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Samenvatting

Deze studie belicht en analyseert de huidige positie en problematiek van 
populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen, in vergelijking met de 
ons omringende landen. Via deze analyse worden aanbevelingen geformuleerd naar 
een meer geïntegreerd beleid. 
Volgende aspecten zijn in het onderzoek betrokken: 
Het juridisch aspect: in kaart brengen van de juridische onduidelijkheden en 
eventuele wettelijke tegenstrijdigheden, die aanplantingen met populier en korte-
omloophout hypothekeren; aanbevelingen formuleren naar het beleid tot het beter 
op elkaar afstemmen van de wettelijke bepalingen en verordeningen. 
Het economisch aspect: toepassing van economische modellen en scenario's op 
het bestandsniveau en op het niveau van het Vlaamse landbouwbedrijf; studie naar 
de impact van het subsidieniveau, de prijs en de marktsituatie. 
Het sociaal aspect: verkenning van de perceptie van de landbouwer en 
openruimte gebruiker ten aanzien van de bebossing van landbouwgronden met 
populier en aanplantingen met korte-omloophout; impact op het landschap. 
Het ecologisch aspect: studie naar de impact van de populier op biodiversiteit, 
verdroging en verruiging; bufferende mogelijkheden van de populier bij 
bosuitbreiding en behoud van bodemvruchtbaarheid; mogelijkheden van 
bioremediatie en fyto-extractie en bijdrage tot de CO2-opslag van korte-
omloophout.
Het technisch aspect: studie van de teelttechnische aspecten, zoals aanleg, 
omlooptijd, klonenkeuze, bemesting en bestrijding, oogsttechnieken; dit resulteert 
in de opstelling van een Code Goede Praktijk Populierenteelt en technische 
richtlijnen voor korte-omloophout.

Abstract

This study discusses and analyses the current position and problems of poplar 
culture and short rotation coppice in Flanders, in comparison with the 
surrounding countries. The analysis lead to recommendations for a more integrated 
policy. 
The study is base on several facets: 
The legal aspect: exploration of vaguely defined and contradictory legal matters, 
which endanger plantations with poplar and short rotation coppice; formulation of 
recommendations for the policy makers so as to fine-tune legal regulations. 
The economic aspect: application of economic models and scenarios; study on 
the impact of grants, price and the evolution of the market. 
The social aspect: study of the insight of both farmers and open space users 
towards afforestation of arable land with poplar and plantations of short rotation 
coppice; impact on the landscape. 
The ecological impact: study on the impact of poplar on biodiversity, drought and 
the appearance of tall herb vegetation; buffer capacity of poplar and maintenance 
of soil fertility; possibilities of bioremediation and phytoextraction of short rotation 
coppice and contribution to CO2-storage. 
The technical aspect: study of the technical aspects of production such as initial 
establishment, rotation length, clonal choice, fertilisation, pest control, harvest; this 
resulted in the drawing up of a Code Good Practice Poplar Culture and technical 
guidelines for short rotation coppice.
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State of the art van populierenteelt in Vlaanderen en 
omringende regio’s: Wallonië, Nederland, Frankrijk, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk

ALGEMEEN

Geografische verdeling

Het voorkomen van bos, en meer in het bijzonder van populierenbos, is zeer divers 
in Vlaanderen en de omringende regio’s. Vlaanderen, samen met Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk, kunnen als bosarm beschouwd worden, dit in tegenstelling met 
Frankrijk en Wallonië. De situatie is heel anders indien we de bebossingindex met 
populier beschouwen. Vlaanderen loopt hier opmerkelijk aan kop. Deze simpele 
cijfers illustreren dan ook het grote belang van de populierenteelt voor het Vlaamse 
bos. In absolute oppervlakte populier is Frankrijk natuurlijk koploper. 

Land Bosopper-
vlakte (ha) 

% van totale 
landopper-
vlakte 

Populieren-
oppervlakte
(ha)

% van totale
bosopper-
vlakte 

Frankrijk 14 100 000 26 220 000 2 
Nederland 340 000 10 16 246 5 
Verenigd Koninkrijk 2 722 000 11.6 12 000 0.5 
Wallonië 538 800 31 15 625 2.9 
Vlaanderen 146 381 10.8 21 750 14 

Eigendomsverdeling

De populier is een typische boom voor de privé-boseigenaar. In Vlaanderen is 85 % 
van de populierenbossen in privé-handen, in Frankrijk loopt dit zelfs op tot 98 %.  

Beschikbaarheid populierenhout

Door de hoge groeisnelheid van de populier betekent zelfs een bescheiden 
oppervlakte een aanzienlijk jaarlijks houtkwantum dat geoogst wordt. In België 
wordt jaarlijks 350 000 m³ stamhout geveld (en 167 000 m³ takhout), waarvan 2/3 
in Vlaanderen, wat 50 % van de oogst aan loofhout betekent. Nederland oogst 145 
000 m³, 22 % van zijn volledige houtoogst. Frankrijk velt momenteel jaarlijks 2.2 
miljoen m³ populierenhout, 11 % van zijn houtoogst, 30 % van zijn loofhoutoogst. 
In diverse regio’s vertoont de aanplanting van populier een dalende trend. Hierdoor 
ontstaat er ongerustheid in de populierverwerkende industrie. In Vlaanderen dreigt 
de komende 10 jaar de bevoorrading op 50 % van het huidige peil terug te vallen. 
Nederland ziet de beschikbaarheid aan populierenteelt de volgende 10 jaar eerst 
stijgen om vervolgens over 20 jaar te zakken tot 25 % van het huidige aanbod. 
Deze zorgwekkende situatie heeft geleid tot een gezamenlijke Nederlands-Vlaamse 
actie, met èn voor de houtverwerkende industrie, “Actieplan Populier”. Ook 
Wallonië ziet de aanplanting met populier dalen sinds 1999. In Frankrijk echter 
bestaat de prognose dat de populierenteelt steeds aan de vraag van de industrie zal 
kunnen voldoen. 
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Subsidiestelsels

Alle beschouwde regio’s voorzien subsidies die de aanplanting van populier op 
landbouwgrond steunen. Beschouwen we de diverse subsidietypes (vergoeding voor 
aanplantingkosten en beheerkosten, inkomenscompensatie) apart, dan zijn er 
duidelijke verschillen waar te nemen tussen de regio’s. Beschouwen we nu de 
globale som van de uitgereikte subsidies voor het bebossen van landbouwgrond 
met populier, dan kunnen we volgende conclusies trekken: 
Nederland doet een heel grote inspanning om de grondbezitters, landbouwer of 
niet-landbouwer, aan te moedigen om populieren aan te planten 
Het Verenigd Koninkrijk heeft een subsidiepolitiek uitgewerkt die in bepaalde 
gevallen zeer aanmoedigend is om landbouwgronden te bebossen, maar het ligt 
blijkbaar niet in de bedoeling dat deze bebossing met populier gebeurt. 
In Frankrijk zijn de subsidiemogelijkheden sterk geografisch gebonden. 
De subsidiemogelijkheden in Vlaanderen en Wallonië komen op een intermediaire 
plaats uit.
Het succes van deze aanplantingaanmoedigingen blijkt zeer beperkt. In Vlaanderen 
bijvoorbeeld is slechts 90 ha landbouwgrond onder dit stelsel bebost, sinds het jaar 
2000. In Wallonië gaat het over 40 ha sinds 1994. In 2002 was er in Nederland 
geen enkele dergelijke planting met populier gerealiseerd. Frankrijk heeft geen 
overzichtelijke statistische informatie ter beschikking.  
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VLAANDEREN 

Geografische verdeling 

In Vlaanderen bedraagt de totale bosoppervlakte 146 381 ha. Dit komt overeen 
met een bosindex (= aandeel van de totale landoppervlakte) van 10,8 %. Hiermee 
is Vlaanderen één van de bosarmste streken in Europa. Binnen de Europese Unie 
hebben alleen Ierland (8,6 %), Nederland (10,0 %) en het Verenigd Koninkrijk 
(10,3 %) een lagere bosindex. 
Uit de boskartering blijkt dat populier een essentieel deel uitmaakt van het Vlaamse 
bos (zie tabel), namelijk 14 %, wat het hoogst is ten opzichte van de ons 
omringende landen. Bovendien behoort iets meer dan 85 % van het Vlaamse 
populierenbos tot het private bosbezit.  
Hierbij is geen rekening gehouden met populieren in rijbeplantingen, aangezien 
daar geen actuele gegevens van beschikbaar zijn. De populierenaanplantingen 
bevinden zich vooral in de alluviale vlaktes van de rivieren Schelde, Durme, Dijle, 
Nete, Demer en Maas. Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg bezitten een 
vergelijkbaar populierenareaal (5500 à 6000 ha), Antwerpen is iets armer aan 
populieren (4000 ha). Alleen West-Vlaanderen is populierenarm (en ook bosarm). 
Vooral in de bosarme provincie Oost-Vlaanderen maakt populier een zeer 
substantieel deel uit van het bospatrimonium. 
België heeft ongeveer 35 000 ha populierenbossen, die jaarlijks 537 000 m³ hout 
produceren. Zowat 2/3 ligt in Vlaanderen en zorgt daar voor 50 % van de totale 
jaarlijkse loofhoutproductie. 40 % van het Belgische populierenhout wordt 
geëxporteerd. Ongeveer dezelfde hoeveelheid wordt geïmporteerd, zodat de 
Belgische houtverwerkende industrie jaarlijks 556 000 m³ populierenhout verwerkt. 
De papiersector verbruikt het meeste populierenhout (43 %), gevolgd door de 
zaaghoutindustrie en de fineersector. (Zie bijlage Houtstroom van België: bron 
Lieven De Boever, UGent). 

Provincie % van totale bosoppervlakte Aantal ha 
Antwerpen 7,8 4000 
Vlaams-Brabant 22,2 6000 
West-Vlaanderen 10,6 750 
Oost-Vlaanderen 29,4 5500 
Limburg 10,4 5500 
Vlaanderen 14 21750 

In 1970 (Bosbouwtelling 1970) bedroeg het aantal buiten bosverband groeiende 
populieren nog meer dan 2 miljoen, maar er mag zeker aangenomen worden dat 
dit aantal sterk verminderd is.  
Populierenaanplantingen, die vooral op voormalige landbouwgronden werden 
aangeplant, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbreiding van het 
Vlaamse bosareaal na WO II. 
Een kleine 10 000 ha (43 %) van het populierenareaal in Vlaanderen bevindt zich in 
VEN_eerste_fase, of zowat 21 % van het bos in VEN_eerste_fase. 
Het bosbeheer in het VEN moet beantwoorden aan de Criteria Duurzaam 
Bosbeheer. Indien men in de toekomst nog aan populierenteelt wil doen in de VEN-
gebieden, dan is het noodzakelijk het daar gevoerde beheer zorgvuldig af te 
stemmen op de Criteria Duurzaam Bosbeheer. 
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Toekomstige bevoorrading aan populierenhout – klonenassortiment

Uit de bosinventaris blijkt dat de toekomstige bevoorrading van populierenhout van 
de verwerkende industrie in het gedrang komt (Figuur 1). 
Immers uit de verdeling naar omtrekklasse blijkt dat jongere populierenbestanden 
(met een lagere omtrek) duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. 

Hieruit volgt dat toekomstige bevoorrading van de populierverwerkende industrie 
vanuit België (330 000 m³), waarvan het belangrijkste deel uit Vlaanderen komt, 
duidelijk in het gedrang komt. Eenmaal de klasse 120-150 en 150-180 cm uitgeput 
is, dreigt de bevoorrading vanuit Vlaanderen terug te vallen op minder dan 50 % 
van het huidig peil. 
Momenteel dient trouwens reeds 230 000 m³ uit het buitenland te worden 
aangevoerd.

Figuur 1. Verdeling van het aantal bestanden per omtrekklasse (Bosinventarisatie
2001).

Bekijken we de verkoopcijfers van de boomkwekers van de laatste negen jaren 
(tabel: 1996 tot het plantseizoen 2004-2005), blijkt dat er gemiddeld 90 000 poten 
per jaar verkocht werden. Dit betekent niet dat dit de effectieve aanplant in 
Vlaanderen betekent, want de export is hier bij inbegrepen. Over die totale periode 
gezien, was zowat 50 % van het plantsoen van de Interamerikaanse kruising, 40 % 
betrof Euramerikanen. De verkoop van de Interamerikanen kende zijn topjaar in 
1999, met meer dan 100 000 stuks. De verkoop van Euramerikanen was veel 
stabieler, zowat 30 à 40 000 stuks per jaar. Momenteel maken zij echter meer dan 
80 % van het verkochte plantsoen uit. Dit is voornamelijk te wijten aan de 
gunstigere veredelingsresultaten tegenover roest. Bovendien vertoonde de globale 
verkoop van populierenplantsoen opvallende pieken (142 000 stuks in 1999) en 
dalen (57 000 stuks in 2002). Met 120 000 stuks in 2003 was er blijkbaar zelfs een 
lichte reveil in zicht. Doch in 2004 zakte de verkoop dramatisch laag tot 34 000 
planten!

Waar in 1996 Beaupré en Boelare nog ruim 60 % van alle verkochte plantsoen 
uitmaakten, zijn zij in 1999 bijna volledig uit de markt verdwenen. In dat jaar 
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vertegenwoordigen Hoogvorst en Hazendans 87 % van alle verkochte 
populierenplantsoen. Door de roestproblemen die deze klonen vertonen, verdwenen 
ook zij geleidelijk van het toneel. Bij de Euramerikanen worden vooral Ghoy 
(gemiddeld 15 000 / jaar) en Gaver (6 500 / jaar) verkocht. 
De nieuwe klonen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer genieten steeds 
meer vertrouwen. In 2003-2004 is Grimminge al goed voor 50 000 stuks, zowat 42 
% van alle plantsoen. Muur, Vesten en Oudenberg samen vertegenwoordigden dan 
zowat 15 000 stuks. In het ‘dieptepunt’jaar 2004-2005 vormen de klonen 
Grimminge, Ghoy, Oudenberg en Vesten ongeveer 60 % uit van het verkochte 
plantsoen.
Er is ook een verhoogde belangstelling voor de “oude” klonen, zoals Marilandica en 
Robusta, waar te nemen. Ook de Nederlandse kloon Koster vindt steeds meer 
ingang in Vlaanderen. 

KLOON 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 EINDTOTAAL

P. x interamericana Beaupre 31068 29910 8241 5570 244 685 261 855 410 77244

Boelare 20310 6958 460 182 10 20 10 27950

Hunnegem 5 5

Raspalje 160 1055 340 602 237 160 2554

Unal 280 235 15 241 771

Hazendans 4553 27140 47626 23598 15692 6426 8497 716 134248

Hoogvorst 4727 34345 56234 28641 27269 10831 12683 712 175442

TOTAAL 51378 46148 70186 109772 53833 44241 18145 22513 1998 418214

P. backcross Grimminge 1284 50204 4752 56240

P. trichocarpa Trichobel 200 661 190 510 35 1596

P. x euramericana Robusta 3221 7729 6100 8328 3716 9470 5349 5076 3272 52261

Marilandica 130 175 549 2000 710 1804 5368

Primo 5 25 5 35

Ghoy 22266 21936 17934 14770 17175 15648 9171 7882 7406 134188

Gaver 3380 6711 9338 4174 5220 8830 9002 7841 3542 58038

Ogy 850 1770 2306 1815 1505 1260 140 219 9865

Gibecq 10 150 5 81 246

Isières 475 1837 2895 2625 3960 2785 430 2195 1085 18287

Koster 1500 8666 7500 17666

Muur 364 4037 1627 6028

Oudenberg 747 5294 3522 9563

Vesten 2007 5233 4322 11562

TOTAAL 30192 39983 38573 31842 31766 40217 37876 45997 26661 323107

EINDTOTAAL 81570 86131 108759 141614 85799 85119 57495 119224 33446 799157

Subsidies

In tegenstelling tot Nederland, waar voor de toekenning van subsidies bij 
bebossing, geen onderscheid wordt gemaakt naargelang de boomsoort, is de 
subsidietoekenning in Vlaanderen sterk boomsoortgebonden.  
De nieuwe subsidieregeling voor bosbeheerders voorziet in een subsidie voor 
bebossing en herbebossing, voor zowel privé-bos als openbaar bos, met inheemse 
boomsoorten. Enkel bij de bebossing van landbouwgronden worden nog subsidies 
toegekend voor de boomsoort populier. 

Voorwaarden voor subsidie

- De subsidieregeling geldt zowel voor particulieren als voor openbare 
besturen, en zowel voor natuurlijke als rechtspersonen. Als de 
landbouwgrond niet verpacht is, vraagt de eigenaar subsidies aan. Als de 
grond wel verpacht is, kan alleen de pachter subsidies aanvragen. Hij moet 
dan wel de schriftelijke toestemming van de eigenaar bij zijn aanvraag 
voegen.
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- De grond moet 5 jaar voor de datum van de subsidieaanvraag nog als 
landbouwgrond geëxploiteerd zijn. 

- Minstens een halve hectare landbouwgrond bebossen die in het Vlaams 
Gewest gelegen is. 

- Als u in agrarisch gebied een stuk grond bebost met populier moet de 
planting 15 jaar blijven staan. Na die 15 jaar kan er zonder vergunning 
omgeschakeld worden naar landbouwgrond. 

Het subsidiebedrag 

Het precieze subsidiebedrag hangt van veel factoren af. Het bedrag is in elk geval 
hoger voor landbouwers dan voor niet-landbouwers en wordt voorts in grote mate 
beïnvloed door de gebruikte boomsoort. Het subsidiebedrag bekomt men als de 
optelsom van een aanplantingsubsidie, een onderhoudsubsidie, een supplement 
indien het perceel gelegen is in bosgebied en een inkomenscompensatie.

Aanplantingsubsidie

Voor een aanplanting met populier moet een aanplantingafstand van maximum 9 
meter gerespecteerd worden, wat minimum123 bomen per ha betekent. 

- Voor een aanplanting zonder onderetage wordt een subsidiebedrag van 850 
euro per ha voorzien. 

- Indien een onderetage wordt aangeplant, ontvangt men 1000 euro per ha 
voor de aanplanting van de populieren en nog eens 500 euro bovenop voor 
de onderetage. Toegestane boom- en struiksoorten zijn vastgelegd, alsook 
de aantallen per ha. 

- Indien rond de aanplanting een omringend mantelstruweel van boom- en 
struiksoorten van minimum 6 meter breed wordt aangelegd, ontvangt men 
een subsidie van 100 euro per 100 meter mantellengte. 

Onderhoudssubsidie

Om de kosten van het onderhoud gedurende de eerste vijf jaren te dekken, wordt 
een onderhoudsubsidie voorzien. Voor populier ontvangt men het eerste en het 
tweede jaar telkens 250 euro per ha, de volgende drie jaren telkens 200 euro, wat 
deze subsidie op een totaal niveau van 1100 euro per ha brengt.  

Supplement

Als de grond die u wilt bebossen in een bosgebied of een bosuitbreidinggebied 
gelegen is, zoals aangeduid is op het ruimtelijk bestemmingsplan, ontvangt u een 
supplement van 250 euro per ha. 

Inkomenscompensatie

Dit bedrag compenseert het inkomensverlies ten gevolge van bebossing. Hiervoor 
wordt een onderscheid gemaakt naar type van aanvrager en de gebruikte 
boomsoort.
Als landbouwer ontvangt u voor een bebossing met populier gedurende 5 jaar een 
jaarlijks bedrag van 375 euro per ha en per jaar.  
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Voor andere privaatrechtelijke personen bedraagt de inkomenscompensatie voor 
een bebossing met populieren 175 euro per ha en per jaar voor een termijn van 5 
jaar.

De aanplanting van een vierkant perceel van 1 ha met een onderetage en daar 
rond een mantelstruweel brengt aldus 3000 euro subsidie op, onderhoudssubsidie 
inbegrepen. Voor een landbouwer komt dit bedrag dank zij de 
inkomenscompensatie op 4875 euro, voor anderen wordt dat 3875 euro. Indien het 
perceel in bosgebied ligt komen deze bedragen respectievelijk op 5125 en 4125 
euro.

Aanvraag

De aanvraag van de subsidies voor de bebossing van landbouwgronden wordt 
ingediend bij de provinciale zetel van het Bosbeheer van de provincie waar het 
perceel gelegen is, minstens drie maanden voor de aanplantingwerken.
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Wallonië 

Algemeen

Volgens de bosinventaris van 1998 heeft Wallonië 15625 ha populier. Dit is 2.9% 
van de bosoppervlakte en 6.5% van het loofbos. Maar veel van die populier komt in 
menging voor. Zuivere en bijna zuivere (70 % en meer populier) 
populierenbestanden beslaan slechts 8250 ha. 92.5% van de populierenplantingen 
zijn in handen van particuliere eigenaars. 
Verdeling over de regio: 

- 57% of 4750 ha in Henegouwen 
- 1750 ha in Namen 
- 750 ha in Luxemburg 
- 500 ha in Waals Brabant 
- 500 ha in Luik 

Deze geografische verdeling heeft voornamelijk te maken met de hellingsgraad van 
het terrein (bij voorkeur minder dan 5°), het voorkomen van een leem- of 
zandleembodem, afwezigheid (of bijna) van stenen en voldoende diepte van de 
bodem. Veel van de plantingen zijn gekarakteriseerd door een zwakke drainage. 
44% van de plantingen bevinden zich op een hoogte lager dan 100m, 40 % groeien 
tussen 100 en 200m. De hoogte is in feite een indirecte parameter, aangezien die 
veelal de bodem (stenigheid, diepte), het klimaat (neerslaghoeveelheid en 
temperatuur) en de expositie bepaalt. 

Klonenassortiment

De kloon ‘Robusta’ beslaat nog 44% van plantingen in Henegouwen. De jonge 
plantingen bestaan meer uit ‘Interamerikanen’ dan uit ‘Euramerikanen’. Tot 30 % 
van de populieren zijn ouder dan 30 jaar en hebben een omtrek van 130 tot 170 
cm. Dit zijn vooral Robusta’s. Vanaf 1980 werden de ‘moderne” populierenklonen 
aangeplant. Bestanden van kleinere dimensies zijn veel minder aanwezig, zodat 
over 10 jaar een serieuze dip in de aanvoer van populierenhout kan verwacht 
worden. Het aantal heel jonge plantingen neemt licht toe. 

Sociaal kader

Populierenplantingen komen voor in plattelandsgemeenten met middelmatige en 
stagnerende bevolkingsdichtheid, en gemiddeld inkomen. De bevolking is vooral 
actief in de industrie en de tertiaire sector, en niet in land- of bosbouw. De 
populierenteelt betekent meer een bijkomende bron van inkomsten. Het valt dan 
ook op dat er zo goed als geen bebossing van landbouwgronden geschiedt.  

Economisch aspecten

België produceert jaarlijks ongeveer 350000m³ rondhout populier, 100000m³ zou 
uit Wallonië komen, waarvan 70000m³ uit Henegouwen.  
Tot 1998 was houtverkoop in de provincies Luxemburg, Namen en Henegouwen 
onderhevig aan een provinciale taks van 6 %, maar die is illegaal verklaard. De 
inkomsten van privé-personen uit verkoop van staand hout zijn niet onderhevig aan 
belastingen en moeten niet vermeld worden in de belastingsaangifte. Inkomsten 
van maatschappijen en inkomsten uit liggend hout wel.  
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Boswerkzaamheden hebben een BTW-tarief van 6%, bosproducten van 21%. Hout 
op stam heeft een tarief van 6%. 
Gedurende de eerste 20 jaren na aanplant wordt een planting beschouwd als braak, 
en is daardoor onderhevig aan het laagste tarief kadastraal inkomen. 
Certificering van het hout is een kostelijke zaak, gezien het bos voor een groot deel 
in handen is van privé-eigenaars met een kleine gemiddelde oppervlakte bos in 
handen. Toch worden reeds moeilijkheden ondervonden bij export van hout naar 
het Verenigd Koninkrijk en Nederland, die FSC-gelabeld hout willen. Als antwoord 
daarop is in de herfst van 1998 een label ‘Bois wallon’ uitgebracht, dat moet 
verzekeren dat het hout uit Waalse bossen komt en dat deze bossen duurzaam 
beheerd worden. Titularis van het label is WOODNET, die de uitgifte van het label 
delegeert aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid. Kosten verbonden aan het 
label zijn 12.39 euro per lot hout. Het is de bedoeling dit label te integreren in de 
structuur van het Pan-European Forest Certification Council (P.E.F.C.C.). Het zou 
goed zijn, gezien de exportmogelijkheden, indien ook hout uit de populierenbossen 
dit label zou kunnen krijgen. De versnipperde situatie drijft de prijs voor certificatie 
erg op. 

Wettelijk kader

De populierenteelt maakt in Wallonië deel uit van de bosbouw, niet van de 
landbouw, zelfs in geval van korte omloop. 
Wallonië kent een wetgeving op ‘bosgroepering’. Hiermee is het mogelijk dat 
boscomplexen onverdeeld blijven en daardoor beter beheerd worden. Ze biedt 
evenwel geen enkel fiscaal voordeel.  

Subsidies

Aanplantingsubsidie 

voor populier is slechts vanaf 1991 in voege getreden. Voor trilpopulier en Grauwe 
abeel bedraagt ze 990 euro per ha, voor Euramerikanen en Interamerikanen 248 
euro per ha. Tussen 1995 en 1999 is de aanplanting van ongeveer 370 ha populier 
op deze wijze gesubsidieerd. De laatstgenoemde subsidiëring is evenwel opgeschort 
sinds oktober 2001.  
Groepering van 3 dossiers binnen een straal van 10 km, brengt 50 euro op per 
eigenaar.

Onderhoudsubsidie 

deze subsidie voorziet in een tegemoetkoming van 40 % van de totale kosten om 
snoei op grote hoogte uit te voeren (80% in de zones Objectif I (Henegouwen) en 
5B (Marche, Bastogne, Neufchâteau en deels Dinant en Philippeville)). Deze totale 
kosten zijn geplafonneerd op 3 euro per boom aan maximaal 120 bomen per ha. De 
populieren moeten minimaal 10 jaar op stam blijven staan. Een 200-tal ha populier 
heeft van deze subsidie genoten tussen 1995 en 1999. 
Groepering van 3 dossiers binnen een straal van 10 km, brengt 50 euro op per 
eigenaar.

Subsidie voor de aanplanting van een haag

bestaande uit minimaal 3 struik- of boomsoorten, waaronder populier. De subsidie 
bedraagt 70 % van de totale kosten, die geplafonneerd zijn op 2.5, 3.7 en 5 euro 
per meter voor respectievelijk een 1-rijige, een 2-rijige of een 3-rijige haag, in 
geval de werken worden uitbesteed. In geval de werken zelf worden uitgevoerd 
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bedraagt de toegestane kosten respectievelijk 1.2, 1.9 en 2.5 euro. Voorwaarde is 
dat de haag 20 jaar ter plekke blijft. 

Dunningsubsidie

alleen voor trilpopulier en Grauwe abeel. 

Inkomstencompensatie

bij bebossing van landbouwgrond: 620 euro gedurende 5 jaar voor landbouwers. 
De planting moet 20 jaar blijven staan. 

Bebossing van landbouwgronden

Er is dus geen specifieke aanplantingsubsidie voor populier op landbouwgrond. 
De laatste 2 decennia werd er 350 à 450 ha landbouwgrond per jaar bebost in 
Wallonië. 40 à 60 ha daarvan betrof populier. Recent is dit nog slechts 6 %, dus 20 
à 30 ha per jaar. De zware roestaanvallen sinds 1996 kunnen dit verminderde 
aanplantingritme verklaren. Tussen 1950 en 1980 gebeurde de aanplanting aan een 
flinker tempo, namelijk gemiddeld 150 ha per jaar.  
Bebossing van landbouwgrond in het kader van de toepassing van de steun door de 
Europese Unie beslaat sinds 1994 in het totaal 101 ha voor heel Wallonië. Daarvan 
kon 21 ha genieten van een inkomenscompensatie. 40 ha (ongeveer 7 ha per jaar) 
werden bebost met populier, waarvan 8.5 ha inkomenscompensatie genereerde.  

Instellingen die de belangen van de populierenteelt behartigen in Wallonië

La Commission Régionale Wallone du Peuplier: de Waalse Populierencommissie, 
vertegenwoordigt de Waalse instellingen die actief zijn in de veredeling van 
populier
Division de la Nature et des Forêts: het Waals Bosbeheer 
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois: onderzoeksinstelling, 
sinds 1995 actief in populierenveredeling, maar vroeger reeds actief in het 
houttechnologisch onderzoek van populier 
Centre de Populiculture du Hainaut (C.P.H.): actief in de promotie en 
ondersteuning van de populierenteelt in Wallonië, opgericht te Ath ter 
gelegenheid van Expo ’58. Van 1994 tot 1999 actief in het project Objectif I 
Hainat, ter bevordering van de populierenteelt in Henegouwen. 
Groupe de Recherche Appliquée et de promotion du Peuplier (G.R.A.P.P.): 
opgericht in 1987 voor de promotie van de populierenteelt 
Société Royale Forestière de Belgique: besteedt ook aandacht aan de 
populierenteelt 

Rechts: Houtstroom van populieren in België, uit: 
De Boever, L., Van Acker J., 2003. Houtkwaliteit en toepassingsmogelijkheden van 
populier in Vlaanderen. Bosrevue nr. 5, 11-15. 
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NEDERLAND

Oppervlakte bos 

Nederland bezit net als Vlaanderen weinig bos: zowat 340 000 ha, wat ongeveer 
10% van de landoppervlakte betekent. Nochtans is zowat 70 000 ha FSC 
gecertificeerd. Per Nederlander komt dat neer op 200 m2 bos. Bovendien is dit bos 
erg versnipperd en komen veel kleine bospercelen voor. 70 000 ha van het bos 
vormen 46 000 percelen die bestaan uit lapjes kleiner dan 5 ha. 56 complexen 
groter dan 500 ha beslaan samen 50 000 ha. 

Eigendomsverdeling bos

Het bos is in handen van verschillende soorten eigenaren. 60 % is in handen van 
publiekrechterlijke organisaties, waarvan Staatsbosbeheer de grootste is met ruim 
87.000 ha. 40 % van de bosoppervlakte is in handen van particulieren. De laatste 
decennia is veel particulier bos gekocht door natuurbeschermingsorganisaties en 
Staatsbosbeheer (SBB). 
Qua boomsoortensamenstelling is de trend dat loofboomsoorten een belangrijkere 
rol in het Nederlandse bos gaan spelen. Uitzondering is de populier: die boet juist 
sterk aan betekenis in in het Nederlandse bos. 

Populierenbos

5 % van de bosoppervlakte in Nederland is populierenbos (16246 ha, gemiddelde 
1995 – 1999). Dit bedraagt een staande voorraad van 3.4 miljoen m³ (199 m³/ha). 
Met een lopende aanwas van 12 m³/ha is er een jaarlijkse bijgroei van 195 200 m³ 
in de Nederlandse populierenbossen. Er zou evenwel jaarlijks maar 127 000 m³ 
geoogst worden (7.8 m³/ha). (opm.: alle volumes zijn spilhoutvolumes; volume 
werkhout is 15 % lager). 
Stichting Probos heeft een certificaat in het leven geroepen die een garantie biedt 
dat de aangeboden bomen degelijk gesnoeid zijn. 
Populier is de belangrijkste boomsoort voor de Nederlandse rondhoutverwerkende 
industrie. In 2000 was 27% van al het in Nederland verwerkte rondhout populier 
(288000 m³). Hiervan kwam iets meer dan de helft uit het Nederlandse bos, de 
rest werd geïmporteerd. Populierenhout wordt in Nederland voornamelijk gebruikt 
als grondstof voor de emballage-industrie, de kartonindustrie en klompenproductie. 
Het verbruik van populierenhout door de vezelindustrie stijgt gestaag. Gezien het 
beperkte aanbod van inlands populierenhout heeft men besloten om meer hout uit 
het buitenland te betrekken om in Nederland geen prijsopdrijvend effect te 
genereren. Nederland heeft geen fineerbedrijven die populier verwerken. De 
klompensector kocht zijn populieren- en wilgenhout van oorsprong vlak bij huis. De 
oogst en het transport werden over het algemeen in eigen beheer uitgevoerd. Nu 
wordt steeds meer populierenhout bij handelaren ingekocht. Houthandelaren zijn 
eerder geneigd om ook hout in het buitenland te kopen. Zeker gezien het beperkte 
aanbod van goede kwaliteit populieren- en wilgenhout (takvrij, grote afmetingen, 
geen wormgaten, geen verkleuringen, niet te taps). Klompenmakers hebben een 
voorkeur voor opgesnoeide bosbomen. Sinds kort wordt populierenhout ook 
verwerkt door Plato, die de duurzaamheid en dimensiestabiliteit verbetert door een 
thermische behandeling. De toekomstige vraag naar populierenhout door de 
Nederlandse houtverwerkende industrie is moeilijk in te schatten, maar de grote 
bedrijven zijn over het algemeen van mening dat hun verbruik eerder zal stijgen 
dan dalen. Kleinere bedrijven zijn over het algemeen minder optimistisch. De 
algemene trend in Nederland is dat veel kleine bedrijven stoppen. De export van 
populierenhout was in 2000 ongeveer 46000 m³ werkhout met schors. Meer dan de 
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helft hiervan was vezelhout (55%). De rest was zaaghout (28%) en een geringer 
deel fineer (17%).  

Populierenhoutverwerking

De Nederlandse houtverwerkende industrie importeert ook buitenlands rondhout. 
Dat is noodzakelijk omdat het Nederlandse bos onvoldoende hout levert. Al met al 
vindt bijna twee derde van alle geoogste hout zijn weg naar een zagerij. Nederland 
telt 90 rondhoutzagerijen, waarvan er 14 op populierenhout gericht zijn, die 22 % 
(145000 m³) van het verwerkte houtvolume (670000 m³) in Nederland 
behandelen. 
Naar schatting levert populier in de hele keten gemiddeld 1 arbeidsplaats per 200 
m3 rondhout op. De totale verwerking van populier in Nederland in 2000 was 
288.000 m3. In totaal levert de populier dus ongeveer 1440 arbeidsplaatsen op. De 
totale omzet in de populierenhoutketen is niet bekend. De omzet van in de hele 
Nederlandse bos- en houtsector die direct gerelateerd is aan de oogst en 
verwerking van inlands hout, wordt geschat op circa 1 miljard gulden. Populier uit 
eigen land zou dan goed zijn voor een omzet van ongeveer 300 miljoen gulden. 

Bosbouwrentabiliteit

In de particuliere bosbouw zijn in Nederland de kosten structureel hoger dan de 
opbrengsten. In de jaren ’90 werd gemiddeld 77 % van de kosten gedekt door 
opbrengsten. Op grotere bedrijven met meer dan 50 ha bos, lag dit op 93 %. 
Alleen grote bedrijven met meer dan 250 ha bos weten uit de rode cijfers te 
blijven. Meer dan de helft van de inkomsten bij het particulier bosbeheer komt van 
subsidies. Het betreft overeenkomsten afgesloten met de Staat, met als doel het 
duurzaam instandhouden en uitbreiden van het areaal bos en natuurterreinen. 

Subsidies

Voorafgaande opmerking:

- Nederland stelt hoge subsidiebedragen ter beschikking voor de aanleg van 
nieuw bos, vooral voor permanent bos. 

- Er wordt geen onderscheid gemaakt naar boomsoort, maar de bebossing is 
gekoppeld aan ‘doelpakketten’, waarin vastligt wat de te realiseren 
natuurwaarden zijn. 

- Er worden geen echte inkomenscompensaties voorzien, de subsidie voor 
beheerkosten liggen hoog 

- De subsidies zijn niet bestemd voor houtige energieteelten. 

Sinds het jaar 2000 is een nieuw subsidiestelsel van kracht, het Programma 
Beheer, waarbij dus het beheer centraal staat. In dit stelsel ligt vast wat aan 
natuurwaarden moet gerealiseerd worden en wordt gewerkt met een systeem van 
resultaatbeloning. Voor de aanleg van nieuw bos zijn er in Nederland verschillende 
subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor zowel permanent als 
tijdelijk bos. Voor permanent bos heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij (LNV) de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en voor tijdelijk bos de 
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).  



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

20

Subsidies voor permanent bos: subsidieregeling Natuurbeheer 
(SN2000)

Subsidies voor de aanleg van nieuw, permanent bos, wat inhoudt dat de 
bestemming van de grond (bijv. agrarisch gebied) definitief wordt gewijzigd in bos 
(of natuurgebied). De doelstelling is tussen 2000 en 2006 2100 ha nieuw 
permanent bos op landbouwgrond aan te leggen. Het bos dient een minimale 
oppervlakte van 5 ha te hebben of het moet tezamen met een aan de eisen 
voldoend aangrenzend natuur- of bosgebied tenminste 5 ha zijn. De bosaanleg 
moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Bij de subsidieaanvraag 
dient een inrichtingsplan voorgelegd. Er worden geen subsidies toegekend indien de 
beplanting geschiedt op een perceel waar een herplantingsplicht rust op grond van 
de Boswet. Deze regeling voorziet in een vorm van outputsturing. Daarmee wordt 
bedoeld dat met de beheerder afspraken worden gemaakt over het te behalen 
natuurresultaat. Dit natuurresultaat wordt zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Bij 
het opstellen van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de maatregelen 
die nodig zijn om het gewenste natuurresultaat te behalen. 

Er bestaan verschillende subsidiesoorten voor permanent bos:

Inrichtingssubsidie

De hoogte van de Inrichtingssubsidie bedraagt 95% van de werkelijk gemaakte 
subsidiabele inrichtingskosten. De Inrichtingssubsidie bedraagt maximaal 6800 euro 
(272 000 BEF) per hectare. Subsidiabel zijn onder andere het opstellen door derden 
van een inrichtingsplan, de maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding en 
de ontsluiting, de maatregelen om de grond beplantingsgereed te maken, het 
aankopen van plantmateriaal en het planten van bomen. Bosaanplantingen onder 
SN2000 stelt als eis dat het bos grotendeels uit inheemse boomsoorten dient te 
bestaan. De periode van verlening van inrichtingssubsidie duurt maximaal 6 jaar. 

Subsidie Functieverandering
(alleen bij omvorming van landbouwgrond tot natuur of bos). 

Bij de aanleg van permanent bos op landbouwgrond verandert de bestemming en 
daarmee de economische waarde van de grond. Via de Subsidieregeling 
Functieverandering kan gedurende 30 jaar een jaarlijkse vergoeding worden 
ontvangen om de waardedaling van de grond te compenseren. De jaarlijkse 
vergoeding is afhankelijk van de grondprijzen in de regio. De bijdrage is per 
gemeente vastgesteld en loopt uiteen van 919 euro tot 3477 euro per hectare 
(1102800 – 4172400 BEF). Daarnaast is het mogelijk om deze subsidie via het 
Nationaal Groenfonds in één keer te ontvangen. Deze voorfinanciering houdt in dat 
de eerder genoemde jaarlijkse uitkeringen van de subsidie functieverandering uit 
de Subsidieregeling Natuurbeheer contant worden gemaakt en ineens en vóóraf 
worden uitgekeerd als lening aan een laag en dus gunstig rentepercentage 
toegepast, dat circa 2% onder de marktrente ligt. Het ministerie van LNV is 
voornemens om alle inkomsten uit de Subsidie Functieverandering vrij te stellen 
van inkomstenbelasting. Dit voorstel ligt nog ter goedkeuring in Brussel.  

Beheersubsidie 

Na de periode van inrichting kan men jaarlijks een beheervergoeding krijgen. Voor 
een voor een publiek opengesteld bos liggen de bedragen momenteel tussen de 47 
en 135 euro per ha per jaar, afhankelijk van het type bos en de toekomstige 
ontwikkelingen. Voor een geriefhoutbosje ligt de beheerbijdrage hoger, namelijk 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

21

550 euro per hectare per jaar. Voor een niet opengesteld bos is de beheerbijdrage 
beperkt tot 10% van die voor opengesteld bos. 

Nationaal Groenfonds

Voor permanent bos kan ook een financiële bijdrage verkregen worden vanuit het 
‘Boscertificatenprogramma’ van het Nationaal Groenfonds. Belangrijke voorwaarden 
zijn dat het bos is opengesteld voor recreanten, het duurzaam wordt beheerd en 
het groter is dan 5 hectare. De eenmalige bijdrage is onder andere afhankelijk van 
het bodemtype en de aan te planten boomsoorten. Deze zijn mede bepalend voor 
de mate van koolstofvastlegging. De bijdrage ligt in de orde van grootte van 4.500 
euro tot 6.800 euro per hectare. Inkomsten uit de subsidie van het Groenfonds 
(CO2-certificaten) zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. 

Tijdelijk Bos: subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

Via de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) stelt LNV subsidie 
beschikbaar voor de aanleg van tijdelijk, snelgroeiend loof- en naaldbos. De 
doelstelling is tussen 2000 en 2006 1500 ha tijdelijk bos op landbouwgrond aan te 
leggen. De minimale bosoppervlakte is 5 hectare. De subsidie-ontvangende agrariër 
dient een natuurlijk persoon te zijn die als bedrijfshoofd een landbouwbedrijf 
exploiteert en tenminste 25 % van zijn inkomen te verkrijgen uit het 
landbouwbedrijf waarvoor de aanvraag geldt.  

Er bestaan 2 subsidiesoorten voor tijdelijk bos:

De inrichtingssubsidie

De hoogte van de inrichtingssubsidie bedraagt 95% van de werkelijk gemaakte 
subsidiabele inrichtingskosten. Hiertoe wordt gerekend het opstellen door derden 
van een inrichtingsplan, het beplantingsgereed maken van het terrein, wijziging 
van de waterhuishouding van het terrein, het plaatsen van een raster en andere 
noodzakelijke maatregelen. Bebossing onder SAN stelt als eis dat zowel inheemse 
als uitheemse boomsoorten worden toegepast! De inrichtingssubsidie bedraagt 
maximaal 1.316 euro (52640 BEF) per hectare. Subsidiabel zijn onder andere het 
opstellen door derden van een inrichtingsplan en de kosten van de aanleg van het 
bos.

De beheerssubsidie

is een jaarlijkse bijdrage in de beheerkosten van 545 euro per hectare. De subsidie 
geldt voor een periode van 18 jaar. (21800 BEF per jaar, 392400 BEF over 18 
jaar).

Deze regeling voorziet in een vorm van outputsturing. Daarmee wordt bedoeld dat 
met de beheerder afspraken worden gemaakt over het te behalen natuurresultaat. 
Dit natuurresultaat wordt zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Bij het opstellen 
van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de maatregelen die nodig zijn 
om het gewenste natuurresultaat te behalen. 
Er is geen subsidie functieverandering want de grond behoudt zijn agrarische 
waarde. In hoeverre de gemeente het tijdelijke bos op termijn in het 
bestemmingsplan blijft benoemen is echter onzeker. Geadviseerd wordt om met de 
gemeente vooraf goede schriftelijke afspraken te maken. 
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Evaluatie van de bebossingssubsidies (Mid-Term evaluatie van het 
plattelandsprogramma Nederland 2000-2006 door Ecorys) 

Het Nederlandse Rijk heeft als doelstelling in het Structuurschema Groene Ruimte 
een bosuitbreiding op landbouwgrond voorgenomen van 30 000 ha in de periode 
1994 tot 2020. Met de in 1993 geïntroduceerde Stimuleringsregeling Bosuitbreiding 
op Landbouwgronden (SBL-regeling) is tot en met 1999 in totaal 3 346 ha bos 
aangelegd, of 45 % van de geplande oppervlakte voor die periode. Ruim tweederde 
ligt in Groningen en Drenthe. In de Randstad had dit geen succes, omdat de grond 
daar veel te duur is.  
In het nieuwe subsidiestelsel Programma Beheer is er een koppeling tussen de 
grondprijzen in de regio en de vergoeding die de landbouwer ontvangt. Tot en met 
2002 werden onder dit nieuw Programma 104 aanvragen goedgekeurd. Geen enkel 
daarvan betrof snelgroeiende boomsoorten (waaronder populier). Bovendien betrof 
het hier uitsluitend dossiers onder SN, waarbij 880 ha bos is aangeplant. Geen 
enkel dossier betrof de aanplant van tijdelijk bos onder SAN. De aanleg van tijdelijk 
bos is voor de landbouwers weinig interessant omdat het een negatief effect heeft 
op het gemiddelde inkomen. In de periode 1998 – 2000 was het netto-inkomen uit 
vroeger grondgebruik (opbrengsten – kosten) als volgt verdeeld: 
Akkerbouw: 1110 euro per ha 
Melkveehouderij: 1515 euro per ha 
Overige landbouw: 2400 euro per ha 
De inkomstenderving van 545 euro per ha is derhalve ontoereikend. 
Op de kortere termijn heeft bosaanleg wel een neutraal tot positief effect op het 
bedrijfsinkomen. Maar op de korte en middellange termijn nemen de netto 
afgeleide activiteiten buiten de primaire sector af. Merkwaardig is dat inkomsten uit 
volgroeid bos als te verwaarlozen beschouwd worden in de evaluatie. Onder de 
nieuwe subsidieregeling is dus jaarlijks minder bos aangeplant dan onder de vorige 
regeling.

Conclusie: er zijn onder het huidig subsidiestelsel geen aanplantingen met populier 
uitgevoerd in Nederland. 
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FRANKRIJK

Algemeen

Frankrijk bezit 14 800 000 ha bos (1996), wat 26 % van de landoppervlakte 
betekent. 24 % van de bosoppervlakte is PEFC-gecertificeerd. 69 % van het bos is 
in privé-handen. Frankrijk bezit ook 230 000 ha populier, dus zowat 1.5 % van de 
bosoppervlakte. Nochtans worden de populierenplantingen eigenlijk bij de 
landbouwgronden gerekend. 98% van alle populierenbestanden zijn in privé-
handen.  

Geografische spreiding

Fig. 1. Frankrijk: regio’s. 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

24

Tabel 1. De regio’s van Frankrijk: bosoppervlakte en populierenoppervlakte.  
(Bron: SCEES 1996) 

Regio
Bosoppervlakte
(ha)

Populierenoppervlakte
(ha)

%
Populier

Totaal

Ile de
France

270 250 9 148 3,27 279 398 

Champagne-
Ardenne

675 300 29 700 4,21 705 000 

Picardie 308 930 31 600 9,28 340 530 

Hte
Normandie 

222 000 2 700 1,20 224 700 

Centre 894 200 23 730 2,58 917 930 

Basse
Normandie 

186 880 4 980 2,59 191 860 

Bretagne 321 400 4 850 1,48 326 250 

Poitou-
Charentes 

433 600 14 700 3,28 448 300 

Aquitaine 1 852 200 24 100 1,28 1 876 300 

Midi-
Pyrénées

1 211 500 16 220 1,32 1 227 720 

Limousin 578 850 1 480 0,25 580 330 

Bourgogne 977 112 12 150 1,23 989 262 

Nord-Pas de
Calais 

98 700 12 000 10,84 110 700 

Lorraine 867 500 4 800 0,55 872 300 

Alsace 309 350 1 880 0,60 311 230 

Franche-
Comte 

703 800 3 960 0,56 707 760 

Pays de la
Loire 

313 000 14 460 4,42 327 460 

Rhone-Alpes 1 605 181 12 350 0,76 1 617 531 

Auvergne 720 800 2 300 0,32 723 100 

Languedoc-
Roussillon 

816 000 2 100 0,25 818 100 

P.A.C.A. 1 222 650 1 080 0,09 1 223 730 

Corse 235 000 84 0,03 235 084 

Totaal 14 824 203 230 372 1,53 15 054 575 

Er zijn 5 belangrijke populierenregio’s te onderscheiden in Frankrijk: Aquitaine, 
Champagne-Ardennes, Bourgogne, Picardie en Poitou-Charentes. 
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Noord-Frankrijk is heel belangrijk voor de populierenteelt in Frankrijk. Picardie 
beslaat 14% van de populierenoppervlakte of 31.600 ha. Ook Champagne-
Ardennes is zeer belangrijk met 29 700 ha. Picardie, Champagne-Ardennes , Ile-de-
France (9 148 ha) en Nord-Pas-de-Calais (12 000 ha) samen (het zogenaamde 
Picardie-Bassin Parisien) betekenen meer dan een derde van het populierenbestand 
van Frankrijk. 
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Fig. 2. Verdeling van het populierenareaal over de regio’s van Frankrijk. 

Het populierenareaal in Frankrijk vertoont een stijgende tendens (+ 4.5 % tussen 
1991 en 2002). Het betreft hier voornamelijk bezetting van landbouwgronden. De 
stijging doet zich voor in zowat alle regio’s, vooral in Pays de Loire en Aquitaine. 
Alleen in Rhône-Alpes is er een achteruitgang. 

Productie van populierenhout in Frankrijk 

De 220 000 ha populierenbos in Frankrijk vertegenwoordigen 22 miljoen m³ hout 
op stam. Waar er in 1990 nog 3.4 miljoen m³ populierenhout is geoogst in 
Frankrijk, was dat in 2001 slechts nog 2.2 miljoen m³. Dit is 11 % van het totale 
jaarlijkse kapkwantum van Frankrijk en 30 % van het jaarlijks gekapt loofhout 
(1997).15 % komt uit Picardië en 14 % uit Champagne-Ardennes. 55 % van het 
jaarlijks gekapt populierenhout of 1.2 miljoen m³ wordt afgerold en deze kwaliteit 
wordt voor 12 en 11 % geleverd door respectievelijk Picardië en Champagne-
Ardennes. Het aandeel afrolkwaliteit in deze regio is rond 33 %, wat beduidend 
lager is dan bijvoorbeeld in Poitou Charentes en Pays de la Loire (tot 67 %). Van 
alle geproduceerde populierenzaaghout komt respectievelijk 19 en 18 % uit Picardië 
en Champagne-Ardennes. 
De daling van de jaarlijkse geoogste hoeveelheid populierenhout is enerzijds te 
wijten aan de sterk verminderde aanplant in de jaren zeventig en tachtig en aan de 
verminderde vraag vanuit de industrie. 
Frankrijk importeert jaarlijks 180 000 ton populierenhout, voornamelijk uit België-
Luxemburg (100 000 ton) en Spanje (70 000 ton). De export bedraagt 330 000 ton 
en gaat vooral richting Italië (250 000 ton) en Spanje (40 000 ton).  
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Stormschade 1999

Einde 1999 kende Frankrijk enkele zeer zware stormen. Voornamelijk de regio’s 
Champagne-Ardennes en Poitou-Charentes werden getroffen. Naar schatting is toen 
de oogst van 2 jaren vernietigd, ongeveer 4 miljoen m³, waarvan 70 % in de 2 
vermelde regio’s (elk ongeveer 1.5 miljoen m³!). De vernielde bestanden waren 
meestal ouder dan 12 jaar, met een gemiddelde hoogte van meer dan 25 m.

