazers brengt 
verhoogde activiteit van bodemfauna met zich mee en waar een boom de bodem samendrukt is 
na verloop van tijd dood hout beschikbaar als voedselbron voor een hele keten van (o.a. 
woelende) organismen. Deze stelling kan men eenvoudig toetsen m.b.v. een prikboor: rond een 
oude boomstronk (dood hout) is de indringingsweerstand van de bodem merkelijk lager dan op 
andere plaatsen in het bos. Dit onderstreept dan ook sterk het belang van dood hout voor het 
bosecosysteem. 

Bezorgdheid om bodemcompactie door zware machines is in deze optiek zeker gegrond: 
machines kunnen door een relatief klein draagvlak en dynamische effecten de bodem sterk 
samendrukken, kunnen op korte tijd een zeer grote oppervlakte beïnvloeden en laten geen 
energiebron achter voor gravende en woelende organismen die de overmatige compactie 
kunnen opheffen. Compactie door machines is een verstoring van het dynamisch evenwicht 
waarmee een bosbodem kan beschreven worden (Hildebrand 1989). Herstel vindt nog wel 
plaats door fysische processen en aanwezige bodemfauna, maar verloopt vaak merkelijk trager 
dan een gemiddelde omlooptijd, zoals verder in deze literatuurstudie zal blijken. 
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3 TECHNISCHE BERIJDBAARHEID EN DRAAGKRACHT VAN EEN 

BODEM 
 

Draagkracht van een bodem is de eigenschap van een bodemstructuur om belasting door 
machineverkeer te weerstaan zonder vervorming van de driedimensionale structuur van de 
bodem (Alakukku et al. 2003). Technische berijdbaarheid is hiermee geassocieerd: een bodem 
is technisch berijdbaar als een machine geen belangrijke mobiliteitsproblemen ondervindt. Het 
is een zuiver technische benadering van de bosbodem: de bodem als dragend medium voor 
machines. Indien machines worden ingezet wanneer de draagkracht van de bodem te laag is, 
heeft dit vanzelfsprekend ook belangrijke ecologische gevolgen. 

Draagkracht van een bodem blijft echter een moeilijk af te bakenen begrip. Factoren die een 
invloed hebben zijn textuur, vochtgehalte, temperatuur (vorst), steengehalte, schijnbaar 
soortelijk gewicht, indringingsweerstand, organische stof, wortels, specifieke grootheden zoals 
elasticiteit en schuifsterkte. 

3.1 Draagkracht: frictie en cohesie 

Er bestaat een belangrijk onderscheid in draagkracht tussen cohesiegronden en frictiegronden, 
omwille van hun verschillend gedrag bij belasting (Saarilahti 2002). Tabel 1 vat de voornaamste 
eigenschappen van deze bodemgroepen samen. Typische frictiebodems zijn Kempense 
zandgronden; bodems met hoog klei- en leemgehalte daarentegen hebben een gedrag dat 
overeenstemt met cohesiebodems. 

Tabel 1: Vergelijking tussen frictiebodems en cohesiebodems m.b.t. technische berijdbaarheid 
(Saa
rilah

ti 
2002
) 

 

Frict
iebo
dem
s en 
coh
esie
bod

ems zijn maar theoretische begrippen; een reële bosbodem zal vaak de eigenschappen van 
deze concepten in bepaalde verhoudingen verenigen. De begrippen frictie en cohesie scheppen 
echter wel een goed denkkader om het gedrag van bodems onder mechanische belasting beter 
te begrijpen. Een bodem kan beschouwd worden als frictie- dan wel cohesiebodem afhankelijk 
van welk soort krachten de sterkte van de bodem bepalen. Dit wordt verder uitgewerkt in de 
volgende paragraaf. 

3.2 Schuifsterkte 

Schuifsterkte van een bodem is voornamelijk een horizontale sterktecomponent die een 
machine toelaat om trekkracht te ontwikkelen, en is bepalend voor slip en bodemverstoring die 
daarmee gepaard gaat. Schuifsterkte of de weerstand van een bodem tegen vervorming wordt 
beschreven met volgende formule: 

 

Frictiebodem Cohesiebodem

Veranderingen in watergehalte geven kleine 
variaties in technische berijdbaarheid

Slechte technische berijdbaarheid bij hoog 
vochtgehalte, hogere draagkracht als 
bodem droger is

Bodemdensiteit speelt een belangrijke rol 
voor technische berijdbaarheid

Bodemvochtgehalte speelt een belangrijke 
rol voor technische berijdbaarheid

Technische berijdbaarheid verhoogt door 
achtereenvolgende passages, tot op een 
zeker punt

In vochtige toestand neemt technische 
berijdbaarheid af bij herhaalde passages en 
bodem heeft slechts residuele draagkracht
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τ = C + p × tanφ waarbij: τ = schuifsterkte (kPa) 

C = bodemcohesie (kPa) 

p = lading (kPa) 

φ = interne frictiehoek van de bodem (°), afhankelijk 
van graad van bodemcompactie, granulometrie en 
vorm van de bodemdeeltjes 

Schuifsterkte van een bodem bestaat dus uit 2 componenten: frictie en cohesie (Jones et al. 
2003). De grootte van de frictiecomponent is afhankelijk van het type van bodemdeeltjes, de 
grootteverdeling, vorm, afmeting en stabiliteit van structuureenheden en de aard en dichtheid 
van hun pakking (Terzarghi & Peck 1962). De cohesiecomponent is sterk afhankelijk van het 
bodemvochtgehalte en de oppervlakteactiviteit van de kleifractie (Spoor & Godwin 1979). 
Cohesie neemt toe bij lagere vochtpotentiaal (= droger), voornamelijk in de actieve 
oppervlaktelaag van bodempartikels en structuureenheden. Chemische en organische 
bindingskrachten kunnen in sommige bodems een aanzienlijke bijdrage aan de cohesie leveren, 
afhankelijk van het type basische kationen en de pH. In situaties met een korte duur van 
belasting en in waterverzadigde bodems kan de vervormingsweerstand beïnvloed worden door 
viscositeiteffecten. 

De schuifsterkte is maximaal bij de eerste passage van een voertuig, maar is lager bij de 
volgende passages omdat door slip de structuur van de bovenste bodemlaag wordt afgebroken. 
Een deel van de schuifsterkte van bosbodems is afkomstig van de matrix van boomwortels 
(Cofie et al. 2000). Hierdoor is de draagkracht van bosbodems hoger dan wat men zou kunnen 
verwachten op basis van de eigenschappen van de minerale bodem op zich. 

3.3 Meten van draagkracht 

De draagkracht van een bodem (soil bearing capacity) wordt in de bosbouw doorgaans 
aangeduid door de maximaal toelaatbare contactdruk van een voertuig. Saarilahti (2002) citeert 
een voorstel voor IUFRO-standards uit 1967: the bearing capacity of the ground in the unfrozen 
condition is recorded in kilopounds per square centimetre as determined by a method. There 
are no generally accepted methods at present. Sindsdien werd nog steeds geen standaard 
methode aangenomen. 

Een aantal methoden kunnen een benaderende draagkracht van de bodem inschatten:  

� meten van de indringingsweerstand met een penetrometer; de indringingsweerstand is 
dan een schatter voor de draagkracht  

� plate sinkage test; hierbij wordt de elasticiteitsmodulus E van de bodem als schatter 
van de draagkracht berekend 

� mathematische methode, gebaseerd op uitgebreide metingen van de bodemsterkte 

De draagkracht q (in kPa) kan mathematisch uitgedrukt worden met volgende formule (Greacen 
& Sands 1980):  

q = cNc + ρaDNq + ρa(B/2)Nρ 

Met ρa het SSG en Nc, Nq en Nρ de draagkrachtfactoren voor ondiepe afdrukken van diepte D en 
breedte B. De waarde van deze draagkrachtfactoren hangt af van de frictiehoek φ en kan 
gemakkelijk berekend worden. 

Saarilahti (2002) vat enkele waarden m.b.t. draagkracht en beperkingen voor forwarder-verkeer 
samen in Tabel 2. Hoewel de absolute waarden van deze draagkrachten in praktijk weinig 
bruikbaar zijn, geeft hun relatieve verhouding een duidelijke indicatie over draagkracht van 
uiteenlopende bodemtypen. Merkwaardig aan de tabel is dat droog zand het label “Zeer 
kwetsbaar” krijgt. Zoals verder in de tekst zal blijken, komt dit doordat er in droog zand heel 
weinig bindingskracht tussen de korrels is, waardoor de bodem erg kwetsbaar is voor 
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instulping. Kwetsbaarheid wordt in deze tabel trouwens gelijkgesteld met risico op instulping; 
bodemcompactie wordt niet in beschouwing genomen. 

Tabel 2: Samenvatting van draagkracht (in kPa) en daaraan gekoppelde beperkingen voor 
forwarderverkeer (Saarilahti 2002).  

Bodem Draagkracht (kPa) Kwetsbaarheid machineverkeer

Moraine, vochtig, granulair 300-600 Nee

Grind, droog 200-700 Nee

Zand, droog 150-250 Zeer kwetsbaar

Zand, vochtig 300-500 Nee

Klei, droog 400-1200 Nee

Klei, vochtig 200-300 Eerder kwetsbaar

Klei, nat 50-150 Ja

Alluviaal 50 Ja

Veen 25842 Ja

IJs 1000-2000 Afhankelijk van dikte  

Het zou ideaal zijn als de draagkracht van een bodem gemeten wordt met een 
standaardtechniek, en dat op basis van die informatie wordt beslist welke machine in het bos 
kan toegelaten worden. Dit is praktisch niet haalbaar omdat:  

� uitgebreide metingen te veel tijd vragen 

� geen betrouwbare standaardmethoden bestaan 

� bodemvariabiliteit en invloed van vochtgehalte te groot is 

� vochtgehalte zeer snel kan veranderen 

� bodemdruk van een machine zeer moeilijk te bepalen is 

� keuze van machineconfiguratie sterk beperkt is in Vlaanderen 

� geen eenduidige relatie bestaat tussen gemeten draagkracht en toegelaten machine 

In deze studie wordt het risico op bodeminstulping van vochtige en droge bodem gebruikt als 
maat voor de draagkracht van een bodem. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar 
het volume kwetsbaarheidskaart. 
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4 INTERACTIE TUSSEN BODEM EN WIELEN 
 

In deze paragraaf worden de mechanische processen besproken die optreden wanneer een 
bodem belast wordt met een bepaalde druk. Als typevoorbeeld voor een mechanische belasting 
wordt een geladen wiel gebruikt. Door de druk van een geladen wiel op een bodem zakt de 
bodem in meerdere of mindere mate in, waardoor zich een nieuw evenwicht instelt. Hierdoor 
verandert de fysische bodemtoestand onder het wiel, met mogelijke gevolgen voor het 
bosecosysteem. 

De druk door een wiel uitgeoefend op de bodem is de verhouding van gewicht op het wiel (kN) 
tot de wielafdruk (m²). Dit is eenvoudig te berekenen in het geval van rigide wielen onder 
statische belastingen, maar in realiteit treden volgende moeilijkheden op:  

� het gewicht op een wiel van een bosbouwmachine is variabel door dynamische 
effecten 

� de wielafdruk van een vervormbare rubberband met profiel is zeer moeilijk te meten 
(Abeels 1976; Ziesak & Matthies 2001) 

� vervormbaarheid van de ondergrond (bosbodem). 

De grootte van het contactvlak van een rubber band is afhankelijk van de vervorming van de 
band, de bandenspanning, de aslast en de elasticiteit van de bodem (inzakken). 

4.1 Vervorming van rubber banden 

Door elastische vervorming van banden verandert het contactoppervlak met de bodem. De 
vervormbaarheid van banden hangt af van (Saarilahti 2002):  

� stijfheid van het karkas van de band (afh. van constructie) 

� structuur: diagonaalband of radiaalband (diagonaalband is sterker)  

� ply rating of aantal draadlagen in het karkas (voor bosbouwbanden is dit typisch 14 à 
16 PR) 

� bandenspanning (meest bepalende factor; hoe lager de bandenspanning, hoe meer 
vervorming mogelijk)  

Indien rubber banden echter gevuld worden met water om de stabiliteit van machines te 
vergroten, gedragen ze zich als een onvervormbaar wiel. Door het extra gewicht van het water 
verhoogt de kracht op de bodem en door het kleinere contactoppervlak neemt de druk op de 
bodem nog meer toe. 

Deze materie wordt in meer detail besproken worden in het technische deel van het volume 
goede praktijk bosexploitatie. 

4.2 Contactdruk 

De contactdruk onder een band is afhankelijk van de wiellast en de contactoppervlakte. De 
wiellast is erg variabel bij een bewegende machine en ook voor de contactoppervlakte moet 
een gemiddelde waarde aangenomen worden. Door het bandenprofiel is er een complexe 
drukverdeling; onder de kammen van het profiel is de druk een factor 4-10 keer groter maar dit 
effect beperkt zich tot ongeveer de bovenste 30 cm van de bodem. Ook het effect van trillingen 
is grotendeels beperkt tot de bovenste bodemlagen (Alakukku et al 2003). Burt et al. (1992) 
toonden aan dat op reeds verdichte bodems de piekdrukken onder een band veel groter zijn 
dan gemeten en berekende gemiddelde contactdrukken. Op ongestoorde bodems zijn 
piekdrukken ongeveer gelijk aan de bandenspanning. 

In principe zou een vervormbare band maar een druk op de bodem kunnen uitoefenen die 
gelijk is aan de bandenspanning. In realiteit zijn banden echter niet onbeperkt vervormbaar en 
bezit het karkas van de band een zekere stijfheid, waardoor de contactdruk groter is dan de 
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bandenspanning. Hoewel geen een-op-een relatie kan geïdentificeerd worden, geldt toch het 
algemene principe: “hoe lager de bandenspanning, hoe lager ook de contactdruk die op de 
bodem zal uitgeoefend worden”. 

Nominale bodemdruk of nominal ground pressure (NGP) is een veelgebruikte benadering om de 
druk die machines op de bodem uitoefenen weer te geven:  

NGP (kPa) = gewicht op het wiel (kN) / (straal van het wiel (m) × breedte van de band (m)) 

Voor machines met rupsen bestaat een aparte formule, maar de berekende NGP-waarden zijn 
dan niet onderling vergelijkbaar. Het gebruik van de NGP is redelijk algemeen aanvaard, maar 
heeft volgende beperkingen:  

� NGP is een zware onderschatting van de reële bodemdruk 

� vervorming van banden wordt niet in rekening gebracht 

� deze formule veronderstelt redelijk diep inzakken van de wielen 

� de gewichtsverdeling over de verschillende assen van een machine is niet noodzakelijk 
gelijkmatig 

Tabel 3 geeft enkele typische waarden voor nominale bodemdruk. De absolute waarden doen 
minder ter zake omwille van de gekende onnauwkeurigheid van NGP. Een relatieve vergelijking 
tussen machines kan wel een beter beeld over hun impact geven. 

Tabel 3: Overzicht van nominale bodemdrukken (NGP) van de mens en verscheidene machines 

NGP (kPa) Referentie Bron

17 mens, statische belasting Saarilahti 2002
74 10 ton harvester Nugent et al.  2003

53 voor, 46 achter 13 ton harvester Wronski & Humphreys 1994

38
10 ton forwarder met 5,5 ton lading, 
band tracks  rond de bogiebanden Nugent et al.  2003

35 – 50 12 ton forwarder met 5 ton lading Saarilahti 2002

80
12 ton forwarder volledig geladen (10 
ton), banden 70 cm breed

71 voor, 144 achter Valmet 892 forwarder (29 ton geladen) Wronski & Humphreys 1994
30 – 40 skidder met flexibele rupsbanden Kerruish, in Greacen & Sands 1980
50 – 60 rupstractor Kerruish, in Greacen & Sands 1980
55 – 85 skidder op rubberbanden Kerruish, in Greacen & Sands 1980
26 voor, 80 achter 6,5 ton skidder Parsons, in Greacen & Sands 1980  

Aangezien de nominale bodemdruk een consistente onderschatting is van de reële bodemdruk, 
is het niet verwonderlijk dat de penetratieweerstand van een bodem (cone index CI) een 
bepaalde factor hoger moet zijn om voldoende draagkracht te verzekeren. Saarilahti (2002) 
stelt volgende factoren voorop:  

� CI = 3 × NGP: voertuig rijdt vast bij de eerste passage 

� CI = 4,5 × NGP: één passage veroorzaakt een rijspoor van < 15 cm 

� CI = 7,2 × NGP: één passage veroorzaakt een rijspoor van < 10 cm 

Om aan het probleem van onderschatting tegemoet te komen, werden allerlei correctiefactoren 
ingevoerd. Ten behoeve van modellering kan dan bijvoorbeeld de ground pressure index 
(Dwyer 1984) of limiting cone index (Ziesak & Matthies 2001) berekend worden. 

Het concept van Mean Maximum Pressure (MMP) of gemiddelde maximale druk werd 
ontwikkeld om de terreincapaciteiten van militaire voertuigen te kunnen vergelijken (vb. rups 
vs. rubber band). Verscheidene formules werden hiertoe ontwikkeld (Hetherington 2001). Deze 
grootheid is geen onderschatting van de reële contactdruk zoals NGP dat wel is, maar is ook 
niet geheel accuraat. Wronski & Humphreys ontwikkelden een systeem om de volledige impact 
van een gemechaniseerd houtoogstsysteem te kwantificeren, de zogenaamde Effective Ground 
Pressure. Deze studie toont voornamelijk de dominante impact van de uitrijcombinatie aan. 
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4.3 Rolweerstand 

Rolweerstand is de horizontale kracht die nodig is om de bodem te compacteren, en zo 
voortbeweging mogelijk te maken. Rolweerstand is afhankelijk van hoe diep een machine in de 
bodem zakt, wat op zijn beurt weer afhankelijk is van wiellast en vervorming van banden. 
Banden met hoge spanning hebben een lage rolweerstand op harde oppervlakken (vb. 
wielrenners). Op zachte oppervlakken zoals een bosbodem zorgen lagere bandenspanningen 
voor verminderde rolweerstand, omdat de machine dan minder diep inzakt en minder energie 
verloren gaat naar vervorming van de bodem. 

4.4 Stuwkracht 

De stuwkracht is een wrijvingskracht tussen bodem en band, of anders gezegd de grip die een 
band kan genereren om krachten die beweging tegenwerken te overwinnen. Stuwkracht hangt 
af van de schuifsterkte van een bodem: bij een zuivere frictiebodem neemt die ongeveer 
asymptotisch toe, terwijl de schuifsterkte van een cohesiebodem (en de meeste reële bodems) 
toeneemt tot een maximum om bij nog hogere belasting af te nemen tot een residuele 
schuifsterkte. 

Wanneer een wiel meer kracht op de bodem uitoefent dan de stuwkracht, ontstaat wielslip en 
daarmee gepaard gaande bodemverstoring. Let op, onder normale omstandigheden in het bos 
zal een wiel steeds in zekere mate doorslippen (10-20 % wielslip). De hoge schuifkrachten die 
nodig zijn om een voertuig voort te bewegen, hebben steeds in meerdere of mindere mate 
wielslip tot gevolg, ook al is dit amper zichtbaar met het blote oog. Gepaste technieken en een 
gunstige machineconfiguratie (vb. hydraulische aandrijving) kunnen wielslip beperken. 
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5 BODEMSCHADE 
 

Wanneer een bodem belast wordt met externe krachten zoals vallende en slepende bomen, 
paardenhoeven of exploitatievoertuigen, kunnen allerlei veranderingen (voornamelijk van de 
fysische bodemtoestand) optreden. Als deze veranderingen significant ongunstige effecten op 
het bosecosysteem hebben, spreken we van bodemschade. Wingate-Hill & Jakobsen (1982) 
verstaan onder de term ‘bodemschade’ elke verplaatsing of compressie van de minerale bodem 
of de strooisellaag bij bosexploitatie. 

De oorzaak van bodemschade is voornamelijk machineverkeer, maar ook vallende bomen en 
slepende stammen kunnen de bosbodem verstoren. Bij bodemdegradatie door bosexploitatie 
kunnen volgende aspecten onderscheiden worden: 

� fysische, zoals bodeminstulping, bodemverdichting en erosie/sedimentatie 

� chemische, zoals hydromorfe processen en aanvoer van kalkrijk materiaal 

� biologische, zoals impact op de flora en de edafische fauna 

In eerste instantie worden fysische bodemeigenschappen gewijzigd bij bosexploitatie: structuur, 
porositeit, bulkdensiteit, bodemsterkte, poriëngrootteverdeling, verluchting, waterbergend 
vermogen, infiltratiecapaciteit en hydraulische conductiviteit (Worrell & Hampson 1997). Deze 
bodemeigenschappen hebben op hun beurt invloed op chemische en vooral biologische 
processen en daarmee op het functioneren van het bosecosysteem; denk hierbij aan 
verjonging, wortelgroei en afbraakprocessen. Bodemschade beïnvloedt een schakel uit een 
voedselketen, wat dramatische gevolgen kan hebben. 

Hierna zullen volgende vormen van bodemschade besproken worden:  

� Bodemverwonding: slippende wielen en slepende boomstammen woelen de 
oppervlakkige bodemlagen om, zodat het bodemoppervlak beïnvloed wordt 
(topografie), de strooisellaag verstoord wordt en mogelijk minerale bodem aan de 
oppervlakte komt. 

� Instulping: inzakken in de minerale bodem gebeurt meestal in natte omstandigheden 
en leidt tot vervorming van de bodem, met wijziging van het bodemoppervlak, 
verstoring van de bodemhorizonatie en beschadiging van plantendelen tot gevolg. 

� Verdichting of compactie: belasting van de bodem met gewicht (verticale kracht) heeft 
verdichting tot gevolg: de vaste bestanddelen van de bodem worden dichter 
samengedrukt, ten nadele van het poriënsysteem. 

Deze vormen van bodemschade zullen bij bosexploitatie meestal samen optreden. Aangezien 
het gaat om verschillende processen, worden ze hier apart besproken. 

Bij een exploitatie kan een aanzienlijk deel van de oppervlakte van een bos verstoord worden. 
Hoewel verscheidene studies geen aanduiding geven van de aard van de verstoring, wordt 
algemeen een verandering van bodemeigenschappen gerapporteerd over 25-50 % van de 
oppervlakte. Naarmate de intensiteit van de bosbehandeling toeneemt, kan ook de verstoorde 
bodemoppervlakte oplopen: in een ouder eikenbestand in ZW Duitsland vertoonde de grote 
meerderheid van bijna 2000 willekeurig gekozen bemonsteringspunten sporen van 
machineverkeer (Hildebrand et al. 2000). 

Wat de ernst van de bodemschade betreft, wordt vaak een indeling gemaakt in categorieën 
zoals:  

� ongestoord 

� lichte verstoring: ondiepe bodemverwonding 

� matige verstoring: ruimingspistes, compactie en/of spoorvorming van 5-8 cm diep 

� zware verstoring: ruimingspistes, stapelplaatsen of rijsporen van meer dan 10-15 cm 
diep 
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Aust et al. (1998) wijzen er echter op dat visuele verstoringklassen niet noodzakelijk overeen 
komen met veranderingen van de fysische bodemtoestand. Ze vonden dat drie klassen van 
zware bodemverstoring (volledig omgewoeld (churned and rutted), diepe instulping (rijsporen > 
20 cm) en instulping < 20 cm) niet significant verschilden op het vlak van fysische 
bodemeigenschappen. Dit illustreert een aandachtspunt dat ook blijkt op terrein: verschillende 
perceptie van zichtbare en onzichtbare vormen van bodemschade bij beheerders. Dit wordt in 
meer detail besproken in het volume goede praktijk exploitatie. 

Bijlage 1 vat de randvoorwaarden en de voornaamste bevindingen uit 56 publicaties over de 
effecten van bosexploitatie samen, met nadruk op de bosbodem. In de tekst worden de 
mechanismen en effecten van de verschillende schadevormen besproken. Voor specifieke 
informatie of als referentie kan de lezer teruggrijpen naar de eerste bijlage. 

5.1 Bodemverwonding of omwoelen van oppervlakkige bodemlagen  

Bodemverwonding of oppervlakkig omwoelen is een zichtbare vorm van exploitatieschade die in 
de Engelstalige literatuur meestal wordt benoemd met de termen scalping of surface 
disturbance. Bodemverwonding beperkt zich hoofdzakelijk tot de strooisellaag; eens de 
minerale bodem verstoord wordt, spreekt men van instulping. De voornaamste oorzaak van 
oppervlakkige bodemomwoeling is het slepen van boomstammen, maar ook slippende wielen 
van exploitatiemachines kunnen bodemverwonding veroorzaken. 

 

Figuur 5: Bodemverwonding veroorzaakt door boomstammen uit te slepen met een paard. Enkel de 
organische horizonten werden verstoord. 

Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen bodemverwonding op zich, en 
bodemverwonding in combinatie met andere vormen van bodemverstoring. Zo zal bijvoorbeeld 
een woelend everzwijn de bodem enkel loswerken. Een slepende boomstam heeft een 
gecombineerd effect: bodemverdichting door het gewicht van de stam, en bodemverwonding 
aan de zijkant van het sleepspoor en onder uitsteeksels. Slippende wielen kunnen de bodem 
zichtbaar omwoelen, maar hebben door de lading op het wiel ook een aanzienlijk verdichtend 
effect. 

Het verwonden van de bodem leidt onder andere tot versnelde N-mineralisatie, sneller 
opwarmen van de bodem door blootleggen van minerale bodem, verwijderen van 
voedselbronnen en wijziging van habitat van bodemfauna door verplaatsing van oppervlakkige 
bodemlagen (Ballard 2000). Rab (1999) vond dat bij exploitatie van eucalyptus over gemiddeld 
66 % van het terrein minerale bodem werd blootgelegd. Oppervlakkige verstoring geeft 
vermenging van minerale en organische bodembestanddelen en is dus enigszins 
structuuropbouwend. Bovendien kan omwoelen van de strooisellaag natuurlijke verjonging 
induceren (pers. med. van verscheidene beheerders), in die mate zelfs dat bodemverwonding 
als beheermaatregel voor bosomvorming wordt toegepast (Kuper 1994). De effectiviteit van 
een dergelijke maatregel hangt vanzelfsprekend af van de mate van strooiselafbraak. 
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Doordat het merendeel van de biologische activiteit in de bovenste bodemlagen geconcentreerd 
zit, heeft oppervlakkig omwoelen een directe impact op fauna en flora. Verder zitten ook de 
fijne wortels geconcentreerd in de strooisellaag en de bovenste minerale bodemlagen (Fisher & 
Binckley 2000). Verstoring van deze lagen heeft daardoor beschadiging van het wortelstelsel 
van bomen tot gevolg, en dan voornamelijk van de oppervlakkig wortelende soorten. In het 
geval van dunning is dit best te vermijden; bij eindkap is beschadiging van wortels niet 
relevant. De impact op de kruidlaag kan uitgesproken zijn, bijvoorbeeld door directe 
beschadiging van bovengrondse plantendelen of overlevingsstadia (zie Invloed van 
bosexploitatie op de vegetatie). 

Bodemverwonding beïnvloedt de distributie, samenstelling en activiteit van de bodembiocenose 
en kan aanzienlijke effecten hebben op korte termijn. Veranderingen op lange termijn zijn 
minder duidelijk omwille van het geleidelijke herstel van de meeste biologische componenten 
met de tijd (Marshall 2000). Setälä et al. (2000) besluiten dat in boreale bossen beheeringrepen 
met minimale impact op de strooisellaag weinig invloed hebben op biologische 
bodemprocessen. De lange termijnimpact van oppervlakkige bodemverstoring voor wortelgroei 
bijvoorbeeld is beperkt. Er bestaan immers voldoende natuurlijk equivalenten van oppervlakkige 
bodemverstoring, en zelfs van diepere bodemverstoring, zoals windval en woelen door 
zoogdieren (mol, haas, konijn, everzwijn, ...). Herstel kan relatief vlug, tenzij wanneer op steile 
hellingen de bodemverstoring aanleiding geeft tot erosie. 

Oppervlakkig omwoelen van de strooisellaag of bodemverwonding heeft dus weinig verreikende 
gevolgen voor het bosecosysteem. Dit is aannemelijk, gezien er zoveel natuurlijke equivalenten 
van dit verstoringtype bestaan. Het is in zekere mate een onvermijdbare vorm van 
exploitatieschade, met een beperkter impact dan de verder besproken vormen van 
bodemschade. Instulping en compactie treden meestal op wanneer machines ingezet worden 
voor de ruiming van hout. Indien de omvang van deze schadevormen beperkt gehouden wordt, 
zal vanzelfsprekend bodemverwonding ook in mindere mate voorkomen. Bodemverwonding kan 
dus beschouwd worden als een onvermijdbare vorm van exploitatieschade die geminimaliseerd 
wordt door ook andere vormen van bodemschade binnen de perken te houden. 

5.2 Bodeminstulping 

5.2.1 Mechanisme 

Instulping van de bodem of spoorvorming is een extreem zichtbare vorm van bodemverstoring. 
Dit proces ontstaat ter hoogte van wielen, vallende bomen en uitgesleepte boomstammen en 
gaat gepaard met een sterke wijziging van het microreliëf. De bodem van de ontstane voren is 
zeer sterk samengedrukt, de laterale wanden van de voren iets minder. De originele 
bodemhorizonatie is sterk verstoord en over een niet onbelangrijk deel van het bodemoppervlak 
ligt de minerale grond bloot. De impact op bestaande vegetatie is zeer sterk. Twee types van 
instulping kunnen onderscheiden worden:  

� Instulping waarbij de bodem verticaal wordt samengedrukt zonder veel zijwaartse 
bodemverplaatsing. Hierbij komt een deel van het bodemoppervlak lager te liggen met 
sterke verdichting tot gevolg. Dit gebeurt meestal op vochtige bodem en bij hoge 
contactdrukken. 

� Instulping waarbij een deel van de grond zijwaarts wordt verplaatst naar opgestuwde 
taluds. Hierbij is de bodem van het spoor compact, terwijl de taluds losser liggen. Dit 
type wordt veroorzaakt door de gravende actie van slippende wielen of slepende 
stammen op vochtige tot natte bodem. 
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Figuur 6: Twee types van bodeminstulping, veroorzaakt door de wielen van zware machines. Links is 
het volledige profiel van de droge zandgrond ingezakt onder de druk, rechts is er een gecombineerd 
effect van inzakken en opstuwen van de natte leembodem. 

Instulping kan o.a. plaatsgrijpen wanneer leem- en kleibodems nat zijn. Dit kan verband 
houden met: 

� een langdurige regenperiode, 

� de aanwezigheid van een minder permeabele horizont of substraat binnen enkele 
decimeters vanaf het oppervlak, 

� een zone met permanente grondwatertafel tot dicht bij het bodemoppervlak, of 
tenminste binnen het bereik van de capillaire stijging vanaf de permanente 
grondwatertafel. 

Instulping kan echter ook optreden in droge zandbodems. Zandbodems zijn gevoeliger voor 
instulping bij droogte, in tegenstelling tot leem- en kleibodems, doordat droog zand zeer weinig 
cohesie bezit. Vooral op hellingen, zoals bij duingronden, kan dit een sterke verstoring vormen 
(Ampe, pers. med.). 

Instulping van de bodem gaat meestal gepaard met verdichting omdat beide vormen van 
bodemverstoring ontstaan onder invloed van verticale krachten op de bosbodem. Rijsporen 
kunnen ontstaan door bodemverplaatsing en bodemconsolidatie. Op een zeer natte tot 
waterverzadigde bodem kan plastische vervorming en diepe instulping door machineverkeer 
optreden, zonder dat daar een toename van de bulkdensiteit gemeten wordt (Williamson & 
Neilsen 2000). Dit komt door het gecombineerde effect van de onsamendrukbaarheid van water 
en het verlies aan cohesie van de natte bodem. Hierdoor wordt de bodemstructuur vernield, 
met negatieve gevolgen voor infiltratie en runoff (Greacen & Sands 1980). 

Omgekeerd kan compactie voorkomen zonder instulping. Zo zal een droge leembodem 
bijvoorbeeld niet ‘insporen’ maar door de druk van zware machines toch oppervlakkig 
verdichten (zie verder, Tabel 5). In dit geval spreken we van onzichtbare bodemschade. Het 
vermijden van instulping is dus een positieve maatregel die beheerders en exploitanten in de 
praktijk nastreven. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat bodemschade niet beperkt is 
tot instulping. 

5.2.2 Ruimtelijke omvang 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van 28 publicaties waarin gemeten waarden van 
verstoorde oppervlakten (visuele classificatie) en dieptes van instulping worden geciteerd. 
Hierbij worden telkens de terreinomstandigheden vermeld, evenals een korte samenvatting van 
de exploitatiemethode en de gebruikte machines. Uit deze samenvatting blijkt dat de verstoorde 
bodemoppervlakte bij exploitatieverkeer zonder beperkingen meestal groter is dan bij het 
gebruik van geplande ruimingspistes. 

In het geval van grootschalige kaalkappen wordt vaak slechts 25 tot 10 % geklasseerd als 
‘ongestoord’, terwijl een aanzienlijk grotere oppervlakte verstoord wordt door rijdende machines 
en slepende stammen. McDonald et al. (2002) monteerden een GPS op een skidder en vonden 
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dat slechts 10-30 % van de oppervlakte van een kaalkap niet verstoord was. De Vos (2005) 
deed hetzelfde experiment bij een dunning in het Zoniënwoud, en vond vergelijkbare 
resultaten. Rab (1994) geeft aan dat bij exploitatie van eucalyptus in Zuidoost-Australië 
ongeveer 72 % van de oppervlakte verstoord wordt, waarbij op 35 % van de oppervlakte 
kritische waarden van bulkdensiteit, porositeit en infiltratie bereikt worden. Volgens Deconchat 
(2001) veroorzaakt ongecontroleerde circulatie van exploitatiemachines lichte verstoring van 
ongeveer 30 % van de oppervlakte, ongeacht of het gaat om een skidder, een forwarder of een 
landbouwtractor met een kar. 

Enkele auteurs bestudeerden dunningen en andere kleinschalige ingrepen in Europa, en 
kwamen tot de vaststelling dat onbeperkt exploitatieverkeer zijn sporen achterlaat over 20-40 
% van de oppervlakte, tot bijna vlaksgewijs. Herbauts et al. (1996) melden 42 % beïnvloede 
oppervlakte bij een dunning in het Zoniënwoud en Murphy (1982) vond 11-29 % beschadigde 
oppervlakte bij een dunning in een jong Douglasbestand. Zoals reeds eerder vermeld, vonden 
Hildebrand et al. (2000) sporen van machineverkeer op de meerderheid van 2000 random 
bemonsteringspunten in een oud eikenbestand. Ondanks de kleinschaligheid van de 
beheeringrepen (dunning), kunnen dus toch aanzienlijke oppervlakten van een bestand 
beïnvloed worden door exploitatieverkeer. 

5.2.3 Gevolgen van instulping 

Instulping van de bodem ontstaat, net zoals verdichting, door een mechanische belasting van 
de bodem. Bij het optreden van instulping zal bijna steeds een zekere mate van compactie 
voorkomen, zodat de effecten van instulping voor een groot deel gelijklopend zijn met die van 
compactie (zie Bodem). 

Instulping van de bodem is natuurlijk zeer spectaculair en kan zware gevolgen hebben op de 
bestaande kruidvegetatie door directe mechanische schade. In lössbodems van het Abc, Acc en 
Adc type kan deze verstoring doordringen tot op de bovengrens van de Btx horizont, op een 30-
50 cm diepte. Wegens de zeer hoge penetratieweerstand van deze horizont zullen de wielen 
zelden dieper in de bodem dringen. Deze verstoring kan zeer belangrijke schade veroorzaken 
aan het oppervlakkige wortelstelsel van de levende bomen. Omdat de oppervlakkige wortels 
hoofdzakelijk horizontaal groeien (BAH), is de impact natuurlijk nog groter. Volgens Isomäki & 
Kallio (1974) kan wortelbeschadiging de hoogtegroei van fijnspar (Picea abies) met 25 % 
reduceren en de radiale groei met 35 %. 

Het eerstvolgende groeiseizoen zullen zwaar verstoorde zones meestal volledig bedekt worden 
door tredvegetatie. Dit zijn planten die aangepast zijn aan verstoorde en verdichte bodems met 
een ongunstige lucht- en waterhuishouding, zoals bijvoorbeeld pitrus (Juncus effusus). 
Tredvegetatie zal in zekere mate helpen bij het herstel van de bodems (zie Tredvegetatie), die 
trouwens niet continu verdicht zijn. Deze zones vertonen een grote diversiteit aan 
bodemkenmerken, met reliëfverschillen, langdurig stagnerend water in de sleuven en 
opgestulpte naakte bodem die redelijk los is. Deze tredvegetatie is echter geen typische 
bosflora, maar eerder een bedreiging voor de boomsoortendiversiteit (zie Impact van 
bodemschade op kruidachtige planten) 
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Figuur 7: Beginnend herstel van een zwaar verstoorde zone die gekoloniseerd wordt door 
tredvegetatie. 

Terloops, in de Vlaamse bosbouwwereld wordt vaak het verhaal aangehaald dat in sommige 
bossen van de Vlaamse Ardennen de internationaal beschermde salamanders overleven dankzij 
de rijsporen met stagnerend water die door slechte exploitatie veroorzaakt werden. Dit pleit 
echter allerminst voor het toelaten van zware schade aan de fysische bodemtoestand, maar 
eerder voor het graven van een geschikte amfibieënpoel. 

5.3 Bodemverdichting 

Bodemverdichting of –compactie ontstaat wanneer de bodem belast wordt met externe 
krachten: de zwaartekracht (gewicht van bodem en vegetatie), voetgangers, dieren (vb. 
paarden), exploitatiemachines, vallende bomen en uitgesleepte boomstammen. Er moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijke vormen van bodemcompactie (zoals compactie 
onder de wortels van een zware boom) en kunstmatige vormen (zoals machineverkeer). 

 

Figuur 8: Bodemverdichting kan hier aan de oppervlakte herkend worden door de bandenafdrukken, 
maar is meestal onzichtbaar. 

Krachten die optreden bij machineverkeer en die bodemcompactie veroorzaken kunnen in drie 
groepen verdeeld worden: verticale krachten door lading, schuifkrachten in het horizontale vlak 
en trillingen van de motor. Hierbij treden statische en dynamische krachten op, waarbij de 
laatste moeilijk in te schatten zijn maar doorgaans wel het grootst zijn (Wehner 2003). 
Compactie door zware machines kan tot 1 m diep gaan en meer (Hakansson & Reeder 1994). 
De meeste bodemcompactie beperkt zich echter tot ongeveer de bovenste 30 cm, waar ook de 
meeste wortels zitten. De graad van verdichting hangt af van de textuur, het vochtgehalte en 
de bodemdruk van machines. 

Naargelang de diepte van compactie kan een onderscheid gemaakt worden tussen eerder 
oppervlakkige bodemverdichting en diepe bodemverdichting (subsoil compaction). 
Oppervlakkige compactie heeft een directe invloed op de vegetatie en werd onderzocht door 
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verscheidene bosbouwonderzoekers (vb. Froehlich et al. 1985; Herbauts et al. 1996; Huang et 
al. 1996; Brais & Camiré 1998; Startsev & McNabb 2000; Landsberg et al. 2003). Ook in de 
landbouw is bezorgdheid gerezen over diepe bodemcompactie (Hakansson et al. 1987; 
Hakansson 1994; Alakukku et al. 2003; Van den Akker et al. 2003). Deze compactie is immers 
zeer persistent en beneden een diepte van 40 cm nagenoeg permanent. De druk onder een 
machine wordt tot redelijk diep in de bodem doorgegeven; waarbij voornamelijk de wiellast en 
niet de contactdruk van belang is voor compactie dieper dan 40 cm. Bij een aslast van 10 ton 
treedt op natte bodem typisch bodemcompactie op tot een diepte van 50 cm; bij hogere 
belasting soms tot 1 m diep (Hakansson & Reeder 1994). Door zware aslasten van 
houtoogstmachines bestaat ook in de bosbouw een risico op diepe bodemcompactie. 
Bosbodems verschillen evenwel van landbouwgronden in die zin dat de aanwezigheid van 
boomwortels een versterkend effect heeft op de bodemstructuur (Waldron et al. 1983; 
Wästerlund 1989; Cofie et al. 2000). 

Het vochtgehalte heeft een aanzienlijke invloed op de vatbaarheid voor compactie van een 
bodem. Vochtige klei- en leembodems worden snel gecompacteerd, terwijl droge en grove 
textuur bodems minder snel worden gecompacteerd. Droge bodems zijn beter bestand tegen 
druk door hun stevige matrix, hoge bindingsgraad en aaneensluiting tussen partikels (Hillel 
1982). Ook humuscomponenten in de bodem dragen bij tot bodemsterkte aangezien ze zorgen 
voor het samenklitten van bodempartikels. Toch neemt deze bijdrage af wanneer het 
bodemvochtgehalte toeneemt. Wanneer een onverzadigde bodem bevochtigd wordt, verzwakt 
de vloeistoffilm rond de partikels de bindingen tussen de bodemdeeltjes, met een gereduceerde 
bodemsterkte en een verhoogd risico op compactie als gevolg. Zandbodems halen hun 
weerstand uit frictie tussen bodemdeeltjes. Andere bindingskrachten in zandbodems vallen weg 
wanneer ze uitgedroogd zijn, vandaar de verhoogde kwetsbaarheid bij droogte. 

Gezien de invloed van het bodemvochtgehalte op de bodemsterkte, varieert de bodemsterkte 
ook grotendeels met de seizoenale hydrologische cycli. Onder gemiddelde klimaatcondities zal 
de sterkte van bodems met fijne en middelmatige textuur het laagst zijn in de late lente en de 
vroege zomer. Bodemsterkte neemt vervolgens toe gedurende de zomer als de bodem 
uitdroogt, en neemt tenslotte weer af in de herfst. Maar, zoals eerder aangehaald, verliezen 
eolische zandgronden hun sterkte als ze zeer droog zijn!  

Seizoenen hebben een grote invloed op de bodemsterkte, vooral in gebieden met koude 
winters. Bevroren bodems zijn extreem bestendig tegen partikelbeweging. Een 
sneeuwbedekking kan de onderliggende bodem beschermen tegen compacterende krachten, 
maar kan door isolatie ook verhinderen dat de bodem bevriest (Startsev & McNabb 2000). In de 
Vlaamse bossen vriest het echter niet lang en hard genoeg om een voldoende dikke bevroren 
bodemlaag te verzekeren: enkele dagen vorst doet de bodem van een bospad weliswaar 
bevriezen, maar heeft nog geen invloed op de bosbodem onder een isolerende strooisellaag. 

Exploitatiemachines en paarden zijn met voorsprong de voornaamste oorzaak van 
bodemcompactie in het bos. Gezien de ernst van de gevolgen van bodemcompactie voor het 
bosecosysteem, werden door verscheidene auteurs reviews aan bodemcompactie gewijd 
(Greacen & Sands 1980; Wingate-Hill & Jacobsen 1982; Hadas 1994; Whalley et al. 1995; 
Worrell & Hampson 1997; Kozlowski 1999; Hakansson & Lipiec 2000; Alakukku et al. 2003). In 
het volgende onderdeel wordt dieper ingegaan op de fysische uitdrukking en fysische gevolgen 
van bodemcompactie, de gevolgen op flora en fauna, en de persistentie en het herstel van 
compactie. 

5.3.1 Fysische uitdrukking en gevolgen van bodemverdichting 

Bodemverdichting kan zich uiten onder de vorm van de volgende processen:  

� toename van bulkdensiteit  

� toename van bodemsterkte  

� afbraak van bodemaggregaten  

� afname van porositeit, en dan voornamelijk macroporositeit, en poriëncontinuïteit 

� afname van verluchtingscapaciteit en toename van anoxische bodemcondities 
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� afname van infiltratievermogen  

� stagnatie van water aan het bodemoppervlak en vorming van anaërobe 
omstandigheden 

� afstroming van steile hellingen, met mogelijk bodemerosie tot gevolg 

� hinderen van wortelgroei 

� beperken van bewegingsruimte voor mesofauna 

� doorgaans negatieve effecten op groei van planten 

� verhinderen of beperken van natuurlijke verjonging. 

Kozlowski (1999) publiceerde een zeer uitgebreide literatuurstudie over bodemcompactie en 
groei van houtige gewassen. Een overzichtstabel vermeldt de volgende effecten van compactie 
op bodemstructuur en hydrologie ( 

). Tussen 1999 en 2004 verschenen nog tientallen extra publicaties over deze effecten, wat op 
de ernst van het probleem wijst. 

Tabel 4: Resultaten van een literatuurstudie naar de effecten van bodemverdichting (Kozlowski 
1999).  

Effect van bodemverdichting Aantal literatuurreferenties

toename van bulkdensiteit 62

afname van macroporositeit en totale porositeit 14

afname van bodemaëratie 16

afname van infiltratiecapaciteit 29

toename van runoff en erosie 16  

a) Bulkdensiteit 

Bodemverdichting zorgt voor een toename van de bulkdensiteit of het schijnbaar soortelijke 
gewicht. Door de afname van de porositeit komen de vaste bestanddelen dichter op elkaar te 
liggen, wat maakt dat het schijnbaar soortelijke gewicht van de bodem toeneemt. 

Aangezien bulkdensiteit een parameter is die onafhankelijk is van vochtgehalte (met 
uitzondering van zwellende kleien) en relatief gemakkelijk te bepalen is (ongestoorde 
ringmonsters), werd de variatie van bulkdensiteit bij exploitatie door verscheidene auteurs 
onderzocht. Het schijnbaar soortelijke gewicht van een bodem staat immers in relatie met het 
poriënvolume, wat op zijn beurt van invloed is op bodemfuncties zoals aëratie en infiltratie. Dit 
maakt van bulkdensiteit een goed maatgetal voor bodemcompactie. Er zijn echter belangrijke 
beperkingen aan dit maatgetal verbonden:  

� geen lineaire relatie tussen bulkdensiteit en ecologische impact (lucht- en 
waterhuishouding) 

� gevolgen van toegenomen bulkdensiteit zijn afhankelijk van het bodemtype 

� geen eenduidig verband met bodemsterkte of weerstand voor beworteling 

� Bijlage 1 somt voor een aantal specifieke studies op verschillende bodemtypen de 
verandering van bulkdensiteit door exploitatieverkeer op. Algemeen blijkt dat door 
verkeer van exploitatievoertuigen de bulkdensiteit van een bodem toeneemt. Voor de 
meeste bodems heeft het vochtgehalte een grote invloed: hoe natter de bodem, hoe 
sterker de bulkdensiteit toeneemt door machineverkeer. Dit onderlijnt een algemeen 
principe voor de meeste bodems: exploitatie zoveel mogelijk bij droogte. 
Eolische zandbodems (zuivere zanden, zie . 

� Textuur) kunnen hierbij als uitzondering beschouwd worden, maar hierover werden 
geen specifieke literatuurreferenties gevonden. 

Wortels groeien overwegend goed in bodems met een schijnbaar soortelijk gewicht tot 1,4 
g/cm³. Vanaf 1,6-1,7 g/cm³ begint wortelpenetratie sterk gehinderd te worden. Deze waarden 
zijn afhankelijk van het bodemtype (vnl. textuur). Hoewel vaak de nadruk wordt gelegd op 
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mechanische weerstand voor wortelgroei en de link met bodemsterkte (Greacen & Sands 1980; 
Heilman 1981, Costantini et al. 1996), komt uit recenter onderzoek naar voor dat het effect van 
toegenomen bulkdensiteit eerder onrechtstreeks is: door de dichtere stapeling, afname van 
poriënvolume, poriëngrootteverdeling, en poriëncontinuïteit komt de lucht- en waterhuishouding 
van de bodem in het gedrang (Hildebrand 1983; Conlin & van den Driessche 2000; Gaertig et 
al. 2002; Gomez et al. 2002b). 

b) Bodemsterkte of indringingsweerstand 

Bodemsterkte is de weerstand van bodempartikels tegen beweging en is een functie van de 
cohesieve en wrijvingskrachten die een bodem kan uitoefenen. Ook humus, schimmelhyfen en 
wortels kunnen bijdragen aan de sterkte van een bosbodem. Bodemsterkte bepaalt de 
weerstand die een bodem uitoefent tegen compactie door machines en penetratie door 
boomwortels (Greacen & Sands 1980). Een algemeen aanvaarde kritische waarde voor 
wortelgroei is een indringingsweerstand van 2500 kPa. Dit is maar een richtwaarde; een meting 
met een penetrometer is niet volledig representatief voor een groeiende wortel die zich aan de 
interne variabiliteit van een bodem aanpast door de weg van de minste weerstand te volgen. In 
het Zoniënwoud bijvoorbeeld worden indringingsweerstanden tot 6-7000 kPa gemeten (CRAGx 
& IBW 2002). Dergelijke bodemsterkten laten hoegenaamd geen wortelontwikkeling toe; de 
wortels groeien dan ook langs de scheuren tussen polygonen in de bodem, waar de 
indringingsweerstand lager is. 

Wanneer de stapeling van bodemdeeltjes dichter wordt en de indringingsweerstand toeneemt, 
krijgen wortels het moeilijker om te groeien in de bodem. Ook een groot deel van de 
mesofauna (passieve bodemfauna, woelers) ondervindt problemen als de bodemsterkte 
toeneemt en migraties bemoeilijkt worden (zie Bewegingsruimte voor bodemfauna). Hierdoor is 
bodemsterkte een goede indicator voor problematische bodemcompactie, maar zoals verder zal 
blijken in de paragraaf over porositeit (zie Porositeit, aëratie en infiltratie) zegt bodemsterkte 
niet alles. Door de relatief eenvoudige bepaling (penetrometer, groot aantal herhalingen, 
bodem op veldcapaciteit) wordt deze grootheid echter vaak bestudeerd in experimenten over 
compactie. 

Een overzicht van de verandering van bodemsterkte onder invloed van exploitatieverkeer wordt 
gegeven in Bijlage 1. De grootste toename van de bodemsterkte vindt plaats bij de eerste 
passage van een zware machine (Schäfer & Sohns 1993; Brais & Camiré 1998; Williamson & 
Neilsen 2000; Nugent et al. 2003). De geciteerde waarden voor bodemsterkte lopen sterk 
uiteen, aangezien de indringingsweerstand afhangt van het vochtgehalte van de bodem, de 
textuur, het organische stofgehalte en onregelmatigheden (wortels, stenen). Enkele auteurs 
citeren toenames van bodemsterkte in de grootteorden van 500 kPa naar 1000-1500 kPa (Aust 
et al. 1998; Buckley et al. 2003). Waarden hoger dan 2500 kPa worden ook meermaals 
gemeten (McDonald et al. 2002), tot 4000-5000 kPa toe (Rohand et al. 2004). 

c) Porositeit, aëratie en infiltratie 

Door verdichting vermindert het totale poriënvolume in de bodem. De poriëngrootte-verdeling 
verschuift naar de kleinere poriën: het aandeel van macroporiën neemt af terwijl het aandeel 
microporiën vaak toeneemt (Huang et al. 1996). Dit algemeen gegeven wordt duidelijk 
geïllustreerd aan de hand van Figuur 9 (Hildebrand 1983). De grafiek geeft voor een 
leembodem de verhouding tussen poriëngrootteverdeling en bulkdensiteit, waaruit duidelijk 
blijkt dat macroporiën het meest afnemen bij compactie. Macroporiën worden voorgesteld in 
het bovenste deel van de grafiek, met lage pF-waarden of m.a.w. grote poriën die gemakkelijk 
draineren. 
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Figuur 9: Verband tussen bulkdensiteit (g/cm3) en poriënvolume (cm3/100 g) per poriëngrootteklasse 
voor een leembodem. De poriëngrootte is omgekeerd evenredig met de weergegeven pF-waarde, en 
macroporiën worden dus in het bovenste gedeelte weergegeven (pF < 2,5) (Hildebrand 1983). 

Bijlage 1 geeft een overzicht van 23 publicaties over de gevolgen van exploitatie voor porositeit, 
verluchting en infiltratie. 

Niet alleen het afnemen van het poriënvolume is relevant, maar ook de vermindering van de 
poriëncontinuïteit. Door het inklappen van grote poriën neemt soms het volume meso- en 
microporiën toe, maar deze staan vaak niet met elkaar in verbinding. Dergelijke niet-continue 
poriën worden dan wel mee gemeten als totaal poriënvolume (vb. bij het bepalen van de 
bulkdensiteit) maar ze dragen niet bij tot het functioneren van het poriënsysteem van een 
bodem. Afgesloten holten zijn immers niet dienstig voor gas- en wateruitwisseling. 
Bodemporositeit is eveneens een belangrijke invloedsfactor voor wortelgroei, aangezien wortels 
preferentieel langs poriën groeien. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn wortels niet 
in staat om te boren. Ze volgen bij voorkeur de bestaande wegen met de minste weerstand, in 
casu de macroporiën. 

Bodemaëratie of –verluchting is sterk afhankelijk van voldoende macroporiën met een goede 
continuïteit. Bodemcompactie en verbrijzeling van bodemaggregaten zorgen voor vernietiging 
van de macroporiën zodat de gasuitwisseling naar plantenwortels, bodemfauna en micro-
organismen sterk bemoeilijkt wordt. De porositeit kan zodanig afnemen door bodemverdichting 
dat er een zuurstofgebrek bij de wortels kan optreden als de bodem nat is. In het algemeen 
treedt zuurstoftekort op wanneer luchtgevulde poriën onder 10 % terugvallen (Greacen & 
Sands 1980; Hakansson & Lipiec 2000). Herbauts et al. (1996) rapporteren voor het 
Zoniënwoud een poriënvolume van 6 % in zwaar beschadigde bodem. Bomen zijn echter 
langlevend en enigszins aangepast aan zuurstofstress; bodemcompactie heeft daarom 
voornamelijk effect op de initiële groei van zaailingen (Kozlowski 1999). Dit heeft natuurlijk 
enorme consequenties wanneer men voor bosverjonging gebruik wil maken van spontane 
processen. Door zuurstofgebrek, beperkte ruimte voor wortelgroei en mechanische weerstand 
heeft compactie een negatieve invloed op kieming, mortaliteit en groei van zaailingen. Ook op 
de kruidlaag kan bodemcompactie een effect hebben. 

Aangezien alle gasuitwisseling tussen de bosbodem en de vrije atmosfeer langs het 
bodemoppervlak verloopt, is oppervlakkige bodemcompactie een belangrijke hindernis voor 
gasuitwisseling (Gaertig et al. 1999). Zo vonden Conlin & van den Driessche (2000) sterk 
verhoogde CO2-concentraties in een experimenteel gecompacteerde bodem. Het probleem van 
gebrekkige verluchting geldt dus niet alleen voor de oppervlakkige lagen zelf (.d/an horizont), 
maar ook voor de dieper gelegen lagen. De verdichting kan zo sterk zijn dat de overgebleven 
microporositeit langdurig waterverzadigd blijft. De .d/an horizont kan dan bijna permanent in 
anoxische toestand verkeren. In een dergelijk milieu kunnen toxische stoffen zoals H2S, CH4 en 
NH3 gevormd worden. Ook de CO2 aanwezig in de diepere horizonten, die wegens zijn grotere 
dichtheid al de neiging heeft om in de bodem te blijven, kan nu niet meer door diffusie uit de 
bodem ontsnappen. Bepaalde organismen zijn hiervoor meer gevoelig dan anderen. Het 
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wortelsysteem van beuk is bijvoorbeeld meer gevoelig voor gebrek aan zuurstof dan dat van 
eik. Gaertig et al. (2002) wijten vitaliteitdaling bij eik voor een deel aan oppervlakkige 
bodemcompactie. Hildebrand (1983) stelt dat de ontwikkeling van de kiemwortel van 
beukenzaailingen op leembodems wordt gehinderd door gebrekkige aëratie vanaf een 
bulkdensiteit van 1,25 g/cm³. 

Door bodemcompactie vermindert de infiltratiesnelheid van regenwater. De permeabiliteit van 
de .d/an kan zo sterk afnemen dat waterpercolatie bijzonder traag verloopt en dat 
waterstagnatie voorkomt op de .d/an horizont. Verminderde drainage kan eveneens 
aanleiding geven tot pseudogley-vorming (Herbauts et al. 1996). De gereduceerde infiltratie is 
voornamelijk toe te schrijven aan het verminderde aantal macroporiën, wat resulteert in een 
kleiner oppervlak van de dwarsdoorsnede waardoor het water stroomt. Hierdoor zal er duidelijk 
minder water percoleren naar de diepere bodemhorizonten die, nadat wortels het 
plantopneembaar water hebben opgenomen, in relatief droge toestand zullen blijven. Een 
dergelijke “droogte” kan een zeer negatieve impact hebben op bepaalde pedobionten. Men 
moet er wel rekening mee houden dat bij zandbodems de verdichte horizont nog steeds een 
redelijk goede waterpercolatie toelaat. 

Trage infiltratie kan aanleiding geven tot watertekorten, runoff, oppervlakkige erosie en 
vorming van geulen. Zander et al. (1988) rapporteren dat in Zuid-Duitsland de infiltratiesnelheid 
van water in rijsporen sterk gereduceerd is t.o.v. die van een ongestoorde bodem: 0-3 mm/u 
t.o.v. 1-100 mm/u. Hatchell et al. (1970) vermelden dat de infiltratiecapaciteit daalde van 630 
mm/u in een ongestoorde bodem (BD: 0,75 g/cm3) tot 70 mm/u in een gecompacteerde bodem 
(BD: 1,4 g/cm3). Benthaus & Matthies (1993) vonden dat brede lagedrukbanden op leembodem 
ongeveer 20 % minder infiltratie dan de controle toelieten, terwijl (smalle) standaardbanden de 
grond praktisch verzegelden (kf < 1,25 mm/u). Ook Startsev & McNabb (2000) concludeerden 
dat infiltratie aanzienlijk afneemt door compactie, en wel vanaf de eerste passages van een 
zware machine. Wood et al. (2003) daarentegen vonden geen effect van aantal passages op 
compactie, waarschijnlijk door de korte tijd van belasting van de veen- en gleybodems waarop 
zij experimenteerden. 

Waterinfiltratie in een verdichte bodem wordt dikwijls verbeterd door regenwormen, welke voor 
verticale gangen in de bodem zorgen. De infiltratie van water in bodems met regenwormen 
gebeurde 4-10 keer sneller dan in bodems zonder regenwormen (Edwards & Bohlen 1996). 

5.3.2 Effect van het aantal passages van een machine op bodemverdichting 

In tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen, treedt het gros van de bodemverdichting 
reeds op bij de eerste passage van een zware machine (Wingate-Hill & Jacobsen 1982; Zander 
et al. 1988; Rehfuess 1990; Rollerson 1990; Benthaus & Matthies 1993; Schäfer & Sohns 1993; 
Brais & Camiré 1998; Kozlowski 1999; Lacey & Ryan 2000; Startsev & McNabb 2000; McNabb 
et al. 2001; Nugent et al. 2003; Ampoorter 2005). Diepere lagen worden wel sterker verdicht 
bij een toenemend aantal passages. Dit komt doordat macroporiën eerst inklappen, en de 
porositeit daarna geleidelijk afneemt bij een groter aantal passages. Williamson & Neilson 
(2000) vonden na uitgebreide metingen in Tasmanië dat op vochtige bodem 62 % van de 
compactie in de bovenste 10 cm van de bodem optreedt na één passage van een geladen 
exploitatiemachine. 

Dit gegeven pleit voor het concentreren van effecten, een aanbeveling die door opvallend 
veel auteurs geformuleerd wordt (o.a. Hildebrand & Wiebel 1986; Zander et al. 1988; Rollerson 
1990; Brais & Camiré 1998; Williamson & Neilsen 2000; McNabb et al. 2001). Slechts enkele 
onderzoekers besluiten uit hun proefopzet dat spreiden van verkeer aangewezen is (Brais & 
Camiré 1998 voor bodems met grove textuur; Klepac et al. 1999 gebaseerd op visuele 
waarnemingen). In de praktijk kan dit verwezenlijkt worden door het toepassen van exploitatie 
met vaste ruimingspistes (Wüthrich 1992; Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 2003). 
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5.3.3 Gevolgen van bodemverdichting voor het bosecosysteem 

De gevolgen van bodemverdichting zijn zeer complex en variëren van bevorderlijk tot nadelig, 
waarbij het laatste effect veel meer voorkomt (Kozlowski 1999). Bovendien treden interacties 
op tussen compactie, profielverstoring en bodemnutriëntengehalte (Williamson & Neilsen 2003). 

a) Bewegingsruimte voor bodemfauna 

De afwezigheid van grote poriën zal, naast negatieve effecten voor wortelgroei, eveneens een 
rampzalige impact hebben op de bodemfauna. Een zeer belangrijke component van deze 
populatie zijn de “niet-actieve bodemwoelers” of het “kruipend edafon”, d.w.z. dieren die niet in 
staat zijn te graven maar die zich wel in de bodem moeten voortbewegen wegens variërende 
vocht- of temperatuurgradiënten en voor het opzoeken van voedingstoffen. Deze groep van 
organismen omvat waarschijnlijk het grootste aantal biocenonten (Gobat et al. 1998). Taxa die 
hier vernoemd worden zijn vele Arthropoda zoals Tardigrada, Acaridia (mijten), Oribatei, 
Isopoda, Diplopoda, Collembola en vele insectenlarven, maar ook Rotatoria, grotere Nematoda 
en Enchytraeidae. 

Bij een verdichte bodem zal deze zeer belangrijke component van de oppervlaktehorizonten 
verdwijnen. Dit heeft een reeks verreikende gevolgen op de bodemsysteemdynamiek ter hoogte 
van humushorizonten (Langohr, pers. med. 2004): 

� indien de organismen toch nog overleven in het losse laagje grond op de .d/an 
horizont, hebben ze geen kans om in een te droge of te warme periode te ontsnappen 
naar de diepere, nog vochtige bodemhorizonten. De belangrijke migraties die men dus 
gewoonlijk observeert bij talrijke van deze pedobionten, worden hierdoor onmogelijk. 

� De afbraak van de strooisellaag door deze organismen wordt sterk verminderd tot 
volledig stopgezet. 

� Deze organismen zijn een belangrijke component van de zeer complexe 
bodemvoedingsketen. Hun afwezigheid heeft dan ook een belangrijke impact, niet 
alleen op de door hen gebruikte voedingsstoffen, die kunnen accumuleren, maar 
eveneens op hun talrijke predatoren, waarvan de populatie sterk kan verminderen. 

� Ook de populatie van organismen die leven van de consumptie van de uitwerpselen 
(koprofagen) van deze bionten zal verkleinen. 

Deze uitgesproken verarming van de bodemvoedingsketen kan bijvoorbeeld verklaren waarom 
in bosbestanden met een algemene lichte bodemverdichting, zoals in het Zoniënwoud (geen 
stagnerend water, geen of weinig tredvegetatie) zeer weinig mollen of andere insectivoren 
voorkomen. 

b) Zeldzame positieve effecten van bodemverdichting 

In de literatuur kunnen maar weinig referenties naar positieve effecten van bodemverdichting 
gevonden worden. De enkele die toch te vinden zijn, betreffen voornamelijk droge zandige 
standplaatsen. Zo beschrijft Brais (2001) een initieel positief effect van compactie van 
zandgrond op de groei van zaailingen op een standplaats met beperkte waterbeschikbaarheid. 
Powers & Fiddler (1997, geciteerd in Lacey & Ryan 2000) beschrijven eenzelfde effect op 
zandgrond. Agrawal (1991) vond dat de water- en nutriëntenbeschikbaarheid van droge 
Indische zandbodems verbeterde wanneer de diepe bodemlagen gecompacteerd waren. 
Positieve effecten van matige compactie van bewerkte bodems (bulkdensiteit 1,2 – 1,3 g/cm³) 
op nutriëntenopname werden toegeschreven aan een beter wortel-bodemcontact en een 
verhoogde onverzadigde hydraulische conductiviteit (Taylor & Brar 1991). Uit een uitgebreide 
literatuurstudie blijkt dus dat positieve effecten van bodemcompactie slechts bij uitzondering 
optreden. 
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c) Negatieve invloed van compactie op verjonging 

Mechanismen die wortelgroei hinderen zijn afhankelijk van de bodemtextuur: slechte drainering 
en anaërobe condities bij bodems met fijne textuur, tegenover mechanische impedantie in 
bodems met grove textuur. Zoals reeds eerder vermeld, zal de bodemverdichting een 
dramatische impact hebben op het wortelsysteem aangezien wortels poriën nodig hebben die 
voldoende groot en continu zijn (zie Spreiding van wortels in het bodemprofiel: de kleinste 
wortels hebben een diameter van 100-250 µm). 

Heilman (1981) onderzocht de invloed van bulkdensiteit op wortelpenetratie van 
Douglaszaailingen in gezeefde en daarna gecompacteerde zandleem- en leembodems. 
Wortelpenetratie bleek omgekeerd evenredig met de bulkdensiteit (lineaire relatie tussen 1,37 
en 1,77 g/cm³) en de wortelgroei van de meeste zaailingen stopte bij 1,74 à 1,83 g/cm³. Conlin 
& Van den Driessche (1996) voerden een groeikamerexperiment uit met Pinus contorta 
zaailingen op gecompacteerde zandleem. Toenemende compactie resulteerde in zaailingen met 
minder wortels, een kortere naaldlengte, een lagere wortelbiomassa en netto fotosynthese en 
een verhoogde respiratie in de scheuten. Ook het mineralengehalte in de scheuten nam af. 
Verhogen van het bodemvochtgehalte verscherpte deze effecten. De compactie en het 
verwijderen van de strooisellaag in een populierenbos in Noord-Amerika verminderde 
gedurende 5 jaar de groei van wortelopslag, vertraagde de bestandsontwikkeling en verlaagde 
tijdelijk de bezettingsgraad en productiviteit van het systeem (Stone & Elioff 1998). 

Hildebrand (1983) toonde in Zuid-Duitsland duidelijk de negatieve invloed aan van het 
vlaksgewijs berijden van een leembodem (Parabraunerden) op de natuurlijke verjonging van 
beuk. De bodem werd ongeschikt als kiembed voor beuk vanaf een bulkdensiteit van de 
bovenste bodemlagen van 1,25 g/cm³. Een bulkdensiteit hoger dan 1,35 g/cm³ liet bijna geen 
ontwikkeling van zaailingen meer toe (Figuur 10). Ook in het Zoniënwoud, merkt men dat 
beukenzaailingen het niet goed doen in een verdichte bodem (CRAGx & IBW 2002). De 
bulkdensiteiten in het Zoniënwoud zijn dan ook hoger dan 1,3 g/cm³ (Herbauts et al. 1996). 
Rehfuess (1990) wijdt een hoofdstuk aan de gevolgen van schade aan de bodemstructuur door 
inzet van zware machines: de negatieve invloed op de groei van jonge bomen is sterk gelinkt 
met gebrekkige poriëncontinuïteit en door het trage herstel van bodemcompactie blijft ook de 
groei van oudere bestanden suboptimaal. 

 

Figuur 10: Typische wortelontwikkeling van beukenzaailingen na 136 dagen in leembodems bij 
verschillende bulkdensiteiten. Vanaf 1,25 g/cm³ kunnen de wortels zich niet meer normaal 
ontwikkelen (Hildebrand 1983). 

Gebrekkige bodemverluchting wordt geassocieerd met compactie en heeft negatieve gevolgen 
voor de ontwikkeling van wortels. Conlin & Van den Driessche (2000) toonden aan dat het CO2-
gehalte verhoogt door compactie. Het mechanisme hierachter is voornamelijk de gebrekkige 
diffusie en niet alleen de toegenomen respiratie in verstoorde bodem. Niet alleen verluchting, 
maar ook een verschillende opname van nutriënten bij compactie kan verantwoordelijk zijn voor 
groeiremmingen. Gomez et al. (2002a) vonden complexe effecten van compactie, strooisel en 
textuur op de groei en de stikstofopname van zaailingen. Jordan et al. (2003) vonden dat 
eikenzaailingen door bodemcompactie minder groeiden, zowel naar hoogte als naar droge 
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stofproductie, en toonden met 15N-experimenten aan dat de stikstofopname van de eiken 
verminderde. 

Om de meest groeibepalende factor, en daarmee ook het effect van compactie juist te kunnen 
inschatten, moeten de limiterende factoren van een standplaats gekend zijn (Fox 2000). Dit kan 
bijvoorbeeld de reden zijn dat op zandige standplaatsen vaak een positief effect van compactie 
gedetecteerd wordt. In bodems met meer leem en klei heeft compactie doorgaans een negatief 
effect op de ontwikkeling van zaailingen. Dit stelt zeer belangrijke risico’s voor bosverjonging op 
basis van natuurlijke processen. 

d) Gevolgen van bodemverdichting voor oudere bomen 

Een belangrijk probleem bij de studie van de groeirespons van bomen is dat de groei van veel 
factoren afhankelijk is, dat deze factoren onderling wisselwerkingen vertonen en dat de termijn 
van een gemiddeld onderzoeksmandaat te kort is om zinvolle uitspraken over een bepaald 
groeipatroon te doen. Dendrochronologie kan hier enige uitkomst bieden (vb. Penninckx et al. 
1999), maar meteorologische schommelingen en competitie maskeren vaak het effect van 
bijvoorbeeld bodemschade op diametergroei. Toch zijn er enkele studies bekend die 
voornamelijk negatieve effecten van compactie op boomgroei rapporteren. 

Reductie van hoogte, diameter en volumeaanwas gelinkt aan bosexploitatie worden door 
verscheidene auteurs gerapporteerd (Wert & Thomas 1981; Froehlich et al. 1986). Froehlich 
(1979) berekende aan de hand van stamanalyse en competitie-indices dat de groei van bomen 
daalt door aanwezigheid van gecompacteerde bodem. Hij begrootte de groeireductie over een 
periode van 16 jaar op 6 % voor matige compactie en op 12 % voor bomen naast zwaar 
gecompacteerde zones. Moehring & Rawls (1970) evalueerden na 6 jaar het effect van 
experimenteel aangebrachte compactie bij een leembodem. De exploitatie bij droog weer had 
geen invloed op de boomgroei, terwijl passage met een zware bulldozer op natte bodem langs 
drie tot vier zijden van een boom de aanwas van het grondvlak met 36 % tot 43 % deed 
afnemen. 

Penninckx et al. (1999) wijten de radiale groeifluctuaties sinds de jaren 1970 van beuken in het 
Zoniënwoud deels aan toegenomen stress door bodemcompactie. Voornamelijk vochttekort 
door verminderde infiltratie zou hier nefast zijn. Vitaliteitdaling door gebrekkige 
zuurstofvoorziening, veroorzaakt door oppervlakkige compactie, is een thema dat recent in 
Duitsland onderzocht is (Gaertig et al. 2000; Gaertig et al. 2002). Gaertig et al. (2002) vonden 
dat de diffusiviteit van de bovenste bodemlagen in gezonde eikenbestanden gemiddeld dubbel 
zo hoog lag als in aangetaste eikenbestanden. Vitaliteitverlies (eikensterfte, beukensterfte, ...) 
wordt vaak toegeschreven aan een complex van veranderde milieufactoren. Naast 
klimaatsveranderingen is een toename van het betreden van bosbestanden met 
exploitatiemachines ook een recente verandering voor het bosecosysteem. De resultaten van 
dergelijke studies zijn verontrustend. 

e) Erosie – sedimentatie 

Als gevolg van de lage permeabiliteit van sterk gecompacteerde bodems kan het water daar 
niet voldoende snel meer infiltreren. Op plaatsen waar geen runoff van water kan optreden, 
zoals in lokale depressies en sporen gevormd door banden, zorgt slechte drainage voor 
plasvorming met reductieprocessen en degradatie van de standplaats tot gevolg (Herbauts et 
al. 1996). Op hellende terreinen kan dan runoff van water optreden, waardoor de 
waterbevoorrading van de bodem gereduceerd wordt. Daarnaast zorgt de runoff van water 
mogelijk voor bodemerosie van de toplaag en een versneld afspoelen van nutriënten. Zo kan 
erosie en sedimentatie op hellingen optreden, zelfs in bosbestanden waar we in natuurlijke 
condities geen erosie hebben gekend in de laatste 10.000 jaar. Beschreven erosieprocessen in 
bos in onze contreien worden in verband gebracht met ontbossing en landbouwgebruik tijdens 
de Romeinse periode (Vanwalleghem 2004). 

Op steile hellingen kan een verminderd infiltratievermogen aanleiding geven tot oppervlakkige 
afstroming en bodemerosie. Dit werd onderzocht voor grootschalige kappingen in het 
buitenland (Miller & Sirois 1986; Rab 1994; Worrell & Hampson 1997; Croke et al. 1999; Edeso 
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et al. 1999; Page-Dumroese et al. 2000; Croke et al. 2001; Shaw & Carter 2002). Steile 
hellingen zijn evenwel weinig relevant voor de Vlaamse bosbouw: een GIS-analyse van het 
nieuwe Digitaal Hoogte Model van Vlaanderen (resolutie 20 × 20 m) wees uit dat enigszins 
steile hellingen als volgt verdeeld zijn over het Vlaamse bosareaal:  

� 5 – 10 %: 7,28 % 

� 10 – 20 %: 4,27 % 

� > 20 %:  1,51 % 

Specifieke studies over erosie na bosexploitatie in Vlaanderen zijn niet beschikbaar, 
waarschijnlijk omdat de omvang van erosie in onze bossen doorgaans zeer beperkt blijft. Het is 
evenwel duidelijk dat het proces van bodembeschadiging kritischer is op steile hellingen. 
Allereerst leiden hellingen tot een ongelijke gewichtsverdeling van machines, waardoor de 
bodem zwaarder belast wordt. Ook het verplaatsen van lasten op hellingen vraagt meer arbeid. 
Het voorkomen van hellingen verzwaart dus de gevolgen van bodembelasting, waardoor de 
kans op significante schade hoger wordt. Anderzijds kunnen de gevolgen van 
bodembeschadiging zwaarder doorwegen op hellend terrein, wanneer bijvoorbeeld erosie gaat 
optreden. Hierdoor wordt voornamelijk de meest vruchtbare oppervlaktebodem afgevoerd, met 
verlies van structuur en nutriënten tot gevolg. Erosie kan ook een zware last betekenen voor 
aquatische systemen die plots meer sediment ontvangen (Croke et al. 1999; Trombulack & 
Frissell 2000). Met de bijkomende factor van zeldzaamheid in het achterhoofd, verdienen 
hellingen onder bos in Vlaanderen zeker bijzondere aandacht. 

f) Wijziging van de chemische fertiliteit 

Door gewijzigde hydrologische bodemeigenschappen zoals verminderd infiltratievermogen en 
langdurige waterverzadiging, kunnen gereduceerde omstandigheden ontstaan waarbij 
ijzerhydroxiden en organo-ijzercomplexen in oplossing gaan en uitlogen. Ook uitlogen van klei 
kan onder dergelijke omstandigheden optreden, met structuurdegradatie tot gevolg (Herbauts 
et al. 1996). Dit is een belangrijke bodemdegradatie. 

De voertuigen die door het bos rijden kunnen bepaalde nutriënten, hoofdzakelijk afkomstig van 
de wegen, in het bos brengen (kalk, dolomiet…). De betreding door paarden brengt toevoer 
van mest met zich mee, in het bijzonder op en langs de ruiterpaden. Vooral op hellingsposities 
kan door laterale infiltratie de bodemfertiliteit zo beïnvloed worden tot op tientallen meters 
afstand van het pad. Door deze processen kan het herstelpotentieel van de bodem toenemen. 

Chemische vervuiling door koolwaterstofverbindingen zoals brandstoffen en smeermiddelen 
komen in een ander onderdeel van dit rapport aan bod (zie Chemische vervuiling). 

5.3.4 Persistentie van bodemverdichting 

Compactie is een eerder persistente vorm van bodemschade. Exacte gegevens over de duur 
van de herstelperiode ontbreken grotendeels, niet in het minst omwille van de moeilijkheden 
met lange termijnonderzoek. Veel beheerders schatten de herstelsnelheid eerder snel in, zoals 
bijvoorbeeld Jansson & Wästerlund (1999) die concludeerden dat het effect van lichte machines 
(5-9 ton) gering was en dat de schade snel herstelde. Zo was de spoordiepte na een passage 
op een zandige bodem met hoge draagkracht in Zweden na één jaar met 40 % afgenomen en 
de penetratieweerstand met 30 %. 

De meeste auteurs die cijfermateriaal geven over de mate van herstel na enkele jaren, zijn 
echter aanzienlijk minder optimistisch. In Bijlage 1 worden de resultaten van enkele studies 
samengevat. Brais & Camiré (1998) vonden 6 tot 12 jaar na kaalkap op bodems met fijne 
textuur in Quebec dat de bulkdensiteit van de bovenste 10 cm van ruimingspistes lager was dan 
ongestoorde bodem, terwijl op 10-30 cm diepte de compactie nog steeds aanwezig was. Zowel 
zwellende kleien, vriezen en dooien als oppervlakkig opwoelen van de piste kunnen bijgedragen 
hebben aan dit gegeven. Startsev & McNabb (2000) vonden na 3 jaar een hersteltrend wat de 
infiltratie betreft op licht gecompacteerde bodem, maar geen herstel van het poriënsysteem bij 
zwaardere compactie. Een plantproef van Miller et al. (1996) toonde aan dat 8 jaar na 
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exploitatie de bulkdensiteit van de bodem onder ruimingspistes (0-30 cm) nog steeds 20 % 
hoger was dan de ongestoorde bodem. Wert & Thomas (1981) vonden in Oregon 32 jaar na 
een kaalkap nog residuele bodemcompactie onder ruimingspistes op 20-30 cm diepte, terwijl de 
oppervlakkige bodemlagen hersteld waren door fysische en biogene processen. Rab (2004) 
vond na 10 jaar geen significant herstel van gecompacteerde ruimingtracés. 

Wingate-Hill & Jacobsen (1982) citeren een aantal oudere studies naar de mate van herstel van 
compactie. Verlaten exploitatiewegen in Pinus radiata-bossen op zandgrond bleken na 50 jaar 
nog significant gecompacteerd (Greacen & Sands 1980). Miles (1978) vond een kleine reductie 
in bulkdensiteit 18 jaar na exploitatie op lemige bodems. Hatchell et al. (1970) en Dickerson 
(1976) concludeerden dat oppervlakkig herstel in wielsporen (0-5 cm) 12-18 jaar bedraagt in 
uiteenlopende texturen. Froehlich (1979) vond 16 jaar na exploitatie op ruimingspistes op 10 en 
25 cm diepte bulkdensiteiten die respectievelijk 18 % en 9 % hoger lagen dan ernaast. 

In een aantal publicaties wordt melding gemaakt van residuele compactie decennia na 
exploitatie. Landsberg et al. (2003) vonden in hun studiegebied oude ruimingspistes van 70 jaar 
geleden die nog steeds zichtbaar waren. Greacen & Sands (1980) stellen dat compactie 
algemeen weinig en zeer traag natuurlijk herstelt. Diepe compactie kan volgens hen 50-100 jaar 
aanhouden. Ook Murphy (1982) meldt dat bodemschade decennia kan aanhouden. Zander et 
al. (1988) refereren Hildebrand (1983) om te staven dat regeneratie van verdichting enkele tot 
honderden jaren tijd vraagt. Benthaus & Matthies (1993) stellen zelfs dat regeneratie van de 
bodem onder rijsporen die op leembodem werden veroorzaakt met standaard banden, praktisch 
uitgesloten is. 

Persistentie van bodemverdichting hangt voornamelijk af van de bodemtextuur en herstellende 
processen (zwellen-krimpen, bioturbatie: zie verder). Een veilige aanname is dat op biologisch 
weinig actieve bodems het herstel van compactie enkele decennia tijd vraagt. Dit heeft 
belangrijke consequenties voor het vraagstuk “spreiden of concentreren van exploitatieverkeer”; 
Lacey & Ryan (2000) bijvoorbeeld waarschuwen voor cumulatieve effecten als het 
bodemherstel meer tijd vraagt dan de tijd tussen twee zware beheermaatregelen. 

5.3.5 Classificatie van bodemverdichting en kwetsbaarheid per bodemtype 

Algemeen kunnen twee vormen van bodemverdichting onderscheiden worden, naargelang aan 
de oppervlakte een losse bodemmulch gevormd wordt of niet:  

� Verdichting vanaf het bodemoppervlak, soms inclusief de strooisellaag. 

Dit type is meestal het gevolg van betreding door de mens, niet-dravende dieren, en machines 
op een relatief droge, niet-zandige bodem. De impact op bestaande vegetatie kan relatief 
beperkt zijn. 

� Vorming van een losse bodemmulch (tot 10 cm dik) op een verdichte horizont. 

Dergelijke profilering ontstaat meestal bij dravende dieren, machines met slippende wielen, 
hoofdzakelijk op vochtige of natte bodems. De impact op bestaande vegetatie is uitgesproken. 

Een oppervlakkige grondmulch wordt gevormd door sneldravende dieren en soms ook door 
voertuigen. Zo vormt er zich een dubbel systeem met een zeer losse, meestal 3-10 cm dikke 
humusrijke horizont met daaronder een sterk verdichte horizont. Hoewel beide types 
grotendeels gelijkaardig zijn, zal de regeneratie van de verdichte horizont bij vorming van een 
mulch vlugger verlopen daar een tredvegetatie zich hier veel beter kan ontwikkelen. 

Bij bodemcompactie speelt textuur een zeer belangrijke rol. In de volgende deelparagrafen 
wordt de kwetsbaarheid van leem-, klei- en zandbodems voor compactie besproken (naar 
Langohr & Ampe 2004). Voor een gedetailleerde kwetsbaarheidsclassificatie wordt verwezen 
naar het volume kwetsbaarheidskaart. 

a) Leembodems  

De oppervlakkige horizonten van leembodems bevatten over het algemeen 8 tot 12 % klei en 
voor de rest hoofdzakelijk leem en zeer fijn zand. In vochtige toestand is een dergelijke 
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korrelgrootteverdeling zeer gevoelig voor sterke compactie. De leem- en zeer fijne zandkorrels 
missen de neiging om over elkaar te glijden en de kleine hoeveelheid klei vult nog gedeeltelijk 
de overblijvende microporosiën. Het resultaat is een horizont waar macroporositeit ontbreekt 
maar met een sterk waterophoudingsvermogen. Zuurstofgebrek en gebrekkige aëratie in de 
lagere bodemhorizonten zal dan ook een belangrijk effect hebben op de diepere, nog levende 
wortels. 

De graad van verdichting kan hier opgesplitst worden in ten minste 4 graden. In droge 
toestand, en met zwaar verkeer, is er al een risico dat deze bodems zullen verdichten, ten 
minste tot graad 1, wat een bijzonder negatieve impact kan hebben op zaailingen aangezien 
het neerslagwater toch in de bodem percoleert. De zaailing bevindt zich hierdoor in een uiterst 
droog milieu. Hoewel het weinig spectaculair lijkt, (geen tredvegetatie) heeft deze lichte 
verdichting dus belangrijke gevolgen voor de bosregeneratie. In het Zoniënwoud is deze lichte 
verdichting zeer algemeen op plateau- en zachte hellingposities onder beukenbestand. Deze 
bodemdegradatie is in de eerste plaats te wijten aan het gedrag van recreanten en de 
exploitatiemethoden in de beukenbestanden, niet zozeer aan de beuken zelf. De hoge C/N 
verhouding van het beukenstrooisel en het moder humustype onder deze bestanden zullen 
anderzijds wel verantwoordelijk zijn voor het bijzonder trage herstel van de bodemverdichting. 
Deze degradatie is evenwel redelijk eenvoudig te corrigeren door een ondiepe bodembewerking 
tot op 5-10 cm diepte (ter informatie: de A horizont in deze bestanden is meestal slechts een 2-
4 cm dik wat duidelijk aantoont dat bioturbatie in deze bodems momenteel totaal 
verwaarloosbaar is). 

Tabel 5 bespreekt gegevens van het Zoniënwoud voor betreding van voertuigen die geen 
bijzondere wielsporen hebben gevormd. Bodems worden gekarteerd als “goed gedraineerd” en 
met “verbrokkelde Bt-horizont”. 

Tabel 5: Impact van bodemverdichting door voertuigen die geen diepe wielsporen hebben 
achtergelaten. Gegevens op basis van observaties in het Zoniënwoud voor de regeneratie van beuk. 
Bodems met A- en L-textuur, mogelijk ook nog P-textuur (Langohr & Ampe 2004, naar o.a. Verboven 
(1982)). 

Verdichtingsgraad 1: Licht 2. Matig 3. Sterk 4. Zeer sterk

Waterpercolatie door 
horizont

Matig langzaam Langzaam Zeer langzaam Uiterst 
langzaam

Dikte van verdichting 2 – 5 cm 5 – 10 cm 10 – 20 cm 15 – 30+ cm
Oppervlakkige 
waterstagnatie

Zelden Occasioneel Frequent Zeer frequent

Reductie in 
oppervlaktehorizont

Geen Matig gebleekt Sterk gebleekt Uitgesproken

Overlevende wortels in 
hor. (soortafhankelijk)

Mogelijk Zelden Zeer zelden Geen

Anoxisch milieu onder 
horizont

Niet Mogelijk Actief Zeer actief

Krimpbarsten Beperkt Aanwezig Aanwezig Aanwezig
Tredvegetatie Geen Gladde witbol IJle zegge, 

pitrus
Waterpeper, 
springzaad

Impact zaailingen Beuk Bijna volledig 
afwezig (!)

Zeer beperkt 
aanwezig

Beperkt 
aanwezig

Beperkt 
aanwezig

Overleving regeneratie 
Beuk

Geen Zeer beperkt Zeer beperkt Beperkt

Mogelijkheid 
wortelpenetratie 
zaailingen

Geen Zeer beperkt 
(krimpbarsten)

Zeer beperkt 
(krimpbarsten)

Zeer beperkt 
(krimpbarsten)

 

Een lemige oppervlakkige bodemhorizont die sterk verdicht is zal na 1 jaar een verticaal 
barstenpatroon vertonen te wijten aan krimp die veroorzaakt wordt door de aanwezige klei- 
en humuscolloïden. In het horizontaal vlak vertoont deze structuur een polygonaal patroon 
(prismastructuur). Dit barstenpatroon is meestal permanent en laat in zekere mate 
waterpercolatie toe (bypass flow) en ook fijne wortels kunnen hier in de bodem dringen. Door 
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het afsterven van deze wortels en de waterpercolatie langsheen deze barsten, vertonen de 
wanden van deze prisma’s een humuscoating. Bij verdichtingsgraden 2 tot 4 kunnen zaailingen 
zich ontwikkelen doordat krimpbarsten voorkomen. Deze laten wortelpenetratie van zaailingen 
toe, maar zijn nog verre van ideaal voor het doorgroeien van de verjonging. 

Een verdichte leembodem kan op natuurlijke wijze slechts herstellen dankzij bioturbatie door 
borende dieren of boomval, of door intensieve afwisseling van vries/dooi. Dit laatste proces zal, 
door de vorming van ijslenzen, in de compacte horizont fijne plaat- of lensvormige aggregaten 
vormen. Deze structuur is nog niet ideaal voor waterpercolatie of wortelpenetratie, maar is toch 
al beter dan het ontbreken van elke vorm van aggregaatontwikkeling. 

b) Kleibodems  

In vochtige toestand zijn kleibodems gevoelig voor verdichting. Bij een eerstvolgende droge 
periode zal de klei opnieuw krimpen met als gevolg dat de verdichting grotendeels te niet wordt 
gedaan door de vorming van een relatief fijne structuur (meestal een fijne hoekige 
blokstructuur). In de bodemhorizonten waar de verdichte kleibodem permanent vochtig blijft zal 
dit krimpproces minder actief zijn. Vochtige kleibodems stellen echter belangrijke problemen 
naar draagkracht toe: machines zakken gemakkelijk diep weg in de bodem. 

Het is belangrijk te noteren dat wortelpenetratie in kleibodems over het algemeen goed 
verloopt en, alle andere milieufactoren gelijk zijnde, veel beter is dan in zandbodems. Een 
vochtige kleibodem heeft over het algemeen een grotere totale porositeit dan een vochtige 
zandbodem en bezit eveneens een duidelijk lagere penetratieweerstand. 

c) Zandbodems 

De meeste zandbodems in Noord-België zijn ontwikkeld op kustduinen, landduinen en 
dekzanden die van eolische oorsprong zijn. Plaatselijke komen zandige tertiaire ontsluitingen 
voor van mariene of lacustriene oorsprong. De eolisch getransporteerde zandkorrels hebben 
hoofdzakelijk een diameter tussen 150 en 250 µm. Na afzetting en onder invloed van 
afwisselende vochtigheidstoestanden hebben deze zanden een neiging om zich te “zetten”. 
Door dit proces komen er in deze sedimenten nog maar zeer weinig continue poriën voor met 
een geschikte diameter voor wortelpenetratie (> 100-200 µm). Hoe minder klei en leem, hoe 
moeilijker de wortelpenetratie voor planten. In het bijzonder bij eolische zanden, die geen klei 
noch leem bevatten, heeft dit tot gevolg dat wortelpenetratie fysisch onmogelijk wordt voor de 
meeste plantensoorten. Slechts in de bovenste 20-30 cm van het bodemprofiel, wat in droge 
perioden beneden verwelkingspunt komt, zal het zand redelijk “los” blijven, met een 
mogelijkheid tot betere beworteling. Ook hier kan men dus duidelijk een “biologische actieve 
horizont” (BAH, meestel bestaande uit een Abi en een Bbi) onderscheiden van de onderliggende 
verdichte zanden (C.d horizont) (Ampe & Langohr 1993). 

De capillaire zuigkracht in dergelijke zuivere zandbodems is een 40-tal cm. Zonder vegetatie 
zullen dergelijke bodems dus uitdrogen tot slechts deze diepte. De diepere horizonten blijven 
dan op veldcapaciteit. De bovenste 30-40 cm kunnen dan terug “los” komen daar droge zanden 
geen cohesiekracht bezitten. Het waterophoudingsvermogen in zuivere zandbodems bedraagt 
slechts een 4-5 vol % waarvan een 2-3 % plantopneembaar is. 

Bodemverdichting van zandbodems is vooral mogelijk wanneer deze vochtig zijn. Hierdoor 
bereikt men een dichtheid die geen wortelpenetratie toelaat (wel hyfen van schimmels die een 
veel kleinere diameter kunnen bezitten). Deze verdichting kan echter wel terug “los” komen 
indien de verdichte horizont droog wordt. Wanneer de horizont vochtig blijft, kan het probleem 
van de beworteling veel langer duren (meerdere tientallen jaren, soms eeuwen en meer). 
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6 HERSTELPOTENTIEEL VAN DE BODEM 
Diverse natuurlijke processen kunnen de bodemdegradatie, in casus bodemverdichting, tot een 
zekere graad of soms volledig herstellen. De belangrijkste processen hierbij zijn zwel en krimp, 
bioturbatie, oplossen en verteren. In Bijlage 1 wordt verwezen naar een beperkt aantal studies 
over de duur van herstel van bodemschade. In de paragraaf Persistentie van  werd al uitgebreid 
besproken hoe lang de effecten van compactie kunnen aanhouden. 

Dexter (1991) beschreef een aantal natuurlijke herstelprocessen die plaatsvinden in verstoorde 
bodems. Uitdrogen van kleihoudende bodems produceert barsten waarlangs wortels een weg 
van de minste weerstand vinden. Snel bevochtigen kan microcracks veroorzaken, waardoor de 
bodem broos wordt en gemakkelijk doorwortelbaar wordt. Wortels zijn zeer belangrijk omwille 
van de bioporiën die achterblijven als afgestorven wortels ontbinden. Tunnels van 
regenwormen zijn een andere vorm van bioporiën, die preferentiële paden voor wortelgroei 
creëren. 

Ook door bodembewerking kan de bodem weer losgemaakt worden. Hoewel dit in de 
akkerbouw heel courant is, is bodembewerking in de bosbouw een minder goede oplossing dan 
compactie vermijden. Bodembewerking bouwt immers niet zo’n goede en stabiele 
bodemstructuur op als een actief gravende bodemfauna en de typische terreinomstandigheden 
in het bos (stobben, wortels) maken krachtige (en dure) machines noodzakelijk. Daarbij komt 
dat compactie die optreedt bij een dunning helemaal niet kan weggenomen worden door 
bodembewerking, want dan worden de wortels van het blijvende bestand beschadigd. Kortom, 
voorkomen is beter dan genezen. 

Een wijd verbreid misverstand is dat sommige boom- of struiksoorten een gecompacteerde 
bodem kunnen herstellen enkel door wortelwerking. Dit is echter niet het geval (Gobat et al. 
1998; Langohr, pers. med.). Het mechanisme hierachter werd eerder besproken: wortels boren 
niet, maar volgen bij voorkeur bestaande (bio)poriën. De aanwezigheid van wortels in een 
gecompacteerde bodem kan het herstelproces natuurlijk wel versnellen. 

6.1 Zwel en krimp 

Het zwellen en krimpen van een bodem door veranderende vochttoestand is afhankelijk van de 
hoeveelheid en het type kleimineralen. Een kleirijke bodem die verdicht is in een vochtige 
periode kan in een daarop volgende droge periode dermate krimpen dat de verdichting volledig 
verdwijnt. Zelfs in een oppervlakkig verdichte lössbodem (traffic pan), die nog 10 % klei bevat, 
kan in de daaropvolgende zomer een fijn barstenpatroon optreden. Langsheen dit bijzondere 
poriënsysteem kunnen fijne wortels dieper in de bodem dringen en treedt er een preferentiële 
waterpercolatie op (bypass flow). 