Populier in de Franse boomkwekerij: klonenassortiment 

Frankrijk bezit in zijn totaliteit ongeveer 1 000 ha boomkwekerijen (private en 
staatskwekerijen). De helft daarvan zijn populierenkwekerijen. Deze kwekerijen 
staan in voor de productie van 60 miljoen bomen in 2002, wat ongeveer hetzelfde 
is als het jaar er voor (-2 %). Hiervan zijn er 44.3 miljoen planten verkocht in 
Frankrijk zelf (een stijging met 14 % t.o.v. 2001) en 6.4 miljoen geëxporteerd. 
Frankrijk is een netto-exporteur van bosplantsoen. Toch is de globale export met 
27 % gedaald ten opzichte van 2001, voor populier zelfs met 64 %. Dit is een trend 
die al een paar jaren te zien is. Dit kan verklaard worden doordat enerzijds de 
eigen markt zich herneemt, maar ook door de concurrentie met Centraal- en Oost-
Europa.
De totale verkochte hoeveelheid komt dus op ruim 50 miljoen planten, wat een 
stijging van 6 % betekent ten opzichte van 2001. Deze stijging is haast volledig 
aan de naaldboomsoorten toe te schrijven. Dit betekent dat ongeveer 10 miljoen 
planten, wegens niet-verkocht, vernietigd zijn in 2002. Dit waren vooral de 
populierencultivars ‘Boelare’ en ‘Beaupré’ met respectievelijk 55 en 58 % van hun 
productie.
Voor populier zien we een stijging in 2002 tot 1.3 miljoen verkochte planten, na het 
slechte jaar 2001 met slechts 1 miljoen populieren; toch is het niveau van 2000 
met 1.4 miljoen planten niet meer bereikt. In 2005 is de verkoop weer gezakt naar 
1 miljoen planten. Net zoals in de omringende landen kampt de populierenteelt met 
enkele specifieke problemen. Vooreerst is er een conflict van grondgebruik, 
namelijk de concurrentie met de maïsproductie en de beperkingen die aan de 
bebossingpraktijken worden opgelegd. Ook in Frankrijk leidt de populier onder een 
negatief imago bij de ecologisten. Ook het economische aspect wegens de zeer 
snelle rotatie van de populierenplantingen in vergelijking met andere bostypes, 
beïnvloedt de verkoop van plantsoen. Ten slotte hebben de grote sanitaire 
problemen met de kloon ‘Beaupré’ de populierenplanters zeer voorzichtig gemaakt 
en zorgt er voor dat ze hun klonen- en soortenassortiment meer diversifiëren. 
‘Beaupré’ is dan ook aan een vrije val begonnen (-41 % tussen 2001 en 2002). In 
2002 is meer dan 50 % van al de geproduceerde ‘Beaupré’ en ‘Boelare’ vernietigd. 
Vooral ‘I-214’, ‘I-45 51’ en ‘Dorskamp’ worden nu aangeplant. Bovendien worden in 
2002 ook veel populieren van de categorie ‘andere klonen’ aangeplant, een 
verdubbeling op 4 jaar tijd! 
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Fig. 3. Evolutie van de verkoop in Frankrijk van de 6 belangrijkste populierenklonen 
van 1997 tot 2002  
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Deze tendens naar diversificatie is dus een goed signaal. Toch behoren 54 % van 
het verkochte plantsoen in 2005 nog steeds tot slechts 3 klonen. Bovendien 
varieert van regio tot regio de keuze voor een bepaalde kloon, waardoor plaatselijk 
opnieuw een bepaalde kloon domineert. In Aquitaine bijvoorbeeld behoorde in 2002 
39 % van het verkochte populierenplantsoen tot de kloon ‘I-45-51’, in Champagne-
Ardennes 42 % tot ‘I-214’, in Bourgogne is 39 % ook ‘I-214’, in Poitou Charentes-
Pays de Loire is 43 % ‘Dorskamp’. Indien een bepaalde cultivar meer dan 50 % van 
de verkoop uitmaakt en dit gedurende een langere periode, zoals het geval was 
met ‘Beaupré’, dan ontstaan toch risico’s van sanitaire aard. 
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Fig. 4. Verkoop van populierenplantsoen in Frankrijk in 2002: verdeling over de 
diverse klonen. 
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Opvallend is dat de verkoop van populierenplantsoen in 2002 in Picardie een betere 
spreiding toont over de diverse populierenklonen, wat een betere sanitaire situatie 
betekent voor de toekomst. 
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Fig. 5. Verkoop van populierenplantsoen in Picardie in 2002: verdeling over de 
diverse klonen. 

Deze tendens naar diversificatie drukt zich verder door. De belangrijkste 
populierenkwekerijen van Frankrijk bieden een palet van 28 cultivars aan. I214 en 
Dorskamp samen vertegenwoordigen in 2005 daarvan 42 %. Raspalje, Triplo, 
Flevo, I-45/51, en Ghoy zijn samen goed voor 34 %. Ook is er belangstelling voor 
Trichobel, A4A, Unal, Koster, Blanc du Poitou en Alcinde (samen 21 %). Beaupré en 
Boelare zakken verder weg. In vergelijking met voorgaande jaren vermindert de 
productie van Ghoy, Dorskamp, Gaver en Trichobel. Stabiel blijven I214, Raspalje, 
Flevo, Unal, Robusta. Bepaalde klonen vertonen een stijging: de stijging van de 
oude klonen I 45/51, Blanc du Poitou en Fritzi Pauley is toe te schrijven aan een 
zucht naar zekerheid; de stijging van Triplo en Alcinde geeft blijk in het vertrouwen 
in eerder recente aanplantingen; de interesse voor Koster situeert zich vooral in 
Noord-Frankrijk; de opmars van A4A is een sprekend voorbeeld van de 
aantrekkingskracht van het nieuwe. Samengevat kunnen we zeggen dat de 
Interamerikanen aan belangstelling verliezen (met het verdwijnen van Beaupré en 
Boelare op kop) ten gunste van de Euramerikanen. Maar ook Ghoy verliest veel 
terrein. Een stagnatie tekent zich af voor I214, Dorskamp, Raspalje, Flevo, I 45/51, 
Trichobel, en Unal. Triplo rukt op en A4A is dé nieuwigheid. 

Beschikbaarheid populierenhout 2002-2020 

AFOCEL heeft een studie verricht om de beschikbaarheid van populierenhout in 
Frankrijk van 2002 tot 2020 in te schatten. Hierbij werd rekening gehouden met de 
kapleeftijd naargelang de cultivar (rappe en trage groei) en met een mogelijke 
spreiding van de kapleeftijd (begin, midden en eindkap). Bovendien werden de 
gevolgen van de stormen van 1999 en het hernemen van de normale exploitaties in 
de studie opgenomen. In de weinig geraakte gebieden gaat men er van uit dat de 
normale kap hernomen is vanaf 2000. De zwaar geraakte gebieden zouden hun 
normale kappingen maar herpakt hebben vanaf 2002, want men veronderstelt dat 
60 % van de stormschade (2.4 miljoen m³) gedurende de eerste 3 jaren 
geëxploiteerd is. Bovendien is de hypothese gehanteerd dat de 
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populierenbestanden die voor meer dan 50 % vernield waren, volledig 
geëxploiteerd zijn en heraangeplant tegen 2005. Twee scenario’s zijn gehanteerd: 
ofwel wordt er tot in 2020 in verhouding gekapt zoals in 1999 volgens de 
beschikbaarheid van plantingen, ofwel wordt er jaarlijks een identieke hoeveelheid 
gekapt als in 1999 tot in 2020. Volgens de eerste hypothese zal het beschikbaar 
volume populierenhout dalen met 150 000 m³ van 2003 tot 2005 en dan weer op 
het niveau van 1999 komen van 2006 tot 2010. Van af dan zou het beschikbaar 
werkhout een niveau van 2.6 miljoen m³ bereiken en zelfs overstijgen. Om het 
tweede scenario te realiseren zou het nodig zijn om de gemiddelde kapleeftijd met 
1 jaar te vervroegen tot in 2010, en vervolgens die te verlaten met 1 jaar vanaf 
2011 tot 2015, en met 2 jaar van 2016 tot 2020. Welke klonen zullen ter 
beschikking komen? De traaggroeiende klonen (‘Robusta’, Trichocarpa’s, enz.) 
zullen in 2003 nog 57 % van het kapkwantum (920 000 m³) uitmaken en slechts 
nog 37 % (990 000 m³) in 2020. De snelle groeiers (‘I214’, Interamerikanen, snelle 
Euramerikanen) aan de andere kant stijgen van 680 000 m³ in 2003 naar 1 270 
000 m³ in 2020 per jaar. Hiervan wordt een groot gedeelte ingenomen door de 
cultivars ‘Beaupré’ en ‘Boelare’, omdat deze zo veel zijn aangeplant tussen 1985 en 
1995. In de scenario’s is rekening gehouden met een eventuele groeivertraging van 
gemiddeld 5 jaar. Natuurlijk kan een verstrenging van roestaantastingen een 
gevoelig lagere oogst betekenen. Anderzijds kan een efficiënte behandeling tegen 
de roest juist hogere opbrengsten dan gesimuleerd betekenen. 
Hoe zal het populierenareaal er uit zien in 2002? De snelgroeiende Euramerikanen 
(‘Dorskamp’, ‘Flevo’, ‘Ghoy’, I45/51’) en ‘I214’ zullen 75 % van het areaal 
ingenomen hebben, en zelfs meer dan 90 % van de plantingen jonger dan 20 jaar! 
De Interamerikaanse cultivars, die vanaf 2000 zo goed als niet meer geplant zijn, 
zullen slechts nog 4 % bezetten. De traaggroeiende cultivars zullen nog 20 % van 
de populierenplantingen uitmaken, doch slechts 10 % van de nieuwe plantingen. 
Als besluit kunnen we zeggen dat, ondanks de hevige stormen van 1999, de 
populierenteelt in Frankrijk steeds aan de vraag van de industrie zal kunnen 
voldoen. Dit is te danken aan het sterke dynamisme van de populierenplanters, die 
veel plantingen aangelegd hebben in regio’s die tot dan relatief populierenarm 
waren (valleien van de Loire en de Garonne). Er heeft zich dus wel een ernstige 
geografische verschuiving voorgedaan in de beschikbaarheid: de zwaarst getroffen 
streken (Poitou-Charentes, Champagne-Ardennes, Ile de France) zullen minstens 
15 jaar nodig hebben om weer op hun oorspronkelijk niveau te geraken. Stabiele 
regio’s zijn eerder in het Oosten gelegen (Picardie, Alsace, Bourgogne, Midi-
Pyrenées, Rhône-Alpes,…). Regios in opkomst bevinden zich meer in het Westen 
(Pays de Loire, Aquitaine, Centre,…). Om evenwel effectief te voldoen aan de vraag 
van de industrie, zal de kapleeftijd gemiddeld met 1 jaar moeten vervroegd worden 
tussen 2003 en 2010 en zal er een nieuw commercieel circuit moeten gecreëerd 
worden tussen de hoogproductieve en de deficitaire regio’s. 

Subsidies

Tot het jaar 1999 stond het ‘Fonds Forestier National’ in voor de subsidiëring van 
de bebossing en herbebossing. De bebossingsubsidie in Frankrijk is gericht op de 
bebossing van landbouwgronden en kunnen ingedeeld worden in 
aanplantingsubsidie, inkomenscompensatie en onderhoudsubsidie. Deze financiële 
steun was geldig voor alle boomsoorten, behalve de inkomenscompensatie. 

aanplantingsubsidie: 40 % van de kosten, wat gemiddeld neerkomt op 840 € per 
ha
onderhoudsubsidie: 40 % van de kosten 
inkomenscompensatie: de grootte van het bedrag is afhankelijk van het 
departement en de duur van de betaling is afhankelijk van de boomsoort. Voor 
populier wordt gedurende 7 jaar tussengekomen (voor naaldhout en loofhout 10 
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jaar, voor eik en beuk 15 jaar). Een landbouwer ontvangt tussen 105 en 300 € per 
jaar en per ha, een niet-landbouwer ontvangt tussen 22.5 en 150 €. 

Wat betreft populier wordt er bovendien bepaald welke klonen gefinancierd worden, 
en dit per regio. Dit gebeurt in het kader van de sanitaire problemen, om een zo 
goed mogelijke diversificatie te bekomen. Dit wordt in volgende tabel (2002) 
weergegeven.

B
L
.
P
O
I
T
O
U

D
O
R
S
K
A
M
P

F
L
E
V
O

G
H
O
Y

I
.
2
1
4

I
.
4
5
/
5
1

K
O
S
T
E
R

R
O
B
U
S
T
A

T
R
I
P
L
O

B
O
E
L
A
R
E

U
N
A
L

R
A
S
P
A
L
J
E

F
R
.
P
A
U
L
E
Y

T
R
I
C
H
O
B
E
L

D
V
I
N
A

L
E
N
A

A
L
C
I
N
D
E

Nord-pas
de Calais 

    S                     

Picardie     S     A             

Ile de
France

    S     A S           

Centre A S           

Hte
Normandie 

        A S         

Basse
Normandie 

        A S         

Bretagne           A S         

Pays de la
Loire 

A S       

Poitou 
Charente 

        S       

B
.
P
O
I
T
O
U

D
O
R
S
K
A
M
P

F
L
E
V
O

G
H
O
Y

I
.
2
1
4

I
.
4
5
/
5
1

K
O
S
T
E
R

R
O
B
U
S
T
A

T
R
I
P
L
O

B
O
E
L
A
R
E

U
N
A
L

R
A
S
P
A
L
J
E

F
R
.
P
A
U
L
E
Y

T
R
I
C
H
O
B
E
L

D
V
I
N
A

L
E
N
A

A
L
C
I
N
D
E

Limousin       A S         
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Comté 

Bourgogne   S A         

Auvergne   A S         

Rhône
Alpes

S         

Languedoc 
Roussillon 

                S             

PACA                 S             

Corse                 S             

ROOD = cultivar gesubsidieerd in de regio 
A = cultivar gesubsidieerd uitsluitend in lijnbeplanting 
S = cultivar gesubsidieerd met toezicht 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

32

DUITSLAND

Algemeen

Duitsland is voor 31 % van zijn oppervlakte bedekt met bos (11 miljoen ha). Het 
bos bestaat voornamelijk uit coniferen (57.5 % van het bos), waarbij Picea abies de 
voornaamste boomsoort is. Beuk is de belangrijkste loofhoutsoort. Duitsland 
produceert jaarlijks 40 miljoen m³, wat voldoende is voor 2/3 van de binnenlandse 
vraag.

Populier en wilg worden zelden aangeplant in Duitsland, voornamelijk door de 
geringe afzetmogelijkheden. Abeel komt alleen voor in gemengde 
pionieraanplantingen. Daardoor is het moeilijk om correcte oppervlaktecijfers te 
geven, maar dit doet vermoeden dat er een onderschatting gebeurt. De schatting is 
dat er 100 000 ha populier en abeel is, zowat 1 % van de bosoppervlakte. De 
oppervlakte wilg is vermoedelijk veel lager. 
Aanplantingen van populier op voormalige landbouwgrond zou 400 ha bedragen. 

Het belang van populieren- en wilgenhout is gering in Duitsland. Er bestaan 
evenwel geen precieze gegevens hoeveel populierenhout er geoogst wordt, 
aangezien dit in de statistieken bij het beukenhout gevoegd wordt. Er wordt 
geschat dat er jaarlijks 150 000 à 300 000 m³ populierenhout wordt geveld. Over 
het gebruik van dat hout zijn geen gegevens. 

Export van populierenhout uit Duitsland is laag, maar is afgetekend hoger dan de 
import! 
De markt voor populierenhout is niet ontwikkeld in Duitsland. Ten gevolge daarvan 
is de houtverwerkende industrie helemaal niet uitgerust voor de verwerking van dit 
hout. Rondhout haalt er een prijs van ongeveer 26 € per m³. Deze prijs ligt 50 % 
lager dan wat betaald wordt voor elke andere goedkope boomsoort, zoals pinus. 
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HET VERENIGD KONINKRIJK 

Algemeen

Het Verenigd Koninkrijk beslaat 2 722 000 ha bos, wat 11.6 % van de 
landoppervlakte betekent. Hiervan is 12 000 ha populier waarvan het grootste deel 
(11 000 ha) in Engeland is gelegen en de rest in Wales. Dit is dus zeer weinig, een 
half procent van de bosoppervlakte. En er is een dalende trend. Er is geen 
ontwikkelde houtmarkt specifiek voor populierenhout. In de jaren ’80 is er zeer 
weinig populier aangeplant. Gedurende de jaren ’90 zou er jaarlijks ongeveer 200 
ha populier geplant zijn. Momenteel is de jaarlijkse aanplant met populier in 
Engeland ongeveer 3 % van het jaarlijkse aangeplante bos, namelijk ongeveer 650 
ha ten opzichte van 22 000 ha. Het belang van populierenhout in de Engelse 
houtindustrie wordt gekenmerkt door een onregelmatige aanvoer en een variabele 
kwaliteit, gecombineerd met een lage prijs voor de planters. 

Subsidies

Het Verenigd Koninkrijk kent een ‘twee-traps’ subsidiëringsysteem voor bebossing. 
Het Woodland Grant Scheme ondersteunt bebossing, herbebossing en 
bosonderhoud. Voor landbouwers komt daar het Farm Woodland Premium Scheme 
bovenop.

Woodland Grant Scheme 

subsidies voor de aanleg van nieuwe bossen en voor het beheer en de verjonging 
van bestaande bossen. Hiervoor worden percelen beschouwd die minstens 15 m 
breed zijn en een oppervlakte beslaan van minstens 0.25 ha. 

Aanleg van nieuwe bossen

Voor een eerste aanplanting van coniferen geldt een bedrag van £700 (798 € = 31 
920 BEF), voor loofhout over een oppervlakte van minder dan 10 ha ontvang je £ 1 
350 (1 539 € = 62 775 BEF), indien groter dan 10 ha £1 050 (1 197 € = 48 825 
BEF).  
70 % van het bedrag wordt betaald bij de planting, 30 % 5 jaar later. De 
aanplanting moet minstens 10 jaar blijven staan. 

Aanvullende subsidies:

- Better Land Contribution: een extra subsidie van £ 600 (684 € = 27 900 
BEF) per ha wordt verkregen indien ‘betere’ landbouwgrond, zowel akker als 
grasland, in het bebossingproject wordt betrokken  

- Community Woodland Contribution: is een subsidie van £ 950 (1 083 € = 44 
175 BEF) per ha om aan te moedigen bebossingprojecten uit te voeren dicht 
bij bewoonde kernen. Deze bossen moeten dan wel opengesteld worden 
voor de bevolking. 

- Community Forest Premium: is een aanvullende subsidie van £600 (684 € = 
27 900 BEF) per ha voor bebossingsprojecten in specifieke ‘target’ gebieden. 

Uitsluitend in Wales en Schotland worden via deze regeling subsidies voorzien voor 
aanplantingen met goedgekeurde variëteiten populier en wilg, die als SRC worden 
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beheerd. De subsidie bedraagt £600 (684 € = 27 900 BEF) per ha op niet-set aside 
grond en £400 (456 € = 18 600 BEF) per ha op set aside grond. 

- Voorwaarden: bij een planting moeten minstens 2250 planten per ha 
aangeplant worden. Voor loofhoutsoorten kan deze hoeveelheid 
teruggebracht worden tot 1100 planten, indien de oppervlakte klein is 
(kleiner dan 3 ha) en in semi-natuurlijke habitats. 

- Voor populier gelden speciale voorwaarden: de volle subsidie zal maar 
betaald worden indien 1100 planten per ha (ongeveer 2 op 4 meter 
plantafstand) worden aangeplant, die evenwel mogen gedund worden voor 
het tiende jaar indien noodzakelijk. In geval er minder planten worden 
aangeplant, wordt de subsidie uitbetaald pro rata. Het bedrag van de 
aanvullende subsidies wordt wel volledig uitbetaald, zolang maar aan hun 
specifieke voorwaarden is voldaan. 

Subsidies voor bestaand bos

De subsidies kunnen verstrekt worden voor het herbeplanten na kapping of windval 
en voor het beheer van het bos. 

Heraanlegsubsidie

herbeplantingssubsidie: £325 (370 € = 15 112 BEF) per ha voor coniferen met een 
minimale dichtheid van 2250 planten, £525 (599 € = 24 412 BEF) per ha voor 
loofhout met een minimale dichtheid van 1100 bomen. 
Subsidie voor natuurlijke verjonging: een vaste vergoeding in dezelfde grootteorde 
als voor de herbeplanting, met daar bovenop een terugbetaling van 50 % van de 
gemaakte extra kosten om natuurlijke verjonging te stimuleren (vb een afsluiting) 

Onderhoudsubsidie 

£35 (40 € = 1627 BEF) per ha en per jaar voor volgende activiteiten: 
- beschermen of versterken van de bestaande hoge ecologische waarde van 

een bos 
- verbeteren van de ecologische waarde van een bos dat laag scoort 
- verbetering van de toegankelijkheid voor het publiek 

Bosverbeteringsubsidie

Kan betaald worden onder de vorm van 50 % van de gemaakte kosten voor: 
- aanmoediging van bosbezoek door recreatiemogelijkheden 
- beheer van onderbeheerde bossen 
- verbetering van de biodiversiteit 

Woodland Grant Scheme (WGS) is sinds 2005 vervangen door het English 
Woodland Grant Scheme (EWGS). Heel wat bedragen zijn opgetrokken. Er zijn wel 
overgangsregelingen voorzien. 

English Woodland Grant Scheme (EWGS) bestaat uit 2 luiken: 

- Woodland Creation Grant (WCG): Er is weer een luik voorzien voor de 
aanleg van nieuw bos (Creation of new woodlands). Het wordt jaarlijks 
opengesteld, dit jaar van april 2006 tot 31 augustus 2006. Aanplanting met 
loofhout krijgt £ 1800, naaldhout krijgt £1200. In het seizoen 2005-2006 is 
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2424 ha toegekend. Er zijn geen speciale voorwaarden over populier 
vastgelegd.

- Stewardship of existing woodlands: Onderhoud van bestaand bos 

o Woodland Planning Grant (WPG) draagt bij in de kosten voor het 
opstellen van een beheerplan. Voor een oppervlakte van 3 tot 30 ha 
wordt een totaal bedrag gegeven van £ 300. Voor een eigendom 
groter dan 30 ha tot 100 ha wordt £ 10 per ha bijgegeven. Voor elke 
hectare boven de 100 ha wordt £ 5 gegeven. 

o Woodland Assessment Grant (WAG) draagt bij aan de kosten voor 
het vaststellen van beheersmaatregelen voor een duurzaam beheer. 
In geval dit zich op het ecologisch vlak bevindt wordt £ 5.60 per ha 
toegekend, £ 2.80 per ha voor landschapsplannen, £5.60 per ha voor 
historische en culturele maatregelen. Het bedrag is minimaal £ 300. 

o Woodland Regeneration Grant (WRG) geeft steun bij 
bosomvormingen, door aanplantingen bij velling of door natuurlijke 
verjonging. Overgang van coniferen of loofhout naar inheemse 
boomsoorten levert £ 1100 per ha op, naar loofhout £ 950, overgang 
van conifeer naar conifeer £ 360. Indien bos op oudbosplaatsen 
worden omgevormd naar inheemse soorten wordt £ 1760 per ha 
gegeven, naar loofhoutsoorten brengt £ 950 op. Het valt wel op dat 
coniferen geweerd worden bij de ‘inheemse’ boomsoorten. 

o Woodland Improvement Grant (WIG) ondersteunt investeringen in 
bos die bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit en kwantiteit 
van de maatschappelijke voordelen. 

o Woodland Management Grant (WMG) ondersteunt de kosten van 
beheerwerken.

Farm Woodland Premium Scheme

bestemd om de aanleg en onderhoud van nieuwe bossen op de boerderijen te 
stimuleren, waartoe het een jaarlijkse inkomenscompensatie voorziet. Deze kan 
toegekend worden aan landbouwers in beroep, die reeds recht hebben op een 
vergoeding van het Woodland Grant Scheme. 

- inkomenscompensatie gedurende 15 jaar: meer dan 50 % van de beplante 
oppervlakte is beplant met loofhout, dat gedurende 30 jaar niet zal mogen 
gekapt worden uitgezonderd dunningen 

- inkomenscompensatie gedurende 10 jaar: de overige gevallen, met 
voorwaarde dat ze niet gekapt worden voor 20 jaar. Deze voorwaarde geldt 
ook voor populier! 

De subsidie varieert tussen £60 (68 € = 2790 BEF) per ha voor bos op niet-
verbeterde gronden in niet gunstige gebieden tot £300 (342 € = 13 950 BEF) per 
ha voor bos op akkers in gunstige gebieden. 
Het recht op de set aside vergoeding blijft behouden. 
SRC valt niet onder deze vergoeding. 
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SUBSIDIES VOOR BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN MET 
POPULIER: vergelijking tussen de landen 

Beschouwen we de diverse bebossingsubsidies apart, dan komen de verschillen 
tussen de verschillende landen en regio’s beter uit de verf. 

Wat betreft de financiële steun om de aanplantingkosten te dekken, liggen de 
verschillende landen niet ver uit elkaar.
Alleen Vlaanderen voorziet een extra aanmoediging indien een onderetage wordt 
aangeplant.
In het Verenigd Koninkrijk wordt onder de WGS gesteld dat er 1 100 planten per ha 
moeten aangeplant worden. Dunningen uitvoeren mag, maar wordt niet financieel 
ondersteund. Indien minder planten worden aangeplant, wordt de subsidie pro rata 
verlaagd. Wil men bijvoorbeeld een populierenplanting aanleggen met een definitief 
plantverband van 8 X 8 m of 156 planten per ha, dan bedraagt de subsidie slechts 
(156 / 1100) x 1539 € = 218 €, wat helemaal niet meer interessant is. Men kan 
hier uit besluiten dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk de aanplant van populier wou 
ontmoedigen. Onder het nieuwe stelsel EWGS zijn de voorwaarden veel gunstiger 
geworden.
Wallonië heeft aanplantingsubsidie voor de Euramerikaanse en Interamerikaanse 
hybriden opgeschort sinds oktober 2001. 

In de beheerkosten zijn zeer grote verschillen te merken 
Nederland voorziet een zeer hoge jaarlijkse vergoeding voor beheerkosten. 
Anderzijds wordt er in Nederland geen inkomenscompensatie voorzien. Maar de 
vergoeding van beheerskosten wordt gedurende 18 jaar uitbetaald, zodat dit als 
het ware als een inkomenscompensatie kan beschouwd worden. 
Het Verenigd Koninkrijk komt niet tussen in de beheerkosten 
De bijdrage van Frankrijk is a rato van de geleverde prestaties 
Vlaanderen voorziet in een vergoeding van de beheerkosten die een realistische 
aanmoediging is om behoorlijke snoeiwerken uit te voeren om hoog kwalitatief 
(fineerkwaliteit) populierenhout te produceren. 

Slechts twee landen bieden een diversifiëring van de bebossingsubsidies aan onder 
de vorm van supplementen: 
Vlaanderen moedigt vooral aan oog te hebben voor het creëren van een 
ecologische meerwaarde bij de aanplanting via het aanplanten van een onderetage 
en het aanleggen van een mantelstruweel. 
Ook het Verenigd Koninkrijk zorgt voor extra financiële steunmaatregelen, waarbij 
ze vooral de locatie van het nieuwe bos wil sturen: het uit productie nemen van de 
beste landbouwgronden, nieuw bos creëren in de buurt van woonkernen en het 
stimuleren van bebossing in ‘target’ areas. 

Voor de inkomenscompensatie is er een grote diversiteit in de termijn. 
Vlaanderen en Wallonië verlenen compensatie gedurende 5 jaar.  
Wallonië betaalt een hoger jaarlijks bedrag uit dan Vlaanderen en maakt geen 
onderscheid tussen landbouwer en niet-landbouwer. 
Nederland voorziet geen inkomenscompensatie, maar dit wordt ruimschoots 
goedgemaakt door de beheersubsidie. 
Frankrijk voorziet gedurende 7 jaar inkomenscompensatie, maar het toegekende 
bedrag is erg afhankelijk van het departement waar de planting gelegen is. De 
compensatie is ook beduidend lager voor niet-landbouwers. 
Het Verenigd Koninkrijk compenseert alleen het inkomensverlies van de 
landbouwer. De subsidiehoogte is ook sterk afhankelijk van de kwaliteit van de 
beboste landbouwgrond, waarbij de subsidie verhoogt naarmate de kwaliteit van de 
landbouwgrond beter is. 
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Beschouwen we nu de globale som van de uitgereikte subsidies voor het bebossen 
van landbouwgrond met populier, dan kunnen we volgende conclusies trekken: 
Nederland doet een heel grote inspanning om de grondbezitters, landbouwer of 
niet-landbouwer, aan te moedigen om populieren aan te planten. 
Het Verenigd Koninkrijk heeft een subsidiepolitiek uitgewerkt die in bepaalde 
gevallen zeer aanmoedigend is om landbouwgronden te bebossen, maar het ligt 
blijkbaar niet in de bedoeling dat deze bebossing met populier gebeurt. 
In Frankrijk zijn de subsidiemogelijkheden sterk geografisch gebonden. 
De subsidiemogelijkheden in Vlaanderen en Wallonië komen op een intermediaire 
plaats uit. 
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Subsidies 
per ha 

VLAANDEREN WALLONIË NEDERLAND FRANKRIJK VERENIGD 
KONINKRIJK
(WGS)

VERENIGD 
KONINKRIJK
(EWGS) 

Aanplanting  850 €  
1000 € (met onderetage) 

 -  1 316 € 840 € 1539 €  
(1100 pl / ha!) 

2925 € 

Beheer 1100 € 360 € 567 € x 18 jaar 
= 10206 € 

(40 %)   

Supplement 500 € (onderetage) 
250 € (bosgebied) 
400 € (mantelstruweel) 

   684 € (betere grond) 
1 083 € (woonkern) 
684 € (target gebied) 

= 487.5 + 487.5 = 
975 € 

Inkomens-
compensatie
privé

175 € x 5 jaar = 875 € 620 € x 5 jaar 
= 3100 € 

 22.5 – 150 € x 7 jaar 
= 157.5 – 1050 € 

Inkomens-
compensatie
landbouwer 

375 € x 5 jaar = 1875 € 620 € x 5 jaar 
= 3100 € 

 105 – 300 € x 7 jaar 
= 735 – 2100 € 

68 - 300 € x 10 jaar 
= 680 – 3000 € 

68 - 300 € x 10 jaar 
= 680 – 3000 € 

Totaal / ha 
privé

2825 - 4125 € 3460 € 11522 € 997.5 – 1890 € 1539 – 3990 € 3900 € 

Totaal / ha 
landbouwer 

3825 – 5125 € 3460 € 11522 € 1575 – 2940 € 2219 – 6990 € 4580 – 6000 € 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 39 - 

Kenmerken en knelpunten van populierenteelt op het 
juridische, het economische, het sociale, het 
ecologische en het technische domein 

HET JURIDISCHE DOMEIN 

RECHTSREGIME VOOR POPULIERENTEELT 
POPULIERENTEELT IN DE GROENE BESTEMMINGSGEBIEDEN: 
GROENGEBIED, VEN, NATURA 2000 
GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN IN PRIVÉ-BOSSEN, IN CASU 
POPULIERENBOSSEN. 
GEBRUIK VAN MESTSTOFFEN IN PRIVÉ-BOSSEN, IN CASU 
POPULIERENBOSSEN. 
KUNSTMATIGE DRAINAGE IN BOSSEN, IN CASU POPULIERENBOSSEN 
IMPACT VAN DE PACHTWET OP POPULIERENTEELT 
IMPACT VAN HET VELDWETBOEK OP DE POPULIERENTEELT 

RECHTSREGIME VOOR POPULIERENTEELT

Populierenteelt valt onder de voorschriften van het Bosdecreet. 

Bosdecreet 
Artikel 3, §2: Onder de voorschriften van dit 
decreet vallen eveneens: 
4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd 
zijn voor de houtopbrengst, onder meer die 
van populier en wilg. 

Er kan twijfel ontstaan of de landbouwgronden die bebost zijn (eventueel met 
populier) onder het Bosdecreet vallen.

Bosdecreet 
Artikel 3, §3: Onder de voorschriften van dit 
decreet vallen niet:
7. alle tijdelijke aanplantingen met 
houtachtige gewassen in uitvoering van de 
verordeningen van de Europese Gemeenschap 
voor wat betreft het uit productie nemen van 
bouwland.

Navraag bij de Afdeling Bos & Groen sluit deze interpretatie uit. Deze uitzondering 
gaat enkel over aanplantingen die gebeurd zijn in uitvoering van de EG 
verordeningen betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de 
landbouwstructuur (1985-1991), meer bepaald de EG verordeningen ten uitvoer 
door het MB van 20 oktober 1998. Dus hiermee wordt duidelijk niet de bebossingen 
onder 2080/92 en 1257/99 bedoeld. Deze laatste bebossingen vallen sowieso onder 
het Bosdecreet. Enkel wordt een omschakeling mogelijk gemaakt door het Besluit 
van de bebossing van landbouwgronden zelf en art.87 van het Bosdecreet voor 
aanplantingen met populier.
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POPULIERENTEELT IN DE GROENE BESTEMMINGSGEBIEDEN: 
GROENGEBIED, VEN, NATURA 2000

De Natura 2000 gebieden bestaan uit de habitatrichtlijngebieden en de 
vogelrichtlijngebieden. Het beheer in deze gebieden is erop gericht de doelstelling 
van Natura 2000 te halen.  

- Voor de vogelrichtlijngebieden betekent dit de instandhouding van alle 
natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden.  

- Voor de habitatrichtlijngebieden betekent dit het behoud van de 
biodiversiteit op het grondgebied van de Europese Gemeenschap en de 
instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitat en de wilde fauna 
en flora die hiervan deel uitmaken.  

Beide type gebieden samen vormen dus een netwerk van gebieden die op Europese 
schaal moeten beschermd worden. In deze Speciale Beschermingszones (SBZ) 
worden directieven opgesteld en beperkingen opgelegd aan het beheer, 
noodzakelijk voor het behalen van de doelstelling.  
Het Groengebied is het geheel van gebieden met gewestplanbestemming natuur en 
reservaat, bos en overig groen.
Het VEN is de ruggegraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met 
een hoge natuurkwaliteit. Natuurbehoud- en ontwikkeling komen er op de eerste 
plaats. De respectievelijke oppervlaktes van deze gebieden zijn in de tabel te zien. 

Gebied Oppervlakte Bos Populier 
Vlaanderen 1 355 400 146 000  

(10.8 % van de 
landoppervlakte) 

21 750
(15 % van alle bos !) 

Groengebied 199 000 100 000 15 077 
Natura 2000 164 000 59 000 8 345 
Ven 1ste fase 86 000 55 800 9 500  

(44 % van alle 
populier !) 

Ven 2de fase (54 000) ? ? 
VEN 1ste fase + 
Natura 2000 

60 300 35 000 6 040 

Natura 2000 – VEN 
1ste fase 

103 700 24 000 2 305 

Het bijzondere aan deze ruimtelijke verdeling is dat deze gebieden niet volledig 
overlappen. Met andere woorden: niet alle VEN-gebieden liggen in de Natura 2000 
aflijning, niet alle Natura 2000 gebieden zijn VEN gebieden. 60 300 ha VEN 1ste 
fase ligt wel in Natura 2000. Dus zowat 100 000 ha is zuiver Natura 2000. De reden 
daarvoor is dat VEN 1ste fase uitsluitend in Groengebied is aangeduid. VEN 2de 
fase kan ook daar buiten afgelijnd worden. Dit kan met volgend tekeningetje 
misschien een beetje verduidelijkt worden.
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Het beheer van het geheel van deze gebieden vallen onder de natuurrichtplannen. 
Doch deze plannen moeten nog opgemaakt worden.  

Decreet betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, 21 oktober 1997. 
Art. 48. [§ 1. Voor elk gebied dat behoort tot 
het VEN, het IVON, de groengebieden, 
parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden of 
de met één van deze gebieden vergelijkbare 
bestemmingsgebieden aangewezen op de 
plannen van aanleg of op de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de 
ruimtelijke ordening en de gebieden 
afgebakend volgens of in uitvoering van 
internationale overeenkomsten of verdragen 
betreffende het natuurbehoud of van akten 
betreffende het natuurbehoud, met inbegrip 
van Europese richtlijnen, vastgesteld op grond 
van internationale verdragen, wordt een 
natuurrichtplan opgesteld.  
§ 2. Een natuurrichtplan is een instrument dat 
aangeeft wat op het vlak van natuurbehoud 
voor een specifiek gebied wordt beoogd  

Het beheer van de privé-bossen gelegen in het VEN zijn onderworpen aan een 
uitgebreid beheerplan. 

Besluit van de Vlaamse regering betreffende 
de beheerplannen van bossen 
Hoofdstuk II. Vorm en inhoud van het 
beheerplan 
Art. 3. §1.Het beheerplan van een openbaar 
bos en het beheerplan van een privé-bos 
gelegen in het VEN, bevatten de gegevens, 
vermeld in bijlage I. Deze beheerplannen 
moeten worden opgesteld met inachtneming 
van het besluit van de Vlaamse regering van 
... tot vaststelling van de criteria voor 
duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in 
het Vlaamse gewest. 

VEN 1ste fase

NATURA 2000

GROENGEBIED 

VEN 2de fase

Natuurrichtplan 
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Het beheer in het VEN staat gestipuleerd in het Maatregelenbesluit. Wat daar 
instaat dat van belang is voor het bosbeheer in het algemeen en de populierenteelt 
in het bijzonder, is het volgende : het is verboden om niet-inheemse planten te 
introduceren in het VEN. Dit zou betekenen dat er geen populier meer kan in het 
VEN.

MAAR : er zijn uitzonderingsmogelijkheden opengelaten: 

- laanbeplantingen met populier mogen wel 
- populier kan wel als het opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan 

(normale looptijd 20 jaar) 

Besluit van de Vlaamse regering houdende 
maatregelen ter uitvoering van het 
gebiedsgericht natuurbeleid 
(Maatregelenbesluit) 
Onderafdeling C. - Voorschriften betreffende 
fauna, flora en hun habitats 
Art. 8. Volgende activiteiten zijn verboden: 
1° het zaaien, aanplanten of op elke 
ander wijze introduceren van niet-inheemse 
planten, inclusief bomen en struiken, 
uitgezonderd: 
indien voorzien in een goedgekeurd 
beheersplan;   
indien het cultuurgewassen op cultuurgronden 
betreft;
indien het laanbeplantingen met populieren 
betreft;
indien het hoogstamboomgaarden betreft; 
omwille van specifieke cultuurhistorische 
redenen in een beschermd landschap. 
2° bij het beheer van bossen in de zin 
van artikel 3 §§1 en 2 van het Bosdecreet af 
te wijken van de criteria voor duurzaam 
bosbeheer zoals vastgesteld in het ‘besluit van 
de Vlaamse regering van XX XXXX XXX tot 
vaststelling van de criteria voor duurzaam 
bosbeheer voor bossen gelegen in het 
Vlaamse gewest’ in uitvoering van artikel 41 
van het Bosdecreet, uitgezonderd indien 
voorzien in een goedgekeurd beheersplan 
conform het Bosdecreet; 

Bovendien kan de minister een individuele ontheffing verlenen op dit verbod. 

Besluit van de Vlaamse regering houdende 
maatregelen ter uitvoering van het 
gebiedsgericht natuurbeleid 
(Maatregelenbesluit) 
Art. 22. § 2. De minister kan bij gemotiveerd 
besluit een individuele ontheffing verlenen, 
mits de zorgplicht opgelegd door artikel 14 
van het decreet wordt nageleefd. 

Tot nu toe geldt reeds dat alle openbare bossen en alle bossen gelegen in het VEN 
moeten beheerd worden volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer.
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De naleving van de criteria moet gebeuren op een redelijke en bosbouwtechnisch 
verantwoorde wijze, zonder dat op elk ogenblik en op elke plaats aan elk van de 
criteria voldaan moet zijn. 
Duurzaam bosbeheer steunt op zes principes die aan bepaalde criteria moeten 
voldoen. Deze criteria zijn eenvoudig, duidelijk, significant en controleerbaar. Het 
naleven van een criterium wordt bepaald aan de hand van indicatoren. 

De volledige tekst met alle principes, criteria en indicatoren zijn in bijlage (annex 
IV) opgenomen. We geven hier een bloemlezing van die indicatoren die een directe 
invloed hebben op het bosbeheer in het algemeen en de populierenteelt in het 
bijzonder.

Bemesting is niet toegestaan. Startbemesting met stalmest in de plantput 
bij aanplanting is wel toegestaan. 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. 
De bestaande vrije loop van stromende waters mag niet beïnvloed worden. 
Nieuwe drainage mag niet aangelegd worden. Bestaande drainage mag 
onderhouden worden. 
Er mag geen wild uitgezet worden in het bos. 
Bij het beheer wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van zeldzame 
en bedreigde soorten en met bijzondere natuurelementen. Voorbeelden zijn 
oud-bosplanten, oude bomen met nestholten, beken, vennen, bronnen,… 
Ten minste 20 % van de oppervlakte van het bos moet bestaan uit of in 
omvorming zijn naar gemengde inheemse bestanden. De omvorming dient 
te gebeuren op een bosbouwkundig verantwoorde termijn. 
Op 5 % van de oppervlakte van het bos moet maximaal rekening gehouden 
worden met natuurontwikkeling, die zo goed mogelijk aansluit bij de 
natuurlijke bosgemeenschap van die plaats of de potentieel natuurlijke 
vegetatie. 
Er wordt gestreefd naar meer dood hout in het bos. De richtwaarde is 4 % 
van het totale bestandsvolume of een verdubbeling binnen de planperiode.  
Een zeker aantal bomen per ha wordt aangeduid dat blijft staan tot ze hun 
natuurlijke leeftijdsgrens hebben bereikt. 
Bij het uitbesteden van werkzaamheden, zoals de houtkap, moet men 
beroep doen op aannemers die voldoen aan de ‘Erkenningsregeling 
Bosexploitanten’. 
Bij de exploitatie wordt rekening gehouden met de broedperiode. Er is een 
schoontijd van 1 april tot 30 juni. Het Bosbeheer kan machtiging geven om 
van deze standaard schoontijd af te wijken. 

De bedrijfsvoering is gericht op het zorgprincipe en het standstillprincipe, 
toegepast op de biologische diversiteit. Standplaatsen met een van nature 
rijke boomsoortensamenstelling mogen niet vervangen worden door 
uniforme bestanden. Concreet betekent dit dat bossen met inheemse 
loofboomsoorten niet mogen omgevormd worden naar homogene bossen, 
zoals van populier.  
Alle homogene aanplantingen van niet-inheemse boomsoorten, zoals 
populier, moeten in een omvormingsplan opgenomen zijn. Voor populier 
betekent dit dat een onderetage moet opgebouwd worden, die als hakhout 
mag beheerd worden. 
Kaalslagen zijn beperkt tot 1 ha. Voor de kaalkap van een 
populierenaanplanting kunnen grotere oppervlakten toegestaan worden, tot 
3 ha.

Indien populierenbestanden die voorkomen in het VEN opgenomen zijn in een 
goedgekeurd beheerplan volgens de Criteria Duurzaam Bosbeheer, dan kunnen die 
blijven staan en gekapt en aangelegd worden volgens dat plan. Dit uitgebreid 
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beheerplan moet goedgekeurd zijn door het Bosbeheer. Deze goedkeuring kan er 
evenwel maar komen indien dat plan conform is aan de geldende wetgeving, onder 
andere aan het heersende natuurrichtplan voor dat gebied. Momenteel zijn die 
natuurrichtplannen er nog niet. Dus een beheer met alle respect voor de Criteria 
Duurzaam Bosbeheer is nu de belangrijkste voorwaarde. Indien een natuurrichtplan 
wordt opgesteld voor een gebied dat nu toch al VEN is, blijven uiteraard de Criteria 
Duurzaam Bosbeheer van kracht. Wordt een natuurrichtplan opgesteld voor een 
gebied buiten het VEN, dan zal er moeten nagegaan worden of daar nog populier 
kan om de gunstige staat van instandhouding te realiseren. Het beheer zal 
vastgelegd worden dat noodzakelijk is als doelgerichte maatregel voor de realisatie 
van Natura 2000.  

Populier en beheerplannen in NATURA 2000

Alle beheerplannen van voor 2003 blijven geldig tot einde looptijd 
Voor bossen kleiner dan 5 ha is een beheerplan niet verplicht (cfr. 
Bosdecreet)
Indien uw bos in een Natura 2000 gebied ligt en ook in het VEN 1ste fase, 
dan heb je een uitgebreid beheerplan. Komt er later een natuurrichtplan, 
dan zal je dit misschien moeten aanpassen en dit binnen de 2 jaar.  
Indien uw bos in een Natura 2000 gebied ligt en niet in het VEN 1ste fase, 
dan heb je een beperkt beheerplan. Valt je bos later in VEN 2de fase, dan 
maak je een uitgebreid beheerplan. Komt er later een natuurrichtplan, dan 
zal je dit misschien moeten aanpassen aan de doelstellingen van dat plan. 
Indien uw bos in een Natura 2000 gebied ligt en niet in het VEN 1ste fase, 
dan heb je een beperkt beheerplan. Komt er later een natuurrichtplan en je 
beperkt beheerplan is opgemaakt voor 2003, dan blijft dit geldig voor zijn 
hele looptijd. Is het plan gemaakt na 2003, dan zal je het moeten 
aanpassen, indien nodig, aan het natuurrichtplan. 
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GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN IN PRIVÉ-BOSSEN, IN CASU 
POPULIERENBOSSEN.

Populierenplantingen hebben vaak te kampen met roestaantastingen. Het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen zijn volgens het Bosdecreet niet expliciet verboden in 
privé-bos.

Er zijn echter wel een aantal wettelijke bepalingen die het gebruik beperken: 

In het Bosdecreet staat dat de Vlaamse Regering in alle bossen het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen kan regelen. Hierdoor ontstaat een rechtsonzekerheid voor de 
gebruiker van bestrijdingsmiddelen.

BOSDECREET 
Artikel 21: De Vlaamse Regering kan in alle 
bossen het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
regelen.

Bestrijdingsmiddelen die gehomologeerd zijn voor de landbouw, zijn daarom niet 
toegestaan om gebruikt te worden in de bosbouw. De klassieke fungiciden tegen 
roest CADDY 100 SL, AMISTAR en HORIZON EW zijn erkend voor gebruik als 
fungicide tegen roest op sierbomen en –heesters en in de boomkwekerij. Via een 
ruime interpretatie worden populierenplantingen hier bij ondergebracht. Planters 
die hun bestanden sproeien ter bescherming tegen de roestziekte maken gebruik 
van een van deze producten. 

In alle bossen die in het afbakeningsplan van het VEN liggen, is het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen verboden tenzij mits ontheffing. 

DECREET BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD 
EN HET NATUURLIJK MILIEU, 21 oktober 
1997. 
Artikel 25: 
§ 3. In de GEN gelden de volgende 
voorschriften : 
2° behoudens individuele ontheffing, verleend 
door de administratie bevoegd voor het 
natuurbehoud of algemene ontheffing, is het 
verboden : 
1) bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 
Artikel 26: 
§ 3. In de GENO gelden de volgende 
voorschriften : 
2° behoudens individuele ontheffing zoals 
bedoeld in § 2, verleend door de administratie 
bevoegd voor het natuurbehoud of algemene 
ontheffing, is het verboden : 
1) bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 

Dit verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen in het VEN geeft wel recht op 
vergoeding, doch dit voor het gebruik op cultuurgewassen. Populierenteelt evenwel 
wordt beschouwd als bosbouw, en komt dus niet in aanmerking. 

Besluit van de Vlaamse regering houdende 
maatregelen ter uitvoering van het 
gebiedsgericht natuurbeleid 
(Maatregelenbesluit) 
Afdeling 4 – Vergoeding voor het verbod op 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
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Art. 45bis. Elke land- of tuinbouwer in 
hoofdberoep met cultuurgronden, waarop 
cultuurgewassen worden verbouwd, waar een 
verbod op het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen geldt in uitvoering van 
artikel 25 § 3 2° 1)van het decreet of in 
uitvoering van artikel 16, kan hiervoor een 
vergoeding aanvragen in de mate dat 
inkomstenverlies kan aangetoond worden ten 
gevolge van deze maatregel.  
De minister kan hiervoor nadere regels 
vaststellen.

Voor alle privé-bossen gelegen in het VEN gelden de Criteria Duurzaam Bosbeheer. 
Bij de Criteria voor het behoud en de bescherming van het milieu (Hoofdstuk IV) is 
een indicator opgenomen die het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden 
legt. 

Criterium 4.3: De bosbeheerder ziet erop toe 
dat bij het beheer bos-vreemde stoffen en 
producten zo veel mogelijk uit het bos worden 
geweerd. 
4° Indicator 4.3.4: Voorzover dat nog niet 
wettelijk is geregeld, is het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen niet 
toegestaan, tenzij het gebruik van glyfosaat 
voor het bestrijden van niet-inheemse 
agressieve soorten (onder meer de 
Amerikaanse vogelkers) in een planmatige en 
gecombineerde mechanisch-chemische 
bestrijdingsmethode. Deze uitzondering geldt 
zolang er geen ecologisch beter verantwoord 
product of verantwoorde methode met 
dezelfde efficiëntie beschikbaar is en pas 
nadat de noodzaak en mogelijke alternatieven 
vooraf werden overwogen en uitgeprobeerd. 
Het gebruik van biologische 
bestrijdingsmiddelen is toegestaan bij 
zorgvuldige toepassing en controle, zonder af 
te wijken van geldende wetgeving of 
internationaal erkende wetenschappelijke 
voorschriften.
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GEBRUIK VAN MESTSTOFFEN IN PRIVÉ-BOSSEN, IN CASU 
POPULIERENBOSSEN.

Het gebruik van meststoffen is volgens het Bosdecreet niet expliciet verboden in 
privé-bos, (wel in openbare bossen). 

Er zijn echter wel een aantal wettelijke bepalingen die het gebruik beperken: 
Bemesting wordt geregeld door het Mestdecreet. Een ‘normaal’ bosecosysteem 
wordt door de mestwetgeving niet als cultuurgrond beschouwd. Derhalve is 
bemesting toch uitgesloten. Bemesting bij bosaanplanting wordt in dit decreet wel 
toegestaan.

Decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het Leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen 
(Mestdecreet) 
Voor de toepassing van dit decreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder : 
2° cultuurgrond : grond in vaste ligging die 
wordt gebruikt of bestemd is als 
voedingsbodem voor de land- en tuinbouw-
gewassen en voor de boomkwekerijen; 
[Afdeling 3. - Oordeelkundige aanwending van 
nutriënten op cultuurgronden] 
Art. 16. [ § 1. De opbrenging van dierlijke 
mest op andere grond dan cultuurgrond is 
verboden, behalve het opbrengen van 
stalmest en bewerkte dierlijke en andere 
meststoffen waarin de stikstof in dusdanige 
vorm aanwezig is dat slechts een beperkt deel 
van de totale stikstof vrijkomt in het jaar van 
de opbrenging, in het kader van de bemesting 
van de plantput bij aanplantingen langs 
wegen, bij bosaanplanting of bij het 
aanleggen en onderhoud van tuinen en 
parken. Het is eveneens verboden dierlijke 
mest, andere meststoffen en chemische 
meststoffen te lozen of te storten in openbare 
rioleringen, in oppervlaktewateren, alsmede 
op openbare wegen, bermen en op alle andere 
plaatsen die geen cultuurgronden zijn. 

In uitzonderlijke gevallen kan een populierenbos met begrazing en dus een 
grasmat, als cultuurgrond aanvaard worden en kan bemesting worden toegestaan 
In dat geval gelden de reguliere bemestingsnormen. 

Voor bossen gelegen in het VEN gelden dezelfde voorschriften als er buiten. 

DECREET BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD 
EN HET NATUURLIJK MILIEU, 21 oktober 
1997. 
Art. 25. § 1. [De administratieve overheid 
neemt, binnen haar bevoegdheden, de nodige 
maatregelen om in GEN, bij voorrang ten 
opzichte van de andere functies in het gebied, 
en in GENO, rekening houdend met de overige 
functies in het gebied, de natuur en het 
natuurlijk milieu te behouden, te herstellen en 
te ontwikkelen.
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§ 3. In de GEN [en de GENO (ing. decr. 19 juli 
2002, art. 14, I: 10 september 2002)] gelden 
de volgende voorschriften:
1° het gebruik van meststoffen wordt 
geregeld overeenkomstig het decreet van 23 
januari 1991 inzake de bescherming van het 
leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen;

Voor alle privé-bossen gelegen in het VEN en voor de privé-bossen met een 
uitgebreid beheerplan gelden de Criteria Duurzaam Bosbeheer.  
Bij de Criteria voor het waarborgen van productie- en economische functies 
(Hoofdstuk III) is een indicator opgenomen die het gebruik van meststoffen aan 
banden legt. 

3° Indicator 3.1.3: De bosbeheerder tracht de 
mineralenkringloop in zijn bos zo veel 
mogelijk te sluiten door zowel verliezen als 
importen te beperken. Bemesting (aanrijking 
met nutriënten) is niet toegestaan wegens het 
risico van eutrofiëring, grondwatervervuiling 
en wijzigingen in de kruidenlaag. 
Startbemesting met stalmest in de plantput 
bij verjonging met veeleisende boomsoorten is 
wel toegestaan. 

Hoewel is het via de natuurrichtplannen, die de beschermingsvoorschriften van 
toepassing in het VEN bepalen, mogelijk om elke toepassing van bemesting te 
regelen, zowel in de richting van verstrenging als versoepeling. 

Besluit van de Vlaamse regering houdende 
maatregelen ter uitvoering van het 
gebiedsgericht natuurbeleid 
(Maatregelenbesluit) 
Art. 17. Conform artikel 15ter, §5 van het 
mestdecreet kunnen in een natuurrichtplan de 
bemestingsnormen verstrengd of versoepeld 
worden. Er kan overgegaan worden tot het 
verbieden van elke vorm van bemesting. Het 
natuurrichtplan kan een maximum 

veebezetting opleggen.

Voor bossen gelegen in een erkend natuurreservaat gelden evenwel strengere 
voorschriften: bemesting is totaal verboden. 

DECREET BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD 
EN HET NATUURLIJK MILIEU, 21 oktober 
1997. 
Art. 35.  
2. Binnen de natuurreservaten is het 
verboden, behoudens ontheffing in het 
goedgekeurd beheersplan:  
10° meststoffen te gebruiken, met 
uitzondering van de natuurlijke uitscheiding 
als gevolg van extensieve begrazing;  
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KUNSTMATIGE DRAINAGE IN POPULIERENBOSSEN

In het VEN is het verboden nieuwe grachten aan te leggen. 

DECREET BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD 
EN HET NATUURLIJK MILIEU, 21 oktober 
1997. 
Art. 25. § 1. [De administratieve overheid 
neemt, binnen haar bevoegdheden, de nodige 
maatregelen om in GEN, bij voorrang ten 
opzichte van de andere functies in het gebied, 
en in GENO, rekening houdend met de overige 
functies in het gebied, de natuur en het 
natuurlijk milieu te behouden, te herstellen en 
te ontwikkelen.
§ 3. In de GEN [en de GENO (ing. decr. 19 juli 
2002, art. 14, I: 10 september 2002)] gelden 
de volgende voorschriften:
2° behoudens individuele ontheffing, verleend 
door de administratie bevoegd voor het 
natuurbehoud of algemene ontheffing, is het 
verboden:  
4) werkzaamheden uit te voeren die 
rechtstreeks of onrechtstreeks het 
grondwaterpeil verlagen, alsook maatregelen 
die de bestaande ont- en afwatering 
versterken;

Het is evenwel toegestaan bestaande grachten te onderhouden. 

Besluit van de Vlaamse regering houdende 
maatregelen ter uitvoering van het 
gebiedsgericht natuurbeleid 
(Maatregelenbesluit) 
Onderafdeling B. - Voorschriften betreffende 
het waterbeheer 
Art. 7. Overeenkomstig de bepalingen van art. 
25 §3 2° 4) en 5) van het decreet is het 
verboden: 
1° een goed te ontwateren of afwateren voor 
om het even welke doeleinden. Ont- en 
afwateringen, die reeds bestaan op het 
ogenblik van afbakening, kunnen behouden 
blijven en onderhouden worden, in de mate 
dat ze in de speciale beschermingszones geen 
oorzaak zijn van de in respectievelijk artikel 
36ter, §2 a) en b)van het decreet bedoelde 
verslechtering van de natuurkwaliteit en het 
natuurlijk milieu of betekenisvolle verstoring 
van een soort of binnen het VEN van 
onvermijdbare en onherstelbare schade aan 
de natuur; 
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IMPACT VAN DE PACHTWET OP POPULIERENTEELT

1. Populierenteelt valt onder het Bosdecreet en valt dus niet onder de pachtwet 

Artikel 1 
De bepalingen van deze afdeling zijn van 
toepassing op : 
1° de pacht van onroerende goederen die, 
hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, 
hetzij krachtens een overeenkomst van 
partijen in de loop van de pachttijd, 
hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn 
landbouwbedrijf, met uitsluiting van de 
bosbouw. 

2. Als landbouwgrond momenteel verpacht is, dan is volgende rechtsregel 
voorzien in verband met het aanplanten van bomen in de Pachtwet: 

Kan de verpachter / eigenaar niet zo maar bomen op zijn eigendom 
aanplanten

Art. 28.  
De verpachter mag geen bomen planten tenzij 
voor het vervangen van hoog- of 
laagstammige fruitbomen, voor het vervangen 
van bosbomen in de weiden en voor de 
aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de 
bewaring van het goed. 

Kan de pachter alleen bomen aanplanten mits schriftelijke toestemming 
van de eigenaar/verpachter (behalve laagstammige fruitbomen) 

Art. 28.  
De pachter mag geen nieuwe aanplantingen 
verrichten tenzij met schriftelijke toestemming 
van de verpachter. Niettemin zijn zonder 
toestemming van de verpachter geoorloofd, 
aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de 
bewaring van het goed en, behalve in geval 
van geldige opzegging, aanplantingen ter 
vervanging van dode of gevelde bomen en die 
van laagstammige fruitbomen. 

Kan de eigenaar/verpachter de verpachting niet vervroegd opzeggen om 
te gaan bebossen: De verpachter kan bij het verstrijken van elke 
pachtperiode een einde maken aan de pacht, indien hij van een ernstige 
reden doet blijken, zoals te kennen gegeven voornemen om zelf het 
verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren. Gedurende elk van 
de opeenvolgende pachtperiodes, met uitsluiting van de eerste en de 
tweede, kan de verpachter, een einde maken aan de pacht om zelf het 
verpachte goed geheel te exploiteren. De exploitatie van het goed dat 
van de pachter is teruggenomen moet een persoonlijke, werkelijke en 
ten minste negen jaar voortgezette exploitatie. Geen persoonlijke 
exploitatie is de aanplanting van het pachtgoed door de genothebbers 
van de terugneming gedurende negen jaar na het vertrek van de 
pachter, met naaldbomen, loofbomen of heesters, tenzij het gaat om 
tuinbouw of om een aanplanting die noodzakelijk is voor de bewaring van 
het goed. De vrederechter kan vrijstelling van dit verbod verlenen na het 
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advies te hebben ingewonnen van de rijkslandbouwkundige ingenieur 
van de streek. 

Art. 10.  
Geen persoonlijke exploitatie is de aanplanting 
van het pachtgoed door de genothebbers van 
de terugneming gedurende negen jaar na het 
vertrek van de pachter, met naaldbomen, 
loofbomen of heesters, tenzij het gaat om 
tuinbouw of om een aanplanting die 
noodzakelijk is voor de bewaring van het 
goed. De vrederechter kan vrijstelling van dit 
verbod verlenen na het advies te hebben 
ingewonnen van de rijkslandbouwkundige 
ingenieur van de streek. 

Belangrijke opmerking: de Pachtwet voorziet dus in een reglementering in verband 
met het “aanplanten van bomen” en niet in het “bebossen”. 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 52 - 

IMPACT VAN HET VELDWETBOEK OP DE POPULIERENTEELT

Het Veldwetboek bepaalt dat een vergunning van het College voor Burgemeesters 
en Schepenen vereist is voor bosaanplantingen in de voor landbouw bestemde 
gedeelten (agrarisch gebied). 

art. 35bis § 5. In de voor de landbouw 
bestemde gedeelten van het grondgebied is 
bosaanplanting verboden op minder dan zes 
meter van de scheidingslijn tussen twee 
erven; bovendien is vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen 
vereist. Het college beslist binnen dertig 
dagen na de indiening van de aanvraag. Doet 
het dit niet binnen die termijn, dan wordt de 
vergunning geacht verleend te zijn. De 
weigering van de vergunning is met redenen 
omkleed; binnen een maand na de 
kennisgeving kan beroep worden ingesteld bij 
de bestendige deputatie. 
De bepalingen van het vorige lid zijn eveneens 
van toepassing op de voor bosbouw bestemde 
zone, langs de voor landbouw bestemde zone.
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HET ECONOMISCH DOMEIN 

Inleiding

Populierenbossen vormen een belangrijk deel van het Vlaamse bos, namelijk 14 % 
of 21 750 ha. Bovendien verwerkt de Belgische houtverwerkende industrie jaarlijks 
556 000 m³ populierenhout, waarbij de meeste bedrijven zich in Vlaanderen 
bevinden. Toch blijkt uit de gegevens van de Bosbouwtelling dat er de laatste jaren 
minder populieren aangeplant worden (zie Figuur 1). Bovendien zijn veel plantingen 
met de zware assortimenten (< 150 cm) eigenlijk heel oude bestanden, bestaande 
uit klonen die nu minder geliefd zijn in de houtverwerkende industrie. Daardoor zal 
de bevoorrading aan populierenhout al over een tiental jaren in het gedrang 
komen.

Figuur 1. Verdeling van het aantal populierenbestanden per omtrekklasse 
(Bosinventarisatie 2001). 

De Vlaamse overheid voorziet subsidies om bosaanleg aan te moedigen. Deze 
subsidietoekenning is echter sterk boomsoortgebonden. De nieuwe subsidieregeling 
voorziet in een subsidie voor bebossing en herbebossing met inheemse 
boomsoorten. Enkel bij de bebossing van landbouwgronden worden nog subsidies 
toegekend voor de boomsoort populier (zie State of the Art: populierenteelt in 
Vlaanderen).
Populier is de aangewezen boomsoort voor een economische bebossing: al na 20 
jaar verkrijgt men een kaprijp bestand van, mits met zorg beheerd, kwaliteitsvol 
hout dat een gegarandeerde afzet kent. Toch blijkt voor landbouwers de bebossing 
van hun landbouwgronden niet echt aantrekkelijk, zelfs niet met populier. Onder de 
oude subsidieregeling, in het kader van de EU-verordening 2080/92 werd van 1996 
tot 2000 in totaal 634 ha bos aangeplant, waarvan 135 ha populier, goed voor 103 
dossiers. Onder het nieuwe Subsidiëringbesluit van 28 maart 2003 zijn al voor 237 
ha bebossingen vastgelegd. Daarvan zijn al 198 ha effectief uitgevoerd, waarvan 51 
ha met populier, 20 ha met onderetage (24 dossiers) en 31 ha zonder onderetage 
(19 dossiers).
Een belangrijke reden van dit geringe succes is mogelijk de juridische onzekerheid 
over de bestemming die aan de grond wordt toegekend na een rotatie bebossing. 
Volgens het Subsidiëringbesluit geldt dat elke bebossing uitgevoerd onder dit 
Besluit onder het Bosdecreet valt en pas gekapt kunnen worden na 25 jaar. Er geldt 
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ook een verbod op ontbossing, tenzij dit onderwerp is van een stedenbouwkundige 
vergunning en onderworpen aan compensatie. Voor populier in agrarisch gebied 
wordt een grote uitzondering gemaakt: het bos kan zonder stedenbouwkundige 
vergunning gerooid worden vanaf 15 jaar. Deze vrijstelling geldt tot de 
bestandsleeftijd van 22 jaar. Misschien leeft hier een wantrouwen of deze 
uitzonderingssituatie zal blijven duren. 
Maar uiteraard mag ook het financiële aspect niet uit het oog verloren worden. 
Goed beheerde populieren leveren bij kapping een mooie vergoeding op. 
Problematisch is dat bijna alle investeringsinspanningen moeten geleverd worden 
bij het begin van de bedrijfstijd en dat vervolgens gedurende jaren geen inkomsten 
worden gegenereerd. Pas op het einde van de bedrijfstijd worden alle inkomsten in 
één maal geïnd. Goed uitgebalanceerde subsidieschema’s kunnen dit onevenwicht 
eventueel herstellen. 

Analyse randvoorwaarden populierenteelt op landbouwgrond

De analyse wordt uitgevoerd aan de hand van het bio-economisch 
beslissingsmodel, ontwikkeld in het EU-project ‘Poplars for Farmers’. Dit model is 
oorspronkelijk ontwikkeld om de rendabiliteit van populierenteelt te vergelijken met 
die van klassieke landbouwteelten, en dit op perceelsniveau. Er wordt vanuit 
gegaan dat er voor populierenteelt geen bijkomende investeringen nodig zijn op het 
landbouwbedrijf. De vaste kosten blijven gelijk en dit zowel voor de 
landbouwteelten als voor de alternatieve energieteelt. De vaste kosten moeten dus 
niet in rekening gebracht worden. De variabele kosten echter zijn gewasspecifiek en 
worden wel in rekening gebracht. 

Om de vergelijkbaarheid van diverse simulaties zo goed mogelijk te verzekeren, 
werden voor alle simulaties enkele voorwaarden constant gehouden: 

- de analyse betreft aanplantingen met de kloon ‘Beaupré’. Gedurende 
tientallen jaren was deze kloon zeer succesvol: hij beschikt over een zeer 
goede groeikracht en levert een mooi en goed verwerkbaar wit hout dat een 
vlotte afzet in de houtverwerkende industrie kent voor een goede prijs. 
Bovendien zijn vrij betrouwbare productietabellen van deze kloon opgesteld 
(Meiresonne en Van Slycken, 1998). Momenteel is deze kloon uiterst 
gevoelig geworden voor de roestziekte. Daardoor is zijn productieniveau 
sterk gedaald en worden nieuw geselecteerde klonen aangeraden. Van deze 
klonen is echter nog niet voldoende gekend over het productieniveau en de 
standplaatsgeschiktheid. 

- er wordt steeds uitgegaan van een aanplanting van 8 x 8 meter, wat 156 
planten per ha betekent. Deze plantafstand is de meest gangbare in 
Vlaanderen en is van toepassing op de hoger vermelde productietabellen. 

- Aangezien de simulatie uitgaat van de bebossing van een voormalige 
landbouwgrond, worden geen kosten voorzien voor de grondvoorbereiding 
van een terrein. De planting wordt uitgevoerd met tweejarige poten (bomen 
met afgezaagde wortels) en deze kan perfect uitgevoerd worden op een 
geoogst landbouwperceel. 

- Een aanplanting met onderetage en struikrand is vanuit ecologisch 
standpunt vanzelfsprekend te verkiezen. Maar voor de eenvoud van de 
berekening worden deze activiteiten hier niet mee ingecalculeerd. Het zijn 
activiteiten die bij de aanleg zowel kosten als subsidies met zich 
meebrengen. Er is echter geen wezenlijke invloed op de opbrengst van het 
populierenhout op het einde van de rotatie. 

- Oogstkosten moeten niet ingecalculeerd worden, aangezien in Vlaanderen 
hout op stam wordt verkocht en alle vellingkosten voor de houtopkoper zijn. 
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- Omdat er van uitgegaan wordt dat de populierenplanting na één rotatie 
terug onder landbouw kan gebracht worden, wordt in de simulatie ook 
voorzien in een mogelijke ontstronking van het perceel. In geval na de 
kapping opnieuw wordt aangeplant met populier, valt de kost van het 
ontstronken weg, maar dan kan niet op subsidie voor herbebossing met 
populier gerekend worden. Voor andere boomsoorten kan dat wel. 

- De arbeid die aan een populierenplanting moet verricht worden zijn het 
planten en het snoeien. Deze arbeid kan in principe volledig door de 
landbouwer zelf uitgevoerd worden. Voor een objectieve financiële simulatie 
en vergelijking, werd nochtans geopteerd om de kosten van deze 
werkzaamheden in rekening te brengen alsof ze uitbesteed werden. 

- De optimale rotatieleeftijd wordt bepaald aan de hand van maximalisatie 
van het verschil tussen de niet-gedisconteerde inkomsten en kosten. 

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de variabele kosten van 
populierenteelt, zoals die in deze studie zijn opgenomen. 

Tabel 1. Variabele kosten van populierenteelt 

  Eenheidsprijs Prijs per ha (euro/ha) 
Plantmateriaal 5 euro/poot 780 
Planting 4 euro per plant 624 

Aanleg

Boombescherming 0.5 euro per plant 78 
Vormsnoei 1.5 euro per plant in jaar 4 234 Onderhoud
Opsnoeiing 2, 4 en 5.5 euro per plant, 

respectievelijk in jaar 4, 6 en 8 
312, 624 en 858 

Oogsten Ontstronken  2 000 

De inkomsten van de populierenteelt bestaan enerzijds uit de houtopbrengsten en 
anderzijds uit de subsidies. 

- De prijs die voor het populierenhout gegeven wordt is van diverse factoren 
afhankelijk. 

- De kwaliteit is van doorslaggevend belang: de hoogste prijs wordt door de 
fineerindustrie gegeven voor regelmatig vakkundig gesnoeide, rechte 
stammen van populierenklonen die een groot aandeel wit hout leveren, 
zoals de kloon ‘Beaupré’. Dit hout bevindt zich in het onderste deel van de 
stam tot op de hoogte van de opsnoeiing ( 8 à 10 m). Het hout erboven, het 
zogenaamde kroongedeelte, heeft ook nog een (marginale) waarde als 
brandhout of als grondstof voor de platenindustrie of de energieopwekking. 
Niet of slecht gesnoeide stammen genereren een prijs vergelijkbaar als voor 
kroonhout. Er zijn vrij betrouwbare productietabellen ter beschikking van 
stamhout tot bepaalde aftopdiameters (10 en 30 cm); voor kroonhout 
bestaan die echter niet. Voor de eenvoud is in deze studie gekozen voor een 
simulatie waarbij hoogwaardig stamhout tot een diameter van 30 cm 
verkocht wordt aan de beste prijs en waarbij het kroonhout niet 
gevaloriseerd wordt.

- De prijs van het populierenhout kan sterk fluctueren, afhankelijk van het 
aanbod. Na hevige stormen kan een plots overaanbod een daling van de 
prijzen veroorzaken. Aantasting door ziektes (bijvoorbeeld de recente 
roestaantastingen) kan ook een overaanbod creëren, mogelijks ook van 
kleinere assortimenten. Ook de impact van de internationale markt op de 
export is sterk prijsbepalend. 
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In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het prijsniveau die in deze studie is 
aangehouden. 

Tabel 2. Prijs van het populierenhout (euro/m³). 

Diameter op 
borsthoogte (cm) 

Prijs 
(euro/m³)

80 20
100 20
120 30
150 40
180 50
200 50
220 50
250 50

Om het effect van het subsidieniveau op de rentabiliteit te bestuderen, wordt van 2 
scenario’s vertrokken (Tabel 3): 
Voor de huidige Vlaamse situatie wordt uitgegaan van de beplanting van een 
hectare landbouwgrond met cultuurpopulier zonder onderetage, door een 
landbouwer in beroep.  
Een belangrijke hinderpaal voor de bebossing van landbouwgrond door een 
landbouwer is de grote discrepantie tussen het moment van investering (begin van 
de rotatie) en het moment van inkomsten (einde van de rotatie). Behalve de 
aspecten van risico’s druist dit ook volledig in tegen de gangbare 
landbouweringesteldheid van de jaarlijkse weerkerende inzet van middelen en de 
daaropvolgende oogst. Om de impact van een jaarlijkse vergoeding op de 
rentabiliteit te bestuderen werd uitgegaan van een jaarlijkse compensatie, die 
gekozen werd op een niveau die in Vlaanderen betaald wordt voor een bebossing 
met inheemse boomsoorten. Bovendien is dit subsidieniveau vergelijkbaar met wat 
in Nederland betaald wordt voor een bebossing van landbouwgrond, ongeacht de 
boomsoort, dus ook voor populier. Een bedrag van 500 euro gedurende de 
volledige rotatietijd, hier 18 à 20 jaar, werd toegepast. 

Tabel 3. Subsidies voor de bebossing van landbouwgrond met cultuurpopulier. 

Soort subsidie Jaar van vergoeding Bedrag Totaal bedrag 
1 510 (60 %) Aanplantingsubsidie 
4 340 (40 %) 850
1 en 2 250 Onderhoudsubsidie 
3, 4 en 5 200 1100
Vlaanderen: 1 tot en met 
5 (sub 5/375) 

375 1875 Inkomenscompensatie 

Simulatie: volledige 
bedrijfstijd (sub x/500) 

500 9000 – 10000 

Vlaanderen  3825 Totale subsidie 
Simulatie  10950 – 11950 

Op basis van de bovenstaande modelvariabelen kunnen de financiële resultaten van 
populierenteelt berekend worden. Aangezien populierenteelt zich over een lange 
periode afspeelt (18 à 20 jaar in dit geval) en de kosten en baten zich op 
verschillende momenten van de rotatie aandienen, moet bij de berekening rekening 
gehouden worden met een zekere rente op de geldwaarde. Daartoe worden alle 
kosten en baten gedisconteerd naar het moment van aanleg van de plantage. 
Hierbij wordt een externe rentevoet van 5 % aangehouden. Door de netto 
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financiële kost gelijk te verdelen over het aantal jaren van de bedrijfstijd rekening 
houdend met de externe rentevoet, verkrijgen we de annuïteit. De annuïteit stelt 
het jaarlijks theoretische bedrag voor dat de investering kost (of opbrengt). Dit is 
een bedrag dat ons in staat stelt vergelijkingen te maken met bruto saldi van 
landbouwactiviteiten. 
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Casestudies

De analyse is uitgevoerd aan 3 populierenaanplantingen met de kloon ‘Beaupré’ op 
landbouwgrond. Van deze locaties kennen we enerzijds de potentie voor populier 
(de zogenaamde site-index). Aan de hand van de productietabellen is het verloop 
van de houtproductie gekend.  
Anderzijds kennen we ook de landbouwkwaliteit. In de ‘Verklarende tekst bij het 
Kaartblad van de Bodemkaart van België’ wordt voor elk bodemtype de 
geschiktheidclassificatie voor de meest courante landbouwteelten gegeven, gaande 
van klasse 1 (zeer geschikt) tot klasse 5 (ongeschikt). Slechts Klasse 1 tot en met 
3 zijn in beschouwing genomen. 
Klasse 1. Zeer geschikt: gronden met zeer hoge opbrengsten (gemiddeld 90-100 % 
van de optimale opbrengst 
Klasse 2. Geschikt: gronden met hoge opbrengsten (gemiddeld 75-90 % van de 
optimale opbrengsten) 
Klasse 3. Matig geschikt: gronden met matige opbrengsten (gemiddeld 55-75 % 
van de optimale opbrengsten) 

Tabel 4 geeft een overzicht van deze kenmerken. 

Tabel 4. Bodemtype en productieklasse voor populier en landbouw van de locaties 
van de casestudy. 

 Bodemserie Site-index 
voor

populier

Geschiktheidsklasse
voor landbouw 

   Wintergerst Aardappelen Melkveeteelt 
Balegem Adc 56 2 1 1 
Holsbeek Lfb 52 3  1 
Wachtebeke Zep 48  3 3 

Door CLE werd, in opdracht van IBW, een kosten-batenstudie gemaakt, gebaseerd 
op de gewogen gemiddelden uit de CLE-boekhoudingen van 1994 tot 1998 voor de 
landtypes en landbouwactiviteiten van Vlaanderen, waarbij wel rekening is 
gehouden met subsidies en werk door derden. Deze kosten-batenanalyse werd 
toegepast op de onderzochte percelen, rekening houdend met de specifieke 
productie-eigenschappen. Aldus kunnen bruto saldi (inclusief werk door derden en 
subsidies) afgeleid worden, die de vergelijking toelaten met annuïteiten berekend 
voor populierenteelt. 
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Resultaten

Tabel 5. Vergelijking van de financiële resultaten van populierenteelt en landbouw te Balegem (euro/ha). 

Balegem – 18 jaar        
Populier

sub 5/375 
niet

ontstronken 

Populier
sub 5/375 

ontstronken

Populier
sub 18/500 

niet
ontstronken 

Populier
sub 18/500 

ontstronken 

Akkerteelt 
aardappelen  

klasse 1 

Akkerteelt 
wintergerst  

klasse 2 

Veeteelt 
melk+vlees  

klasse 1 

Niet-gedisconteerd        

 Kosten 3 510 5 510 3 510 5 510 23 531 8 210 9 348 

 Inkomsten 19 400 19 400 19 400 19 400 64 788 17 430 27 961 

 Subsidies 3 825 3 825 10 950 10 950 0 7 014 1 991 

 Totaal 19 715 17 715 26 840 24 840 41 257 16 234 20 604 

       

Niet-gedisconteerd jaarlijks

 Kosten 195 306 195 306 1 307 456 519 

 Inkomsten 1 078 1078 1 078 1 078 3 599 968 1 553 

 Subsidies 213 213 548 548 0 390 111 

 Totaal 1 095 984 1 431 1 320 2 292 902 1 145 

       
Gedisconteerd netto tegenwoordige 
waarde       

 Kosten 2 978 3 809 2 978 3 809 15 281 5 332 6 071 

 Inkomsten 8 062 8 062 8 062 8 062 42 075 11 319 18 159 

 Subsidies 3 501 3 501 7 934 7 934 0 4 555 1 293 

 Totaal 8 585 7 754 13 018 12 187 26 794 10 543 13 381 

       

Annuïteiten         

 Kosten 255 327 255 327 1 307 456 519 

 Inkomsten 690 690 690 690 3 599 968 1 553 

 Subsidies 300 300 637 637 0 390 111 

 Totaal 735 663 1 072 1 000 2 292 902 1 145 
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Tabel 6. Vergelijking van de financiële resultaten van populierenteelt en landbouw te Holsbeek (euro/ha). 

Holsbeek – 20 jaar       
Populier

sub 5/375 
niet

ontstronken 

Populier
sub 5/375 

ontstronken

Populier
sub 20/500 

niet
ontstronken 

Populier
sub 20/500 

ontstronken

Akkerteelt 
wintergerst  

klasse 3 

Veeteelt 
melk+vlees  

klasse 1 

Niet-gedisconteerd 

 Kosten 3 510 5 510 3 510 5 510 8 553 15 188 

 Inkomsten 17 040 17 040 17 040 17 040 14 147 41 510 

 Subsidies 3 825 3 825 11 950 11 950 8 053 2 209 

 Totaal 19 755 15 355 25 480 23 480 13 647 28 530 

      

Niet-gedisconteerd jaarlijks       

 Kosten 160 275 160 275 428 759 

 Inkomsten 852 852 852 852 707 2 076 

 Subsidies 174 174 598 598 403 110 

 Totaal 868 768 1 290 1 175 682 1 426 

      

Gedisconteerd netto tegenwoordige waarde      

 Kosten 2 978 3 732 2 978 3 723 5 330 9 464 

 Inkomsten 6 423 6 423 6 423 6 423 8 815 25 865 

 Subsidies 3 501 3 501 8 339 8 339 5 018 1 377 

 Totaal 6 946 6 192 11 784 11 039 8 504 17 777 

      

Annuïteiten        

 Kosten 239 299 239 299 428 759 

 Inkomsten 515 515 515 515 707 2 076 

 Subsidies 281 281 669 669 403 110 

 Totaal 557 497 945 885 682 1 426 
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Tabel 7. Vergelijking van de financiële resultaten van populierenteelt en landbouw te Wachtebeke (euro/ha). 

Wachtebeke – 20 jaar       
Populier

sub 5/375 
niet

ontstronken 

Populier
sub 5/375 

ontstronken

Populier
sub 20/500 

niet
ontstronken 

Populier
sub 20/500 

ontstronken

Akkerteelt 
aardappelen  

klasse 3 

Veeteelt 
melk+vlees  

klasse 3 

Niet-gedisconteerd        

 Kosten 3 510 5 510 3 510 5 510 2 5261 17 999 

 Inkomsten 15 240 15 240 15 240 15 240 51 042 38 234 

 Subsidies 3 825 3 825 11 950 11 950 0 1 567 

 Totaal 15 555 13 555 23 680 21 680 25 781 21 802 

      

Niet-gedisconteerd jaarlijks       

 Kosten 176 276 176 276 1 263 900 

 Inkomsten 762 762 762 762 2 552 1 912 

 Subsidies 191 191 598 598 0 78 

 Totaal 778 678 1 184 1 084 1 289 1 090 

      

Gedisconteerd netto tegenwoordige waarde      

 Kosten 2 978 3 732 2 978 3 732 15 740 11 216 

 Inkomsten 5 744 5 744 5 744 5 744 31 805 23 824 

 Subsidies 3 501 3 501 8 339 8 339 0 976 

 Totaal 6 267 5 514 11 105 10 351 16 065 13 584 

      

Annuïteiten        

 Kosten 239 300 239 300 1 263 900 

 Inkomsten 461 461 461 461 2 552 1 912 

 Subsidies 281 281 669 669 0 78 

 Totaal 503 442 891 830 1 289 1 090 
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Tabel 5, 6 en 7 geven een vergelijking van de financiële resultaten op 3 percelen 
met een verschillend productieniveau voor zowel populier als landbouwteelten. 
Hieruit kunnen volgende feiten geobserveerd worden. 

Indien het huidige subsidieniveau (5/375) voor populier wordt aangehouden, blijkt 
het niet-gedisconteerde resultaat van populierenteelt te Balegem en Holsbeek een 
peil te halen dat beter is dan wintergerst op dezelfde locatie.  
Doen we dezelfde vergelijking met de annuïteiten, dan vervalt dit voordeel. Dit 
illustreert treffend het probleem van de lange rotatietijd van populier en de 
gevolgen van een lange investeringstermijn. 

Beschouwen we de simulatie waarbij een verhoogde subsidie wordt voorzien 
gedurende de volledige rotatietijd van 500 euro per jaar en per ha (18/500 en 
20/500), dan zijn de niet-gedisconteerde resultaten steeds behoorlijk en bereiken 
te Balegem zelfs het niveau van 1 400 euro per ha.  
Uitgedrukt in annuïteiten wordt met het verhoogde subsidieniveau tot 500 euro per 
jaar een peil gehaald van 850 à 1 000 euro per ha, wat een verhoging van 337 à 
388 euro betekent. 

Ontstronken of niet ontstronken betekent in annuïteiten een kostenverschil van 60 
à 70 euro per ha. 
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Bijzondere case: populier in overstromingsgebieden

De populierenteelt verdient een aparte behandeling in de economische waardering 
van waterberging op boomsoorten om diverse redenen. In de eerste plaats beslaan 
zij 44.6 % van het bebost NOG-areaal volgens de BWK. Het betreft voornamelijk 
aanplantingen van na WOII, waardoor zij deel hadden aan de bosuitbreiding in die 
periode. Bovendien hebben zij een vrij korte kaprotatie, 30 à 35 jaar met de oude 
klonen, 18 à 20 jaar met de nieuw geselecteerde klonen. Dit vraagt om een 
aangepaste financiële benadering, die enigszins verschilt van deze van bossen met 
omlooptijden van 100 jaar en meer. 
Populieren horen van nature thuis op de alluviale gronden. De voor populier 
geschikte bodems bevinden zich dus vooral in de valleien van rivieren en beken. 
Deze alluviale gronden staan onder invloed van een permanent aanwezige 
grondwatertafel. Daar populier een grote waterbehoefte heeft, is de diepte waarop 
deze grondwatertafel zich bevindt, alsook schommelingen hierin over korte en 
langere perioden van groot belang. Optimaal dient de grondwatertafel zich tijdens 
het groeiseizoen op ± 1.20 m à 1.50 te bevinden, met als extreme waarden ± 50 
cm en 2 m. Tijdens de wintermaanden speelt de hoogte van de grondwatertafel een 
minder belangrijke rol. Tijdens het groeiseizoen dienen de schommelingen in de 
grondwatertafel zo gering mogelijk te zijn. Populierenwortels sterven af indien zij 
tijdens het groeiseizoen in een waterverzadigd milieu terecht komen. Dit leidt tot 
groeivertraging. Indien zich dat herhaaldelijk voordoet, wordt verdere 
populierenteelt onmogelijk op dergelijke gronden. 

Randvoorwaarden

De groei van populieren ondervindt vooral hinder van overstromingen in geval het 
zomeroverstromingen betreft. De impact van overstromingen tijdens de winter is 
minder gedocumenteerd. Toch kan verwacht worden dat de negatieve effecten 
beperkt zijn aangezien de boom dan in fysiologische rust verkeert, en er nagenoeg 
geen wortelactiviteit is. Winteroverstromingen kunnen het onderhoud aan het 
bestand verhinderen (snoeiwerk) en de velling bemoeilijken of onmogelijk maken. 
Beide activiteiten kunnen evenwel ook uitgevoerd worden in de maanden augustus 
tot oktober. Deze analyse van de impact van overstromingen op de 
productiemogelijkheden is dus beperkt tot zomeroverstromingen. Bovendien 
illustreert ze niet wat de economische effecten zijn bij een permanente vernatting.  
Voor de kosten-batenanalyse wordt op het kostenniveau geen rekening gehouden 
met de vaste kosten. Immers deze beperken zich hier tot de grondwaardeprijs, die 
in geval van wijziging van functionaliteit of bestemming van de grond, moet 
vastgelegd worden. Voor de aanleg en het onderhoud van de planting kan de 
eigenaar eventueel zelf instaan, wat zekere investeringen zou vergen (vaste 
kosten). Door in de simulatie al deze ingrepen via uitbesteding te verrichten, 
kunnen deze kosten als variabele kosten geboekt worden. Subsidies voor de 
bebossing met populier worden uitsluitend uitgereikt voor de eerste bebossing van 
landbouwgrond en niet voor herbebossing. Bovendien moet de beplanting minstens 
15 jaar blijven staan, zoniet moet het volledige subsidiebedrag terug gestort 
worden. In onderliggende studie wordt daarom geen rekening gehouden met 
eventuele subsidies. 
Alle berekeningen in deze studie zijn gebaseerd op prijsniveaus aanhangig in het 
jaar 2005.   

Opbrengst

Uitgaande van een rotatietijd van 20 jaar, kan berekend worden wat de financiële 
opbrengst zal zijn op het moment van de kapping. Hiertoe worden de gedane 
kosten gekapitaliseerd naar dat moment en afgewogen ten opzichte van de 
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inkomsten die van het hout gegenereerd worden. Voor de kapitalisatie (en verder 
discontering) werd gebruikgemaakt van een rentevoet van 3 %, die het gemiddelde 
is van de gehanteerde rentevoeten in gelijkaardige studies. Zoals Tabel 1 
illustreert, is een dergelijke onderneming pas economisch zinvol op standplaatsen 
met een goede Site index.

Tabel 1. Overzicht van de kosten, houtinkomsten en opbrengst (euro)/ha van een 
20-jarige aanplanting met de kloon ‘Beaupré’ op standplaatsen met diverse 
site indexen (SI) 

SI Kosten Brandhout 
(m³)

Fineer
(m³)

Houtinkomsten Opbrengst 

40 5811 60 215 9800 3989 
44 5811 60 295 13000 7189 
48 5811 60 381 16440 10629 
52 5811 60 470 20000 14189 
56 5811 65 570 29800 23989 

Vergoedingen voor effecten van overstromingen

Vernietiging van het bestand 

Indien ten gevolge van het toekomstig overstromingsregime populierenteelt 
volledig onmogelijk zou worden op een bepaald perceel, zal een compensatiebedrag 
moeten uitgekeerd worden. Deze compensatie zal moeten bestaan uit de reeds 
gedane kosten op het moment van het verdwijnen van het bestand en de gederfde 
toekomstige opbrengst van het hout. Hiervan moet evenwel de waarde van het 
staande hout op dat moment afgetrokken worden. 

(Te compenseren) T  = (kosten) kap. T  – (Inkomsten nu) Act. T  +  (Opbrengst 
T20) Disc. T   

Waarbij:

T: het jaar waarop het bestand verdwijnt en de vergoeding moet uitgekeerd 
worden
(Te compenseren) T  :  compensatiebedrag in jaar T 
(kosten) kap. T  : al de reeds gedane kosten, gekapitaliseerd tot het jaar T 
(Inkomst nu) Act. T : de actuele waarde van het hout in jaar T 
(Opbrengst T 20) Disc. T  : het verschil tussen inkomsten en kosten op het einde 
van de rotatie, verdisconteerd naar het jaar T 

In Tabel 2 wordt bij wijze van voorbeeld de bovenstaande berekening uitgevoerd 
voor een populierenbestand met de veelgebruikte kloon ‘Beaupré’ op een vrij 
goede, productieve populierenstandplaats (Site index (SI) 52). Bovendien wordt er 
verondersteld dat de planting op een goede manier beheerd wordt (snoei), wat leidt 
tot hoogwaardig kwaliteitshout. De productiviteitscijfers zijn gebaseerd op 
Meiresonne en Van Slycken (1996). Voor het disconteren en kapitaliseren wordt 
een externe rentevoet (p) van 3 % aangehouden, wat vrij gebruikelijk is in de 
bosbouw.
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Tabel 2: Simulatie van de kosten, baten en vergoeding van een populierenplanting 
met de kloon ‘Beaupré’ op een standplaats met Site index 52. 

SI 52 Beaupre hout hout

p = 3 % brandhout fineer hout (kosten)kap.T (Opbrengst T20) te compenseren

Jaar actie kosten (kosten)kap.T m³ m³ inkomsten - inkomsten Disc.T

1 aanplanten 1482 1526 0 -1526 8092 9618

2 1572 0 -1572 8334 9907

3 1619 0 -1619 8584 10204

4 snoei 546 2230 0 -2230 8842 11072

5 2297 0 -2297 9107 11404

6 snoei 624 3009 0 -3009 9380 12389

7 3099 0 -3099 9662 12761

8 snoei 858 4076 0 -4076 9952 14028

9 4198 70 30 2000 -2198 10250 12448

10 4324 65 70 2700 -1624 10558 12182

11 4454 60 110 3400 -1054 10874 11928

12 4587 60 150 5700 1113 11201 10088

13 4725 60 195 7050 2325 11537 9212

14 4867 60 235 8250 3383 11883 8500

15 5013 60 280 9600 4587 12239 7652

16 5163 60 320 14000 8837 12606 3770

17 5318 60 360 15600 10282 12985 2703

18 5478 60 400 17200 11722 13374 1652

19 5642 60 435 18600 12958 13775 817

20 oogsten 5811 60 470 20000 14189 14189 0

In een eerste simulatie (Tabel 2) werd uitgegaan van de situatie dat een 
populierenaanplanting in jaar 1 wordt gerealiseerd met de bedoeling om in jaar 20 
te oogsten. Voor elk jaar gedurende de aangroeiperiode wordt berekend welke 
kosten en inkomsten gegenereerd worden. Daartoe worden de kosten 
gekapitaliseerd tot het beschouwde jaar. De inkomsten worden berekend aan de 
hand van het op dat ogenblik gerealiseerd houtvolume en de prijs die voor hout van 
dergelijke afmetingen wordt betaald. Zo kan voor elk jaar de financiële balans 
(opbrengst) berekend worden door de kosten en de inkomsten van elkaar af te 
trekken. Indien nu in een bepaald jaar door gewijzigde bestemming een perceel 
ongeschikt wordt voor populierenteelt, kan een bedrag voor een eventuele 
vergoeding berekend worden. Dit kan door het financieel resultaat van jaar 20 te 
verdisconteren naar het jaar waarin de ongeschiktheid intreedt en dit bedrag te 
verhogen of te verlagen met het tot dan toe geleden verlies of winst.  

Het is duidelijk dat bovenstaande simulatie slechts een actuele benadering is van 
mogelijke schadetoestanden die kunnen voorkomen aan populierenbestanden, ten 
gevolge van overstromingen. Voor een correcte inschatting is het noodzakelijk nog 
verdere verfijningen in te bouwen, welke echter geen onderwerp van deze studie 
uitmaken. Vooreerst is het noodzakelijk een juiste inschatting te maken van de site 
index van het te beoordelen perceel. Dit kan verricht worden aan de hand van 
productietabellen. Ook is het nodig om rekening te houden met de verschillen in 
kwaliteit en groeisnelheid van de verschillende klonen. Ook de degelijkheid van het 
onderhoud (snoei) zal de kwaliteit en daardoor ook de opbrengst van het hout 
bepalen. En tenslotte moet er rekening meegehouden worden dat er in de tijd een 
grote variabiliteit verbonden is aan de prijzen van de te leveren arbeid en van het 
hout. 
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Groeivertraging

Aangezien populier een boomsoort is die goed op vochtige gronden groeit, kan er 
van uitgegaan worden dat bepaalde overstromingsregimes het ecosysteem wel 
beïnvloeden, doch van die aard zijn dat ze de teelt van populieren niet onmogelijk 
maken. Zo zullen overstromingen die strikt beperkt blijven tot de winterperiode 
(november – maart) nagenoeg geen invloed hebben op de productiecapaciteiten 
van de populieren. Zomeroverstromingen hebben dan wel (verstrekkende) 
gevolgen. Overstromingen van 2 dagen kunnen al aanzienlijk zuurstoftekort ter 
hoogte van de wortels veroorzaken. Dit induceert wortelsterfte en 
groeivertragingen. Herhaling van dergelijk overstromingstype (jaarlijks, 
tweejaarlijks, vijfjaarlijks) veroorzaken dermate groeivertragingen en bovendien 
instabiliteit van het ecosysteem, dat de standplaats niet meer geschikt voor 
populierenteelt kan geacht worden. Het schaarse onderzoek (Kern, 1978) toont aan 
dat de impact van korte overstromingen de groei van populieren veelal negatief 
beïnvloed. Kortstondige zomeroverstromingen (een dag tot enkele dagen) zullen de 
omtrekaangroei afremmen. Het effect van langdurige overstromingen kan tweeledig 
zijn en kunnen soms zelfs positief werken. In de meeste gevallen zullen de 
langdurige overstromingen het negatief effect van de kortstondige overtreffen 
(afsterven van bestaand wortelstelsel). Eén enkel onderzoek vermeldt zelfs een 
overstroming die de groei begunstigt. De verklaring hiervoor is dat bij elke korte 
overstroming de wortelactiviteit keer op keer verstoord wordt. Telkens opnieuw 
moet de boom zijn wortelactiviteit herstellen en het evenwicht tussen 
bovengrondse en ondergrondse biomassa opnieuw instellen. Een langdurige 
overstroming (te vergelijken met een vernatting) laat het wortelstelsel de 
mogelijkheid zich aan te passen. De hogere waterbeschikbaarheid kan op bepaalde 
standplaatsen met een suboptimale watervoorziening de groei positief beïnvloeden. 
Deze gevallen kunnen hier niet verder behandeld worden en moeten ter plaatse 
onderzocht worden.  
Aan de hand van tabel 5-11 kunnen de aanwasverliezen die een bepaald 
overstromingsregime met zich meebrengt ingeschat worden. 

Om het effect van de aanwasverliezen op de rentabiliteit van het populierenbedrijf 
te illustreren, worden in Tabel 4 enkele rekenresultaten getoond. De simulaties 
werden uitgevoerd met als randvoorwaarde dat de bedrijfstijd 20 jaar behouden 
blijft. Deze voorbeelden maken duidelijk dat hoge aanwasverliezen tengevolge van 
overstromingen proportioneel veel zwaarder doorwegen op het financieel 
eindresultaat. Dit kan verklaart worden door het feit dat de kosten vooral gemaakt 
worden in het begin van de rotatie en de inkomsten eenmalig zijn op het einde van 
de rotatie. 
Aanwasverliezen zijn het gevolg van een tijdelijke groeivertraging of groeistilstand. 
Dit zal ongetwijfeld een invloed hebben op de structuur van het hout, namelijk een 
hogere mate van heterogeniteit. De invloed op de kwaliteit en de verwerkbaarheid 
van het hout is zeker onmiskenbaar, maar hier moeilijk te evalueren. 

Conclusie

De populier is een boom van de alluviale gebieden en is derhalve redelijk goed 
bestand tegen vochtige omstandigheden. Overstromingen gedurende de winter 
zullen zijn groei meestal niet (negatief) beïnvloeden. Langere perioden van 
waterverzadiging tijdens de zomer kunnen evenwel de groei wel degelijk afremmen 
en soms volledig onmogelijk maken.
Anderzijds kunnen gebieden, die tot nu geschikt waren voor landbouw, dermate in 
een overstromingsregime terecht komen, die wel nog populierenteelt toelaat. In 
dezelfde context kunnen deze gebieden dan ook geschikt geworden zijn voor 
houtige energieteelten, met populier en wilg. 
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Tabel 3: Kennistabel overstromingsgevoeligheid boomsoorten 

Duur Frequentie

Populus 

sp

Quercus 

robur L.

Alnus 

glutinosa 

(L.) 

Gaertn.

Boomvor

mende 

Salix sp. 

(*)

Struikvor

mende 

Salix sp. 

(**)

Pinus 

sylvestris 

L.

Betula 

pendula 

Roth.

Betula 

pubescen

s Ehrh.

Quercus 

rubra L.

Frequent (> 1 x per 2 jaar) 2 2 1 1 1 3 3 2 3

Regelmatig (1 x per 2-10 jaar) 1 1 1 1 1 2 2 1 2

Onregelmatig (1 x per 11-25

jaar)

1 1 1 1 1 1 1 1 2

Incidenteel (< 1 x per 25 jaar) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Frequent (> 1 x per 2 jaar) 3 4 2 2 2 3 4 2 4

Regelmatig (1 x per 2-10 jaar) 2 3 1 1 1 3 3 2 3

Onregelmatig (1 x per 11-25

jaar)

1 3 1 1 1 2 2 1 3

Incidenteel (< 1 x per 25 jaar) 1 2 1 1 1 2 2 1 2

Frequent (> 1 x per 2 jaar) 5 5 2 3 2 5 5 3 5

Regelmatig (1 x per 2-10 jaar) 3 4 2 2 2 4 4 2 5

Onregelmatig (1 x per 11-25

jaar)

3 3 1 1 1 3 3 2 5

Incidenteel (< 1 x per 25 jaar) 2 3 1 1 1 2 3 2 4

Duur Frequentie

Fagus 

sylvatica 

L.

Fraxinus 

excelsior 

L.

Picea 

abies (L.) 

Karst

Prunus 

avium L.

Pinus

nigra var. 

Corsicana 

Loud.

Acer 

platanoide

s L.

Acer 

pseudopla

tanus L.

Alnus 

incana (L.) 

Moench.

Castanea 

sativa Mill

Frequent (> 1 x per 2 jaar) 3 2 2 2 3 2 3 2 3

Regelmatig (1 x per 2-10 jaar) 3 1 2 2 3 1 2 1 2

Onregelmatig (1 x per 11-25

jaar)

2 1 1 1 2 1 1 1 1

Incidenteel (< 1 x per 25 jaar) 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Frequent (> 1 x per 2 jaar) 4 3 3 3 4 3 3 3 4

Regelmatig (1 x per 2-10 jaar) 4 2 3 3 4 3 3 2 3

Onregelmatig (1 x per 11-25

jaar)

3 1 3 2 3 2 2 1 3

Incidenteel (< 1 x per 25 jaar) 3 1 2 1 3 2 2 1 2

Frequent (> 1 x per 2 jaar) 5 4 5 5 5 5 5 3 5

Regelmatig (1 x per 2-10 jaar) 5 3 5 5 5 4 4 3 4

Onregelmatig (1 x per 11-25

jaar)

5 2 4 4 4 4 4 2 3

Incidenteel (< 1 x per 25 jaar) 5 2 4 3 4 3 3 1 3

5 Dodelijk 

4 Blijvende schade

3 Schade en moeilijk te

herstellen

2 Matige schade doch herstel

mogelijk

1 Minimale schade

10-30 % aanwasverlies

5-10 % aanwasverlies

< 5 % aanwasverlies

Kort (2d

- 2 wk)

Lang              

(> 2 wk)

100% aanwasverlies

> 30 % aanwasverlies

Zeer kort       (< 

2 d)

Kort              

(2d - 2 wk)

Lang              

(> 2 wk)

Zeer kort        

(< 2 d)
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Tabel 4:Effect van groeivertraging door overstroming op de rentabiliteit van 
populierenteelt. 