Het potentieel van vriezen en dooien is beperkt: Etana & Hakansson (1994) geven een 
overzicht van onderzoeksresultaten van 9 veldproeven in Zweden. Samenvattend kan gesteld 
worden dat machines met een aslast van 10 ton compactie veroorzaakten tot een diepte van 
50-60 cm. Na 11 jaar was er nog geen teken van herstel en werd de gewasproductie nog 
steeds beïnvloed door compactie, ondanks het jaarlijkse bevriezen van de bodem tot een diepte 
van 40-70 cm. In onze streken vriest het dus zeker niet hard genoeg om een significante 
bijdrage tot bodemherstel te leveren. Herstel door vriezen en dooien is in het beste geval 
beperkt tot de oppervlakkige horizonten. Jansson & Wästerlund (1999) vonden bijvoorbeeld 30 
% herstel van oppervlakkige compactie na 1 jaar. 

6.2 Bioturbatie door fauna  

Dieren die galerijen boren doorheen de bodem zijn een bijzonder belangrijke component bij het 
herstel van de fysische bodemfertiliteit. In bepaalde bodems komt dergelijke fauna praktisch 
niet voor, terwijl in andere bodems deze component bijzonder actief is (vb. begraasde 
populierenbossen in Canada, Krzic et al. 2003). Het humustype is een goede indicator van het 
herstelpotentieel. Een mullhumus wijst op een relatief goede bioturbatie dus een gemakkelijk 
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herstel van bodemverdichting, moder en vooral mor wijzen op een laag tot zeer laag potentieel 
tot herstel. Kalkhoudende bodems zullen steeds vlug herstellen, maar dergelijke bodems zijn in 
Vlaanderen zeldzaam onder bos. Bodems met een lage C/N (< 10) herstellen over het 
algemeen vlug. Zure bodems herstellen over het algemeen zeer traag, tenzij de C/N laag is 
(zure mull). Zure bodems met hoge C/N herstellen bijzonder langzaam (vb. Kempense 
zandgronden). 

 

Figuur 11: Woelende en gravende dieren leveren een belangrijke bijdrage aan het herstel van een 
goede bodemstructuur na verstoring door exploitatiemachines. 

Waar dood hout op de bodem ligt, ontwikkelt zich een bijzondere intensieve biologische 
activiteit met diverse voedingsketens (voor een uitgebreide beschrijving: zie Gobat et al. 1998). 
De componenten zijn vooral schimmels en talrijke dieren die in en onder het hout voeding, 
nestmogelijkheid en de gewenste vochtcondities vinden. Als resultaat wordt de bodem onder 
deze houtresten veel poreuzer. De houtoogst door de mens, niet alleen van boomstammen 
maar zelfs van klein hout dat gesprokkeld werd, heeft tot gevolg dat deze belangrijke 
component van het bodemleven grotendeels verdwijnt in de meeste van onze bosecosystemen. 
Het is nog slechts ter hoogte van de boomstronken dat we tegenwoordig dergelijke bioactiviteit 
kunnen observeren (Langohr, pers. med.). 

Afgezien van het belang van dood hout voor biodiversiteit, structuurvariatie en minerale 
voedingskringloop, is deze component van het bosecosysteem dus van uitzonderlijk belang voor 
het natuurlijke herstel van de bodem na beschadiging. Een zeer pragmatische beheermaatregel 
is dan ook om meer zwaar kruinhout in het bos te laten liggen na een exploitatie. Wanneer 
echter initieel geen of weinig bodemleven aanwezig is, breken zowel fijne als zware takken 
traag af. Ook als de bodem te zuur is, en dan vaak ook dikwijls een hoge C/N-verhouding en 
dus weinig bodemleven heeft, gaat elke vorm van strooiselafbraak traag. 

6.3 Tredvegetatie  

Tredvegetatie kan omschreven worden als planten die aangepast zijn aan verstoorde en 
verdichte bodems met een ongunstige lucht- en waterhuishouding. Voorbeelden van soorten 
zijn pitrus (Juncus effusus), ijle zegge (Carex remota), klein springzaad (Impatiens parviflora) 
en waterpeper (Polygonum hydropiper) (Zwaenepoel 1989). De aanpassingen van deze 
plantensoorten zijn o.a. een ondiep wortelstelsel dat actief blijft in relatief zuurstofarme 
milieucondities. 

Tredvegetatie kan een niet onbelangrijke rol spelen in het –geleidelijke– herstel van de 
verdichte bodem. Vooral bij sterke bodemverdichting zal er frequent vrij water aan het 
bodemoppervlak stagneren. Een groot deel van dit water verdampt terug in de atmosfeer en is 
verloren voor de plantengroei. Dit proces, hoofdzakelijk actief van eind oktober tot begin april 
vormt een belangrijk verlies voor de toevoer van water naar de bodem die hierdoor droger 
blijft. In het vegetatieseizoen kan de tredvegetatie echter een impact hebben door volgende 
processen:  

� Het opnemen van een belangrijk deel van het stagnerende water aan de oppervlakte  
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� De directe waterverdamping wordt bovendien sterk verminderd door het afschermen 
tegen wind en zon. 

� Het vegetatiedek produceert een strooisellaag en fungeert dikwijls als een 
verzamelplaats van boombladeren die in het najaar en in de winter op de grond vallen 
en getransporteerd worden met de wind. De geaccumuleerde strooisel- en 
humusstoffen vormen de voedingsstoffen van een voedingsketen waarin ook bepaalde 
diersoorten actief kunnen zijn als gravers (o.a. wormen) en zo stilaan de verdichte 
bodem losmaken. 

� De tredvegetatie trekt ook grazers aan, zoals konijnen en reeën, en de uitwerpselen 
van deze dieren zijn op hun beurt weer gunstig voor de aanwezigheid van mestkevers 
in de biotoop. Ook deze kevers boren in de verdichte bodemhorizonten. Een dichte 
tredvegetatie kan bovendien een bescherming vormen voor zaailingen, omdat de 
zaailingen tussen andere planten groeien en daardoor minder vlug door herbivoren 
opgemerkt worden. Dit garandeert natuurlijk niet dat de zaailing later zal uitgroeien tot 
een volwassen plant aangezien de diepere wortelpenetratie een probleem blijft. 

Op korte termijn betekent de uitbreiding van tredvegetatie mogelijk een verschuiving van de 
flora naar niet-bosplanten, wat meestal ongewenst is (Godefroid & Koedam 2003, 2004). Hierbij 
kan de beheerder niet ingrijpen, tenzij door bodemschade te vermijden. 

6.4 Windval van bomen  

Windval of windworp kan de aanwezige compacte horizont volledig doorbreken. Het is 
bovendien zo dat windval frequenter voorkomt in zones met een samengedrukte bovengrond, 
aangezien daar het wortelstelsel van de boom soms tot vlak bij het bodemoppervlak is 
afgestorven. 

Het effect van windval in een bosecosysteem is tweeledig: losmaken en vermengen van 
horizonten enerzijds, en een aanzienlijke input van dood hout anderzijds (Beatty & Stone 1986; 
Schaetzl et al. 1989). Beide processen hebben door het verstoren van horizonten en het 
vermengen met organisch materiaal een positieve invloed op het herstel van bodemcompactie 
(Langohr 1993). Bovendien creëert windval zeer interessante natuurwaarden in een bos, zoals 
zwaar dood hout en kuil-en-kluit systemen (De Schrijver et al. 1998). 

6.5 Wortels aanwezig in de verdichte horizont 

Wanneer de wortelmassa afsterft en ontbindt, zal dit bijdragen tot een vlugger herstel van de 
verdichte horizont dankzij de mogelijkheid tot waterpercolatie en wortelpenetratie langsheen de 
originele wortelgalerijen. Dit proces is ook wat beoogd wordt bij dunning: bovengronds krijgt 
het blijvende bestand meer ruimte voor kroonontwikkeling, terwijl ondergronds de wortels van 
gekapte bomen afsterven, waardoor ruimte en nutriënten ter beschikking komen voor het 
blijvende bestand. Het ondergrondse luik van dit proces is niet zichtbaar, maar daarom niet 
minder belangrijk. 

De organismen die bovendien het dode organisch materiaal verteren of uitgraven (mieren, 
larven…) kunnen verder bijdragen tot het losmaken van de omliggende verdichte bodemlagen. 
Dit geheel van processen is verantwoordelijk voor het geleidelijk (tientallen jaren, soms meer 
dan een eeuw) herstellen van de extreme bodemverdichting die heeft plaatsgegrepen in de 
grondmassa gekneld tussen de wortels onmiddellijk onder de stronk van afgestorven bomen. 
Gelijkaardige processen kunnen ook een bijdrage leveren aan het herstellen van compactie 
veroorzaakt door exploitatie. 
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Casestudie: HET ZONIENWOUD 

In het Zoniënwoud is door de jaren heen veel onderzoek gebeurd naar de effecten van 
bosexploitatie. Zoniën is steeds bos geweest en heeft een uitzonderlijke bodem: zure leem, 
zeer gevoelig voor bodemcompactie, met een van nature compacte laag vanaf ± 30 cm en een 
traag herstel van compactie door het lage niveau van bioturbatie (grootteorde 100 jaar). De 
Bt-horizont is ontstaan door periglaciale processen en maakt dat de theoretisch doorwortelbare 
laag zo’n 30 cm bedraagt. De wortels van de oude beuken passeren de Bt langs barsten en 
oude biogalerijen, om zo ettelijke meters diep nutriënten op te nemen. Vandaar de kwaliteit 
van de beroemde beuken. 

Voor natuurlijke verjonging is een goede structuur van de bovenste 30 cm belangrijk, maar 
deze laag is gecompacteerd door betreding. Naast ruiterij (historisch jachtgebruik, moderne 
ruitersport) en recreatie moet de voornaamste oorzaak van compactie gezocht worden bij de 
bosexploitatie. Vroeger gebeurde dit met paarden (tot 6 samen), afgedankte legervoertuigen 
(zware vrachtwagens, half-tracks) en recenter met skidders (Goethuys, pers. med.). 
Exploitatieverkeer wordt maximaal gespreid omdat beheerders vooral belang hechten aan 
zichtbare schade. Gecombineerd met een herstelsnelheid die de duur van de omlooptijd ruim 
overschrijdt, maakt dit dat de bodem van het Zoniënwoud ook oppervlakkig zowat vlaksgewijs 
gecompacteerd is. Natuurlijk herstel door bioturbatie gebeurt erg traag door het eeuwenlang 
afvoeren van dood hout en door de negatieve invloed van een beukenmonocultuur. De 
ongunstige fysische bodemtoestand is een zeer belangrijke factor bij het uitblijven van 
natuurlijke verjonging van beuk, aangezien de mechanische weerstand voor wortels, 
zuurstofgebrek en droogte de ontwikkeling van zaailingen bedreigen. 

Van Middelem (1984) onderzocht de verdichting met een penetrometer. Hij vond een effect 
van exploitatie op de indringingsweerstand, maar kon weinig sluitende conclusies trekken 
omwille van de variabiliteit van de bodem. 

Herbauts et al. (1996) toonden met een zeer gedetailleerde studie de invloed aan van 
dunningen op de bodemfysische eigenschappen in de bovengrond van het Zoniënwoud. Enkele 
cijfers:  

� 42 % van de bestandsoppervlakte wordt beïnvloed bij dunning 

� 20 % van de oppervlakte is sterk gedegradeerd 

� bulkdensiteiten tot 1,6 g/cm³ (kritische waarde voor beukenverjonging 1,25 g/cm³) 

� poriënvolume daalde tot 6 % (kritische grens voor wortelgroei 10 %) 

� ontstaan van actieve hydromorfe processen door stagnerend water 

� uitlogen van klei, ijzerhydroxiden en organo-ijzercomplexen, met verdere 
structuurdegradatie tot gevolg 

Deze bevindingen wijzen allemaal op belangrijke bodemdegradatie door exploitatie. Rohand et 
al. (2004) toonden met een terramechanische studie compactie door zware skidders tot op 60 
cm diepte aan. 

In een dendrochronologische studie vonden Penninckx et al. (1999) dat de jaarringbreedte van 
beuk sinds ongeveer 1976 enorm varieert. De oorzaak hiervan zochten ze ondermeer in extra 
stress door oppervlakkige bodemcompactie. De hieruit volgende verminderde infiltratie en 
doorwortelbaarheid wijzigen de bodemvochtbalans, waardoor de beuken in problemen 
kwamen na de droge zomer van 1976. Compactie door exploitatie en ruiterij bleken belangrijke 
oorzaken van vitaliteitverlies van beuk in het begin van de jaren 1980 (Langohr, pers. med.). 

Godefroid & Koedam (2004) onderzochten de invloed van compactie op de kruidlaag. 
Tredvegetatie is een courant verschijnsel na exploitatie, en het voorkomen kan verklaard 
worden door de verschillende reactie van plantensoorten op bodemcompactie. De afgelopen 
20 jaar is de tredvegetatie in Zoniën enorm uitgebreid, zoals bleek uit een herkartering op 
basis van onderzoek van professor Langohr (Godefroid, pers. med.). 

Sinds 2000 loopt een onderzoeksproject over natuurlijke verjonging van het Zoniënwoud 
(CRAGx & IBW 2002). In het kader hiervan werd een test gedaan naar exploitatie met vaste 
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uitsleeppistes, waaruit bleek dat deze techniek de verstoorde oppervlakte aanzienlijk beperkt 
(15 % t.o.v. 43 %). Algemeen is de bodem van het Zoniënwoud dermate verdicht, 
voornamelijk door exploitatietuigen en paarden, dat natuurlijke verjonging van beuk maar een 
kans op slagen heeft na een mechanische bodembewerking (De Vos 2005). 
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7 INVLOED VAN BOSEXPLOITATIE OP DE VEGETATIE 
 

7.1 Mechanische schade aan bomen 

7.1.1 Omvang van schade en verwondingpatronen  

Naast directe schade aan moslaag, kruidlaag en struiklaag kan exploitatie belangrijke schade 
aan de blijvende bomen berokkenen en dit onder de vorm van verwondingen en breuken 
(Stehman & Davis 1997). Mechanische schade aan de bovengrondse delen wordt veroorzaakt 
door vellen en ruimen van bomen; schade aan de wortels is gelinkt met bodeminstulping. 

In de praktijk zijn beschadigingen aan bovengrondse delen van bomen van het blijvende 
bestand bij commerciële dunningen onvermijdbaar, maar afhankelijk van de intensiteit van de 
bosbehandeling en de toegepaste exploitatiemethode kan het schadepercentage variëren. 
Volgens Vasiliauskas (2001) is een beschadiging van 5 tot 15 % van de overblijvende bomen bij 
eindkap eerder een lage waarde voor (gemechaniseerde) exploitatie. Dezelfde auteur citeert 
waarden van 4 tot 21 % bij dunningen van naaldhout en gemengde bestanden, tot 47-72 % bij 
schermslagsystemen in Centraal Europa. 

 

Figuur 12: Verschillende beschadigingen van bomen. Van links naar rechts: velschade aan een beuk, 
sleepschade aan de stamvoet van een den en een overgroeide wonde aan de stamvoet van een 
beuk. 

Schade aan bomen kan optreden bij de velling en bij de ruiming. De schade treedt meestal op 
tijdens het ruimen van het hout wanneer de bomen geraakt worden door machines en 
versleepte stammen (Stehman & Davis 1997; Vasiliauskas 2001). De meeste verwonde bomen 
komen dan ook dicht bij de uitsleeppistes voor (Athanassiadis 1997; Hartsough 2003; Fajvan et 
al. 2002). De korthoutmethode, met uitrijden van korte stamstukken, veroorzaakt minder 
schade dan het uitslepen van stammen op hele lengte (Camp 2002). 

Meer dan 60 % van de resulterende wonden komt voor bij de stambasis (Bettinger & Kellogg 
1993). Wortel-, wortelaanloop- en stamverwondingen staan elk in voor ongeveer 1/3 van de 
verwondingen (Huse 1978). De meeste exploitatieverwondingen zijn gewoonlijk niet groter dan 
100 cm² (Athanassiadis 1997), met een gemiddelde grootte van 20-200 cm² (Vasiliauskas 
2001). 

Niet alle boomsoorten zijn even kwetsbaar voor verwondingen aan de stam. Zo zijn dennen 
doorgaans minder kwetsbaar dan sparren (Vasiliauskas 2001). Directe mechanische 
verwondingen aan wortels en stammen zijn minder ernstig als de exploitatie uitgevoerd wordt 
in de winter, omdat de schors dan sterker gehecht is aan het spinthout (vb. Kallio 1984; 
Grinchenko 1984). De meest kwetsbare periode is vanzelfsprekend het begin van het 
groeiseizoen, omdat bij de nieuwe start van de cambiale activiteit de bast niet zo sterk 
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verbonden is met het xyleem. Dwyer et al. (2004) menen dat het al of niet optreden van 
schade volledig afhangt van de machinebestuurders en de arbeiders. 

Beschadiging van wortels gebeurt voornamelijk als de bodem diep verstoord wordt, 
bijvoorbeeld door instulping van de bodem als zware machines passeren. Voor de meeste 
bodems is een hoog vochtgehalte ongunstig; voor frictiebodems zoals zuivere zandgronden juist 
een zeer laag vochtgehalte. 

Hellingen en rupsbanden met grote uitsteeksels verhogen het schadepercentage aan wortels: in 
deze omstandigheden kunnen op een ruimingspiste 2/3 van de boomwortels beschadigd 
worden, ongeveer de helft van de wortels loopt zeer zware schade op (Korten & Matthies 
2003). In het algemeen brengen rubber banden minder schade toe aan wortels dan stalen 
rupsen (Kremer et al. 2003). 

7.1.2 Infectie, herstel en gevolgen van de wonden 

Het belangrijkste gevolg van mechanische schade aan bomen is volgens talrijke auteurs de 
ontwikkeling van verkleuring en rot, nadat specifieke fungi de wonden zijn binnengedrongen 
(Vasiliauskas & Stenlid 1998; Rönnberg 2000; Vasiliauskas 2001). Gemiddeld vertonen 60 tot 
100 % van de wonden verkleuring en rot, wat op het stamniveau tot ernstige houtdegradatie 
kan leiden omdat fungi zich meestal enkele meters in de stam verspreiden (Vasiliauskas 2001). 
Bijna alle boomsoorten zijn erg vatbaar voor infectie van stamwonden, met als uitzondering 
den, lork (Pawsey & Gladman 1965) en Douglas (Thomas & Thomas 1954). 

Beschadiging van wortels veroorzaakt aanwasverliezen en mogelijke aantastingen van het hout, 
met financiële verliezen tot gevolg (Wallis & Morrison 1975). Een ander belangrijk gevolg van 
verwondingen is dat bomen veel gevoeliger worden voor stormschade: Richter (1996) meldt dat 
in een fijnsparbestand ruim de helft van de gebroken bomen aangetast zijn door rotting als 
gevolg van exploitatieschade en hun breekpunt tussen 0 en 4 m ligt. 

Er bestaat een verband tussen de initiële wondoppervlakte en de tijd die nodig is voor een 
wonde om volledig dicht te groeien. Welch et al. (1997) vonden dat stamwonden in een Sitka-
plantage met een initiële grootte van < 60 cm² op 15 jaar tijd volledig dicht groeiden, maar dat 
wonden > 180 cm² op die tijd nog niet volledig gesloten waren. In beuk groeiden volgende 
wonden volledig dicht zonder infectie: alle wonden < 5 cm breed, 70% van de wonden van 5-8 
cm breed en 50% van de wonden > 8 cm breed (Hosius 1967). De snelheid van dichtgroeien is 
positief gecorreleerd met de diametergroei van bomen, wat er op wijst dat de sociale positie 
van een boom het herstelproces kan beïnvloeden (Vasiliauskas & Stenlid 1998). 

Aangezien verwondingen bij exploitatie meestal optreden aan de onderste delen van een 
boomstam, zal infectie van de wonden het waardevolste stuk hout van een boom devalueren 
(Wallis & Morrison 1975). Wondsluiting door aanmaak van groeiringen is gewoonlijk te traag 
om infecties te verhinderen, zodat de verliezen in houtwaarde hoog kunnen oplopen 
(Vasiliauskas 2001). 

7.1.3 Schade aan zaailingen 

Volgens Glöde & Sikström (2001) is de gemiddelde proportie vernielde zaailingen bij schermslag 
van een naaldhoutbestand ongeveer 40 % van het oorspronkelijke aantal. Sikström & Glöde 
(2000) stellen voor een fijnsparbestand een verhouding van 38 tot 65 % vast. Volgens Eliasson 
et al. (2003) neemt de kans op afbreken van de zaailingen toe met afnemende temperatuur. 

Directe mechanische schade aan zaailingen is vanzelfsprekend gelinkt met bewegingen van 
exploitatiemachines en boomstammen. 

7.1.4 Beperken van schade aan bomen 

Behandeling van de wonden kan gebeuren met chemische oplossingen (dressing) (vb. 
Ueckermann et al. 1979) en toepassing ervan moet onmiddellijk gebeuren na de exploitatie. 
Algemeen is er echter geen overtuigend bewijsmateriaal dat dressings op lange termijn werken 
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(Vasiliauskas 2001). Bovendien is wondbehandeling in onze “economisch onrendabele” bossen 
praktisch niet haalbaar. Dit sluit de curatieve aanpak dus volledig uit. 

Zoveel mogelijk schade voorkomen is dus de boodschap. Preventieve maatregelen voor 
schadebeperking zijn:  

� uitgewerkte pre-oogstplanning in intens overleg met de machinebestuurder(s) (Dwyer 
et al. 2004; Krueger 2004),  

� goede opleiding van arbeiders (Egan 2005) én  

� adequaat toezicht (Kallio 1984). 

Fraser et al. (2004) stellen hiervoor exploitatie met vaste uitsleeppistes voor. Dwyer et al. 
(2004) vermelden dat de kans op stamwonden bij overstaanders zeer klein wordt als 
uitsleeppistes op minstens 10 m van deze bomen gehouden worden. In de geest van 
“voorkomen is beter dan genezen”, stelt Vasiliauskas (2001) dat het best is om exploitanten 
aan te moedigen om zodanig te werken dat schade aan het blijvende bestand vermeden wordt. 

Het effect van een goede exploitatieplanning, weliswaar onder tropische omstandigheden, 
wordt aangetoond door de studie van Krueger (2004): aanduiden van toekomstbomen beperkte 
de velschade met 20 % en de sleepschade met 10 %, terwijl planning van uitsleeppistes de 
oppervlakte overbodige pistes met 96 % beperkte. Bovendien steeg de globale efficiëntie van 
de exploitatie, iets wat kon uitgedrukt worden met een positief aantal dollars per hectare. 

7.2 Impact van bodemschade op kruidachtige planten 

7.2.1 Inleiding 

Schade aan de kruidachtige vegetatie bij bosexploitatie is voornamelijk gelinkt met 
bodemschade die wordt veroorzaakt door exploitatiemachines. Voor een gedetailleerde 
bespreking van de processen van bodemschade, wordt verwezen naar het hoofdstuk 
Bodemschade. 

Bodemverdichting, een degradatie van de bodemstructuur, leidt tot fysiologische disfuncties in 
planten. De gevolgen van bodemverdichting voor groei en voortplanting van kruidsoorten zijn 
dan ook meestal negatief (Kozlowski 1999). Bodeminstulping kan heel wat schade aanrichten 
aan het oppervlakkige wortelstelsel van de levende bomen, omdat de wortelgroei in de 
bovenste lagen voornamelijk horizontaal georiënteerd is. Ook directe mechanische schade aan 
kruidachtige planten is gelinkt met instulping en bodemverwonding, omdat wortels en eventuele 
overlevingsstructuren in de oppervlakkige horizonten geconcentreerd zitten. 

7.2.2 Fysiologische gevolgen van bodemschade voor kruidachtige planten 

De gevolgen van bodemschade voor plantengroei en -ontwikkeling zijn overwegend negatief. 
De waterbeschikbaarheid en –absorptie verminderen heel vaak door bodemverdichting en er 
ontwikkelt zich een watertekort in de bladeren. Volgens Rosolem et al. (2002) kan 
bodemverdichting de plantengroei ernstig reduceren doordat de wortelgroei bemoeilijkt wordt. 
Holshouser (2001) voegt als bijkomende reden voor de bemoeilijkte groei van planten het 
lagere watergehalte en luchtporiënvolume in de bodem toe. Kozlowski (1999) meldt dat 
sommige kruidsoorten sterk verdichte sites vermijden. Dit is te wijten aan zuurstofgebrek als 
gevolg van moddervorming (puddling) (Fisher & Binkley 2000). Hoe meer verdicht de bodem 
wordt, hoe meer de wortelrespiratie overschakelt van een aëroob naar een anaëroob regime. 

De absorptie van het merendeel van de minerale nutriënten neemt af door verdichting van 
zowel oppervlakkige als diepere bodemlagen (Godefroid & Koedam 2004b). Deze 
voedingsstoffen kunnen bovendien uitlogen vanuit de oppervlaktelagen naar lagere 
bodemlagen, en zo verloren gaan voor opname door de kruidlaag (Holshouser 2001). 

Ook het feit dat de vorming en het functioneren van mycorrhize-relaties aangetast worden door 
bodemverdichting kan bijdragen tot een verschillende respons van de planten (Li et al. 1997; 
Nadian et al. 1997;Yano et al. 1998; Entry et al. 2002). 
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Planten die toch groeien in verdichte bodemlagen ervaren een vermindering in 
fotosynthesesnelheid door stomatale en niet-stomatale inhibitie. Kozlowski (1999) meldt een 
gereduceerde fotosynthese bij gradueel verdichte bodems als gevolg van de kleinere 
bladoppervlakten van de planten. 

Ernstige verdichting beïnvloedt de regeneratie van het bosecosysteem op een negatieve manier 
door het inhiberen van zaadkieming en het hinderen van zaailinggroei (Kozlowski 1999). Zo is 
succesvolle natuurlijke verjonging in het Zoniënwoud maar mogelijk na een oppervlakkige 
bodembewerking, om de antropogeen verdichte horizont te doorbreken (Van der Aa et al. 
2004). 

7.2.3 Casestudie: respons van bosplanten en andere kruidachtige planten op 
bodemverdichting (Zoniënwoud) 

Godefroid & Koedam (2004b) bepaalden de respons op bodemverdichting van verschillende 
kruidsoorten in het Zoniënwoud. Hierbij moet evenwel de kanttekening geplaatst worden dat 
het gaat om één specifieke bos, met een verzuurde leembodem, voornamelijk homogene 
beukenbestanden en wijdverbreide bodemverdichting door cryoturbatie en menselijke impact. 
In dit geval wordt gesproken van sterk verdichte bodems als de indringingsweerstand, gemeten 
met een penetrometer, 4 MPa of meer bedraagt. Meestal wordt als norm voor een goed 
doorwortelbare bodem 2,5 MPa vooropgesteld (Greacen & Sands 1980), terwijl in deze studie 
indringingsweerstanden tot 12 MPa vermeld worden. 

In het Zoniënwoud kunnen de kruiden in 7 responsklassen voor bodemverdichting ingedeeld 
worden (Tabel 6). Er werd een onderscheid gemaakt tussen bosplanten en niet-bosplanten naar 
Honnay et al. (1998). 

Tabel 6: Responsklassen van kruidsoorten voor bodemverdichting 

Responsklasse Beschrijving

Ongevoelig
Grondbedekking is onafhankelijk van de graad van 
bodemverdichting

Continu positief gevoelig
Grondbedekking stijgt vanaf 0 % met stijgende 
verdichting

Continu negatief gevoelig
Grondbedekking daalt naar 0 % met stijgende 
verdichting

Continu positief gevoelig met 
een drempelwaarde

Grondbedekking stijgt continu vanaf een 
drempelwaarde van de bodemverdichting

Klokgevoelig
Grondbedekking stijgt, kent een piek en daalt naar 0 
% bij toenemende bodemverdichting

Omgekeerd klokgevoelig
Grondbedekking is hoog op weinig verdichte bodems, 
daalt naar een dal en stijgt weer met toenemende 
bodemverdichting  

Uit de studie van Godefroid & Koedam (2004b) blijkt dat de optimale groeirespons van de 
meeste kruidsoorten, die beschouwd worden als bosplanten, te situeren is op bodems met een 
indringingsweerstand lager dan 3,65 MPa. De meest verdichtinggevoelige soorten dreigen te 
verdwijnen bij sterkere verdichting en kunnen dan vervangen worden door niet-bossoorten die 
verdichting beter kunnen verdragen. Typische bosvegetatie dreigt op die manier verdrongen te 
worden (zie ook Wijziging van vegetatie door de effecten van bosexploitatie). 

De responsen van de verschillende kruidsoorten worden in wat volgt gedetailleerd besproken. 
Soortnamen per responsklasse voor bodemverdichting in het Zoniënwoud worden samengevat 
in tabelvorm. 

a) Ongevoelig voor bodemverdichting 

Ongeveer de helft van de onderzochte bosplanten blijkt helemaal niet gevoelig voor 
bodemverdichting. 
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Slechts een derde van de onderzochte niet-bosplanten blijkt zijn groeiplaats uit te kiezen 
onafhankelijk van de graad van bodemverdichting (Godefroid & Koedam 2004b). 

Een overzicht van beide soortengroepen is terug te vinden in Tabel 7. 

Tabel 7: Kruidachtige planten (bosplanten en andere) die ongevoelig zijn voor bodemverdichting 
(Godefroid & Koedam 2004b) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie Carex ovalis hazezegge
Lamium galeobdolon gele dovenetel Geranium robertianum robertskruid
Luzula pilosa ruige veldbies Lotus corniculatus rolklaver
Lysimachia nemorum boswederik Epilobium parviflorum viltige basterdwederik
Stachys sylvatica bosandoorn Luzula multiflora veelbloemige veldbies s.s.
Viola reichenbachiana donkersporig bosviooltje Epilobium angustifolium wilgenroosje
Stellaria alsine moerasmuur Myosotis arvensis akker-vergeet-mij-nietje
Impatiens noli-tangere groot springzaad Cirsium vulgare speerdistel
Moehringia trinervia drienerfmuur Cirsium arvense akkerdistel
Ranunculus ficaria gewoon speenkruid Cerastium fontanum gewone hoornbloem
Scrophularia nodosa knopig helmkruid Carex pallescens bleke zegge
Anemone nemorosa bosanemoon Hypericum humifusum liggend hertshooi
Athyrium filix-femina wijfjesvaren Carex hirta ruige zegge
Cardamine flexuosa bosveldkers Taraxacum officinale paardenbloem
Dryopteris carthusiana smalle stekelvaren Veronica officinalis mannetjesereprijs
Dryopteris filix-mas mannetjesvaren Rubus ideaus framboos
Festuca gigantea reuzenzwenkgras Sagina procumbens liggende vetmuur
Holcus mollis gladde witbol Anthoxanthum odoratum gewoon reukgras
Hypericum pulchrum fraai hersthooi Alliaria petiolata look-zonder-look
Adoxa moschatellina muskuskruid Veronica arvensis veldereprijs

Poa trivialis ruw beemdgras

Bosplanten (sensu Honnay et al . 1998) Andere kruidsoorden

 

b) Continu positief gevoelig 

Bosplanten zoals ijle zegge (Carex remota) en ruwe smele (Deschampsia cespitosa) zijn al 
aanwezig op niet-verdichte bodems, maar bij sterk verdichte bodems komen deze bossoorten 
beduidend meer voor. 

Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia) kent een beperkte bedekking bij zwak verdichte bodems. Bij 
sterk verdichte bodems komt deze soort meer voor, weliswaar nog altijd beperkt. 

c) Continu negatief gevoelig 

Slanke zegge (Carex strigosa), groot heksenkruid (Circaea lutetiana), bergbasterdwederik 
(Epilobium montanum) en muursla (Mycelis muralis) ondervinden grote hinder van 
bodemverdichting. Op bodems met een bodemsterkte van meer dan 4 MPa komen deze 
bossoorten praktisch niet meer voor. 

De ruderale soorten kleefkruid (Galium aparine) en grote brandnetel (Urtica dioica) kennen een 
spectaculaire terugval bij bodemverdichting. Kleefkruid komt op niet-verdichte bodems 
veelvuldig voor, maar is bij sterk verdichte bodems praktisch volledig verdwenen. De grote 
brandnetel kent een nog spectaculairder verval: van 35 % bedekking bij niet-verdichting naar 5 
% vanaf een bodemsterkte van 4 MPa. 

d) Continu positief gevoelig vanaf een drempelwaarde 

Boszegge (Carex sylvatica), bosereprijs (Veronica montana) en bloedzuring (Rumex 
sanguineus) zijn bosplanten die enkel op sterk verdichte bodems voorkomen. Op dergelijke 
verdichte plaatsen zijn ze dan ook prominent aanwezig. 

Wolfspoot (Lycopus europaeus) en kleine veldkers (Cardamine hirsuta) komen beperkt voor op 
verdichte bodems vanaf 2 MPa. Tabel 8 bevat soorten die dominant voorkomen op sterk 
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verdichte bodems. Vooral geel nagelkruid vanaf 2 MPa, kruipende boterbloem vanaf 4 MPa, 
straatgras en gewone brunel vanaf 6 MPa, en reuzenbalsemien vanaf 8 MPa komen dominant 
voor op (sterk) verdichte bodems. De andere soorten vermeld in de tabel zijn ook veelvuldig – 
zij het minder dominant - aanwezig op sterk verdichte bodems. 

Tabel 8: Soorten die dominant voorkomen op sterk verdichte bodems. Deze kruidachtige planten zijn 
normaal geen typische bosplanten, maar komen voor als de bodem sterk verstoord werd (Godefroid 
& Koedam 2004b) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Angelica sylvestris gewone engelwortel Poa annua straatgras
Arctium minus kleine klit Polygonum hydropiper waterpeper
Geum urbanum geel nagelkruid Prunella vulgaris gewone brunel
Glechoma hederacea hondsdraf Plantago major grote weegbree
Agrostis capillaris gewoon struisgras Stellaria media vogelmuur
Agrostis stolonifera fioringras Trifolium repens witte klaver
Ranunculus repens kruipende boterbloem Impatiens glandulifera reuzenbalsemien  

e) Klokgevoelig 

De bosplanten en andere kruidsoorten van Tabel 9 kennen in het Zoniënwoud een 
bedekkingpiek bij een bepaalde bodemsterkte. Het bereik van de bodemsterkte waarin hun 
bedekking een piek kent, wordt eveneens vermeld. 

De bosplanten met een klokrespons komen bij het vermelde bereik eerder schaars voor; 
soorten zoals gewone braam (Rubus fruticosus agg.) en pitrus (Juncus effusus) daarentegen 
zijn relatief dominant op sterk verdichte bodems, zelfs nog bij zeer sterk verdichte bodems met 
een indringingsweerstand van 11 tot 12 MPa. 
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Tabel 9: Bosplanten die een piek kennen bij zwak verdichte bodems (Godefroid & Koedam 2004b) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bereik (MPa)

Teucrium scorodonia valse salie < 4
Millium effusum bosgierstgras < 4
Deschampsia flexuosa bochtige smele < 4
Dryopteris dilatata brede stekelvaren < 4
Hyacinthoides non-scripta wilde hyacinth < 4
Melica uniflora 1-bloemig parelgras < 4
Luzula sylvatica grote veldbies < 4
Oxalis ocetosella witte klaverzuring < 4
Viola riviniana bleeksporig bosviooltje < 4
Epipactis helleborine brede wespenorchis 6
Poa nemoralis schaduwgras 38569

Heracleum sphondylium berenklauw 1
Galeopsis tetrahit gewone hennepnetel 2
Cytisus scoparius brem
Stellaria graminea grasmuur 3
Daucus carota peen
Epilobium hirsutum harig wilgenroosje
Carex pilulifera pilzegge 4
Ranunculus acris scherpe boterbloem
Calamagrostis epigejos gewoon struisriet 5
Sonchus oleraceus gewone melkdistel
Dactylis glomerata kropaar
Cirsium palustre kale jonker 6
Cirsium oleraceum moesdistel 7
Holcus lanatus gestreepte witbol 38507
Centaurium erythraea echt duizendguldenkruid
Phleum pratense gewoon timoteegras
Lotus pedunculatus moerasrolklaver 38568

Rubus fruticosus agg. gewone braam 0-12
Juncus tenuis tengere rus
Juncus effusus pitrus
Juncus conglomeratus biezenknoppen

Bosplanten (sensu Honnay et al. 1998)

Andere kruidsoorden

 

f) Omgekeerd klokgevoelig 

Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum) komt in geringe mate voor op niet-verdichte bodems 
en kent helemaal geen vertegenwoordiging in een bereik van 2 tot 8 MPa. Bij heel sterk 
verdichte bodems (tot 12 MPa) is die dan weer in beperkte mate terug te vinden. 

Akkerkool (Lapsana communis) komt niet voor bij het interval 2-6 MPa, maar wel weer bij zeer 
sterk verdichte bodems (tot 12 MPa). Klein springzaad (Impatiens parviflora) komt voor op niet-
verdichte bodems en sterk verdichte bodems vanaf 3 MPa. Bij licht verdichte bodems komt deze 
soort relatief minder voor. Op sterk verdichte bodems met een indringingsweerstand van 10 
MPa is de soort dominant. 

Bij een dergelijk type respons moet wel een zeer belangrijke kanttekening gemaakt worden. 
Bodems in het Zoniënwoud met dergelijk hoge indringingsweerstanden, zijn wellicht zwaar 
verstoord door exploitatiemachines. Aan deze verstoring is een inherente variabiliteit 
verbonden, zodat naast sterk verdichte plaatsen ook erg losse bodem voorkomt. Het 
voorkomen van deze planten is dan waarschijnlijk te verklaren door het voorkomen van kleine 
niches met een losgewoelde bodem. 
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7.2.4 Wijziging van vegetatie door de effecten van bosexploitatie 

a) Impact van exploitatie op de kruidlaag door bodemschade 

Door het optreden van bodemschade tijdens bosexploitatie kunnen typische bossoorten 
vervangen worden door plantensoorten die kenmerkend zijn voor verstoorde milieus. 
Zwaenepoel (1989) meldde voor beuk op leemplateaus de link tussen oppervlakkige 
bodemverdichting en het voorkomen van typische tredvegetatie zoals waterpeper (Polygonum 
hydropiper), klein springzaad (Impatiens parviflora), ruwe smele (Deschampsia cespitosa), ijle 
zegge (Carex remota) en pitrus (Juncus effusus). Deze plantensoorten zijn typische indicatoren 
voor bodemverdichting. Buckley et al. (2003) en Berger et al. (2004) vinden ook dat de 
soortensamenstelling van uitsleeppistes en andere verdichte zones sterk verschilt van deze op 
niet-verdichte zones. 

Decocq et al. (2004a) melden het voorkomen van typische wielspoorvegetatie bestaande uit 
kruipende ruderalen zoals hondsdraf (Glechoma hederacea) en kruipende boterbloem 
(Ranunculus repens). Verschillende zaadbankspecies zijn eveneens karakteristiek voor deze 
wielspoormicrohabitats: pitrus (Juncus effusus), greppelrus (Juncus bufonius), borstelbies 
(Scirpus setaceus), ruwe smele (Deschampsia cespitosa) en boswederik (Lysimachia nemorum). 
Dergelijke soorten worden bevoordeeld als deze microhabitats gedurende jaren blijven 
voortbestaan, omdat ze zich dan massaal in de zaadbank incorporeren. 

De tredvegetatie kan een rol spelen in het geleidelijke herstel van de verstoorde bodem, omdat 
een begroeide bodem sneller herstelt dan een kale bodem (Langohr & Ampe 2004). Toch wijst 
dergelijke vegetatie op een zware verstoring van de bosbodem die beter vermeden was. 

b) Invloed van de exploitatiemethode op de zaadbanksamenstelling 

Decocq et al. (2004b) vonden dat bij exploitatie met ongecontroleerd machineverkeer een 
groter aantal species lijkt voor te komen in de vegetatie én de zaadbank tegelijk (i.e. grotere 
correlatie tussen zaadbank en bovengrondse vegetatie) dan in een beheersysteem waar de 
ruiming gebeurt met vaste uitsleeppistes. Soorten die enkel in de zaadbank terug te vinden zijn, 
komen wel voor in de omgevende vegetatie. 

Als de plantensoorten ingedeeld worden volgens functionele planttypes (PFTs: Decocq et al. 
2004a), kan er echter geen correlatie gevonden worden tussen zaadbank en bovengrondse 
vegetatie. Ruderale 1-jarigen, voorjaarsgeofyten en schaduwtolerante overblijvers van de 
bovengrondse vegetatie ontbreken in de zaadbank. Gramineeën en kruipende ruderalen 
daarentegen kennen een grotere aanwezigheid in de zaadbank dan in de vegetatie. 

De zaadbanken van beide beheervormen zijn niet beduidend verschillend, hoewel de 
zaadbanken van bestanden met vaste uitsleeppistes meer hygrofiele soorten bevatten dan die 
van de andere bestanden. De reden hiervoor is het onder water lopen van de uitsleeppistes na 
de exploitatie als gevolg van intense bodemverdichting. Wel is er een verschillende 
bovengrondse vegetatie naargelang het beheersysteem: ruderale 1-jarigen komen beduidend 
meer voor in bestanden met willekeurig machineverkeer, terwijl schaduwtolerante overblijvers 
meer frequent voorkomen in bestanden met vaste uitsleeppistes. Hierbij moet wel de 
kanttekening gemaakt worden dat in de geciteerde studie een hooghout met een middelhout 
vergeleken wordt. 

De zaadbank is geen belangrijke bron voor bossoortendiversiteit, integendeel het maakt dat 
pioniersoorten betrokken zijn bij bosregeneratie (Decocq et al. 2004b). De zaadbank kan de 
negatieve effecten versterken van deze hoofdzakelijk competitieve soorten t.o.v. 
bossoortenrijkdom (Bossuyt et al. 2002). Op lange termijn kan de soortensamenstelling erdoor 
gevoelig veranderen (Meier et al. 1995; Yorks & Dabydeen 1999). In dit opzicht moet verstoring 
onder de vorm van gemechaniseerde houtexploitatie zo beperkt mogelijk gehouden om kieming 
van de begraven zaden van de competitieve soorten te voorkomen (Bossuyt et al. 2002; 
Decocq et al. 2004b). Deze beperking van houtexploitatie slaat zowel op de intensiteit als op de 
oppervlakte die bereden wordt door machines (Berger et al. 2004). 
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Vooral het geslacht rus (Juncus) (met vertegenwoordigers Juncus effusus, Juncus squarrosus 
en Juncus bufonius) kent hoge zaaddichtheden (Brown & Oosterhuis 1981; Kjellson 1992; Warr 
et al. 1994; Milberg 1995; Augusto et al. 2001; Bossuyt et al. 2002; Decocq et al. 2004b). 
Hierbij komt dat de zaden uitzonderlijk lang kiemkrachtig zijn: meer dan 200 jaar volgens 
Kjellson (1992). Het vellen van bomen veroorzaakt kleinschalige, lokale verstoringen die 
verantwoordelijk zijn voor het lange termijn behoud van dit geslacht: Juncus kan boven de 
grond terugkeren en van daaruit weer zaden in de grond laten vallen. Bovendien kunnen zaden 
van naburige bestanden overgebracht worden via agestochorie, i.e. verspreiding van zaden 
via modder gehecht aan exploitatiemachines (Bossuyt et al. 2002). Decocq et al. (2004b) 
melden in dit opzicht dat de pitruszadenabondantie in zaadbanken van bestanden met 
onbeperkt machineverkeer beduidend hoger is dan deze van bestanden met vaste 
uitsleeppistes. 

Decocq et al. (2004b) breiden het agestochorie-concept uit naar de ruimtelijke segregatie-
hypothese voor alle soorten die enkel in de zaadbank voorkomen. Deze hypothese suggereert 
dat de begraven zaden afkomstig zijn van andere bestanden en geïmporteerd werden 
gedurende de exploitatiewerken. Ook Whipple (1978), Staaf et al. (1987), Picket & McDonnel 
(1989) melden dat de grootte en diversiteit van de zaadbanken niet afhangen van de diversiteit 
van de bovengrondse vegetatie, maar van het verstoringregime, in dit geval de 
exploitatiewerken. 

7.2.5 Herstel van de kruidlaag na exploitatie 

Algemeen heeft het herstel van de kruidlaag meer dan 20 jaar nodig volgens Gilliam (2002), 
minstens 50 jaar volgens Metzger & Schultz (1984) en zelfs minstens 80 jaar volgens Duffy & 
Meier (1992). Omwille van de veelal zure bosbodems in Vlaanderen, kan vermoed worden dat 
de hersteltermijn in onze streken eerder lang is. 

Vegetatieherstel na de exploitatie kan o.a. gebeuren via de diasporenbank, die zaden, sporen 
en vegetatieve propagulen bevat (Decocq et al. 2004b; Roberts 2004). De diasporenbank 
beïnvloedt sterk de soortensamenstelling en -diversiteit na de houtoogst (Roberts 1981). 

Kruidsoorten van bosranden en kaalkappen en soorten van verstoorde omgevingen zijn sterk 
vertegenwoordigd in de zaadbank. Soorten zoals pitrus (Juncus effusus), grote brandnetel 
(Urtica dioica), ruig hertshooi (Hypericum hirsutum) en gewone braam (Rubus fruticosus agg.) 
zijn prominent aanwezig in de zaadbank (Bossuyt et al. 2002). Decocq et al. (2004b) stellen 
vast dat pitrus (Juncus effusus) de dominante soort in de zaadbank is en dat de andere 
frequente soorten moerasgierstgras (Agrostis canina), zachte berk (Betula pubescens), 
framboos (Rubus idaeus) en gewone braam (Rubus fruticosus agg.) zijn. Ook soorten van het 
geslacht Hypericum en Carex zijn goed vertegenwoordigd. 

De meeste typisch schaduwtolerante bosplanten vormen geen persistente zaadbank omdat ze 
zich hoofdzakelijk vegetatief reproduceren (Decocq et al. 2004b). Ook efemere lentesoorten 
(voorjaarsbloeiers) vormen volgens Brown & Oosterhuis (1981) en Schiffman & Johnson (1992) 
geen persistente zaadbank, omdat ze vooral over vegetatieve ontwikkelingsstrategieën 
beschikken, nl. rhizomen of bloembollen (Rogers 1982; Pickett & McDonnell 1989). 

Volgens Kjellson (1992), Warr et al. (1994) en Brunet & von Oheimb (1998) produceren maar 
een paar bossoorten langlevende zaden. Deze zijn volgens Decocq et al. (2004b) knopig 
helmskruid (Scrophularia nodosa), boswederik (Lysimachia nemorum), drienerfmuur 
(Moehringia trinervia) en bosgierstgras (Milium effusum) (Bossuyt et al. 2002). Ook bleke zegge 
(Carex pallescens), boszegge (Carex sylvatica), fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) en 
boswederik (Lysimachia nemorum) zijn persistente zaadbankvormers. 