Overstromingstype Brandhout 

(m³) 

Fineerhout 

(m³) 

Houtinkomsten 

(€)

Inkomsten - 
(kosten)k(€)ap.T

Kort, regelmatig, 

10 % 

aanwasverlies 

54 423 18 000 (- 10 %) 12 189 (- 14 %) 

Lang, 

onregelmatig, 30 

% aanwasverlies 

42 329 14 000 (- 30 %) 8 189 (- 42 %) 
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HET SOCIAAL DOMEIN 

De plaats van de populier in de visie van de openruimte gebruikers, zoals de 
landbouwers en het grote publiek is nagenoeg ongekend of wordt bepaald door niet 
wetenschappelijk onderbouwde argumenten. Dit beïnvloedt in belangrijke mate de 
acceptatiegraad van populierenaanplantingen. Verdere verkenning van de perceptie 
van de openruimte gebruiker ten aanzien van de bebossing van landbouwgronden 
met populier is uitgevoerd. Naast economische wetmatigheden werd gezocht naar 
de landschappelijke en ecologische randvoorwaarden. 
Uit verkennende gesprekken blijkt inderdaad dat de bezorgdheid om de 
bestemming van de gronden, maar ook de beperkte kennis van de mogelijkheden 
(teelttechnisch, ecologisch, economisch) van de populierenteelt sterk de perceptie 
beïnvloedt.

Via de middelen van enquêtes, meetings, interviews en opendeurdagen werd de 
attitude van de landbouwers en het grote publiek in kaart gebracht. De enquêtes en 
de meetings werden verricht in het kader van het EU-project PAMUCEAF. De 
enquêtes werden ook in de partnerlanden (Het Verenigd koninkrijk, Wales, Ierland, 
Zweden en Polen) van het project gehouden, zodat een vergelijking in de attitudes 
tussen de verschillende landen mogelijk is. Bij de afronding van het project en in de 
daarop volgende periode in het kader van het lopend project werden de gegevens 
van deze contacten verder verwerkt. In het kader van het huidig project werd 
contact gelegd met enkele landbouwers die expliciet voor de teelt van populier als 
bedrijf gekozen hebben. De interviews en de opendeurdagen werden georganiseerd 
in de looptijd van dit project. Elk van deze activiteiten resulteerden in de redactie 
van diverse artikels, waarvan het merendeel gepubliceerd werden in de looptijd van 
dit project en hier in annex worden meegegeven. 
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Enquête landbouwers

Via een enquête werd nagegaan hoe de landbouwer staat tegenover het bebossen 
van zijn landbouwgrond met populier. In deze enquête werd voornamelijk gepolst 
naar de kennis van de landbouwers omtrent populierenteelt, naar hun interesse om 
deze teelt eventueel in te passen in hun huidige bedrijfsactiviteit en naar de 
stimulansen die doorslaggevend zouden kunnen zijn om tot het bebossen van 
akkerland over te gaan.

Voor Vlaanderen werd via de gegevens van de landbouwtelling een ad random 
selectie van 500 landbouwers uitgevoerd: 250 landbouwers met een akkerbedrijf 
waarvan de totale bedrijfsoppervlakte voor 80 % uit akkerland bestaat en 250 
landbouwers met een gemengd bedrijf, waarbij de totale bedrijfsoppervlakte 
minstens 30 % grasland èn minstens 30 % akkerland bevat.  
76 landbouwers stuurden een antwoord binnen, wat toch een respons van 15 % 
betekent. Alhoewel er in Vlaanderen globaal van een 'vergrijzing' van het 
landbouwersberoep kan gesproken worden, was 64 % van de Vlaamse 
respondenten jonger dan 45. Slechts 15 % van hen kan er op rekenen dat een van 
zijn afstammelingen het bedrijf zal voortzetten. 
Vlaanderen is een kleine regio, maar ook de landbouwbedrijven zijn er kleinschalig: 
het gemiddelde landbouwbedrijf was 26 ha groot. Op gebied van 
eigendomsverhoudingen is Vlaanderen een buitenbeentje: slechts 7 % van de 
antwoorders kan zich eigenaar noemen van het volledige landbouwbedrijf, meer 
dan 50 % pacht het overgrote deel van zijn bedrijf. 
De meest voorkomende akkerteelten zijn maïs, aardappelen en suikerbieten 
(samen ongeveer 50 % van de bedrijfsoppervlakte). 
Slechts 13 % van de Vlaamse boeren staan open voor boerderijbosbouw en 
overweegt de mogelijkheid om bomen als een alternatieve teelt te zien. 
Gezien het klein aantal Vlaamse landbouwbedrijven met een beboste oppervlakte, 
is het niet verwonderlijk dat de Vlaamse boer aangeeft dat hij geen ervaring heeft 
met bosbouw, maar hij verklaart hierbij ook nadrukkelijk dat hij geen nut ziet in 
een specifieke opleiding. 
De Vlaamse landbouwers zijn dus geen vragende partij naar technische of 
professionele ondersteuning aangaande bosbouw en zien geen heil in bijvoorbeeld 
een "bosbouw"-coöperatieve. 
Vlaanderen is een land met veel populier. De Vlaamse boer is dan ook goed op de 
hoogte van de vele gebruiksmogelijkheden van het populierenhout, beter dan zijn 
collega's uit de andere landen. Vezel- en spaanplaat, levensmiddelenverpakking, 
paletten, lucifers zijn voor hem goed gekende toepassingen. Hij is er evenwel 
minder van overtuigd dat populierenhout ook voor multiplex belangrijk kan zijn. 
Populierenhout in de bouw ziet hij dan wel zitten. Merkwaardig is zijn vertrouwen in 
populierenhout voor papierfabricage, alhoewel dit in Vlaanderen nog geen courante 
toepassing is. 
De enquête polste ook naar maatregelen die een ernstige stimulans zouden kunnen 
vormen voor de landbouwer, om toch het bebossen van een deel van zijn akkerland 
in overweging te nemen. Er zijn blijkbaar niet veel argumenten in staat de Vlaamse 
boer echt over de streep te trekken. Dit blijkt ook uit het feit dat slechts 60 % van 
de Vlaamse respondenten de vragen omtrent dit thema hebben beantwoord. Zelfs 
een inkomenssteun die langer dan 5 jaar zou duren interesseert de Vlaamse boer 
maar matig. 
Waarom is de Vlaamse landbouwer zo tegen de toepassing van bosbouw in het 
algemeen en populierenteelt in het bijzonder op zijn akkerland? Veel terugkomende 
bezwaren zijn dat deze activiteit niet kan ingepast worden in de huidige 
bedrijfsactiviteiten. Er is de vrees dat bij bebossing de waarde van de grond zal 
dalen en dat terugkeren naar landbouwactiviteit moeilijk zal zijn (niet het minst op 
wettelijk vlak!). Ook bestaat de vrees dat de aanwezigheid van bos de wildschade 
aan de akkergewassen zal verhogen. De landbouwers zijn er ook sterk van 
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overtuigd dat er helemaal geen interessante markt bestaat voor het 
populierenhout. 
Over de landschappelijke, natuur- en economische waarde van de diverse 'groene' 
grondgebruiksmogelijkheden, zoals weiland, akkerland, bos…, hebben de Vlaamse 
boeren nogal subjectief en zelfbeschermend gereageerd. Zij vinden dat deze 
waarden zeer hoog liggen voor akkerland en grasland, en laag voor 
naaldboombossen, populieren en biomassaplantages. Gemengd loofhout wordt iets 
positiever benaderd op het vlak van landschaps- en natuurwaarde, maar heeft 
volgens hen bijna geen economische waarde.
De economische waarde van akkerland wordt in alle landen bevestigd, doch 
nergens zo sterk als in Vlaanderen. 
Het is duidelijk dat de Vlaamse boer, in het huidige kader, zich niet geroepen voelt 
om zijn akkerland (gedeeltelijk) te bebossen. Hij ziet voor zichzelf de taak 
weggelegd in te staan voor de voedselvoorziening en hij voelt zich miskend in deze 
opgave, door bos als een alternatief voor te stellen.  

Uit de enquête naar de landbouwers bleek dus duidelijk dat de Vlaamse boer, in het 
huidige kader, zich niet geroepen voelt om zijn akkerland (gedeeltelijk) te 
bebossen. Hij ziet voor zichzelf de taak weggelegd in te staan voor de 
voedselvoorziening en hij voelt zich miskend in deze opgave, door bos als een 
alternatief voor te stellen.  
Is er dan toch een argument die onze landbouwers kan overtuigen om tot bebossen 
met populier over te gaan? Enkele informatievergaderingen met boeren leerde ons 
alvast dat de lange omlooptijd van deze teelt (15 à 20 jaar) een zwaar obstakel 
vormt, iets waarnaar in bovenstaande enquête niet geïnformeerd is. Korte-omloop-
teelt (Short Rotation Coppice) droeg veel meer hun belangstelling weg. Dergelijke 
productiemethode leunt dichter aan bij de klassieke landbouw en past beter bij de 
landbouwersmentaliteit. De oogst van een dergelijke teelt zou kunnen ingezet 
worden voor energieproductie en een bijdrage leveren aan de productie van groene 
energie. Vlaanderen kent evenwel nog geen infrastructuur voor dergelijke 
toepassingsmogelijkheden. En voor de boeren: zonder markt geen productie! 
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Meetings landbouwers

Er werden 2 informele ontmoetingsdagen met landbouwers georganiseerd. Op10 
februari 2001 te Balegem met 8 landbouwers, op 24 februari 2001 te Zwevegem 
met 14 landbouwers. 
Aan de landbouwers werd een pakket informatie bezorgd omtrent deze 
problematiek. Ook werd een klassieke populierenplanting op landbouwgrond 
bezocht, waar een korte toelichting over de aanleg en het beheer werd gehouden. 
Het bood ook de gelegenheid om te toetsen naar de kennis van en de houding van 
de landbouwers ten opzichte van populierenteelt in het algemeen en het bebossen 
van landbouwgrond in het bijzonder. 

Teeltkennis

Omtrent de klassieke populierenteelt bleek dat de landbouwers eigenlijk een 
beperkte kennis over de teelt zelf hebben.  

- Velen dachten dat een populierenrotatie zeker 30 jaar in beslag neemt 
- Populier werd beschouwd als een boomsoort voor de marginale (waterzieke) 

gronden.
- Ook het gebruik van poten (planten waarvan de wortels verwijderd zijn) was 

hen onbekend geworden.  

Technische aspecten

- Er wordt verwacht dat de aanwezigheid van bos wildschade met zich mee 
zou brengen (meer konijnen gaat aantrekken en dus ook vossen, wat een 
bedreiging voor de kippen is).  

- Bos zou het microklimaat veranderen waardoor meer plantenziektes kunnen 
voorkomen, wat vooral in de groenteteelt voor problemen zou zorgen.  

- Aangezien bij landbouwers de mening leeft dat bos groeit op marginale 
grond, vreest men ook dat landbouwgronden in de onmiddellijke omgeving 
van bos minderwaardig zijn.  

- Bomen op landbouwgrond zullen door hun wortels schade aanrichten aan de 
drainage.

- Men betreurt dat men niet kan bemesten op dergelijke grond.  
- Ook was er interesse om populierenteelt te combineren met andere 

landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld struisvogels, vee, hooien, grienden, 
kerstbomen, kortom er is wel belangstelling voor 'agroforestry'. 

Financiële aspecten

- Er was weinig geloof in de rentabiliteit van de teelt: in de eerste jaren moet 
er veel geïnvesteerd worden, terwijl de inkomsten slechts op het einde van 
de rotatie komen. Intussen loopt men allerlei risico’s, zoals teeltproblemen, 
stormschade, maar wordt gevreesd voor instabiele prijzen en afzetmarkten.  

- Aangezien de inkomsten uit de houtverkoop éénmalig geïnd worden, denkt 
men dat men ook in één keer op de totaliteit belast wordt in een hoge 
belastingsschijf.

- De landbouwers verkiezen een systeem van vooraf gemaakte prijsafspraken, 
zoals voor de landbouwproducten.  

- De landbouwer is gericht op een verzekerde financiële opbrengst per jaar en 
per ha. Een bedrag van  30.000 BEF (744 euro) per jaar en per ha wordt 
als wenselijk beschouwd.  

- De korte periode van inkomenssteun, namelijk 5 jaar, werd zeker als 
ontoereikend beschouwd.  
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- Dat er subsidies voor bosbouw worden gegeven doet het vermoeden rijzen 
dat dit de graansubsidies zullen verminderen. 

- Er zijn hoge kosten verbonden aan het converteren van het gerooide 
bosperceel naar een voor landbouw geschikt perceel. 

Juridische aspecten

- Er is grote onzekerheid over de uiteindelijke gewestplanbestemming van de 
beboste landbouwgrond: blijft dit landbouwgrond of wordt het bos? In dit 
laatste geval wordt dit ervaren als het verlies van de grond. Bos betekent 
ook een daling van de grondwaarde.  

- Alhoewel men weet dat volgens de huidige wet deze beboste gronden 
landbouwgrond blijven, wordt er niet geloofd in de continuïteit van het 
beleid, waarbij de wet sneller kan veranderen dan de duur van één rotatie 
populier.

- Het ontbreken van een wettelijk statuut voor agroforestry wordt als een 
hiaat ervaren. 

Energiebossen

Aan de landbouwers werd ook de mogelijkheid van korte-omloop-bosbouw of short 
rotation coppice voorgesteld. Daar was over het algemeen een welgemeende 
belangstelling voor.

Voordelen:

- Een teelt met een regelmatige opbrengst, een oogstrotatie van bijvoorbeeld 
3 jaar vonden ze werkbaar.  

- Dergelijke teelt sluit dichter aan bij de landbouwersmentaliteit.
- Mogelijkheid om de gekende teelttechnieken toe te passen.
- Aangezien een dergelijke intensieve teelt veel voedingsstoffen verbruikt, 

werd daarin een eventuele oplossing voor de mestproblematiek in gezien.  
- Opvallend was de ecologische en economische verantwoordelijkheidszin: het 

werd als erg motiverend ervaren om iets te produceren waarmee energie 
kon gemaakt worden, waardoor het land/gewest onafhankelijker kon worden 
ten opzichte van de energieproducenten. 

Vragen en bezwaren waren er natuurlijk ook: 

- Zal bemesting toegestaan worden?
- Zal bestrijding van ziektes toegestaan zijn? 
- Zal dit als bosbouw of als landbouw beschouwd worden, met alle daaraan 

gebonden implicaties van rechtszekerheid, subsidie en dergelijke? 
- Bestaat er wel een markt voor het product? 
- Is er een prijszekerheid? 
- In Vlaanderen is er evenwel zogoed als niets uitgebouwd voor de optie 

energiebossen: er is geen productie, geen verwerking, geen markt. Er is dus 
zeker geen prijs- en rechtszekerheid. 

Om na te gaan wat de invloed was van de aangebrachte informatie en demonstratie 
op de houding van de landbouwers ten aanzien van bebossen van 
landbouwgronden, werd aan de aanwezige landbouwers gevraagd hun mening uit 
te drukken door zichzelf een score te geven over hun interesse voor het aanplanten 
van populier op landbouwgrond. Zij deden dit drie maal: bij het binnenkomen, na 
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de demonstratie op het terrein en op het einde van de discussie. Merkwaardig was 
dat bij verscheidene landbouwers de interesse in de loop van de dag wat gestegen 
was. Maar het besef dat korte-omloop-bosbouw onbestaande is in Vlaanderen en 
dus geen markt- en rechtszekerheid bezit, deed velen definitief afhaken. 
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Enquête leden natuurverenigingen

Aangaande de bebossing van landbouwgronden wilden we ook de mening kennen 
van een andere belangrijke groep van gebruikers van het platteland: het grote 
publiek. Daarom hebben we een enquête uitgevoerd bij leden van 
natuurverenigingen. 

In Vlaanderen hebben we 500 enquêtes verstuurd, verdeeld over de leden van twee 
natuurverenigingen: de Stichting Omer Wattez en de Zuid-West-Vlaamse Natuur- 
en Milieukoepel. We ontvingen 222 antwoorden (44 %), wat een hoge score is. 
Vooral mannen stuurden een antwoord in, waarvan de overgrote meerderheid op 
het platteland of aan de stadsrand leven. 
Het platteland wordt ervaren als een belangrijke plaats voor vrijetijdsbesteding, wat 
in Vlaanderen vooral wandelen en fietsen betekent. Men vindt dat de impact van de 
overheden niet erg gunstig is op het beheer van het platteland. De 
milieuverenigingen en de bosbeheerders daarentegen spelen daarin een positieve 
rol. Landbouwers zouden niet op een verantwoorde wijze omgaan met de wilde 
flora en fauna. 

We gingen ook na welke landschapswaarde, natuurwaarde en economische waarde 
mensen toekennen aan akkerbouwgewassen, weiland, naaldbomen, populieren, 
gemengd loofhout en korte-omloopbos. Algemeen wordt aan populier een lage tot 
middelmatige landschaps-, natuur- en economische waarde toegeschreven. Maar 
deze waarde wordt duidelijk hoger ingeschat door stadsbewoners. Gemengd 
loofhout krijgt de hoogste landschaps- en natuurwaarde, gevolgd door weiland. 
Korte-omloopbos scoort in Vlaanderen vrij goed voor landschaps- en natuurwaarde. 
Aan akkerbouwgewassen wordt de hoogste economische waarde toegekend. 

Vlamingen zijn van mening dat de totale bosoppervlakte in hun streek te klein is. 
Daarbij moeten we voor ogen houden dat de enquête werd uitgevoerd in Oost- en 
West-Vlaanderen, die net onze bosarmste provincies zijn. Bij de boomsoortenkeuze 
voor nieuw bos, gaat de voorkeur uit naar gemengd loofhout, eik, beuk en es. Voor 
de Vlamingen is de aanplanting van populier geen hoge prioriteit, een derde ziet dit 
als een middelmatige prioriteit. Zowat de helft van de Vlamingen geeft aan 
populierenaanplantingen de laagste prioriteit en 11 % vindt zelfs dat er geen 
populieren mogen geplant worden. Maar populier krijgt steeds een hogere voorkeur 
dan naaldhout. Ook indien populier zou aangeplant worden ter vervanging van 
minder geliefd grondgebruik zoals braakland en bepaalde akkergewassen, zoals 
maïs, zou populier er gerust mogen komen. Bebossing moet dan ook financieel 
gesteund worden, zowel voor boeren als voor de overige landeigenaars. Rooien van 
bomen en bossen moet beboet worden. 

Er bleek dat de ondervraagden uit onder andere Vlaanderen eigenlijk weinig 
afweten over populierenteelt en ‘boerenbosbouw’. Er blijkt veel onwetendheid te 
bestaan over mogelijke populierenziektes en over de markt van populierenhout. 
Ook de vragen of populierenteelt een rendabel alternatief voor landbouw kan zijn 
en of je boeren zou kunnen overtuigen om populieren aan te planten, botsen op 
onzekerheid. Men denkt wel dat het bebossen van landbouwgrond de grondwaarde 
zou verminderen. Dat populieren snel groeien en veel opbrengst geven, is 
algemeen aanvaard. Vlamingen geloven ook niet dat de onzekere tijden in de 
landbouw een impuls kunnen geven aan de boerenbosbouw. 

Over vragen in de ecologische sfeer werd minder eenduidig geantwoord. Op de 
stelling dat populieren te veel water verbruiken en minder ziektes vertonen dan 
andere boomsoorten, werd verdeeld gereageerd. Dat populieren mooi zijn in het 
landschap wordt matig gunstig onthaald. Vlamingen denken niet dat lokale 
landbouwers kunnen aangemoedigd worden om te bebossen door andere 
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landbouwers of door het publiek en ook niet door de overheid. Aan de andere kant 
geloven de Vlamingen dat de milieureglementeringen het aanplanten van bomen 
noodzakelijk kunnen maken. Tot slot blijken Vlamingen goed te weten waarvoor 
populierenhout gebruikt wordt. 

Meetings leden natuurverenigingen

Algemeen reageerden de leden van natuurverenigingen redelijk positief op de 
bebossing van akkerland met populier. De scores waarmede zij hun houding ten 
opzichte van commerciële teelt van populier uitdrukten, startten op gemiddeld 
niveau. Naar het einde van de meeting toe waren deze scores bij zowat alle 
aanwezigen gestegen. 
De natuurverenigingen waren van mening dat populieren een eerder positieve 
invloed hebben op het Vlaamse landschap en dat populierenplantingen in elk geval 
te verkiezen zijn boven akkervelden. De gunstige ecologische eigenschappen van 
de populier, voordelen die tot hier toe niet echt goed bekend waren bij de 
aanwezigen, werden hoog aangeslagen.  
Voor de landbouwer wordt populierenteelt als een financieel interessant alternatief 
beschouwd.

De voornaamste bezwaren die werden geformuleerd gingen over de 
exploitatiemethode (kaalslag) en de beperkte biodiversiteit van een dergelijke 
korte-termijn teelt. Men was dan ook van mening dat populierenteelt als een soort 
landbouwteelt moest beschouwd worden en zeker geen substituut van natuur kan 
zijn. 
Rond dit onderwerp moet duidelijke informatie verspreid worden, die moet 
onderbouwd zijn door alle betrokken partijen, namelijk de beleidsmakers, de 
gemeentelijke overheid, boerenorganisaties, natuurverenigingen, de verwerkende 
industrie, de omwonenden,… De informatie moet een ruime verspreiding kennen, 
gebruikmakend van brochures, maar ook bijvoorbeeld televisiedocumentaires. 
Wat opvalt is dat, in vergelijking met de enquête, de natuurverenigingen een veel 
milder standpunt ten opzichte van populier aannemen als zij persoonlijk worden 
benaderd. Dit bewijst dat informatieverstrekking noodzakelijk is. 

Populierenboeren: interviews en opendeurdagen

Hoewel het programma ‘Bebossing van landbouwgronden’ van de overheid slechts 
een beperkt succes kent, specifiek wat betreft de boomsoort populier, zijn er toch 
landbouwers die in een populierenbedrijf toch een toekomst zien. Het zijn veeleer 
oudere boeren, die hun gronden in eigen bezit willen houden (of uitbreiden). Zij 
kunnen het zich veroorloven op eerder langere termijn te denken en zijn in feite 
een bedrijf voor hun kinderen op poten aan het zetten. Wij hadden een ontmoeting 
met twee populierenboeren, van wie we een uitgebreid interview afnamen: Paul 
Nijskens uit Zoutleeuw beheert ongeveer 45 ha populier, Raf Dankaert uit 
Zottegem zowat 80 ha. In de loop van oktober 2004 hebben we beiden afzonderlijk 
geïnterviewd. De gecompileerde interviews vormden de stof voor een publicatie die 
in de twee landbouwtijdschriften (Boer&Tuinder en Landbouwleven) en een 
bosbouwtijdschrift (Silva Belgica) is verschenen (zie volledige tekst annex III).  
Aansluitend bij de interviews waren beide populierenboeren bereid hun bedrijf open 
te zetten voor collega-boeren. Op deze opendeurdagen konden we rekenen op een 
grote opkomst, waarbij geïnteresseerde boeren zeer gerichte vragen stelden over 
de realisatie van populierenplantingen. 
Op beide bedrijven is in juni/juli 2005 een bedrijfsbezoek voor landbouwers 
georganiseerd, wat veel bijval heeft geoogst. 
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Op heel wat punten waren beide populierenboeren het met elkaar eens qua 
bedrijfsvoering, soms waren die afwijkend. Hun voornaamste standpunten worden 
hier samengevat. 

- Er wordt veel belang gehecht aan het uitgangsmateriaal. Dit kan zelf 
gekweekt plantenmateriaal zijn of aangekocht bij een goede boomkweker.  

- Klonenkeuze: de ene populierenboer plant verschillende klonen aan en 
probeert ook de nieuwste veredelingsproducten, in tegenstelling tot de 
andere die vasthoudt aan de snelgroeiende kloon ‘Beaupré’, die het goed 
betaalde witte hout voor de fineerindustrie levert. Dit heeft voor 
consequentie dat hij moet sproeien tegen de roestziekte. 

- Regelmatige en zorgvuldige snoei zijn de belangrijkste beheerdaad om een 
kwaliteitsproduct te realiseren. 

- Als je werkt met grote bosexploitanten is er weinig kans op 
bodembeschadiging.

- Een populierenonderneming is rendabel. Eenmaal je in een roterend 
systeem zit, kan je een bevredigend jaarlijks inkomen halen als je jaarlijks 
drie hectaren kan kappen. Met een bedrijfstijd van twintig jaar betekent dat 
een populierenbedrijf van zestig hectaren volstaat. Je kan veel zelf doen in 
je bedrijf. Je investeert vooral je eigen tijd en arbeid.  

- Beide populierenboeren hebben een goedgekeurd beheerplan en liggen niet 
in het VEN. 

- Zij vinden dat ze aan multifunctionele bosbouw doen: ze produceren een 
waardevol economisch goed op een ecologisch verantwoorde wijze. Met 
populierenteelt is het mogelijk zelf je eigen investering terug te winnen. 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 78 - 

HET ECOLOGISCH DOMEIN 

Balegem: onderzoeksaanplanting populier op landbouwgrond

De ecologische impact van populier werd bestudeerd aan de hand van 
experimenten aan een populierenaanplanting op landbouwgrond. Het betreft de 
grondige analyse van de water- en nutriëntencyclus. 

Werkwijze

De aanplanting te Balegem (Oost-Vlaanderen) dateert van 1984. Het betreft 1 
hectare Populus interamericana ‘Beaupré’ en 0.5 hectare ‘Boelare’ op een 
voormalige weide met boomgaard. In 1994 werd de site ingericht voor 
waterbalansonderzoek. In het bestand wordt doorval- en stamafvloeiwater 
gemeten, relatieve vochtigheid, lichtdoorval en bladval. Met TDR-sensors wordt het 
bodemvochtgehalte gemeten tot op 3 m diepte. In een weide vlakbij de planting 
registreert een weerstation neerslag, windsnelheid, windrichting, temperatuur, 
relatieve vochtigheid en straling. De termen van de waterbalans werden opgesteld 
aan de hand van het simulatiemodel WAVE. In 2000 werd de site ingericht voor 
nutriëntencyclusonderzoek. Al de nutriëntenfluxmetingen werden uitgevoerd 
volgens de “Manual of the International Co-operative Programme on Assessment 
and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests”. Doorval- en stamafvloeiwater 
wordt opgevangen. Bodemwateroplossing wordt gecollecteerd op 4 dieptes (5, 20, 
50 and 100 cm). Litterfall (gescheiden in bladeren, takken, katjes en schubben) 
wordt verzameld. Aan het weerstation buiten het bestand wordt de neerslag 
opgevangen. Een modelboom werd geveld en geanalyseerd. Chemische analyse 
van deze fracties laat toe de nutriëntenfluxen en -pools in het bestand te 
reconstrueren.

Over de resultaten van beide onderzoeken werd uitgebreid gerapporteerd in 
verslagen van de EU-projecten ‘Poplars for Farmers’ (1994-1197) en ‘PAMUCEAF: 
Poplars, a multiple-use crop for European arable farmers’ (1999-2002) en van het 
DWTC-project ‘BELFOR: Biogeochemische cycli van bosecosystemen in relatie tot 
'Global Change' en duurzame ontwikkeling’ (1997-2000). Bovendien resulteerde dit 
onderzoek in twee peer reviewed papers: 

Meiresonne, L., Nadezhdina, N., Cermak, J., Van Slycken, J., Ceulemans, R., 
1999. Measured sap flow and simulated transpiration from a poplar stand in 
Flanders (Belgium). Agricultural and Forest Meteorology 96: 165 – 179. 

Meiresonne, L., De Schrijver, A., De Vos, B., 2006. Nutrient cycling in a 
poplar plantation (Populus trichocarpa x P. deltoides cv. Beaupré) on former 
agricultural land in northern Belgium. Canadian Journal of Forest Research (in 
press).
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Resultaten watercyclus

Populieren worden verondersteld een hoger waterverbruik te vertonen dan 
andere bossen of landbouwgebruik. Nochtans tonen dit onderzoek (Meiresonne et 
al, 1999) en de resultaten van het VLINA-project ‘Kwantitatieve analyse van de 
verdamping van bossen in vergelijking met weide en akkerland - VLINA99/06’ 
(Verstraeten et al, 2001) dat populieren op jaarbasis niet meer water verbruiken 
dan andere bossen of klassiek landbouwgebruik(zie tabel). Populieren vertonen wel 
hogere piekverbruiken op zeer warme dagen (tot 5 mm per dag). Het hogere 
waterverbruik van bossen moet vooral aan de interceptieverliezen toegeschreven 
worden. Aldus zijn bossen, en dus ook populierenbossen, dank zij hun kroon 
verantwoordelijk voor de buffering tegen erosie ten gevolge van hevige 
neerslagintensiteiten en voor de mildering van run off door de hoge capaciteit van 
bodeminfiltratie.

Boomsoort Transpiratie 
(mm/jaar) 

Interceptie 
(mm/jaar) 

Beuk 477 127 
Eik / Beuk 300 181 
Eik 486 139 
Populier 455 201 
Grove den 278 130 
Es 293 217 
Gras 261 0 
Maïs 270 58 
Tarwe 387 0 
Populier (eigen studie) 403 / 409 122 / 153 

Het onderzoek van de nutriëntencyclus maakt duidelijk dat de depositieflux in het 
bos bepaald wordt door de doorval, de stamafvloei heeft weinig invloed. In de bulk 
depositie is ammoniumstikstof dominant en wordt bovendien gedeeltelijk door de 
kroon opgenomen en uitgewisseld voor kalium. Nochtans wordt er in het 
percolatiewater geen ammonium gevonden, ten gevolge van een hoge 
nitrificatiegraad. Deze nitraten worden vervolgens heel efficiënt geïmmobiliseerd in 
de bodem en terug opgenomen door de bosvegetatie. Er treedt dan ook zo goed als 
geen uitloging van nitraten op onder het populierenbos.  

De resultaten van dit onderzoek worden bovendien in de volgende figuren 
aanschouwelijk voorgesteld.  
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WATERBALANS - POPULIER - BALEGEM  

(in mm) 

APRIL 2000-MAART 2001  APRIL 2001-MAART 2002 

NEERSLAG  868      863 

INTERCEPTIE          122        153 

TRANSPIRATIE    403        409 

EVAPORATIE 

RUN OFF 

VERANDERING 

BODEMVOCHT-

RESERVE 

WATER

FLUX  5 CM    434        277 

 20 CM     312         155 

 50 CM    271                   125 

100 CM            243         104 

 300 CM    218       78 

76
167 

6635

15 10
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Resultaten stikstofcyclus

De impact van de populier op de stikstofcyclus werd in De Bosrevue (2003, 5, 
p.10) verduidelijkt in het artikel “POPULIEREN en STIKSTOF”, van Linda Meiresonne 
(IBW) en An De Schrijver (RUG). De tekst wordt hier integraal weergegeven. 

Populierenaanplantingen worden vaak geassocieerd met stikstofaanrijking. Dat de 
populier niet zelf verantwoordelijk is voor de nutriëntenrijkdom van zijn standplaats 
maar de voormalige bemesting, is in vorige bijdrage reeds aangetoond. Meer nog, 
populier blijkt een boomsoort met een heel intensieve stikstofhuishouding die 
nitraatdoorslag naar het grondwater kan verhinderen.  

De neerslag die op onze bossen valt, bevat een hoop stikstof, onder de vorm van 
ammonium (afkomstig van intensieve veeteelt) en nitraat (afkomstig van verkeer). 
Maar ook in de lucht wordt veel stikstof meegevoerd, voornamelijk 
ammoniumstikstof. Deze gassen en aerosolen worden door de boomkruinen uit de 
lucht gefilterd. Dit proces noemt droge depositie en is belangrijker in de zomer dan 
in de winter, dit door de grote opvangcapaciteit van het bladerdek. Wat aldus op de 
kruin terechtkomt, wordt door populieren voor een aanzienlijk deel opgenomen en 
vastgelegd in de bladeren. Een deel van de opgenomen stikstof wordt ook 
opgeslagen in het hout. Bij regenval spoelt al de niet opgenomen stikstof af naar de 
bosbodem. Het ammonium-N wordt daar zeer snel omgezet in nitraat-N. Populieren 
zijn heel actief in opname van stikstof uit de bosbodem. In het groeiseizoen wordt 
zo goed als alle beschikbare stikstof opgenomen door de populierenwortels en 
spoelt bijna niets uit naar het grondwater. Ook in het winterseizoen vinden we zo 
goed als geen nitraat in het bodemwater onder populier. Dan is er natuurlijk geen 
opname door de bomen. Maar door de hoge stand van het grondwater tijdens de 
winter (wat veel voorkomt bij populierenbestanden) verkrijgen we een anaërobe 
toestand, waardoor het nitraat denitrificeert naar stikstofgas, en ontsnapt.  

De kader toont de resultaten van 
het onderzoek naar de stikstof-
cyclus in een 20-jarig populieren-
bestand op voormalige landbouw-
grond te Balegem (O-VL). Alle 
cijfers zijn het gemiddelde van de 2 
meetjaren 2000 en 2001, uitge-
drukt in kg per ha en per seizoen: 
links het groeiseizoen van april 
t.e.m. oktober en rechts het rust-
seizoen van november t.e.m. 
maart. De lage waarden van droge 
depositie en kroonopname van ni-
traatstikstof zijn niet weergegeven. 

De hoge opnamecapaciteit voor 
stikstof is een bijzondere eigen-
schap van populierenbestanden, die 
perspectieven biedt voor bodem-
sanering en waterzuivering. Boven-
dien staat dit in schril contrast met 
de situatie in andere boseco-
systemen. Veel bossen kunnen de 
hoge atmosferische input aan 

stikstof niet verwerken en kennen een doorslag van nitraat naar het grondwater. 
Deze bossen zijn verzadigd aan stikstof. In een nabijgelegen eiken-beukenbestand 
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te Gontrode bijvoorbeeld is nog een flux van 26.5 kg nitraat-N kg per ha aanwezig 
in het groeiseizoen op een diepte van 50 cm en is de concentratie aan nitraat 
dikwijls hoger dan de drinkwaternorm. 

De bovengrondse populierenbiomassa bevat veel stikstof maar ook andere 
mineralen als kalium, calcium en magnesium. Door de bladval keert jaarlijks een 
aanzienlijk deel van deze elementen terug naar de bodem. Door de snelle afbraak 
van populierenbladeren komen deze elementen terug vrij en zijn opnieuw 
beschikbaar voor opname door de wortels. In het kroonhout bevindt zich eveneens 
een grote voorraad aan stikstof en mineralen: 30 % van de bovengronds 
gestockeerde stikstof en 25 % van de calcium en de magnesium. Wanneer het 
bestand gekapt wordt, betekent dit een belangrijke export van deze elementen. 
Export van mineralen zoals calcium en magnesium veroorzaakt verzuring van de 
bodem. Bij een exploitatie is het dus belangrijk het kroonhout in de mate van het 
mogelijke ter plekke te laten.  

De resultaten van dit onderzoek wordt bovendien in de volgende figuur 
aanschouwelijk voorgesteld.  
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STIKSTOFFLUX - POPULIER - BALEGEM

APRIL 2000-MAART 2001 / APRIL 2001-MAART 2002 

(in kg/ha) 

BULK DEPOSITIE 

5.6/5.3 kg NO3-N        12.0/9.5 kg 

NH4-N

INTERCEPTIE

8.2/5.9 kg NO3-N       35.2/43.7 kg 

NH4-N

KROON OPNAME/AFGIFTE                           KROON 

OPNAME

2.3/-0.8 kg NO3-N        22.5/30.8 kg 

NH4-N

HUMUS PERCOLATIE op 5 cm:  9.2/6.3 kg NO3-N _ 0/0 kg NH4-N

PERCOLATIE op 100 cm:             1.4/1.3 kg NO3-N _ 0/0 kg NH4-N

TOTALE DOORVAL 

5.9/6.7 kg NO3-N  12.7/12.8 kg NH4-N

LITTERFALL 

 (N kg/ha) 
bladeren:53.2/50.2  

knoppen: 2.3/2.0 

takken: 3.6/12.0 

katjes: 14.6/7.5 
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HET TECHNISCH DOMEIN 

CODE GOEDE PRAKTIJK POPULIERENTEELT

Verantwoording

Populierenteelt staat de laatste tijd in Vlaanderen in de verdrukking, soms terecht, 
soms onterecht. Vlaanderen bezit momenteel ongeveer 22.000 ha populierenbos. 
Iets minder dan de helft hiervan is gelegen in het VEN 1ste fase. Het bosbeheer in 
het VEN moet beantwoorden aan de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Populierenteelt 
in het VEN is nog mogelijk, maar het is noodzakelijk dat het aldaar gevoerde 
beheer zorgvuldig afgestemd wordt op de Criteria Duurzaam Bosbeheer.  

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT 
VASTSTELLING VAN DE CRITERIA VOOR 
DUURZAAM BOSBEHEER VOOR BOSSEN 
GELEGEN IN HET VLAAMSE GEWEST (27 juni 
2003): 
Art. 3. Het beheer van de openbare bossen en 
van de bossen gelegen in het VEN moet 

gebeuren met naleving van de criteria voor 
duurzaam bosbeheer. 

Deze Code Goede Praktijk Populierenteelt wil een handleiding zijn voor een 
evenwichtige en verantwoorde bosbouwpraktijk die eveneens tegemoet komt aan 
de actuele eigenheid van de populierenteelt. In het eerste deel van deze Code 
Goede Praktijk Populierenteelt wordt een beschrijving gegeven van de diverse 
aspecten van een populierenteelt die maximaal rekening houdt met een 
multifunctioneel bosbeheer. In de marge zal, telkens waar toepasselijk, verwezen 
worden naar de indicatoren van de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer. Zoals het 
Besluit zelf bepaalt, kan niet altijd en overal in het bos voldaan zijn aan elk van de 
criteria, maar zal uit het beheerplan een duidelijke strategie blijken om deze zo 
goed mogelijk te realiseren. 

Art. 4. De naleving van de criteria voor 
duurzaam bosbeheer gebeurt op een redelijke 
en bosbouwtechnisch verantwoorde wijze, 
zonder dat op elk ogenblik en op elke plaats in 
het bos aan elk van de criteria voldaan moet 
zijn.
Als voor het bos een beheerplan opgesteld 
moet worden, bevat het beheerplan de 
maatregelen die genomen worden ter naleving 
van de criteria voor duurzaam bosbeheer, op 
de wijze bedoeld in het eerste lid. 

In annex IV worden de Criteria Duurzaam Bosbeheer integraal weergegeven. 

Eigenheid van de populierenteelt

Populierenteelt is een bosbouwactiviteit die vooral gericht is op de houtproductie. 
De bedrijfsvorm van de populierenteelt brengt enkele specifieke bosbouwpraktijken 
met zich mee. Populier is een boomsoort voor standplaatsen met een goede 
vochtvoorziening, waarbij gebruikgemaakt wordt van vegetatief vermeerderd 
materiaal. Dikwijls wordt hij aangeplant op relatief kleine percelen. De populier is 
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vrij snel kaprijp en het bestand wordt in éénmaal gekapt. Deze bosbedrijfsvorm 
kan, mits met zorg toegepast, ingepast worden in een verantwoord en duurzaam 
bosbeheer. Het is dan belangrijk om enkele specifieke beheermaatregels in te 
bouwen. Deze zullen hier verder behandeld worden. Indien hier geen rekening mee 
gehouden wordt, ontstaan ongewenste situaties die resulteren in de knelpunten die 
aan de populierenteelt worden toegeschreven. 

Knelpunten

Plantmateriaal

Populierenteelt maakt gebruik van vegetatief vermeerderd plantenmateriaal. 
Hierdoor bezit alle uitgangsmateriaal dezelfde genetisch bepaalde 
concurrentiekracht. In een dergelijke planting is een stamtalreductie ten gevolge 
van onderlinge competitie of selectie van de bestgroeiende of -gevormde individuen 
niet aan de orde. De bomen kunnen direct op eindafstand aangeplant worden. Door 
het lichtboomsoortkarakter van de populier kan dit vrij ruim, zodat het aantal 
planten bij aanplant beperkt en welomlijnd is. Bovendien wordt dan gewerkt met 
groot plantsoen, zodat de planten bij hun vestiging geen hinder hebben van 
concurrerende vegetatie. Bij vegetatief vermeerderd plantenmateriaal (klonen) 
moet wel rekening gehouden worden met de beperking aan genetische diversiteit. 
Voor de veredeling van het plantenmateriaal zijn kruisingen verricht tussen 
individuen die niet alle inheems zijn. De klonen kunnen half-inheems zijn, namelijk 
de Euramerikaanse hybriden, een kruising tussen een Amerikaanse soort (Populus 
deltoides) en de Europese zwarte populier (Populus nigra). Ofwel zijn ze volledig 
uitheems, namelijk Populus trichocarpa en de Interamerikaanse hybriden, een 
kruising tussen Populus deltoides en Populus trichocarpa. Het gebruik van klonen 
en het (gedeeltelijk) uitheemse karakter van het plantenmateriaal kan de 
ecologische stabiliteit verzwakken, waardoor het ecosysteem gevoeliger kan 
worden voor calamiteiten. 

Standplaatskeuze 

De populier groeit bij voorkeur op standplaatsen met een goede vochtvoorziening, 
zoals valleien van beken en rivieren en frisse leemgronden. Vaak echter worden 
populieren onoordeelkundig geplant op te natte locaties. Deze kunnen door de 
aanleg van drainagegrachten geschikt gemaakt worden voor populierenteelt. Deze 
verdrogingingrepen wijzigen de waterhuishouding van het gebied, wat soms leidt 
tot het verdwijnen van zeldzame vochtminnende soorten. 

Eigendomsverhouding

Populierenbossen worden in Vlaanderen voornamelijk aangeplant door privé-
boseigenaars. Aldus is 85 % van het populierenareaal in privé-bezit. Juist door de 
aard van de eigendomsverhoudingen zijn populierenbossen vaak relatief kleine 
aanplantingen van enkele hectares tot soms slechts 0.5 ha. Het beheer van 
dergelijke kleine oppervlakten is moeilijker te coördineren. Bovendien is een 
kleinschalige onderneming vaak economisch minder rendabel. Dit zorgt ervoor dat 
er minder financiële ruimte overblijft voor investeringen met een ecologische 
meerwaarde.
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Exploitatiewijze

Door het gelijkjarig en gelijksoortig karakter van het populierenbos, gekoppeld aan 
zijn beperkte oppervlakte, bestaat de exploitatiemethode van een populierenbos 
meestal uit kaalslag. Hierdoor komt na de velling plots veel licht op de bosbodem. 
Dit kan verruiging in de hand werken en de schaduwminnende planten in de 
verdrukking brengen. Bovendien is de kapcyclus vrij kort. Daardoor wordt het 
opgebouwde ecosysteem regelmatig verstoord. De exploitatie geeft ook kans op 
verdichtingschade van de bodem door de uitsleepsporen bij de ruiming, hoewel 
minder frequent dan bij een normaal dunningsprogramma in een gemengd loofbos 
(8 jaar, facultatief 4 jaar) en het beheer van hakhout (essenhakhout 5 à 7 jaar, 
eikenhakhout 10 à 15 jaar, elzenhakhout 6 à 10 jaar). 

Populierenteelt als bosbouwbedrijf

De populierenteelt is een bosbouwbedrijf dat aantrekkelijk is omwille van het 
eenvoudig beheer, het financieel rendement en de korte bedrijfstijd. Ze bestaat uit 
drie belangrijke onderdelen, namelijk de aanleg, het onderhoud en de exploitatie. 
Bij de aanleg is het belangrijk rekening te houden met de wettelijke voorschriften 
waaraan een bebossing met populier onderworpen is. Een juiste keuze van de 
standplaats, het plantmateriaal en het plantverband zijn van cruciaal belang voor 
een geslaagde aanplanting. Om een kwaliteitsvol product te realiseren is een 
regelmatig onderhoud noodzakelijk, waarbij vooral de snoei bepalend zal zijn. De 
exploitatie tenslotte vergt een zorgvuldige voorbereiding om met een minimale 
schade aan de standplaats op een rendabele manier de opstand te oogsten. 

Aanleg

Juridische bepalingen

De bosbeheerder, ongeacht het type bos dat hij beheert, moet de regelgeving die in 
het Vlaamse Gewest van toepassing zijn respecteren. 

Criterium 1.1: De bosbeheerder leeft het wettelijke kader 

na dat betrekking heeft op bos en bosbouw in de brede zin 

en houdt zich aan de hieruit voortvloeiende 

verplichtingen. 

Criterium 1.2: Eigendomsrechten en eventuele zakelijke 

en persoonlijke rechten op het bos zijn aantoonbaar 

vastgesteld.

Criterium 1.3: De bosbeheerder houdt zich aan alle 

rechten en plichten de volgen uit alle overeenkomsten, 

contracten en regelingen die van toepassing zijn op het 

bosbedrijf en het bosbeheer. 

Criterium 1.4: De bosbeheerder beschermt zijn bezit waar 

mogelijk tegen illegale kap, niet toegestane 

verblijfsactiviteiten en andere ongewenste vormen van 

bosgebruik.

Verkiest de bosbeheerder populier te gebruiken in zijn bosbouwbedrijf, dan 
verandert er niets wezenlijk, maar zal wel nauwkeurig in het oog moeten gehouden 
worden dat de activiteiten van de populierenpraktijk niet in tegenspraak komen met 
de wettelijke bepalingen. In principe is er momenteel geen enkele reglementering 
die gebieden aanduidt waar de bebossing met populier wordt uitgesloten, waar dat 
met andere boomsoorten wel toegestaan is. Wel is ze onderworpen aan adviezen 
en voorwaarden (criteria te hanteren bij de adviesverlening van de bebossing van 
landbouwgronden, beheerplannen, natuurrichtplannen, het maatregelenbesluit). 
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Bosaanplantingen in niet-VEN gebied moeten opgenomen zijn in een beperkt 
beheerplan, indien de privé-bosbeheerder een bos van minstens 5 hectare beheert. 
Deze oppervlakte hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar kan uit verschillende 
stukken bestaan die op minder dan 1 kilometer van elkaar liggen. Een beperkt 
beheerplan omvat de identificatiegegevens en een algemene beschrijving van het 
bosbezit, de beheerdoelstellingen en de beheermaatregelen om de vooropgestelde 
beheerdoelstellingen te verwezenlijken. De afdeling Bos & Groen moet het 
beheerplan goedkeuren. Indien in het beheerplan voorzien wordt dat het bos voor 
het publiek wordt opengesteld of dat een speelzone wordt voorzien, kan daarvoor 
subsidie ontvangen worden.  

Indicator 2.1.4: Het beheer van bossen moet aandacht 

hebben voor het recreatief medegebruik en moet de 

selectieve bostoegankelijkheid voor het publiek stimuleren. 

Het bos kan toegankelijk gesteld worden voor het publiek 

op een manier die de ecologische functievervulling niet in 

het gedrang brengt en die verstoring - zowel in de tijd als 

in de ruimte - beperkt en zo nodig uitsluit. 

Voor de aanplanting met populier worden geen subsidies voorzien, behalve als het 
een bebossing van landbouwgrond betreft. Aanplantingen met Grauwe abeel 
(Populus canescens) en Ratelpopulier (Populus tremula) vallen wel onder de 
subsidieregeling voor bebossing en herbebossing. 

De aanplanting en het beheer van bossen gelegen in VEN-gebied worden sterk 
gestuurd om de aanwezige natuurwaarden te respecteren en te verhogen. Elke 
bebossing in VEN-gebied is in principe verboden, omdat dit een vegetatiewijziging 
inhoudt. Van dit verbod kan afgeweken worden in geval de bebossing in 
overeenstemming is met de bepalingen van een goedgekeurd natuurrichtplan 
(momenteel nog in voorbereiding) of indien er toestemming is verleend door de 
afdeling Natuur. De aanleg en het beheer van bossen gelegen in het VEN zijn 
onderworpen aan een uitgebreid beheerplan, in geval de bosbeheerder een bos 
bezit van meer dan 5 ha dat geheel of gedeeltelijk in het VEN ligt. Een uitgebreid 
beheerplan moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. Deze criteria 
zijn gebaseerd op de multifunctionaliteit van het bos, zodat niet alleen de 
bedrijfseconomische aspecten, maar ook de ecologische en sociale aspecten van 
het bosbedrijf in het beheerplan hun plaats moeten krijgen. 

Indicator 3.2.1: Bij beslissingen in het bosbeheer is 

rekening gehouden met ecologische, sociale en 

bedrijfseconomische randvoorwaarden en zijn de nodige 

investeringen grondig afgewogen, teneinde de kwaliteit en 

productiviteit van het bosbezit op lange termijn te 

waarborgen. De afweging komt tot uiting in het 

beheerplan bij de beschrijving van maatregelen, middelen 

en randvoorwaarden;  

Criterium 6.1: De bosbeheerder heeft zijn visie op het 

beheer en gebruik van zijn bos vastgelegd in een 

uitgebreid beheerplan. 

Indicator 6.1.1: Het beheerplan komt tot stand na 

het afwerken van de logische fasen van een 

planningscyclus : inventarisatie, analyse van de 
situatie, formuleren van beheerdoelstellingen, het 

programmeren van de maatregelen, controle en 

bijsturing. Indicator 6.1.2: De bosbeheerder 
beschrijft in het beheerplan alle nodige maatregelen 

die een toetsing van deze criteria voor duurzaam 

bosbeheer mogelijk moeten maken. De graad van 
detaillering is afhankelijk van de aard van de 

geplande werkzaamheden.
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Criterium 1.5: De bosbeheerder verklaart dat hij de 

richtlijnen van deze criteria voor duurzaam bosbeheer zal 

naleven gedurende een periode, gekoppeld aan het 

beheerplan en dat hij ook op de lange termijn ernaar 

streeft zijn bosbezit volgens deze criteria te blijven 

beheren.

De goedkeuringsprocedure is ook uitgebreider dan voor een beperkt beheerplan. Zo 
moet het ontwerp voor consultatie door omwonenden en belangstellenden ter 
inzage liggen bij de bosgroep of op de provinciale zetel van de afdeling Bos & 
Groen.

Indicator 2.1.1: Voor het opstellen en het laten 

goedkeuren van het beheerplan, is de betrokken bevolking 

ingelicht over de beheerdoelstellingen en wordt ze in staat 

gesteld hierop te reageren. 

Indicator 2.1.2: Relevante en onderbouwde wensen of 

bezwaren worden in overweging genomen bij de 

beheerplanning en uitvoering van beheermaatregelen. 

Indicator 6.1.4: De bosbeheerder geeft in het beheerplan 

weer hoe de eventuele opmerkingen en suggesties van 

betrokkenen doorwerken naar de uiteindelijke 

beheerdoelstellingen.

Indicator 6.1.5: Goedgekeurde beheerplannen liggen ter 

inzage bij het Bosbeheer. 

Bebossing met populier en het beheer van bestaande populierenbossen in het VEN 
mag dus niet in strijd zijn met het lokale natuurrichtplan en moet voorzien zijn in 
een goedgekeurd uitgebreid (bos)beheerplan. Het omvormen van bossen van 
inheemse loofboomsoorten naar homogene bossen van populier is uitgesloten. 

Indicator 5.1.1: De bosbeheerder houdt bij de 

bedrijfsvoering rekening met het zorgprincipe en het 

standstillprincipe, toegepast op de biologische diversiteit. 

Indicator 5.4.1: De beheerdoelstellingen en -maatregelen 

voor deze gebieden zijn uitdrukkelijk afgestemd op de 

waardevolle aspecten van de gebieden. 

Het uitgebreid beheerplan omvat meer en gedetailleerder informatie over het bos.  

Indicator 5.1.2: Het bos en zijn beheer zijn getoetst op de 

aanwezigheid en het voortbestaan van zeldzame, 

bedreigde en wettelijk beschermde plant- en diersoorten, 

alsook indicatorsoorten van oud bos. De relevante 

gebieden, terreinkenmerken en beheersmaatregelen zijn 

aangegeven op een beheerskaart. Voor die 

natuurelementen worden de nodige maatregelen genomen 

om de instandhouding van hun habitat te garanderen. De 

inventarisatie is zowel gericht op de aanwezigheid van 

indicatoren voor oude en goed ontwikkelde 

bosecosystemen als op de aanwezigheid van zeldzame en 

bedreigde soorten en bijzondere natuurelementen. 

Concreet wordt onder meer rekening gehouden met: oud-

bosplanten; oude bomen met holten voor vogels en 

zoogdieren; nestbomen van roofvogels; zeldzame en 

bedreigde boom-, struik- en plantensoorten, alsook andere 

bedreigde organismen en kensoorten, voorzover hiervan 

terreingegevens beschikbaar zijn. Tevens wordt rekening 

gehouden met specifieke natuurelementen zoals beken, 

poelen, vennen en bronnen, open plekken en natuurlijke 

rand- en overgangssituaties (mantel- en zoomvegetaties) 

en de aan deze habitats gebonden soorten. 

De beheerwerken en de beheerdoelstellingen worden uitgebreider omschreven, 
zodat uit het beheerplan blijkt of de normen opgelegd in de criteria duurzaam 
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bosbeheer gehaald worden. Bovendien wordt het bos ook in een groter geheel 
gezien en wordt nagegaan of het behoort tot nationale beschermingszones en 
regionale aandachtsgebieden. Hiertoe behoren het VEN en de beschermde 
landschappen..  

Indicator 2.2.1: De beheerdoelstellingen en -maatregelen 

voor deze bossen of delen van bossen zijn uitdrukkelijk 

afgestemd op de specifieke waarden en potenties. 

Het beheerplan regelt niet alleen de bosbouwkundige aspecten van het bos, doch 
ook het gebruik en de voortbrengst van niet-houtige bosproducten. 

Indicator 3.4.1: Stroperij en niet-weidelijke jachtmethoden 

worden actief bestreden. 

Indicator 3.4.2: De bosbeheerder ziet erop toe dat er geen 

wild wordt uitgezet in zijn bos, tenzij in het kader van 

wettelijk toegestane soortbeschermingsmaatregelen.

Indicator 3.4.3: De bosbeheerder ziet erop toe dat het 

gebruik van andere niet-houtige bosproducten (visvangst; 

plukken en verzamelen van planten, vruchten en 

paddestoelen enzovoort) gebeurt volgens de geldende 

wetgeving en dat er, voorzover dat is toegestaan, minimale 

schade wordt aangericht aan het bosecosysteem, de 

habitats en de populaties van wilde dier- en 

plantensoorten. 

Voor de opmaak van het uitgebreid beheerplan kan subsidie verkregen worden. 
Bovendien wordt een bosbeheer volgens de criteria duurzaam bosbeheer beloond 
met een vrijstelling van het Vlaamse deel van de onroerende voorheffing op het 
kadastraal inkomen van het bos en een volledige vrijstelling van de 
successierechten.

Elk beheerplan, beperkt of uitgebreid, is 20 jaar geldig. Dit betekent dat het beheer 
voor de komende 20 jaar is vastgelegd, maar ook dat er rechtszekerheid is voor 
deze periode. Toch is het beheerplan geen statisch document. De beheerder volgt 
de effecten van zijn beheer en kan het beheerplan tussentijds herzien. Een 
beheerplan, beperkt of uitgebreid, goedgekeurd voor de afbakening van het VEN, 
en dat na afbakening in het VEN komt te liggen, vervalt echter na 2 jaar na datum 
van de afbakening.  

Indicator 6.1.6: Het beheerplan is geldig voor 20 jaar en 

blijft verbonden aan het bos. Het kan tussentijds herzien 

worden. De herziening houdt rekening met de resultaten 

van de controle en monitoring, met de nieuwe 

wetenschappelijke gegevens en technieken en met de 

gewijzigde sociale, economische of milieu-

omstandigheden. De argumenten voor herziening worden 

duidelijk opgenomen in het eerste deel van de 

planningscyclus.

Indicator 6.2.1: Overeenkomstig de schaal en intensiteit 

van de activiteiten in het bos worden de relevante 

ecologische, economische en sociale effecten nagegaan en 

geëvalueerd en wordt de bedrijfsvoering zo nodig 

aangepast.

Aansluiten bij een bosgroep is een ideaal instrument om het beheer van een 
versnipperde eigendomtoestand te stroomlijnen. Bovendien biedt dit optimale 
ondersteuning voor het opstellen van het beheerplan. Privé-bosbeheerders wiens 
bospercelen een fysisch en geografisch samenhangend geheel vormen, kunnen hun 
percelen groeperen tot een boscomplex en daarvoor gezamenlijk een uitgebreid 
beheerplan indienen. 
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Indicator 3.2.3: De bosbeheerder zoekt naar 

samenwerkingsverbanden waaruit schaalvoordelen 

kunnen ontstaan. 

Indicator 6.1.3: De bosbeheerder zoekt bij het opstellen 

van het bosbeheerplan actief naar 

samenwerkingsverbanden met verschillende betrokken 

partijen die bijvoorbeeld gegevens kunnen leveren die 

dienstig zijn voor het beheer van het bos. 

Bebossing in de speciale beschermingszones, zoals de habitat- en 
vogelrichtlijngebieden, vergt een vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen, die daarvoor advies inwinnen bij de afdeling Natuur. 

Standplaats

Het succes van een bebossing is sterk afhankelijk van een correcte 
standplaatskeuze. Een goede kennis van de standplaatskarakteristieken is een 
eerste vereiste om de ecologische geschiktheid voor populier in te schatten. Door 
hun snelle groei ontstaat bovendien in een populierenbos al vlug een bosklimaat, 
zodat bosplanten en een onderetage van inheemse bomen en struiken zich via 
natuurlijke verjonging kunnen vestigen. Het beheer van het bos moet er op gericht 
zijn maximaal de reeds aanwezige natuurwaarden te respecteren. De aanwezigheid 
van een rijke verjonging biedt ook zeer goede potenties voor een toekomstige 
omvorming naar gemengd loofbos. Populieren zijn dus heel geschikt als 
startbebossing.

Criterium 4.1: Bosbeheer en bosgebruik blijven binnen de 

grenzen van de ecologische draagkracht van het bosbezit. 

Indicator 4.1.1: Bij beslissingen over het beheer en 

gebruik van het bos is uitdrukkelijk rekening gehouden 

met de ecologische functies van het bos en dit tevens in 

relatie met zijn omgeving. 

Indicator 5.3.2: Bij het beheer van het bos worden kansen 

geboden, maximaal rekening houdend met 

natuurontwikkeling en dat minimaal voor 5% van de totale 

oppervlakte onder beheerplan. Dit gebeurt bij voorkeur in 

die bestanden met een reeds aanwezige of potentiële 

natuurwaarde. Aangepast beheer van open plekken en 

bosranden komen eveneens in aanmerking. Eerst wordt 

een streefbeeld met natuurdoeltypen in het beheerplan 

vooropgesteld. Vervolgens wordt in een planning 

aangegeven hoe dat streefbeeld gerealiseerd kan worden. 

Voor bossen sluit dit streefbeeld zo goed mogelijk aan bij 

de natuurlijke bosgemeenschap van die plaats, of de 

potentieel natuurlijke vegetatie. Economisch waardevolle 

bosproducten kunnen ten gevolge van dit beheer worden 

gevaloriseerd indien dit de soortensamenstelling en 

structuur niet noemenswaardig beïnvloedt. 

Bodemtype

Populieren verkiezen een bodem met voldoende waterbeschikbaarheid, maar 
zonder wateroverlast, dus een goed drainerende bodem; bovendien verlangen ze 
een vruchtbare bodem met een licht zure tot neutrale zuurtegraad. Wat betreft 
textuur gedijen populieren daardoor het best op leem- en kleigronden met een 
homogene textuur over het bodemprofiel. Optimaal is een grondwaterstand in het 
groeiseizoen op een diepte van ca. 1.2 m, suboptimaal mag ze ‘s zomers tot op 0.8 
m stijgen.
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Indicator 3.1.2: De bosbeheerder behoudt de natuurlijke 

productiecapaciteit van de bosbodem door een aangepast 

bosbeheer.

Gronden met vrij gunstige bodemeigenschappen voor populierenteelt bevinden zich 
dikwijls in de valleien van rivieren en beken en op leemplateaus.  

Indicator 3.3.1: De bosbeheerder kiest een 

boomsoortensamenstelling die steeds standplaatsgeschikt 

is.

Deze gronden zijn meestal te nat voor reguliere landbouw, soms zelfs voor 
zomerbegrazing. Het is niet aangeraden populieren op een te natte standplaats aan 
te planten, tenzij er een meer zandige textuur voorkomt. Volgens de Belgische 
Bodemclassificatie betreft het hier de drainageklassen i, f en g. De hoge waterstand 
betekent zuurstofgebrek voor de wortels gedurende de actieve groei, wat een sterk 
verminderde groeicapaciteit betekent. De boom zal een oppervlakkiger 
worstelstelsel vormen, waardoor hij gevoeliger is aan windworp. Bovendien 
bemoeilijkt dit de betreding van het bestand voor onderhoudswerken zoals snoei en 
de uiteindelijke houtexploitatie. Onderstaande geschiktheidmatrix (Bayens, 1984) 
geeft een samenvatting van de combinatie van textuur- en drainageklassen, die de 
bodemtypes beschrijven waar populier kan aangeplant worden. 

Drainageklasse 

Textuur a b c d h e i f g 

Z    x x x x x  

S     x x x x  

P   x x x x x x x 

L  x x x x x x x x 

A  x x x x x x x x 

G   x x x x    

E   x x x x    

U   x x  x    

V          

Het bestand op een kunstmatige wijze betreedbaar maken door het aanleggen van 
grachten of drainering of door beken om te leiden, is geen optie omdat daardoor 
een verdroging in de hand wordt gewerkt.  

Indicator 4.4.1: De bosbeheerder zal de bestaande vrije 

loop van stromende waters binnen zijn bos niet 

beïnvloeden. 

Indicator 4.4.2: De bosbeheerder zal waterrijke gebieden, 

zoals gedefinieerd in het decreet natuurbehoud, en 

overstromingsgebieden niet ontwateren. Buiten deze 

gebieden kunnen bestaande drainagesystemen, ont- en 

afwateringen behouden blijven indien dat noodzakelijk is 

en leidt tot een betere groei van standplaatsgeschikte 

boomsoorten.

Indicator 4.4.3: Nieuwe drainage of andere ontwatering- 

en afwateringsvoorzieningen zijn nergens toegestaan. 

Hierdoor zal de aanwezige vochtminnende plantensamenstelling moeten wijken. 
Bovendien betekent deze verdroging een versnelde mineralisatie waardoor 
elementen zoals stikstof en fosfor versneld ter beschikking komen. Dit stimuleert 
bovendien de vestiging en uitbreiding van ruigtekruiden zoals Grote brandnetel.  

Indicator 5.1.3: Bij beslissingen over het beheer en 

gebruik van alle bostypen is uitdrukkelijk rekening 
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gehouden met de eisen die zeldzame, bedreigde en 

wettelijk beschermde plant- en diersoorten stellen aan hun 

habitat.

Inplanting

De aanplanting van een populierenbos zal een zekere invloed hebben op de 
biodiversiteit. Bepaalde standplaatsen bezitten van nature een rijke planten- en 
boomsoortensamenstelling. Om deze te behouden is het niet aangewezen 
populieren aan te planten op waardevolle graslanden en op locaties van 
waardevolle bostypes zoals broekbossen en bronbossen. 

Indicator 5.1.1: De bosbeheerder houdt bij de 

bosbedrijfsvoering rekening met het zorgprincipe en het 

standstillprincipe, toegepast op de biologische diversiteit. 

Standplaatsen met een van nature rijke 

boomsoortensamenstelling mogen in geen geval worden 

vervangen door uniforme bestanden of door een andere 

vorm van bodemgebruik. Aanplanten van agressieve 

exoten is uitgesloten. Het omvormen van bossen van 

inheemse loofboomsoorten naar homogene bossen van 

fijnspar, populier, andere niet-inheemse soorten en grove 

dennen is uitgesloten. 

Eerste generatie populierenbossen worden vaak aangeplant op voormalige 
landbouwgronden. Omdat zij zich daardoor vaak geïsoleerd in het cultuurlandschap 
bevinden, is hun flora minder goed ontwikkeld. Het bladstrooisel van populier 
breekt nochtans snel af en vormt een milde humus die een goed kiembed is voor de 
zaden van bosplanten. Typische bosplanten hebben echter een zeer traag 
verspreidingsvermogen (enkele cm tot één meter per jaar). Indien een ecologische 
verrijking van de vegetatie onder het populierenbos wordt nagestreefd, is het nuttig 
om grenzend aan of in de omgeving van (oud) bos aan te planten. Geïsoleerde 
bosjes in een landbouwgebied vervullen anderzijds een belangrijke ecologische rol, 
omdat ze vaak het enige toevluchtsoord betekenen voor tal van dieren en planten. 

Indicator 5.1.3: Bij beslissingen over het beheer en 

gebruik van alle bostypen is uitdrukkelijk rekening 

gehouden met de eisen die zeldzame, bedreigde en 

wettelijk beschermde plant- en diersoorten stellen aan hun 

habitat

Standplaatsvoorbereiding

Een nieuwe aanplanting op een landbouwgrond vergt geen enkele voorafgaande 
bodembewerking.

Indicator 3.1.2: De bosbeheerder behoudt de natuurlijke 

productiecapaciteit van de bosbodem door een aangepast 

bosbeheer (bijvoorbeeld door de boomsoortenkeuze, het 

nastreven van voldoende mengingsgraad). Zo wordt 

bodembewerking tot een minimum beperkt. 

Ook een heraanplanting in hetzelfde jaar na exploitatie geeft geen problemen 
indien de onderbegroeiing afgezet geweest is vlak voor de ingreep. Indien daar 
enkele jaren tussen liggen, is het nuttig mechanisch gangen vrij te maken in de 
opgeschoten onderbegroeiing voor de aanplanting. Slingerplanten vinden aldus ook 
minder snel houvast. 

Indicator 4.3.4: Voorzover dat nog niet wettelijk is 

geregeld, is het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. 
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De standplaatskeuze moet in die mate aangepast zijn aan de bodemvereisten van 
de populier, dat het toepassen van bemesting overbodig is. Eventueel kan een 
startbemesting, bij voorkeur met stalmest, toegepast worden. 

Indicator 3.1.3: …. Bemesting (aanrijking met nutriënten) 

is niet toegestaan wegens het risico van eutrofiëring, 

grondwatervervuiling en wijzigingen in de kruidenlaag. 

Startbemesting met stalmest in de plantput bij verjonging 

met veeleisende boomsoorten is wel toegestaan. 

Het is wel nuttig een bestaand werkzaam grachtenstelsel te onderhouden, omdat 
hierdoor de historisch ontstane, maar nu gevestigde bodemvochttoestand en 
vegetatietype wordt gehandhaafd.  

Indicator 4.4.2: Bestaande drainagesystemen, ont- en 

afwateringen kunnen behouden blijven indien dat 

noodzakelijk is en leidt tot een betere groei van 

standplaatsgeschikte boomsoorten. 

Plantenmateriaal

Populierenplantgoed

Het veredelingsonderzoek van de populieren heeft de voorbije dertig jaren zeer 
snelgroeiende en ziekteresistente klonen opgeleverd. De ziekteresistentie tegenover 
roest is nochtans herhaaldelijk doorbroken. Door bij aanplanting gebruik te maken 
van één of van een zeer gering aantal klonen (de aanwaskampioenen van het 
moment) kunnen de aantastingen en productieverliezen aanzienlijk zijn. Ook de 
monoklonale teelt op perceelsniveau werkt deze problemen in de hand. Het gebruik 
van veel verschillende klonen is daarom aan te raden. Het gebruik van genetisch 
gemanipuleerde planten is uitgesloten. Het is aangewezen erkend bosbouwkundig 
teeltmateriaal te gebruiken en regelmatig de vakliteratuur te raadplegen om een 
verantwoorde klonenkeuze te maken. 

Indicator 3.2.1: Bij beslissingen in het bosbeheer is 

rekening gehouden met ecologische, sociale en 

bedrijfseconomische randvoorwaarden en zijn de nodige 

investeringen grondig afgewogen, teneinde de kwaliteit en 

productiviteit van het bosbezit op lange termijn te 

waarborgen.

Indicator 4.3.3: De bosbeheerder gebruikt geen genetisch 

gemanipuleerde organismen. 

Indicator 3.2.2: In bossen of delen van bossen waarvoor 

geen specifieke doelstellingen gelden rond het behoud en 

bevorderen van biologische diversiteit of sociaal-

recreatieve argumenten moet een zeker voorraadpeil 

gehandhaafd worden door een evenwicht te bewaren 

tussen houtoogst en aanwas. 

Indicator 3.3.1: De bosbeheerder kiest een 

boomsoortensamenstelling die steeds 
standplaatsgeschikt is. In geval van kunstmatige of 

gecombineerde verjonging kiest hij steeds voor de 

door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
aanbevolen herkomsten, voor zover die beschikbaar 

zijn. 
Indicator 5.3.1: De bosbeheerder kiest bij het beheer van 

het bos waar mogelijk (voldoende kwaliteit en kwantiteit) 

en zinvol (standplaatsgeschikt, kwalitatief goed en 

aangepast uitgangsmateriaal), in principe voor natuurlijke 

verjonging. Voor bebossingen komt kunstmatige 

aanplanting in aanmerking. 
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Stamsgewijze menging is bij een wijd plantverband niet aan te raden: in geval van 
uitval is inboeten slechts de eerste jaren mogelijk. Later is de uitgevallen ruimte 
niet meer te vullen en dus verloren. Om een minimum aan ongunstige randeffecten 
te bekomen en toch genoeg grootschalig te werken, zijn blokken van ongeveer een 
halve hectare met een en dezelfde kloon aan te raden.  
Hygiënische stabiliteit is dikwijls te verkiezen boven maximale groeisnelheid.  
De variabiliteit aan klonen kan ook bereikt worden door aan de randen een strook 
te voorzien met oude populierenklonen zoals Marilandica en Serotina.  

Menging met andere soorten

Ook de Grauwe abeel en de Trilpopulier kunnen dankbare aanvullingen zijn. Ze 
groeien iets trager, maar kunnen uitgroeien tot monumentale bomen, die 
bijvoorbeeld twee rotaties kunnen blijven staan.  

Indicator 3.3.4: De bosbeheerder streeft bij zijn 

bosbedrijfsvoering naar evenwichtig en omzichtig 

bepaalde bedrijfstijden, wat een voldoende evenwicht 

inhoudt tussen economische en ecologische factoren. 

Indicator 5.3.4: De bosbeheerder duidt per bestand een 

zeker aantal bomen per ha aan, bij voorkeur inheemse 

loofbomen, tot ze de natuurlijke leeftijdsgrens bereiken. 

Ook een mantel van inheemse loofboomsoorten zal de aantastingdruk kunnen 
milderen. Geschikte boomsoorten zijn Wilg, Els en Es. Streefdoel is een 
oppervlaktebezetting van 20 % inheemse boomsoorten.

Indicator 5.2.1: Ten minste 20% van de totale oppervlakte 

van het bos moet bestaan uit of in omvorming zijn naar 

gemengde bestanden op basis van inheemse en 

standplaatsgeschikte boomsoorten binnen een 

bosbouwtechnische verantwoorde termijn. Indien het 

streefdoel van 20% nog niet gerealiseerd is, blijkt uit het 

beheerplan hoe en wanneer het bereikt zal worden. 

Een onderetage van inheemse struiken zorgt door de overschaduwing voor een 
geschikt lichtklimaat voor de vestiging van bosplanten. 

Indicator 5.2.2: De bosbeheerder beschikt over een 

omvormingsplan voor alle homogene aanplantingen van 

populier. Norm populier: Er wordt een onderetage 

opgebouwd en behouden van verschillende inheemse 

houtige gewassen. Die mag als hakhout worden beheerd 

met populier als bovenstaanders (soort middelhout). 

Indien bij de aanplanting van de populier reeds aan een omvorming naar gemengd 
loofhout in de tweede generatie wordt gedacht, dan kunnen we groepen met es, 
esdoorn en haagbeuk inbrengen. Ook eik en beuk kunnen bijgeplant worden of na 
enige jaren, als de populieren ongeveer 10 m hoog zijn geworden. 

Indicator 3.1.2: De bosbeheerder behoudt de natuurlijke 

productiecapaciteit van de bosbodem door een aangepast 

bosbeheer (bijvoorbeeld door de boomsoortenkeuze, het 

nastreven van voldoende mengingsgraad). 

Indicator 3.3.3: De bosbeheerder stelt voor zijn bos een 

verjongingsplan op dat in tijd en ruimte moet leiden tot 

een gevarieerde bosstructuur en opbouw. 
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Plantgoed

De planting wordt bij voorkeur uitgevoerd met 2-jarige poten (planten met 
afgezaagd wortelstelsel). Ze worden geplant in een boorgat van 80 cm diep, zodat 
ze ongeveer 4 m boven de grond uitsteken. 
Het is aan te bevelen de nieuw aangeplante planten te beschermen tegen 
konijnenvraat door middel van gaas of spiralen. De voorkeur gaat naar 
biodegradeerbaar materiaal, zoniet moet voorzien worden dit 
beschermingsmateriaal te verwijderen als na enige jaren het risico op vraat voorbij 
is en ingroeien mogelijk wordt. 

Criterium 4.3: De bosbeheerder ziet erop toe dat bij het 

beheer bos-vreemde stoffen en producten zo veel mogelijk 

uit het bos worden geweerd. 

Plantverband

Plantafstand

De populier is als pionier een lichtboomsoort. Dit betekent dat de bomen slechts op 
volwassen leeftijd aan een kroonsluiting komen. Om aldus toch tot grote 
omtrekafmetingen te komen moeten de bomen in een wijd plantverband geplant 
worden. Bovendien is het nuttig dat de plantafstand tussen de bomen min of meer 
constant is, omdat de concurrentiekracht van de snelgroeiende populier zo groot is 
dat gauw onderdrukking kan ontstaan. Plantafstanden van 7 op 7 meter tot 10 op 
10 meter zijn gangbaar. De wijde plantafstanden verdienen de voorkeur bij 
verhoogde druk van roestaantastingen. Bij de aanplanting kan gekozen worden 
voor een nauwer plantverband (4 op 4 meter), waarbij dan een dunning zal moeten 
uitgevoerd worden. Momenteel is er evenwel geen afzet voor het dunningsproduct, 
zodat deze bedrijfsvorm geen voorkeur verdient. De mogelijk toekomstige opkomst 
van (bij)voeding van energiecentrales met biomassa voor de productie van groene 
energie, kan hierin verandering brengen.

Aanplantingdesign

Het klassieke strakke aanplantingpatroon in rechte rijen levert weinig waardering 
op bij sommigen. Dit kan op allerlei manieren vermeden worden. Men kan 
bijvoorbeeld het strakke plantingschema niet op voorhand uitzetten, maar in min of 
meer evenwijdige rijen gewoon met het plantmateriaal over het terrein stappen en 
de plantlocatie laten afhangen van variërende staplengtes. Ook het planten in 
gebogen lijnen biedt mogelijkheden. In een aanplanting met onderetage kan de 
aanplantpositie van de populier regelmatig geruild worden met die van een struik. 

Onderhoud

Vrijstelling

Tijdens de eerste groei-jaren is een regelmatig nazicht nuttig om de planten 
eventueel vrij te stellen. Afhankelijk van de standplaats is het verwijderen van 
slingerplanten, zoals hop, kamperfoelie en akkerwinde, dikwijls al voldoende. Zij 
kunnen de planten naar beneden trekken. Bijkomende sneeuwdruk kan de planting 
erg beschadigen. Bij zeer sterke onkruiddruk kan onkruidbestrijding overwogen 
worden. De voorkeur gaat hier naar mechanische onkruidbestrijding. 

Indicator 4.3.4: Voorzover dat nog niet wettelijk is 

geregeld, is het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen niet toegestaan, tenzij het gebruik 
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van glyfosaat voor het bestrijden van niet-inheemse 

agressieve soorten (onder meer de Amerikaanse 

vogelkers) in een planmatige en gecombineerde 

mechanisch-chemische bestrijdingsmethode. Deze 

uitzondering geldt zolang er geen ecologisch beter 

verantwoord product of verantwoorde methode met 

dezelfde efficiëntie beschikbaar is en pas nadat de 

noodzaak en mogelijke alternatieven vooraf werden 

overwogen en uitgeprobeerd. 

Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen is 

toegestaan bij zorgvuldige toepassing en controle, zonder 

af te wijken van geldende wetgeving of internationaal 

erkende wetenschappelijke voorschriften. 

Snoei

Populieren kunnen kwaliteitsfineerhout produceren indien ze regelmatig en met 
inzicht gesnoeid worden.  

Indicator 3.2.1: Bij beslissingen in het bosbeheer is 

rekening gehouden met ecologische, sociale en 

bedrijfseconomische randvoorwaarden en zijn de nodige 

investeringen grondig afgewogen, teneinde de kwaliteit en 

productiviteit van het bosbezit op lange termijn te 

waarborgen.

Het gebruik van klimsporen wordt ten allen tijde afgeraden, want ze vormen 
littekens in het hout, wat waardeverlies betekent. Takken kunnen verwijderd 
worden tot ze een diameter van 5 cm, maximaal 10 cm hebben.
De snoei heeft als doel een rechte takvrije stamlengte te verkrijgen over maximaal 
één derde van de boomlengte (8 à 10 m) en een evenwichtig opgebouwde kroon. 
De snoei bestaat uit de vormsnoei en uit het opkronen. Vormsnoei is het 
verwijderen van dubbele toppen en het snoeien van zware takken. Ze wordt 
uitgevoerd tot op een hoogte van 2 meter boven de uiteindelijke takvrije 
stamlengte (10 à 12 m), een hoogte die bereikt wordt na ongeveer 6 jaar. 
Opkronen is het verwijderen van de takkransen. Dit wordt best in 3 snoeibeurten 
gerealiseerd, op 3 à 4 jaar, op 6 à 8 jaar en tenslotte op 10 à 12 jaar, waarbij 
telkens een tweetal takkransen worden gesnoeid. Het snoeihout kan eenvoudig in 
de planting blijven liggen. Het brengt dood hout in het bos en vermijdt onnodige 
export van nutriënten. 

Indicator 3.1.3: De bosbeheerder tracht de 

mineralenkringloop in zijn bos zo veel mogelijk te sluiten 

door zowel verliezen als importen te beperken. 

Indicator 5.3.3: De bosbeheerder streeft naar het 

verkrijgen van meer dood hout in het bos. In het 

beheerplan staan concrete beheerrichtlijnen vermeld, die 

gericht zijn op het verkrijgen van meer dood hout in het 

bos, afhankelijk van de natuurlijke bestandsontwikkeling: 

bijvoorbeeld snoeihout wordt niet verwijderd; staande of 

liggende holle of dode bomen die geen gevaar opleveren 

voor voorbijgangers of voor het verspreiden van ziekten of 

brand blijven behouden, bij catastrofes of niet-

besmettelijke aantastingen worden niet alle getroffen 

bomen verwijderd, hoogdunning wordt toegepast of 

wegkwijnende bomen die geen concurrentie betekenen 

voor potentiële toekomstbomen worden niet verwijderd, 

wortelkluiten van omgewaaide bomen worden niet 

systematisch verwijderd en opgevuld. De evolutie van het 

volume dood hout wordt expliciet gevolgd. Bij planning en 

uitvoering wordt aandacht besteed aan waarden zoals 

veiligheid, fytosanitaire conditie en risico’s, en 

natuurbeleving.
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Richtwaarde: 4% van het totale bestandsvolume (staand, 

liggend, spreiding in alle omtrekklassen > 30cm) of een 

verdubbeling van de hoeveelheid dood hout binnen de 

planperiode.

Ziekten

Door het selectie- en veredelingswerk is het mogelijk geworden meer 
ziekteresistente klonen ter beschikking te stellen. Ondanks gediversifieerde 
klonenkeuze kan het dat een planting lijdt onder een ziekteaantasting (vb. roest, 
Melampsora spp.). Zware roestaantastingen geven zwakteparasieten een extra 
kans. Discosporium populeum, beter bekend als ‘Dothichiza’ of schorsbrand, is één 
van de meest verspreide zwakteparasieten bij populier. De ernst van deze 
aantastingen kan erg variëren van streek tot streek en is vaak afhankelijk van het 
microklimaat, bijvoorbeeld een gesloten vallei. Ook de mate van infectiedruk vanuit 
naburige populierenbestanden met gevoelige klonen speelt een rol. Recent worden 
enkele in de handel voorkomende fungiciden gedoogd voor gebruik in 
populierenplantingen. De toepassing van deze producten is niet eenvoudig 
(spuitinstallatie) en niet zonder gevaar voor de gezondheid. Bij volwassen bomen is 
het bovendien moeilijk de volledige kroon te bereiken. Zware roestaantastingen bij 
een jonge planting betekenen een sterk gehypothekeerde start, die eventueel leidt 
tot afsterven, vaak ten gevolge van secundaire aantastingen van schorsbrand. Hier 
kan de voorkeur gegeven worden aan een heraanplanting met beter aangepaste 
klonen. Deze klonen zijn het resultaat van een vernieuwde veredelingsstrategie 
gebaseerd op lichte roesttolerantie, in plaats van totale resistentie. Hierdoor zou 
het pathogeen niet aangezet wordt tot mutatie naar een virulentere variant. Matige 
roestaantasting bij volwassen aanplantingen brengt slechts een gering 
aanwasverlies met zich mee. Zware roestaantasting bij volwassen plantingen 
kunnen wel tot productieverlies leiden. Hier kan voortijdige kapping (vanaf 115 cm 
omtrek) overwogen worden. Oude plantingen (30 jaar en ouder) blijken vaker 
slachtoffer te worden van secundaire aantastingen met schorsbrand, met soms 
zwaar aangetaste vitaliteit en afsterven tot gevolg.  

Indicator 4.3.4: Voorzover dat nog niet wettelijk is 

geregeld, is het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. 
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Exploitatie

Wanneer op het einde van de bedrijfstijd besloten wordt over te gaan tot de 
exploitatie, is het aangewezen om dit goed te plannen. Naast allerlei technische 
aspecten, die hier verder aan bod komen. De bosgroep is hier de best geplaatste 
instantie om dit te begeleiden. 

Criterium 6.3: De bosbeheerder controleert en 

documenteert de houtwinning, de exploitatie en verkoop 

van hout en andere bosproducten en kan hiervoor een 

beroep doen op de bosgroep. 

Indicator 6.3.2: De bosbeheerder heeft de oogst en 

verkoop van hout zodanig gedocumenteerd dat de 

producten gevolgd kunnen worden van het bos tot aan het 

eerste verkooppunt of tot aan de bosweg indien verkoop 

op stam plaatsvindt. 

Voorbereiding

Een kapping die voorzien is in een goedgekeurd beheerplan, mag onmiddellijk 
worden uitgevoerd en is niet meldingsplichtig. Voor alle andere kappingen moet een 
machtiging aangevraagd worden aan het Bosbeheer. De richtlijnen inzake omvang, 
frequentie en bijzondere voorwaarden die daarbij gehanteerd worden, zowel bij het 
beheerplan als bij de machtiging, zijn opgenomen in de dienstnota B&G 99/1dd. 30 
juni 1999 en komen hier verder aan bod. 

Informeren omwonenden

Een exploitatie is steeds een zeer ingrijpende werkzaamheid. Bij populier betekent 
dit bovendien bijna altijd een kaalslag, wat ecologisch en landschappelijk een grote 
impact heeft.

Indicator 4.2.1: Bij beslissingen over ingrijpende 

veranderingen in bosbeheer en bosgebruik is rekening 

gehouden met de resultaten van voorafgaand onderzoek 

naar de mogelijke effecten op de natuur, het natuurlijk 

milieu en het landschap. 

Omwonenden worden daarom best op voorhand op de hoogte gesteld van de 
ingreep, van de gebruiksdoeleinden van het geoogste hout en geïnformeerd over de 
doelstellingen in het toekomstige bos. Deze informatie kan verstrekt worden op een 
infobord aan de rand van het te kappen bestand. 

Indicator 2.1.3: Bij de planning en uitvoering van 

beheermaatregelen houdt de bosbeheerder indien mogelijk 

rekening met vragen, opmerkingen en suggesties van de 

betrokkenen. 

Verkenning en opstellen exploitatieplan

Bosexploitatie betekent bijna steeds de betreding van de bosbodem met zware 
machines. Dit kan bodemcompactie en beschadiging aan de aanwezige kruiden- en 
struikenlaag betekenen. Bovendien wordt het bosklimaat grondig gewijzigd door 
het verwijderen van (een deel) van het bomenbestand. In geval van de exploitatie 
van een populierenbestand is deze ingreep zo mogelijk nog drastischer. De 
exploitatie betreft hier meestal een kaalslag die zich elke 15 à 25 jaar herhaalt. De 
aanplantingen bevinden zich bovendien vaak op eerder natte gronden, die extra 
gevoelig zijn voor verdichting. Om de velling te laten verlopen met een minimum 
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aan schade, is het vooreerst belangrijk dat de eigenaar zijn te kappen bos grondig 
(ver)kent en een inventaris opmaakt van de specifieke eigenschappen ervan. 

Indicator 3.1.1: Bij beslissingen in het bosbeheer is een 

afweging gemaakt van de directe en indirecte effecten van 

de te nemen maatregelen, met het oog op de duurzame 

voortbrenging van goederen en diensten op lange termijn. 

De afweging komt tot uiting in het beheerplan bij de keuze 

van de beheerdoelstelling en de daaraan verbonden 

maatregelen; de detaillering van de onderbouwing staat in 

verhouding tot de grootte van het bos. 

Indicator 3.1.4: Bij exploitatie en beheerwerken wordt 

schade aan de productiecapaciteit van de standplaats, de 

bodem, het overblijvend bestand (inclusief verjonging) en 

verstoring van fauna en flora tot een minimum beperkt. 

Indicator 5.1.2: Het bos en zijn beheer zijn getoetst op de 

aanwezigheid en het voortbestaan van zeldzame, 

bedreigde en wettelijk beschermde plant- en diersoorten, 

alsook indicatorsoorten van oud bos. 

Hier wordt vooral gedacht aan zones met een goed ontwikkelde kruidvegetatie die 
maximaal gespaard kunnen blijven, interessante struikvegetatie, oude 
hakhoutstoven en mooie of merkwaardige bomen (spontaan ingegroeide 
autochtone boomsoorten, zoals bijvoorbeeld Zomereik, die als overstaander kunnen 
fungeren). Ook het voorkomen van dassenburchten en dood hout op stam vraagt 
om bijzondere aandacht. Waterrijke plekken (kwel) zijn extra gevoelig voor 
spoorvorming en compactie. Ook het reliëf van het terrein is belangrijk zoals het 
voorkomen van graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden), evenals 
het voorkomen van grachten en beken. Aldus vormt men zich een gedetailleerd 
beeld van de structuur van het bestand. Aan de hand hiervan wordt een 
exploitatieplan opgesteld. Specifieke maatregelen in de werkwijze om dit plan te 
realiseren kunnen onder de rubriek ‘bijzondere voorwaarden’ in het lastenboek 
opgenomen worden, naast de ‘algemene voorwaarden’. Deze bijzondere 
voorwaarden kunnen onder andere een gedetailleerde beschrijving van het te 
kappen lot bevatten en een beschrijving hoe de perceelsgrenzen, toekomstbomen 
en exploitatiewegen worden aangeduid. De ‘algemene voorwaarden’ zijn gebaseerd 
op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering voor de openbare verkoop van 
hout uit openbare bossen.  

Indicator 4.2.2: In functie van de omvang van de ingreep 

(intensiteit, sterkte, betrokken oppervlakte) en de 

kwaliteiten van het gebied zijn passende maatregelen 

genomen om eventuele schade aan de natuur, het 

natuurlijk milieu en het landschap te voorkomen, te 

beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

Indicator 5.1.3: Bij beslissingen over het beheer en 

gebruik van alle bostypen is uitdrukkelijk rekening 

gehouden met de eisen die zeldzame, bedreigde en 

wettelijk beschermde plant- en diersoorten stellen aan hun 

habitat.

Omvang en frequentie
Om de ecologische impact te milderen en de herstelmogelijkheden van het 
ecosysteem te ondersteunen, wordt vaak een maximale aaneengesloten kapvlakte 
van 1 ha voorgesteld. Voor de kaalkap van een populierenaanplant kunnen grotere 
oppervlakten toegestaan worden, namelijk 3 ha tot meer, afhankelijk van de 
locatie. Dit kan gekoppeld zijn aan voorwaarden voor heraanplanting, zoals bijv. 
beplanting met verschillende klonen, omzetting naar minstens 10 % inheems 
looghout, behoud van natuurlijke verjonging. 
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Indicator 3.3.2: De bosbeheerder kiest voor kleinschalige 

kappingen. Kaalslagen zijn beperkt tot 1 ha. Van die regel 

kan afgeweken worden indien dat grondig gemotiveerd 

wordt in het bosbeheerplan en in specifieke gevallen 

(bijvoorbeeld directe omvorming van een homogeen 

bestand van een uitheemse soort; verjonging van een 

populierenaanplant). 

Indien percelen van andere eigenaars aanpalen aan de te kappen bestanden, is het 
raadzaam afspraken te maken aangaande de respectievelijke exploitatieplannen, 
om de totale aanbevolen kapoppervlakte niet te overschrijden. 

Indicator 6.1.3: De bosbeheerder zoekt bij het opstellen 

van het bosbeheerplan actief naar 

samenwerkingsverbanden met verschillende betrokken 

partijen die bijvoorbeeld gegevens kunnen leveren die 

dienstig zijn voor het beheer van het bos. 

De tussentijd tussen twee opeenvolgende kaalkappen die op minder dan 100m van 
elkaar liggen in dezelfde boseigendom dient bij voorkeur minimum 3 jaar te 
bedragen. De exploitatie van een omvangrijk populierencomplex verloopt dan ook 
best volgens een dambordpatroon. Indien men aangesloten is bij een bosgroep kan 
dit optimaal gepland worden. 

Indicator 3.2.3: De bosbeheerder zoekt naar 

samenwerkingsverbanden waaruit schaalvoordelen 

kunnen ontstaan. 

Indicator 6.1.3: De bosbeheerder zoekt bij het opstellen 

van het bosbeheerplan actief naar 

samenwerkingsverbanden met verschillende betrokken 

partijen die bijvoorbeeld gegevens kunnen leveren die 

dienstig zijn voor het beheer van het bos 

Uitvoering exploitatie

Koper en bosexploitant

Voor de velling richt men zich tot een erkende koper en exploitant.  

Indicator 2.3.1: Het personeel dat rechtstreeks voor of in 

opdracht van de bosbeheerder in het bos werkt, is op de 

hoogte van zijn taakomschrijving en arbeidsinhoud en van 

de veiligheidsvoorschriften. 

Indicator 2.4.1: De bosbeheerder staat in voor een 

aangepast (permanent) vormingsprogramma voor het 

eigen personeel. In contracten met aannemers staat 

bepaald dat het tewerkgestelde personeel over voldoende 

technische competentie moet beschikken. 

Indicator 2.4.2: Bij de uitbesteding van werkzaamheden 

wordt gebruik gemaakt van aannemers die voldoen aan 

collectief vastgestelde criteria voor deskundigheid, 

kwaliteit en betrouwbaarheid, conform de criteria 

“Erkenningsregeling Bosexploitanten”. 

Bij bosuitbating is het onmogelijk elke vorm van schade te vermijden. Echter, een 
juiste keuze van exploitatiemethode, het aanbrengen van zoneringen in het bos 
(ruimingtracés, te vrijwaren zones,…) en het werken met exploitanten die voldoen 
aan vooropgestelde criteria inzake milieuaspecten, kan schade in belangrijke mate 
helpen beperken. Een bezoek aan het terrein met de koper voorafgaand aan de 
velling is zeer belangrijk. Indien koper en exploitant niet dezelfde persoon zijn, kan 
men best als voorwaarde stellen dat ook deze laatste op het terreinbezoek 
aanwezig is. De koper moet de verzekering geven dat het lastenboek ter inzage aan 
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de exploitant is doorgegeven. Ook moet er een duidelijke schadevergoedings-
clausule voorzien worden. 

Indicator 3.1.4: Bij exploitatie en beheerwerken wordt 

schade aan de productiecapaciteit van de standplaats, de 

bodem, het overblijvend bestand (inclusief verjonging) en 

verstoring van fauna en flora tot een minimum beperkt. In 

overeenkomsten met aannemers zijn werkbare procedures 

opgenomen om de schade in eerste instantie te voorkomen 

of - indien schade onvermijdelijk is - die te beperken of 

indien dit niet mogelijk is, te herstellen…  

Toezicht

Het is aangewezen dat de eigenaar/beheerder aanwezig is bij de exploitatie, of toch 
minstens bij de start er van. Daarom stelt men best als voorwaarde dat de 
exploitant de start van de werken minstens 2 dagen op voorhand moet melden en 
bij elke heraanvatting na tijdelijk stilleggen van de werken. 

Indicator 6.3.1: De bosbeheerder hanteert duidelijke 

richtlijnen voor exploitatieactiviteiten en transport binnen 

zijn bos ter bescherming van mens, natuur en milieu en hij 

controleert de uitvoering ervan in de praktijk. Deze 

richtlijnen geven inzicht in de beperkingen die gesteld 

(kunnen) worden aan exploitatie en transport, ook in het 

geval van uitbesteding en eventuele schaderegeling. 

Indicator 3.1.4:…. Er zijn procedures van kracht om aan 

de hand van terreincontroles toezicht te houden op het 

verloop van de terreinwerkzaamheden en hierbij passend 

op te treden, bijvoorbeeld door de werkzaamheden stil te 

leggen of bijzondere voorwaarden op te leggen. 

Exploitatiemiddelen

In de ‘bijzondere voorwaarden’ is het mogelijk de werkwijze af te stemmen op 
specifiek lokale omstandigheden.  
De velling wordt meestal met kettingzaag uitgevoerd. Het gebruik van biologisch 
afbreekbare kettingolie is een gangbare vereiste. Olieverversing van machines mag 
nooit in het bos gebeuren. 

Indicator 4.3.1: Olieverversingen van machines zijn in het 

bos niet toegestaan. 

Indicator 4.3.2: Bij het aanwenden van motorzagen wordt 

alleen biologisch afbreekbare kettingolie gebruikt. 

In geval het perceel een kwetsbare bodem heeft kan afgesproken worden welke 
exploitatiemachines mogen ingezet worden, zowel voor de velling als voor het 
uitslepen van de bomen. Een skidder kan veel schade aanrichten via zijn banden en 
door de sleeptechniek. Machines met veel en brede banden zijn te verkiezen. Een 
rupskraan heeft een minder grote impact en heeft de mogelijkheid de stam als het 
ware uit het perceel te ‘draaien’, door de stammen op te pakken en telkens weer 
neer te leggen aan de andere zijde.  
Sommige exploitanten zijn uitgerust met een harvester voor gemechaniseerde 
houtoogst. Bij vakkundig gebruik kan hier goed werk mee geleverd worden. De 
vellingactiviteit duurt ook beduidend minder lang, wat een kortere verstoringtijd 
voor bijvoorbeeld de fauna betekent en een kortere overlast voor recreanten. 
Bovendien drukt deze methode de vellingkosten. Voor het vellen van de 
commerciële maat populierenhout (150 cm) is evenwel een grote harvester nodig 
die al gauw 13 à 18 ton weegt. Dergelijke machine velt 5 à 15 m³ hout per uur. 
Bijkomend aspect is wel dat niet meer dan vier of vijf sortimenten kunnen 
opgedeeld worden, maar dit is voldoende bij populierenhout. Het gebruik van een 
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forwarder om het hout uit het perceel te halen is bedenkelijker, omdat dit een veel 
zwaardere machine is.  
Het berijden van de bodem veroorzaakt steeds bodemverdichting. De eerste keer 
brengt de meeste schade toe. Daarom wordt best met vaste uitsleeppistes gewerkt 
die op voorhand vastgelegd worden op de stabielste stroken. De verdichtingschade 
die de banden van de oogstmachines veroorzaken is ook afhankelijk van de 
bandendruk. Een maximale druk van 4 kg wordt voorgesteld, maar lager is ook 
werkbaar. Banden gevuld met water is onaanvaardbaar. In geval van een zeer 
gevoelige ondergrond kan ter plaatse korten van het hout en uitslepen met het 
paard een aanrader zijn. 

Te sparen vegetatie

Bij aanwezigheid van een onderetage met struiken, kunnen die optimaal gespaard 
worden door ze af te zetten kort voor de velling. Het is belangrijk dat er niet te veel 
tijd verloopt tussen beide activiteiten, zoniet lopen de struiken weer uit en is de 
schade een veelvoud. Bij herfstexploitatie wordt de onderetage in de zomer 
afgezet. Echt zeldzame struiksoorten kunnen aangeduid worden en gespaard. 
Op plaatsen met een interessante kruidvegetatie kan de velrichting van de bomen 
vastgelegd worden om deze zones maximaal te sparen. Dit kan door een pijl op de 
boom aan te brengen in de gewenste richting. Te sparen bomen worden met een 
“V” aangeduid. In geval van een smal perceel is het soms mogelijk de bomen te 
laten vallen met de kruin naar de rand en ze uit het perceel te lieren vanuit het 
aanpalend perceel.

Indicator 3.1.4: Bij exploitatie en beheerwerken wordt 

schade aan de productiecapaciteit van de standplaats, de 

bodem, het overblijvend bestand (inclusief verjonging) en 

verstoring van fauna en flora tot een minimum beperkt. In 

overeenkomsten met aannemers zijn werkbare procedures 

opgenomen om de schade in eerste instantie te voorkomen 

of - indien schade onvermijdelijk is - die te beperken of 

indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

Periode en tijdstip

De werkomstandigheden op het terrein worden sterk bepaald door het seizoen en 
de weersomstandigheden. Het meest geschikt seizoen om het terrein te betreden 
met zware machines is wanneer de grondwatertafel laag staat. Bij het begin van 
het vegetatieseizoen is bovendien de groei van de onderetage nog niet te 
weelderig, wat vlot werken in de hand werkt. Nochtans moet meestal de exploitatie 
uitgesteld worden tot na de schoontijd (1 april tot 30 juni). In geval van homogene 
populierenplantingen zonder waardevolle flora of onderetage is het mogelijk 
toelating te krijgen om te oogsten tijdens de schoontijd.  

Indicator 5.1.4: De bosbeheerder besteedt bij planning en 

uitvoering van exploitatie speciale aandacht aan de 

broedperiode van vroege of late broedvogels. Hiertoe 

worden in het lastenboek passende 

exploitatievoorwaarden vastgelegd. Er is een lange vaste 

schoontijd, die loopt van 1 april tot 30 juni. Op 

voorwaarde dat vooraf machtiging van Bosbeheer werd 

verkregen, kan van deze standaard schoontijd worden 

afgeweken: de periode kan zowel verruimd, verengd of 

opgeheven worden. 

Het heeft ook voordelen dat het hout niet te veel vocht bevat; dit maakt de 
nazomer tot de ideale periode. Ook dan kunnen occasionele ongunstige 
weersomstandigheden optreden, zoals langdurige of hevige neerslag, die de 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 103 - 

bovenlaag van de bodem verzadigt en bij betreding grote schade kan aanrichten. In 
dit geval moet de verkoper bij machte zijn de exploitatie te laten stopzetten.  

Indicator 3.1.4: Er zijn procedures van kracht om aan de 

hand van terreincontroles toezicht te houden op het 

verloop van de terreinwerkzaamheden en hierbij passend 

op te treden, bijvoorbeeld door de werkzaamheden stil te 

leggen of bijzondere voorwaarden op te leggen. 

Indien de velling plaatsgrijpt in de winter, is een vorstperiode te verkiezen. 

Kroonhout

Het kroonhout met diameter groter dan 7 cm kan verwijderd worden, om de 
heraanplanting niet te bemoeilijken. Takken van kleinere diameter vormen geen 
probleem indien opnieuw met populier wordt gewerkt, aangezien dan groot 
plantsoen wordt gebruikt en vrijstellen niet moet gebeuren. Wegens de grote 
plantafstand kan zelfs heel wat groot kroonhout blijven liggen zonder hinder te 
veroorzaken. Aldus wordt dood hout in het bos gebracht.  