Boomsoorten komen haast niet voor in de zaadbank (Bossuyt et al. 2002). Enkel 
schaduwschuwe boom- en struiksoorten zoals zachte berk (Betula pubescens), ruwe berk 
(Betula pendula), zwarte els (Alnus glutinosa) en trosvlier (Sambucus racemosa) zijn in staat 
persistente zaadbanken te realiseren (Halpern et al. 1999; Leckie et al. 2000). Sommige 
boomsoorten zijn wel in staat om een zaailingbank te vormen, bijvoorbeeld esdoorn en es. 
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De meest frequent voorkomende soorten (= bossoorten) in de vegetatie zijn niet 
vertegenwoordigd in de zaadbank en vice versa (Bossuyt et al. 2002; Decocq et al. 2004b). Dit 
kan verklaard worden door de temporele segregatie-hypothese (vb. Qi & Scarrat 1998): 
lichteisende pioniersoorten realiseerden een massale productie van langlevende zaden voordat 
ze overschaduwd werden door de boomkruinen. Echte bossoorten produceren meestal grote, 
zware zaden voor succesvolle reproductie in stressgerelateerde bosomgevingen (Eriksson & 
Ehrlén 1992; Eriksson 1995) en door de negatieve correlatie tussen zaadgrootte en -
maximumleeftijd (Bekker et al. 1998) zijn zij niet in staat om persistente zaden te creëren. 

De zaadbank levert dus geen belangrijke bijdrage aan het herstel van de typische kruidlaag van 
bossen (Halpern et al. 1999). Integendeel, kunnen zaadbankspecies concurreren met 
bosplanten die zich traag herstellen langs vegetatieve weg of door zaadverspreiding. 

7.2.6 Behoud van typische bosflora 

Op korte termijn is het opvallend dat de kruidsoortenrijkdom typisch piekt kort na een sterke 
verstoring (Peet & Christensen 1988; Mayer et al. 2004) en daarna afneemt tot het niveau voor 
de exploitatie (Metzger & Schultz 1984). Volgens Roberts & Zhu (2002) neemt in het eerste jaar 
na de exploitatie het aantal echte bossoorten af om in het tweede jaar lichtjes weer te stijgen, 
terwijl het aantal ruderale soorten de eerste drie jaren stijgt. Voornamelijk gemechaniseerde 
terreinvoorbereiding (bodemverstoring) is hiervan de oorzaak. 

Om op lange termijn echte bossoorten te behouden in beheerde bosbestanden, kan uit 
verschillende onderzoeken afgeleid worden dat 2 opties al dan niet simultaan vervuld moeten 
worden: vermijden van overmatige verstoring en behoud van ongestoorde bronpopulaties. 

Roberts (2004) ontwikkelde een conceptueel model van de respons van de kruidlaag op 
natuurlijke verstoringen. Dit model is een driedimensionale ruimte met op de assen het 
percentage boomlaag verwijderd, het percentage kruidlaag vernietigd en het percentage 
bosbodem verstoord. Door een antropogene of natuurlijke verstoring in deze ruimte te 
plaatsen, kan de mogelijke impact op de kruidlaag geëvalueerd worden. De zwaarste impact op 
de kruidlaag komt voort van verstoringen met een hoog percentage beschadigde bodem en 
kruidlaag. 

Volgens Battles et al. (2001) overleven de bossoorten enkel onder licht intense oogstregimes, in 
termen van biomassaverwijdering en bodemverstoring. Ook de exploitatiefrequentie mag niet te 
groot zijn, want de bossoorten met hun beperkte verspreidingsmogelijkheden dreigen anders 
lokaal uit de kruidlaag te verdwijnen (Graae et al. 2000; Busing et al. 1995; Halpern & Spies 
1995). 

Volgens Decocq et al. (2004b) zijn varens en gramineeën zoals russen (Juncus spp.), zegges 
(Carex spp.) en ruwe smele (Deschampsia cespitosa) overvloedig aanwezig in bestanden waar 
de exploitatiefrequentie hoog is, maar de oogstintensiteit laag (vb. hooghout). De lagere 
diversiteit, in termen van bossoortenrijkdom, in deze bestanden suggereert dat de hoge 
oogstfrequentie tot sterkere verstoring leidt dan in bestanden waar minder frequent geoogst 
wordt (Decocq et al. 2004b). De meest negatief getroffen groepen zijn boom- en 
struikzaailingen, kruipende ruderalen, schaduwtolerante overblijvende kruiden en 
voorjaargeofyten. Deze 2 laatste vormen de grootste groep van echte bossoorten. 

Brown & Oosterhuis (1981), Roberts & Zhu (2002) en Decocq et al. (2004b) bevelen het 
behoud aan van ongestoorde bronpopulaties (sensu Zobel 1997) in de nabijheid van de 
gedegradeerde bestanden. Berger et al. (2004) raden een ruimtelijk verdeeld netwerk aan van 
residuele bosgebieden die breed genoeg zijn om typische bossoorten te bevatten. 
Naoogstvestiging of expansie van bossoorten hangt immers meer af van klonale verspreiding 
en/of seksuele reproductie van residuele individuen en migratie vanuit naburige ongestoorde 
bestanden dan van de zaadbankrecrutering (Halpern et al. 1999). 
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7.2.7 Aanbevelingen voor het beheer 

Aangezien de invloed van exploitatie op de kruidlaag sterk gelinkt is met bodemverstoring, is de 
voornaamste aanbeveling voor het ontzien van de vegetatie om bodemverstoring te 
minimaliseren. 

Maatregelen om bodemverdichting te beperken zijn velerlei: gebruik van lichtere oogstmachines 
(Jansson & Wästerlund 2001), vermindering van de bandendruk (Canillas & Salokhe 2001), het 
plaatsen van takkenmatten (Hutchings et al. 2002) en exploiteren in de winter op bevroren 
ondergrond (Alban et al. 1994; Berger et al. 2004). Bovendien moet men erop letten om niet 
met zware machines te exploiteren op vochtige tot natte lemige bodems – met typische soorten 
als slanke zegge (Carex strigosa), wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) en slanke 
sleutelbloem (Primula elatior) – want die bodems zijn gevoeliger voor plastische vervorming dan 
droge bodems (McNabb et al. 2001). 

Minstens 80 % van de bodemverdichting treedt al op bij de eerste passage van een 
exploitatiemachine (Brais & Camiré 1998; Kozlowski 1999; Lacey & Ryan 2000; Startsev & 
McNabb 2000), zodat het verminderen van de doortochtfrequentie helemaal niet volstaat om 
bodemverdichting te vermijden. 

Het concentreren van effecten en het gebruik van vaste ruimingspistes en kabels kan een 
oplossing zijn (Godefroid & Koedam 2004b). Immers, Berger et al. (2004) stellen vast dat op 
plaatsen waar men boomstammen versleept met een kabel de vegetatiesamenstelling minder 
verandert dan op de plaatsen met machineverkeer, o.a. omdat de bodem er minder verdicht is, 
ongeacht het tijdstip van exploitatie. 

Decocq et al. (2004b) stellen dat de bodemverstoring minimaal moet gehouden worden om de 
verspreiding van gramineeën (Juncus effusus, Carex spp., Deschampsia cespitosa) en gewone 
braam (Rubus fruticosus agg.) in de bovengrondse vegetatie te voorkomen. Exploitatie met 
vaste uitsleeppistes is waarschijnlijk een meer geschikte manier om boomstammen uit 
bestanden te slepen dan exploitatie met willekeurig verspreide trajecten. Immers, op die manier 
wordt voorkomen dat bestanden een verspreide bodemverdichting en massale verspreiding van 
agestochorische soorten in de zaadbank kennen. 

 



Volume I: Literatuurstudie & de uitgangstoestand van bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden 

 65 

8 VERSTORING VAN FAUNA 
 

8.1 Inleiding 

De vier voornaamste antropogene invloedfactoren op de fauna zijn jacht, verstoring, 
habitatmodificatie en vervuiling (Knight & Cole,1995a). Hierbij hebben de eerste twee een 
directe impact. Verstoring kan zowel opzettelijk als onopzettelijk optreden. Habitatmodificatie 
en vervuiling hebben voornamelijk een indirecte impact. 

Naast deze indeling kan ook die van Liddle (1997) vermeld worden. Deze indeling berust op een 
definitie van drie verstoringtypes: verstoring van rust, conflicten rond rechten en molestering. 
Onder het eerste type vallen situaties waarbij het dier zich bewust is van de aanwezigheid van 
de mens maar waarbij geen contact optreedt. Een wijziging van het gedrag hoeft zich ook niet 
noodzakelijk voor te doen. De gevolgen voor het dier kunnen positief of negatief zijn. In het 
tweede geval wordt de habitat gewijzigd door bijvoorbeeld wegenaanleg, menselijke 
aanwezigheid, verstrekken van voedsel, verwijderen van vegetatie,… De gevolgen kunnen 
eveneens zowel positief als negatief zijn. Bij type drie doet zich een direct en voor het dier 
schadelijk contact voor. Naast jacht en vissen wordt hieronder ook vertrappelen, 
verkeersongevallen en andere onbewuste verstoring verstaan. 

8.2 Factoren die de gevolgen van verstoring beïnvloeden 

8.2.1 Karakteristieken van de activiteit 

a) Activiteitstype 

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen lawaaierige en stille activiteiten en tussen deze 
met locale en wijdverspreide effecten (Knight and Cole 1995b). Het gehoor van herten, reeën 
en wilde zwijnen is uitstekend ontwikkeld en deze dieren kunnen dan ook sterk gestoord 
worden door lawaaierige activiteiten. Het gezichtsvermogen van deze soorten is daarentegen 
minder goed ontwikkeld: zij kunnen amper kleuren zien en enkel beweging wordt goed 
waargenomen. Hierdoor hebben zij bij vloeiende beweging en korte verstoring (vb. fietser) 
minder de neiging om op de vlucht te slaan (Jansen 2004). 

b) Aard van de beweging  

Vooral de snelheid en de richting van een beweging zijn belangrijk. Snelle bewegingen in de 
richting van het dier zullen eerder een reactie ontlokken dan langzame beweging weg van of 
onder een oblieke hoek t.o.v. het dier (Knight & Cole 1995b). 

c) Voorspelbaarheid 

Wanneer verstoring zich vaak genoeg voordoet en als “ongevaarlijk” wordt ervaren, wekt deze 
nog weinig reactie op (Knight & Cole 1995b). Fernandez et al. (2004) bemerken bij hun 
onderzoek naar het opvlieggedrag van vogels dat naarmate een persoon zich verder van de 
paden bevindt, er een hevigere vluchtreactie wordt opgeroepen. Ook Miller (2001) maakt een 
vergelijking tussen de effecten op vogels en “mule deer” (Odocoileus hemionus) van recreatie 
op en naast paden. Zij vermelden dat beïnvloedingszone, vluchtafstand en afgelegde 
vluchtafstand allen groter waren bij activiteiten naast de paden. 

d) Frequentie en omvang 

Algemeen wordt aangenomen dat het nestsucces van vogels negatief wordt beïnvloed door 
regelmatig bezoek van de nestplaatsen. Toch is er slechts een gebrekkige kennis van 
drempelwaarden voor een verstoringfrequentie waarboven zich ernstige invloeden voordoen 
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(Hammitt & Cole 1998). Enkele keren een ernstige verstoring is minder erg dan vele keren een 
lichte verstoring (Jansen 2004). 

e) Timing 

De voortplantingsperiode is de meest kritische periode voor verstoring van fauna. 
Niettegenstaande de gevolgen verschillend zijn, kan verstoring buiten deze periode eveneens 
ernstige gevolgen hebben (Hobbs 1989; Skagen et al. 1991). Verstoring tijdens de 
voortplantingsperiode kan ertoe leiden dat nesten of jongen achtergelaten worden. Menselijke 
activiteit kan de aandacht van de ouderdieren doen afzwakken, met een verhoogd 
predatierisico tot gevolg, voedingspatronen verstoren en jongen blootstellen aan stress (Knight 
& Cole 1995b). 

Een opmerkelijk gegeven is dat natuurobservatie een sterk verstorende factor kan zijn. Daar 
natuurobservatie vaak tijdens “gevoelige” perioden plaatsvindt, is de kans op negatieve effecten 
zeer groot. Verder gaat men vaak op zoek naar zeldzame soorten en probeert men de dieren zo 
dicht mogelijk te benaderen (Knight & Cole 1995a). 

Buiten het voortplantingsseizoen wordt vooral de energiebalans van het dier beïnvloed en 
daarmee ook zijn overlevingskans (Knight & Cole 1995b). Tijdens de winterperiode zijn 
invloeden op de energieopname van groter belang dan deze op het energieverbruik (Hobbs 
1989). Dit houdt in dat verstoring van wild tijdens het voeden meer zorgwekkend is. 
Verschillende auteurs suggereren dat bij herten de energiebalans snel negatief wordt. De dieren 
verplaatsen zich traag en bij voorkeur over vlak terrein en mijden diepe sneeuw. Deze dieren 
zouden tijdens de winter dan ook niet mogen gestoord worden (Moen 1976; Parker et al. 
1984). 

8.2.2 Karakteristieken van het dier 

a) Type 

Soorten met specifieke voeding- en schuilplaatsvereisten zijn kwetsbaarder dan deze met 
algemene behoeften. Dieren die voorkomen in een relatief stabiel milieu hebben geen 
mechanismen ontwikkeld die hen toelaten te reageren op plotse storingen en veranderingen, 
terwijl soorten uit een fluctuerende leefomgeving zich wel goed kunnen aanpassen. Bij de 
eerste groep gebeurde de selectie op langlevendheid en specialisatie, bij de tweede op snelle 
reproductie (Knight & Cole 1995b). 

Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat grotere soorten bij grotere 
benaderingsafstanden vluchten dan kleinere soorten (Cooke 1980; Skagen et al. 1991; Holmes 
et al. 1993; Fernandez et al. 2004). Hiervoor kunnen twee verklaringen worden gegeven. 
Enerzijds hebben grotere, en dus meer in het oog springende dieren, meer reden om op hun 
hoede te zijn (Cooke 1980). Anderzijds spelen verschillen in energiebalans een rol (Holmes et 
al. 1993). Kleinere soorten hebben een hogere verhouding lichaamsoppervlakte t.o.v. gewicht 
en verbruiken dus meer energie (Hayes & Gessaman 1980; Koplin et al. 1980; Wasser 1986). 
Teneinde hun verbruik te minimaliseren, zijn deze soorten erbij gebaat het energieverslindende 
vluchten zoveel mogelijk te vermijden. 

b) Grootte van de groep 

Er bestaat een positieve correlatie tussen de grootte van de groep en de benaderingsafstand 
waarbij een vluchtreactie optreedt (Owens 1977; Batten 1977; Greig-Smith 1981; Madsen 
1985; Richens & Lavigne 1978; Knight & Knight 1986). Bij grotere groepen is de kans op het 
voorkomen van mensenschuwe individuen namelijk groter. Wanneer deze dieren vluchten, zal 
de groep hun voorbeeld volgen. Ervaren leiderdieren en een goede sociale organisatie zijn 
belangrijke factoren bij de aanpassing aan verstoring. 
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c) Leeftijd en geslacht 

Vrouwelijke exemplaren met jongen zullen eerder vluchten dan groepen die geen jongen 
bevatten. Singer & Beattie (1986) vinden dat kariboe koeien (Rangifer tarandus) met kalveren 
eerder vluchten dan groepen die enkel uit koeien bestaan. Stierengroepen zijn het minst 
geneigd te vluchten. 

8.3 Respons op verstoring 

Door een combinatie van ervaring en genetische aanleg ontwikkelen dieren situatiespecifieke 
responsen die succesvol blijken (Knight & Whittaker 1998). Hoewel deze responsen sterk 
verschillen, kunnen zij in drie categorieën ingedeeld worden: aantrekking, gewenning en 
vermijding (Knight & Cole 1991). 

8.3.1 Aantrekking 

Aantrekking wordt gedefinieerd als de bevordering van het gedrag door beloning en houdt een 
beweging in de richting van de stimuli in (Knight & Cole 1991). Zowel aantrekking omwille van 
voedselverstrekking als omwille van veiligheid en schuilgelegenheid vallen hieronder. 

8.3.2 Gewenning 

Deze term wordt vaak met de vorige verward en omvat een afname in respons op een 
herhaalde neutrale prikkel (Eibl-Eibelsfeldt 1970). Knight & Knight (1984) vergelijken het 
vluchtgedrag van Amerikaanse zeearenden (Haliaeetus leucocephalus) langs een regelmatig 
voor pleziervaart gebruikte rivier met dat van soortgenoten die langs een onbevaren stroom 
leven. De eerste groep vogels is veel minder geneigd zich door mensen te laten opschrikken. 
Een alternatieve verklaring voor dit gedrag is het feit dat de druk bevaren rivier negen maal 
minder voedsel bevat. Misschien is energetische stress de oorzaak van de schijnbare tamheid 
van de dieren.  

8.3.3 Ontwijking 

Deze respons houdt een afkeer van negatieve gevolgen geassocieerd met een prikkel in (Knight 
& Cole 1991). Onderzoek bij raven (Corvus corax) en Amerikaanse kraaien (Corvus 
brachyrhynchos) toont aan dat dieren, in gebieden waarin zij door mensen hevig bejaagd 
worden, meer op hun hoede zijn en sterk ontwijkinggedrag vertonen in vergelijking met 
individuen in andere veilige gebieden (Knight 1984; Knight et al. 1987; Kenney & Knight 1992). 

8.4 Effecten van bosexploitatie op avifauna 

8.4.1 Soortenrijkdom en -samenstelling 

Van alle landschappen scoren bossen het hoogst aan vogelrijkdom. In onze streken komen 
gemakkelijk 150 broedparen/10 ha bos tot broeden, verdeeld over 30 tot 40 soorten. Veel 
soorten met eerder kleine territoria zijn niet zeldzaam en kunnen, populatiedynamisch gezien, 
een zekere mate van verstoring aan. Daartegenover staat dat vogels een sterke symboolwaarde 
hebben bij het grote publiek: zij zijn het best zichtbaar, zijn relatief goed gekend, en worden 
doorgaans met sympathie bejegend. Daarnaast zijn er een aantal andere, sterk 
verstoringsgevoelige soorten, die als broedvogel vaak wel zeldzaam tot zelfs bedreigd zijn. Het 
zijn veelal ook grotere soorten zoals roofvogels, met een behoefte aan een groot territorium 
(Van Den Berge 1996). 

Het verwijderen van een bestand of een deel ervan leidt tot een vervanging van vogelsoorten 
geassocieerd met de late successiestadia van het bos door soorten eigen aan de vroege 
successiestadia (Conner & Adkinson 1975). Een belangrijke factor hierbij is de grootte van de 
kapvlakte, of in praktijk het onderscheid tussen een groepenkap en een kaalslag. Costello et al. 
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(2000) bemerken bij hun vergelijking tussen de soortenrijkdom na een kaalkap en deze na een 
groepenkap dat de eerstgenoemde methode een habitat creëert voor een meer diverse groep 
pioniersoorten. Zij besluiten dat er een minimale oppervlakte vereist is voor het voorkomen van 
sommigen van deze soorten. Als redenen voor de hogere soortenrijkdom dragen zij grotere 
heterogeniteit in plantenspecies en microklimaat aan, evenals een grotere hoeveelheid takhout 
(hoewel dit niet typisch is voor de kaalkapmethode). 

Groepenkap kan als een compromis aanzien worden tussen kaalslag en plenterkap (King & 
DeGraaf 2000). Deze methode brengt de typische bosvogelgemeenschap weinig schade toe 
(Chambers et al. 1999; Robinson & Robinson 1999; Costello et al. 2000) en creëert tezelfdertijd 
habitat voor pioniersoorten (Leak et al. 1987). Wil men echter optimale habitat creëren voor 
specifieke pioniersoorten of de soortenrijkdom opdrijven, dan verdient kaalkap de voorkeur 
(Costello et al. 2000). 

Uit het voorgaande volgt dat exploitatie niet als voor- of nadelig voor “de” avifauna kan 
omschreven worden. Een habitatwijziging die de ene soort schaadt, komt de andere, die beter 
is aangepast aan de nieuwe omstandigheden, ten goede (Crawford et al. 1981). Twedt et al. 
(1999) vermelden dat de soortenverschuivingen geassocieerd met groepenkap na zes jaar weer 
ongedaan zijn gemaakt. 

Een belangrijke factor bij het bosbeheer en de exploitatie in het bijzonder is het behouden van 
dode bomen. Deze doen dienst als nest-, foerageer- en rustplaats voor verschillende 
vogelsoorten. Dickson et al. (1983) stellen vast dat behoud van dode bomen na een kaalkap de 
soortenrijkdom en het aantal vogels significant verhoogt. Het grootste verschil doet zich voor bij 
de holenbroeders, die bijna exclusief in de proefvlakken met dode bomen voorkomen. Echter, 
ook andere soorten komen hier meer voor, aangezien zij de dode bomen als uitkijkpost of 
foerageergebied gebruiken. De auteurs zien in het behoud van dode bomen een belangrijk 
element dat kan bijdragen tot de vereniging van houtproductie en vogelbeheer. Zij beschouwen 
het in de studie gebruikte aantal van minimum vijf dode bomen per hectare als voldoende maar 
vermoeden dat een hoger aantal positief zal werken. 

8.4.2 Broedsucces 

Het behouden van variabele hoeveelheden (levende) bomen in gekapte bestanden wordt 
aanzien voor een mogelijkheid om de impact van exploitatie op fauna te reduceren en om de 
verstoring een meer natuurlijk karakter te geven (Hansen et al. 1995; Franklin et al. 1997). 
Stuart-Smith & Hayes (2002) gaan na of deze praktijk leidt tot verhoogde nestpredatie bij de in 
deze bestanden op de grond en in struiken broedende vogels en dus een soort “ecologische 
val” inhoudt. Dit kan gebeuren doordat de overgebleven bomen dienst doen als uitkijkpost voor 
predatoren (Yahner & Wright 1985) of doordat zij het doorkruisen van gekapte bestanden 
vereenvoudigen voor nestpredatoren zoals eekhoorns (Tittler & Hannon 2000). De auteurs gaan 
na of er een verband bestaat tussen nestpredatie en dichtheid van de overgebleven bomen en 
besluiten dat daar niet voldoende bewijs voor is. Er wordt slechts een licht verhoogde predatie 
vastgesteld die zeker ruimschoots door de voordelen van deze praktijk wordt gecompenseerd. 

King et al. (1996) maken wel melding van verhoogde nestpredatie binnen een zone van 200 
meter rond kleine kaalslagvlaktes (2-5 ha). Dit zou te wijten zijn aan een hoger voorkomen van 
predatoren in deze zones (King et al. 1998). Ook Andren & Angelstam (1988) en Hoover et al. 
(1995) wijzen op verhoogde nestpredatie in bestandsranden als een reden voor lager 
nestsucces. Vermits groepenkap meer rand per gekapte oppervlakte-eenheid creëert (Franklin 
& Forman 1987), zal deze praktijk meer randgerelateerde predatie tot gevolg hebben dan 
kaalslag (Thompson 1993). King et al. (1998) constateren echter geen verschil in nestsucces 
tussen kaalvlaktes en groepenkappen en ook niet tussen bestandsranden en binnen het 
bestand gelegen locaties. Annand & Thompson (1997) en Morse & Robinson (1999) nemen wel 
substantieel lager succes waar in herstellende kaalvlaktes, respectievelijk 18-51 en kleiner dan 
15 procent kans dat meer dan één jong het zou halen. 

Duguay et al. (2000) gaan na of exploitatie via kaalslag en schermslag een invloed heeft op de 
aanwezige invertebratenbiomassa en zo ook op het nestsucces van vogels. Een verschil tussen 
de twee methoden doet zich voor net rond de tijd van het jaar (2 juni tot 2 juli) dat vele 
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soorten jongen in het nest hebben. De totale invertebratenbiomassa is het hoogst in de niet-
geëxploiteerde gebieden, terwijl de onder boomschors levende invertebraten het meest bij de 
schermslagbehandeling voorkomen. Er wordt eveneens een hoger nestsucces (daily nest 
survival rate) waargenomen in de niet-geëxploiteerde bestanden. Naast verhoogde predatie 
zien de auteurs de geringere invertebratenpopulatie als een reden voor verminderd nestsucces. 
Door de geringere voedselbeschikbaarheid verlaagt de groeisnelheid en blijven jongen langer in 
het nest of vliegen te zwak uit. Als jongen langer in het nest blijven, zijn ze langere tijd 
kwetsbaar voor nestpredatie. Bovendien dienen de ouderdieren meer tijd te spenderen aan het 
foerageren, zodat de beschikbare tijd om het nest te verdedigen afneemt. 

8.4.3 Tijdstip van exploitatie 

De meest kritieke periode is de voortplantingsperiode, die voor de meeste vogelsoorten valt 
tussen (half) maart en (half) augustus. Voor sommige vogels komt hier nog een periode van 
kwetsbaarheid tijdens het baltsen en het opgroeien van de jongen. Specifieke zeldzame soorten 
(vb. havik, wespendief) vereisen meer aandacht, bijvoorbeeld een langere periode zonder 
verstoring in het bos (Van Den Berge 1996). 

8.5 Effecten van bosexploitatie op overige fauna 

Roodwild blijkt vaak te profiteren van kaalkappen. Harlow & Downing (1969) vermelden een 
hogere voedselbeschikbaarheid voor herten op kaalvlaktes. Dit wordt op oppervlakten kleiner 
dan 20 ha echter snel teniet gedaan door overbegrazing. Ook Reynolds (1969) stelt een 
verhoogde voedselbeschikbaarheid vast evenals een verhoogd voorkomen van herten. 

Een bijzonder geval en tevens een voorbeeld van een aantrekkingsrespons wordt gemeld door 
Klein (1971) en Burgerud (1974). Kariboes volgen het geluid van de kettingzagen bij een 
exploitatie om zich na het vellen te voeden met het op de bomen groeiende mos. 

Nixon et al. (1980) stellen een daling van het aantal grijze eekhoorns (Sciurus griseus) vast na 
een kaalkap. Een verwijdering van 37 tot 55 procent van het bestandsgrondvlak heeft echter 
geen effect op de overleving, reproductie en voorkomen van grijze eekhoorns. Een verhoogd 
voorkomen van insecten en fungi zorgt soms zelfs voor hogere aantallen eekhoorns. Belangrijk 
is wel dat bij exploitatie aandacht besteed wordt aan het overblijvende aantal boomholtes. 
Hiervoor zouden zes tot acht bomen met geschikte holtes per hectare moeten volstaan. 

Schmid (1971) onderzocht de gevolgen van voertuigen op kleine zoogdieren. De gangen van 
deze dieren worden vernietigd en door verdichting van de bovenste bodemlaag wordt deze 
minder doordringbaar. Indien het oppervlak besneeuwd is, zorgt samendrukken van de sneeuw 
voor een verminderde isolatiecapaciteit. Dit kan stress en de dood veroorzaken voor onder 
sneeuw overwinterende dieren. 

Bos- of boombewonende vleermuizen maken in principe het ganse jaar door gebruik van 
bomen: als winterverblijf (hibernatie) in het winterhalfjaar of als dagrustplaats of kraamverblijf 
in het zomerhalfjaar. Voornamelijk holle bomen, bomen met spleten en scheuren of bomen met 
loshangende schors zijn hierbij van belang. Dergelijke bomen zijn soms op het zicht te 
herkennen, maar blijven in praktijk heel vaak onopgemerkt. Aangezien vleermuizen zowat het 
hele jaar door aan bomen gebonden zijn, is de minst kwetsbare periode die tussen hibernatie 
en kraamtijd, dus de vroege lente (tweede helft maart en april) (Van Den Berge 1996). 

Dassen gebruiken permanente ondergrondse burchten als schuilplaats. Een zone van 50 m 
buiten de holen-perimeter kan als minimum refugium beschouwd worden. Boomvelling op zich 
stelt geen problemen, maar dit mag geen aanleiding geven tot bodemverstoring door 
exploitatiemachines op de plaats van de burcht (Van Den Berge 1996). 

In de mate dat bepaalde reptiel- en amfibiesoorten het bos als (deel)biotoop hebben, kunnen 
zij van bosexploitaties te lijden hebben door bodemverdichting (ondergrondse schuilplaatsen) 
en verstoring van waterbiotopen, en door rechtstreekse doding door overrijden of het slepen 
van stammen (Van Den Berge 1996). 
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8.6 Aanbevelingen voor het beheer 

Vermits habitatvereisten en reacties op bepaalde wijzigingen in de habitat voor de verschillende 
diersoorten sterk uiteenlopend zijn, is het niet eenvoudig éénduidige richtlijnen op te stellen. 
Daarom is het aangewezen eerst te analyseren welke diersoorten in het te exploiteren gebied 
voorkomen en vervolgens voorop te stellen welke soorten cruciaal zijn en dus extra aandacht 
verdienen. Een soortenspecifieke beoordeling die de bestandsgrenzen overschrijdt is dus 
aangewezen. 

Het behouden van geschikte stukken ongestoorde habitat die de fauna moeten helpen met de 
verstoring om te gaan, dient voldoende aandacht te krijgen. Hierbij denken we aan het behoud 
van schuil-, nest-, en foerageerplaatsen. Voor vele vogel- en kleine zoogdiersoorten komt dit 
neer op het laten staan van voldoende oude en dode bomen. 

Om verstoring tijdens het broedseizoen te vermijden, is in de criteria duurzaam bosbeheer een 
standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni ingesteld. Deze periode kan verlengd, verkort of 
opgeheven worden. Criteria voor het wijzigen van de standaard schoontijd kunnen bepaald 
worden op basis van inventarisaties van het voorkomen van specifieke soorten (vb. checklist 
zorgvuldig bosbeheer in Nederland). 

Verstoring van organismen die in de bodem leven, of er overwinteren, kan zoveel mogelijk 
vermeden worden door bodemverstoring door zware machines te beperken. In het geval er 
specifieke zeldzame organismen aanwezig zijn, kunnen hieraan speciale uitvoeringsmodaliteiten 
voor de exploitatie gekoppeld worden. Bij dassenburchten bijvoorbeeld moet er voor gezorgd 
worden dat exploitatiemachines de burchtsite niet verstoren, bijvoorbeeld door het doordacht 
aanduiden van vaste ruimingspistes (zie volume goede praktijk bosexploitatie). 

Samengevat zijn kappingen voor bepaalde organismen het minst storend in de volgende 
periodes (Van Den Berge 1996): 

� vogels: 15-8 t.e.m. 15-3 

� vleermuizen: 15-3 t.e.m. 30-4 

� das: geen exploitatie 50 m rond een bezette burcht 

� boommarter: 15-7 t.e.m. 15-3 

� amfibieën en reptielen: 1-11 t.e.m. 15-3 

� ongewervelden: winterhalfjaar 

Een eenvoudige rekensom leert dat de minst storende periode voor alle organismen samen niet 
bestaat. De wintermaanden november tot februari, zowat het klassieke exploitatieseizoen, zijn 
globaal genomen het minst storend voor de meeste diergroepen. Maar dit is dan weer een 
periode met een grote kans op een hoog bodemvochtgehalte, wat in de meeste bossen een 
groot risico op bodemschade inhoudt. 

Niet alle diergroepen komen in alle bossen voor, bijvoorbeeld das en boommarter zijn eerder 
zeldzaam. Het is dan ook aangewezen om op basis van kennis over de aanwezigheid van 
diersoorten, in combinatie met afwegingen over de bodem en de vegetatie, voor elk bos apart 
te beslissen wanneer de exploitatie moet plaatsvinden om de fauna zo weinig mogelijk te 
storen. 

 



 

9 CHEMISCHE VERVUILING 
 

9.1 Aanwezigheid van brandstoffen en smeermiddelen in machines 

Chemische vervuiling bij bosexploitatie is gebonden aan de inzet van exploitatiemachines. 
Machines bevatten brandstoffen en smeermiddelen, en dit houdt een zeker risico in omdat 
deze schadelijke stoffen kunnen vrij komen in het milieu. 

Exploitatiemachines zijn doorgaans voorzien van een verbrandingsmotor, zodat de machine een 
bepaalde hoeveelheid brandstof bevat: dieselolie of benzine (gewone benzine of 
tweetaktmengsel). Bij de benzine kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen de 
klassieke benzine van de pomp (aardoliedestillaat) of alkylaatbenzine (syntheseproduct, vb. 
‘Aspen’ of ‘Motomix’). 

Machines vereisen steeds smeermiddelen tussen de bewegende onderdelen. In het geval van 
een verbrandingsmotor gebeurt dit d.m.v. mengsmering (bij een tweetaktmotor, waar de olie 
mee verbrandt) of gescheiden smering (bij een viertaktmotor, waar de olie gescheiden in het 
motorcarter blijft). Voor bewegende onderdelen van werktuigen, zoals bijvoorbeeld de 
scharnierpunten van een kraan, wordt vet gebruikt. Voor het smeren van zaagkettingen wordt 
kettingolie gebruikt: minerale of biologisch snel afbreekbare olie. 

Zelfrijdende machines hebben steeds remmen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om 
hydraulisch bediende schijfremmen, met speciale remvloeistof. Een remsysteem bevat een 
relatief kleine hoeveelheid remvloeistof, maar dit is een schadelijk product voor mens en milieu. 

Bijna alle exploitatiemachines hebben één of ander hydraulisch bediend werktuig, zodat de 
machines ook hydrauliekolie bevatten. Dit kan gaan van kleine hoeveelheden in een gewone 
landbouwtractor voor het bedienen van de hefinrichting, tot honderden liters in een zware 
harvester (kraan, harvesteraggregaat, besturing en wielen zijn allen hydraulisch aangedreven). 
Een belangrijk onderscheid bij hydrauliekolie is dat tussen de conventionele minerale vloeistof, 
en de zogenaamde biologisch snel afbreekbare hydrauliekolie (op basis van verzadigde esters). 
Deze laatste vloeistof zal veel sneller afbreken als ze in het milieu vrij komt. 

9.2 Mens- en milieuvriendelijke smeermiddelen en brandstoffen 

Voor gedetailleerde informatie over dit thema wordt verwezen naar de contractopleiding “mens- 
en milieuvriendelijke smeermiddelen en brandstoffen” die wordt aangeboden door Inverde. 
Hier worden kort de voornaamste punten aangehaald. 

9.2.1 Benzine 

Moderne brandstoffen zoals alkylaatbenzine zijn kwalitatief hoogstaande producten. Bij hun 
verbranding komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij de verbranding van conventionele 
benzine. Dit is een voordeel voor mens en milieu. Een duidelijk nadeel van dergelijke 
brandstoffen is de prijs: volgens het Duitse Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) 
kost anno 2004 een motorzaag met conventionele benzine 4,80 € per machine-uur en één met 
alkylaatbrandstof 6,24 €. 

9.2.2 Kettingolie 

Volgens Bieswal et al. (2000) is snel biologisch afbreekbare kettingolie technisch gezien 
minstens evenwaardig aan minerale olie. De kostprijs bedraagt wel ongeveer het dubbele. 
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9.2.3 Hydrauliekolie 

De voornaamste verschilpunten tussen snel biologisch afbreekbare olie (kort: bio-olie) en 
minerale olie zijn volgens Tobisch & Weise (2003): 

� bio-olie is minder toxisch (ecolabel Der Blaue Engel: Figuur 13) en geeft minder vaak 
aanleiding tot allergieën 

� bio-olie breekt sneller af in de bodem: op 21 dagen breekt bio-olie voor 80-95 % af, 
tegenover 10-30 % voor minerale olie 

� lager risico voor drinkwatercontaminatie bij gebruik van bio-olie 

� bio-olie is minder schadelijk bij ongevallen; er kan een grotere hoeveelheid vrijkomen 
dan minerale olie alvorens de bodem moet afgegraven worden. Dit wil echter niet 
zeggen dat bio-olie helemaal onschadelijk is; bij een ongeval met tientallen liters 
gemorste olie moet de grond hoedanook afgegraven worden! 

� bio-olie heeft even goede en vaak zelfs betere technische eigenschappen dan minerale 

� een duidelijk nadeel van bio-olie is de hogere prijs. De grootteorde bij het wisselen van 
de hydrauliekolie van een grote machine is 1000 € tegenover 200 €. Dit wordt 
enigszins gecompenseerd door ene langer service-interval bij bio-olie, maar het mens- 
en milieuvriendelijke alternatief blijft hoedanook duurder. 

Het KWF raadt daarom aan om in de mate van het mogelijke biologisch snel afbreekbare 
hydrauliekolie toe te passen, en zeker bij het afleveren van nieuwe machines. In staatsbossen 
en gecertificeerde bossen is het gebruik van bio-olie al verplicht in Duitsland. 

 

Figuur 13: Detail van de tank voor hydrauliekvloeistof van een skidder. Alle hydraulische systemen 
werken met snel biologisch afbreekbare hydrauliekvloeistof. Let ook op het Blaue Engel-label. 

9.2.4 Conclusie 

Ondanks het prijsverschil tussen conventionele (minerale) smeermiddelen en brandstoffen en 
de meer mens- en milieuvriendelijke alternatieven, is het aan te raden deze laatste zoveel 
mogelijk te gebruiken. 

9.3 Lekkage van brandstoffen en smeermiddelen 

Normaal verlies is onvermijdelijk: een verbrandingsmotor is nooit 100% oliedicht en de 
dichtingen van hydraulische pompen en cilinders laten soms een klein beetje vloeistof 
ontsnappen. Smering met vet berust meestal op een doorschuifprincipe; via smeernippels wordt 
nieuw vet tussen bewegende onderdelen gespoten, waardoor het oude vet naar buiten wordt 
geduwd en geleidelijk in het natuurlijke milieu vrijkomt. De smering van de ketting van een 
motorzaag gebeurt eveneens met verlies van het smeermiddel. Hierbij gaat het om kleine 
hoeveelheden die onvermijdelijk zijn, hoewel de totale hoeveelheden aanzienlijk zijn: volgens 
Bieswal et al. (2000) wordt in België jaarlijks 1050 ton kettingolie verbruikt. Een groot deel van 
deze hoeveelheid komt in het bos terecht. 
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Lekkage door onregelmatigheden kan tot gevolg hebben dat grotere hoeveelheden 
brandstoffen en smeermiddelen in het bosecosysteem terecht komen: een motor met een 
olielek, een kapotte brandstofslang, een versleten dichting in een hydraulische cilinder. 
Dergelijke onregelmatigheden kunnen vermeden worden door gepast onderhoud of reparatie, 
en zijn dus niet te tolereren. Lekkende machines worden het bos uit gestuurd voor reparatie in 
de werkplaats. 

9.4 Ongevallen met brandstoffen en smeermiddelen 

Morsen kan optreden bij het vullen van machines met brandstoffen of smeermiddelen. Het 
risico op morsen is groter bij kleinere machines, omdat deze vaker moeten bijgevuld worden 
(vb. motorzaag). Het gebruik van een automatische vuldop voor het tanken van een motorzaag 
vermijdt morsen. Voor de meer viskeuze kettingolie is een dergelijke dop minder praktisch, en 
is dus voorzichtigheid geboden bij het overgieten. Brandstof tanken bij grotere machines moet 
gebeuren met gepast materiaal, en bij voorkeur buiten het bos of op de bosweg. Olie verversen 
in het bos is niet toegelaten. 

Bij ongevallen met machines kunnen grote hoeveelheden brandstoffen en smeermiddelen in 
het bos vrijkomen, aangezien exploitatiemachines soms enkele honderden liters 
koolwaterstoffen meevoeren. Denk hierbij aan het (eerder courante) breken van een 
hydraulische slang van een harvester, zware motorschade, omkantelen, ... Ongevallen kunnen 
zoveel mogelijk vermeden worden door goed onderhoud van machines (nakijken van 
drukleidingen) en veilige werktechnieken (vb. op hellingen). 
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1 STAND VAN DE BOSEXPLOITATIE IN VLAANDEREN 
 

1.1 Gevalstudie: exploitatie van een beuk in Brakelbos 

De toestand van de bosexploitatie in Vlaanderen wordt geïllustreerd a.d.h.v. de onderstaande 
fotosequentie, genomen tijdens de exploitatie in Brakelbos in januari 2005 (Figuur 14). Het 
betreft een dunning in zwaar boomhout van beuk, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste 
ruimingspistes. Deze gevalstudie pretendeert geen volledigheid of representativiteit, maar bevat 
wel veel elementen die vaak terugkeren bij bosexploitatie in Vlaanderen. 

Vooraf werd de exploitatie voorbereid door de beheerder, en werd een exploitatieplan 
opgemaakt. De instructies voor de exploitant waren:  

� geen bomen van het blijvende bestand beschadigen 

� stammen met een lier naar de piste toe trekken, en van daar uitslepen naar de 
stapelplaats. 

 

Figuur 14: Sequentie van 9 foto’s, waarmee de uitvoering van de exploitatie van beuk in Brakelbos 
geïllustreerd wordt. Zie tekst voor uitleg. 

De verschillende arbeidsstappen worden per foto besproken:  

1. De boom die moet geveld worden, helt over naar de verkeerde kant. De boom hangt 
te ver over om met een wig over te slaan. In plaats van een kabel te gebruiken, wijkt 
de exploitant af van de ruimingspiste en parkeert de skidder tegen de boom, om hem 
om te duwen. De man is zich van geen kwaad bewust, omdat rondrijden met de 
machine om bomen om te duwen niet expliciet verboden werd, en hij geen notie heeft 
van bodemcompactie. 

2. De valkerf wordt uitgezaagd. De exploitant draagt geen helm of handschoenen. Aan 
het uiteinde van het frame van de uitsleepklem zijn 2 rollen gelast, om het omduwen 

1. 2. 

4. 5. 6. 

7. 

3. 

8. 9. 
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van bomen te vergemakkelijken. Deze aanpassing van de machine is geen standaard-
accessoire, maar eigen makelij. 

3. De velsnede wordt gezaagd, zodat het gewicht van de stam stilaan op de skidder komt 
te rusten. Velwiggen worden niet gebruikt. Op de achtergrond passeert een 
landbouwtractor met een klem, die door de smalle banden en het ontbreken van een 
veiligheidskooi eigenlijk niet geschikt is voor bosgebruik. 

4. Terwijl de boom volledig ingezaagd is, zet de exploitant zijn zaag aan de kant en stapt 
weer in de skidder. De boom balanceert terwijl op het velscharnier en het uiteinde van 
de geparkeerde skidder. 

5. De skidder wordt in zijn achteruit gezet en de exploitant duwt de boom in de gewenste 
richting. Moest de boom de verkeerde kant uit vallen, zit hij zelf beschermd in de 
veiligheidscabine die aan een dergelijke impact kan weerstaan. Voor eventuele 
omstaanders is het risico groter. 

6. De beuk valt in de juiste richting, met zijn top op een gemarkeerde ruimingspiste. 
Vervolgens wordt de boom onttakt en ingekort aan de eerste zware zijtak. 

7. Nu de boom geveld is, herinnert de exploitant zich de instructie ‘stammen uitkabelen 
vanaf de piste’. Hij rijdt terug naar de ruimingspiste (achter de boom), parkeert de 
skidder en trekt de dikke staalkabel uit tot bij de stam. 

8. Nadat de kabel aan de stam bevestigd is, loopt de exploitant weer naar de skidder om 
vanuit de cabine de lier te bedienen. De beuk wordt met de stamvoet voorop tot aan 
de rand van de ruimingspiste getrokken, maar graaft zich ondanks het brede zaagvlak 
niet in. 

9. Nu de stam is bijgelierd, kan hij gedraaid worden m.b.v. de klem, om dan over de 
ruimingspiste naar de stapelplaats versleept te worden. 

Afgezien van de eerder onveilige methode van werken, maken beide partijen (beheerder en 
exploitant) hier verlies. Doordat de exploitant afweek van de piste met zijn 15 ton-skidder, is de 
bodem oppervlakkig verdicht waar de machine heeft gereden (zie literatuurstudie: de meeste 
verdichting treedt al op vanaf de eerste passage van een machine). Deze verdichte oppervlakte 
komt nog extra bij de oppervlakte die al werd gereserveerd als ruimingspiste. De exploitant, die 
tóch al van de piste was afgeweken om de boom om te duwen, had bijna even goed de stam in 
de klem kunnen meenemen toen de machine aan de stamvoet stond. In plaats daarvan liep hij 
enkele keren over en weer om de beuk uit te lieren. Dit was ook zo opgedragen, hoewel 
eigenlijk het omduwen met de skidder ook verboden had moeten zijn. 

De goede methode om deze boom te exploiteren was door de skidder op de ruimingspiste links 
vooraan in beeld (foto 6) te parkeren, van daar de kabel via een katrol naar de boom te leiden 
en hem zo om te trekken met de kabel. Zoals te zien op de foto, was de afstand van de beuk 
tot die piste immers te klein om de kabel in rechte lijn te laten trekken. Vervolgens kon de 
boom met de klem op de linker piste gemanoeuvreerd worden, of bijgekabeld worden naar de 
rechter piste. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke werkwijze omslachtiger is dan degene 
die werd toegepast, en dat dit zich hoort te vertalen in een hoger loon voor de exploitant. 

Terloops, het gebruik van vaste ruimingspistes was in dit geval een experiment. In het perceel 
met een ‘klassieke’ werkwijze met vrij machineverkeer werd kriskras door het bestand gereden 
(2de instructie valt weg), waardoor de oppervlakte verdichte bodem aanzienlijk hoger ligt. Na de 
exploitatie was er bijna geen volledige are bosbodem zonder zichtbare verstoring door de zware 
skidder over. 

1.2 Terreinbezoeken in de Vlaamse bossen 

1.2.1 Dataverzameling 

In de loop van het seizoen 2003-2004 werden 31 exploitaties over gans Vlaanderen bezocht. 
Het doel hiervan was om een beeld te krijgen van hoe in de verschillende Vlaamse regio’s 
geëxploiteerd wordt, wat de voornaamste knelpunten zijn en welke kennis rond dit thema 
verspreid aanwezig is bij beheerders. 
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Tijdens deze terreinbezoeken werden visueel waarneembare gegevens verzameld op een 
gestandaardiseerde manier, namelijk door het invullen van het onderstaande formulier (Figuur 
15). Speciale aandachtspunten werden genoteerd en op bijna elke locatie werden foto’s 
gemaakt. 

 

datum: 

Algemene informatie over bos:  

naam:  

locatie:  

oppervlakte:  

eigenaar:  

bodem:  

typering:  

houtsoort(en):  

volume:  

sortimenten:  

werkwijze:  

voorafgaande weersomstandigheden:  

helling:  

 

Nakijken:  

� stapelplaats 

� toestand boswegen 

� machines 

� vaste uitsleeppistes 

� bodemverstoring 

� sporen in het bestand 

� minimale – maximale – gemiddelde spoordiepte 

� schatting bereden oppervlakte  

� sleepschade aan stamvoeten + waar 

� stamschade van vallende bomen 

� gebroken takken in kronen 

� schade aan verjonging 

� chemische vervuiling 

� andere??? 

 

Figuur 15: Terreinformulier 

1.2.2 Resultaten 

Om de bevindingen van deze terreinbezoeken zo overzichtelijk en volledig mogelijk weer te 
geven, worden ze samengevat in de tabel in bijlage 2. De voornaamste aandachtspunten 
worden in de volgende paragrafen kort samengevat. 
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Een belangrijk aandachtspunt is dat alle verzamelde gegevens schattingen van visueel 
waarneembare zaken zijn. Er werden dus geen metingen verricht naar onzichtbare schade zoals 
bijvoorbeeld bodemverdichting. Schatting van oppervlaktes gebeurde eveneens op het zicht. 