Indicator 5.3.3: De bosbeheerder streeft naar het 

verkrijgen van meer dood hout in het bos. 

Door de relatief korte bedrijfstijd van de populierenteelt is het mogelijk om 
regelmatig een behoorlijke hoeveelheid kroonhout als dood hout in het bestand 
achter te laten.  

Indicator 3.1.3: De bosbeheerder tracht de 

mineralenkringloop in zijn bos zo veel mogelijk te sluiten 

door zowel verliezen als importen te beperken. 

Op gespaarde plaatsen met interessante kruidvegetatie is het wel wenselijk het 
kroonhout te verwijderen. 

Stapelplaats

Bij het exploitatieplan hoort ook een goede inrichting van de stapelplaats voor het 
geoogste hout. De stapelplaats moet goed bereikbaar zijn vanuit het reguliere 
wegennet. Ze moet ruim genoeg zijn om de exploitatiemachines voldoende 
manoeuvreerruimte te bieden. Bovendien mag ze geen hinder veroorzaken voor de 
diverse bosactiviteiten, zoals recreatie en geen bospaden (gedeeltelijk) blokkeren. 
De locatie van de stapelplaats zal ook de ligging van de uitrijpistes bepalen. 

Referenties:

Bayens, 1984. In Water voor Groen, vierde Vlaams wetenschappelijk congres voor 
groenvoorziening. Vereniging voor groenvoorziening. 780 pp. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN POPULIERENTEELT 
IN VLAANDEREN 

Huidige situatie in Vlaanderen

De eertijds zo populaire populier is tegenwoordig een beetje een outlaw geworden 
in het Vlaams bosbeleid. De snelgroeiende houtleverancier van weleer heeft zich de 
laatste tijd een kwalijke reputatie op zijn hals gehaald. Deze veranderde visie moet 
gezien worden in het geëvolueerde natuurbeeld dat zich aan het ontwikkelen is. In 
het kader van het multifunctionele bos wordt, terecht, een steeds sterkere waarde 
gehecht aan de ecologische rol. De economische functie van het bos wordt nog 
steeds erkend, maar krijgt niet meer die prominente rol toebedeeld. In de 
ontwikkeling van de ecologische visie wordt veel belang gehecht aan het inheemse, 
autochtone karakter van onze fauna en flora. En daar scoort de populier niet goed. 
Door de ver doorgevoerde veredeling werd veel uitheems ‘bloed’ gebruikt in de 
kruisingen. Heel wat gecommercialiseerd plantenmateriaal bevat voor de helft of 
volledig uitheemse genen. Daarom wordt de aanplant van populieren ontmoedigd 
(vermindering of afschaffing van subsidies) of bemoeilijkt (maatregelenbesluit).  
Maar in het kielzog van de brandmerking van de uitheemsheid van de populier, 
wordt aan deze boomsoort nog tal van andere eigenschappen toegeschreven, die 
hem in een negatief daglicht stellen, doch die niet steeds terecht zijn. Hij zou onder 
meer verantwoordelijk zijn voor de stikstofaanrijking in de bodem en voor een 
ongewenste ruigtevegetatie.  

Bovendien heeft de populierenteelt de voorbije periode te kampen gehad met 
ziekte: heel wat performante klonen werden gevoelig aan roest. 

Het resultaat van deze situatie is dat er sinds enkele jaren beduidend minder 
populier wordt aangeplant. 

Problemen en belemmeringen

Aangezien populier een snelgroeiende boomsoort is, is hij na 18 à 20 jaar kaprijp. 
Een verminderde aanplant vertaalt zich al heel snel in een verminderde 
beschikbaarheid van kaprijpe bomen. De populierenhoutverwerkende industrie is 
zich daar van bewust en beseft dat dit probleem zich nu al laat voelen. Maar meer 
nog, omwille van dezelfde reden is dat zogenaamde ‘gat’ moeilijk op te vullen, 
immers populierenbomen kunnen moeilijk enkele jaren te vroeg gekapt worden, 
zoals traaggroeiende boomsoorten, aangezien in de laatste jaren van de omloop 
nog een aanzienlijke aanwas wordt gerealiseerd. Herhaaldelijk heeft de industrie al 
aan de alarmbel getrokken, zonder zichtbaar resultaat. 

Doch niet alleen van uit de hoek van de industrie is er een effect te merken van de 
gedaalde populariteit van de populier. Diverse landschappen in Vlaanderen zijn 
‘gemaakt’ door de populier. Denken we bijvoorbeeld aan het Waasland en de 
Vlaamse Ardennen. Het landschap zou ingrijpend veranderen indien daar alle 
populieren weggedacht worden. Ook bij laanbeplantingen met populier merken we 
dat gemeentebesturen de neiging hebben om de heraanplant met populier niet aan 
te moedigen. Anderzijds valt het wel op dat, in geval dit wel gebeurt, er initiatief 
genomen wordt voor de aanplant met de oude traaggroeiende cultivars, zoals 
‘Robusta’ en ook vaak met de kromme ‘Marilandica’. Ook de schaars beboste 
gebieden van Oost- en West-Vlaanderen worden gekenmerkt door vele 
alleenstaande populierenbosjes, vaak het enige bos in de wijde omgeving.  
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Perspectieven

Willen we aan de populier nog een rol toebedelen in het Vlaams bosbeleid?  
Ondanks de heersende negatieve visie ten aanzien van de populier, heeft 
wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat populieren in ecologisch opzicht een 
aantal gunstige eigenschappen bezitten, al is dit in bosbouwkundige en 
natuurbehoudkringen vaak te weinig bekend. Zo groeien populieren snel, waardoor 
enkele jaren na de aanplanting al een gemilderd bosklimaat tot stand komt. Dit is 
voor bosgebonden organismen een gunstige eigenschap. Interessant is ook het 
effect van populier op de bodem. Populieren nemen in verhouding tot andere 
boomsoorten grote hoeveelheden basische kationen (Ca, K, Mg,…) op uit de 
bodem, die vooral in de bladeren terechtkomen en vervolgens met de bladval 
opnieuw op de grond belanden. Deze specifieke chemische samenstelling zorgt voor 
een snelle strooiselafbraak en geeft aanleiding tot de vorming van een actieve 
mullhumus met neutrale pH. Op die manier houden de populieren bodemverzuring 
tegen, in tegenstelling tot soorten als eik, Beuk en Zwarte els. Bovendien creëren 
ze een gunstig kiembed voor bosplanten. Een bijkomend voordeel van de grote 
nutriëntenbehoefte van populier is het tegengaan van nitraatuitspoeling: de wortels 
van populieren nemen op zeer efficiënte wijze de aangeboden mineralen op, en 
voorkomen zo het uitspoelen van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 
Tenslotte zijn populieren ook lichtboomsoorten met een ijle kroon, die bovendien in 
ruim verband geplant dienen te worden, wat gunstig is voor de groei van 
lichtminnende plantensoorten. Dit alles maakt van de populier in specifieke situaties 
een zeer geschikte boomsoort voor ecologisch verantwoorde bosuitbreiding. Pas 
recent werd ook op een meer systematische wijze onderzoek verricht naar de flora 
en fauna die in populierenbossen kan voorkomen. Hieruit blijkt dat populieren niet 
armer zijn aan soorten dan andere boomsoorten, en zelfs voor bepaalde 
organismegroepen zich kunnen meten met hoog aangeschreven soorten zoals es of 
eik. (Naar Verstraeten et al., 2003) 

Erkennen we het belang van het populierenhout voor de Vlaamse houtverwerkende 
industrie?  
Populierenhout is een veelzijdige houtsoort, waarvan de eigenschappen afhankelijk 
kunnen zijn van de kloon (vb. houtdichtheid), de bedrijfstijd (vb. kernhout) of het 
beheer (vb. trekhout). Populierenhout is relatief licht, maar toch sterk, wat het 
geschikt maakt voor constructiehout en voor laadborden en timmerhout. De 
mooiste stammen worden verwerkt als fineer tot multiplex en lucifers. Het 
vermaalde hout dient voor spaanplaten en vezelplaten. De papierindustrie is de 
grootste afnemer van populierenhout. Populier zorgt voor meer soepelheid en 
ondoorschijnendheid van het papier, het verhoogt de weerstand tegen scheuren, 
behaalt een hoog rendement en heeft door zijn bleke kleur weinig bleking nodig. De 
populierenhoutverwerkende sector in België verwerkt jaarlijks 555 000 m³ hout. 
Het betreft een twintigtal bedrijven die aan duizend mensen werk verschaft.  
Door de verminderde aanplant zal er een tekort aan rondhout in eigen streek 
ontstaan. Verwacht wordt dat op korte termijn het belang van de import vooral uit 
Nederland, Frankrijk en Duitsland zal toenemen. Deze evolutie heeft een negatieve 
impact op de levenscyclusanalyse van populierenproducten. De grondstof populier 
verliest immers zijn gunstig milieuprofiel wanneer het hout over afstanden van 
meer dan 150 km wordt getransporteerd (Naar De Boever et al., 2003). Aangezien 
in die landen in de toekomst ook een dalende interesse voor 
populierenaanplantingen te verwachten is, zal deze problematiek slechts vergroten. 
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Aanbevelingen

De populier heeft een plaats ingenomen in de ecologische en economische context 
van de Vlaamse bosbouw. Mits een goede aanpak kan hij daar een nuttige rol 
vervullen. De populier creëert bij aanplanting al snel een bosklimaat, en is daardoor 
geschikt als pionierboomsoort bij bosuitbreidingen. Hij past in de uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voor de 10 000 ha effectieve bosuitbreiding 
binnen de bosstructuur. Voor de realisatie van de 10 000 ha nieuwe tijdelijke 
bossen is de populier de aangewezen soort. Deze bossen zullen immers op de 
landbouwgronden moeten gerealiseerd worden. Belangrijk hierbij is dat de 
landbouwer gegarandeerd is van dit ‘tijdelijk’ karakter, dat hij de zekerheid heeft 
dat de bestemming van de grond ‘landbouw’ blijft. De motivatie om aan te planten 
zou kunnen verstevigd worden door de bestemming van landbouwgrond te blijven 
garanderen, zelfs na meerdere generaties populier. Volledige rechtszekerheid zou 
kunnen gecreëerd worden door alle nieuwe aanplantingen van populier op 
landbouwgrond niet meer onderhevig aan het Bosdecreet te maken. Deze situatie 
creëert ook de mogelijkheid om de aanplantingen meer te spreiden in de tijd, 
waardoor ook de inkomsten van kappingen gespreid worden, waarbij een 
volwaardig inkomen kan opgebouwd worden. 

De mogelijkheden van agroforestry worden in Vlaanderen onvoldoende 
gevaloriseerd. Nochtans is een combinatie van wijd uit elkaar geplante populieren 
met een akkerteelt of beweiding goed mogelijk en interessant, door de spreiding in 
de tijd van de return. Het is evenwel de Pachtwet die daarin de grootste 
belemmering vormt, aangezien een pachter geen bomen mag aanplanten zonder 
toestemming van de eigenaar.  
De Pachtwet vormt ook een belemmering voor de eigenaar om populier aan te 
planten op gronden waarvan de pachtperiode is afgelopen. 
Een aanpassing van de Pachtwet zou enkele van deze impasses kunnen 
doorbreken.

Uiteraard dient de populier slechts aangeplant te worden op voor hem geschikte 
standplaatsen. Het is mogelijk om populierenteelt te verzoenen met de Criteria 
Duurzaam Bosbeheer. De Code Goede Praktijk Populierenteelt vormt hierbij een 
handleiding.  
Als boomsoort bij uitstek van de privé-eigenaar verdient het aanbeveling deze 
degelijk op de hoogte te stellen van deze praktijk en waar mogelijk te belonen voor 
zijn inzet voor een meer ecologische bosbouw. Door zijn hoge bufferfunctie ten 
opzichte van nitraten, kan de populier ingezet worden rondom kwetsbare gebieden 
of als barrière naast beken en rivieren. 
Voor een doelmatige aanplanting en beheer van de meestal kleinschalige percelen 
is de rol van de bosgroepen zeer belangrijk. 
Populierenteelt ontlast andere bossen en vermijdt milieubelastende importen. 
Voldoende aanplanting van populier beantwoordt aan een economische vraag 
vanuit de maatschappij en verdient ondersteuning. Een inkomenscompensatie van 
5 jaar blijkt te kort te zijn voor een echte stimulans. 
Het hout van de populier houdt een diverse industrie draaiende in Vlaanderen. Niet 
alleen het werkhout heeft zijn belang voor de fineerindustrie en de zagerijen. Het 
resthout is de grondstof voor spaan- en vezelplaatindustrie en de papierproductie. 
En daar komt nu de energieproductie bij. Het is van belang een goed beeld te 
hebben van de staande populierenhoutvoorraad en –beschikbaarheid in Vlaanderen, 
op een meer gedetailleerde wijze dan nu met de huidige bosinventaris het geval is. 
Een aangepaste bosinventarisatie, met aanduiding van leeftijdsklassen, kloon, 
snoeikwaliteit e.d. is onontbeerlijk voor een juiste inschatting. 
De vrees van de verwerkende industrie voor een tekort aan populierenhout op de 
markt zou ook door de industrie zelf ondervangen kunnen worden. Indien zij met 
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de landbouwers een vorm van contractteelt zouden onderhandelen, kunnen zij zich 
van grondstofbevoorrading verzekeren. Doch dit kan slechts gerealiseerd worden in 
een stevig juridisch kader. 
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State of the art van korte-omloophout voor energie in 
Vlaanderen en omringende regio’s: Wallonië, 
Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

ALGEMEEN

Huidige realisaties en studies

In de ons omringende landen en regio’s is reeds een ernstige aanzet gegeven op 
het vlak van korte-omloopbosbouw door middel van pilootprojecten en oriënterende 
studies. Het Verenigd Koninkrijk (UK) is daarin het verst gevorderd, ondanks enkele 
belangrijke startproblemen. Het UK heeft tot nu toe de grootste oppervlakte 
gerealiseerd (zowat 2000 ha, 2005). Nederland en Wallonië hebben enkele goed 
uitgebouwde pilootprojecten gerealiseerd, zoals Flevo Energiehout 2000 en TtCR-
Gazel. Frankrijk heeft zich meer gericht op korte-omloophout voor papierproductie 
(Taillis à courtes rotation of TCR) en is daarin technisch ver gevorderd. Toch 
geraken deze 3 landen niet uit het stadium van experimenteren. De economische 
wetmatigheden verhinderen dat. Vlaanderen tenslotte hinkt helemaal achterop wat 
betreft korte-omloopbos voor energie. Enkele kleinschalige demonstratieplantingen 
staan in voor wat oriënterend onderzoek. Er is wel belangstelling voor de eventuele 
mogelijkheden van fytoremediatie. Maar verder bestaat er weinig stimulans. Ook 
bestaan er heel wat juridische onzekerheden.   

Subsidiestelsels

De UK beschikt over een sterk uitgebouwd subsidiestelsel. Zij beschouwt SRC als 
een volwaardige non-food crop voor energie. Zij voorziet ook ruime financiering 
voor de bouw van biomassa-energiecentrales. Sinds kort kent ook Vlaanderen een 
premie toe voor de teelt van energiegewassen. De overige landen kennen geen 
subsidies voor korte-omloopbos toe, uitgezonderd Frankrijk in bepaalde regio’s. 
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VLAANDEREN 

Huidige realisaties

In Vlaanderen is de korte-omloopbosbouw voor energie nog steeds in het 
onderzoeks- en experimenteerstadium. Zes pilootprojecten zijn momenteel actief.  

Planten- en Vegetatie-Ecologie (Departement Biologie), Universiteit Antwerpen: 

In april 1996 werd door de Universiteit Antwerpen (UIA) een proef- en 
demonstratieplantage van korte-omloophout met populier aangelegd. De 
aanplanting is samengesteld uit 17 veredelde, geselecteerde populierenklonen, 
allen afkomstig van het veredelingsprogramma van het toenmalig IBW, en twee 
wilgenklonen op een oppervlak van 0,6 ha met een plantdichtheid van 10.000 
planten per ha. Op het einde van het eerste groei-jaar werden alle populieren 
teruggesneden, waardoor een hakhoutsysteem werd gecreëerd dat vanaf het 
tweede groei-jaar meerdere scheuten per stronk produceerde. In de winter van 
2000-2001 werden alle bomen geoogst. De plantage is gesitueerd op een 
voormalige stortplaats, met een relatief onvruchtbare bodem die licht gepollueerd is 
met zware metalen. Er werd geen irrigatie of bemesting toegepast gedurende het 
hele experiment. Het onderzoek spitst zich voornamelijk toe op het nagaan van 
klonale verschillen in groei en opbrengst, de ontwikkeling van een productiemodel 
en de opstelling van een koolstofbalans voor populieren onder korte-omloop. De 
maximale jaaropbrengst kan gaan tot 12,5 ton droge stof per ha. Bovendien werd 
onderzoek verricht naar het fyto-extractiepotentieel van dergelijke plantingen. 

Universiteit Gent, Labo voor Bosbouw: 

is partner in het project CArbon Sequestration potential in different Belgian 
Terrestrial ECosystems: quantification and strategic exploration (CASTEC). Het is 
een onderzoek naar koolstofvastlegging in bodem en plantbiomassa. Daartoe is een 
biomassaplantage met wilg, populier, esdoorn en berk aangelegd.  

Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw en Steunpunt Landbouw en Platteland:  

zijn actief in een demonstratieproject Duurzame Landbouw: “Toepassen van 
houtachtige biomassateelten voor duurzame energieproductie binnen 
landbouwbedrijven in Vlaanderen”. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de 
Administratie Land en Tuinbouw en gefinancierd door de Europese Unie & de 
Administratie Land en Tuinbouw. Er zijn 2x2 ha korte-omlooptijd 
energieaanplantingen aangelegd met 6 verschillende wilgenklonen en 4 
verschillende populierenklonen, één in Rijckevelde (Brugge), de tweede in Dorne 
(Maaseik). De populieren zijn alle geleverd door het IBW. 

Limburgs Universitair Centrum:  

heeft te Balen een pilootplanting aangelegd in opdracht van OVAM om de 
mogelijkheden van door cadmium en zink verontreinigde gronden te saneren met 
korte omloopteelten van wilg en populier. 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW): 

heeft in de winter 2004-2005 een aanplanting uitgevoerd met wilgen en populieren 
op een terrein van het CLO te Merelbeke. De planting heeft tot doel om 
houtsnippers te produceren ten behoeve van een composteringsproject. Het opzet 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 111 - 

is een meer extensieve werkwijze te volgen, die de biodiversiteit meer respecteert. 
Er is aangeplant op een plantafstand van 2 op 2 meter met eenjarig plantgoed. 
Hierdoor moet geen chemische onkruidbestrijding toegepast worden, niet bij de 
aanleg en ook niet gedurende het eerste groei-jaar. De wilgen zijn 57 Salix 
viminalis klonen uit het veredelingsproject van het IBW. De populieren bestaan uit 
diverse P. trichocarpaklonen, kruisingen P. trichocarpa met P. maximowiczii en hun 
terugkruising met P. deltoides. Ook worden 4 families (populaties) terugkruisingen 
van P. deltoides met P. trichocarpa aangeplant. 

Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO):  

heeft in april 2006 5 ha korte-omloophout aangelegd op door zware metalen 
verontreinigde landbouwgrond te Balen, in opdracht van OVAM en in samenwerking 
met Universiteit Hasselt en Gent. Het onderzoek is gericht op de creatie van een 
alternatieve landbouwteelt en de mogelijkheden van fytoextractie. Naast houtige 
biomassa is ook koolzaad en energiemaïs betrokken in het onderzoek. De design 
van het korte-omloophout is gebaseerd op het gebruik van de klassieke 
oogstmachines voor houtige biomassa: tweelingrijen met interne afstand van 0.75 
m en onderlinge afstand van 1.5 m. 
Het opzet van de aanplanting is veelvuldig:  

- Grootschalige aanplant van populier en wilg: blokken met 
gecommercialiseerde klonen van populier (Muur, Vesten, Oudenberg, 
Grimminge, Koster) en wilg (Tora, Inger, Belgisch Rood en Loden). In deze 
blokken werden 2 plantafstanden in de rij gebruikt: populier op 60 en 90 
cm; wilg op 30 en 60 cm. 

- Klonenscreening van veredelingsmateriaal van het INBO: 160 klonen wilg, 
kruisingen van Salix alba en S. viminalis; 100 klonen populier, kruisingen 
van Populus trichocarpa en P. maximowiczii 

- Klonenscreening van gecommercialiseerde wilgenklonen: Tora, Inger, 
Belgisch Rood, Loden, Zwarte Driebast, Christiane, Jorr en Het Goor. 

- Screening van 12 klonen van Grauwe abeel, uit de collectie van het IBW 
- Aanleg van een blok ‘papierhout’ van 3 gecommercialiseerde klonen (Muur, 

Veste, Oudenberg) met een plantafstand van 3 op 3 meter. 
Om de aanplanting op de droge zandgronden van de Kempen alle kansen te 
geven zal bevloeiing toegepast worden, indien nodig. 

Studies

Omtrent de technische (met nadruk op de conversietechnieken), energetische en 
economische aspecten van energiegewassen in Vlaanderen werd onlangs een 
grondige studie uitgevoerd door Steunpunt Duurzame landbouw: 
Energiegewassen in de Vlaamse landbouwsector (STEDULA februari 2003). 
De belangrijkste conclusies worden hier samengevat. 

In deze studie komt naar voor dat wilg en populier een hoge energieproductie per 
oppervlakte-eenheid en een hoge energie-efficiëntie vertonen, en aldus beter 
scoren dan olifantengras (miscanthus), maïs, koolzaad, suikerbiet e.d. Dit geldt 
op voorwaarde dat ze kunnen ingezet worden voor elektriciteit- en 
warmteopwekking, dus in warmtekrachtkoppeling (WKK). 

In Vlaanderen is evenwel het potentieel van energieteelten beperkt door het 
grondtekort. Vlaanderen wil tegen 2010 6 % van de elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen putten. Willen we 1/3 daarvan uit het 
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verbranden van hout leverende gewassen halen, dan hebben we 112 000 ha 
oppervlakte nodig. 

Wat het economisch aspect betreft, komt de studie tot een variabele jaarkost voor 
de productie van wilg als energiegewas van 63 – 83 € / ha.jaar en voor 
populier van 48 – 66 € / ha.jaar. Daarbij moeten nog de kosten gerekend 
worden voor het verkleiningsproces, de transportkosten en eventuele 
droogkosten. De prijs die een elektriciteitsbedrijf maximaal zal willen betalen 
voor dit product is de boeteprijs (0.12 € / kWhe) min de conversiekosten. 
Alleen in geval van co-verbranding levert dit steeds een positief bruto saldo op, 
292-784 en 340-765 € / ha respectievelijk voor populier en wilg.  

Co-verbranding biedt ook het voordeel dat de investeringskosten het laagste zijn, 
aangezien een bestaande energiecentrale kan gebruikt worden. Maar de 
dimensie van een dergelijke bedrijvigheid vereist dan wel een oppervlakte van 
10 000 ha energiegewas. Met een gemiddelde grootte van een Vlaams 
akkerbedrijf van 50 ha en 10 % van het areaal besteed aan energiegewassen,
zijn daarvoor reeds 1650 à 1850 boeren betrokken partij. 

Het bruto saldo voor Belgische akkerbouwbedrijven bedraagt 1 091 € / ha. Hoeveel 
moet de overheidssubsidie bedragen om dit niveau te realiseren? Voor populier 
zou dat 307 € zijn, voor wilg 326 €. 

Subsidies

Aangezien een houtige biomassateelt regelmatig geoogst wordt (elke 2 à 4 jaar) 
kan ze niet genieten van de subsidies voor de bebossing van landbouwgronden.  

Het VLIF of Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voorziet in de nieuwe VLIF-
reglementering steun voor investeringen, gericht op de reconversie van het 
landbouwbedrijf: Installaties en materieel die op bedrijfsniveau specifiek 
noodzakelijk zijn voor de productie en eventueel het gebruik van hernieuwbare 
brandstoffen (biomassa) vallen onder groep 2 en kunnen rekenen op een 
steunpercentage van 30 %. De steun voor investeringen gefinancierd met eigen 
middelen wordt verleend onder de vorm van een investeringspremie. De steun voor 
investeringen gefinancierd met een lening wordt verleend onder de vorm van een 
rentesubsidie desgevallend aangevuld met een investeringspremie, zodat het 
vooropgestelde volume steun effectief verkregen wordt. In geval van financiering 
met een lening bedraagt rentesubsidie 4 %. De maximum duur van de 
rentesubsidie hangt af van de economische levensduur van de investering. Hij 
bedraagt 7 jaar indien de normale afschrijvingsduur 10 jaar en 15 jaar indien de 
normale afschrijvingsduur > 10 jaar. De duur van de waarborg is 10 jaar. 

Voor de teelt van energiegewassen is een premie van 45 euro/ha voorzien . Deze 
premie kan gecombineerd worden met de activering en uitbetaling van gewone 
toeslagrechten. In geval van braak blijft het braaktoeslagrecht behouden, maar kan 
er geen subsidie aangevraagd worden. 
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WALLONIE 

Huidige realisaties

Wallonië heeft 750 000 ha landbouwareaal en 500 000 ha bos. 
Van de energieteelten wordt alleen koolzaad op een iets of wat grote schaal geteeld 
(nu 6 000 ha, 15 000 ha in de jaren negentig). De helft daarvan wordt geteeld voor 
niet-voedingsdoeleinden. 
Er is in Wallonië heel wat technisch onderzoek gebeurd naar energieteelten en de 
verwerking ervan. Momenteel worden er nog op 10 ha geteeld, die dienen om een 
vergassingsinstallatie te voeden op een boerderij te Braine l’Alleud, een product 
van het project TtCR-GAZEL. Het betreft een installatie van 150 kWe. Ze draait 
ongeveer 1000 uren per jaar en produceert 150 MWh per jaar. 
Bovendien loopt er een project van eindzuivering van gezuiverd afvalwater van een 
zuiveringstation via houtige energieteelt (1 ha wilgen) BIOMEPUR in Sart-Bernard 
(Namur).
Recent is er een warmtekrachtkoppelingcentrale opgericht in Doornik. De 
vergassingscentrale Gazenbois levert elektriciteit en warmte voor het gemeentelijk 
zwembad Oriënt. Ze wordt gevoed met houtafval afkomstig van het beheer van de 
gemeentelijke groenentiteiten en zijn ook een afzet van korte-omloophout van de 
plaatselijke boeren. Deze pilootinstallatie voor Henegouwen is een 
demonstratieproject en wil de ontwikkeling van hernieuwbare energie in 
Henegouwen en Wallonië promoten.  
Chimay heeft ook een zwembad dat verwarmd wordt met hout. Dit hout is niet 
afkomstig van korte-omloophout, maar uit het bos. 

Studies

Lemaire, Schenkel en Van Belle, Maastricht, 1997:

ontwikkelingspotentieel van biomassa-energie is in Wallonië: 3 fundamentele 
belemmeringen: 

1. het financieel aspect

dat verder kan opgesplitst worden in 3 deelaspecten 

a. de investering 
de voorzieningen om biomassa om te zetten in energie vallen veel duurder 
uit dan deze waarin fossiele brandstoffen worden gebruikt (2 à 3 maal 
meer). Deze prijsverschillen zijn vooral toe te schrijven aan de installaties 
voor conditionering (vermalen, opslag, drogen), transport en voeding, 
verbrandings- of vergassingskamers. Het is niet erg waarschijnlijk dat die 
investeringskosten in de toekomst fel zullen dalen. 

b. De financiering en de risicodekking 
De investeringen in de biomassa-energie zijn hoog, de winsten die eruit 
kunnen gehaald worden zijn laag, omdat de fossiele brandstoffen goedkoop 
zijn en aldus de vermeden kosten gering. Aldus ligt het 
rentabiliteitspercentage laag, zodat het niet gemakkelijk is fondsen te 
werven.

c. De levering van de brandstof 
De brandstof kan onder andere betrokken worden uit de houtbewerkende en 
–verwerkende industrie. Die biomassa heeft echter technologische 
kwaliteiten die kunnen aangewend worden in andere industrieën (platen, 
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papier), die een veel hogere aankoopprijs bieden dan de energiesector. 
Biomassa afkomstig van gerichte teelten hebben een veel hogere 
aankoopprijs.

2. Het energiebeleid van het Waalse Gewest

a. Geen daadwerkelijke implementatie van een ondersteunend beleid, enkel 
richtlijnen om de internationale doelstellingen te halen 

b. Geen voor hernieuwbare energiebronnen gunstig regelgevend kader 

3. De (on)bekendheid van het bio-energiepotentieel

Het brede publiek, de industriëlen, de bankiers de overheden kennen biomassa te 
weinig. De technologie is wel ontwikkeld, maar de potentiële gebruikers moeten 
benaderd worden. Demonstratieprojecten zijn een wezenlijk onderdeel van de 
marketing.

Jean-Marc Jossart, 2001:

studie van de economische rentabiliteit: de teelt TtCR, bestaande uit een 
aanplanting van 10 000 wilgenplanten per ha of meer, met een oogst elke 2 à 4 
jaar.
Om de rentabiliteit te bestuderen wordt het proces gesplitst in de productie van het 
hout en de productie van de energie. In het kader van deze studie is alleen deze 
eerste stap beschouwd. 

1. Aanleg

- plantmateriaal: stekken 15 000 per ha aan 0.0625 € per stuk = 938 € per ha 
- herbicide: 150 € 
- apparatuur: tractor + 4 rijen-machine + arbeid: 400 € per ha 
SOM: 1 488 € per ha 
opmerking: hier zijn geen kosten voorzien voor het ploegen en frezen; 
bovendien worden ook geen kosten van de grond voorzien 

2. Oogst

opmerking: hier wordt een normale oogst bedoeld, en er is dus geen kost 
voorzien om het terugsnijden één jaar na aanleg te voorzien. 
– manueel oogsten: oogsten met de klepelmaaier (40 uren per ha, afschrijving 
over 5 jaar) en manueel in verhakselaar stoppen (100 uren, afschrijving over 
10 jaar) brengt de kost afgerond op 2 500 € per ha 
– oogsten met maïshakselaar Claas met speciale oogstkop (kost: 60 000 €, 30 
ha per jaar, afschrijving 5 jaar) en rekening houden met transport over 5 km: 
840 € per ha. 
Bij een maximale inzet van de verhakselaar komt men aan een maximale 
oppervlakte van 8 ha per jaar voor de manuele oogst. 
De aankoop van een speciale oogstkop is maar verantwoord indien de 
oppervlakte groot genoeg is. Vanaf 8 ha is de maïshakselaar een goedkopere 
optie, maar waarschijnlijk pas aantrekkelijk vanaf 30 ha per jaar. 

3. Stockeren

Indien het nodig is om zelf een hangar te bouwen (20 jaar afschrijving) moet je 
een kost van 1750 € rekenen per jaar. Beschik je over gebetonneerde strook, 
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dan kan een eenvoudige silo met plaatijzer geconstrueerd worden, wat de 
kosten minimaliseert. 

Met deze gegevens is het mogelijk om de evolutie van de jaarlijkse kost te 
berekenen. Berekend voor 1 ha blijkt het het beste te zijn gedurende 3 jaren elk 
jaar één derde van te oppervlakte aan te planten en vanaf het derde jaar elk jaar 
een deel te oogsten. 
Uitgaande van een inflatiepercentage van 1.5 %, aanplantingkosten van 1 488 € 
per ha, bemestingskosten van 125 € per ha, oogstkosten van 875 € per ha en 
stockagekosten van 250 € per ha komen we tot volgend kostenplaatje: 
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Gesommeerd over 20 jaar is het duidelijk dat de oogstkosten een sleutelpositie 
innemen, op de tweede plaats komen de stockeringskosten 

Ervan uitgaande dat de eerste 
oogst beperkt is (2 ton droge 
stof DS per ha) en dan stijgt 
naar 6, 8 en tenslotte 10 ton DS, 
komt deze studie uit op een 
kostprijs van 0.072 € per kg DS 
of 72 €
Conclusie: Op een plantage van 
een twintigtal hectaren met een 
gemiddelde productiviteit kunnen 
houtsnippers geproduceerd 
worden aan ongeveer 75 € (3000 
BEF) per ton droge stof. 

ERBE: L’Equipe Régionale Biomasse Energie:

Wallonië heeft een grote bosoppervlakte (500 000 ha), dus het resthout dat uit het 
bos komt is niet zonder belang Dit is het hout dat bij een exploitatie niet 
gevaloriseerd wordt. Deze hoeveelheid hout vormt een vast potentieel in geval 
energieopwekking met hout een optie wordt. Het betreft hout met een diameter 
kleiner dan 8 cm. Het wordt best ingedeeld in 4 categorieën: 
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Ton DS per jaar 
Privé-bos Openbaar bos Totaal Provincies 

Eerste dunning 
naaldhout

13 459 6 729 20 188 Luxemburg, Luik 

Resthout na kaalslag 
naaldhout

63 623 31 681 95 304 Luxemburg, Luik 

Resthout bij dunning 
naaldhout

63 623 63 363 126 986 Luxemburg, Luik 

Resthout bij exploitatie 
loofhout 

79 932 80 372 160 304 Luxemburg, Namen, 
Luik, Henegouwen 

Dit brengt het totaal resthout jaarlijks op 402 782 ton DS, het equivalent van 33 
500 ha energieteelten. Indien hiervan de helft uit het bos zou gehaald worden, 
betekent dit 201 391 ton DS, wat staat voor 3 500 000 GJ. 
De nevenproducten van zagerijen en de verwerkende nijverheid vinden haast 
allemaal hun weg naar een verdere verwerking (vezels, spaanders, papier). In de 
snoeiresten langs wegen zit nog een potentieel, dat evenwel moeilijk te verzamelen 
is.  

Momenteel wordt meer aandacht besteed aan de mogelijkheden van hout voor 
kleinschalige verwarmingsinstallaties op particulier niveau.  

Groepen actief in het onderzoek en de informatieverstrekking

van korte-omloophout voor energie. De banden en het verband tussen de diverse 
organisaties is niet altijd helder. 

VALBIOM asbl (Valorisation de la biomasse):  
algemene informatie over biomassa en energiehout in het bijzonder.  

APERe:
een onafhankelijke Belgische vereniging opgericht in 1991, voor de promotie 
van hernieuwbare energie. Haar missie bestaat vooral uit het creëren, 
verzamelen en verspreiden van informatie. 

Het project “EReL”: 
Om tegemoet te komen aan de behoefte van een informatiecentrum over 
hernieuwbare energie in Wallonië, hebben APERe en BELBIOM (voorganger van 
VALBIOM), met ondersteuning van la Direction Générale des Technologies, de 
la Recherche et de l’Energie, het project EReL , «Energies Renouvelables en 
Ligne» opgericht in september 2000. De missie van EReL bestaat er uit 
antwoorden te geven op alle mogelijke vragen aangaande hernieuwbare 
energie. Deze vragen kunnen van technische of economische aard zijn. De 
antwoorden zijn gebaseerd op de bestaande ervaringen in Wallonië. De 
permanentie wordt verzekerd door een persoon die zich ondersteund weet door 
experten van APERe en VALBIOM.  

Laboratoire d’Ecologie des Grandes Cultures - ECOP- UCL : 
Informatie over TtCR (cultuurtechniek, valorisatie van de milieuvoordelen) 
Contact: Jean-Marc Jossart 

ERBE, Equipe Régionale Biomasse Energie : 
opgericht in 1995 voor 3 jaar. Het project had als missie de bronnen en 
potenties van biomassa in Wallonië in kaart te brengen, zowel op het vlak van 
het technisch, economisch en tewerkstellingsniveau, de studie van de uitbouw 
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van particuliere initiatieven en de financiële implicatie en fungeren als 
informatiecentrum. Na het beEindigen van het project is een VZW met dezelfde 
naam opgericht : Equipe ERBE Asbl.

Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux, SGR, Groupe Biomasse :
technisch-economisch onderzoek Contact : Yves Schenkel 

GEB, Groupe Energie Biomasse de l’UCL :  
Onderzoek en ontwikkeling van de vergassing van hout 
(warmtekrachtkoppeling,… ) 
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NEDERLAND

Huidige realisaties

Het project “Flevo-Energiehout” is een initiatief van het energiedistributiebedrijf 
NUON. Dit bedrijf had in 1995 plannen om een op hout gestookte WKK-centrale te 
bouwen in Lelystad. Daartoe werd een haalbaarheidsstudie verricht aan het 
research en kenniscentrum voor plantaardige vezels (CPV) naar de technische en 
economische haalbaarheid van biomassateelt. Een deel van dit onderzoek is 
uitbesteed aan de Stichting Bos en Hout. In deze haalbaarheidsstudie was aandacht 
voor de groeiplaatseisen, de productieketen, de mechanisatiemogelijkheden en de 
economische aspecten van de teelt van houtige biomassa. 
Eind 1997 werd het vervolgproject “Flevo Energiehout 2000” geformuleerd. Om het 
maatschappelijk draagvlak voor energieteelt te verbreden is bij het vervolgproject 
een grote groep van organisaties betrokken, namelijk de geïnteresseerde 
organisaties binnen de keten (NUON, Staatsbosbeheer (SBB), CPV, Nederlandse 
Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM), Shell Nederland, Stichting Bos en 
Hout en boomkwekerijen Udenhout en de Dryaden) en de maatschappelijk 
betrokken partijen (Stichting Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en 
Milieufederatie Flevoland). Samen ondertekenden zij de intentieverklaring om het 
project ten uitvoer te brengen.  
Het project “Flevo Energiehout 2000” heeft als doel de aanleg van 200 ha 
energieplantage in de provincie Flevoland, door gedurende 4 jaren jaarlijks 50 ha 
aan te planten. Het is de bedoeling kennis op te doen op praktijkschaal van de 
volledige keten, vanaf ‘stek tot megawatt’. De geproduceerde biomassa wordt 
verwerkt in de biomassacentrale van NUON. Deze wordt voor het overgrote deel 
gevoed met het dunningshout van de bestaande bossen van Flevoland, geleverd 
door Staatsbosbeheer. Snoeihout uit plantsoenen en parken leveren 25 % van de 
brandstof. De afspraak is dat maximaal 10 % van de houtige biomassa afkomstig 
zal zijn uit de energieplantages. Deze afzetgarantie is belangrijk bij de opzet van 
een dergelijk project. 
In 1999 en 2000 zijn 50 ha aangeplant, voornamelijk op terreinen van SBB.  

Studies

Stichting Bos en Hout heeft over Flevo Energiehout uitgebreide rapporten gemaakt.  
Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de aanleg van de 
energieplanting. 

1. Technische aspecten en evaluatie

a. Terreinvoorbereiding: percelen die beplant werden zonder 
terreinvoorbereiding zijn bijna volledig mislukt en volledig herplant. 
Voorafgaand ploegen en frezen is noodzakelijk. Er werden geen herbiciden 
gebruikt, aangezien dit een voorwaarde van SBB was (ook het gebruik van 
kunstmest was niet toegestaan).  

b. Plantmateriaal: er werd gebruik gemaakt van wilg (Nederlandse klonen, 
griendenklonen en Zweedse klonen) en populier (Nederlandse en Vlaamse 
klonen). De meeste uitval werd waargenomen bij de populieren. De groei 
van de geslaagde populieren was zwakker dan die van de wilgen.  

c. Plantmethode: een bosplantmachine bleek niet te voldoen, een Zweedse 
stepplantmachine werkt naar behoren. Verschillende plantverbanden werden 
aangelegd. Zowel bloksgewijze als rijgewijze menging is toegepast. Bij 
rijgewijze menging zal bij uitval van een kloon, de nabijgelegen planten 
scheef gaan groeien, wat moeilijkheden oplevert voor de oogst. Wegens de 
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teeltrisico’s is dus individuele menging te verkiezen. Bij uitval ontstaat 
slechts een klein gat, dat gemakkelijk door de buurtbomen wordt gevuld. De 
plantdichtheid bedraagt gemiddeld 15 000 stekken per ha. 

d. Onderhoud eerste groeiseizoen: inzet van een Zweedse wiedmachine 
specifiek voor energieplantages 3-4 x per jaar, soms handmatig wieden. Het 
was noodzakelijk het terrein het eerste jaar na aanleg ‘zwart’ te kunnen 
houden, zoniet is de overwoekering snel gebeurd, waardoor de beplanting 
niet van de grond kan komen. opmerking: de teelten zijn na het eerste 
groei-jaar niet teruggesneden, wat dus een oogstbeurt minder betekent, 
maar ook een jaar onkruidbestrijding minder. 

2. Financieel-economische resultaten en evaluatie

Naar gelang enkele varianten op gebied van plantmateriaal en plantmethode, 
bedroegen de kosten voor de aanleg tussen de 2 412 en 3 943 € per ha. Het is de 
som van de kosten voor terreinvoorbereiding, stekmateriaal, planten en onderhoud. 
De basisfinanciering voor de aanleg is een EWAB-subsidie (Energie uit Afval en 
Biomassa).
Toen tijdens de uitvoering onvoorziene kosten ontstonden, was het moeilijk 
bijkomende financiering bij de overige partijen te bekomen.  
De oorzaak van onvoorziene kosten waren voornamelijk: de verspreide ligging van 
de percelen en de aanwezige struweelbegroeiing. Daardoor ware er hogere kosten 
voor terreinvoorbereiding en planten. Bovendien betekende de korte tijdspanne 
tussen het beschikbaar komen van de grond en de aanplant een planning- en 
logistiek probleem. Ook werd een hogere plantdichtheid aangehouden dan origineel 
was voorzien. In de originele planning was ook (gedeeltelijk) chemisch wieden 
voorzien, wat minder kost. In de haalbaarheidsstudie was voor de aanleg een 
bedrag van 1 121 € per ha vooropgezet. Belangrijk is bovendien dat in dit 
kostenplaatje er van uitgegaan wordt dat er geen vergoeding voor de 
grondeigenaar wordt voorzien. 

De energieplanting van het project Flevo-Energieteelt groeide zo goed, dat al in 
maart 2002 een eerste oogst plaatsvond. Er is 15 ha geoogst, wat 318 ton verse 
snippers biomassa opleverde (21 ton vers per ha wat 10.5 ton droge stof per ha 
betekent). De Zweedse oogstmachine (een ‘Bender’) had 4 uur per ha nodig met 
een kost van 850 € per ha. De snippers werden naar de centrale gebracht aan een 
transportprijs van 5.4 € per verse ton of 113 € per ha. Dit brengt de totale 
oogstkosten op 45.8 € per ton vers materiaal of 22.7 € per ovendroge ton of 963 € 
per ha. In de voorstudie was er gerekend op 19.9 € per ovendroge ton bij een 
wegtransportafstand van 10 km.  
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FRANKRIJK

Huidige realisaties

In Frankrijk bestaan er 2 vormen van korte-omloopbosbouw 

Taillis à courtes rotations (TCR):  

rotatie 7-8 jaar, 1 000 à 3 000 stekken per ha; oogst bestemd voor de 
papierproductie. Deze teelten zijn niet erg doorgedrongen en zijn niet echt 
ontwikkeld. Er zou er nu ongeveer 400 à 500 ha zijn in heel Frankrijk.  

Taillis à très courtes rotations (TTCR):  

rotatie 2-3 jaar, 10 000 stekken per ha; oogst voor energieproductie. Deze teelt is 
helemaal nog niet in het stadium van ontwikkeling. Er bestaan alleen enkele 
experimentele sites, waar men de combinatie onderzoekt van de verwerking van 
industrieel of stedelijke slib met de productie van hout voor verwarmingsketels. Er 
is dus nog geen enkel probleem rond de maatschappelijke aanvaarding, aangezien 
het hier over enkele tientallen hectares gaat. Maar wat als dat een grotere 
oppervlakte zou worden? 

Er kan gesteld worden dat in Frankrijk de TTCR het experimentele stadium door is 
en dat technisch het meeste op punt staat. De moeilijkheid bestaat er in nu de 
overgang naar het industrieel niveau te maken, maar daar zullen serieuze 
economische incentives moeten voor komen, namelijk: 

- een goede prijs voor het hout 
- voordeliger subsidies 
- de huidige prijs van de fossiele brandstof is te laag 

Het legaal statuut van dergelijke plantingen is in Frankrijk die van een 
landbouwteelt. 

Studies

In 1994 lanceerde ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de 
l’énergie) het onderzoek naar T(T)CR (Bois énergie et développement local) en 
heeft het technisch-economisch onderzoeksluik uitbesteed aan AFOCEL en 
Biomasse Normandie. 

Technisch onderzoek

Dit onderzoek handelde vooral over de problemen met het versnipperen. De 
machines bestaan en bieden technisch de nodige mogelijkheden. Zij kunnen 
ook heel goed ingezet worden voor het verwerken van allerlei resthout in de 
houtkolom. Toch worden ze zelden daarvoor ingezet, omwille van volgende 
problemen: 

- wisselvallige afzetmarkt 
- er is te weinig knowhow en traditie in Frankrijk voor de verwerking van 

houtsnippers uit het bos 
- de productieprijs is te hoog. 
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Economisch onderzoek

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen 2 soorten van versnipperaars: 

a. de zware, krachtige machines: produceren 50 000 à 60 000 m³ snippers of 
17 à 20 000 ton per jaar. Bij full time gebruik kunnen ze 2 000 uren ingezet 
worden per jaar. Hun productiviteit is 20 à 40 m³ snippers per uur, hoewel de 
constructeurs dikwijls veel meer beloven.  

b. de lichtere types (tractor, versnipperaar en aanhangwagen) kan slechts 
kortere tijd ingezet worden. Een type dat 2 maand per jaar kan ingezet 
worden, kan 600 à 1 500 m³ snippers produceren per jaar, bemand door 2 
man. Een zwaarder type kan 4 maanden ingezet worden en produceert 3 000 
à 5 000 m³ snippers per jaar, bemand door 1 man. 

Voor al deze systemen is een kostenstudie gemaakt, waar bij inbegrepen is: 
de investeringskosten, de werkingskosten, de personeelskosten, de 
vervoerskosten. In deze studie werd er geen prijs gerekend voor het hout! 
Het ging om de verwerking van waardeloos resthout. Dus alle kosten voor het 
aanleggen van een energieplantage zitten er niet in, en dus ook niet de 
kosten van de grond. Uitgerekend naar kWh komen ze op een kost van 0.021 
– 0.024 € per kWh in het slechtste geval en 0.012 – 0.015 € per kWh in het 
gunstigste geval. De rentabiliteitsdrempel bevindt zich op 0.018 €, dus de 
productieprijs zit in de buurt. Doch dit in het geval van investeringen in zware 
machines en een voldoende grote oppervlakte te verwerken.  

In 2000 is aan de energie uit biomassa een nieuwe stimulans gegeven vanuit 
ADEME met LE PROGRAMME BOIS – ENERGIE 2000 – 2006. Het betreft hier 
geen onderzoek naar plantingen, doch naar de mogelijkheden van het gebruik 
van hout voor huishoudelijke en stadsverwarming. 

Subsidies

Er bestaat nog geen echte markt voor houtsnippers. Het versnipperen van de 
biomassa is een dure activiteit. Zoals het er nu voor staat, zijn subsidies 
onmisbaar.
Dergelijke plantingen komen in aanmerking voor de verplichte braaklegging. De 
hoeveelheid braak te leggen grond fluctueert elk jaar en dat vormt een barrière. 
Immers als een landbouwer start met TCR of TTCR, dan legt hij de bestemming van 
die grond vast voor een lange tijd. Indien de hoeveelheid braakligging alsmaar kan 
wijzigen, zal de landbouwer niet gauw het risico nemen om de bestemming van zijn 
grond zo lang vast te leggen. 
Bij vaste braaklegging engageert de landbouwer er zich toe grond minimum 60 
maanden braak te leggen of in te schakelen voor een non-food teelt. Voor 
bosbouwteelten zijn evenwel alleen culturen met een rotatie korter dan 10 jaar 
toegestaan, zodat alleen populier en eucalyptus, en dan vooral in TCR, in 
aanmerking komen. In 1994 bedroeg de tussenkomst 252 € à 467 € per ha 
gedurende 5 jaar. 
In Frankrijk zijn subsidies vaak regiogebonden. In Nord-Pas-de-Calais bestaan er 
subsidies voor aanleg van Taillis à courtes rotations (TCR: rotatie 7-8 jaar, 1 000 à 
3 000 stekken per ha; oogst bestemd voor de papierproductie) van 800 € per ha en 
een jaarlijkse premie voor vaste industriële braak van 500 € per ha. 
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HET VERENIGD KONINKRIJK 

Huidige realisaties

Om de Kyoto-normen te halen, heeft de overheid in de UK als doelstelling dat 10 % 
van alle energie uit vernieuwbare bronnen moet opgewekt worden, en dit zo snel 
mogelijk. Ze verwacht dit te realiseren tegen 2010. Daarom is ze van mening dat 
energieteelten daar een substantieel deel moeten van uitmaken, namelijk 10 % van 
die hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat 800MWe moet komen van 
energieteelten, wat een oppervlakte betekent van 170 000 ha. Via de England Rural 
Development Programme (ERDP) wil men tussen 2001 en 2006 elk jaar de 
aanplanting van 1 500 ha realiseren. In zijn totaliteit hoopt men aldus op het einde 
van het Programma in de UK 16 700 ha SRC te hebben en 5 000 ha miscanthus.  

Arable biomass renewable energy (ARBRE)

is een Europees project dat van start ging in 1995. In Yorkshire werd daartoe een 
10 MWe houtvergasser geïnstalleerd en aldus een markt voor hout als brandstof 
gecreëerd. De installatie heeft 35 miljoen pond gekost (57.75 miljoen euro, 2.3 
miljard BEF). Het project steunt op de expertise aanwezig in de UK, Duitsland, 
Frankrijk en Zweden. Het was de bedoeling de volledige keten te demonstreren, 
van houtproductie tot energieopwekking. Het project zou zichzelf moeten 
terugbetalen in 9,3 jaren. De verwerkingseenheid moet gevoed worden door 39 
000 ton hout per jaar, waarvan ten minste 80 % afkomstig uit SRC. Daartoe moet 
2 600 ha aangeplant worden, met zowel wilg als populier, dit om een visuele 
afwisseling te verzekeren en om de risico’s van ziektes in monoculturen te 
reduceren. Het is de bedoeling dat de energieplantingen bemest worden met 
afvalwater. De chips worden jaarrond gebruikt, dus wordt er stockagemogelijkheid 
van twee hangars. Restwarmte van verwerking wordt gebruikt om de chips te 
drogen. De asresten zullen tot pellets worden geperst en terug op de planting 
verspreid. Dit voorziet in een trage release van de basische kationen. De echte 
opbouw van het project was in 1998. Bij aanplanting van de energieteelten werd de 
verwerkingsinstallatie gevoed met houtresten uit het bos.  

ARBRE bood de landbouwers langlopend en geïndexeerd inkomen voor de SRC. Ze 
sluit een contract af met de landbouwers voor 16 jaar. De SRC wordt aangeplant op 
set aside grond. Daarvoor wordt de subsidie ontvangen, waarvan de landbouwer 
1/3 ontvangt en ARBRE 2/3. ARBRE organiseert de planting en betaalt voor de 
uitvoering (inclusief de stekken), het verchippen en het transport van de chips. 
ARBRE betaalt de landbouwers 20 £ (= 22.8 € = 932 BEF) per ovendroge ton. De 
landbouwer ontvangt dus het eerste jaar de braakleggingpremie, plus 1 000 £ / 3 
(= 380 € = 15 200 BEF) per ha en de volgende jaren plus 200 £ (= 228 € = 9 320 
BEF) per ha, en dit zonder kosten. 

Aanplantingrealisaties ARBRE

1996 : 36 ha; 1997 : 120 ha; 1998 : 500 ha; in 2001: een totaal van 2 000 ha. 

Het project is echter een mislukking geworden: de houtvergasser had herhaaldelijk 
opstartproblemen en het bedrijf is failliet. De installatie is vorig jaar stilgelegd. Er is 
een Amerikaanse koper gevonden, maar die is actief in andere landen. Het ziet er 
naar uit dat de installatie ontmanteld zal worden en naar India verscheept wordt. 
De boeren blijven met hun energiehout zitten. 

Met het nieuws op de achtergrond dat ARBRE onder het beheer van een curator 
staat, is er toch goed nieuws voor de telers van SRC en zelfs voor nieuwe telers in 
de toekomst.
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Er is de oprichting van Coppice Resources Ltd. Deze maatschappij wil de bestaande 
kennis aangaande korte-omloophout bundelen en ter beschikking stellen voor zowel 
de landbouwers als de industrie van de hernieuwbare energie. Ze geven 
managementadvies en verzorgen trainingsessies. Zij verzorgen onder contract de 
teelt van korte-omloophout, vanaf het klaarleggen van het perceel, over planting, 
onkruidbestrijding, oogsten en stockeren. Zij onderhandelen toeleveringscontracten 
voor allerlei projecten, van kleinschalig units tot grootschalige 
elektriciteitopwekkers. Een nieuwe ontwikkeling is dat de maatschappij nu ook 
chips levert aan kolengestookte centrales, voor co-verbranding. 
Het bedrijf heeft in 2002 plantingen aangelegd in Cumbria, Derbyshire, 
Nottinghamshire, Warwickshire and Southern Ireland en heeft geoogst in 
Hertfordshire, Gloucestershire en dichtbij bij Londonderry in Noord- Ierland. Recent 
hebben ze een zusterbedrijf opgericht, Coppice Fuels Ltd. die zich toespitst op deze 
toeleveringscontracten. Onder hun klanten kunnen ze Nestle, UK Coal, Adas en 
Derbyshire County Council rekenen. Voor 2002 is er een behoefte aan 100 000 
ovendroge ton chips per jaar, maar de potentiële markt is veel groter. Vandaar dat 
de maatschappij contracten gaat aanbieden aan de bestaande telers, maar ook 
nieuwe zal aantrekken voor de komende jaren. Zo hoopt men dat de bestaande 
expertise en het bijhorend machinepark behouden blijven. Sindsdien zijn reeds heel 
wat bedrijven actief op deze markt: aannemers, consultancies,… 

Studies

Er is zeer veel technische informatie ter beschikking in de UK, onder de vorm van 
brochures, die ook via websites te downloaden zijn. 
Zowel wilg als populier wordt aangeraden, maar bij het gebruik van populier wordt 
veel meer voorbehoud gemaakt: 

- de standplaatskeuze: populier zou veeleisender zijn op gebied van 
vruchtbaarheid, wateroverlast en pH 

- aantal planten lager dan bij wilg: 10-12 000 stekken per ha i.p.v. 15 000 
voor wilg 

- op de meest geschikte standplaatsen kan populier een hogere opbrengst 
leveren; in dat geval is een rotatietijd van 4 jaar te verkiezen 

- populier vormt minder, maar dikkere scheuten, zodat het oogstmaterieel 
daaraan moet aangepast zijn 

- het finaal verwijderen van de teelt is bij populier problematischer omdat de 
planten een zware verticale hoofdwortel vormen, wat zwaardere machines 
vergt om te verwijderen. 

Subsidies

Het Verenigd Koninkrijk heeft een uitgebreid subsidiestelsel uitgebouwd voor 
energieteelten. Het Energy Crop Scheme (ECS) is een subsidiestelsel van de MAFF 
(Ministery of Agriculture, Forest and Fishery en hoort bij de EDRP (England Rural 
Development Programme). 

Het fonds wordt gespijzigd door MAFF en de EU. 

Voorwaarden:

- Je moet op voorhand een contract hebben met een eindgebruiker of je moet 
minstens een intentieverklaring van een eindgebruiker hebben. Zoniet moet 
je kunnen aantonen dat je de biomassa zelf zult verwerken. 

- Het project moet minstens 3 ha beslaan, maar dit hoeft niet aaneengesloten 
te zijn 
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- De planting mag niet te ver gelegen zijn van de eindgebruiker: maximum 16 
km voor een kleine verwerker, maximum 40 km voor een grote verwerker 

- De overeenkomst loopt minimaal 5 jaar 

Randvoorwaarden:

- de subsidie kan opgenomen worden door een eigenaar, maar ook door een 
pachter. In het geval van pachter kan je in het stelsel stappen, zelfs als je 
pacht geen 5 jaar meer loopt. Degene die de pacht overneemt, moet de 
overeenkomst overnemen, zoniet moet de wijkende pachter alle betalingen 
teruggeven.

- Het stelsel is van toepassing voor korte-omloopbos zowel op landbouwgrond 
als op niet-landbouwgrond, maar er is wel een verschillende regeling. (In 
geval van miscanthus kan het alleen op landbouwgrond) 

- ECS kan in sommige gevallen gecombineerd worden met andere bestaande 
subsidies. Dit kan evenwel niet als de subsidies op dezelfde activiteit slaan 
of als er een conflict bestaat tussen de activiteiten. Voor energieteelten 
zijnde een non-food crop is een combinatie met de set aside premie 
mogelijk.

Er bestaan 3 subsidieniveau’s voor de aanleg van korte-omloopbos:

- Enhanced SRC rate: op permanent grasland in gebruik voor vee: £ 1 600 / ha = 
2 600 € / ha  

- Standard SRC rate: op akkerland en niet-landbouwgrond, behorend tot een 
landbouwbedrijf: £ 1 000 / ha = 1 625 € / ha  

- Miscanthus: op landbouwgrond en niet-landbouwgrond behorend tot een 
landbouwbedrijf: £ 920 / ha = 1 495 € / ha  

Het subsidiestelsel voorziet ook in de subsidiëring van 50 % van de kosten om een 
producentengroep op te richten. Activiteiten die kunnen ondersteund worden zijn: 
juridische kosten, bureelruimte- en uitrusting, IT-uitrusting, rekruteringskosten, en 
de aanschaf van oogstmachinerie (!). Doch dit ECS-stelsel is alleen geldig in 
Engeland en alleen voor SRC, niet voor miscanthus.  
Daarom is de Bio-energy Infrastructure Scheme. Dit verleent steun voor de 
aanvoer van biomassa uit energieteelten (SRC, miscanthus en andere 
energiegrassen), houtige brandstof uit het bos en stro voor energiedoeleinden. Het 
ondersteunt de activiteiten voor oogst, stockage, verwerking en aanvoer. Het 
betreft een pot van £ 3.5 miljoen die tot 2007 ter beschikking is. Het steunt de 
oprichting van producentengroepen (niet voor SRC en miscanthus in Engeland, 
want daar bestaat al ECS, maar wel in Schotland, Wales en Noord-Ierland) en van 
verdelers. De producentengroepen kunnen steun krijgen voor administratieve 
kosten, huur van een kantoor, uitrusting kantoor, IT-uitrusting, rekruteringskosten. 
Zowel producenten als verdelers kunnen steun krijgen voor de aankoop of huur van 
oogstmachines, verwerkingsinstallaties, kwaliteitsverbeteraars, alsook de 
onderdelen. Ook opleidingskosten kunnen vergoed worden.  
De vergoedingen zijn de volgende: 
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Activiteit Miscanthus, andere grassen 
en stro 

SRC en houtige 
brandstof uit bos 

Voor wie? 

Administratieve
opzet

100 % jaar 1 
80 % jaar 2 
60 % jaar 3 

100 % jaar 1 
80 % jaar 2 
60 % jaar 3 

Producenten 

Investeringen 40 % (50 % in Objectief 1 
gebieden)

40 % Producenten 
en verdelers 

Opleiding 100 % 35 % voor klein en 
middelgrote
ondernemingen
25 % voor grote 
ondernemingen

Producenten 
en verdelers 

Maximum bedrag per project bedraagt £ 200 000. 
Deze subsidie geeft dus geen steun voor de aanleg van energieplantingen. Dit 
betekent dat er dus geen dergelijke steun bestaat in Schotland, Wales en Noord-
Ierland.

De DTI (Department of Trade and Industry) lanceert bovendien een nieuw 
steunprogramma, de Bioenergy Capital Grants Scheme, en stelt £30 miljoen ter 
beschikking voor bio-energy-projecten. Die wordt aangevuld met £36 miljoen van 
the National Lottery New Opportunities Fund 'Transforming Communities' Scheme. 
Hiermee zal de oprichting van 6 grote energiecentrales gesteund worden die 
gevoed worden met stro, wilgenhout of miscanthus en nog eens een honderdtal 
kleine centrales. Ze zullen gericht zijn op energieopwekking en op 
warmtekrachtkoppeling. Er wordt verwacht dat ongeveer £200 miljoen van privé-
investeerders zal komen. 
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Kenmerken en knelpunten van kort-omloophout op 
het juridische, het economische, het sociale, het 
ecologische en het technische domein 

HET JURIDISCHE DOMEIN 

Het Bosdecreet

Korte-omloophout kampt met problemen betreffende het juridisch statuut. 
Momenteel vallen deze teelten onder de regelgeving van het Bosdecreet: ze zijn te 
beschouwen als houtachtige struikvegetaties; ze worden aangelegd met een hoge 
houtopbrengst als doel en de gebruikte boomsoorten zijn meestal populier en wilg. 
Indien ze aangelegd worden met wilg, kunnen ze ook als grienden beschouwd 
worden.  

Artikel 3 van het Bosdecreet: 
§ 1. Onder de voorschriften van dit decreet vallen: 
de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de 
bomen en de houtachtige struikvegetaties het 
belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe één eigen 
fauna en flora behoren en die één of meer functies 
vervullen.

§ 2. Onder de voorschriften van dit decreet vallen 
eveneens: 
4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor 
de houtvoortbrengst, onder meer die van populier en 
wilg,
5. de grienden. 

Het Bosdecreet beschermt het bosareaal, maar legt beperkende maatregelen op, 
die de verbouwing en exploitatie van houtige energieteelten sterk belemmert. 

Bemesting

Het Bosdecreet verbiedt niet expliciet de toepassing van bemesting in privé bossen, 
maar een ‘normaal’ bosecosysteem wordt door de mestwetgeving niet als 
cultuurgrond beschouwd. Derhalve is bemesting toch uitgesloten. 

Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming 
van het Leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen (Mestdecreet) 
Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoerings-
besluiten wordt verstaan onder : 
2° cultuurgrond : grond in vaste ligging die wordt 
gebruikt of bestemd is als voedingsbodem voor de land- 
en tuinbouwgewassen en voor de boomkwekerijen; 
[Afdeling 3. - Oordeelkundige aanwending van 
nutriënten op cultuurgronden] 
Art. 16. [ § 1. De opbrenging van dierlijke mest op 
andere grond dan cultuurgrond is verboden, behalve 
het opbrengen van stalmest en bewerkte dierlijke en 
andere meststoffen waarin de stikstof in dusdanige 
vorm aanwezig is dat slechts een beperkt deel van de 
totale stikstof vrijkomt in het jaar van de opbrenging, in 
het kader van de bemesting van de plantput bij 
aanplantingen langs wegen, bij bosaanplanting of bij 
het aanleggen en onderhoud van tuinen en parken. Het 
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is eveneens verboden dierlijke mest, andere 
meststoffen en chemische meststoffen te lozen of te 
storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren, 
alsmede op openbare wegen, bermen en op alle andere 
plaatsen die geen cultuurgronden zijn. 

Bestrijdingsmiddelen

Ook wat betreft het gebruik van bestrijdingsmiddelen (herbiciden, pesticiden) wordt in 
het Bosdecreet geen expliciet verbod opgelegd voor de privé bossen. Er geldt evenwel 
een verbod in alle openbare bossen en de Vlaamse regering kan dit regelen voor alle 
bossen, zodat hierdoor een onzekere situatie ontstaat. 

Artikel 21 van het Bosdecreet 
De Vlaamse regering kan in alle bossen het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen regelen. 

Er geldt een verbod op ontbossing. Wie wel wil ontbossen, heeft daarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing nodig. Deze moet steeds vergezeld zijn 
van een goedgekeurd compensatievoorstel. Dus de mogelijkheid om na een (of 
meerdere) rotaties houtige energieteelten de grond weer in landbouwgrond te leggen, 
is hier mee te niet gedaan.  
In agrarisch gebied is ontbossing na 25 jaar alleen mogelijk wanneer de minister 
bevoegd voor leefmilieu een ontheffing van het ontbossingverbod verleent, en 
wanneer een stedenbouwkundige vergunning is verleend. 
Uitzondering is populier: men heeft geen vergunning nodig indien men rooit tussen 15 
en 22 jaar na de aanplanting. Er is dan ook geen compensatie nodig, zodat na rooiing 
terug landbouw kan toegepast worden. 

Artikel 90bis van het Bosdecreet 
Ontbossing is verboden. 

In het kader van het ‘Vlaamse Programmeringsdocument voor plattelands-
ontwikkeling 2000-2006’ wordt de bebossing van landbouwgronden aangemoedigd 
aan de hand van subsidies. De grond moet minstens 25 jaar bebost blijven, of de 
verkregen subsidies moeten terugbetaald worden. Een houtige energieteelt wordt 
echter regelmatig, elke 2 à 4 jaar, geoogst. Door deze bovengrondse kapping verliest 
zij elk recht op subsidiëring in het kader van bebossing van landbouwgronden. 

Artikel 8 van Besluit van de Vlaamse regering 
betreffende de subsidiëring van de bebossing van 
landbouwgronden 
§3. De aanvraag wordt ingevuld op een formulier, 
zoals bepaald door de minister. De aanvraag bevat: 
8° een gedagtekende verbintenis om het bos, behalve 
een eerste generatie populier in agrarisch gebied in de 
ruime zin, niet te kappen of te rooien, noch het 
terrein te ontbossen binnen een periode van 25 jaar 
na de aanplanting, volgens het model, gevoegd bij het 
aanvraagformulier. Voor een eerste generatie populier 
in agrarisch gebied in de ruime zin wordt een 
gedagtekende verbintenis aangegaan om het bos niet 
te kappen of te rooien noch het terrein te ontbossen 
binnen een periode van vijftien jaar na de 
aanplanting. 

In het Bosdecreet staan ook plantingen vermeld, die uitgesloten worden van de 
voorschriften van het decreet, namelijk de tijdelijke aanplantingen met houtachtige 
gewassen in uitvoering van de verordeningen van de Europese Gemeenschap voor 
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wat betreft het uit productie nemen van bouwland. Een mogelijke interpretatie zou 
dan zijn dat eerste generatie houtige energieplantingen aangelegd op 
landbouwgrond niet onder de richtlijnen van het Bosdecreet vallen. Voor deze 
plantingen zouden dan alle bovenstaande juridische knelpunten en belemmeringen 
vervallen. Die uitzondering gaat enkel over aanplantingen die gebeurd zijn in 
uitvoering van de EG verordeningen betreffende de verbetering van de 
doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1985-1991), meer bepaald de EG 
verordeningen ten uitvoer door het MB van 20 oktober 1998. Dus hiermee wordt 
duidelijk niet bedoeld de bebossingen onder 2080/92 en 1257/99. Deze laatste 
bebossingen vallen sowieso onder het bosdecreet. Anderzijds is voor de bebossing 
van landbouwgronden een specifiek subsidiëringregime voorzien, waar houtige 
energieplantingen juist van buitengesloten worden (zie hoger).

Artikel 3 van het Bosdecreet 

§ 3. Onder de voorschriften van dit decreet vallen niet: 
7. alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige 
gewassen in uitvoering van de verordeningen van de 
Europese Gemeenschap voor wat betreft het uit 
productie nemen van bouwland. 

Er is een wijziging van het Bosdecreet nodig, om de houtige energieteelten niet 
onderhevig te maken aan het Bosdecreet. Daartoe moet een aanpassing voorzien 
worden in de definitie van wat ‘bos’ is. Zorgvuldigheid in zake de omschrijving van 
‘energieteelten’ is hierbij geboden, opdat de klassieke hakhoutculturen niet onder 
de definitie zouden vallen. 
Het is niet noodzakelijk de boomsoort expliciet te vermelden. Waar het om gaat is 
dat het zeer snelgroeiende boomsoorten zijn. Het is ook niet het gebruiksdoel die 
meespeelt: chips kunnen naast energie ook voor papier en platen gebruikt worden. 
Het hout kan ook simpel in een houtkachel belanden of op een kampvuurtje. En in 
de loop van de tijd kunnen nog nieuwe gebruiksdoelen ontstaan. De planter kan 
bovendien tijdens het productieproces van doel veranderen. Per slot is de planter 
vrij wat hij met zijn hout aanvangt. Doch om in aanmerking te komen voor de 
toeslagrechten, is er een contract nodig tussen de landbouwer en de verwerkende 
industrie. Ook wordt er best een rotatielengte gespecificeerd, geschikt voor een 
rendabele biomassaoogst, waar hakhoutbossen buiten vallen.  

Daarom wordt volgende definitie voorgesteld: 

“ Korte-omloop-houtteelt is een teelt van snelgroeiende houtachtige 

gewassen waarbij de bovengrondse biomassa periodiek (maximaal 8 jaar 

na aanplanting of na vorige oogst) in zijn totaliteit geoogst wordt.” 

Op die manier is er geen aparte definitie van grienden nodig. 
Vraag blijft of er iets moet vermeld worden over de aanplantingsdichtheid (10000 
of meer stuks per ha) en het doel van de aanplanting (biomassaproductie).

Als de houtige energiegewassen, die momenteel onder het bosdecreet vallen, uit 
dat decreet gehaald worden zijn ze gewoon een gewas dat gecultiveerd kan worden 
als een landbouwgewas. Een landbouwgewas is aan diverse voorwaarden 
onderworpen. Naast het feit dat het hierdoor aan de Pachtwet en de Veldwet 
onderworpen is, zijn volgende randvoorwaarden belangrijk:  

Europa eist dat er voor de teelt van energiegewassen vooraf een contract 
aanwezig is voor de afname van de teelt door één of ander bedrijf. Dit is om te 
vermijden dat het toch als voedsel zou worden verkocht. Hiertoe is wel weinig 
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kans als het over de "houtige" energiegewassen gaat, maar de voorwaarde zal 
hier ook wel voor gelden.   

Ten tweede is er het mestdecreet dat plafonds oplegt aan de bemesting van een 
teelt. Voor houtige energiegewassen zal dit onder de categorie van "andere 
gewassen" vallen, omdat daar nog geen specifieke categorie voor bestaat.

Dit gewas zal slechts geteeld worden, indien een zekere rentabiliteit kan 
gegarandeerd worden. Energieteelten komen in principe in aanmerking voor 
braaklegging. Hier wordt gedacht dat de boer vooral zal kijken naar wat hem 
economisch gezien het meest opbrengt, het braaktoeslagrecht plus de opbrengst 
van het energiegewas of de teelt van een klassiek gewas. Er zal ook een 
mogelijkheid zijn om het bedrijftoeslagrecht te combineren met een steun (45 € / 
ha).
En ook hier blijft de vraag naar de stabiliteit van het juridisch statuut van de teelt 
tot aan het einde van de rotatie. 

In het Verzameldecreet 2006 is opgenomen dat korte-omloophout niet meer onder 
het Bosdecreet valt, zoals in onderstaande Memorie van Toelichting wordt 
verduidelijkt: 

Populieren- en wilgenaanplantingen bestemd voor de houtvoortbrengst worden, op 
grond van het huidige artikel 3, §2 punt 4 van het Bosdecreet, als bos beschouwd. 
Als het echter gaat om aanplantingen van bijvoorbeeld populier en wilg met zeer 
korte omlooptijden (2 à 5 jaar) en bijvoorbeeld bestemd voor de energiewinning, 
dan is het weinig wenselijk om deze beplantingen nog als bos te gaan beschouwen. 
Het heeft in die gevallen nog weinig zin om alle beschermingsmaatregelen van het 
Bosdecreet hierop van toepassing te laten zijn. Omgekeerd is het ook niet 
aangewezen dat bestaand bos zonder meer omgevormd zou kunnen worden naar 
deze aanplantingen met korte rotatie. Deze aanplantingen horen eerder in de 
landbouwsfeer thuis, waar overigens landbouwmethodes als besproeiing en 
bemesting gangbaar zijn. 

Vandaar dat uitzondering gemaakt wordt voor de korte-omloop-houtteelt, dit 
evenwel beperkt tot deze teelten die geplant worden op daartoe geëigende (in 
principe agrarische) bestemmingen. Soortgelijke teelten dus nog steeds als bos 
beschouwd wanneer ze plaatsgrijpen binnen de zgn. ruimtelijk kwetsbare 
bestemmingen, in de zin van artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Het gaat dan om volgende 
bestemmingen: groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, 
bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische 
waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden 
natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, 
aangewezen in ruimtelijke plannen of plannen van aanleg, alsook de beschermde 
duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangewezen 
krachtens het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van 
de kustduinen. Als moment van bepaling van de geldende bestemming geldt wel 
het moment van de aanplanting, zodanig dat een rechtsonderhorige die, met 
betrekking tot zijn concrete houtteelt van korte omloop, een bestemmingswijziging 
ondergaat in de richting van “ruimtelijk kwetsbare bestemming”, niet met 
rechtsonzekerheid geconfronteerd wordt wat betreft de behandeling en oogst van 
de houtachtige gewassen die op het moment van de bestemmingswijziging op het 
veld staat. 
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Een vergelijkbare redenering kan gevolgd worden voor de wissenteelt, waarvan de 
bovengrondse massa periodiek en op korte termijn wordt geoogst. Ook hier wordt 
met zeer korte rotaties gewerkt en is het hoofddoel productie van wissen.  

In de definitie die in artikel 4 van het Bosdecreet wordt toegevoegd voor korte-
omloop-houtteelt, is het van belang te weten dat gangbare hakhoutculturen niet 
onder deze definitie vallen en dat deze dus nog steeds als bos kunnen beschouwd 
worden. Vandaar de vermelding van de maximale rotatietijd en de notie dat het 
bovengrondse materiaal bij de oogst verwijderd wordt. De rotatietijd moet er één 
zijn die wel interessant is om een rendabele hoeveelheid biomassa te maken, maar 
niet te lang om tot een klassiek hakhout te kunnen gerekend worden. 

Het is evenwel te betreuren dat de wetswijziging alleen van toepassing zal zijn op 
de agrarische bestemmingen en niet op de ruimtelijk kwetsbare bestemmingen. 
Daar immers zouden ze een ecologisch beter verantwoord alternatief kunnen 
betekenen ten opzichte van de reguliere landbouw. 
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De pachtwet

Indien korte-omloophout niet meer onder de reglementering van het Bosdecreet 
valt, is het nog altijd onderworpen aan de Pachtwet. Immers de Pachtwet maakt 
geen gewag van ‘bos’ en ‘bebossen’, maar van het ‘aanplanten van bomen’. Aldus 
zijn al de juridische implicaties en knelpunten, vermeld onder populierenteelt, ook 
nog steeds van toepassing op korte-omloophout. 

Een pachter kan inderdaad slechts bebossen indien hij hiervoor de schriftelijke 
toestemming van de verpachter heeft (artikel 28 Pachtwet). Artikel 7 van de 
Pachtwet voorziet in de mogelijkheid om bij het verstrijken van elke pachtperiode 
een einde te stellen aan de pacht, indien hij het verpachte goed geheel of ten dele 
zelf (of de echtgenote, kinderen) zou exploiteren. Artikel 10 stelt dat een 
beplanting van het pachtgoed met naald-, loofbomen of heesters niet als een 
persoonlijke exploitatie kan worden beschouwd. 

Samenlezing van beide artikelen noopt tot de conclusie dat de verpachter geen 
gebruik kan maken van deze (versnelde) opzeggingsmogelijkheid indien hij zinnens 
is de grond te beplanten met bomen of struiken. 
Volgens het Hof van Cassatie vallen boomkwekerijen (tuinbouw) wel onder het 
toepassingsgebied van de Pachtwet, maar bosbouw die de houtwinning nastreeft 
niet (Cass., 22 januari 1982, A.C. 1981-82). 

Een aanpassing van het bosdecreet kan hier geen oplossing bieden. Het is immers 
niet zo dat een beperking van het toepassingsgebied van het Bosdecreet 
automatisch tot een uitbreiding van het toepassingsgebied van de Pachtwet leidt. 
Bovendien moet hier aan toegevoegd worden dat het decreet het toepassingsgebied 
van de Pachtwet niet kan wijzigen en of de opzeggingsmogelijkheden verruimen. 
De Pachtwet is immers een federale materie. 
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HET ECONOMISCH DOMEIN 

Inleiding

De toepassing van de teelt van houtige energiegewassen hangt van diverse 
factoren af. Op de eerste plaats speelt de productieprijs een grote rol, voornamelijk 
of deze prijs kan concurreren met de prijs van de bestaande, klassieke 
grondgebruikvormen, zoals landbouw. De beschikbaarheid van grond beïnvloedt 
ook het productieproces. De afzetmogelijkheden tenslotte van het product (de 
vraag) stuurt sterk de afzetprijs. Het geheel van deze factoren bepalen het 
marktgebeuren. De markt van houtige biomassa voor energieopwekking is 
momenteel nog steeds erg onderontwikkeld in Vlaanderen. 
De hier volgende analyse wil voornamelijk focussen op de productiekosten van 
houtige energieteelten in vergelijking met klassieke landbouwteelten en nagaan 
welke afnameprijs daar moet tegenover staan. Ook de impact van een eventuele 
subsidiëring wordt getoetst. 

Randvoorwaarden

De analyse wordt uitgevoerd aan de hand van het bio-economisch 
beslissingsmodel, ontwikkeld in het EU-project ‘Poplars for Farmers’. Dit model is 
oorspronkelijk ontwikkeld om de rendabiliteit van populierenteelt te vergelijken met 
die van klassieke landbouwteelten, en dit op perceelsniveau. Net zoals bij de 
populierenteelt, gaan we er van uit dat er voor energieteelten geen bijkomende 
investeringen nodig zijn op het landbouwbedrijf. De vaste kosten blijven gelijk en 
dit zowel voor de landbouwteelten als voor de alternatieve energieteelt. De vaste 
kosten moeten dus niet in rekening gebracht worden. De variabele kosten 
daarentegen zijn gewasspecifiek en worden wel in rekening gebracht. 

- Technische randvoorwaarden: het betreft een aanplanting met korte 
omloophout van wilg of populier op een landbouwgrond. Er worden 15 000 
stekken per ha aangeplant. Er wordt vanuit gegaan dat de planting 7 oogsten 
zal opleveren en dus na 21 jaar moet opgeruimd worden. Bij de oogst wordt het 
hout ter plaatse gechipt. De planting brengt 12 ton droge stof (DS) per jaar en 
per hectare op. Bij een driejaarlijkse oogst betekent dit dus 36 ton DS. 
Aangezien er na het eerste groei-jaar niet teruggesneden wordt, gaan we er van 
uit dat de eerste oogst bescheidener is, namelijk 24 ton. Voor een meer 
gedetailleerde beschrijving van de technische handelingen wordt verwezen naar 
het hoofdstuk ‘Het technisch domein’. Voor de analyse beperken we ons hier tot 
de specifieke randvoorwaarden van de gevolgde simulatie. 

- Financieel-economische randvoorwaarden: aangezien de investering van een 
aanplanting korte-omloophout over een langere periode loopt, moet bij de 
berekening rekening gehouden worden met de rente op de geldwaarde. Via 
discontering zijn alle kosten en baten herrekend naar het tijdstip van de aanleg, 
gebaseerd op een rentevoet van 5 %. Bovendien werd alles uitgedrukt in 
annuïteiten, dit om de vergelijkbaarheid met de rentabiliteit van 
landbouwteelten mogelijk te maken. Alle werkzaamheden werden verondersteld 
uitgevoerd te zijn via loonwerk. Uiteraard kan een landbouwer veel zelf 
uitvoeren. 
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Kosten

Voor de invulling van de variabele kosten werden diverse bronnen gebruikt, zoals 
het project Flevo-Energieteelt in 2002, de studie ‘Sustainability of Energy Crops in 
Europe’ van Biewinga en van der Bijl van Centre for Agriculture & Environment 
(CLM) in 1996, richtprijzen aangereikt door Jean-Marc Jossart (Laboratoire 
d’Ecologie des Grandes Cultures – UCL) in 2002, richtprijzen verstrekt door 
griendenkweker Fernand De Vos in 2003, de prijzen voor terreinvoorbereiding 
werden getoetst aan offertes die het demonstratieproject van VBV opvroeg en aan 
richtprijzen aangereikt door de vereniging van loonwerkers. Het valt op dat diverse 
van bovenstaande studies aan zware onderschatting van de kosten doen, vooral 
dan wat betreft de terreinvoorbereiding, die nochtans van cruciaal belang is voor 
een succesvolle start. Ook kosten voor de finale ontstronking worden meestal niet 
in rekening gebracht, wat nochtans onontbeerlijk is voor de aanleg van een nieuwe 
aanplanting of gewas. 

  € / ha 
Aanleg Sproeien (2x) 100 
 Ploegen 67 
 Eggen 75 
 Plantgoed (15 000 x 0.08 €/stek) 1200 
 Planting 450 
   
Oogst en 
onderhoud

Afzetten en chippen 850 

 Sproeien 50 
 Transport 250 
 Ontstronken 1850 

Baten

De inkomsten van een aanplanting met korte-omloophout zijn drieledig. Er is 
vooreerst de vergoeding voor het geproduceerde hout. In onze berekeningen zijn 
wij uitgegaan van een prijsniveau van 50 € per ton DS. Dit is momenteel een 
aanvaardbare prijs voor kwaliteitssnippers. Aangezien de teelt binnenkort niet meer 
onder het Bosdecreet zal vallen, kan het beschouwd worden als een 
landbouwgewas waarvoor toeslagrechten kunnen geactiveerd worden. Zowel het 
gewoon toeslagrecht als het braakleggingstoeslagrecht werd op 350 € per ha 
gesteld. Bovendien is korte-omloophout een energiegewas waarvoor een 
steunregeling is uitgewerkt. Deze wordt gegeven op gronden met gewoon 
toeslagrecht (of zonder toeslagrecht) en bedraagt 45 € per ha.  

Uit onderstaande tabel kan afgeleid worden dat onder deze omstandigheden de 
productieprijs per ton 45 € bedraagt en dat de landbouwer een inkomen genereert 
van 341 € per ha in geval van braak en 386 € per ha in geval van gewone 
bedrijfsvoering. Dit betekent dus dat de geboden prijs nauwelijks meer dan de 
productiekost dekt en het inkomen grosso modo door het toeslagrecht wordt 
opgebracht.

We kunnen nochtans veronderstellen dat prijzen zullen evolueren in de toekomst. 
In eerste instantie veronderstellen we niet dat er veel zal veranderen aan de 
aanlegkosten. De kosten voor oogsten en ontstronken zouden wel kunnen zakken, 
als de praktijk van korte-omloophout meer ingang vindt in Vlaanderen en de 
benodigde apparatuur eventueel aangeschaft wordt door plaatselijke loonwerkers. 
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We veronderstellen ook dat het prijsniveau in de toekomst versterkt. We zien dat in 
deze gevallen de rentabiliteit evolueert naar een niveau dat voor de landbouwer 
interessant wordt. 

Bedrijfsvorm Braak Bedrijf Bedrijf Bedrijf Bedrijf 
Prijs (€/ton) 50 50 50 60 70 
Kostenreductie oogst en ontstronken   40 % 40 % 40 % 
Kosten (€ / ha) 540 540 418 418 418 
Inkomsten (€ / ha) 531 531 531 637 743 
Steun (toeslagrecht en premie)  
(€ / ha) 

350 395 395 395 395 

Totaal jaarlijks inkomen (€ / ha) 341 386 508 614 720 
Productiekost /ton 45 45 35 35 35 

Besluit

De rentabiliteit van korte-omloophout is momenteel nog marginaal. Nochtans is een 
rentabiliteitsverbetering mogelijk door de kosten te drukken door meer eigen inzet 
van de landbouwer. Ook een hogere productiviteit door het gebruik van nieuw en 
verbeterd plantenmateriaal behoort tot de mogelijkheden. Een reductie van de 
exploitatiekosten behoort ook tot de reële verwachtingen. Zoals voor de overige 
alternatieve energievormen zou een prijsondersteuning vanuit de overheid de 
kansen van houtige biomassa de nodige ruggesteun kunnen bieden. 
Anderzijds kan men ook redeneren dat de 12 ton droge stofopbrengst per ha een 
equivalent aan stookwaarde heeft van 4800 l mazout, wat bij een huidige 
mazoutprijs van 0.40 € per liter een bedrag van 1920 € per ha vertegenwoordigt. 
Na aftrek van de kosten (540 €) rest een opbrengst van 1380 € per ha, in geval de 
snippers voor eigen gebruik kunnen ingezet worden, en dit zonder energiepremie 
en toeslagrecht in rekening te brengen. 
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HET SOCIAAL DOMEIN 

Landschappelijke impact van KOH

Korte-omloophout (KOH) als bron van hernieuwbare energie heeft ook in 
Vlaanderen mogelijkheden tot uitbreiding. Het is evenwel een nieuw element in het 
landschap. De introductie er van moet dan ook met zorg gebeuren.  

Korte-omloophout bezit enkele karakteristieken die nauw aanleunen bij die van 
bos:

- Het groeit groot uit zodat het een 3-dimensionele massa vormt in het 
landschap en kan aldus het zicht belemmeren, in tegenstelling tot 
conventionele landbouwteelten 

- De snelheid waarmee KOH het landschap kan veranderen is hoog, vooral in 
het geval van het oogsten 

- Op gebied van kleur en textuur leunt het meer aan bij bomen dan bij 
veldgewassen en de seizoensveranderingen zijn er zichtbaar zoals bij bos 

- Alle leeftijdsklassen kunnen aanwezig zijn, van aanplanting tot oogst. 

Maar doordat KOH zo snel groeit, voltrekken de visuele veranderingen zich veel 
sneller dan bij gewoon hakhout of bij bos. 

In de UK wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor het landschap. Daar zijn 
dan ook per regio handwijzers ter beschikking die begeleiding bieden bij de 
inplanting van nieuwe landschapselementen. Algemeen worden enkele belangrijke 
factoren aangereikt door de Forestry Commission, om de implicaties van een 
inplanting van KOH in het landschap in te schatten. De volgende vragen kunnen 
daarbij helpen. 

- Wat zijn de karakteristieken van het omringende landschap? Is het een 
gesloten landschap, gedomineerd door hagen en bomenrijen? Of betreft het 
eerder een open landschap, waarbij juist het reliëf het uitzicht van het 
landschap bepaalt? Is dat reliëf vlak, golvend of heuvelachtig? 

- In welke mate is het landschap gevoelig voor de introductie van KOH? Meer 
concreet betekent dit dat het landschap gevoeliger is indien het vanuit veel 
richtingen en door veel mensen (vanuit wijken, wegen, paden) te zien is. 

- Betreft het een grootschalige inplanting? Grote monotone aanplantingen 
moeten vermeden worden. 

- Indien de aanplanting dan toch in een gevoelig gebied wordt geplant, welke 
maatregelen kunnen genomen worden?  

- Bevinden zich in het geplande gebied voor de aanplanting locaties die 
belangrijk zijn op het vlak van natuur, archeologie of cultuurhistorie? 

Afgaande op het landschapstype kunnen volgende karakteristieken en 
landschapsgevoeligheden erkend worden, met de daarbij horende inplanting- en 
designbeschouwingen voor KOH. 
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Landschapstype Karakteristieken Landschapsge-
voeligheid 

Inplanting en design 

Gesloten Hagen en bomenrijen 
vormen het patroon;  

Afwisselend bos en 
velden; kleinschalig, 
beperkt vertezicht;

Hoge visuele en 
ecologische 
diversiteit.

Bomen en struiken 
beperken de 
zichtbaarheid;

Gevoeligst langs 
wegen, paden en 
huizen 

Respecteer de bestaande 
perceelsindeling; 

Bouw rotatie in voor de 
oogst, voor diversiteit in 
het landschap; 

Eventueel hagen en 
bomenrijen bij 
aanleggen.

Open landschap 
met vlak reliëf 

Weinig omheinende 
elementen; 

Grootschalig
landschap; 

Lage visuele 
diversiteit.

KOH heeft lage 
visuele impact 
indien ingeplant in 
midden of 
achtergrond van het 
zicht;

Landschap kan 
grote oppervlakten 
KOH absorberen. 

Grootschalige
aanplantingen met 
rotatieoogst 
aangewezen; 

Beperk omvang oogst bij 
randen;

Behoud open delen aan 
randen, voor 
dieptezicht; 

Sluit aan bij bestaand 
bos.

Open golvend 
landschap 

Reliëf is dominant. 

Weinig afsluitende 
elementen; 

Midschalig landschap. 

Landschapsvorm 
bepaald capaciteit 
om KOH te 
absorberen;

Uitzicht wordt 
bepaald door de 
hoogte van de 
golvingen in het 
reliëf.

Laat KOH-plantingen 
aansluiten bij de 
landschapskenmer-ken 
van de topografie; 

Aanplanten op lager 
gelegen gebieden heeft 
de laagste impact; 

Vergroot de omvang 
naar de hoogte toe; 

Baseer u meer op het 
reliëf dan op de 
bestaande veldpatronen; 

Sluit aan bij bestaand 
bos.

Landschap met 
hellingen 

Bevat vaak bos en 
waterlopen; 

Veldpatronen zijn 
belangrijk; 

Medium tot 
kleinschalig 
landschap; 

Hoge ecologische en 
visuele diversiteit. 

Hoge zichtbaarheid; 

Hoge gevoeligheid. 

Identificeer eerst de 
kenmerkende punten 
alvorens KOH in te 
planten;

Plant aan met een 
onregelmatig patroon. 
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Deze bedenkingen en aanbevelingen zijn des te belangrijker naarmate er op 
grotere schaal wordt aangeplant. Momenteel is hiervoor nog niet direct te vrezen in 
Vlaanderen. In het volgebouwde Vlaanderen, doorkruist met vele wegen, zijn 
enkele vuistregels wel van belang. Nabij een weg wordt best een afstand gehouden 
van 0.5 à 1.5 maal de hoogte die bereikt wordt op moment van de oogst. Bij huizen 
behoudt men best minstens een afstand van 1.5 maal de hoogte, om beschaduwing 
te vermijden. Afwisselende oogstrotatie respecteert een afwisselend landschap. 
Hier en daar een open vlakte creëert een 3-dimensionaal patroon beter dan een 
volle muur. Een afwisselend patroon aan de zoom van de planting en verschillende 
plantrichtingen brengen afwisseling. 
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HET ECOLOGISCH DOMEIN 

Korte omloophout en besparing van CO2-emissie

Koolstofvastlegging

Algemeen

Houtige gewassen wisselen dagelijks grote hoeveelheden CO2 uit met de atmosfeer. 
Via fotosynthese wordt CO2 uit de lucht opgenomen en met energie uit het zonlicht 
omgezet in suikers. Ongeveer de helft van de opgenomen koolstof worden weer 
omgezet in CO2 door de afbraak van de suikers voor de onderhoudsademhaling, de 
overige helft wordt als biomassa opgeslagen in de delen van de plant. Door blad- 
en takval komt een deel van de opgeslagen koolstof op de bodem terecht. Ook hier 
weer komt een deel van de hierin opgeslagen CO2, vrij door vertering van het 
organisch materiaal en bodemrespiratie, maar een deel wordt vastgehouden onder 
de vorm van humus. 

De hoeveelheid koolstof die wordt opgeslagen in een ecosysteem van korte 
omloophout hangt dus af van het verschil in snelheid tussen fotosynthese, 
onderhoudsademhaling, verteringssnelheid en het vasthoudingsvermogen van de 
bodem.

Bovengrondse vastlegging

Bovengronds wordt koolstof vastgelegd in de biomassa, via het proces van de 
fotosynthese. Bij jonge planten is de fotosynthese groter dan de 
onderhoudsademhaling en de blad- en takval. Daardoor groeit de netto 
koolstofopslag stelselmatig aan. Een aanplanting van korte omloophout bouwt 
jaarlijks een hoeveelheid biomassa op ter grootte van 8 à 15 ton droge stof per 
hectare, waarbij 10 ton als een realistisch gemiddelde wordt aangehouden. Een ton 
droge stof biomassa bevat 0.5 ton koolstof (1.83 ton CO2). Gemiddeld bedraagt dus 
de bovengrondse vastlegging in een aanplanting van korte omloophout van 1 
hectare 5 ton C per jaar (18.3 ton CO2). Bij een kaprotatie van 3 jaar wordt 
gemiddeld 30 ton droge stof geoogst wat overeenkomt met 15 ton C (55 ton CO2).
Een aanplanting kan makkelijk tot 6 maal toe geoogst worden, wat een totale 
koolstofvastlegging en –export betekent van 90 ton C (330 ton CO2) over 18 jaar 
op 1 hectare.
Het proces van koolstofopslag in korte omloopbossen vertoont een ander patroon 
dan in gewoon beheerde bossen. In deze laatste bossen vormt zich mettertijd een 
evenwicht tussen de koolstofopname (via fotosynthese en bodemopslag) en 
koolstofafgifte (via onderhoudsademhaling, afbraak en bodemrespiratie). De netto 
hoeveelheid koolstof die dan opgeslagen wordt in de staande biomassa, hangt af 
van de groeisnelheid, maar ook van de boomsoort. Zo zou de maximale 
koolstofopslag in een populierenbos rond 60 ton C per hectare liggen, voor Grove 
den bedraagt dit 80 à 90 ton, Beuk kan tot 120 ton C per hectare vasthouden. Deze 
cijfers werden bekomen met het model CO2FIX (Mohren en Goldewijk, 1990; 
Nabuurs et al., 2002). 

De biomassa die van een korte omloopbos geoogst wordt, kan ingezet worden voor 
de opwekking van elektriciteit en vervangt daar fossiele brandstoffen. Bij de 
conversie naar energie komt de vastgelegde koolstof weer vrij. Maar dit bedraagt 
een hoeveelheid die voordien was vastgelegd in de biomassa, waarbij de uitstoot 
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van het equivalent CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen vermeden werd. Aldus 
is biomassa te beschouwen als een CO2-neutrale brandstof. 

Ondergrondse vastlegging

De hoeveelheid koolstof op en in de bodem van het bos is de resultante van de 
input van koolstof via strooisel, de vastlegging van organisch materiaal in de humus 
en de output via afbraak of bodemrespiratie. Een deel van het strooisel verteert 
vlug waarbij CO2 vrijkomt. Een deel wordt omgezet in stabiele humus, die slechts 
langzaam verteert en trager zijn koolstof terug afgeeft. De hoeveelheid koolstof die 
vastligt in de bodem van de terrestrische ecosystemen zou dubbel zo hoog zijn als 
de hoeveelheid die gestockeerd zit in de vegetatie. Landbouwgronden hebben een 
C-gehalte van 1 à 3 %, wat een hoeveelheid van 65 à 195 ton C per ha betekent. 
Bosbodems bezitten meestal een hoger C-gehalte, 2 à 4 %, wat neerkomt op 130 à 
260 ton C per ha.  

De aanleg van korte omloophout zou deze koolstofpools kunnen verhogen. Het is 
momenteel moeilijk te begroten over welke hoeveelheden dat gaat, aangezien de 
aanplantingen met korte omloophout van recente datum zijn. De internationale 
wetenschappelijke literatuur vermeldt onderzoek van natuurlijke bebossingen, 
aanplantingen van korte omloophout en modelleringresultaten, waar gemiddelde 
waarden van 0 tot 1.6 ton C-vastlegging per jaar en per ha worden naar voren 
geschoven.

De belangrijkste factoren die deze vastlegging (of verlies) kunnen beïnvloeden zijn: 

1. de koolstofinput in het systeem, dus de netto primaire productie, die bij 
korte omloophout vrij hoog is. 

2. de decompositiesnelheid van de verschillende koolstofpools in de bodem. Dit 
proces resulteert in de bodemrespiratie en deze wordt vooral beïnvloed door 
de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Temperatuur wordt beschouwd als 
de belangrijkste factor, aangezien de enzymatische processen voornamelijk 
temperatuur gestuurd zijn. Onder zeer natte omstandigheden zal de 
bodemrespiratie dalen door een O2-tekort. Onder zeer droge 
omstandigheden daalt ze door droogte stress. De beschaduwing door het 
gewas en het mulching effect van de litterlaag creëren een koeler en 
vochtiger conditie, wat de koolstofafbraak vertraagt. Anderzijds zou de 
globale opwarming van de aarde een toename van de bodemrespiratie tot 
gevolg kunnen hebben. Nochtans zullen die toekomstige 
temperatuurstijgingen waarschijnlijk gepaard gaan met wijzigingen in de 
neerslagpatronen, zodat daar nog geen sluitende uitspraken kunnen over 
gedaan worden.  

3. het initieel koolstofgehalte van de bodem. Dit gehalte staat in een inverse 
relatie tot de vastleggingssnelheid. Aanplanten van korte omloophout op 
landbouwgronden zou aldus in een hogere netto vastlegging resulteren. 

4. de teelttechniek, namelijk de wijze van grondvoorbereiding, oogsten en 
heraanplanten.

5. de diepte van de bodem speelt een rol bij de totale hoeveelheid die door een 
bodem kan vastgelegd worden en kan sterk beïnvloed worden door de 
energieteelt. 

De aanleg en het beheer van de planting kan de eerste 6-12 jaren in een netto 
verlies aan bodemkoolstof resulteren (source) door de verhoogde afbraak ten 
gevolge van de bodemverstoring. Dit pleit voor een bodemvoorbereiding zonder 
ploegen en met chemische onkruidbestrijding. Vervolgens zou de hoeveelheid 
bodemkoolstof stijgen ten gevolge van de input van bladval en wortels en het effect 
van de beschaduwing en de mulching. Aldus kan men over de volledige rotatie tot 
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een positief gemiddelde (sink) komen. In vergelijking met klassieke landbouw kan 
korte omloophout de bodem behoeden voor een daling van het koolstofgehalte over 
termijn. 
In de veronderstelling van een gemiddelde koolstofvastlegging van 0.5 ton C per 
jaar en per hectare over een rotatie van 18 jaar, bij een initieel koolstofgehalte van 
2 % (130 ton C per ha), zal de bodem 9 ton C per ha meer vasthouden (diepte 50 
cm, ssg 1.3 g/cm³). Dit betekent een stijging tot 2.14 %. De finale ontstronking zal 
op dat moment een verhoogde bodemrespiratie initiëren. Er zijn evenwel geen 
studies die de impact van deze ingreep begroten. 

Energiesubstitutie

Biomassa is een bron van hernieuwbare energie. Om biomassa om te zetten in bio-
energie, zijn er drie stappen te onderscheiden (Laureysens en Ceulemans, 2002): 
- de productie van de biomassa 
- het oogsten, drogen, transporteren en opslaan van het materiaal 
- de omzetting in een vloeibare brandstof, elektriciteit of warmte. 
Voor houtige teelten komen we gemiddeld tot volgende kencijfers (Garcia Cidad et 
al., 2003): 

 Eenheid Waarde 
   
Opbrengst houtsnippers ton DS / ha / j 10 
Energie-inhoud GJ / ton DS 18 
   
Bruto energieopbrengst (B) GJ / ha / j 180 
Bruikbare energie, na conversie (F) GJ / ha / j 155 
Nuttige energie (H) GJ / ha / j 122 
   
Direct energieverbruik teelt (diesel en smeermiddelen) GJ / ha / j 8 
Indirect energieverbruik teelt (productie van pootmateriaal, machines, 
kunstmest, plantenbeschermingsmiddelen) 

GJ / ha / j 3 

Totaal energieverbruik teelt (A) GJ / ha / j 11 
Netto energieopbrengst (B – A) GJ / ha / j 169 
Energieverbruik conversie (D)  14 
   
Netto bruikbare energie (F – (A+D)) GJ / ha / j 130 
Netto nuttige energie (H – (A+D)) GJ / ha / j 97 
   
Energie-efficiëntie, niveau grondstoffen (B / A)  16 
Energie-efficiëntie, niveau bruikbare energie (F / A+D)  6.2 
Energie-efficiëntie, niveau nuttige energie ( H / A + D)  4.9 

Zowel op het vlak van netto nuttige en bruikbare energie, als op het vlak van de 
energie-efficiëntie, doen houtige energieteelten het zeer goed in vergelijking met 
klassieke landbouwteelten (kuilmaïs, koolzaad, suikerbiet, wintertarwe, aardappel); 
ook miscanthus scoort goed. Belangrijk is hier bij op te merken dat dit slechts het 
geval is indien zowel de elektrische en de thermische energie in rekening worden 
gebracht. Uit onderstaande tabel (Garcia Cidad et al., 2003) komt duidelijk tot 
uiting dat het noodzakelijk is dat warmtekrachtkoppeling wordt ingeschakeld. 
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Conversierendement 
F/B (%) 

Netto rendement 
(F-D)/B (%) 

Techniek 

elektrisch thermisch elektrisch thermisch 
Co-verbranding (> 100 MWe) 37 50 34 46 
Verbranding (5 MWe) 16 69 15 65 
Vergassing (0.15-1.5 MWe) 27 53 25 50 
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Fytoremediatie met houtachtige teelten 

Fytoremediatie is de techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van planten met als 
doel:

- het verwijderen van of het verminderen van de impact van contaminanten 
op het milieu 

- het herstellen van het milieu zodat het potentieel gebruik wordt verbeterd 
- de preventie van milieudegradatie 

Bij fytoremediatie wordt dus gebruikgemaakt van planten voor het verwijderen, 
immobiliseren of bevorderen van de afbraak van verontreinigingen in bodem, water 
of slib.  