Ook belangrijk om weten is dat deze survey geen random steekproef over alle Vlaamse 
exploitaties is; vaak werden in samenspraak met beheerders net die terreinen bezocht waar 
omwille van uiteenlopende redenen overmatige schade was opgetreden. Toch geven deze 
terreinbezoeken al een goed beeld van de toestand van bosexploitatie in Vlaanderen. 

1.2.3 Conclusies over bezoeken aan exploitaties in Vlaanderen 

De exploitaties waarbij het minst schade optreedt, zijn die waarbij geen machines in de 
bestanden komen, dus ruimen van lichte sortimenten met paard, lier of kabelkraan. Dit zijn 
echter de uitzonderingen; meestal komen er wel machines in de bestanden, en dan zeker als 
het om zwaardere sortimenten gaat. 

Opvallend is dat volledig gemechaniseerde exploitatie (met harvester en forwarder) 
meestal gunstig scoort als een systeem van parallelle ruimingtracés (vaste ruimingspistes) werd 
gebruikt. Sommige goede harvestermachinisten rijden op eigen initiatief zo door het bos. Indien 
de beheerder zelf de pistes zou aanduiden, zou de methode nog beter werken met minder 
oppervlakte verdichte bodem. Harvester en forwarder zijn echter geen verzekering op succes. 
Op natte bodems kunnen deze zware machines diepe rijsporen veroorzaken. In sommige 
gevallen rijden de machines kris-kras door het bestand, bijvoorbeeld omdat de schalmen in een 
donker Douglasbestand onzichtbaar zijn vanuit de cabine. 

Het bodemtype en de actuele vochttoestand zijn sterk bepalend voor de graad van 
bodemschade die optreedt bij exploitatie. Zo is er op goed gedraineerde zandbodems 
overwegend weinig zichtbare schade. Op meer lemige bodems kunnen machines met een groot 
draagvlak zonder diepe insporing rijden tijdens een langdurige droogteperiode, zoals 
bijvoorbeeld de zomer van 2003. De ‘zwaarste’ schadegevallen zijn voornamelijk te situeren op 
zandleem- en leembodems, die tijdens een vochtige periode met machines bereden waren. 

De invloed van vorst blijkt erg beperkt te zijn op de bezochte locaties. Meestal vriest het niet 
lang en hard genoeg om de minerale bodem onder de isolerende strooisellaag te doen 
bevriezen. Ruiming van hout tijdens een dooiperiode is helemaal nefast, omdat de bodem dan 
dikwijls waterverzadigd en erg kwetsbaar is. 

Schade wordt echter niet alleen bepaald door de omstandigheden binnen het bosbestand. De 
inrichting van het bos kan ook een rol spelen, bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende 
grote stapelplaatsen en een goed onderhouden boswegennet dat bruikbaar is voor een geladen 
vrachtwagen. Bosranden worden vaak kapot gereden wanneer ze gebruikt worden als 
geïmproviseerde stapelplaats. Wegen worden meestal aan gort gereden op plaatsen waar ze al 
gebrekkig onderhouden waren vóór de exploitatie. Als de draagkracht net te laag is om een 
vrachtwagen te laten passeren, zal deze ofwel vast rijden, of anders wordt heel vaak heen en 
weer gereden met uitrijcombinaties of slepende boomstammen. In elk van deze gevallen loopt 
een bosweg schade op. Dit mag dan weinig ecologisch relevante schade inhouden; het is wel 
een praktisch probleem met zware financiële gevolgen (voor herstel) en ontoegankelijkheid van 
het bos voor recreanten. 

De factor ‘exploitant’ blijkt in vele gevallen cruciaal te zijn. Moeilijke exploitaties die goed 
afgelopen zijn, zijn heel vaak diegene waarbij de boswachter weet te vertellen dat de exploitant 
een goede reputatie heeft. Omgekeerd geldt hetzelfde, het werk van exploitanten met een 
slechte reputatie was helaas te aanschouwen in verschillende bossen. Het is echter niet de 
onkunde van de exploitant die meestal aan de basis van de onaanvaardbare schade ligt, maar 
gebrekkige instructies, krappe timing en slechte wil. Het verder professionaliseren van de 
exploitatiesector is dringend nodig. 

De invloed van de boswachter op het resultaat van een exploitatie kan enorm zijn. Sommige 
boswachters controleren exploitanten in hun gebied dagelijks; hierdoor zijn ze goed op de 
hoogte van wat in de bossen gebeurt en zijn ze in staat om in onderling overleg problemen op 
te lossen. Een nadeel is dan weer dat veel beheerders de klemtoon leggen op zichtbare 
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schadevormen, zoals schade aan bomen, bodemverwonding en instulping. Beschadigingen van 
bomen zijn dan ook eerder zeldzaam. Een schadevorm met vergaande consequenties zoals 
bodemverdichting wordt meestal als weinig relevant afgedaan, met het gevolg dat exploitanten 
aangemoedigd worden om weinig zichtbare schade te maken. Een voorbeeld hiervan is het 
spreiden van verkeer van zware machines doorheen het bestand. Een aanbeveling naar de kant 
van de beheerder toe is dan ook een vorm van bijkomende opleiding over exploitatieschade, 
met nadruk op de bosbodem. 

In sommige gevallen worden de bijzondere exploitatievoorwaarden of instructies van de 
boswachter niet nageleefd door de exploitant. Dit gebeurt opzettelijk (bv. exploiteren tijdens de 
vakantie van de boswachter) of onbewust (bv. als de informatie die de beheerder aan de 
houtkoper gaf, niet doorstroomt naar de exploitant die in onderaanneming van de koper werkt). 
In uitzonderlijke gevallen wordt zware schade aan de bosbodem veroorzaakt, omdat de 
exploitant geen gebruik mag maken van de boswegen. Dit is duidelijk vermijdbare schade!  

Tijdens de terreinbezoeken is heel vaak gebleken dat met de ruiming van het kruinhout meer 
schade berokkend wordt dan met het uitslepen van zware boomstammen. Dit opmerkelijk 
gegeven heeft verschillende redenen:  

� de afvoer van kruinhout gebeurt na de ruiming van stammen, en daardoor meestal 
later in de winter als het bodemvochtgehalte hoger is 

� meestal ruimen (ongeschoolde) particulieren het kruinhout i.p.v. professionele 
exploitanten 

� deze particulieren beschikken bijna nooit over geschikte voertuigen om in het bos te 
werken; meestal gaat het dan om landbouwtractoren en karren met smalle banden 

� kruinhout ligt meestal verspreid en is zwaar, waardoor mensen proberen om met hun 
machine zo dicht mogelijk bij het hout te komen. Hierdoor worden soms grote 
bodemoppervlaktes verstoord. 

Schade door de ruiming van kruinhout kan vermeden worden door strikte controle (niet alleen 
van de ruiming van stamhout) of door meer kruinhout te laten liggen. Deze laatste optie is het 
minst arbeidsintensief voor de beheerder, en zorgt bovendien voor meer dood hout in de 
Vlaamse bossen. 

In enkele bossen, voornamelijk op zure lemige bodem, werden in pas gedunde bestanden nog 
duidelijke sporen van de vorige dunning teruggevonden. Het ging dan om microreliëf of 
tredvegetatie, wat er op wijst dan in veel bossen de bodemschade veroorzaakt door zware 
machines zich niet herstelt binnen de termijn van één omlooptijd. Om cumulatieve effecten 
te vermijden, is het gebruik van vaste ruimingspistes dan ook aan te bevelen. 

Tot slot moet nog vermeld worden dat verscheidene exploitaties, zelfs moeilijke, tot een goed 
einde konden gebracht worden dankzij een degelijke planning en een goede 
communicatie tussen beheerder en uitvoerder. Ook exploitaties in eigen regie of door eigen 
arbeiders leveren doorgaans weinig schade in het bos op (bv. Rodenberg in Heuvelland, 
Aelmoeseneiebos in Gontrode). 

1.3 Perceptie van schade door beheerders 

Indit deel worden de verslagen gebudelt over discussies en terreinbezoeken rond de ‘werktekst 
bosontsluiting’ in de Vlaamse houtvesterijen. Tijdens deze discussies werd in nagenoeg alle 
houtvesterijen de wenselijkheid van vaste ruimingspistes besproken, evenals knelpunten en 
algemeenheden bij bosexploitatie. De gesprekken bleken het uitgelezen moment om inzicht te 
verwerven in de perceptie van exploitatieschade door beheerders. 

Het voornaamste knelpunt bij de discussies was steeds de onzichtbaarheid van 
bodemverdichting. Dit is de reden waarom beheerders meer belang hechten aan zichtbare 
zaken zoals wiel- en sleepsporen, waardoor de discussie vaak heel moeilijk verliep. 

De voornaamste bevindingen en de conclusies worden aan het einde van dit deel samengevat. 
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1.3.1 Verslagen van terreindiscussies in de Vlaamse houtvesterijen 

a) Discussie vaste uitsleeppistes in Brakelbos, 28 april 2004  

Aanwezig: Eric Peyskens, Johan Cordier, Mieke D’Hondt, Robbie Goris (verslag) 

In Brakelbos, eigendom van OCMW Oudenaarde, wordt komende winter een exploitatie van 
beuk uitgevoerd, zowel dunning als kappen van verjongingsgaten. Specifieke omstandigheden 
zijn: Ferrarisbos, leembodem (vnl. Aba), zachte tot zeer steile hellingen, beekvalleien, hoge 
recreatiedruk, zware beuken van goede kwaliteit. 

Het is de bedoeling van het Bosbeheer om bij de komende exploitatie vaste ruimingtracés te 
gebruiken, maar hierbij stoot men op allerlei praktische problemen:  

� onzekerheid i.v.m. de koper van het lot 

� geen tijd om exploitatie constant op te volgen 

� extra exploitatievoorwaarden = minder opbrengst houtverkoop 

� hoe pistes aanduiden in oud boomhout beuk zonder onderetage? 

� terreinomstandigheden: steile hellingen, natte plekken, kwelzones, gebruik van 
onverharde wegen, mogelijkheden van lieren, ... 

Opvallend in het bos is dat sporen van vorige exploitaties eerder beperkt zijn: oude rijsporen 
zijn soms nog te onderscheiden onder de weelderige kruidlaag van boshyacint en braam, en in 
beukenbestanden zonder kruidlaag zijn bijna geen rijsporen te zien. Hier en daar een plek 
zwaar verstoorde bodem met mos. Kleine uitzondering hierop is een eerder bezocht bestand 
(de speelzone en het stuk meer naar de beekvallei toe) waar diepe instulping was opgetreden, 
overdreven veel oppervlakte in sporen gereden was (‘dubbele tracés’) en waar opvallend veel 
pitrus stond. 

Dit alles laat vermoeden dat de bodem erg gevoelig is bij hoog bodemvochtgehalte (verstoring, 
instulping, compactie) maar dat het bij droogte meevalt, mee door de eerder hoge 
herstelcapaciteit door voldoende biologische bodemactiviteit (veel minder zure bodems dan bv. 
Abc-bodems van Zoniën). 

Praktisch, voor dunning in zware beuken zullen vaste ruimingspistes aangeduid worden, hoe 
valt nog te bekijken (paaltjes, verf op stamvoeten, ...?). Tussenafstanden zijn minder relevant 
omdat er 1) met specifieke terreinomstandigheden en 2) met eerder kleine bestandsgrootte 
rekening moet gehouden worden. Tussenafstanden van 30 m of 40 m zijn puur academisch als 
je bestand maar 70 m breed is... Onvoldoende inzicht over mogelijkheden van lieren is een 
handicap: hoe ver kan je gaan bij het stellen van exploitatievoorwaarden? En hoe velling 
uitvoeren, vellen naar ruimingspiste toe en boom bij top bijlieren, weg van ruimingspiste vellen 
en boom bij voet bijlieren, toestaan dat met skidder naar elke boom gereden wordt en dan 
afvoeren langs tracé, ...? 

Voor het verwijderen van groepen beuk uit de valleien is het duidelijk: machine bovenaan op 
het talud en stammen eruit trekken met de kabel; de helling is té steil om er verantwoord 
(ecologie en veiligheid) een machine over te sturen. 

Niet alle boswegen zijn verhard, wat maakt dat in de winter, als de wegen nat liggen, er 
waarschijnlijk met de skidder een heel eind over de wegen gaat moeten gesleept worden. 
Schade aan een weg is echter geen ecologische schade, maar het kan toch problemen geven 
(gemakkelijk werken exploitant, opmerkingen recreant). Belangrijk pluspunt is wel dat een 
groot deel van het boswegennet (3 jaar geleden) verhard en gedraineerd is, wat maakt dat je 
met de vrachtwagen een heel eind in het bos kan gaan laden, waardoor veel minder met 
tractoren moet rondgereden worden. 

Het recycleren van vroegere ruimingtracés en afgesloten sluikpaadjes is een goede optie: op die 
plaatsen is de bodem toch al verstoord en nadat in de winter bomen geruimd zijn over een 
clandestien paadje, is de gemiddelde recreant niet meer geneigd langs daar te lopen. Wel 
voorzien dat aan de monding van elke uitsleeppiste iets moet aangebracht worden om de 
mensen erop attent te maken dat dit geen nieuwe wandelweg is: een infobordje, een bareeltje, 
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een stevige boomkruin, ... Best zo snel mogelijk na exploitatie laten doen, zodat verstoorde 
bodem snel kan ‘begroenen’; eens er een pad gevormd is, krijg je het niet meer afgesloten. 

Niet-besproken item is het kruinhout. In het terrein waren verscheidene smalle rijsporen terug 
te vinden, ongetwijfeld veroorzaakt door een tractor met kar waarmee kruinhout afgevoerd 
werd. Dit valt op bij veel terreinbezoeken na exploitaties: deftige ruiming van zwaar stamhout 
met aangepast materiaal en ongelooflijk veel bodemverstoring door een particulier met een 
tractor met een veel te zwaar beladen kar op 2 smalle bandjes om kruinhout af te voeren. 
Theoretisch lijkt het aangewezen om de uitsleeppistes ook te gebruiken om het kruinhout af te 
voeren, maar als het een natte winter wordt, gaat dit onmogelijk zijn (rijsporen, modder, ... op 
pistes) in de winter. Een deel kruinhout laten liggen is een optie (geen idee wat 
bosbezoekers daar van denken...?) die ineens voor meer dood hout in het bos zorgt. Bespaart 
ook veel zware arbeid, kettinggezaag en geknoei met tractors en karren. 

Eigenlijk is kruinhout wel een probleem: bulk, lage waarde, waarschijnlijk weinig afzet voor, 
tenzij machinaal kan geruimd worden. Vele kleine lotjes voor particulieren zoals in 
Meerdaalwoud is waarschijnlijk ook niet haalbaar (traditie, toezicht, geknoei). Anders stammen 
exploiteren in de winter en termijn voor kruinhout tussen 1 juli en 30 oktober zetten om bodem 
wat laten op te drogen (zowel pistes als de rest van het bestand?) Nog ideeën...?  

b) Uitzetten vaste uitsleeppistes in Brakelbos, 29 juni 2004 

Aanwezig: Johan Cordier, Robbie Goris (verslag) 

In Brakelbos, eigendom van OCMW Oudenaarde, wordt komende winter een exploitatie van 
beuk uitgevoerd, zowel dunning als kappen van verjongingsgaten. Specifieke omstandigheden 
zijn: Ferrarisbos, leembodem (vnl. Aba), zachte tot zeer steile hellingen, beekvalleien, hoge 
recreatiedruk, zware beuken van goede kwaliteit. Zie ook vorig verslag. 

Ondertussen heeft de boswachter al enkele pistes uitgezet (vnl. op de hellingen links van de 
hoofdingang), en werden samen enkele bijkomende pistes uitgezet (links van de hoofddreef). 

Belangrijk aandachtspunt bij het uitzetten van vaste ruimingspistes in Brakelbos zijn specifieke 
terreinomstandigheden. Dit is zeker geen gemakkelijk terrein! Variabele hellingen (langs & 
dwars) maken het zeer moeilijk om rechte pistes met een constante tussenafstand uit te zetten. 
Bij het aanduiden van pistes in dergelijke omstandigheden, werden eerst 
terreinomstandigheden in acht genomen (hindernissen, vermijden van dwarshelling) en kwam 
constante tussenafstand op de tweede plaats. Dit om de praktische werkbaarheid te 
verzekeren. 

Zeer groot probleem bij het uitzetten van de pistes is het feit dat de dunning eerst werd 
aangeduid, en pas daarna aan ontsluiting is gedacht. Dit bleek al uit literatuur, volgorde van 
werken is best:  

1.  ruimingspistes aanduiden 

2.  toekomstbomen aanwijzen 

3.  dunning aantekenen 

Als markering koos de boswachter een witte cirkel met een stip erin te spuiten op bomen die op 
de ruimingspiste staan. Oranje verf werd ook gebruikt. Het lijkt echter aangewezen de 
aanduiding uniform te doen, m.a.w. met één kleur. Nadeel van enkel piste-bomen aan te 
duiden is dat ze er soms niet zijn (redelijke bestandsleeftijd en dus ook eerder grote 
gemiddelde afstand tussen bomen) of dat het ideale traject niet voldoende kan gevisualiseerd 
worden. Hieraan werd enigszins tegemoet gekomen door piste-randbomen met een horizontale 
verfstreep te markeren, naar het centrum van de piste toe. Dit bakent de randen van de piste 
af. 

Aan de uitmonding van de pistes zullen stapelplaatsen voorzien worden. Zeer goed idee, want 
dat is iets waar exploitanten vaak over klagen. 

Eén piste loopt dwars door een verjongingsgroep van ongeveer 20 jaar oud. Het tracé werd 
zodanig gekozen dat het de groep inloopt op een plaats met alleen kwalitatief minderwaardige 
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bomen. Een twintigtal meter verder moeten dan wel goede bomen sneuvelen om de rechtheid 
van de piste aan te houden. Spijtig, maar noodzakelijk: rechte pistes vermijden veel 
bodemschade, vermijden sleepschade aan stammen en werken het efficiëntst. Het voordeel van 
een recht tracé door een verjongingsgroep te trekken in een vroeg stadium, is dat er nog 
voldoende keuzemogelijkheden bestaan om toekomstbomen aan te wijzen. Er mogen er al 
enkele opgeofferd worden aan een goede ruimingspiste, dat bespaart veel schade in een later 
ontwikkelingsstadium van het bestand. 

Een sluikweg kon eveneens als piste gebruikt worden, loopt met een scherpe hoek op de 
bosweg. Andere pistes werden parallel aan deze uitgezet. Deze richting is in de verste verte niet 
parallel aan de eerst uitgezette pistes, maar is een noodzakelijk kwaad omwille van 
terreinomstandigheden. Een andere piste kon aangeduid worden dwars door een toekomstige 
verjongingsgroep, net op de plaats waar materiaal uit de naburige zandgroeve afstroomde en 
waar stenen in de ondergrond zitten (bijna een verharde weg in feite...). Voor de laatst 
aangeduide piste moet een plaatselijke laagte overgestoken worden om aan de bosweg te 
geraken. Afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de exploitatie, zou dit een 
probleempunt kunnen worden. 

Ligging van de pistes en stapelplaatsen wordt gedocumenteerd met een schetsje op een kopie 
van een topo-kaart. Probleem hierbij is dat de schaal van de kaart eigenlijk te groot is, en dat 
de hoogtelijnen hopeloos onnauwkeurig zijn. Kaart en terrein komen maar met veel verbeelding 
overeen. 

Verdere aandachtspunten:  

� pistes zo veel mogelijk RECHT laten verlopen 

� bruikbare kaart voor koper & exploitant voorzien 

� voldoende verf voorzien, om markering eenduidig kunnen uit te voeren 

� kaart met kleinere schaal en grotere nauwkeurigheid zou handiger zijn voor 
documenteren van ligging van pistes in het terrein 

� voldoende toezicht, zeker bij het begin van de werken, dat exploitant niet afwijkt van 
ruimingspistes en naast pistes LIER gebruikt 

� technische berijdbaarheid van pistes moet verzekerd blijven; indien ruimingspistes te 
snel degraderen werken stilleggen om te vermijden dat parallelle pistes ontstaan!  

c) Discussie werktekst bosontsluiting in Leuven, 8 juli 2004 

Aanwezig: Bart Meuleman, Alois Scheys, An Moreau, Robbie Goris (verslag) 

Tijdens dit overleg werd de werktekst bosontsluiting besproken en werden op het terrein 
concrete voorbeelden, knelpunten en mogelijke oplossingen i.v.m. bosexploitatie 
bediscussieerd. De houtvester heeft de werktekst doorgenomen en van opmerkingen voorzien; 
deze zullen in een volgende versie van de tekst verwerkt worden. 

Enkele opmerkingen:  

� De werktekst vertrekt van Midden-Europese literatuur en schetst een optimaal beeld 
m.b.t. ecologisch verantwoorde bosexploitatie. Gevolg hiervan is dat de beheerder de 
(eerder strakke) richtlijnen over vaste ruimingspistes als niet haalbaar beschouwt. Uit 
de tekst moet duidelijker naar voor komen wat het optimale scenario is, en wat 
haalbaar is met multifunctionaliteit, voorgeschiedenis, specifieke terreinkenmerken en 
praktische uitvoerbaarheid in het achterhoofd. 

� Ruimingspistes roepen het beeld van wegen in een strak geometrisch patroon op. 
Anderzijds komen er in Meerdaal al een heel aantal ruimingswegen, onverharde tracés 
en andere lijnvormige elementen in het bos voor, die soms al eeuwenlang voor 
exploitatie gebruikt worden, en niet als ‘probleem’ beschouwd worden. Na wat overleg 
bleek dat we vaak over ongeveer hetzelfde spraken, met gevolg dat hier een geweldig 
potentieel zit om bestaande ‘infrastructuur’ te optimaliseren. 
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� Onzichtbare schade zoals bodemcompactie spreekt beheerders niet aan. Het is een 
zeer moeilijk gegeven om te bediscussiëren, gewoon maar door het feit dat het 
onzichtbaar is en de gevolgen meestal maar op langere termijn tot uiting komen. 

� Lokale bijzonderheden moeten veel meer in beschouwing genomen worden. Zo zorgt 
bijvoorbeeld de jaarlijkse brandhoutverkoop in Meerdaalwoud en Heverleebos voor een 
zeer grote betrokkenheid van de buurtbewoners. Technisch gezien maakt dit het 
beheer soms wel heel erg complex, bijvoorbeeld in één winter komt er een exploitant 
zware eiken in een omheining kappen, in hetzelfde perceel komt dan ook nog iemand 
wat Douglassen exploiteren, dan iemand uit de buurt die wat brandhout komt 
wegdunnen en dan nog iemand die het kruinhout opruimt. Mooi dat dit je 
bosproducten optimaal laat benutten, met de betrokkenheid er gratis bij, maar dit mag 
niet ten koste gaan van het bos. Enkele heel simpele maatregelen kunnen echter de 
meeste problemen voorkomen: duidelijk exploitatieplan voor iedereen die in een 
bestand werkt, tijd voor boswachter om regelmatig controle uit te voeren, aangepast 
materieel gebruiken. 

� Indien ruimingspistes zouden aangelegd worden, wordt voorspeld dat inloop van 
recreanten een belangrijk probleem zal worden. Voor een deel akkoord, maar 
anderzijds zijn er nu ook al tracés die voor ruiming gebruikt worden en op de 
boswegen uitkomen, bestaan er enkele praktische oplossingen om inloop te beperken 
en lijkt dit voornamelijk een perceptie-probleem. 

� Onderzoeker & beheerders hebben geen ervaring met kabelen van zeer zware bomen 
(bv. eiken van +250 cm omtrek). Dit is echter belangrijk voor de praktische werkwijze 
bij het gebruik van vaste ruimingspistes: moet alles naar de piste gekabeld worden of 
mag de machine naar de voet van de boom rijden en dan in kortste lijn terugkeren 
naar de piste om zo verder uit te slepen?  

� Op terrein blijkt dat in veel bestanden meer dan voldoende natuurlijke verjonging en 
interessante kruidsoorten voorkomt, terwijl er ongetwijfeld in de loop der tijden een 
kleine tractor met kliefmachine of kar met brandhout heeft doorgereden. Vraag: kan er 
een gewichtslimiet ofzo ingesteld worden?  

� Markering van vaste ruimingspistes kan problemen stellen: paaltjes geven te veel 
werk, linten verdwijnen en verf is onaanvaardbaar in een druk bezocht bos. Praktisch 
werkbare methode zoals voorgesteld in werktekst lijkt aanvaardbaar. Op terrein werd 
ook de methode “tracé door eigen personeel laten uitzetten met de klepelmaaier” 
haalbaar bevonden. Dit natuurlijk alleen maar in bestanden waar iets te verhakselen 
valt, niet in bv. homogeen beuk met enkel droge blaadjes op de grond. 

� In naaldhout is de aanleg van vaste ruimingspistes aanvaardbaarder voor de 
beheerders. Eens het om zwaardere bomen gaat, speelt weer de stelling “er is toch 
voldoende ruimte voor machines” omdat bodemschade grotendeels onzichtbaar is. 
Sturing van inzet van zeer zware machines zoals harvesters en forwarders is wel een 
belangrijk argument. Omvormingen, verjongingsgroepen, toenemende 
structuurvariatie maken deze materie complexer, maar zeker niet onmogelijk of minder 
wenselijk. 

Conclusie: 

Dit was een uitermate vruchtbare discussie. Concreet werd de afspraak gemaakt om binnen één 
omheining (De Put) een gedetailleerde analyse van de uitgangssituatie te maken en op basis 
daarvan het ruimingspistes-verhaal voor één lot uit te proberen3. 

                                                
3 Bestaande exploitatietracés werden maximaal ingepast in een netwerk van vaste 
ruimingspistes. De uitvoering van de exploitatie in het voorjaar van 2005 verliep behoorlijk 
goed, zij het dat de skidder soms afweek van de pistes voor het exploiteren van zeer zware 
bomen.  
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d) Discussie ruimingspistes in Genoelselderen, 27 juli 2004 

Aanwezig: Dries Gorissen, Vincent Kint, Tomas Bogataj, Robbie Goris (verslag) 

Op verzoek van Dries Gorissen werd een week eerder een voorstel voor uitstippelen van vaste 
ruimingspistes op kaart uitgewerkt. Tijdens het terreinbezoek werden knelpunten bij 
toekomstige exploitaties in het Grootbos en het theoretische ruimingspiste-voorstel besproken. 

Het Grootbos ligt tegen een lemige helling (vnl. Aba-bodems, ook klei), herbergt bijzondere 
flora (Ferrarisbos in Zuid-Limburg!!), bronzones, dassenburchten. De zones met oude bomen 
zullen in het beheerplan aangeduid worden als zones waarin niet meer ingegrepen wordt. Een 
belangrijk deel van het bos is nu echter 20-40 jaar oud (opgeplant met inheems loofhout na 
vnl. populier) en in deze bestanden wil men in de toekomst nog wel exploiteren, zij het met 
bijzondere aandacht voor de uitvoering van de exploitatie. Omwille van deze redenen wensen 
de auteurs van het beheerplan gebruik te maken van vaste ruimingspistes, maar hier bestaan 
ook argumenten tegen (rechtlijnigheid, onnatuurlijk uitzicht, beperken van latere 
keuzemogelijkheden). 

Desalniettemin is dit hét bos bij uitstek om op een doordachte manier vaste ruimingspistes aan 
te duiden: kwetsbare bodem en vegetatie, jonge bestanden, nog geen toekomstbomen 
aangeduid, buitengewoon productiepotentieel. Waarschijnlijk zal men dit uitstellen tot het 
tijdstip van de eerste (verkoopbare) dunningen. Nu al aanduiden van de uitsleeppistes zou 
echter het voordeel bieden van toegankelijkheid van de bestanden voor jeugdverpleging, 
minimaliseren van beperktere keuzemogelijkheden voor toekomstbomen en meer zekerheid dat 
bij exploitatie niet ondoordacht door de bestanden gereden wordt met zware machines. Het 
markeren van de pistes net voor de eerste dunning blijft evenwel de meest praktische 
werkwijze. 

Eerste aandachtspunt was een hakhoutbestand, waar in het beheerplan hakhoutbeheer met 
enkele overstaanders voorzien wordt. Het gaat hier dan wel om kleine sortimenten; toch mag 
niet over het hoofd gezien worden dat dergelijk brandhout hoogstwaarschijnlijk met een tractor 
met kar in de winter geruimd zou worden. Ook in dergelijke hakhoutbestanden bieden vaste 
ruimingspistes om de 30-40 m voordelen om overmatige bodemschade te vermijden. 

Verder bleek op terrein dat het voorgestelde patroon van bosontsluiting mogelijk niet optimaal 
bruikbaar is in praktijk, omdat de toestand van de boswegen technisch gezien mogelijk 
onvoldoende is om intensief machineverkeer te verdragen. Anderzijds werden deze wegen bij 
vroegere exploitaties ook gebruikt (waarschijnlijk met diepe insporing en herstel achteraf). Hier 
dient de afweging gemaakt te worden tussen het nut van verbeteren van de boswegen 
(profilering, verharding), kosten en ecologische waarde van de wegen (specifieke flora!). De 
natuurlijke staat van de wegen behouden (onverhard!!) en mogelijke ongemakken bij 
exploitatie erbij nemen lijkt hier aangewezen. Strenge exploitatievoorwaarden voor droge 
weersomstandigheden kunnen al zeer veel schade aan de wegen vermijden. 

Iets wat vanachter een Gontroods bureau niet zichtbaar was, zijn specifieke 
terreinomstandigheden zoals bronzones en venijnige hellingen. Het voorstel van ruimingspistes 
is daarom zuiver theoretisch. 

Indien men ruimingspistes zou willen uitzetten, is het zeer belangrijk eerst het bos te verkennen 
en aandacht te besteden aan afvoerwegen van het hout (boswegen), transportgrenzen, 
afvoerrichtingen en aanwezigheid van te mijden zones zoals bronnen. Dit maakt ook dat 
theoretische technische vereisten van ruimingspistes (bv. 40 m tussenafstand, 3-4 m breed, 
rechtheid) moeten wijken voor specifieke terreinomstandigheden. Bovendien komen er bij het 
aanduiden van ruimingspistes automatisch enkele kronkels in, wat het onnatuurlijk aandoende 
inkijkeffect teniet doet én groeien ruimingspistes enkele jaren na gebruik weer dicht met 
struiken. 

Het dominante bodemtype (Aba) is naar natuurlijk herstelpotentieel toe veel gunstiger dan 
meer gedegradeerde bodems zoals bijvoorbeeld de Abc-bodems van Zoniën. De bodem van 
Grootbos heeft een veel hoger niveau van biologische bodemactiviteit (gravende organismen 
zoals mollen, mestkevers, regenwormen) dan zure leembodems, zodat mogelijke 
exploitatieschade (instulping, compactie, verstoren van de biologisch actieve laag) sneller 
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herstelt. Het blijft echter een leembodem, die bij natte weersomstandigheden zeer gevoelig is 
voor verdichting. Het bos is bovendien gelegen tegen een helling én huisvest zeer waardevolle 
flora. 

Bij gebruik van vaste ruimingspistes worden bomen in de ‘tussenzones’ bijgetrokken met een 
lier. Dit geeft wel sleepschade (oppervlakkige verstoring), maar dergelijke verstoring herstelt 
van nature ettelijke malen sneller dan bodemverdichting. Oppervlakkige verstoring door slepen 
is ecologisch gezien vergelijkbaar met wroetende dieren en windval. Extensieve 
bodemverdichting door exploitatiemachines heeft geen ecologisch equivalent. Vertrappeling 
door dieren verdicht pleksgewijs en heeft bovendien verhoogde activiteit van (gravende) 
mestkevers en andere fauna tot gevolg. Plekken waar bomen staan of vallen vertonen ook sterk 
verdichte bodem, maar door de aanwezigheid van dood hout (energiebron voor een hele 
voedingsketen van saprofieten!) wordt de bodem op die locatie losgewerkt door bioturbatie. 
Verdichten met een machine laat echter geen biotische energiebron achter voor ‘herstellende’ 
organismen. 

Conclusie: 

Omwille van de hoge ecologische waarde is het niet meer dan logisch dat de oudere delen van 
het bos en de bronzones worden aangeduid als zones waarin niet meer geëxploiteerd wordt. 

Voor de jongere bestanden, waarin toekomstige exploitatie wel gewenst is, is het aangewezen 
om de 30-40 m vaste ruimingspistes aan te duiden. 

Reactie houtvester: 

beste collega's,  

Ik heb uw verslag even doorgelezen. Het gebruik van regelmatige, systematische, rechte en 
zogenaamd "vaste" houtexploitatiewegjes is een ervaringsgebruik dat voornamelijk stamt uit 
houtexpoitatiebosbouw doorgaans in homogene coniferenbestanden; bij onze Duitstalige 
collega's heeft men het dan over "eine Gasse", of Rückegasse; al dan niet in hellende 
bestanden gebergtebos of ook op vlakke plateaugedeelten. 

Nu denk ik toch dat een dergelijk dambord-gasse-systeem helemaal niet aangewezen is voor 
ons specifiek verscheiden staakhout-/ en dichtwas-loofbosje te Genoels. Ik heb enkele 
elementen dienaangaande al eens aangehaald :  

� het Grootbosje is zeer klein; elk bestand heeft bos- of veldwegen rond zich of tussen 
zich op afstanden van hooguit 100 m, of korter. Het hellende "putjesbos" heeft ook 
maar een maximale diepte van 120 m, of een 4-tal boomhoogtes.; Ik vind dat, als we 
nu in kleine bestandjes van blokken die nauwelijks 100 m bosdiepte hebben, daar ook 
nog een tussenwegjes moeten gaan maken, dat we dan toch zeer erg versnipperend 
bezig zijn. 

� de bestanden zijn nog jong, en de eerstvolgende beheerplanperiode zullen we nog 
geen echt belangrijke houtverkopingen houden, toch zeker niet de eerste 10; de 
meeste bestandsverplegingsmaatregelen (zuiveringen in de dichtwassen, eerste 
selectieve dunningen in de staakhouten) zullen door onszelf in eigen regie worden 
doorgevoerd. Als we dan zo 10 à 15 jaar verder zijn, zal de situatie er al flink anders 
gaan uitzien. Daarna kunnen we ons pragmatisch gaan beraden hoe nadien een 
houtkoopman door ons moet bijgestuurd worden; o.a. met eventuele specifieke 
bepalingen in het lastenboek van houtverkoping;  

� boswegen kunnen door exploitatievoertuigen bereden worden; de boswegen dienen 
ervoor om gebruikt te worden; indien het natuurlijke boswegen betreft op zachtere 
bodems, dan is het te verwachten dat daarin wielsporen kunnen ontstaan; de bosweg 
kan wel daarna terug worden hersteld en geëgaliseerd en/of terug rond gelegd 
worden. In de bestanden evenwel wensen we géén diepe wielsporen. In de kleine 
loofbosjes op lemige bodems zijn wij er helemaal geen voorstander van om daar zwaar 
te beginnen bekiezelen of anderszijds verharden om dan "goede" boswegen te krijgen 
waarin je geen wielsporen meer ziet. 
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� nog een opmerking : zijn bepaalde boomsoorten ook geen erg goede "herstellers" op 
bepaalde delen bosbodems die ongelukkigerwijs compleet zouden kapot gereden zijn? 
ik denk specifiek aan Zwarte Els, evt. ook Linde, Europese vogelkers, hazelaar, etc, 
etc; via hun wortelwerking ?  

vriendelijke groeten,  

Ghislain Mees 

e) Discussie werktekst bosontsluiting in West-Vlaanderen, 29 juli 2004 

Aanwezig: Danny Maddelein, Erik Malfait, Mark Ysewijn, Inge Serbruyns, Katrin Goyvaerts, 
Jasper Wauters, Robbie Goris (verslag) 

In het bos Kortekeer te Beselare werd een exploitatie met vaste ruimingspistes bekeken en de 
algemene problematiek rond bosexploitatie besproken. Kortekeer is een voorbeeld van 
overmatige schade, opvallend veel schade aan bomen door slechte exploitant. Pitrus verraadt 
verdichting van de zandleembodem. 

Aangeduide ruimingspistes werden behoorlijk goed gevolgd, hoewel er hier & daar wel van 
afgeweken is met de exploitatiemachine (skidder). Tijdens de (natte) winter kwam een 
plaatselijke boer kruinhout halen met een kleine tractor met kar, met extra bodemschade en 
redelijk diepe insporing op de pistes tot gevolg. De pistes werden onlangs geëffend door 
arbeiders van B&G, om ze ook als wandelweg te kunnen gebruiken. Tracé was goed gekozen in 
het eerder kleine, U-vormige bos. Hier en daar viel het te smal uit (krappe 3 m), met schade 
aan randbomen tot gevolg. Dit voornamelijk omdat eerst de dunning werd aangeduid, en dan 
pas de pistes. Dit gebeurt beter omgekeerd (natuurlijk op basis van terreinkennis van 
boswachter!). 

De houtvester is zelf een voorstander van het gebruik van vaste ruimingspistes in de meest 
kwetsbare bossen (moeilijke bodems, voorjaarsflora). Voor naaldhout op minder kwetsbare 
zandgrond vindt hij dit niet noodzakelijk. 

Opmerkingen op de tekst: herstel van grind-boswegen is zeer duur, en één stapelplaats per 3-4 
hectare bos lijkt veel te veel. Verder hebben de kunde van de exploitant en de 
weersomstandigheden, naast het aanduiden van ruimingspistes, een ontzettend grote invloed 
op de goede afloop van een exploitatie. Deze factoren zijn echter moeilijk te beïnvloeden door 
de beheerder (verplicht openbare verkoop, slechts een drietal exploitanten in West-Vlaanderen 
en het Belgisch weer...). Bovendien is de wetgeving rond exploitatie verouderd; ze stamt uit de 
jaren 1800 toen hout nog een duurbetaalde grondstof was. 

f) Discussie werktekst bosontsluiting in Groenendaal, 31 augustus 2004 

Aanwezig: Patrick Huvenne, boswachters van de 3 gewesten, Evy Ampoorter, Robbie Goris 
(verslag) 

Op de houtvesterij werd zeer kort de inhoud van de discussietekst geschetst, met de nadruk op 
het hoe & waarom van inrichten van vaste ruimingspistes. De wenselijkheid van 
detailontsluiting werd in het bos bediscussieerd. 

Object 1: eerste dunning in het gebied van boswachter Erik Bartholomees 

In de marge van uw schrijven van vandaag heb ik één bedenking. Bij exploitaties met zware 
machines wordt er steeds van uitgegaan dat het over het slepen van zware stammen gaat. De 
laatste jaren echter zie ik op het terrein meer en meer het gebruik van zware timberjacks of 
tractoren (= skidder) voor het slepen van brandhout. Ik stel vast dat het voor sommige 
exploitanten voordeliger is om kleine maten naar de bosweg te slepen, te transporteren en per 
m³ aan een fabriek te verkopen. 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de loten 34, 35 en 36 van het dienstjaar 2004, die naast elkaar 
gelegen zijn en van ongeveer dezelfde kwaliteit zijn. Deze 3 loten zijn ongeveer gelijktijdig in 
maart bewerkt, toen de weersomstandigheden optimaal waren. 
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lot 34 : Is uitgesleept met een timberjack, behalve de allerkleinste maten. 

lot 35 : Hiervan zijn de grootste maten uitgesleept met een landbouwtractor en de andere helft 
traditioneel ter plaatse op meters gezaagd. 

lot 36 : Het volledige lot is traditioneel op meters gezaagd en ter plaatse gekloven. (Erik) 

 

In het terrein zijn duidelijke verschillen te zien; schade aan bodem en bomen is onaanvaardbaar 
in het perceel waar met een zware skidder kleine boompjes geruimd zijn. Dit is relatief simpel 
op te lossen: als je voor jonge bestanden een maximum tonnage van 6-7 ton in de 
bijzondere voorwaarden zet, zijn zware skidders bij voorbaat uitgesloten. 

Vaste ruimingspistes zijn in dergelijke (jonge) bestanden niet echt gewenst door de beheerders 
omdat ze er van uit gaan dat dit de kwaliteit van de bomen nadelig beïnvloedt. Bovendien 
wordt een tussenafstand van 40 m als véél te kort aanzien. Praktijk bewijst echter dat 
afstanden van veel verder dan 40 m praktisch onwerkbaar worden voor het uitkabelen. Dat 
ruimingtracés een meerwaarde bieden tegen dat de bestanden ouder zijn, wordt niet echt 
geloofd. 

Problemen met begripsafbakening: weg, piste, tracé, ruimingsweg, ... 

Hierover moet duidelijkheid bestaan om een vruchtbare discussie kunnen te voeren. Een weg is 
een verhard tracé dat zonder problemen door normale voertuigen kan gebruikt worden, 
bijvoorbeeld de dolomietwegen door het Zoniënwoud. Een ruimingspiste of ruimingstracé of 
uitsleeppiste of wat dan ook is ONVERHARD. De historisch gegroeide ruimingswegen in Zoniën 
zijn dat ook, en zijn bruikbaar. Exploitatie van vaste ruimingspistes doet niets af aan het heel 
belangrijke principe van exploitatie op leembodems: RUIMEN BIJ DROOGTE. Het voorbeeld op 
het Waalse Gewest bewijst dit: daar werd zwaar hout geruimd terwijl er in het Vlaamse deel al 
2-3 weken een ruimingstop was ingesteld wegens te natte bodem. Het gevolg was insporing 
van ruimingswegen tot bijna een meter diep! Door het verkeer te spreiden zou je dergelijke 
acute (zichtbare!) schade kunnen vermijden, maar met dan onvermijdelijk vlaksgewijze schade 
tot gevolg. Conclusie: bij nat weer ruimingstop instellen; bij droogte kunnen ruimingspistes 
zonder al te veel problemen gebruikt worden (zie voorbeeld zware dunning aan de Zevenster). 

Bodemcompactie en zichtbare bodemschade 

Over het feit dat bodemcompactie zeer zware problemen stelt voor natuurlijke verjonging is 
men het roerend eens. Of het gebruik van vaste ruimingspistes iets zou oplossen, is niet zeker. 
Het enige wat vast staat, is dat je de bodem zeker in een erg verdichte toestand houdt als je 
blijft kriskras rondrijden met zware tuigen. 

Perceptie van verschillende schadevormen is een probleem: een sleepspoor dat getrokken 
wordt bij het uitlieren van een boom (EXTREEM ZICHTBAAR) vindt men schade, rondrijden met 
een machine met een aslast van naar schatting (12/2 + 5 = 11) 11 ton (ONZICHTBARE 
COMPACTIE) niet. Ter vergelijking, als de mens met zijn technologie zich niet zou moeien, zou 
er wel eens een groep everzwijnen passeren die een meter diep woelen. Vallende bomen 
compacteren de bodem, maar blijven dan enkele tientallen jaren liggen als energiebron voor 
allerlei organismen, die de bodem weer los maken. Een zware machine die de bodem verdicht 
maar geen energiebron achterlaat voor woelende bodemorganismen, heeft geen ‘natuurlijke’ 
evenknie. 

Aan de ZW-kant van het Zoniënwoud gebeurde in het kader van het verjongingsonderzoek van 
Zoniën een exploitatie met vaste ruimingspistes om de 27 m. Resultaten wezen uit dat de 
indringingsweerstand niet vergrootte door berijden met zware tuigen (= bodem is al zeer 
compact!). Resultaten van enkele andere experimentjes zijn heden nog niet beschikbaar4. In 

                                                
4 Ondertussen gepubliceerd: De Vos, B. 2005. Bodemcompactie en de invloed op de natuurlijke 
verjonging van Beuk in het Zoniënwoud. IBW.Bb R 20005.004 
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het terrein valt de weelderige groei van grassen en bramen op; het betreft immers een lichting 
van het bestand om de beukenverjonging na oppervlakkige bodembewerking ruimte te geven. 
Helaas, door vertraging met verkoop- en exploitatietermijnen, zijn de zaailingen afgestorven... 
De ongunstige fysische bodemtoestand zal hier ook wel niet vreemd aan geweest zijn. Wat in 
deze context wel van belang is, is dat er in dit bestand géén diepe sleepsporen te zien 
waren, ondanks het feit dat er met vaste ruimingspistes en lier gewerkt was! Ook stelden de 
verkoopvoorwaarden volgens de beheerder maar weinig specifieke problemen voor de koper-
exploitant. 

Historische ruimingswegen 

Bijna overal in het bos komen historische ruimingtracés voor. Het zijn tracés in het bos langs 
waar hout het beste kan afgevoerd worden: enige uitweg door topografie, lokaal drogere 
plaats, om de zoveel meters om gemakkelijk brandhout te ruimen met een tractortje. Een 
documentatie en optimalisatie van dit netwerk zou al zeer veel bijbrengen. Het gaat 
hierbij immers om tracés die al vaak gebruikt zijn om hout te ruimen (met paarden, tractoren, 
skidders) en die daar nog steeds voor kunnen dienen. Wat nu kan gebeuren (en helaas ook 
gebeurt) is dat exploitanten de historische tracés niet weten liggen, en ongelukkigerwijs 10 m 
verder een evenwijdig tracé bij maken. Dit is vermijdbare bodemschade!!  

g) Discussie werktekst bosontsluiting in Limburg, 3 september 2004 

Aanwezig: Erik Van Boghout, Gui Winters, Griet Beckers, Dries Gorissen, Benny Mathijs, Jan 
Cox, Evy Ampoorter, Robbie Goris (verslag) 

In houtvesterij Hechtel worden al vaste ruimingspistes aangeduid in jonge naaldhoutbestanden, 
met tussenafstanden rond de 16 m. Voor het principe van vaste ruimingspistes is men dus wel 
te vinden, maar enkel voor jonge bestanden. Voor oudere bestanden met voldoende ruimte 
tussen de bomen (en vaak nog exploitatie met trekker met klem, soms nog paard) wordt het 
aanduiden van tracés niet zo nuttig geacht. Bodemkwetsbaarheid van zandgrond wordt laag 
ingeschat; men vindt vaste ruimingspistes veel relevanter voor bossen op leembodem5. 

De wenselijkheid van vaste ruimingspistes zal op terrein bediscussieerd worden (met HV Bree 
en Hechtel) in bos Van Soest op 22 september 2004. Voor HV Hasselt wordt een excursie naar 
een voorbeeldbos overwogen, mogelijk gemeentebossen Putte (NL). 

De afstand tussen ruimingspistes in jonge bestanden is nog een punt van discussie: in plaats 
van tussenafstanden véél te krap te vinden, opteert men eerder voor 16 m tussenafstand dan 
de voor naaldhout gebruikelijke 20 m. Dit omdat machinisten 16 m beter vinden, ze hebben 
dan immers beter zicht in het bestand en moeten de kraanarm niet op volle lengte gebruiken 
(meer hefkracht). Een afstand van 16-18 m is trouwens wat men doorgaans verkrijgt als de 
harvestermachinist zelf zijn weg mag zoeken door het bos. Hierbij komt men echter al in de 
buurt van de 30% oppervlakte in pistes, tegenover 20% met 20 m tussenafstand. Met krappere 
afstanden beperkt men wel eventuele velschade. 

Men stelt zich de vraag in welke mate het Bosbeheer eisen kan stellen aan kopers/exploitanten 
m.b.t. de exploitatiemethode. Nu is het zo dat voor sommige loten bijzondere voorwaarden 
gesteld worden (bv. ruimen met paard), maar dat een exploitant die geen paard heeft toch een 
uitzondering kan krijgen om met een lichte tractor te exploiteren. Hier moet natuurlijk de 
afweging gemaakt worden tussen noodzakelijkheden voor het bosbeheer en uitsluiten van 
exploitanten met onaangepast materieel. Verder is er nood aan technische keuringseisen voor 
bosbouwmachines; nu gebeurt dit zonder objectieve normen. Ook moet bekeken worden in 
welke mate extra voorwaarden binnen het kader van het Bosdecreet vallen. 

                                                
5 De beheerders van die bossen op leemboden vinden net het omgekeerde, dat ruimingspistes 
thuis horen in homogene naaldbossen op zandgrond en niet in rijk gestructureerde loofbossen 
op leem.  
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h) Discussie werktekst bosontsluiting in Antwerpen, 17 september 2004 

Aanwezig: Cyreen Knockaert, Arnold Caluwe, Patrick Engels, Werner Verhoeven, Xavier Hamers, 
Robbie Goris (verslag) 

Enkele argumenten tegen het systematisch toepassen van vaste ruimingspistes werden 
aangehaald:  

� piste van 4 m om de 20 m, randzone met beschadigde bomen, dan blijft nog weinig 
‘ongeschonden’ oppervlakte over 

� vakken van 20 m breed aanplanten en pistes open laten is niet bevorderlijk voor 
ontwikkeling van jonge bomen 

� als er natuurlijke verjonging op de pistes komt, is het zonde om ze na 12 jaar voor de 
volgende dunning plat te rijden 

Belangrijke aandachtspunten bij de werktekst bosontsluiting is dat de economische nadruk veel 
te sterk is. Bos & Groen werkt aan multifunctioneel bosbeheer, en dat komt onvoldoende aan 
bod in deze tekst. Jaarrond-exploitatie en schoontijd zijn ook zo’n zaken. Specifiek voor de 
provincie Antwerpen zijn alle punten m.b.t. hellingen overbodig. Ook de vrees dat 
bosbouwmachines steeds groter worden, en dat door aanduiden van vaste ruimingspistes de 
druk om zwaardere machines in te zetten sterker wordt, werd geuit. 

Richtlijnen voor ruimingspistes moeten voldoende gediversifieerd worden. Vlaamse bossen zijn 
te verscheiden om al te eenvormige aanpak toe te passen. (opm: kwetsbaarheidskaart geeft 
hierbij eerste indicatie). Leembossen op hellingen zijn anders dan de meeste Antwerpse bossen. 

Voor jonge bestanden is men overtuigd van het nut van aangeduide ruimingspistes. Jonge 
naaldhoutbestanden krijgt men bijna alleen nog gedund als er een harvester in mag. Voor 
oudere bestanden, waar meer ruimte is, is men veel minder overtuigd van de meerwaarde van 
ruimingspistes. Nu is het zo dat elke 12 jaar de boswachter bekijkt langs waar het meest 
gunstige ruimingstracé loopt. Ruimingspistes vastleggen wordt dan als een beperking van 
beheerkeuzes beschouwd. Voor verschillende beheeringrepen op verschillende plaatsen rijden, 
wordt niet als een probleem beschouwd op zandgrond. 

Centraal in deze discussie staat het gebrek aan kennis over gevolgen van 
bodemcompactie op zandgrond. Lopend thesisonderzoek moet hierover deels uitsluitsel 
brengen6 (inzet harvester en forwarder op zandgrond). Over bodemherstel blijven ook nog 
vragen onbeantwoord. 

Het verhaal van natuurlijke verjonging na exploitatie leeft sterk bij beheerders van bossen op 
zandige bodems. Dit is een algemeen optredend verschijnsel, maar men mag niet uit het oog 
verliezen dat:  

� een landbouwtractor (2-3 ton) die met een klem langhout uitsleept de bodem 
oppervlakkig verstoort, en zo een goed kiembed maakt 

� een forwarder daarentegen korthout uitrijdt, eerder weinig bodemverwonding 
veroorzaakt maar volledig geladen wel ergens tussen 20 en 30 ton weegt 

Indien verjonging meer voorkomt op ruimingspistes dan elders in het bestand zou het 
inderdaad zonde zijn om er over te rijden bij een volgende dunning. Vermoedelijk is dit niet zo, 
omdat uitwerking van forwarder (bodem samendrukken met grote hydrostatisch aangedreven 
bosbouwbanden) anders is dan klassieke exploitatie met trekker (stammen slepen, mechanisch 
aangedreven wielen met grof profiel). 

Rond het thema exploitatieplan kwamen volgende punten aan bod:  

� extra werkbelasting voor de boswachter 

                                                
6 De resultaten hiervan zijn ondertussen bekend. Ampoorter (2005) toonde duidelijk aan dat 
harvesters en forwarders bodemverdichting veroorzaakten op zandgrond, zelfs als ze maar één 
keer passeren.  
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� huidige systeem van mondelinge instructies van de boswachter werkt ook (hoewel niet 
voldoende voor FSC, toekomst?) 

� praktisch voordeel van een exploitatieplan is dat het de boswachter ondersteunt bij het 
geven van instructies, en dat het deze formeler maakt 

� enorm voordeel bij houtverkoop is dat een exploitatieplan voor alle potentiële kopers 
dezelfde objectieve informatie voorlegt. Dit laat hen toe hun prijs gemakkelijker uit te 
rekenen, is een verzekering voor de boswachters dat zij aan alle geïnteresseerden 
dezelfde voorwaarden uitleggen en vermijdt discussie over mondelinge instructies 
achteraf. 

Kort samengevat vindt men dat een exploitatieplan een meerwaarde kan bieden, mits goed 
afbakenen van de informatie die er moet instaan (exploitatieplan wordt ruimer gezien dan een 
schets van de ruimingspistes), en met enig voorbehoud m.b.t. extra werk. 

1.3.2 Conclusies bij de discussies 

De discussie over de ‘werktekst bosontsluiting’ werd benut om met beheerders te praten over 
vaste ruimingspistes, maar ook over de toestand van bosexploitatie in Vlaanderen in het 
algemeen. Dit leverde waardevolle input voor het aanpassen van de tekst over bosontsluiting 
en gaf een aantal terreinervaringen en specifieke aandachtspunten m.b.t. bosexploitatie mee. 
Hierna worden de voornaamste bevindingen opgelijst. 

a) Knelpunten 

10. Perceptie van bodemschade door beheerders is het voornaamste 
struikelblok in de discussie over vaste ruimingspistes. Onzichtbare 
bodemschade zoals bodemcompactie wordt als weinig relevant beschouwd. 
Beheerders zijn zich bewust van het risico van irreversibele bodemschade, met 
gevolgen voor bijvoorbeeld natuurlijke verjonging, maar gaan snel voorbij aan het 
voorzorgsprincipe om praktische redenen. Het probleem hierbij is dat het om 
onzichtbare schade gaat, waarvan de bomen niet ter plekke dood vallen. Hierdoor 
spreekt dergelijke schade weinig tot de verbeelding, met onvoldoende aandacht voor 
het vermijden ervan tot gevolg. 

- Begripsverwarring en onduidelijkheid over het concreet uitzicht van vaste 
ruimingspistes. Al te snel worden psychologische bezwaren tegen het gebruik van 
vaste ruimingtracés gestaafd met argumenten als rigoureuze geometrische patronen, 
onnatuurlijke rechte lijnen, breedte, verlies aan productieruimte, verlies van 
kwaliteitsontwikkeling van jonge bestanden, beperken van keuzemogelijkheden, ... tot 
waanbeelden als grondwerken en verharding toe. 

- In oudere bestanden, waar voldoende ruimte is om met machines door te kunnen, 
vindt men het aanduiden van vaste ruimingspistes vaak een overbodige investering, 
tot zelfs gewoon overbodig. Dit is natuurlijk te herleiden tot de perceptie van (vaak 
onzichtbare) bodemschade. Ruimingspistes aanduiden in jonge loofhoutbestanden (= 
investering) wordt vaak niet als meerwaarde beschouwd voor latere beheeringrepen. 

- Voor jonge naaldhoutbestanden vinden beheerders het aanduiden van vaste 
ruimingspistes op het tijdstip van de eerste dunning een goed idee. Het is op veel 
plaatsen ongeveer de enige manier om eerste dunningen verkocht te krijgen (inzet van 
harvester) en is dan noodzakelijk om toegang voor machines in het bestand te 
voorzien. 

- In de houtvesterijen waar men al ervaring heeft met vaste ruimingspistes, streeft men 
naar een tussenafstand van slechts 16 m omdat dit gemakkelijkst werkt met een 
harvester (hoewel 20 m aangewezen is). In de meeste gevallen, in houtvesterijen met 
voornamelijk loofhout, vindt men bv. 40 m tussenafstand al véél te dicht, voornamelijk 
omdat de pistes of tracés (onverhard) te veel als wegen beschouwd worden. 

- De wenselijkheid van ruimingspistes is overal gelinkt aan de kwetsbaarheid van 
bodems: voor zandbodems vindt men dat deze weinig kwetsbaar zijn en geen 
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specifieke maatregelen vragen, maar dat eerder op kwetsbare leembodems 
ruimingtracés nodig zijn. Ironisch genoeg vindt men in de leemstreek dat vaste 
ruimingspistes thuis horen in de Kempense naaldbossen, en niet in een gevarieerd 
loofbos... 

- Er is vraag naar technische normen voor bosbouwmachines ter ondersteuning 
van de houtvesters en de boswachters bij het beoordelen van exploitatiemachines. Er 
is een duidelijke nood aan vorming over bodemschade: hierover is voorlopig nog te 
weinig kennis beschikbaar, zodat de discussie daar meestal vast loopt. 

- Voor volledig gemechaniseerde houtoogst zijn vaste ruimingspistes geen nadeel bij 
houtverkoop, integendeel zelfs. Bij klassieke langhoutexploitatie, wanneer dus het 
gebruik van een lier zou vereist zijn, is de ‘extra’ voorwaarde wel een reden om 
ongerust te zijn voor lage houtprijs of onverkoopbaarheid van een lot. 

- Inloop van recreanten wordt in drukbezochte bossen (Meerdaal, Zoniën) als een 
groot probleem beschouwd. Bewust of onbewust onwetende recreanten gebruiken 
immers alles wat enigszins op een wandelpad lijkt als dusdanig. Zeker voor 
ruimingspistes met 2 aansluitingen op boswegen wordt dit als een sterk probleem 
gezien. Huidige exploitatietracés lopen meestal dood in het bestand, en kunnen dus 
geen verbindingsfunctie vervullen. Argumenten hiertegen zijn dat ‘probleemrecreanten’ 
meestal maar een klein percentage uitmaken. Bovendien zijn ruimingspistes na een 
exploitatie niet meteen de handigste wandelpaadjes: modder, spoorvorming, takhout, 
etc. 

b) Praktische problemen 

11. Hoe markeren, in sommige bossen principieel bezwaar tegen verf 

- algemeen: het gebruik van een lier is een weinig populaire exploitatievoorwaarde, erg 
belastende arbeid, regionaal weinig tot geen machines met een lier beschikbaar 

- problemen met uitlieren van zwaar loofhout: sleepspoor (extreem zichtbaar!), wat 
met zeer zware stammen (bv. beuk > 300 cm omtrek), gemakkelijker om met zware 
klemskidder naar elke boom te rijden 

- extra werk van uitzetten van pistes, controle op gebruik van pistes (boswachter) 

- gebruik van ruimingspistes vergt gerichte velling, iets wat nu vaak niet gebeurt als 
veller en ruimer apart werken 

- wat met verjongingsgroepen: pistes beplanten of niet, moet hout door of langs een 
verjonging geruimd worden, ...? Ook het vermeende optreden van natuurlijke 
verjonging op sleepsporen is een vaak gebruikt argument tegen het vastleggen van 
ruimingspistes 

- bij gebruik van vaste ruimingspistes tijdens natte bodemtoestand vreest men voor 
zeer diepe insporing (naar analogie met een slecht voorbeeld in het Waalse deel van 
Zoniën). Dit gaat echter voorbij aan een basisregel: exploiteren bij droogte op 
enigszins lemige bodem! 

- bijna geen ervaring met dergelijke exploitaties in Vlaanderen, daarom 
terughoudendheid tegenover ‘verandering’. 

c) Slotbemerkingen 

12. Belangrijk knelpunt: er is soms omzeggens geen inzicht van beheerders in de 
houtmarkt, bijgevolg geen idee van afzet, verwerking, vereisten van industrie en 
invloed van specifieke exploitatievoorwaarden op uitvoerbaarheid en kostprijs van 
exploitatie. Dit stuk onwetendheid zorgt voor extra terughoudendheid bij het 
overwegen van vaste ruimingspistes. 

- Veralgemeend invoeren van vaste ruimingspistes vraagt extra tijd van en vorming 
voor beheerders. Ook tijd voor terreincontroles en vorming van exploitanten zijn 
kritische succesfactoren!  
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- Systeem van openbare verkoop aan de meest biedende maakt het lastig om 
specifieke exploitatievoorwaarden (type machine bv.) strikt op te leggen. 

- Kruinhout vormt vaak een probleem, omdat dit doorgaans met onaangepast 
materieel geruimd wordt. Door de lage waarde van brandhout tegenover de arbeid die 
nodig is om het op te werken, en door een complex web van onderaanneming en 
doorverkopen, is het moeilijk de brandhoutruiming in goede banen te leiden, laat staan 
extra voorwaarden op te leggen. Idem hakhout. 

- Tot slot: bestandsontsluiting is geen losstaand feit. In het ruimere plaatje van 
exploitatie komt hierbij allereerst de beheerplanning kijken, maar ook onderhoud van 
verharde boswegen, opzoeken van transportgrenzen, voorzien van stapelplaatsen, 
werkplanning, ... 

d) Besluit: 

De meeste bezwaren van terreinbeheerders tegen exploitatie met vaste ruimingspistes is 
gebaseerd op psychologische bezwaren en perceptie van zichtbare tegenover onzichtbare 
exploitatieschade. Door gebrek aan ervaring met de techniek in Vlaanderen, spelen ook een 
aantal praktische problemen. Aan vaste ruimingspistes zijn vanzelfsprekend ook nadelen 
verbonden. Toch worden in veel gevallen de voordelen van vaste ruimingstracés onderkend, en 
is er grote bereidheid om op deze piste verder te denken. 

1.4 Exploitatievoorwaarden bij openbare houtverkopen 

De technische uitvoering van de exploitatie in openbare bossen in Vlaanderen wordt geregeld 
door algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden. Deze laatste worden per lot vastgesteld 
en omschreven in de houtcatalogus die per houtvesterij wordt opgemaakt. Het hout wordt dan 
traditioneel te koop gesteld in de maand oktober. 

Voor het dienstjaar 2004 (hout te kappen tussen najaar 2003 en najaar 2004) werden de 
exploitatievoorwaarden in de catalogi van 8 houtvesterijen onderzocht. In houtvesterij Bree 
werd in het dienstjaar 2004 geen hout verkocht. 

Enkele belangrijke factoren worden samengevat in de tabel in bijlage 3: exploitatietermijn, 
toepassen van de schoontijd, speciale exploitatievoorwaarden en overzichtelijkheid van de 
catalogus. 

Uit het onderzoek van de houtcatalogi blijkt dat er enkele kleine verschilpunten zijn naargelang 
de houtvesterij. Zo bedraagt de exploitatietermijn in de meeste houtvesterijen ongeveer 1 jaar, 
uitgezonderd in Gent (5,5 maanden). Het zwaartepunt van de houtverkopen ligt eind oktober, 
met één uitschieter van 7 november (Antwerpen). Het toepassen van de schoontijd varieert 
sterk: in sommige houtvesterijen bijna altijd standaard schoontijd (1 april tot 30 juni), in 
sommige alleen schoontijd bij uitzondering en in de meeste houtvesterijen geldt de standaard 
schoontijd met enkele uitzonderingen. De opmerkingen bij een individueel lot (bv. 
kaalkap/dunning, ruimen met paard, installatie waterwinning,...) variëren van gedetailleerd tot 
praktisch nihil. Enkele houtvesterijen voegen een kaart bij de catalogus (bv. Groenendaal), 
maar de meeste niet. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het tijdstip van de houtverkoop en de hieraan 
gekoppelde exploitatietermijn. De klassieke houtverkoop in oktober heeft namelijk volgende 
nadelen:  

� de boswachter moet de loten aanwijzen aan potentiële kopers in de drukke periode 
rond de Week van het Bos 

� veel hout verkopen in een korte periode maakt dat houtkooplui de loten niet of 
onvoldoende kunnen bezichtigen, met risico’s naar prijszetting en uitvoering van de 
werken toe 

� alvorens de exploitatie kan aangevat worden (afleveren kapvergunning) is het meestal 
eind oktober-begin november; op dit moment is de periode van het laagste 
bodemvochtgehalte meestal gepasseerd. 



Volume I: Literatuurstudie & de uitgangstoestand van bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden 

 109 

Het verlengen van de standaard exploitatietermijn is niet wenselijk, omdat de ervaring van 
beheerders leert dat de exploitatie dan gewoon tot op het laatste moment wordt uitgesteld. De 
2 volgende zaken kunnen door het Bosbeheer wel in overweging genomen worden:  

� spreiden van de houtverkopen doorheen het jaar 

� verlengen van de exploitatietermijn in kwetsbare bossen, bijvoorbeeld door de periode 
met ongunstige weersomstandigheden in rekening te brengen voor uitstel van de 
exploitatietermijn. 

Ook het uniformiseren van de houtcatalogi lijkt wenselijk, en dan voornamelijk het toevoegen 
van kaarten (exploitatieplan) en het overzichtelijk opsommen van speciale 
uitvoeringsmodaliteiten per lot. 

1.5 Vergoeding van bosexploitanten 

Exploitanten zijn meestal zelfstandigen die per stukloon vergoed worden. De afgelopen 20 jaar 
is die vergoeding weinig of niet gestegen. De typische vergoeding voor een exploitant bij 
kaalkap is 6 €/m³, en voor moeilijker exploitaties (dunning bv.) wordt 7,5-8 €/m³ betaald (pers. 
med. verscheidene exploitanten). Volledig gemechaniseerde houtoogst (met harvester en 
forwarder) kost ongeveer 13,5 €/m³ (pers. med. Bert Wierbos). Zeer moeilijke exploitaties, 
uitlieren in natte percelen bijvoorbeeld, wordt per uur vergoed (afhankelijk van de machine 30-
50 €/u). 

Een loon van 6-8 €/m³ laat weinig ruimte voor investeringen in opleiding en materiaal of voor 
het toepassen van speciale methoden. De vergoeding van het verschil tussen de gangbare 
exploitatie en het toepassen van sommige meer ecologisch verantwoorde technieken heeft een 
prijs, die moet ten goede komen aan de uitvoerder. Deze kan betaald worden met een 
verhoogde efficiëntie (investeren in opleiding en materiaal), met een deel van de winstmarge 
van de houtkoper of door een lagere houtprijs voor de boseigenaar. 

Vergoedingen en kosten zijn een moeilijke kwestie, die buiten het kader van deze studie vallen. 
Een open discussie hierover is wel wenselijk bij het invoeren van meer ecologisch 
verantwoorde houtexploitatiewijzen in Vlaanderen. 
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2 STAND VAN DE BOSEXPLOITATIE IN RELEVANTE EUROPESE 

LANDEN 
 

2.1 Inleiding 

In onze buurlanden bestaan verschillende tradities als het gaat over exploitatie en houtverkoop. 
In Duitsland bijvoorbeeld wordt veelal in eigen regie geëxploiteerd (met verkoop aan de weg, 
maar ook voorakkoord op stam en afrekenen op uitlossing), vaak met behulp van 
gespecialiseerde machines en er wordt veel aandacht besteed aan de milieu-impact van 
machinegebruik. In Nederland heeft de inzet van harvesters en forwarders een sterke groei 
gekend na de stormen van 1990, maar omwille van de overwegend zandige bodem wordt 
minder aandacht besteed aan de aansturing van de zware machines. In Frankrijk worden 
verschillende exploitatiemethoden toegepast, maar is sinds de storm van 1999 het aandeel 
gemechaniseerde houtoogst, ook van loofhout, aan het stijgen. Op de Britse eilanden is 
exploitatie met harvester en forwarder de standaardmethode in uitgestrekte 
naaldhoutplantages. 

Een gedetailleerde bespreking van alle toegepaste methoden of relevante landen zou hier te ver 
leiden. In plaats daarvan wordt als case-studie het verslag van een bosbouwexcursie naar de 
Duitse deelstaat Niedersachsen aangehaald. De tekst over goede praktijk bosexploitatie bevat 
ecologisch verantwoorde werkmethoden die vaak gebaseerd zijn op buitenlandse literatuur en 
praktijkervaringen. Op die manier worden goede beheerpraktijken uit het buitenland 
beschikbaar gemaakt voor de lezer van deze studie. 

2.2 Case-studie: bosexploitatie in Niedersachsen (D) 

De hierna volgende tekst is gebaseerd op het verslag van een bosbouwexcursie in het kader 
van het TWOL-project “Natuurvriendelijke houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare 
bodems”. Deze excursie vond plaats in Niedersachsen (D), van 23 tot 27 augustus 2004 op 
initiatief van Robbie Goris (Laboratorium voor Bosbouw, UGent). 

 

Organisatie:  

Jörg Kleinschmitt  

Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz  

Calenberger Str. 2 

30169 Hannover 

tel. 0511 – 120 22 84 

fax. 0551 – 120 99 22 84 

joerg.kleinschmitt@ml.niedersachsen.de 

 

2.2.1 NFA Bad Lauterberg 

23-8, Mr. Geske, Bad Lauterberg 

Bad Lauterberg ligt in het Harz-gebergte, in het zuiden van de deelstaat Niedersachsen. Het bos 
bestaat uit ongeveer 40% beuk, 60% fijnspar en nog een beetje vanalles. De komende 10 jaar 
zou die verhouding moeten omgekeerd worden, voornamelijk door onderplanten van oudere 
fijnsparbestanden met beuk. 
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NFA Bad Lauterberg heeft een uitgebreid takenpakket, waarvan ‘Maschinestützpunkt’ en 
‘Wegestützpunkt’ er enkele zijn. Het Forstamt (FA) heeft zelf 2 harvester-forwardersystemen, 
een drietal skidders en een bijhorende arbeidersploeg. Verder doet men veel beroep op 
zelfstandige ondernemers voor de houtoogst. ZIE CD. 

Mr. Geske van het FA gaf een uitgebreide theoretische inleiding op het thema ‘verantwoorde 
inzet van machines’, waarna we het bos introkken om een aantal voorbeelden te bekijken. 
Enkele belangrijke verschilpunten met de Vlaamse bosbouw zijn:  

� grotere schaal 

� homogener bossen met sterke economische functie 

� houtverkoop aan de weg 

� jaarrond exploitatie 

� PEFC-certificering 

� vergaande professionalisering van exploitanten (veiligheidsaspecten, 
beroepsvereniging (AfL), opleiding, investeringen) 

� positieve samenwerking tussen verschillende partners in de houtketen 

Het kader van ecologisch verantwoorde houtoogst is beschreven in het volgende boekje: 

� Umweltschonender Maschineneinsatz, 1992, Merkblatt 28, Niedersächsische 
Landesforsten, 38 pp. 

Dit boekje werd geschreven door een groep experten nadat er bezorgdheid was gerezen over 
de ongecontroleerde inzet van zware machines in het bos. Deel 1 geeft de basis weer: soorten 
exploitatieschade, risicopotentieel, omgang met brand- en smeerstoffen van grote machines, 
standplaats- en weersafhankelijke machine-inzet. Kern hiervan is een 
standplaatsclassificatie, verbonden met aanbevelingen voor de inzet van machines. Deel 2 
beschrijft hoe schade kan vermeden worden:  

� detailontsluiting van bestanden (vaste ruimingspistes) 

� jaarplanning 

� voorbereiding van de exploitatie (arbeidsopdracht, markering in het terrein, 
communicatie) 

� uitvoering van het werk 

� controle 

Tot slot wordt nog een voorbeeld van een exploitatieplan en tien geboden gegeven. 

Het Merkblatt is ondertussen 12 jaar oud, maar nog steeds actueel. De inhoud ervan dient 
gekend te zijn door alle Förster (= boswachters). Hiertoe werden sinds ongeveer 1994 
seminaries (in het bos) georganiseerd, en om de drie jaar herhaald. Tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomsten waren ook zelfstandige exploitanten en mensen van de AfL 
aanwezig. Voor de meest koppige Förster, die vasthielden aan de oude gewoonten, werden 
bijkomende seminaries georganiseerd. Ondertussen wordt de inhoud van het Merkblatt overal 
toegepast. 

De krachtlijnen van deze publicatie werden verwerkt in de PEFC-criteria, zodat hier met weinig 
extra inspanning kon aan voldaan worden (alle Landesforsten zijn gecertificeerd volgens PEFC). 
Volgende bijzondere randvoorwaarden zijn algemeen geldend in de Niedersächsische 
Landesforsten:  

� gebruik van biologisch afbreekbare olie en FPA-gekeurde machines (olie is duurder dan 
gewone, enige tegemoetkoming is steun voor ombouw van oudere machine naar bio-
olie; verder wordt exploitant gewoon duurder. FPA-Prüfung: zie KWF, http://www.kwf-
online.de/, voor overgang naar nieuwe machines voorziet men een redelijke termijn, 
maar na drie jaar is dat al ongeveer in orde) 

� enkel geschoolde arbeiders en machinisten 
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� overal vaste ruimingspistes: 4 m breed, tussenafstand 20 m, randbomen markeren 
met extra duurzame witte verf, pistes nummeren en vastleggen in GIS. Uitzetten 
gebeurt met kompas een meetlint en neemt ongeveer 3 u per hectare in beslag. 

� machineverkeer is strikt beperkt tot pistes 

� ruimingspistes worden gemarkeerd in een bestand op het tijdstip dat er een ingreep 
gepland wordt, dus niet op voorhand 

� alle markeringen gebeuren met verf of lint: wit voor de ruimingspistes, blauw voor de 
toekomstbomen en rood/oranje voor de te kappen bomen 

� banden van eigen machines minstens 600 mm breed, watervulling enkel voor 
harvester (voor stabiliteit) 

� inzet van machines is afhankelijk van hellingsgraad:  

- 0 - 35%: ‘befahrbahr’, bij voorkeur harvester-forwarder 

- 35 - 60%: moeilijk, inzet van skidder met kabel tot 200 m van op de bosweg 

- 60%: uitblijven; baten wegen niet op tegen kosten (+/- 10% van de 
oppervlakte van het gebied) 

Enkele specifieke zaken rond opleiding:  

� opleiding tot bosarbeider (Forstwirt) duurt 3 jaar 

� Niedersächsische Landesforsten beschikt over eigen opleidingsinstituut: NFBz 

� machinisten van harvester-forwarder systemen krijgen specifieke opleiding. Als 
aanvulling werden ze een week naar Zweden gestuurd, waar ze van machines 
moesten wisselen. Dit bevordert inzicht van de ene in het werk van de andere, en 
maakt dat het team beter functioneert. 

� beroepsvereniging AfL verzorgt eveneens cursussen voor haar leden, bijvoorbeeld 
om ecologische richtlijnen toe te lichten. Doelstelling van de voorzitter van AfL is 
hierbij om te komen tot een goede samenwerking tussen beheerders en ondernemers 
(voordelig voor beide partijen) 

Het te exploiteren houtvolume wordt vastgelegd in de jaarplanning. In de werkplanning voorziet 
men om de meest kwetsbare bossen bij gunstige weersomstandigheden te exploiteren. Dit 
maakt dat men planning nogal eens moet aanpassen. Exploitatie van beuken op natte bodem 
werd bijvoorbeeld 3 jaar uitgesteld, tot de droge zomer van 2003, toen de bomen in blad 
gekapt werden. Harvestermachinisten maken lange dagen in het gunstige seizoen (machines 
draaien dan 24/24) en nemen hun overuren op als het weer te slecht is. Bosarbeiders houden 
zich bijvoorbeeld bezig met onderhoud aan duikers als het te hard regent om te exploiteren. 

Alle hout wordt weliswaar aan de weg verkocht, maar voor 90% van het hout bestaat een 
voorafgaande overeenkomst met de afnemer (geschat volume). Afrekening kan wettelijk gezien 
niet met harvestermetingen. In praktijk wordt echter niet alles nog eens manueel nagemeten; 
het aantal stuks wordt geteld (verfstip) en verder gebruikt men tóch de harvestermetingen. 
Afrekening gebeurt bij uitlossing. Voor edele loofhoutsoorten wordt er jaarlijks een veiling met 
inschrijvingen georganiseerd (de stammen worden dan tentoon gesteld met een drive-through 
systeem). Vorig jaar haalde men zo een prijs van €5.555/m3 (!) voor een foutloze esdoornstam. 
Op niveau van het FA wordt er het ganse jaar door geëxploiteerd. Men werkt klantgericht 
(sortimenten) en ophalen van het hout gebeurt vaak just-in-time. Dit vraagt zware 
investeringen in het wegennet (4500 km, enkele 100-en kunstwerken, €0,30/m jaarlijks 
onderhoud), dat er bijna vlekkeloos bij ligt. Ondanks deze hoge kostenpost maakt men jaarlijks 
winst met de houtoogst. 

a) Object 1: dunning 80-jarig fijnsparbestand 

In dit bestand werd onlangs geëxploiteerd met harvester en forwarder na 4 weken regen. De 
overmaatse bomen zullen motormanueel geveld en met een kabelskidder aan de weg gebracht 
worden. De Forstamtleiter vreesde voor veel schade, maar deze beperkte zich voornamelijk tot 
een stuk gereden bosweg. De toestand van de ruimingspistes is OK. 
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Houtprijzen liggen ongeveer vast: pulphout (2 m) nu €28 (was vroeger 22), zaaghout van 5-6 
m €40-50, exportkwaliteit van 11,5 m nog meer. Prijzen zijn per kubieke meter en aan de weg. 
In vergelijking met Vlaanderen moet hiervan de exploitatiekost afgetrokken worden, om prijs op 
stam te schatten. 

In totaal werd in dit stuk bos 6.000 m3 gehamerd. Markering gebeurde met verf en papieren 
lint. In het bestand werden enkele foutjes gevonden, bijvoorbeeld dat met de machine was 
afgeweken van het uitgezette tracé van een piste, omdat de boswachter deze niet voldoende 
breed gemarkeerd had. Ook was er een boom met dubbele top en witte verticale streep (wil 
zeggen, boom op piste, weg te nemen) niet omgezaagd, waardoor er een doorgang van zeer 
krappe 4 m ontstond, met beschadiging van de wortels van een goede boom tot gevolg. Hier en 
daar was een dunningsboom vergeten. Dergelijke zaken beperken zich echter tot minder dan 
een geschatte 5% foutenmarge... 

b) Object 2: eerste dunning van beuk 

In FA Bad Lauterberg dunt men beuken voor het eerst wanneer een takvrije stam van 8 m 
bereikt is. Eindkap wordt trouwens voorzien bij een maximum diameter van ongeveer 80 cm 
(naaldhout ongeveer 60 cm), omdat de industrie zich niet meer interesseert aan dikkere 
bomen. De dunning in dit perceel werd volledig gemechaniseerd uitgevoerd (één van de eerste 
experimenten van harvester in loofhout) in september 2002. Op de niet-berijdbare stukken 
werd motormanueel gewerkt van op een machineweg (aangelegd met een bulldozer). Er werd 
in één keer 125 m3/ha weggenomen. 

Opvallend in het bestand is het veelvuldige voorkomen van overgroeide wonden van velschade. 
Dit is volgens Mr. Geske geen probleem. De ruimingspistes werden in 2002 om de 20 m 
aangeduid met gewone verf, die nu al grotendeels is weggespoeld; binnen enkele jaren zijn de 
pistes niet meer te herkennen. Nu zijn ze makkelijkst te onderscheiden aan de hand van 
vegetatie: pitrus en robertskruid. 

Kleine exploitaties in loofhout worden soms uitbesteed aan zogenaamde ‘Selbstwerber’, 
particulieren die een beetje brandhout komen zagen. Hiervoor bestaan standaardcontracten 
(veiligheidsuitrusting, waar mag gereden worden, ...). Het naleven van de voorwaarden wordt 
streng gecontroleerd; enkele dagen geleden was er nog iemand uit het bos gegooid. In het 
algemeen heeft men weinig affiniteit voor dit systeem, het vraagt meer toezicht en last dan het 
opbrengt. Vaak is schade toegebracht door onaangepast materieel met smalle banden ook 
groter dan wanneer men op grotere schaal professionals inzet. 

c) Object 3: dunning van 50-jarig fijnsparbestand (‘ministerbestand’) 

De dunning in dit bestand werd uitgevoerd in oktober 2003, waarna de bevoegde minister eens 
een kijkje kwam nemen. Het perceel is redelijk steil maar nog berijdbaar met machines (wel 
enkele meters vrije val waar ruimingspistes uitkomen op de bosweg). Struiklaag ontbreekt en 
de kwaliteit van de bomen is goed; een ideaal (homogeen) bestand voor exploitatie. De goede 
zichtbaarheid maakt dat de machinist zijwaarts ziet waar de volgende ruimingspiste zich 
bevindt, zodat hij kan beslissen of een boom vanaf de huidige dan wel vanaf de volgende piste 
gezaagd wordt. 

Het markeren van ruimingspistes, toekomstbomen en dunningsbomen gebeurde volgens de 
laatste inzichten: duurzaam wit, gewoon blauw, gewoon rood. Daar waar de vrije val naar de 
bosweg toe te hoog is, werden kruisvormige eindmarkeringen op de bomen gezet (zichtbaar 
voor de machinist vanuit het bestand). Van de pistes zelf is, op de witte verf na, weinig te zien: 
meeste takken zijn al verteerd en diepe rijsporen komen maar zeer plaatselijk voor. Netjes. 

 

Contact:  

Henning Geske 

Forstamtleiter 
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Niedersächsisches Forstamt Lauterberg 

Kupferhütte 2 

37431 Lauterberg 

tel./fax. (05524) 85 36 41 / - 65 

henning.geske@nfa-lauterbg.Niedersachsen.de 

 

2.2.2 NFA Bad Lauterberg 

24-8, Mr. Fuldinger, Bad Lauterberg 

Mr. Fuldinger is verantwoordelijk voor het goede functioneren van het Machinenstützpunkt, wat 
wil zeggen dat hij een ontschorsingsmachine, twee harvesters en twee forwarders en een 
drietal skidders moet zien draaiend te houden. Daarbij komt nog het coördineren van de inzet 
van aannemers en het oplossen van domme tot echte problemen. 

a) Ontschorsingsmachine 

Dit stuk mechaniek is verlieslatend, maar de Landesforsten willen er eentje houden voor gans 
Niedersachsen. Dit als verzekering bij calamiteiten (Käferholz, windworp) en ook om kleine 
zagerijen zonder eigen ontschorsingsapparatuur van hout te kunnen voorzien. De machine, een 
zware vrachtwagen met dito aanhanger, wordt bediend door 2 personen en werkt op de 
bosweg. De uurkost bedraagt zomaar even €365 per uur en de maximum 
ontschorsingsdiameter 60 cm. 

b) Forwarder 6×6 

Hoewel de meeste forwarders op 8 wielen staan, heeft deze machine slechts één wielenpaar 
vooraan. Dit heeft als voordeel dat de machine korter is, en gemakkelijker kan gemanoeuvreerd 
worden in het steile terrein van het Harz-gebergte. In het laagland is men beter af met een 
zware forwarder op 8 wielen. De machine brengt het hout voornamelijk bergafwaarts uit het 
bos, om problemen met steile hellingen te vermijden. 

Het bezochte bestand was voorbereid volgens de Niedersächsische ‘standaardmethode’. In het 
echt bleek dat 2 ruimingpistes niet haalbaar waren volgens de machinist: komende van op een 
steile helling zou hij beneden plots naar rechts moeten draaien, met een hoog risico om om te 
kippen. Daarom werd een exploitant met een kabelskidder gebeld, om het hout (enkele m3) 
met de kabel voor te leveren. 

De bandendruk van de forwarder bedraagt volgens de machinist misschien 2 bar. in praktijk 
worden soms ook forwarderbanden afgevuld met water. Kettingen rond één bandenpaar 
vermijden slippen op de steile hellingen. Ook op een takkenmat van bijvoorbeeld Douglas heeft 
men problemen met slipgevaar. 

Naar een klein beekvalleitje toe was een insteek of ‘Stichgasse’ voorzien, een doodlopende 
ruimingspiste. Dit doet men omdat het verboden is om door beken te rijden (natuurbehoud). In 
alluviale bossen (bv. valleibossen) wordt evenmin gereden met een machine. Men velt de 
bomen motormanueel, sleept ze naar de weg met een kabelskidder en werkt ze vanaf daar op 
met een harvester. 

c) Harvester Timberjack 1470D 

Deze zware harvester met zelfnivellerende cabine was aan de slag in een fijnsparrenbestand 
van eerder slechte kwaliteit: geringe boomhoogte en bijna alle bomen tot op 2-3 m beschadigd 
door edelherten. De machinist was aan het werk sinds 6 u ’s ochtends en had last van een 
acute slaapkop. Klein detail: enkele dagen geleden had men hydrauliekolie voor kettingolie 
verwisseld, wat pas aan het licht kwam tegen de tijd dat er stukken waren... 
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In het bestand op matige helling lagen al ruimingspistes om de 20 m, met de helling mee. De 
markering met witte verf is evenwel uiterst minimaal, wat door de (goede) machinist niet 
geapprecieerd wordt. Machinisten prefereren zeer duidelijke markering in het bestand, 
zodat ze zich daar niet al te veel mee bezig moeten houden. De dunning is gemarkeerd 
met papieren rood-geel lint, wat zeer goed zichtbaar is. Toekomstbomen hebben 3 duidelijke 
blauwe stippen, zodat de machinist daar rekening mee kan houden en er zo weinig mogelijk 
dunningsbomen tegenaan gooit. 

Dwars op de richting van de ruimingspistes ligt een oude piste, die ook pas gebruikt werd. 
Waarom is niet duidelijk; bovendien heeft deze piste een te grote dwarshelling, zodat ze niet 
bruikbaar is voor een geladen forwarder. 

De vaste ruimingspistes zijn recht en hebben consequent een tussenafstand van 20 m. Dit is 
noodzakelijk omdat het verboden is voor machinisten om af te wijken van de pistes. Dus even 
‘insteken’ om een lastige boom te pakken is niet toegelaten!!! Wanneer er toch een 
probleemboom opduikt, blijft die ofwel staan, of anders wordt de boom motormanueel geveld. 
Omwille van veiligheidsvoorschriften mag de machinist dit niet op z’n eentje doen. Er wordt 
gewerkt in shiften, die telkens 2 u overlappen. Tijdens die 2 u voert men onderhoud aan de 
machine uit en zaagt men met de kettingzaag ambetante bomen om (veiliger met twee). De 
bomen worden geveld in de richting van de piste, en vanaf daar opgewerkt met de harvester. 

Een veiligheidswaarschuwing op de bosweg is verplicht. Boswegen zijn immers 
opengesteld voor niet-gemotoriseerde bezoekers. In praktijk houdt men zich daar alleen mee 
bezig in druk bezochte bossen. 

d) Tot slot 

De bezochte exploitaties waren allemaal ‘volgens het boekje’, op enkele details na. In praktijk 
moeten voor sommige dingen ad hoc oplossingen bedacht worden, bijvoorbeeld in geval van 
gebrekkige markering of plaatselijk zeer steile hellingen. 

De ‘goede exploitatiepraktijk’ van de Landesforsten is nu een tiental jaren gangbaar, 
ondertussen algemeen aanvaard en uitgerijpt als methode. Het is echter nog niet de 
standaardmethode in heel Duitsland; in veel privé-bossen wordt nog vrolijk overal 
doorgecrosst... Ook eigen personeel moet men voldoende controleren; met een kabelskidder 
die is uitgerust met een kraan durft men nogal gauw eens achterwaarts het bestand inrijden 
om een boom met de kraan te pakken. 

2.2.3 FFG, Institut für Forstliche Arbeitswissenschaften und Verfahrenstechnologie 

25-8, Mr. Noltensmeier & Mr. Drewes, Prof. Jacke, Göttingen 

Algemeen valt op dat Duitse onderzoeksinstituten massaal veel onderzoeken, maar slechts zeer 
weinig ervan publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zo bijvoorbeeld over 
invloed van zware machines op bodemfuncties, invloed bandenspanning, watergehalte, ... Nog 
na te vragen via e-mail, websites, rapporten en contacten. 

Voorstelling van de voornaamste onderzoeksprojecten door Mr. Noltensmeier:  

� invloed van bandenspanning op slip en trekkracht van forwarders. Project bijna 
afgerond; voornaamste conclusie: hoe lager de bandendruk, hoe beter voor alles. 

� contactoppervlak en drukverdeling van een 80-tal bosbouwbanden onder statische 
belasting, op hard oppervlak en op zandbak. Lopend onderzoek; metingen net achter 
de rug. 

� studie van werkmethoden, tijdstudies (handig met CAN-bus van harvester!) 

� ergonomische studies bij bosarbeid (hartslag, zuurstofgehalte in adem, ...). 

Uitgebreide voorstelling van het programma ProFor van Dietmar Matthies en Martin Ziesack 
(TU München). Proefschrift zou voor binnenkort zijn (methoden). 
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ProFor berekent op basis van een bepaalde input (machineconfiguratie, bodemparameters) het 
maximaal toelaatbaar vochtgehalte waarbij men over een bosbodem kan rijden (op vaste 
ruimingspistes weliswaar!). De algoritmen zijn gebaseerd op een groot aantal veldproeven. Een 
aantal sprekende foto’s tonen aan dat de output van het programma serieus kan genomen 
worden. Ook enkele röntgenbeelden (?) van bereden en niet-bereden bodem spreken 
boekdelen. Programma is nog in de testfase, nog niet operationeel in Forstämter. 

Volgens Noltensmeier hebben zowat alle Duitse deelstaten een programma gelijkaardig aan 
LÖWE-Waldbau, compleet met allerlei concrete richtlijnen. 

 

Contact:  

Axel Noltensmeier 

Forstassessor 

Institut für Forstliche Arbeitswissenschaften und Verfahrenstechnologie 

Büsgenweg 4 

37077 Göttingen 

(0551) 39 35 75 (-10 fax) 

anolten@uni-forst.gwdg.de 

 

2.2.4 NFBz Münchehof 

25-8, Mr. Schuman en Mr. Mietschke, Münchehof 

Het Niedersächsische Forstliche Bildungszentrum verzorgt opleiding van bosarbeiders 
(Forstwirte) en allerlei bosbouwcursussen voor de deelstaat Niedersachsen. Andere deelstaten 
hebben gelijkaardige instituten. Voor programma: zie jaarprogrammatie. 

De opleiding tot bosarbeider in Duitsland duurt 3 jaar. In die periode krijgen de 
kandidaten een aantal blokken van 3 weken les in het NFBz, en voor de rest lopen ze stage. 
Nadruk ligt op praktijkkenis. De theoretische achtergrond is door de verzamelde 
bosbouwscholen samengevat in het boek ‘Der Forstwirt’, waarvan de huidige derde uitgave 
hoog aangeschreven staat. Doelstelling is de mensen op te leiden tot zeer zelfstandige 
arbeiders, die grotendeels zelf hun plan kunnen trekken in het bos. Dit houdt ondermeer in 
basiskennis bosbouw en ecologie, vakkundig vellen van bomen, ruiming met kabelskidder, 
planten, snoeien, eerste zuivering, hoogzitten bouwen, omheiningen zetten, bosmaaier 
bedienen, basisonderhoud machines. In de praktijk krijgt een ploeg bosarbeiders werk voor 
ongeveer een maand toegewezen. De arbeiders beslissen grotendeels zelf wat ze eerst of laatst 
doen, afhankelijk van prioriteiten en weersomstandigheden. 

Huidige gang van zaken is dat men de opleiding van bosarbeider volgt, met een skidder leert 
werken, dan met een forwarder, dan met een harvester. Tijdens de opleiding worden de beste 
studenten er uit gepikt, om te laten doorstromen naar de ‘moeilijker’ machines. De opleiding tot 
harvestermachinist is duur, ongeveer €1000 per week. Aangezien het beschikbare machinepark 
voor opleiding eerder beperkt is, wordt getracht samen te werken met ondernemers en worden 
uitwisselingen met Zweden en Finland georganiseerd (Leonardo-programma). 

Tijdens een rondgang in het opleidingsinstituut werden volgende hulpmiddelen en simulatoren 
getoond:  

� boslier 

� afstandsbediening voor boslier 

� kraanarmsimulator met cassettebandje en lichtjes 

� PC-harvestersimulator met 3D-brilletjes 
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� arsenaal kettingzagen en bosmaaiers 

� stockageruimte voor koolwaterstoffen met laag geplaatste ventilatie, anti-mors 
schuiven, roosters en trechtervormige opvangopening, explosiebestendige deur en 
wanden, veiligheidsiconen 

� kraanarm met elektrisch aangedreven oliepomp 

Buitenshuis zijn er nog een harvester- en forwardersimulator (oude machines zonder onderstel, 
stationair gemonteerd met werkende kraanarm) en 5 echte machines: harvester, forwarder, 
oude HSM-kabelskidder, Mercedes MB-trac en nieuwe HSM-kabelskidder met sorteerkraan. 

Eén van de succesfactoren van het invoeren van ecologisch verantwoorde houtoogst met 
netwerken van vaste ruimingspistes was opleiding en cursussen. Andere waren de strenge 
PEFC-criteria (voor herhaald vlaksgewijs berijden van de bestanden kan je je certificaat kwijt 
geraken!), de wet, en de machtspositie waarin de Landesforsten zich bevinden voor het 
afdwingen van de richtlijnen (niet naleven van richtlijnen, dan buiten vliegen en volgende keer 
geen werk meer krijgen in staatsbos). Het NFBz maakt de nieuwe generatie exploitanten 
bewust van de problematiek van schade bij houtoogst. Voornamelijk bij harvester-
forwardersystemen wordt gebruik van 20 m-ruimingspistes algemeen aanvaard. Bij mensen die 
met skidder werken, is meer controle nodig. Voor bosbeheerders werden specifieke cursussen 
en seminaries georganiseerd: wat is exploitatieschade, hoe ze te vermijden, hoezo nieuw 
systeem van ruimingspistes, hoe bestand markeren voor goede inzet van gemechaniseerde 
houtoogst, ...? 

Conclusie:  

Zéér degelijk systeem van opleiding en permanente vorming! Vooral de 3-jaarse basisopleiding 
van bosarbeiders is een grote troef voor de Duitse bosbouw. 

 

Contact:  

Karl Schumann 

Forstoberrat 

Niedersächsisches Forstliches Bildungscentrum 

Sautalstrasse 5 

38723 Seesen 

(05381) 95 50 12 (fax. –55) 

karl.schumann@nfbz.niedersachsen.de 

 

2.2.5 NFA Unterlüβ 

26-8, Mr. Jantzen, Unterlüβ 

Het Forstamt Unterlüβ is eveneens een ‘Machinenstützpunkt’, met 2 harvesters, 2 of 3 
forwarders en 2 oude kabelskidders. Het meeste hout in de regio (Flachland, landschap 
vergelijkbaar met de Kempen) wordt volledig gemechaniseerd geoogst. Machines draaien 6 
dagen op 7, 12 uur per dag, het ganse jaar door (doelstelling 2000 MAS/jaar). (MAS = Machine 
Arbeitsstunde of productief machine-uur) 

Mr. Jantzen is verantwoordelijk voor de inzet van de machines (werkopdrachten voor eigen 
machines en aannemers), rekeningen maken voor FA’en voor inzet eigen machines, 
gedetailleerde kostenberekening van machines (kosten & baten), documenteren en afrekenen 
van geoogste volumes, coördinatie van transporteurs en kalibratie van harvesterkoppen. 

Voor wegenonderhoud is er geen geld. Bijna al het hout wordt met trailerverlading 
afgevoerd, dus met gewone vrachtwagens met één aangedreven as. In combinatie met just-in-
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time delivery bij slecht weer geeft dit wel eens problemen, die dan met een stevige 
kabelskidder worden opgelost... 

Voor elke eigen machine is op de eurocent na geweten wat de kosten en de baten zijn. Deze 
gegevens worden gebruikt om rekeningen te maken, om te controleren of aannemers een juiste 
prijs aanrekenen en om te beslissen of in de toekomst wordt verder gewerkt met een eigen 
machinepark, met geleasde machines dan wel alleen met aannemers. De exacte kost per 
machine-uur voor één van de harvesters van het Forstamt Unterlüβ bedraagt €128/MAS. De 
meeste machines maken een positief saldo, uitgezonderd een kleine forwarder die door het 
laden van sortimenten van 2,5 m achter elkaar zware torsiekrachten te verduren krijgt, en 
daardoor regelmatig stuk gaat. 

a) Bosbouw en moderne informatietechnologie 

Voor het ganse gebied van de Landesforsten zijn digitale kaarten (wegen, bestandsgegevens, 
soms ruimingspistes) beschikbaar. Door de firma Wahlers, de firma PONSSE en de 
Landesforsten werd het programma Geomail ontwikkeld, dat volgende werkwijze toelaat:  

� opstellen van ‘Arbeitsauftrag’ o.v.v. een digitale kaart:  

→ te exploiteren vakken gekleurd 

→ info sortimenten 

→ aanduiding stapelplaats of parkeerplaats trailer 

→ ruimingspistes (exact of ongeveer zoals ze gemarkeerd zijn) 

→ boswegen 

� kaart wordt doorgemaild naar harvester 

� harvestermachinist zaagt het hout van op gemarkeerde pistes, metingen van de 
harvesterkop worden geregistreerd, GPS-ontvanger (+/- 1 m) bepaalt positie 
(houtstapeltjes en ruimingspistes) 

� meetgegevens worden doorgemaild naar FA om te weten welke sortimenten al 
gezaagd zijn 

� gegevens worden eveneens doorgemaild naar de forwarder, zodat de machinist 
precies weet langs welke ruimingspiste welke sortimenten liggen 

� verzamelde posities van de harvester worden verwerkt tot een digitale kaart van de 
ligging van de ruimingspistes 

� hout wordt afgerekend op basis van harvestermetingen (hoewel dit wettelijk niet mag) 

Voordeel van dit systeem is dat opdrachten waarmee de harvestermachinist zelfstandig aan de 
slag kan, per e-mail kunnen doorgestuurd worden, zodat de opdrachtgever zijn bureau niet 
moet verlaten. Verder zijn alle mogelijke gegevens digitaal beschikbaar, zodat ze met specifieke 
software kunnen verwerkt worden. Aangezien de digitale kaarten eigendom zijn van de 
Landesforsten, worden ze niet zomaar doorgegeven aan ondernemers. Zij verkrijgen een 
werkopdracht met kaart per fax. 

Het aanmaken van een digitale kaart van ruimingspistes verloopt zeer praktisch; gegevens 
hiervoor worden automatisch verzameld met de GPS-ontvanger op de harvester. In het Harz-
gebergte was deze techniek nog niet praktisch uitvoerbaar omdat het moeilijke terrein en het 
andere kronendak de ontvangst van satellieten bemoeilijkt, en daardoor de fout op de positie te 
groot is. In de omstandigheden van het laagland en voornamelijk fijnspar- en grove 
dennenbestanden, is dergelijke werkwijze wél haalbaar. 

De benodigde software is grotendeels commercieel beschikbaar, en een viertal ondernemers 
hebben ze al aangekocht om efficiënter te kunnen werken. Bij de ontwikkeling van een dergelijk 
systeem was het handig dat men machines van het merk PONSSE heeft. Deze draaien immers 
al van vroeger op een DOS-computer i.p.v. een eigen ontwikkeling, zodat ze ondertussen 
relatief pijnloos op Windows draaien (sterk wel dat je met Windows zulke complexe machine 
kan besturen...). Andere merken (vb. Timberjack) staan hiermee nog niet zo ver. Voordeel van 
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een boordcomputer die op Windows draait, is dat alle gangbare software op de machine kan 
geïnstalleerd worden (e-mail, GIS, ...). 

Een ander voordeel van PONSSE-machines schijnt te zijn dat de aggregaten enorm lang mee 
gaan: het huidige al 10-12.000 MAS met om de twee jaar een revisie. Vooraf was voorzien om 
de machine op 10.000 u af te schrijven, maar ondertussen loopt ze al langer. Centen voor 
nieuwe machines zijn er voorlopig niet. 

Volgens de richtlijnen van de PEFC-certificering moeten machines bij de houtoogst strikt 
op vaste ruimingspistes met een minimumafstand van 20 m blijven. In de Harz wordt dit zo 
toegepast, maar op de vlakke zandige bodems in het noorden wordt het ‘insteken’ van de 
harvester oogluikend toegelaten. Dit zou bij een PEFC-controle problemen kunnen 
opleveren. Klein maar niet onbelangrijk detail: de ruimingspiste-regels gelden voor de 
exploitatie; bij wijze van terreinvoorbereiding na eindkap is het wél toegelaten dat men met een 
forwarder overal rijdt om takken op te laden, of dat men een zware klepelmaaier inzet... 
Toelaten om met de harvester in te steken voor lastige bomen is dan een compromisoplossing. 
Alternatief, zoals het op de moeilijker standplaatsen van de Harz gebeurt, is het manueel vellen 
van te zware of te ver verwijderde bomen. Dit is onder de omstandigheden van het laagland 
echter te duur. Opgelet, de zwaardere forwarder blijft wel strikt op de vaste ruimingspistes!  

Te dikke bomen (ongeveer DBH > 55 cm) worden motormanueel geveld, en vaak als langhout 
afgevoerd. Hierbij komt een kabelskidder te pas, die eveneens van op de vaste ruimingspistes 
werkt. De skidders zijn al lang afgeschreven en worden ‘in leven gehouden’ omdat het handig is 
om zo’n machine staan te hebben. Er wordt echter niet geïnvesteerd in nieuwe, omdat ze in 
vergelijking met een forwarder duur zijn en veel kostelijke handarbeid met zich meebrengen. 

Recent is de prijs voor industriehout sterk gestegen omdat er een nieuwe pulpfabriek is open 
gegaan. Leveren aan grote afnemers houdt echter wel een risico in: als zij geen goede prijs 
meer willen geven, kan je even goed stoppen met bosbouw. Kleine zagerijen bestaan in de 
streek immers niet meer. Ook transport is een probleem; het hout wordt al gauw 2-300 km met 
de vrachtwagen vervoerd omdat de meeste fabrieken zich in het vroegere Oost-Duitsland 
bevinden (daar investeringssteun gekregen). Op dit moment is men aan het proberen om 
enkele treinstations in de buurt te laten heropenen, om het hout per trein te kunnen 
transporteren. 

Opmerking voor Vlaanderen: oppassen om kleine afnemers zoveel mogelijk te behouden aub!! 
Hout legt al genoeg onzinnige kilometers af, en met afzet voor monster-afnemers krijg je op 
termijn toch problemen. 

b) Object 1: kalibratie van harvesterkop, Fi/Ki mengbos 

Kalibratie van de harvesters gebeurt door Mr. Jantzen zelf, omdat hij de machinisten niet met 
deze verantwoordelijkheid wil opzadelen. Afrekenen op harvestermetingen mag wettelijk gezien 
niet omdat het geen geijkte meettoestellen zijn, maar alles nog eens met de hand gaan 
nameten is niet te betalen. De kalibratie gebeurt ongeveer om de 6 weken, bij het wisselen van 
de seizoenen of als de machines in een andere regio beginnen exploiteren. Allerlei factoren 
hebben immers invloed om de lengte- en diametermetingen van de harvesterkop. Voor het 
kalibreren werd een 6-tal bomen omgezaagd (Fi, Ki, La) en manueel gemeten. 

Harvestermetingen zijn enorm nauwkeurig, tenminste als de kalibratie van lengte- en 
diametersensoren klopt. Wanneer de stammen door het aggregaat passeren, wordt een 
sectiegewijze cubering gedaan, met metingen om de centimeter stamlengte ongeveer. Deze 
metingen worden opgeslagen in de boordcomputer van de harvester, en kennen volgende 
toepassingen:  

� controle 

� locatie van sortimenten in het bos (indien positie gekend met GPS) 

� nauwkeurige volumebepaling voor afrekening 

� bijwerken van opbrengsttabellen, per standplaats heeft men immers een 
ontzagwekkend aantal hoogte- en diametermetingen! 
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Het bezochte bos was een menging van fijnspar en grove den. Door het voorkomen van 
natuurlijke verjonging van Fi was de zichtbaarheid op plaatsen eerder beperkt. De 
ruimingspistes waren gemarkeerd door de boswachter (gebeurt altijd!). Randbomen van de 
piste hebben geen witte verfstrepen. In plaats daarvan werd elk vak afwisselend met geel 
en rood gemarkeerd, zodat de machinist ook kan inschatten waar de volgende piste ligt. 
Overmaatse bomen blijven staan en zullen apart motormanueel geëxploiteerd worden. 

De bodem van het bestand is lemig zand. Gevolgen van de passage van de harvester vallen op 
het eerste zicht goed mee. Harvester heeft water in de banden; forwarder niet (bandendruk 
ongeveer 2 bar). Weinig specifieke problemen, dit is een standplaats waar inzet van harvester 
en forwarder goed werkt. 

c) Object 2: natte standplaats, discussie terreinvoorbereiding 

In de namiddag werd een zeer interessant nat bos bezocht. Plaatselijk is het veenpakket er 3 m 
dik; dit is een moeilijke standplaats. Als het te droog is (zoals zomer 2003) kan je er in met 
machines, maar sterft plantsoen af van de droogte en krijgt oppervlakkig wortelende fijnspar 
last. Als het in de winter overstroomt, hebben de boomwortels het ook lastig, en moet je er niet 
aan denken om er met een machine door te geraken. En als het vriest, kan het zijn dat 
plantsoen ‘opvriest’, en daarna uitdroogt. Bovendien komt er plaatselijk ontzettend veel wild 
voor (veel te veel edelherten, everzwijnen die zich onder omheiningen onderdoor graven en 
reeën die de zwijnen volgen). 

Het bezochte bos is een natte standplaats met goede nutriëntenvoorziening. De pH is gunstig 
maar tijdens de winter komt het bos wel eens onder water te staan. Een groot deel van het bos 
bestaat uit homogeen fijnspar, met alle problemen van dien: overstroming, droogtestress, 
veegschade, windval, geen optimale groei, Borkenkäfer, ... Doelstelling voor deze bestanden is 
omvorming. Verder staat er veel hooghout van zwarte els, prachtige bestanden maar de elzen 
zijn eerder takkig, dus helaas geen fineerkwaliteit (er staan natuurlijk wel goede tussen, die 
enkele jaren ineens voor €30-40/m³ verkocht werden, terwijl dezelfde bomen twee jaar 
voordien als industriehout voor enkele €’s de deur uitgingen...). Es groeit ook goed in het 
gebied, maar heeft tussen 20 en 60 jaar vaak last van onverklaarbare sterfte. Esdoorn verjongt 
goed, maar krijgt op termijn last wegens te nat. Ruwe en zachte berk verjongen overal goed, 
en verspreid in het bos staan opvallend mooie en stabiele berken. 

Voornaamste thema van de excursie naar dit nat bos was terreinvoorbereiding van 
kaalvlakten. Gelijkaardige kaalvlakten waren enkele jaren geleden bewerkt met een rupskraan 
en opgeplant met zomereik. Problemen hierbij zijn de volgende:  

� door de plaatselijk zeer hoge wilddruk heeft eik het zwaar te verduren, ook binnen 
raster! 

� dik strooiselpakket, overstromingen, droogte 2003 en vorst maken het de eiken 
moeilijk 

� rijke nutriëntenvoorziening maakt dat andere vegetatie het ook goed doet, 
voornamelijk bramen en hop trekken plantsoen tegen de grond 

� zeer dure vrijstellingen: met smalspoortractor en voornamelijk manueel, in het 
‘slechtste’ vak zit men nu al aan 120 manuren per hectare... 

� eiken groeien traag door reeënvraat en meeldauw 

Maar er is ook goed nieuws: bij de terreinvoorbereiding is BERK op natuurlijke wijze uitgezaaid. 
Terwijl de oververpleegde eiken nu een schamele 1,5 m hoog zijn, hebben de gratis gevestigde 
berken al een hoogte van 4-5 m bereikt. Plaatselijk komt nog bijmenging van esdoorn voor. 
Conclusie van de boswachter hierbij is om op deze standplaats voor berk te gaan; hij wil een 
gelijkaardige terreinvoorbereiding doen op de huidige kaalvlakten (vnl. windworp fijnspar) en 
dan berk zaaien, eventueel plaatselijk nog eik planten. 

Voorlopig heeft men nog het praktische probleem van de exploitatieresten (boomstronken van 
windval en takken). De meeste takken liggen om de 20 m bij elkaar op de vaste ruimingspistes. 
Klepelen is niet gewenst wegens te duur en niet haalbaar met hoog afgezaagde windworp-
stronken. Optie om met een forwarder de takken op te laden en op een hoop te leggen lijkt 
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zeer gunstig (opmerking: voor terreinvoorbereiding moet deze machine niet op de pistes 
blijven...!). Men denkt eraan om met een tweede machine (waarschijnlijk een bulldozer) de 
takken bij elkaar te duwen, om het laden met de forwarderkraan te vergemakkelijken. Indien 
men de hoge stronken zou verwijderen, zou men dan kunnen klepelen. Wat men meer 
waarschijnlijk zal doen is met een rupskraan pleksgewijs of streepsgewijs de (zeer dikke) 
humuslaag wegschuiven. Hierna zou men kunnen eik planten (met weer alle problemen van 
dien). Goedkopere oplossing is dat men berk gaat zaaien. Deze soort heeft zeker potentie op 
die standplaats: er komen mooie stabiele oude exemplaren voor (wsch. zonder al te veel 
voorafgaande behandeling) en kwaliteit van verjonging is goed. Men is zich goed bewust van de 
noodzaak van vroegtijdige zuiveringen en dunningen; dit deed men in het verleden al met 
particulieren voor brandhout. 

Een laatste bestand was fijnspar op veenbodem, waar machines van een ondernemer 
geparkeerd stonden. Door druk van just-in-time levering was men bezig dit bestand bij eerder 
slechte omstandigheden te exploiteren. Insporing was plaatselijk zeer diep, daar waar de 
machines door de wortelmat van de fijnsparren gezakt waren. Bogiebanden zouden dit 
kunnen vermijden, maar werden niet ingezet omdat er dan meer schade aan de boswegen 
ontstaat. Wegen zijn nodig voor de vrachtwagens, en geld voor wegenonderhoud is er niet. 
Daarom werd gekozen voor meer schade in het bos dan aan de bosweg... 

Allerlei:  

Papierlint is een handige markeermethode, maar heeft ook enkele nadelen. Op 1-2 jaar tijd 
vergaat het papier, dus er kan maar nipt op voorhand gemarkeerd worden in een te exploiteren 
bestand. Een boom die langs een andere boom met een lintje valt, kan er voor zorgen dat het 
lint onopgemerkt verdwijnt, en dat een dunningsboom blijft staan. En de eekhoorns maken 
graag nest met het papieren lint... Als klassiek alternatief zou schalmen met de bijl ook 
voldoende zichtbare markeringen voor volledig gemechaniseerde houtoogst geven, maar dan 
wel vierzijdig schalmen volgens Mr. Jantzen... 

 

Contact:  

Herr Jantzen 

Forstamt Unterlüss 

Weyhauser Strasse 15 

29345 Unterlüss 

(05827) 98 72 0 (fax. –55) 

gerd.jantzen@nfa-unterlue.niedersachsen.de 

 

2.2.6 Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

27-8, Dr. Schmidt-Langenhorst, Hannover 

Op het ministerie werden de indrukken van de afgelopen week en toekomstperspectieven 
besproken. Streefdoel voor de openbare bossen van Niedersachsen is om 70% van de 
houtoogst volledig gemechaniseerd uit te voeren. Dit jaar is dat nog 52%, en tegen het 
einde van het jaar waarschijnlijk al 58%. Volledig gemechaniseerde houtoogst is door de hoge 
loonkost het meest economische. Ook naar arbeidsveiligheid toe heeft deze methode 
doorslaande voordelen. Eigen statistieken tonen aan dat bij motormanuele exploitatie per 7.000 
m³ hout één arbeidsongeval gebeurt. Bij harvester/forwarder-inzet is dat 1 op 160.000 m³. De 
motormanuele component blijft evenwel onvermijdelijk behouden: voor loofhout ouder dan 
ongeveer 80 jaar (te zware zijtakken voor harvester), voor naaldhout ouder dan ongeveer 110 
jaar (te zware bomen), op steile hellingen (grofweg tussen 40 en 60%), en op technisch 
onberijdbaar terrein (natte standplaatsen bijvoorbeeld). 
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Een beslissingsondersteunend systeem (software) heeft men niet in Niedersachsen, en acht 
men ook niet noodzakelijk. Alle noodzakelijke criteria kunnen eenvoudig afgebakend en 
opgezocht worden met behulp van de standplaatskartering die de Landesforsten al ter 
beschikking hebben. Vervolgens koppelt met dit aan een klein boekje uit 1992 (Merkblatt nr. 
28 Umweltschonender Maschineneinsatz), waarin per standplaatsklasse staat aangegeven welke 
beperkingen voor machine-inzet gelden. Samen met de degelijke vorming van de beheerders en 
een algemene toepassing van vaste ruimingspistes, weet men vermijdbare exploitatieschade te 
voorkomen. Tenzij raamcontracten dwingen om op een verkeerd tijdstip hout uit het bos te 
halen natuurlijk... 

Veiligheid in de bosbouw is zeer belangrijk in Duitsland. Enkele tientallen jaren geleden was 
de situatie vergelijkbaar met Vlaanderen, maar hierin heeft men verandering gebracht door 
veiligheidsvereisten simpelweg af te dwingen. Geen veiligheidsuitrusting, dan mag je naar huis 
gaan. Belangrijke positieve benadering hierbij is ondersteuning van het KWF (Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik), dat het aanbod op de markt van veiligheidsuitrusting opvolgt, 
producten test en de informatie hierover ter beschikking stelt aan geïnteresseerden. Verder zijn 
alle aannemers van boswerken verplicht aangesloten bij een beroepsvereniging. Deze 
vereniging verzorgt een collectieve verzekering, die enkel uitbetaalt bij een ongeval wanneer 
alle veiligheidsvoorschriften gevolgd werden. Verder verzorgt de beroepsvereniging ook de 
doorlichting van nieuwe bedrijving en sensibilisering bij de leden. Ter info, ondertussen bestaan 
er al verschillende soorten zaagbroeken, ook luchtige modellen voor tijdens de zomer. 

Harvestermachinisten die bij de Landesforsten werken, hebben werkdagen van 8 u. Er wordt 
gewerkt in twee shiften, die 1 u overlappen (2 u overlap bleek te duur). Tijdens dat uur wordt 
gezamenlijk onderhoud aan de machine uitgevoerd, worden eventuele lastige bomen 
motormanueel geveld en wordt informatie uitgewisseld. Machines draaien dus bijna 15 u per 
dag, 6 dagen op 7. Alle machines hebben een speciale kit voor olielekken aan boord. Zowat 
alle ondernemers werken met modern materieel, zonder dat hier subsidies aan te pas komen. 

In Duitsland verkoopt men hout traditioneel aan de weg, bij ons op stam. Hier en daar 
experimenteert men met verkoop op stam, maar in de toekomst zal men er meer en meer voor 
kiezen om op uitlossing te verkopen. Er wordt dan in het bos een schatting van het te 
exploiteren volume gemaakt, en afrekenen gebeurt dan op basis van metingen bij het lossen in 
de fabriek. Controle gebeurt grotendeels door metingen van het harvesteraggregaat. 
Contracten met transporteurs zijn hierbij ook noodzakelijk. 

 

Contact:  

Dr. Thomas Schmidt-Langenhorst 

Forstdirektor 

Referat für Waldarbeit und Forsttechnik, Haushalt der Landesforstverwaltung 

Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz  

Calenberger Strasse 2 

30169 Hannover 

(05111) 20 22 81 (fax. –23 73) 

thomas.schmidt-langenhorst@ml.niedersachsen.de 

 

2.2.7 Conclusie 

In de Landesforsten van Niedersachsen streeft men er naar om op termijn 70% van het hout 
op volledig gemechaniseerde wijze te exploiteren. Op technisch berijdbaar terrein (helling < 
35%, voldoende bodemdraagkracht) is dit de meest kostengunstige exploitatiemethode. Interne 
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richtlijnen en PEFC-criteria schrijven het algemene gebruik van vaste ruimingspistes voor, met 
een minimumafstand van 20 m. Van deze tracés mag niet afgeweken worden bij exploitatie. 

Voor volledig gemechaniseerde houtoogst wordt volgende ‘standaard’-methode toegepast:  

� vaste ruimingspistes van 4 m breed, recht, parallel en tussenafstand van 20 m 

� markering van het bestand met verf of papierlint:  

- toekomstbomen met blauwe verf of lint (niet altijd) 

- dunningsbomen met rode of gele verf, eventueel papieren lint 

- ruimingspistes met verf:  

- verticale streep op weg te nemen bomen op de as van de piste, zelfde 
kleur als dunningsbomen 

- horizontaal merkteken met extra duurzame witte verf op randbomen, 
soms nummeren 

- forwarder blijft strikt op de piste, harvester mag op zandbodems van laagland 
bij uitzondering ‘insteken’ voor een lastige boom 

- grote contracten en just-in-time delivery zorgen soms voor druk op exploitatie... 

Deze methode is praktisch werkbaar, veilig en ecologisch verantwoord. Vaste ruimingspistes 
worden onder vorm van kaarten gedocumenteerd en duurzaam gemarkeerd in het terrein, 
zodat ze bij volgende beheeringrepen opnieuw gebruikt worden. 

Fijnsparren ouder dan ongeveer 110 jaar en loofbomen ouder dan ongeveer 80 jaar zijn 
respectievelijk te zwaar of hebben te dikke zijtakken voor exploitatie met harvester. Te steile 
hellingen of terrein met weinig draagkracht kan evenmin met harvester-forwardersystemen 
bereden worden. Voor dergelijke exploitaties zal steeds een motormanuele component 
behouden blijven. Ruiming van de stammen gebeurt dan vaak met langhoutmethode. 
Kabelskidders zijn strikt beperkt tot de vaste ruimingspistes, die dan verder dan 20 m van 
elkaar kunnen liggen (40 m bijvoorbeeld, machinewegen op hellingen tot 200 m). Markering 
van de bestanden gebeurt op dezelfde wijze als bij volledige gemechaniseerde houtoogst. 
Markering met verf heeft het voordeel van goede zichtbaarheid en kleine fysische inspanning, 
maar stelt wel gezondheidsproblemen door spuitnevel. 

Basis van ecologisch verantwoorde machine-inzet in Niedersachsen is het boekje 
Umweltschonender Maschineneinsatz, waarvan de inhoud door alle beheerders gekend is. In 
combinatie met de standplaatskartering en de jaarplanning laten deze informatiebronnen de 
beheerder toe om beslissingen m.b.t. verantwoorde exploitatiemethoden en –tijdstip te nemen. 
Een doorgedreven systeem van vorming (theoretisch opleiding, voorbeeldseminaries in het bos) 
hebben er voor gezorgd dat dergelijk systeem na enkele jaren algemeen in gebruik is. 

Belangrijke verschilpunten van Duitsland met Vlaanderen zijn traditie van houtverkoop aan de 
weg (met verscheidene systemen van afrekenen), schaalgrootte van bosbouw, algemene 
certificering Landesforsten en doorgedreven professionalisering van exploitanten (eigen 
arbeiders en machinisten, 3 jaar opleiding, beroepsvereniging AfL). Degelijk opgeleide 
exploitanten zijn een grote troef om schade te vermijden. Verder laat een systeem met 
exploitatie in regie toe om in eigen huis werkplanning op te stellen en uitwerkarbeid te 
voorzien. Deze verschilpunten maken natuurlijk dat niet alle Duitse werkwijzen zomaar 
overdraagbaar zijn naar Vlaanderen. 
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BIJLAGE 1: EFFECTEN VAN EXPLOITATIE OP HET BOSECOSYSTEEM 
 

Samenvatting van de voornaamste resultaten van 56 studies naar de effecten van exploitatie op 
het bosecosysteem, met nadruk op de impact op de bodem. 

Deze doorlopende tabel wordt best gelezen van links naar rechts, met de bibliografische 
referenties bovenaan. Onderzochte variabelen staan dan rechts in de tabel. 
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2.3 Referentie en randvoorwaarden van de studies 

Nr. Auteur Studiegebied Exploitatie Vocht- 

gehalte

Machines Bemonstering

1 Murphy (1982) Oregon, USA, vnl. fijne 
textuur, helling tot 10-
20°

dunning Douglas. Vrij verkeer met 1 
machine, andere met geplande pistes

nat met rupsen en 
banden, 5-8 ton

visuele verstoringsclassificatie

2 Olsen & Seifert 
(1984)

 - Volledig bomen met vrij verkeer en 
langhout op geplande machinepaden

- rups- en 
bandenskidders

visuele schade, productiviteit

3 Deconchat (2001) ZO Frankrijk, klei, klei-
leem

afzetten eikenhakhout 30 jaar, 
overstaanders

droog forwarder, skidder, 
landbouwtrekker

transecten, zichtbare 
verstoringsclassificatie

4 Klepac et al. 
(1999)

Washington, USA, silty 
clay  loam,  silt loam, 
clay loam

dunning tot kaalkap, vrij verkeer  - rupsmachines visuele verstoringsclassificatie

5 McMahon (1995) Nieuw-Zeeland, lemig 
zand, goed gedraineerd

kaalkap  - 14 ton skidder visuele verstoringsclassificatie

6 Stokes et al. 
(1995)

Arkansas, USA selectief tot kaalkap  - bandenskidder visuele verstoringsclassificatie

7 Rab (1994) Victorian Central 
Highlands, AU, texturen 
L-E. Heuvelachtig, steil

kaalkap, terrein-voorbereiding, 
diepploegen landings

 - banden- en 
rupsskidder

visuele verstoringsclassificatie met 
systematisch grid. Fysiche 
bodemeigenschappen specifiek voor 
visuele klassen. 

8 Rab (1994)
9 Aust et al. (1998) South Carolina, USA, 

slecht gedraineerde 
afzettingen

kaalkap wet pine flats  (20 jaar) droog en nat feller-buncher en 
skidder

BD, CI tot 45cm, infiltratie, 
porositeit en visuele 
verstoringsclassificatie

10 Huang et al. ZO Australia, allerlei 
bodems

kaalkap radiata en eucalyptus  - allerlei zwaar 
materieel

BD 0-4 cm, in situ infiltratie met 
schijf-permeameter

11 Miller et al. 
(1996)

Washington, USA, loam 
tot clay loam

kaalkap en terreinvoorbereiding met D6-
bulldozer

tussen FC en 
verzadiging

rupsmachines BD tot 50cm diep, skid trails en 
logged-only
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Nr. Auteur Studiegebied Exploitatie Vocht- 

gehalte

Machines Bemonstering

12 Heninger et al. 
(2002)

Oregon en Washington, 
USA, silty clay loam, 
active mesic . Andere 
site leem

kaalkap, sommige skid trails 
gediepploegd 40cm

nat banden- en 
rupsskidders

BD, groei geplante 
Douglaszaailingen

13 McDonald et al. 
(2002)

Alabama, USA kaalkap loblolly pine nat feller-buncher en 
skidders

GPS op machines, BD 0-10 en 10-20 
cm en CI tot 40 cm

14 Block et al. (2002) Saskatchewan, Canada kaalkap winter  - grid

15 Block et al. (2002) zomer

16 Block et al. (2002) in totaal

17 Croke et al. 
(2001)

New South Wales, AU, 
zand en leem

kaalkap eucalyptus  -  - BD bovenste 10cm, infiltratie, erosie

18 Lacey & Ryan 
(2000)

New South Wales, AU, 
licht-medium 
kleibodems, golvend 
terrein 2-5°

voordien 3 dunningen (forwarder 30 ton)  - forwarder 28-30 ton visuele verstoringsclassificatie, BD, 
CI

19 Lacey & Ryan 
(2000)

kaalkap en allerhande terrein-
voorbereiding met 35 ton bulldozer 
(windrowing  + branden en 12t drum 
chopper-roller , beide gevolgd door 
diepploegen) 

nat allerlei: 6, 18, 28-30 
ton

visuele verstoringsclassificatie, BD, 
CI

20 Shaw & Carter 
(2002)

Alabama, USA, 
geërodeerde E-bodems 
(monocultuur katoen)

kaalkap Pinus taeda 23-26%, nabij 
FC

feller-buncher en 
bandenskidder

grid-bemonstering, visuele klassen, 
BD en CI per horizon tot 40 cm 
diepte
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Nr. Auteur Studiegebied Exploitatie Vocht- 

gehalte

Machines Bemonstering

1 Murphy (1982) Oregon, USA, vnl. fijne 
textuur, helling tot 10-
20°

dunning Douglas. Vrij verkeer met 1 
machine, andere met geplande pistes

nat met rupsen en 
banden, 5-8 ton

visuele verstoringsclassificatie

2 Olsen & Seifert 
(1984)

 - Volledig bomen met vrij verkeer en 
langhout op geplande machinepaden

- rups- en 
bandenskidders

visuele schade, productiviteit

3 Deconchat (2001) ZO Frankrijk, klei, klei-
leem

afzetten eikenhakhout 30 jaar, 
overstaanders

droog forwarder, skidder, 
landbouwtrekker

transecten, zichtbare 
verstoringsclassificatie

4 Klepac et al. 
(1999)

Washington, USA, silty 
clay  loam,  silt loam, 
clay loam

dunning tot kaalkap, vrij verkeer  - rupsmachines visuele verstoringsclassificatie

5 McMahon (1995) Nieuw-Zeeland, lemig 
zand, goed gedraineerd

kaalkap  - 14 ton skidder visuele verstoringsclassificatie

6 Stokes et al. 
(1995)

Arkansas, USA selectief tot kaalkap  - bandenskidder visuele verstoringsclassificatie

7 Rab (1994) Victorian Central 
Highlands, AU, texturen 
L-E. Heuvelachtig, steil

kaalkap, terrein-voorbereiding, 
diepploegen landings

 - banden- en 
rupsskidder

visuele verstoringsclassificatie met 
systematisch grid. Fysiche 
bodemeigenschappen specifiek voor 
visuele klassen. 

8 Rab (1994)
9 Aust et al. (1998) South Carolina, USA, 

slecht gedraineerde 
afzettingen

kaalkap wet pine flats  (20 jaar) droog en nat feller-buncher en 
skidder

BD, CI tot 45cm, infiltratie, 
porositeit en visuele 
verstoringsclassificatie

10 Huang et al. ZO Australia, allerlei 
bodems

kaalkap radiata en eucalyptus  - allerlei zwaar 
materieel

BD 0-4 cm, in situ infiltratie met 
schijf-permeameter

11 Miller et al. 
(1996)

Washington, USA, loam 
tot clay loam

kaalkap en terreinvoorbereiding met D6-
bulldozer

tussen FC en 
verzadiging

rupsmachines BD tot 50cm diep, skid trails en 
logged-only
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Nr. Auteur Studiegebied Exploitatie Vocht- 

gehalte

Machines Bemonstering

30 Wood et al. 
(2003)

UK, veen en gleyige 
fijne textuur (silty clay )

gemechaniseerde kaalkap sitkaspar nat tot 
verzadigd

zware harvester en 
forwarder

BD, CI, verzadigde hydraulische 
conductiviteit op ruimingspistes, 
takhoutmat

31 Rollerson (1990) BC, Canada, vooral 
sandy loam

 - nat & droog skidder met lage 
drukbanden, 112 cm 
breed

BD met nucleaire methode, tot 30 
cm

32 Hildebrand & 
Wiebel (1986)

Duitsland, leem rijproef 47% (=FC) en 
20%

tractor, standaard en 
brede banden

BD, porositeit, infiltratie

33 Benthaus & 
Matthies (1993)

Beieren, D, gleyige fijne 
leem

berijdingsproef FC middelzware 
landbouw-trekker, 
banden 40 en 86cm 
breed

herbemonstering 6 jaar na rijproef 
met verschillende banden, BD 0-40 
cm diep

34 Seixas & 
McDonald (1997)

North Carolina, USA, 
zandleem

rijproef met verschillende configuraties 
forwarder (standaard banden, brede 
banden, bogiebanden)

17-30% 6 en 8WD forwarder, 
11-14 ton. 

BD, CI, porositeit op teststroken

35 Brais & Camiré 
(1998)

Quebec, Canada, fijn-
medium textuur en 
groffe textuur (luvisols 
& podzols)

kaalkap met soort vaste ruimingspistes 
(carefull logging )

25-40% skidder 9-13 ton blokkenproef, CI, BD tot 30cm, 
rijspoor, tussen, naast rijspoor

36 Brais & Camiré 
(1998)

fijnere textuur BD en CI tot 30 cm, effect aantal 
passages

37 Brais & Camiré 
(1998)

groffere textuur BD en CI tot 30 cm, effect aantal 
passages

38 Startsev & 
McNabb (2000)

Alberta, Canada, 14 
sites medium textuur (L 
& E)

berijdingsproef tijdens kaalkap water-
potentiaal 
gemeten; 20-
30%

zware skidders en 
forwarders

teststroken, BD 5-10-20 cm, 
infliltratiesnelheid
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Nr. Auteur Studiegebied Exploitatie Vocht- 

gehalte

Machines Bemonstering

39 Williamson & 
Neilsen (2000)

Tasmania, zware klei 
tot zand met kiezel

kaalkap, metingen op machinepaden vochtig, 
variabel

allerlei zwaar 
materieel

verschillende verkeersintensiteit, BD 
10-20-30cm, falling weight 
penetrometer , hydraulische 
conductiviteit op gestoorde 
monsters, Proctortest

40 McNabb et al. 
(2001)

Alberta, Canada, 14 
sites medium textuur (L 
& E)

berijdingsproef tijdens kaalkap uiteenlopend 
20-30%: 
eerder nat

feller-buncher en 
klembank-skidder; 
harvester en 
forwarder

blokkenproef met verschillende 
intensiteit verkeer: 0, 3, 7, 12 
skidding cycle. BD 5-10-20cm 
diepte, porositeit

41 Startsev & 
McNabb (2001)

Alberta, Canada, 14 
sites medium textuur (L 
& E)

berijdingsproef tijdens kaalkap water-
potentiaal 
gemeten; 20-
30%

teststroken, BD 5-10-20 cm, 
waterretentie, Van Genuchten 
parameters, poriëndistributie

42 Hildebrand (1983) Duitsland, leem beukenbestanden gebruikt voor militaire 
oefeningen

 - militaire voertuigen BD en impact op beukenzaailingen, 
porositeit

43 Zander et al. 
(1988)

Beieren, D, zand en 
leem

berijdingsproef, dunning  - tractor of skidder infiltratiemetingen voor standaard 
en brede banden

44 McDonald & 
Seixas (1997)

Alabama, USA, loamy 
sand 

berijdingsproef met factoren vocht (8-
10%), takhout (0-10-20kg/m²) en 
verkeer (1-5 passages)

8% en 10% 17 ton forwarder BD, spoordieptes, takhouteffect

45 Schäfer & Sohns 
(1993)

Duitsland, leem dunning 36 m³/ha op vaste 
ruimingspistes

0,25 16t harvester en 17t 
forwarder (totaal 5 
passages)

CI, effect van takhoutmat 15-25-
35cm dik

46 Kremer et al. 
(2003)

Duitsland, zandig leem, 
helling en vlak

dunning met vaste ruimingspistes  - 16t wielharvester, 28t 
rupsharvester, 12t 
forwarder

rijsporen: BD, beschadiging dikke 
wortels, CT-beelden bodemstructuur

47 Heilman (1981) texturen L, E experimenteel gecompacteerd  - nvt verband tussen BD en wortelgroei

48 Conlin & van den 
Driessche (1996)

groeikamer, textuur L experimentele compactie in groeikamer verschillende 
hoogtes 
watertafel

nvt invloed experimentele compactie op 
bodematmosfeer en groei Pinus 
contorta zaailingen
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Nr. Auteur Studiegebied Exploitatie Vocht- 

gehalte

Machines Bemonstering

49 Rohand et al. 
(2004)

Zoniën, B, leem dunning, laboproeven  - 10t skidder CI in situ, Bishop-Wesley cellen na 7 
jaar. E-horizon (5-30cm) en Bt-
horizon (30-60cm). Ongestoord vs. 
ingespoord. 

50 Gomez et al. 
(2002)

Sierra Nevada, USA, 
leem, klei, zandleem 
(zeer productief)

LTSP, experimentele compactie  - nvt stikstofdynamiek van zaailingen op 
verschillende bodemtexturen

51 Conlin & van den 
Driessche (2000)

BC, Canada, textuur L LTSP, experimentele compactie  - nvt staalnames bodemlucht en 
gaschromatografie

52 Gaertig et al. 
(2002)

Baden-Württemberg, D, 
allerlei bodems

38 eikenbestanden waar al 4-8 keer was 
gedund (vrij verkeer)

 - skidders en lichte 
landbouwtractoren

fijne wortels, vitaliteit, 
luchtdoorlatendheid opperbodem

53 Alban et al. 
(1994)

Minnesota, USA, loamy 
sand

kaalkap populier + experimentele 
compactie (LTSP)

30cm 
bevroren

feller-buncher en 
skidder

BD 0-30cm, CI, infiltratie

54 Buckley et al. 
(2003)

Michigan, USA, sandy 
loam  en loamy sand 
met fragipan 45-90cm

ontsloten beheerd loofbos  -  - 10 op 100m transecten, CI (diepte 
onbekend)

55 Wert & Thomas 
(1981)

Oregon, USA  -  -  -  -

56 Jansson & 
Wästerlund 
(1999)

Zweden, moraine till : P-
L

zuivering fijnspar met forwarder 25-30% 5-9 ton, wielen en 
rupsen

spoordiepte en CI

 

 



Volume I: Literatuurstudie & de uitgangstoestand van bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden 

 
132 

2.4 Resultaten: bulkdensiteit, bodemsterkte, verstoorde oppervlakte, herstel 

Nr. Bulkdensiteit (BD) Bodemsterkte (CI) Oppervlakte verstoord Herstel

1  -  - beschadigde bodem 11-29%. Ruimingspistes plannen en 
aanduiden kan dit ongeveer halveren: 25-30% vs. 12-20%. Meer 
zware schade indien groter aantal passages. 

bezorgdheid over persistentie van 
compactie

2  -  - door planning pistes bijna 50% minder roaded area
3  -  - ongestoord 30% forwarder, 17% skidder, 55% landbouwtrekker; 

in de helft van de gevallen zijn dit overstaanders. Door kabelen 
met skidder 14% décapage  (vgl. 1-4% andere machines). Enkele 
passage 12% forwarder vs. 1% skidder (op steilere helling). 

4  -  - ongestoord 10-30%, matige verstoring ongeveer 50%. Skid trails 
20%. 

5  -  - 70% ongestoord en licht verstoord, 4% zware verstoring (erosie, 
puddling ). over 36% van oppervlakte zichtbaar compactie. 

6  -  - primary skid trails 8-14%. Ongestoord 6-40%. 
7 op 72% van de oppervlakte 
toename BD, op 35% stijgt 
BD met 39-65%

 - Landings 5%, skid trails  25%. Op 65% van de rest van de 
kapvlakte verstoring bovenste bodemlagen. 

8 Topsoil gestoord: BD +33%; 
subsoil gestoord BD + 65%. 
Op skid trails  stijgt BD met 
40-65% (van 0,69 naar 1-
1,1 g/cm³)

 - negatief effect van hoge BD op groei 
van gezaaide eucalyptus

9 1,25 naar 1,40-1,45 g/cm³, 
geen fysische verschil 
tussen zwaardere visuele 
verstoringsklassen

van 500 naar 1100 kPa 
droog, geen invloed nat

droog 5% verstoord, nat 77% verstoord

10 significante toename  - 70-95% van bodemoppervlakte is beïnvloed
11 serieuze toename na 

exploitatie, nog +20% na 8 
jaar

 - zeer veel door vlaksgewijs berijden
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Nr. Bulkdensiteit (BD) Bodemsterkte (CI) Oppervlakte verstoord Herstel

12 5 jaar na exploitatie is BD in 
rijsporen nog 14% hoger 
dan in logged-only 
oppervlakte: logged-only 
0,7-0,94 g/cm³; 
gediepploegd 0,75-0,88 
g/cm³; rijsporen 0,8-1 
g/cm³. Andere site na 8 jaar 
nog 20% hogere BD op 
piste in 0-30cm. 

 - zware verstoring op 10-20%

13 toename eerste 3 passages, 
daarna constant

verandert reeds bij 1ste 
passage, alle waarden 
>2500 kPa

25% geen verkeer, 50% 1-5 passages, 25% >5 passages

14  +8-11% op 10 en 20 cm 
diepte

 -

15  +7-15 % op 10 cm diepte  - hoger

16 32% van gridpoints heeft 
toename >=15%

 -

17 skid trail 1,3-1,4 g/cm³; 
general harvesting area 
1,14 g/cm³ maar sommige 
waarden even hoog als op 
piste

 -  - geen na 5 jaar

18 voor kaalkap: 0,79 g/cm³, 
naar 0,94 g/cm³ in 
dunningslijnen

toename 7% 50% ongestoord, 50% dunningslijnen

19 van 0,8 naar >1 g/cm³: +18-
35%

toename 12% naar 1500 
kPa

54% licht verstoord, 25% ingespoord, 14% kapresidu's. Zeer 
weinig ongestoord. Spoordieptes meestal < 10cm, soms tot 20 
cm. 

geen negatief effect op groei door 
diepploegen. Aanzienlijk natuurlijk 
herstel na 4 jaar. 

20  +23% op 5-10cm. 
Algemeen van 1-1,3 naar 
1,3-1,4-1,55 g/cm³ (grens 
wortelgroei ongeveer 1,45)

toename 10-60%, meeste 
ondiep
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Nr. Bulkdensiteit (BD) Bodemsterkte (CI) Oppervlakte verstoord Herstel

21  +10-20% op alle dieptes  -  - TRAAG: na 23 jaar significant herstel 
op vulkanische bodem behalve 15cm 
diepte; voor granietbodem op 5cm 
diepte na geen herstel

22 0-5 cm: gemiddeld van 1,03 
naar 1,10 g/cm³ (+ 7-9%). 
5-10 cm geen effect

 - 75% verstoord, 1% zwaar verstoord, 24% ongestoord. 

23  -  - 33% piste, 20% rand en 46% centrum protection strips ; 1,5-
18% minerale grond blootgelegd

24 gemiddeld + 3-15% 43-135% toename 
wielspoor vs. ongestoord, 
minder met retrospectieve 
methode

17-54% in trails in terrein zijn nog skid trails  van 70 
jaar geleden terug te vinden

25 geen effect op BD ondanks 
bodemdrukken van 120 kPa

 -  -

26 van 0,75-0,95 naar 0,85-
1g/cm³. Oppervlakkig +20-
25%, weinig verschil HV of 
FWD

 - <20% trails , 13% licht verstoord

27 serieuze toename 0-30cm: 
van 1.31 à 1.37 naar 1.54 à 
1.62 g/cm³; geen invloed Bt-
horizont

 - 20-42% (1000 observaties)

28 in rijsporen: toenames van 
1,35 naar 1,53 g/cm³; van 
1,24 naar 1,53 g/cm³ en 
van 1,23 naar 1,49 g/cm³. 
Minder toename onder 
takhout. 

 - 10-12% van de oppervlakte verstoord, spoordiepte +/- 25cm

29  - compactie in bovenste 40 
cm, vnl. 1ste passage: van 
ongeveer 550 kPa naar 650-
700 kPa

aanzienlijke instulping, 7-18cm

30 geen relatie tussen aantal 
passages en BD

geen relatie tussen aantal 
passages en CI

 -
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Nr. Bulkdensiteit (BD) Bodemsterkte (CI) Oppervlakte verstoord Herstel

31 toename, vooral vanaf 1ste 
passages

 - veel

32 Minder toename BD op 
drogere bodem. Nat 1-1,2 
naar 1,2-1,4 g/cm³ 
tegenover droog 1-1,1 naar 
1,1-1,2 g/cm³

 -  -

33  + 20% onder 
standaardbanden (naar 1,3-
1,5 g/cm³); ongeveer +5% 
onder brede banden en 
minder diep

gelijkaardige toenames zoals 
BD

nvt geen op 6 jaar

34 geen effect BD (vanaf 15 cm 
diepte van nature al > 1,5 
g/cm³)

toename nvt  residuele compactie van een vorige 
dunning

35 spoorvorming is in andere studie gemeten, bodem was erg nat 
en daardoor plastische vervorming

6-12 jaar na exploitatie gemiddeld 
18% skid trails , nog 8-11% hogere 
BD

36  0-10cm +11% na 1ste 
passage, 10-20cm +30% na 
herhaald passeren, 20-30cm 
geen effect

toename van ongeveer 70%  -

37 0-10cm +11% na 3 
passages, geen effect 10-
20cm, +3% in 20-30cm

toename tot 300-400%  -

38 zie McNabb et al. (2000) 
(vnl. significante toename 
als waterpotentiaal > -15 
kPa)

 - nvt weinig na 3 jaar door beperkte 
vorstwerking
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Nr. Bulkdensiteit (BD) Bodemsterkte (CI) Oppervlakte verstoord Herstel

39 62% van compactie in 
bovenste 10cm na één 
passage, daarna geleidelijke 
toename. Geen significante 
compactie 20-30cm onder 
droog bos

idem BD, sterke toename 
eerste passage en daarna 
tragere toename

 -

40 Compactie treedt op bij 
bodemvocht vanaf FC. 
Meeste toename BD bij 
weinig verkeer: bereik 1-1,3 
g/cm³ naar 1,1-1,45 g/cm³

 -  -

41 toename BD: bereik 1-1,3 
g/cm³ naar 1,1-1,45 g/cm³

 - nvt

42 bereik BD 0,95-1,5 g/cm³;  
1,25 g/cm³ is grenswaarde 
voor natuurlijke verjonging 
van beuk

 -  - traag

43  -  - meer bij ongecontroleerd verkeer dan bij ruimingspistes (4-7% 
vs. 3%)

44 1 passage droog: van 1,7 
naar 1,8 g/cm³, geen effect 
takhout. 5 passages zonder 
takhout: BD 1,91 g/cm³. 
Natte bodem: gunstig effect 
takhout

 - spoorvorming < 4 cm
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Nr. Bulkdensiteit (BD) Bodemsterkte (CI) Oppervlakte verstoord Herstel

45  - controle: CI +200%. 
Takhoutmat 15cm: +150%, 
grootste toename vanaf 1ste 
passage. Takhoutmat 35cm: 
+ 30%. 

bijna geen instulping onder takhoutmat

46 Ongestoord 1,18 g/cm³. 
Passage rupsharvester 1,27 
g/cm³. Volledige exploitatie 
geeft 1,4-1,6 g/cm³. 

 - nvt

47 bulkdensiteiten van 1,3 tot 
1,77 g/cm³ (experimenteel)

 - nvt

48 bereik 0,9-1,7 g/cm³ toename nvt
49  - dramatische toename in E-

horizont: 2-3000 naar 4-
5000 kPa

 - Herstel duurt veel langer dan 7 jaar. 
In Bt is bijna niets veranderd. In E is 
exploitatiestress weggevaagd en 
vervangen door nieuwe stress 
ontstaan door droogte (seizoenale 
cycli). 

50  -  - nvt
51  -  - nvt
52  -  - bijna vlaksgewijs (cumulatieve effecten!) zeer traag
53 experimenteel BD + 22%  -  -

54  - 1570 kPa in skid trail vs. 590 
kPa ongestoord

skid trails 22% van bestand, haul roads  3% skid trails zijn nog zichtbaar

55 toename  -  - 20-30cm geen BD-herstel na 32 jaar, 
oppervlakkig wel hersteld

56  -  +14% in wielsporen spoordieptes 1-2 cm redelijk snel, sommige sites na 1 jaar 
al 30% minder verschil 
indringingsweerstand rijspoor vs. 
ongestoord.  

 



Volume I: Literatuurstudie & de uitgangstoestand van bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden 

 
138 

2.5 Resultaten: porositeit, verluchting, infiltratie, invloed op groei en opmerkingen 

Nr. Porositeit Verluchting Infiltratie Invloed op groei Opmerkingen

1  -  -  -
2  -  -  - planning geeft minder schade aan voorverjonging. 

Lichte toename kosten door kabelen, maar minder 
schade verjonging en compactie

3  -  -  - Inzet van forwarder heeft positieve visuele impact, 
kabelen met skidder maakt veel rommel. Auteur raadt 
forwarder aan zonder data over fysische 
bodemtoestand te tonen. 

4  -  -  - bezorgdheid over cumulatieve effecten bij concentratie 
van verkeer maar geen data fysische 
bodemeigenschappen. 

5  -  -  - geen data fysische bodemtoestand
6  -  -  - verminderde impact van kaalkap naar selectie
7 Afname over 72% van 
oppervlakte, op 35% 
afname van macro-
porositeit 58-88%, 
kritisch!

 - afname Ks 60-95% over 
75% van de oppervlakte, 
kritisch voor runoff!

8 Macroporositeit is 24% in 
ongestoord; neemt af tot 
10-3% naarmate 
verstoring toeneemt

 - planning zou dergelijke zware schade gevoelig kunnen 
verminderen

9 macroporositeit: amper 
afname droog, van 10% 
naar 8-6% nat 

exploitatie nat laat 
onvoldoende 
macroporiën

Droog: Ks neemt amper 
af. Nat: afname van 40 
mm/u naar 5 mm/u

geen data textuur, weinig fysische verschillen tussen 
zware verstoringsklassen: rijsporen <, >20cm en 
plastische vervorming
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Nr. Porositeit Verluchting Infiltratie Invloed op groei Opmerkingen

10 afname, vnl. 
Macroporositeit (> 3mm)

invloed door afname 
macroporiën

afname

11 bodemstructuur 
aanzienlijk slechter

 -  - maar weinig invloed op 
geplante zaailingen door 
andere gunstige 
omstandigheden

methodologisch probleem omdat 'ongestoord' ook 
machines doorgereden zijn

12  -  -  - Skid trails: hoogtegroei 
24% minder na 4 jaar en 
6% minder na 7 jaar. Op 
gediepploegde stukken 
groeien bomen even 
goed als in logged-only 
deel. Invloed op 
hoogtegroei hangt af van 
standplaats. 

Methodologische opmerking: logged-only ontvangt ook 
machineverkeer!

13  -  -  - kapvlakte is totaal in smos gereden
14  -  -  -
15  -  -  -
16  -  -  -
17  -  - infiltratie op piste veel 

trager: Ks 12-50 mm/u
initieel treedt erosie op maar neemt af na 5 jaar. 
Methodologische fout: in general harvesting area werd 
ook met zware machines gereden

18  -  -  -
19  -  -  - Vlaksgewijze compactie, mogelijjk cumulatieve effecten. 

Methodologisch probleem: door intensief 
machineverkeer bij exploitatie en terreinvoorbereiding is 
er een gebrek aan 'ongestoorde' bodem

20  -  -  - door variabiliteit is gerichte bodembewerking moeilijk

21  -  -  -  
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Nr. Porositeit Verluchting Infiltratie Invloed op groei Opmerkingen

22 lichte afname 0-5 cm, 
geen effect 5-10 cm

 - niet significante afname 
Ks bovenste 5 cm, geen 
effect 5-10cm

weinig significante verschillen, gridbemonstering, geen 
data over variabiliteit

23  -  -  - minder NV op 
ruimingspistes, en eerder 
pioniers en ruderale 
soorten. Door behoud 
voorverjonging en 
kruidvegetatie in 
tussenstroken uitbundige 
natuurlijke verjonging. 
Wel alternerende lineaire 
bossamenstelling. 

24  -  -  - vragen bij bemonsteringsmethode
25  -  -  -
26  -  -  - <5% schade aan blijvend bestand. Weinig verschil licht 

of zwaar bereden, dwz meeste compactie reeds vanaf 
enkele passages. Geen spectaculaire waarden. 

27 Totaal: afname van 50 
naar 40% in 0-30 cm, 
geen invloed Bt. 
Macroporositeit afname 
van 60% tot zo weinig 
als 6%...

 - structuur-degradatie 
verhindert infiltratie, 
daardoor actieve 
hydromorfe processen 
zoals uitloging Fe en klei

serieuze degradatie bovenste bodemlagen + cumulatief 
effect! Geen effect in Bt omdat deze van nature al zeer 
compact is. 

28  -  -  - 2,1 en 0,6% van de bomen van het blijvend bestand 
werden beschadigd.  
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Nr. Porositeit Verluchting Infiltratie Invloed op groei Opmerkingen

29  -  -  -
30  -  - afname ongeveer 50% 

door exploitatieverkeer
waarschijnlijk is tijd van belasting van bodem te kort 
om consolidatie te geven,  te waterverzadigd. 
Takkenmat biedt veel voordelen op dergelijke sites. 

31  -  -  - aannemen dat er sowieso compactie optreedt, best 
vaste pistes

32 verlies macro-porositeit 
op vochtige bodem, 
zowel smalle als brede 
banden. Minder afname 
porositeit bij droogte. 

 - afname, onafhankelijk 
van vochttoestand of 
breedte banden

grensbereik NV beuk: zelfs met brede banden op droge 
bodem is risico te groot om machines zomaar over de 
bodem te laten rijden

33 afname  gewone banden 
ki<1cm², brede 30% 
minder dan controle

gewone banden 
kf<0.03m/d, brede 20% 
minder dan controle

door inzet gewone banden praktisch verzegelde bodem 
dus in de winter moet je met standaardbanden van 
dergelijke bodem gewoon wegblijven; zeer duidelijke 
grafieken

34 afname macro-porositeit  -  - geen significant verschil tussen uiteenlopende 
machineconfiguraties

35 macroporositeit  van 25 
naar 15% in 0-10 cm

wsch minder limiterend 
op groffere textuur

 - verwijzing vaste ruimingspistes, op fijne textuur meeste 
schade met weinig passages!!, daar best 
ruimingspistes; op zandgrond eventueel verkeer 
spreiden

36
37
38 afname  - afname, vnl. vanaf 1ste 

passages
conclusie dat bodems droger dan FC weinig 
compacteren, meeste bij eerste passages  
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Nr. Porositeit Verluchting Infiltratie Invloed op groei Opmerkingen

39  -  - dalende trend als BD 
stijgt maar verstoorde 
monsters

ongeveer overal evenveel absolute toename in BD, 
ongeacht site. Raden ruimingspistes aan. 

40 afname, gelijklopend met 
toename BD

afname, wsch door 
verminderde porien-
continuiteit

 - grote invloed vochtgehalte, natter dan FC geeft 
compactie ongeacht machine; verkeer best niet 
spreiden. 

41 aggregaten verbrokkelen 
in droge bodem, 
plastische vervorming in 
natte bodem, vnl. 
mesoporien nemen af

gevaar bij natte 
bodems!!!

 - in boreale bodems komen sowieso weinig macroporiën 
voor; onder FC weinig compactie, boven FC wel, 
afname mesoporien, gevaar voldoende verluchting

42 Afname totale porositeit 
van 67 naar 30%, 
macroporositeit zeer 
sterke afname. 

bodem-verluchting is 
meest kritisch

Ks van 3600 naar 0,36 
mm/u

invloed NV geldt voor 
bodems met 
structuurschade; 
grenswaarde voor BD ligt 
mogelijk hoger in 
onbeschadigde bodems

effecten zijn niet beperkt tot afname van poriënvolume, 
maar eveneens poriëncontinuïteit. Compactie uit zich 
niet zozeer als verhoogde mechanische weerstand voor 
wortels, maar als slechte bodemverluchting

43 afname  - ongestoord erg variabel, 
rückewege  1-5 mm/u 
eenduidig laag, rijsporen 
allemaal zeer laag. Brede 
banden veel minder 
invloed dan standaard. 

aanbeveling ruimingspistes en brede banden. 
Vlaksgewijs berijden abslouut vermijden om 
oppervlakkige verdichting te vermijden.
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Nr. Porositeit Verluchting Infiltratie Invloed op groei Opmerkingen

44  -  -  - ongelukkige keuze van teststrook: zeer compacte 
bodem om te beginnen (vnl. zandig, bewerkte bodem 
met hoge draagkracht, hardpan op 20 cm, vanaf 7,5 
cm diepte BD >1,8 g/cm³!)

45  -  -  - takhoutmat dikker dan 26cm komt slechts voor op 5% 
van ruimingspiste.... Meeste compactie vanaf eerste 
passage. 

46 rupsmachine doet bijna 
geen schade aan 
macroporiën, bij 
wielmachines daling tot 
6%

 - afname, vnl. door banden-
machines

wielen zijn minder schadelijk voor wortels (vnl. 
schorsschade), agressievere rupsen kunnen wortels 
geheel vernielen. 1/3 van overreden wortels is 
beschadigd, effect vnl. in bovenste 12cm van de 
bodem. Wielen best voor wortels, rupsen best voor 
bodem. 

47  -  -  - wortelpenetratie beter bij 
lage BD, grenswaarden 
1,74-1,83 g/cm³. 
Laterale wortelgroei 
indien bodem te compact 
is. Geen invloed BD op 
hoogtegroei zaailingen

48 afname afname (toename 
concentratie CO2 en 
ethyleen)

 - Gevolgen voor zaailingen 
zijn kortere naaldlengte, 
minder drooggewicht 
wortels, minder netto 
fotosynthese, hogere 
scheutrespiratie, lager 
mineraalgehalte scheut. 

bij hoger vochtgehalte toename van effecten

49  -  -   -
50  -  -  - veel interacties, respons 

afhankelijk van 
bodemtextuur  
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Nr. Porositeit Verluchting Infiltratie Invloed op groei Opmerkingen

51 afname toename CO2 wsch niet 
door toegenomen 
respiratie, maar door 
minder diffusie

 - CO2-concentratie in gecompacteerde bodem van 0,2 
naar 0,7%, O2-concentratie daalt maar blijft rond 20%

52  - afname: respiratie neemt 
af en toch CO2-
concentratie +300%

 - Densiteit van fijne 
wortels van eik is 
afhankelijk van 
gaspermeabiliteit van 
opperbodem. Link met 
vitaliteitsverlies eik

Besluit is verband tussen eikensterfte en 
exploitatieverkeer! Géén verband met verzuring 
gevonden

53  -  -  - hoogtegroei opslag 
populier -23%, minder 
biomassa

54  -  -  - gaat vnl. over kruidlaag, aanbeveling om netwerk van 
pistes goed te plannen

55  -  -  -
56  -  -  - rijsporen hebben geen 

effect op groei van jonge 
fijnspar

besluiten dat verkeer van 'lichte' machines voor 
zuivering geen kwaad kan
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN TERREINBEZOEKEN 2003-2004 
 

naam bos, locatie Privé-bosje, Haacht Bessemer, Lanaken

Datum 21-09-2003 21-01-2004
Oppervlakte werf 0,5 ha 5 ha
Eigenaar privé? Vlaams Gewest
Bodem lemig zand zand
Typering bos populierenaanplant, zware 

roestaantastingen
jong Corsikaans dennenbos

Houtsoorten Po Pc
Volume  +/- 120 m³ ?
Sortimenten langhout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

kaalkap dunning, ruimen met paard

Voorafgaande 
weersomstandigheden

langdurige droogte regen

Helling geen vlak
Stapelplaats weide op en langs boswegen
Toestand boswegen OK, aardeweg matig-goed
Machines rupskraan met klem geen: paard
Vaste uitsleeppistes geen geen: paard
Bodemverstoring oppervlakkig oppervlakkig
Rijsporen in het bestand ondiep nvt
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-5-2cm nvt

Schatting bereden 
oppervlakte

40% paard + slepen: 20-30%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

nvt geen 

Stamschade van vallende 
bomen

nvt geen

Gebroken takken in kronen nvt geen

Schade aan verjonging nvt nvt
Chemische vervuiling geen nvt
Opmerkingen zeer propere exploitatie door 

ruiming bij aanhoudende 
droogte (2003!) met 
rupskraan op vlak terrein

zeer propere exploitatie: 
eerste dunning, lichte 
boomstammetjes, gericht 
vellen, afvoer met paard
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naam bos, locatie Rodenberg, Loker Langdonken, Herselt

Datum 27-01-2004 25-08-2003
Oppervlakte werf ?  -
Eigenaar Vlaams Gewest Natuurpunt vzw
Bodem zand nat zand, veen
Typering bos naaldhout, kastanjehakhout populier en grove den op 

voormalig hooiland en 
vochtige heide

Houtsoorten tKa Ps, xPo
Volume 10 m³
Sortimenten hakhout lang korthout 3-4 m
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

groepenkap kaalkap

Voorafgaande 
weersomstandigheden

beetje regen droog

Helling 20-40% geen
Stapelplaats langs bosweg geen
Toestand boswegen goed: droge zandweg behoorlijk, aardewegen
Machines kleine tractor met lier, kabel 

100 m
kabelkraan draagvermogen 
1000 kg, volledig zwevende 
last

Vaste uitsleeppistes 1 kabelpiste kabelpistes
Bodemverstoring oppervlakkig omwoelen op 

sleeptracé
geen

Rijsporen in het bestand geen geen
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

nvt geen

Schatting bereden 
oppervlakte

slepen: <5% 0%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

weinig nvt

Stamschade van vallende 
bomen

geen nvt

Gebroken takken in kronen weinig nvt

Schade aan verjonging nvt nvt
Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen Exploitatie van kastanje palen 

met eigen arbeiders. 
Uitkabelen met lier werkt goed 
op zeer steile helling; schade 
herstelt na 2-3 jaar. 

Het betreft een ontbossing 
voor herstel van bijzondere 
biotopen (LIFE-project). 
Later wordt machinaal 
geplagd, met machines in de 
bestanden...
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naam bos, locatie Isaekshoef, Lanaken Molenberg, Lanaken

Datum 21-01-2004 21-04-2004
Oppervlakte werf 10-20 ha enkele ha
Eigenaar Vlaams Gewest Vlaams Gewest
Bodem zand zand
Typering bos naaldbos naaldbos
Houtsoorten Ps Ps, Pc
Volume 1365 m³ ?
Sortimenten korthout langhout, korten op de dreef

Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning dunning

Voorafgaande 
weersomstandigheden

regen regen

Helling vlak 0-15% (helling met paard!)

Stapelplaats langs boswegen op Euroflat stukje bos gekapt

Toestand boswegen oppervlakkig veel modder slecht, diep ingespoord, 
modder

Machines harvester + forwarder lichte landbouwtractor met 
klem

Vaste uitsleeppistes niet aangeduid, wel spontaan 
toegepast (14-20 m)

geen

Bodemverstoring vnl. oppervlakkig en op pistes oppervlakkig

Rijsporen in het bestand ja enkel sleepsporen
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

5-15-7 cm nvt

Schatting bereden 
oppervlakte

20-28% 10-20%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

nee geen

Stamschade van vallende 
bomen

verwaarloosbaar geen

Gebroken takken in kronen weinig geen

Schade aan verjonging pistes + plaatselijk (Am. 
vogelkers)

weinig

Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen standaard uitzicht van 

gemechaniseerde houtoogst 
(goede machinist!!!). Geen 
geld voor boswegen. 

Klassieke kempense exploitatie 
met kleine landbouwtractor 
geeft weinig zichtbare schade.
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naam bos, locatie Helleketelbos, Poperinge Heidehuizen, Mol

Datum 27-01-2004 17-02-2004
Oppervlakte werf 8 ha 50 ha?
Eigenaar Vlaams Gewest privé-eigenaars
Bodem zandleem, vochtig zand
Typering bos gemengd loofbos, stuk 

naaldhout
grove den

Houtsoorten vnl. AE Ps
Volume 395 m³ loofhout en 213 m³ 

naaldhout
3200 m³

Sortimenten langhout; zware stammen 
korten in bestand

korthout

Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning dunning, schermslag

Voorafgaande 
weersomstandigheden

natte winter 2002! eerder droog

Helling 0-10% geen
Stapelplaats geen, langs bosweg en 

overeenkomst met boer
geen, langs boswegen op 
euroflats

Toestand boswegen was plaatselijk zeer slecht 
(modderig)

redelijk, bruikbare zandwegen

Machines landbouwtractor met kabel 30-
40 m

harvester en forwarder

Vaste uitsleeppistes ja: 3 m breed om de 50 m bepaald door machinist, 
tussenafstand 15 m

Bodemverstoring was zwaar op pistes, 
ondertussen weer 'begroend'

vnl. oppervlakkig en op pistes

Rijsporen in het bestand geen verwaarloosbaar
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

? 0-20-4 cm

Schatting bereden 
oppervlakte

5-10 % 25 %

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

geen wegens goede exploitant beperkt

Stamschade van vallende 
bomen

1 boom op 8 ha! hier en daar, ook van duw 
machine

Gebroken takken in kronen geen beperkt

Schade aan verjonging verwaarloosbaar redelijk veel
Chemische vervuiling geen nee
Opmerkingen Wegverharding zou verboden 

zijn wegens 
Habitatrichtlijngebied. Zie ook 
artikel Bosrevue. Exploitant 
met goede reputatie. 

typisch beeld 
gemechaniseerde exploitatie. 
Ruimingspistes liggen te dicht 
bij elkaar door niet-aanduiden. 
Schade verjonging: veel 
struiklaag + 
dunningsachterstand den. 
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naam bos, locatie Kastanjebos, Veltem-

Beisem

Walenbos, Tielt-Winge

Datum 23-10-2003 12-01-2004
Oppervlakte werf  2 ha  -
Eigenaar Natuurpunt vzw Vlaamse Gewest
Bodem vochtig leem allerlei
Typering bos rijk gemengd loofbos natuurreservaat met gemengd 

loofbos, populier,...

Houtsoorten xPo, allerlei hakhout Po
Volume > 100 m³  -
Sortimenten langhout, evt. ingekort in 

bestand
langhout

Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

velling populier met behoud 
nevenetage, omvorming naar 
middelhout

kaalkap populier met behoud 
waardevolle nevenetage

Voorafgaande 
weersomstandigheden

langdurige droogte nvt: exploitaties van jaren 
geleden; aannemer werkt 
meestal met voorwaarden 
voor langdurige droogte

Helling geen vlak
Stapelplaats geïmproviseerd wegberm + 

weide
beperkt

Toestand boswegen verstoorde aardeweg (ruiters!) matig-slecht (natte 
aardewegen)

Machines vnl. rupskraan met klem, 
klemskidder

rupskraan met klem en skidder

Vaste uitsleeppistes geen niet echt, wel tracés uitkiezen 
om bomen te laten vallen + 
uitslepen

Bodemverstoring oppervlakkig maar vlaksgewijs ?

Rijsporen in het bestand verwaarloosbaar ?
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-5-2cm ?

Schatting bereden 
oppervlakte

50% 30-40%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

beperkt verwaarloosbaar

Stamschade van vallende 
bomen

5% ?

Gebroken takken in kronen enkele ?

Schade aan verjonging nvt: hakhout afgezet! voldoende beperkt voor 
bestandsomvorming!

Chemische vervuiling verwaarloosbaar ?
Opmerkingen Achteraf werd alle takhout op 

2 hopen gelegd met rupskraan 
en verbrand. In april 2005 
herbezocht: vlaksgewijs 
voorjaarsflora, maar relatief 
veel pitrus ertussen. 

Goede planning: ruimen bij 
droogte (dit als VW, geen 
strikte ruimingstermijn!), 
gericht vellen, combinatie 
rupskraan voor manoeuvreren 
stammen + skidder langere 
afstand. Communicatie 
beheerder-exploitant!
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naam bos, locatie Mollendaalbos, Heverlee Galgeberg, Zolder

Datum 12-01-2004 21-01-2004
Oppervlakte werf 20 ha 10 ha
Eigenaar Vlaams Gewest Vlaams Gewest
Bodem lemig zand-zand zand
Typering bos gemengd dennenbos overwegend naaldhout
Houtsoorten Ps, Pc, Do Ps, Fi
Volume ? ?
Sortimenten korthout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning dunning, kaalkap fijnspar

Voorafgaande 
weersomstandigheden

beetje regen regen

Helling eerder vlak 0-30%
Stapelplaats langs boswegen langs bosweg als korthout
Toestand boswegen matig-goed zeer slecht: insporing, modder

Machines harvester en forwarder landbouwtractor, klem?, 
uitrijwagen. Op steile hellingen 
met paard. 

Vaste uitsleeppistes niet in Do, spontaan in Ps nee
Bodemverstoring oppervlakkig vnl. oppervlakkig
Rijsporen in het bestand plaatselijk verwaarloosbaar
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-10-4 cm nvt

Schatting bereden 
oppervlakte

30-40% kriskras; 20-30% 
pistes

10-30%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

nee stapelplaats, hier en daar

Stamschade van vallende 
bomen

verwaarloosbaar geen

Gebroken takken in kronen nee geen

Schade aan verjonging weinig lokaal
Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen kris kras door Do gereden, 

waarschijnlijk op zoek naar 
schalmen in donker bestand. 
In lichter dennenbestand heeft 
machinist spontaan 
ruimingspistes aangehouden. 

Meeste schade aan boswegen 
omwille van slechte 
uitgangstoestand. Boswachter 
controleert exploitaties 
dagelijks
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naam bos, locatie Hooggoed, Aalter Mollendaalbos, Heverlee

Datum 08-03-2004 12-01-2004
Oppervlakte werf 10 ha? 5 ha
Eigenaar Vlaams Gewest Vlaams Gewest
Bodem nat zand leem
Typering bos gemengd loof-naald eik en beuk
Houtsoorten Lo, Do zE
Volume 770 m³ ?
Sortimenten korthout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning dunning

Voorafgaande 
weersomstandigheden

week voordien sneeuw, beetje 
regen

beetje regen

Helling geen vlak
Stapelplaats geen, langs bosweg langs boswegen
Toestand boswegen Meeste aardewegen goed. 1 

slecht (modder), weg van 
gemeente mocht eigenlijk niet 
gebruikt worden

zeer goed

Machines harvester en forwarder skidder met klem
Vaste uitsleeppistes bepaald door machinist, 16-19 

m tussen, forwarder 
afgeweken

geen

Bodemverstoring oppervlakkig tot plaatselijk 
zwaar

vnl. oppervlakkig, rijsporen

Rijsporen in het bestand vnl. piste, enkele afwijkingen 
van forwarder

ja

Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-15-5 cm; zeer lokaal 50 cm 2-30-10 cm

Schatting bereden 
oppervlakte

20-30% 20-30%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

hier en daar door 
manoeuvreren

nee

Stamschade van vallende 
bomen

beperkt nee

Gebroken takken in kronen verwaarloosbaar verwaarloosbaar

Schade aan verjonging nvt nee
Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen goede harvestermachinist, 

maar slechtere 
forwardermachinist die afwijkt 
van pistes en grachten kapot 
rijdt. Sterk effect van 
takkenmat op natte 
zandbodem!! 

Behalve verse rijsporen is aan 
vegetatie en microreliëf nog te 
zien langs waar gereden is bij 
vorige dunning. Schade 
herstelt niet gedurende 1 
omlooptijd!
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naam bos, locatie Grandvalbos, Zwevegem Kluisbos, Kluisbergen

Datum 31-1-2004 02-02-2004
Oppervlakte werf 3 ha enkele ha
Eigenaar Vlaams Gewest Vlaams Gewest
Bodem zandleem zandleem
Typering bos eiken-haagbeukenbos vnl. homogeen beuk
Houtsoorten Po, tKa B
Volume 400 m³ ?
Sortimenten langhout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

vnl. kaalkap; populier met 
behoud nevenetage

dunning, kaalkap 2-4 jaar 
geleden

Voorafgaande 
weersomstandigheden

winter 2002-2003: nat 2003 tussen herfst en 
nieuwjaar, eerder droog

Helling 0-5% 0-15%
Stapelplaats langs de weg geen, daarom langs boswegen

Toestand boswegen redelijk, modder zeer goed, goed onderhouden 
door effenen en grind 
opvoeren

Machines rupskraan, skidder: kruinhout 
met landbouwtractor

zware skidder

Vaste uitsleeppistes aangeduid tracé geen, omdat beheerder 
sleepschade erger vindt

Bodemverstoring SNEEUW oppervlakkig
Rijsporen in het bestand plaatselijk diep (door 

kruinhoutruiming)
verwaarloosbaar, omdat 
boswachter voorstander is van 
spreiden van verkeer

Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-50-10 cm 0-20-3 cm

Schatting bereden 
oppervlakte

SNEEUW, vermoedelijk veel 60-80%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

weinig-geen hier en daar

Stamschade van vallende 
bomen

geen geen 

Gebroken takken in kronen geen amper

Schade aan verjonging valt mee nvt
Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen Meer zichtbare schade door 

ruiming kruinhout met 
onaangepast materieel op 
natte bodem. 

Boswachter controleert 
exploitatie dagelijks (ipv 
bijzondere VW) en houdt 
boswagen in goede staat (niet 
slepen, grind). Meer aandacht 
naar zichtbare schade dan 
naar onzichtbare zoals 
verdichting. Op steile hellingen 
stammen 'uitdrage' met 2 
skidders!
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naam bos, locatie Zoniënwoud, Hoeilaart Bruinbos, Merelbeke

Datum 05-02-2004 26&27-11-2003
Oppervlakte werf ? 1 ha
Eigenaar Vlaams Gewest Vlaams Gewest
Bodem leem zandleem-lemig zand
Typering bos gemengd hooghout gemengd loofbos
Houtsoorten B, Lo, zE AE, zE, B
Volume 690 m³ (zon-019)  +/- 200 m³
Sortimenten langhout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning opruimen windval, dunning, 
femelkap

Voorafgaande 
weersomstandigheden

beetje regen regen na langdurige droogte

Helling vlak geen
Stapelplaats langs de bosweg bosrand, berm openbare weg

Toestand boswegen vlekkeloos (asfalt!) niet gebruikt, afvoer door 
bosbestand naar openbare 
weg

Machines skidder zware klemskidder op zeer 
lage bandendruk (0,9 bar!)

Vaste uitsleeppistes geen, er worden wel enigszins 
sleeptracés aangehouden

geen, ondanks verbod toch 
beek doorkruist

Bodemverstoring vnl. oppervlakkig, typische 
sleepsporen

oppervlakkig

Rijsporen in het bestand miniem beperkt
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-10-30 cm 0-15-4cm

Schatting bereden 
oppervlakte

voorlopig 15% 60-70%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

plaatselijk verwaarloosbaar

Stamschade van vallende 
bomen

2 bomen gezien geen

Gebroken takken in kronen geen geen

Schade aan verjonging nvt nvt
Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen Stammen waren nog niet 

allemaal geruimd. Toppen in 
de grachten gelegd om met 
machines over te steken. 
Bodemschade van vorige 
dunning nog zichtbaar. 
Boswachter is streng voor 
beschadinging stamvoeten; 
nadruk zichtbare schade. 

Gebrekkige doorstroming van 
informatie boswachter-
koper/exploitant-machinist. 
Bosrand overmatig verstoord 
bij stapelen. Bij dunning overal 
doorgereden waar het 
enigszins kon. 
Kroonhoutruiming met 
landbouwtractor op natte 
bodem

 

 



Volume I: Literatuurstudie & de uitgangstoestand van bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden 

 154 

naam bos, locatie Heverleebos, Heverlee Meerdaalwoud, Heverlee

Datum 11-01-2004 12-01-2004
Oppervlakte werf  - 20 ha
Eigenaar Vlaams Gewest Vlaams Gewest
Bodem zandleem-lemig zand? leem-lemig zand
Typering bos jong naaldhout & loofhout gemengd
Houtsoorten Ps, B Lo, Pc
Volume ? ?
Sortimenten brandhout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning dunning

Voorafgaande 
weersomstandigheden

beetje regen beetje regen

Helling 0-15% 0-15%
Stapelplaats langs boswegen of in bestand langs de boswegen, in bosrand

Toestand boswegen goed-matig (modder) goed
Machines motorzaag, kliefmachine, 

kleine tractor, harvester
landbouwtractor

Vaste uitsleeppistes nee geen
Bodemverstoring oppervlakkig tot diep oppervlakkig, bv. door 

'uitduwen' van stammen
Rijsporen in het bestand ja ja
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-30-4 cm 0-20-4 cm

Schatting bereden 
oppervlakte

10-50% 40-50%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

weinig-geen weinig

Stamschade van vallende 
bomen

weinig geen gezien

Gebroken takken in kronen weinig geen gezien

Schade aan verjonging geen nvt
Chemische vervuiling plaatselijk geen
Opmerkingen eerder onoverzichtelijk: 

veelvoud van methoden voor 
exploitatie van kleine 
brandhoutloten. Plaatselijk 
diepe insporing door gebruik 
van machines met zeer smalle 
banden op vochtige bodem. 

Overmatig machineverkeer in 
bestanden, en zeker tegen 
helling. Mogelijke oorzaak niet 
gericht vellen, tractor met 
klem ipv kabel. 
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naam bos, locatie Mortagnebos, Sint-Denijs Koppenbergbos, 

Oudenaarde
Datum 30-01-2004 09-10-2003
Oppervlakte werf < 1 ha 6 ha
Eigenaar Vlaams Gewest OCMW Oudenaarde
Bodem ? zandleem?
Typering bos populierenvak in grote 

beplantingsproef
gemengd loofbos

Houtsoorten Po vnl. B, +150cm omtrek
Volume 228 m³ 1400 m³
Sortimenten langhout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

kaalkap, eilandje nevenetage 
gespaard

dunning, femelkap op helling

Voorafgaande 
weersomstandigheden

december 2003, eerder nat wat regen na lange 
droogteperiode

Helling vlak 0-20%
Stapelplaats picnicweide, hoog gestapeld 

met rupskraan
berm openbare weg

Toestand boswegen modder, geëffend; laden met 
vrachtwagen gebeurt bij 
droogte

vlekkeloos opdat ze bewust 
niet gebruikt werden

Machines rupskraan wsch. skidder
Vaste uitsleeppistes lusvormig tracé voorzien geen
Bodemverstoring zwaar op tracé vnl. oppervlakkig
Rijsporen in het bestand nee ja
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-40-10 cm (op tracé) 2-20-4cm

Schatting bereden 
oppervlakte

40% 30-40%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

geen weinig of geen

Stamschade van vallende 
bomen

geen weinig of geen

Gebroken takken in kronen beperkt enkele

Schade aan verjonging stukje onderetage gespaard; 
voor de rest alles plat

nvt

Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen Korte ruimingstermijn. 

Ondanks rupsbanden toch 
aanzienlijk diep ingespoord en 
stagnerend regenwater. 
Aangtekende dunning in 
loofhoutbestanden niet 
verkocht geraakt. 

Door expliciet verbod om 
boswegen te gebruiken, werd 
hellingafwaarts een 
ruimingstracé gecreëerd. 
Zware bodemverstoring op 
geïmproviseerde stapelplaats. 
In juli 2005 bleek ongeveer de 
helft van de geplante beuken 
afgestorven, mede door 
bodemverdichting. 
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naam bos, locatie CLO Heide, Lemberge Heverleebos, Heverlee

Datum 10-12-2003 11-01-2004
Oppervlakte werf 3 ha 2 ha
Eigenaar CLO  Vlaamse Gewest
Bodem vochtig, lemig lemig zand?
Typering bos populierenaanplant zwaar boomhout Douglas
Houtsoorten xPo Do
Volume kleine 1000 m³ ?
Sortimenten langhout (onderstammen 13 

m)
vermoedelijk korthout

Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

kaalkap, voorwaarden 
uitkabelen uit natte delen van 
terrein niet eerbiedigd

dunning

Voorafgaande 
weersomstandigheden

enkele regendagen, vorst beetje regen

Helling geen 0-5%
Stapelplaats langs aardeweg langs boswegen
Toestand boswegen nvt goed
Machines klemskidder harvester & forwarder
Vaste uitsleeppistes geen nee
Bodemverstoring oppervlakkig tot diep vnl. oppervlakkig
Rijsporen in het bestand ja ja
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-30-5cm 0-10-3 cm

Schatting bereden 
oppervlakte

vlaksgewijs 35%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

nvt nee

Stamschade van vallende 
bomen

nvt; wel enkele Po in naburig 
perceel gevallen

weinig-geen

Gebroken takken in kronen nvt geen

Schade aan verjonging nvt matig
Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen Exploitatievoorwaarden niet 

nageleefd, niet verwittigd voor 
aanvang van werken. 

onplanmatig gewerkt met 
zware machines: rijsporen van 
harvester en die van forwarder 
kruisen elkaar op meerdere 
plaatsen!  
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naam bos, locatie Galgebossen, Vlamertinge Zoniënwoud, Hoeilaart

Datum 27-01-2004 05-02-2004
Oppervlakte werf 10-20 ha 10 ha
Eigenaar Vlaams Gewest Vlaams Gewest
Bodem zandleem, stuwwater! leem
Typering bos gemengd loofbos 70 jaar eik en beuk
Houtsoorten Po, AE zE, B
Volume 1000 m³ ?
Sortimenten langhout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning dunning

Voorafgaande 
weersomstandigheden

eerder droog: stamhout 
voorjaar 2003; kruinhout vorst 
en enkele dagen dooi

beetje regen

Helling vlak 5-20%
Stapelplaats gracht langs dreef geen, langs de bosweg
Toestand boswegen rijsporen tot 1 m diepte na 

dooiperiode, ondertussen 
geëffend

plaatselijk ingespoord, nog 
bruikbaar voor vrachtwagen

Machines skidder; kroonhout met 
verreiker (Manitou) met kar

skidder met klem?

Vaste uitsleeppistes 1 sleepgang aangeduid maar 
niet aangehouden

nee, verscheidene tracés 
tegen helling op

Bodemverstoring groot redelijk zwaar op tracés, 
erosie

Rijsporen in het bestand veel te veel verwaarloosbaar
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

5-100-10 cm 0-15-10 cm

Schatting bereden 
oppervlakte

60-70% (meeste door 
kroonhoutruiming)

20-40%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

geen nee, verscheidene tracés 
tegen helling op

Stamschade van vallende 
bomen

geen weinig

Gebroken takken in kronen geen heel weinig

Schade aan verjonging weinig geen 
Chemische vervuiling geen geen
Opmerkingen exploitant uit Namen met 

zware skidder en 2 
velploegen: 1000 m³ op 6 
dagen! Meer schade door 
kroonhoutruiming onder 
slechte omstandigheden dan 
ruiming zware stammen bij 
droogte!!!

Kruinhout deels geruimd met 
landbouwtractor op natte 
bodem, geeft meer zichtbare 
schade dan ruiming stamhout. 
Te veel gemanoeuvreerd op 
helling. 
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naam bos, locatie Zoniënwoud, Waals 

Gewest

Molenberg, Lanaken

Datum 17-02-2004 21-04-2004
Oppervlakte werf 10-20 ha enkele ha
Eigenaar Waals Gewest Vlaams Gewest
Bodem leem zand
Typering bos eik en beuk, naaldhout naaldbos
Houtsoorten B, Pc, Ps Ps, Pc
Volume veel ?
Sortimenten langhout langhout, korten op de dreef

Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

dunning dunning

Voorafgaande 
weersomstandigheden

regen (ruimingsstop op 
Vlaams Gewest)

regen

Helling 0-10% vlak
Stapelplaats langs bosweg stukje bos gekapt
Toestand boswegen aardewegen tussen bestanden 

waren 30-80 cm diep 
ingespoord, achteraf geëffend

slecht, diep ingespoord, 
modder

Machines skidder lichte landbouwtractor met 
klem

Vaste uitsleeppistes geen geen
Bodemverstoring oppervlakkig, maar ook tot in 

minerale bodem
oppervlakkig

Rijsporen in het bestand ja, 'versporen' enkel sleepsporen
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-20-5 cm nvt

Schatting bereden 
oppervlakte

20-40% 70-80%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

nee ander perceel 20% van bomen

Stamschade van vallende 
bomen

nee geen

Gebroken takken in kronen nee geen

Schade aan verjonging nvt 70% kapot
Chemische vervuiling nee geen
Opmerkingen Veel schade door vrij 

machineverkeer op natte 
bodem. Meeste schade aan 
boswegen. Perceptieprobleem: 
onzichtbare tov zichtbare 
schade. 

Door slechte chauffeur op 
lichte tractor veel schade aan 
struiklaag en stamvoeten. 
(werken stilgelegd!)
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naam bos, locatie Blaarmeersen, Gent Kortekeer, Zonnebeke

Datum 05-01-2004 27-01-2004
Oppervlakte werf 3,5 ha 2 ha
Eigenaar Stad Gent gemeente
Bodem lemig zand, hoog kleigehalte? zandleem

Typering bos populierenaanplant met zware 
roestaantasting

zomereik met 
dunningsachterstand

Houtsoorten xPo zE
Volume > 600 m³ ?
Sortimenten langhout langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

kaalkap, nevenetage vooraf 
afgezet door 't stad

dunning

Voorafgaande 
weersomstandigheden

enkele vriesdagen + sneeuw, 
dan dooi

droog (8-2003); ruiming 
kruinhout in natte periode

Helling geen vlak
Stapelplaats gazon naast verharde parking naburige parking

Toestand boswegen nvt nvt
Machines klemskidder + kraan met klem skidder stamhout; kleine 

tractor met smalle banden 
voor kruinhout

Vaste uitsleeppistes geen 1 rondgaande piste aangeduid

Bodemverstoring vnl. A-horizont, ook diep diepe insporing van tractortje 
voor kruinhout

Rijsporen in het bestand dieper door banden dan 
rupsen (30 tov 10 cm)

bijna niet zichtbaar

Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

2-50-10cm 0-30-10 cm 
(kruinhoutruiming)

Schatting bereden 
oppervlakte

70-90% 20-30% zichtbaar, maar er is 
duidelijk afgeweken van pistes 
met skidder!

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

nvt bijna 50% van bomen!

Stamschade van vallende 
bomen

nvt zeer veel

Gebroken takken in kronen nvt zeer veel

Schade aan verjonging mooie nevenetage vooraf 
afgezet

nvt

Chemische vervuiling verwaarloosbaar geen
Opmerkingen Geruimd bij zeer ongunstige 

omstandigheden omdat 
populieren op wachtende boot 
moesten geladen worden. 
Plaatselijk zeer zware 
bodemverstoring. 

Exploitatie tijdens vakantie van 
boswachter door exploitant 
met slechte reputatie. Schade 
aan schors > waarde houtlot 
(pv 3000€)! Meeste zichtbare 
bodemschade door ruimings 
kruinhout op natte bodem met 
tractor smalle banden. 
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naam bos, locatie Kravaalbos, Mazenzele

Datum 23-6-2003
Oppervlakte werf 3,6 ha
Eigenaar Vlaams Gewest
Bodem zure leem
Typering bos gemengd loofbos
Houtsoorten AE, B, zE, tKa, xPo
Volume  -
Sortimenten langhout
Werkwijze (windval, kaalkap, 
dunning)

opruimen windval

Voorafgaande 
weersomstandigheden

waarschijnlijk vochtig

Helling  +/- 10%
Stapelplaats geen
Toestand boswegen goede aardewegen
Machines skidder met klem, achteraf ook 

rupskraan met klem
Vaste uitsleeppistes boswachter had 

hellingopwaarts tracé verplicht

Bodemverstoring vlaksgewijs
Rijsporen in het bestand ja
Minimale-maximale-
gemiddelde spoordiepte

0-80-20cm

Schatting bereden 
oppervlakte

vlaksgewijs, 80-90%

Sleepschade aan stamvoeten 
+ waar

nvt

Stamschade van vallende 
bomen

nvt

Gebroken takken in kronen nvt

Schade aan verjonging nvt
Chemische vervuiling  -
Opmerkingen gelegenheidsexploitant vroeg 

uitzondering om in weekend te 
werken, instructies boswachter 
niet opgevolgd



Volume I: Literatuurstudie & de uitgangstoestand van bosexploitatie in Vlaanderen en in relevante buurlanden 

 
161 

BIJLAGE 3: OVERZICHT VAN HOUTCATALOGI (DJ 2004) 
 

Houtvesterij Bossen
Datum 

houtverkoop
Extra voorwaarden Exploitatietermijn

# maanden verkoop tot 

verloop termijn
Schoontijd Opm. bij lot OPMERKINGEN

Brugge domein + ander 
openbaar

2-10-03 niet ruimen als wegen te nat 
zijn, hakhoutkap,dode 
hoekspiegel, waterwingebied 

15-12-04 14,5 1-4 tot 30-6, ruimer in 
duinbossen (pasen tot 31-8) 

vnl. over bomen en type 
kapping

termijn populierenbos 1-3-04 
en 28-2-04, aangeduide tracés 
in waterwingebied Hulstlobos. 
Bijzondere voorwaarden 
overzichtstabel alle loten. 

Gent domein + ander 
openbaar

16-10-03  - 1-04-04 5,5 1-4 tot 30-6, soms langer, geen 
weglating

hier & daar: 
tracé, lier, paard, kruinhout

Alles in één catalogus. Eén 
kaartje voor Blaarmeersen. 

Leuven domein + afd. 
natuur

23-10-03 max. lengte ruiming 16m, 
indien omtrek <100cm dan 3m, 
verf op staande bomen 
verboden, bosreservaat

<30m³: 31-3-2004; loofhout 
>30m³ velling 31-3 en ruiming 
31-10; naaldhout >30m³ 31-10-
2004

brandhout 5, loofhout 5 velling 
& 12 ruiming, naaldhout 12

1-4 tot 30-6 bosreservaat, overdracht, 
termijn

Catalogus bevat een kaart. Bij 
verlenging termijn NH vanaf 1-
7-2004; LH vanaf 1-10-2004; 
ook FSC-hout

Leuven ander openbaar 6-10-03 allerlei brandhout 31-3; loofhout 31-3; 
populier 31-10; naaldhout 31-
12

brandhout 6, loofhout 6, 
populier 13, naaldhout 15

1-4 tot 30-6 ongeveer per boseigenaar bijzondere VW zijn nogal een 
mesthoop

Groenen-daal domein 14-10-03 max. lengte ruiming 16m, 
indien omtrek <100cm dan 3m, 
verf op staande bomen 
verboden, bosreservaat

<30m³: 31-3-2004; loofhout 
>30m³ velling 31-3 & ruiming 
31-10; naaldhout >30m³ 31-10-
2005

brandhout 5.5, loofhout velling 
5.5 & ruiming 12.5, naaldhout 
12.5

1-4 tot 30-6 FSC, 1X tracé Zoniën, 1X 
droogte of vorst Hallerbos, 
bosreservaat

Catalogus bevat een kaart. 
uitleg ivm termijnen kan 
overzichtelijker, idem Leuven

Antwerpen domein + ander 
openbaar

7-11-03 allerlei 31-12-04 14 1-4 tot 30-6, verlengd, 1 lot 
géén (domein), 2 géén 
(openbaar)

bijna overal + overzichtje per 
lot achteraan!!

één van de duidelijkste 
catalogi; 
termijn 31-12 tenzij 
uitzondering; 
clausule sporen 20cm, 
ontschorste oppervlakte aan 
7,5€/dm² enkel bij openbaar

Turnhout domein + ander 
openbaar

28-10-03 veelal paard 15-11-04 12,5 1-4 tot 30-6, uitz. maar geen 
weglatingen in domein, enkele 
gemeente Kasterlee en Ravels

sporadisch

Hechtel domein + ander 
openbaar

20-10-03  - 31-12-04 13 1-4 tot 30-6, uitgebreid en 
relatief veel géén

overal: mierennest, schoontijd, 
aangeboden bomen. 

Gemeentebos Heusden-Zolder 
in cataloog domeinbossen. 
Verschillende 
overzichtstabellen, o.a. 
bijzondere voorwaarden. 
Minder opmerkingen in 
catalogus andere openbare 
bossen. 

Hasselt domein + ander 
openbaar

24-10-03 vochtige percelen (?), 
rupsvoertuig

31-12-04 14 1-4 tot 30-6 voor 1 lot, andere 
geen

enkel aard kapping, rest in 
overzichtstabel

maar één lot in domeinbos met 
schoontijd!; 
van openbare bossen 
ontbreken VW, enkel cataloog 
zelf

Bree domein + ander 
openbaar

geen in 2003 ? ? ? als uitzondering per lot 
aangegeven

indien schoontijd, paard in excel, VW zitter er niet bij...

 