Er kunnen verschillende types van fytoremediatie worden onderscheiden:

- rhizofiltratie: verwijdering van contaminanten uit de bodemoplossing of het 
grondwater door opname en vastlegging in de wortels 

- fytorestoratie: herstel van de bodemfysische eigenschappen, zoals het 
vasthoudingsvermogen van water en voedingsstoffen 

- fyto-evaporatie: opname en omzetting in vluchtige stoffen van 
contaminanten, waarna ze via de bladeren in de atmosfeer worden 
losgelaten

- fyto-extractie: opname van de contaminant door de wortels uit de bodem en 
opslag in de bovengrondse delen van de plant, eventueel gevolgd door 
verwijdering via de oogst van de bovengrondse plantenbiomassa 

- fytostabilisatie: immobilisatie van de contaminant ter plekke in niet-
biobeschikbare vorm, wat verdere verspreiding in de omgeving beperkt 

- fytodegradatie: degradatie van de contaminant naar een onschadelijke vorm 
ten gevolge van de aanwezigheid van planten. 

De hier bedoelde contaminanten kunnen zowel schadelijke polluenten zijn (zoals 
zware metalen) als nutriënten (bijvoorbeeld stikstofoverlast).
Naargelang de soort vervuiling zal één van bovenstaande remediatietypes 
aangewend worden. 

Bij een vervuiling met zware metalen kunnen twee opties gevolgd worden:

- fyto-extractie: door gebruik te maken van vegetatie die de zware metalen 
bovengronds accumuleert, kunnen de polluenten via oogst geëxporteerd 
worden. Anderzijds worden zij hierdoor biobeschikbaar gemaakt en kunnen 
aldus verder in het milieu verspreid raken. 

- fytostabilisatie: Aanplantingen op verontreinigde gronden kunnen 
functioneren als schermbos, waarbij de verontreiniging van de omgeving 
afgeschermd wordt en de kringloop van metalen binnen het bosecosysteem 
gecontroleerd kan verlopen. De aanplanting met bomen leidt in bepaalde 
gevallen tot een verhoogde verdamping, waardoor het neerwaarts 
watertransport en dus de kans op uitloging van metalen daalt. Centraal 
staat de stelling dat een schermbos op een verontreinigde site op een 
dusdanige manier kan beheerd worden dat er geen noemenswaardige 
negatieve verschijnselen optreden naar de omgeving toe. 
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Fyto-extractie

Fyto-extractie is een langzaam proces en beslaat dus een lange tijdsperiode. Ook 
beperkt ze zich tot de wortelzone van de plant. In tegenstelling tot 
saneringsmethoden zoals chemische bodemdecontaminatie en afgraving, blijven bij 
fyto-extractie de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid, de bodemflora en 
fauna, en de chemische eigenschappen zoals zuurgraad en voedingsstoffen 
nagenoeg onveranderd. 
Een ideale plant voor metaalfyto-extractie zou de volgende karakteristieken moeten 
hebben   

1. sterke accumulatie van zware metalen in de bovengrondse biomassa; 
2. tolerantie voor de geaccumuleerde metaalconcentraties; 
3. een hoge biomassaproductie;
4. makkelijk oogstbaar; 
5. goede economische waarde. 

Houtachtige teelten van populier en wilg blijken aan deze eigenschappen te 
voldoen. Vandaar dat de toepassing van korte-omloophout op dergelijke vervuilde 
sites een mogelijke denkpiste is. Hier wordt dieper ingegaan op het tolerantie- en 
accumulatievermogen van populier en wilg ingegaan. (Eigenschappen nr. 3, 4 en 5 
worden op andere plaatsen in dit rapport uitgebreid besproken.) 

Een aantal wilgen- en populierensoorten bezitten de eigenschap om hoge gehalten 
aan metalen te accumuleren in bovengrondse delen, maar er bestaat een grote 
variatie tussen verschillende wilgensoorten, variëteiten en klonen en hun 
opnamecapaciteit van metalen. Bij de salix spp. blijken S. viminalis en S. 
dasyclados hoge gehaltes van Cd en Zn te kunnen opslaan. S. cinerea neemt veel 
Cd en Pb op. Volgens Meers (2005) zijn Salix dasyclados ‘Loden’, Salix schwerinii 
‘Christian’ en Salix fragilis ‘Belgisch Rood’ beloftevol voor de extractie van Cd en 
Zn. Vandecasteele et al. (2004) neemt hoge Cd en Zn opname waar voor S. 
viminalis ‘Aage’ en S. fragilis ‘Belgisch Rood’. Bij onderzoek aan populier bleken de 
klonen Balsam Spire (P. trichocarpa x P. balsimifera) en Wolterson (P. nigra) 
daartoe best geschikt (Laureysens, 2004). 
Bovendien accumuleren ze meer zware metalen in de bladeren en in de schors, met 
een gelijkaardige concentratie, dan in het hout. De concentratie in de bladeren 
loopt vooral op tegen het einde van het groeiseizoen. Dit fenomeen heeft voor 
gevolg dat een efficiënte fyto-extractie gepaard moet gaan met een verwijdering 
van de bladeren. Dit kan door jaarlijks te oogsten met het blad, wat een hypotheek 
kan leggen op het heruitschieten van de stobben. Uitgebreid onderzoek naar 
geschikte klonen moet hierop nog uitgevoerd worden. Verwijderen van de bladeren 
na de bladval vergt ook nog technisch onderzoek. Deze verwijdering moet wel kort 
na de bladval gebeuren aangezien bladeren van wilg, maar vooral populier snel 
ontbinden met de vorming van een milde mull humus. Bovendien zal in geval van 
bladverwijdering een hoge nutriëntenexport plaatsgrijpen, zodat onderzoek naar 
gepaste bemesting noodzakelijk is.  
Verwijderen van zware metalen via fyto-extractie blijkt het meest efficiënt voor Cd, 
met grote variaties tussen de diverse klonen en bodemtypes. Vandaar dat hier 
voornamelijk op de fyto-extractiepotenties voor Cd zal ingegaan worden. De 
literatuur vermeldt voor wilg en populier extractiepotenties van 5 tot 34 g Cd per 
ha en per jaar, wat een reductie van de concentratie in de toplaag (25 cm) 
betekent van 0.001 tot 0.01 mg per kg grond. Het mee verwijderen van de 
bladeren zou het extractiepotentieel kunnen verdrievoudigen en de saneringstijd 
dan ook drastisch kunnen verlagen. Voor een matig verontreinigde grond (5 mg Cd 
mg/kg) zou het de saneringsperiode ( tot een concentratie van 2 mg Cd/kg) van 
136 jaar op 50 jaar kunnen brengen. 
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Zeer belangrijk in het hele proces is de biobeschikbaarheid van de zware metalen in 
de bodem. Alleen stoffen die zich in opgeloste vorm in het poriewater bevinden 
kunnen door de planten via het wortelstelsel worden opgenomen. In zandige 
bodems (grote korrelgrootte) met lage gehalten aan organisch stof zijn relatief 
weinig bindingsplaatsen voor positieve ionen, en komen zware metalen meer in 
opgeloste vorm voor, terwijl zware metalen in kleiige bodems (kleine korrel) meer 
in gebonden toestand voorkomen, en dus minder beschikbaar zijn voor 
organismen. Bij een lage pH neemt de concentratie positief geladen waterstofionen 
(H+) in de bodem toe. Deze ionen concurreren met zware metalen om 
bindingsplaatsen, waardoor de oplosbaarheid, en daarmee de beschikbaarheid van 
zware metalen voor organismen toeneemt. Tussen metalen bestaat er een verschil 
in de mate waarin zij complexen met bodemdeeltjes en organische stof. Cadmium 
blijkt mobiel te zijn ten opzichte van andere zware metalen. 

In geval fyto-extractie met Korte Omloophout van populier of wilg een haalbare 
kaart is als saneringsmethode, bezit ze nog enkele bijkomende troeven, die de 
multifunctionaliteit verhogen en die op andere plaatsen in dit rapport uitgebreid aan 
bod komen: 

- Het biedt de landbouwer een alternatieve teelt in verontreinigde gebieden, 
waar de teelt van voor consumptie bedoelde gewassen niet meer 
verantwoord is 

- Het teeltproduct levert een CO2-neutrale brandstof die de verplichtingen 
t.o.v. het Kyotoprotocol helpt realiseren (Vlaams Klimaatplan 2006-2012) 

- De teelt is milieuvriendelijker dan klassieke landbouwteelten, door het lager 
gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, wat de biodiversiteit ten 
goede komt. Bovendien blijken deze teelten hoge nutriëntengehaltes te 
kunnen verwerken, wat een bufferende werking naar het grondwater kan 
betekenen. 

- De aanplantingen brengen een diversiteit in het landbouwlandschap. 

De concentratie aan Cd in de biomassa is kloonafhankelijk. Voor wilg werden 
concentraties in de stammen gevonden van 0.2 tot 8.5 mg per kg droge stof. In 
bladeren is de concentratie het hoogst vlak voor de bladval en bedraagt dan 10 à 
15 mg per kg droge stof. Voor steenkool bedraagt dit gemiddeld 0.11 mg per kg 
droge stof. Bij de energetische valorisatie van biomassa geoogst na fyto-extractie 
zullen derhalve beveiligingsmaatregelen, afhankelijk van de gebruikte techniek, 
tegen de verspreiding van de zware metalen nodig zijn. 

Energetische valorisatie van de houtige biomassa bij fyto-extractie

Verbranding: 

Verbranding is een thermisch proces waarbij materiaal met een overmaat zuurstof 
(lucht) wordt verhit waarbij het omgezet wordt in CO2 (kooldioxide) en H2O
(water). Het hete gas dat daarbij ontstaat kan worden gebruikt om elektriciteit op 
te wekken met een stoomturbine. In geval van co-verbranding met steenkool of 
ander vervuilde brandstof, zal de aanwezigheid van de zware metalen in de 
biomassa verwaarloosbaar zijn. Zo ook wanneer biomassa wordt meegestookt in 
een afvalverbrandingsoven met energierecuperatie, om een evenwichtige calorische 
samenstelling te verkrijgen, zal de belasting van de zware metalen in de biomassa 
onbelangrijk zijn. Wanneer echter de conversie naar energie uitsluitend met 
biomassa wordt gevoed, moet er wel rekening gehouden worden met de 
aanwezigheid van de zware metalen. 
Alle elementen worden bij biomassaverbranding uiteindelijk afgevoerd in de 
rookgassen of in de as. Tijdens de verbranding vormen de zware metalen 
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gasvormige componenten die uiteindelijk als de temperatuur vergenoeg gezakt is 
neerslaan op vliegasdeeltjes. Bij het verbrandingsproces heeft de temperatuur dus 
de grootste invloed op het gedrag van de zware metalen. Het is dan mogelijk een 
groot gedeelte van de zware metalen af te vangen en uit de kringloop te halen. 
Door vliegas gescheiden te houden van de andere asstromen kan een groot 
gedeelte van deze zware metalen afgevangen worden. De resterende asstromen 
kunnen terug op het land gebracht worden om zodoende de elementenkringloop zo 
veelmogelijk gesloten te houden. Kwik (Hg) blijft gasvormig en zal daardoor via de 
rookgassen uitgestoten worden. Maar 2 tot 10% van de as is vliegas.  
Voor het cadmium (Cd), lood (Pb) en zink (Zn) blijkt 63% van het Cd, 51% van het 
Pb en 48% van het Zn zijn afgezet in het vliegas dat 6,5% van de totale 
hoeveelheid as is. Vliegas kan hierbij dienen als grondstof voor de industrie of voor 
metaal terugwinning gebruikt worden.  

De concentratie van Cd, Zn en Pb in het stofas is 1,2 tot 2,0% hoger in vergelijking 
met het vliegas. De hoeveelheid stofas is echter veel kleiner ten opzichte van de 
hoeveelheid vliegas waardoor deze stroom van veel minder belang is. 

Vergassing:

Vergassing is een thermisch proces waarbij het materiaal ontleedt in de 
aanwezigheid van een geringe hoeveelheid zuurstof. Die hoeveelheid zuurstof wordt 
zo gekozen dat het proces voldoende warmte levert om op gang te blijven. 
Typische temperaturen bij de vergassing van biomassa liggen tussen de 800-
1000°C. Vergassing levert een gas op dat kan worden gebruikt om energie mee op 
te wekken. Bij vergassing spelen dezelfde processen een rol bij de depositie van 
zware metaal componenten in de assen. Ook hier geldt dat de gasvormige metaal 
verbindingen neerslaan op vliegasdeeltjes indien de temperatuur vergenoeg gezakt 
is. Het zal daarom voor een groot gedeelte van de proces condities afhangen in 
hoeverre zware metalen in de vliegas gevangen worden. 

Pyrolyse:

Pyrolyse is een thermisch proces waarbij materiaal ontleedt in de afwezigheid van 
zuurstof. Pyrolyse vindt plaats bij temperaturen vanaf ongeveer 300°C. Bij pyrolyse 
worden gas (waaruit energie kan worden opgewekt), teer en een vast residu 
gevormd als productstromen. Het vaste residu bevat het grootste gedeelte van de 
metalen.
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Hydrologie en nutriënten 

Waterverbruik

Uit onderzoek in de UK blijkt dat korte-omloophout (KOH) vrij veel water verbruikt: 
in de zomermaanden het meest van alle vegetatie, op jaarbasis wordt het alleen 
door coniferen voorafgegaan. Aldus blijkt dat bij een jaarlijkse gemiddelde neerslag 
van 700 mm, populieren-KOH 600 mm water verbruikt, dit in vergelijking met 400 
mm voor gerst of tarwe, 475 mm voor loofhout en 650 mm voor den. Het 
waterverbruik van wilg is allicht vergelijkbaar met dat van populier. Zweeds 
onderzoek op wilg heeft uitgewezen dat een aanplanting op een vruchtbare bodem 
behoefte heeft aan een neerslag gedurende het groeiseizoen van 550 mm, om een 
bevredigende opbrengst van 12 ton droge stof per jaar en per hectare te behalen. 
Plantingen in gebieden met een lagere neerslag zullen verminderde groei vertonen 
als ze aangeplant zijn op ondiepe bodems. Een neerslag gedurende het 
groeiseizoen die lager is dan 300 mm zal in alle gevallen tot groeivermindering 
leiden. 

Dit hoge waterverbruik is de resultante van een hoge transpiratie en een hoge 
interceptie.  
De transpiratie is de hoofdcomponent van het waterverbruik en is vooral het gevolg 
van een hoge stomatale geleidbaarheid, en minder van de hoge bladoppervlakte. 
De hoge transpiratie kan zelfs lang doorgaan in droge periodes als de planting is 
aangelegd op een standplaats met diepe bodem. Korte-omloophout zou gemiddeld 
500 mm per jaar transpireren, in vergelijking met Es en Beuk die gemiddeld 350 en 
390 mm transpireren. Alleen in zeer droge jaren (cf. 1976) zakt het waterverbruik 
naar het niveau van grasland. Een aanplanting met de populierenkloon ‘Beaupré’ 
bleek tot op 3 m diepte water op te nemen.  
De transpiratie is natuurlijk het hoogst bij de 3-jarige scheuten (in geval van een 3-
jaren rotatie), maar is al redelijk hoog bij de 2-jarige scheuten. Eenjarige scheuten 
transpireren 50 % ten opzichte van de 3-jarige scheuten. Bij min of meer 
grootschalige aanplantingen is het dus interessant om de oogstkappingen te 
spreiden in de tijd.  
De interceptie waarden zijn vergelijkbaar met gewoon loofhout, en dit ten gevolge 
van de hoge bladoppervlakte. Ze bedraagt 21 % gedurende het groeiseizoen en 14 
% over het hele jaar bekeken.  

Bij de standplaatskeuze voor KOH blijkt dat de diepte van de bodem een veel 
belangrijkere eigenschap is dan het type bodem. Dit is te verklaren door het 
vermogen van KOH om een zeer efficiënt wortelstelsel uit te bouwen. Het is dus bij 
de aanleg van een aanplanting in een gebied met beperkte neerslag vooral 
belangrijk dat de stekken een goed wortelstelsel kunnen aanleggen bij vestiging. 
Eventueel bevloeiingen kunnen dit mogelijk maken. Alhoewel hiervan de 
economische relevantie misschien niet duidelijk is.
Het hoge waterverbruik van KOH kan ook zeer nuttig zijn, bijvoorbeeld in 
moerassige gebieden, in gebieden gevoelig voor overstromingen of voor stabilisatie 
in erosiegevoelige gebieden. Wilg is in staat om langere tijd overstroming te 
verdragen, populier daarentegen kan daar minder tegen, maar verdraagt wel een 
ondiepe watertafel. 
Indien men het hoge waterverbruik van KOH wil milderen, zal de meest effectieve 
methode er uit bestaan nieuwe variëteiten te ontwikkelen en aan te planten, die 
een efficiënter waterverbruik hebben. Bovendien blijkt dat de evaporatie minder 
hoog is bij grote blokken, dan bij vele kleine blokjes. Dit is te wijten aan het 
randeffect: bomen aan de rand ontvangen meer straling en ondervinden ook 
minder competitie van hun buren. Daardoor worden ze groter en vormen grotere 
bladeren en zullen aldus meer water evaporeren. Ook de richting ten opzichte van 
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de meest voorkomende wind speelt een rol: plantingen die er loodrecht op zijn 
ingeplant, evaporeren meer.

Waterkwaliteit

De impact van KOH op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater hangt van 
vele factoren af, zoals het voormalig landgebruik, bodemtype, hydrologisch regime 
en het voormalig en toekomstig gebruik van meststoffen en pesticiden. Op goede 
landbouwgrond zal de impact van KOH steeds heilzaam zijn, aangezien dit een 
lager gebruik van pesticiden en meststoffen impliceert, in vergelijking met de 
gewone landbouwactiviteit.  

Na het installatiejaar is de noodzaak van herbicide minimaal geworden. Eventueel 
gebruik van insecticiden, bijvoorbeeld tegen wilgenhaantjes, breken snel af in de 
grond en hebben maar een minimale impact op de waterkwaliteit.  

Wat betreft de impact op nitraatuitloging naar het grondwater, zijn de zaken niet zo 
eenduidig. In onze gebieden is er een zekere atmosferische input van stikstof. 
KOH-plantingen die reeds verscheidene jaren zijn geïnstalleerd en die niet bemest 
worden, hebben in hun drainagewater een zeer lage nitraat-stikstofconcentratie, 
vergelijkbaar met dat van onbemest gasland. Er kan gesteld worden dat de 
nitraatuitloging lager is dan 15 kg N per jaar en per ha, en waarschijnlijk zelfs 
minder dan 5 kg. De concentratie in het grondwater in gebieden die voldoende 
neerslag ontvangen zou aldus beneden 3 ppm nitraatstikstof blijven, mogelijks zelfs 
beneden 1 ppm. 
Wanneer door het vroeger landgebruik er een zware erfenis is van stikstof of 
nitraten, blijkt dat een nieuw geïnstalleerde KOH niet in staat is om de eerste jaren 
de nitraatuitloging te milderen tot een laag niveau. Toepassen van afvalwater zal de 
nitraatuitloging zelfs verhogen, maar bij korte, alleenstaande toepassingen zou dit 
slechts beperkt zijn en zeker minder dan onder klassieke landbouw. De toepassing 
van afvalwater blijft aldus best beperkt tot 10 à 20 mm per jaar. Wat betreft de 
toepassing van bemesting, stikstofbemesting in het bijzonder, gaf onderzoek uit 
Zweden en Denemarken aan dat een jaarlijkse toepassing van 70 à 100 kg N per 
ha geen overdadige nitraatuitloging veroorzaakt, op voorwaarde dat de planting al 
goed gevestigd is, dus na het eerste jaar. KOH kan gebruikt worden voor de 
behandeling van gemeentelijk afvalwater, uitloogwater van storttereinen of 
landbouwdrainagewater. Ook als buffer langs rivieren die palen aan akkerlanden 
kan KOH aangeplant worden als bescherming tegen nutriënten en sedimenten 
runoff. 

Bronnen

Hall, R.L., Allen, S.J., Rosier, P.T.W., Smith, D.M., Hodnett, M.G., Roberts, J.M., 
Hopkins, R., Davies, H.N., Kinniburgh, D.G., Gooddy, D.C., 1996. Hydrological 
effects of short rotation coppice. ETSU B/W5/00275/REP, Report to ETSU for DTI by 
Institute of Hydrology & BGS, Wallingford. 204 p. 

Hall, R.L., 2003. Short rotation coppice for energy production, hydrological 
guidelines. B/CR/00783/GuidelinesSRC URN 03/883. DTI.  



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 149 - 

Besluit
- Korte omloophout is een hernieuwbare energiebron die bovendien CO2 vastlegt
- Het gebruik van korte-omloophout voor de productie van energie heeft een zeer 

lage netto CO2 uitstoot 
- De teelt behoeft een veel lagere input van chemicaliën in vergelijking met 

conventionele akkerteelt 
- Ten opzichte van klassieke landbouw kent het ook een verhoogde biodiversiteit 
- De aanplantingen kunnen ook aangewend worden voor de zuivering van 

afvalwater
- De aanplantingen betekenen een buffering tegen doorslag van nitraten naar het 

grondwater 
- Door de mogelijkheden van fytoremediatie heeft korte-omloophout een 

meervoudig ecologisch voordeel. 
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HET TECHNISCH DOMEIN 

In Vlaanderen zijn slechts enkele aanplantingen met korte-omloophout aangelegd 
en de ervaring is dus zeer beperkt. Bovendien betreft het hier voornamelijk 
aanplantingen met wetenschappelijke doeleinden, die samengesteld zijn uit veel 
verschillende klonen.  
Technische documentatie over aanleg, beheer en oogst is schaars in Vlaanderen. 
De overheid in de UK stimuleert korte-omloophout heel nadrukkelijk en voorziet 
dan ook in uitgebreide informatie. 
We geven hier een samenvatting van de voornaamste beheermaatregelen, 
aangevuld met eigen ervaringen. 

Aanleg

Standplaatskeuze: heel wat bodems zijn geschikt, maar aangezien de gebruikte 
boomsoorten wilg en populier zijn is een rijke leemhoudende bodem met een goede 
watervoorziening ideaal, niet te zuur (pH 5.5 – 7). Extremen moeten vermeden 
worden: waterverzadigd of zeer droog. In dit laatste geval kan er eventueel 
bevloeiing voorzien worden. 

Locatie: bij de aanleg is het aangewezen aandacht te hebben voor de inplanting in 
het landschap: de beplanting wordt tot 8 m hoog en heeft daardoor een duidelijke 
visuele impact. Bovendien moet een landbouwer rekening houden met de 
wetgeving: alleen buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden wordt korte-omloophout 
als een landbouwgewas beschouwd, er binnen valt het nog steeds onder het 
Bosdecreet.

Bodemvoorbereiding: is van cruciaal belang, maar wordt te vaak over het hoofd 
gezien. Korte-omloophout is gebaat met een goede doorworteling. In de herfst 
moet er geploegd worden tot 30 cm diep, in geval van een ploegzool is zelfs 
diepploegen nodig, en zo laten overwinteren. Vervolgens in het voorjaar wordt er 
gefreesd en vlak voor de aanleg wordt het terrein mooi effen geëgd. 

Onkruidbestrijding: is zeer belangrijk en ook cruciaal voor de slaagkansen. Best 
wordt een herbicide toegepast in het najaar voor het ploegen. Ook bij de aanleg 
moet het veld compleet vrij zijn van onkruid en dat moet zo blijven tot de planten 
de bodem voldoende overschaduwen. In het voorjaar wordt opnieuw een herbicide 
toegepast voor het eggen. Dan kan de planting uitgevoerd worden. Best wordt 
hiervoor glyfosaat gebruikt. Na de planting moet er ook nog onkruidbestrijding 
gebeuren. Dit kan mechanisch (wiedeggen) ofwel chemisch met een ‘voor-opkomst’ 
product.

Plantmateriaal: de meeste ervaring is opgedaan met wilg en in Zweden zijn al 
diverse klonen op de markt. Er is nog onderzoek vereist om na te gaan welke van 
deze klonen ook onder onze klimaatomstandigheden goed performen. In 
Vlaanderen zijn ook al beperkte ervaringen met populier. Ook Nederland heeft in 
zijn proefplantingen al heel wat ervaring opgedaan met wilg en populier.  
Men gebruikt kortstekken van 20 à 25 cm. In gronden met een beperkte of diepe 
waterreserve kan het gebruik van langstekken overwogen worden (35 à 50 cm). 
Nadelen hieraan zijn echter dat de plantmachines hierop niet voorzien zijn en dat 
dit plantenmateriaal duurder is. Het is belangrijk om de stekken te beschermen 
tegen uitdroging. Daarom kan het goed zijn om de basis van de stekken een dag op 
voorhand in water te plaatsen. Om het ziekterisico te spreiden is het aan te raden 
meerdere klonen te gebruiken. Er is de mogelijkheid om in blokken aan te planten 
per kloon. Maar ook intieme mengingen zijn mogelijk. Indien een bepaalde kloon 
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dan toch afsterft worden de opengevallen plaatsen vlug ingenomen door de overige 
planten, waardoor de verliezen meer dan gecompenseerd worden. 

Plantingdesign: er is een tendens om naar een hoger aantal stekken per ha te 
evolueren. Bovendien moet men rekening houden met de design van de 
oogsttoestellen. Meestal worden tweelingrijen aangelegd met 0.75 m tussen de 
rijen en 1.5 m tussen de gekoppelde rijen. De afstand in de rij varieert van 0.90m 
(10 000 stekken per ha), over 0.60 m (15 000 stekken per ha) tot zelfs 0.30 m (30 
000 stekken per ha). 

Planting: in Zweden is er reeds specifieke uitrusting ontworpen, zoals de 
stepplanter. Hier wordt er gewerkt met poten, die in de grond geschoten worden en 
net boven de grond afgesneden tot stekken. Ook een preiplanter kan gebruikt 
worden, die evenwel wat moet bijgesteld worden opdat de stekken diep en stevig 
genoeg geplant worden. 
De planting gebeurt het best in het voorjaar. 

Beheer

Onkruidbestrijding: zeker gedurende het eerste jaar moet het terrein onkruidvrij 
gehouden worden, wat hierboven al vermeld werd. Maar telkens na elke oogst moet 
dat dus ook gebeuren. Dit kan ook weer chemisch of mechanisch. 

Afzetten: om een goede uitstruiking te verkrijgen worden vaak de planten op het 
einde van het eerste groei-jaar afgesneden. Dit kan gebeuren met een cirkelmaaier 
(weidebloter). Vooral bij wilg zal dat een fel uitstruikend effect hebben, bij populier 
veel minder. Deze ingreep betekent evenwel een uitstel in de standplaatsbezetting, 
is kostelijk en vereist alweer een langere periode het gebruik van herbiciden. 
Bovendien blijkt wilg al uit zichzelf sterk uit te struiken. En populier bezit zo een 
sterke apikale dominantie, dat na terugsnijden er toch vaak maar 1 tot 2 scheuten 
doorgroeien. De beslissing om dat te doen zal afhangen van de mate van 
onkruidbezetting. En als bij wilg er meer dan 5 scheuten van 3 meter per stoel 
aanwezig zijn, is de ingreep niet nodig. Langs de andere kant kan de 
beschikbaarheid van oogstmachines die zware diameters kunnen verwerken, ook de 
beslissing beïnvloeden. Een regel die soms gehanteerd wordt is dat indien de 
standplaats onkruidvrij is en indien er een overleving is van meer dan 90 % en 
indien elke stoel meer dan 5 scheuten van 3 m heeft, de praktijk van het 
terugsnijden niet nodig is. 

Bestrijding: aanplantingen met wilg en populier kunnen belaagd worden door 
insecten, o.a. wilgenhaantjes. Die kunnen op korte tijd heel wat blad wegvreten. 
Toepassen van een insecticide is mogelijk, maar moeilijk, milieuonvriendelijk en 
wellicht oneconomisch. Hetzelfde geldt voor de toepassing van fungiciden bij 
aantastingen met roest. Een goede kloonmengeling is hier een meer effectieve 
maatregel.

Bemesting: toepassen van een bemesting met kunstmest wijzigt het koolstof- en 
energiebudget van kort-omloophout, aangezien de productie er van veel energie 
verbruikt en CO2 uitstoot. Bovendien betekent het een kost. Noodzaak tot 
bemesting hangt uiteraard af van de rijkdom van de standplaats. Het is natuurlijk 
ook zo dat elk jaar een deel van de opgenomen nutriënten terugkomen via het 
blad. Alleen het hout wordt geëxporteerd. Ook is er input van atmosferische 
stikstof. In plaats van standaard te bemesten, is het nuttig af en toe een 
bodemanalyse uit te voeren, om de eventuele bemestingsnood vast te stellen. Een 
alternatieve mogelijkheid is het gebruik van afvalwater of dierlijke mest.  
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Oogst

Traditioneel wordt korte-omloophout geoogst in een cyclus van 2 à 4 jaar. 
Maximale biomassa-aanwas wordt gerealiseerd op de moment dat het 
bladerscherm gesloten is. Bij rigoureus groeiende wilgenvariëteiten die vanzelf 
gemakkelijk uitstruiken kan dit in bepaalde gevallen al na 2 jaar zijn. Bij populier 
die minder vertakt en eerder zwaardere stammen vormt, zijn er gevallen bekend 
dat tot 70 % meer biomassa gevormd werd met één 4-jarige cyclus, in vergelijking 
met twee 2-jarige cycli. 

De hoeveelheid oogstbare biomassa is afhankelijk van het beheer, de standplaats 
en de geschiktheid van de soort en de kloon. Bij goed management mag men een 
aangroei verwachten van 8 à 15 ton droge stof per jaar en per hectare. Als 
gemiddelde nemen we 12 ton aan, wat dus 36 ton droge stof betekent per oogst. 
Meestal wordt na de eerste cyclus niet de maximum productie gehaald. Een 
gemiddelde aangroei van 8 ton droge stof per jaar en per ha, brengt de oogst op 24 
ton droge stof voor de eerste cyclus. 

Oogsten: er zijn twee oogstsystemen: de stammetjes worden afgesneden en 
vervoerd om aan de lucht te drogen en later gechipped te worden; de stammetjes 
worden afgesneden en ter plaatse gechipped. Dit laatste blijkt het meest efficiënt te 
zijn. Daartoe wordt een omgebouwde maïshakselaar gebruikt. De Claas Jaguar is 
daar in de bekendste. Er kunnen telkens 2 rijen tegelijkertijd geoogst worden.  

Transport: het is natuurlijk steeds gunstig om de plantingen dicht bij de 
verwerkende eenheid te hebben, want transportkosten kunnen de financiële balans 
zwaar benadelen.  

Ontstronken: men gaat er van uit dat een planting 6 à 7 keer kan geoogst worden. 
Wil men dan een nieuwe planting met korte-omloophout aanleggen of terug keren 
naar reguliere landbouw, dan moeten de stronken er uit. Er zijn verschillende 
manieren om dit te doen. Na de oogst behandelt men de teruggroei met een 
herbicide; vervolgens worden de stronken geploegd. Dit is een goedkope methode, 
maar is niet altijd toepasbaar bij populier, die dieper wortelt. De stronken kunnen 
verwijderd worden met een grondgraafmachine. Krachtige stronkenfrezen zijn zeer 
geschikt voor dit werk. 
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Conclusies en aanbevelingen korte-omloophout in 
Vlaanderen

Huidige situatie in Vlaanderen

De productie van korte-omloophout staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. 
Nochtans is de interesse reeds lang latent aanwezig. Telkens wanneer ten gevolge 
van een oliecrisis de olieprijzen stijgen, stijgt ook de belangstelling voor 
alternatieve energiebronnen, waaronder biomassa. Momenteel zijn we opnieuw in 
een dergelijke situatie. Bovendien zijn er nu ook enkele andere promotionele 
omstandigheden van kracht. Er is de opwarming van de aarde, die wordt 
toegewezen aan de hoge CO2-uitstoot door menselijke activiteit. Energieopwekking 
met niet-fossiele brandstoffen behoort tot een van de maatregelen om deze ‘Global 
Change’ tot staan te brengen. Biomassa blijkt een van de alternatieve brandstoffen 
met de grootste toekomstmogelijkheden. Bovendien kampt de Westerse landbouw 
met een productiesysteem van overschotten, zodat alternatieve teelten een 
uitkomst kunnen bieden voor de landbouwer. Tot slot zijn heel wat 
landbouwgronden dermate vervuild door industriële activiteiten, dat enkel non-food 
gewassen aan deze gronden nog enige economische return kunnen geven. De 
mogelijkheid van fytoremediatie biedt het perspectief dat deze gronden op termijn 
gesaneerd worden en weer voor bepaalde voedingsgewassen kunnen ingezet 
worden.

De grootste actuele stimulans voor de productie van biomassa is de verplichting 
van de energieproducenten om een aandeel ‘groene energie’ op te wekken. 
Hierdoor is de jacht op de biomassa geopend. In eerste instantie betreft het hier 
houtafval uit binnenland (containerparken, houtverwerkende industrie, 
snoeiafval,…) en buitenland (olijfpitten, pellets,…). Maar uit studies blijkt dat deze 
hoeveelheid naar de toekomst niet toereikend zal zijn en dat het vervoer over grote 
afstanden economisch en ecologisch niet houdbaar is. De meerjarige teelt van 
houtige biomassa kan dus een plaats veroveren in het gamma van 
biomassaleveranciers.  

Problemen en belemmeringen

Behalve enkele experimentele aanplantingen is er geen productie van korte-
omloophout in Vlaanderen. Wat zijn de voornaamste barrières die het 
grootschaliger aanleggen van KOH tegenhouden? Er wordt veel geopperd dat 
Vlaanderen veel te klein is voor een dergelijke teelt en dat het spanningsveld rond 
het grondgebruik er de oorzaak van is dat dit hier niet doordringt. We menen niet 
dat dit een verklaring kan zijn. Biomassa is een product waar vraag naar is, de 
productie ervan zal dus zijn afzet vinden. Bovendien is de beperkte 
productiemogelijkheid door de ruimteschaarste een valse redenering. In dergelijke 
studies worden steevast berekeningen gemaakt hoeveel hectaren zouden moeten 
beplant worden om bijvoorbeeld alle alternatieve energie voor Vlaanderen te 
leveren (bijvoorbeeld: “de helft van het Vlaamse landbouwareaal is nodig om de 
vereiste 6 % van de elektriciteit uit hernieuwbare energie van houtige biomassa te 
produceren”, Garcia Cidad et al, 2003). Nergens is gesteld dat dit geleverd moet 
worden met één bron van biomassa (of een andere vorm van alternatieve energie). 
Alle bijdragen zullen nodig zijn.  
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Het betreft hier eenvoudigweg een marktgebeuren. Een product wordt geteeld en 
vermarkt als het aan enkele voorwaarden voldoet: de geboden prijs is voldoende 
en de afzet is verzekerd. En het is allicht daar dat de knelpunten liggen. 

Een aanplanting met korte-omloophout is een aanplanting die zowat 20 jaar 
meegaat. Dat heeft onmiskenbaar voordelen: eenmaal aangeplant is een opbrengst 
verzekert gedurende 20 jaar. Maar dit houdt ook nadelen in: de bestemming van 
de grond ligt voor deze lange periode vast; vroeger rooien, indien men dit om een 
of andere reden zou wensen te doen, doet een deel van de investering verloren 
gaan. Dus is men de hele periode gebonden aan de prijs die voor het product 
betaald wordt. Momenteel is er nog geen evenwicht ontstaan op de biomassamarkt, 
noch in de aanvoer- en verwerkingshoeveelheden, noch in de prijsvorming. 
Waarschijnlijk ligt daar het grootste knelpunt: de zekerheid van de economische 
onderneming. Dat is vooral te verklaren in het kader van het hervormde 
landbouwbeleid. Waar men vroeger een verzekerde prijs kreeg voor een bepaalde 
hoeveelheid productie, is er nu een vergoeding per oppervlakte. De rest van het 
inkomen moet komen van de opbrengst van het gewas op de vrije markt. En dat is 
juist nog een onzeker feit voor houtige biomassa. Er is wel een premie voorzien 
voor de teelt van energiegewassen (45 € per ha), maar dit bedrag is te klein om 
overtuigend te zijn. 

Perspectieven

Welke plaats kan korte-omloophout in Vlaanderen innemen? Is KOH überhaupt op 
zijn plaats in Vlaanderen? Wij menen dat KOH, net zoals tal van andere teelten, een 
interessante, alternatieve teelt betekent voor de landbouwer. Zeker sinds de 
juridische barrières zijn opgeruimd en KOH niet meer is onderworpen aan het 
Bosdecreet, kan KOH ingeschakeld worden in het landbouwbedrijf. Het vraagt wel 
een enigszins aangepaste mentaliteit van de landbouwer, die hierbij wat meer op 
lange termijn zal moeten denken. 
Ook op ecologisch vlak wordt met deze teelt een interessant alternatief 
binnengehaald. Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is sterk 
gereduceerd in vergelijking met traditionele teelten. Het goed ontwikkeld 
wortelstelsel van deze blijvende teelt is een efficiënte erosiebestrijding. De rotatie 
van 2 à 4 jaren geven ook betere kansen aan de ontplooiing van biodiversiteit. 
Rotatieoogst biedt de kans aan de dieren om steeds beschutting te vinden. 

Aanbevelingen

Hoe kunnen dan de knelpunten aangepakt worden, om een echte doorbraak van 
korte-omloophout in Vlaanderen mogelijk te maken?  
Zoals gesteld is de zekerheid op de markt een van de grootste knelpunten. Indien 
de elektriciteitproducenten zelf van een zekerheid van levering van biomassa willen 
voorzien worden, zouden zij diezelfde zekerheid aan de biomassaproducenten 
kunnen bieden. Naar het voorbeeld van de UK, zou een vorm van contractteelt een 
oplossing kunnen bieden: een afnamezekerheid binnen een gegarandeerde 
prijsmarge, en dit gedurende enkele jaren, om het risico van de begininvestering te 
helpen opvangen.  
Wij zijn er ook van overtuigd dat deze aanplantingen, inclusief aangepaste 
bemestings- en beschermingsmethodes eerder thuishoren in de landbouwsfeer. 
Door deze korte-omloop-houtteelt uit het bosdecreet te halen, zijn de 
beschermingsmaatregelen van het Bosdecreet niet meer van toepassing.



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 156 - 

13 juni 1990: BOSDECREET  

Artikel 3 

§ 2. Onder de voorschriften van dit decreet vallen 
eveneens: 

4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn 

voor de houtvoortbrengst, onder meer die van populier 
en wilg,

19 mei 2006: Decreet houdende diverse bepalingen 
inzake leefmilieu en energie 

In artikel 3 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 
worden 

volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in §2 worden aan het einde van het vierde punt de 
volgende woorden toegevoegd: 

uitgezonderd de korte-omloophoutteelt waarvan de 

aanplant plaatsgevonden heeft op gronden die op dat 
ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare 

gebieden 

Maar het lijkt toch gedeeltelijk een gemiste kans dat het korte-omloophout wordt 
aangemoedigd in alle ruimtelijke bestemmingen, met uitzondering van de 
kwetsbare gebieden (met name de groengebieden, natuurgebieden, 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurontwikkelingsgebieden, 
parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met 
ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote 
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling alsook de beschermde 
duingebieden). Juist door het feit dat korte-omloophout een teelt is die minder 
belastend is voor het milieu en de biodiversiteit, in vergelijking met traditionele 
landbouwteelten, vormen zij een dankbaar alternatief voor de landbouwer, specifiek 
in deze kwetsbare gebieden. Het verdient aanbeveling om bij de definitieve 
juridische omkadering met deze bedenking rekening te houden. 
Houtachtige energieteelten komen in concurrentie met andere biomassateelten, 
zoals koolzaad, energiemaïs, granen,… Het energetisch eindproduct van deze 
teelten (biodiesel, gas, ethanol) is hoogwaardig en behaalt een eerder gunstige 
prijs op de markt. Nochtans zijn daarvoor verschillende processen voor nodig, die 
op zich weer hoog energieconsumerend zijn. Beschouwen we de hoeveelheid 
bruikbare of nuttige energieopbrengst per ha, dan scoren deze teelten veel zwakker 
dan houtige teelten. Dit in de veronderstelling dat het hout volgens het principe van 
de WKK wordt toegepast. Het zou veel eerlijker zijn (en gunstiger voor KOH) indien 
de hoogte van de subsidie zou gekoppeld worden aan de behaalde netto-
energiewinst per hectare. 
Zoals reeds gesteld, is de prijs die voor biomassa wordt betaald momenteel, niet 
hoog genoeg om rendabel te zijn. Indien echter de overige incentives van KOH op 
de voorgrond worden geplaatst, zoals waterzuivering, fytosanering en 
erosiebestrijding, en deze naar behoren vergoed worden, kan men de biomassa 
eerder als een nuttig bijproduct beschouwen. Dan zijn er vele toepassingen 
mogelijk. Denken we hier bij aan de bekkenbeheersplannen, die elke gemeente 
moet realiseren, kan KOH ingeplant worden als bufferstrook tussen akkerpercelen 
en beken. Tuinbouwbedrijven kunnen KOH toepassen om hun gietwater te 
zuiveren. Landbouwbedrijven kunnen het water waarmee ze hun spuitinstallatie 
reinigen opvangen en over KOH voeren.  

Indien het beleid de teelt van houtachtige biomassa wil stimuleren, zou het vooral 
oog moeten hebben voor die belangrijke ecologische incentives en ze ook belonen. 
Een politiek die er op gericht is om contractteelt aan te moedigen, zal door de 
verhoogde rechtszekerheid een duidelijke stimulans betekenen. Bovendien hoeven 
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dergelijke aanplantingen niet steeds gezien te worden in het kader van de 
grootschalige toepassingen (elektriciteitsbedrijven). Andere afzetkanalen zoals de 
kleinschalige verwerkingen (op huishoudelijk of landbouwbedrijfsniveau) winnen 
aan belangstelling en verdienen aandacht en steun. Maar ook andere 
gebruiksvormen van dit hout kan nu meer aandacht krijgen (papierproductie, vezel- 
en spaanplatenindustrie), dankzij de wijziging in het Bosdecreet en de daarin 
vooropgezette rotatietijd. 

19 mei 2006: Decreet houdende diverse bepalingen 
inzake leefmilieu en energie

Korte-omloop-houtteelt: teelt van snelgroeiende 
houtachtige gewassen waarbij de bovengrondse 

biomassa periodiek tot maximaal 8 jaar na de 
aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit 

wordt geoogst 

Het uitwerken van deze opportuniteiten zal een van de opdrachten zijn van het 
kenniscentrum voor korte omloophout, dat aan het INBO gerealiseerd wordt in 
het kader van het Vlaams Klimaatbeleid 2006 – 2012.  
Dit kenniscentrum zal een tweeledige opdracht vervullen: 

1. Bundeling van de kennis over de teelt van houtige biomassa 
2. Technische ondersteuning van nieuwe (piloot)projecten met houtachtige 

energieteelten. 

De Vlaamse regering heeft vijf criteria vastgelegd waaraan de projecten in het 
Vlaams Klimaatplan getoetst worden: 

1. Drempel van implementatie: het bijsturen van bestaande maatregelen is in 
vele gevallen eenvoudiger en goedkoper dan de opstart van nieuwe 
maatregelen.

2. Grootte reductie-effect: maatregelen met een groot reductie-effect op de 
uitstoot van broeikasgassen primeren op acties met een beperkt potentieel. 

3. Termijn van implementatie en effect: voor het halen van de Kyoto-
doelstelling zijn in de eerste plaats maatregelen met een effect op korte 
termijn (tot 2012) van belang. 

4. Dubbele opbrengst: voorkeur voor maatregelen die naast een effect op 
broeikasgasemissie ook baten opleveren voor andere beleidsdoelstellingen. 

5. Maatschappelijk draagvlak: aftoetsing bij maatschappelijke actoren is 
aangewezen om voldoende mate van uitvoering en emissiereductie te 
verzekeren.

Het kenniscentrum voldoet aan deze criteria. De volledige argumentatie van deze 
aftoetsing kan in annex V gevonden worden. Zij vormen een samenvatting van de 
voornaamste kenmerken van korte omloophout. 
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Annex I 

BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN MET POPULIER: 
WAT DENKEN DE VLAAMSE BOEREN DAAROVER? HEBBEN ZIJ 

EENZELFDE MENING ALS ANDERE EUROPESE BOEREN? 

Linda Meiresonne 
Resultaten van een enquête.  
Verschenen in Silva Belgica N° 5 / 2001 pp18 - 22 

Bebossen van landbouwgronden en de landbouwpolitiek

Het bebossen van landbouwgronden kadert in de Europese landbouwpolitiek. In de 
jaren tachtig werd de financiering van de landbouwoverschotten (melkplassen, 
boterbergen, …) zo zwaar dat Europa zijn landbouwbeleid moest hervormen. Eén 
van de maatregelen die naar voor geschoven werd, was het braakleggen van 
landbouwgronden. In het kader van het hoge houttekort en later ook de bestrijding 
van het broeikaseffect door fixatie van koolstofdioxide werd ook het bebossen van 
deze gronden aangemoedigd. Deze maatregel is verwoord in de EU-verordening 
2080/92. Elke lidstaat werd verplicht deze maatregel in voege te brengen en aldus 
heeft de Vlaamse Regering in 1996 de subsidieregeling voor de bebossing van 
landbouwgronden goedgekeurd.  
In Vlaanderen is deze actie niet echt een succes: er zijn tot nu toe nog maar 649 
ha landbouwgrond bebost onder deze maatregel, waarvan 142 ha met populier, en 
dit op 5 jaar tijd. Dat het hier gaat over bosaanleg op heel kleine lapjes grond, 
blijkt uit het feit dat die 142 ha populier onderwerp zijn van 109 dossiers!  

Bebossen van landbouwgronden en het wetenschappelijk onderzoek 
in een Europese context

Europa steunt studies en onderzoek rond deze problematiek. En het zijn vooral 
projecten rond de snelgroeiende populier die steun krijgen. Het Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer werkte dan ook reeds mee aan twee Europese 
onderzoeksprojecten rond de bebossing van landbouwgronden met populier.  

Het project ‘Poplars for Farmers’ startte in 1994 met een looptijd van drie jaar. De 
partnerlanden waren, naast België, Italië, Spanje, Frankrijk, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk. Binnen dit project werd een beslissingsmodel opgesteld 
waarmee kan berekend worden of het bebossen van een stuk landbouwgrond met 
populier al dan niet rendabeler is dan er verder landbouwteelten op te verbouwen. 
Hiertoe werd uiteraard rekening gehouden met economische factoren en subsidies, 
maar ook de geschiktheid van de standplaats werd in rekening genomen. Er werd 
vooral uitgekeken naar de relatie tussen standplaatsindicatoren die vrij gemakkelijk 
te bepalen zijn (zoals textuur, structuur, waterbergingsvermogen, diepte van de 
bodem en de grondwatertafel, chemische samenstelling) en het groei- of 
productieniveau van populier. 

Het tweede project PAMUCEAF (acroniem voor: Poplars, A Multiple-Use Crop for 
European Arable Farmers) ging van start in 1999 en kan beschouwd worden als de 
opvolger van ‘Poplars for Farmers’. De deelnemers verschillen licht van het vorige 
project: opnieuw zijn Ierland en het Verenigd Koninkrijk betrokken, maar nu zijn 
ook Zweden en Polen partners. 
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Het project wil de problematiek van het bebossen van landbouwgronden met 
populier in een ruimere context bestuderen, waarbij ook de socio-economische 
aspecten aan bod komen.  

Enquête: Wat denken de boeren zelf?

Er werd onder meer via een enquête nagegaan hoe de landbouwer zèlf staat 
tegenover het bebossen van zijn landbouwgrond met populier. In deze enquête 
werd voornamelijk gepolst naar de kennis van de landbouwers omtrent 
populierenteelt, naar hun interesse om deze teelt eventueel in te passen in hun 
huidige bedrijfsactiviteit en naar welke stimulansen doorslaggevend zouden kunnen 
zijn om tot het bebossen van hun akkerland over te gaan. 

Voor Vlaanderen werd via de gegevens van de landbouwtelling een ad random 
selectie van 500 landbouwers uitgevoerd, namelijk 250 met een akkerbedrijf 
waarvan de totale bedrijfsoppervlakte voor 80 % uit akkerland bestaat en 250 met 
een gemengd bedrijf, waarbij de totale bedrijfsoppervlakte minstens 30 % grasland 
èn minstens 30 % akkerland bevat. 76 landbouwers stuurden een antwoord binnen, 
wat toch een respons van 15 % betekent. 
Het Verenigd Koninkrijk en Zweden verstuurden respectievelijk 1000 en 720 
enquêtes en ontvingen een vergelijkbaar percentage antwoorden (respectievelijk 16 
en 12 %). Polen kreeg een grotere respons, namelijk 230 op 309 enquêtes. Dit 
hoge aantal werd enkel gerealiseerd nadat persoonlijk contact met de landbouwers 
was genomen. In Ierland was de respons het zwakste: 9 %. 

Resultaten

De landbouwer en de landbouwbedrijven

Alhoewel er in Vlaanderen globaal van een 'vergrijzing' van het landbouwersberoep 
kan gesproken worden, was 64 % van de Vlaamse respondenten jonger dan 45. 
Ook in Polen was het eerder de jonge generatie boeren die hun mening kwijt wou 
over de gestelde problematiek. 

In alle landen blijkt er een vrij grote onzekerheid te bestaan over de opvolging 
(door familie) in het bedrijf (Figuur 1). Slechts 15 % van de responderende 
Vlaamse boeren kan er op rekenen dat een van zijn afstammelingen het bedrijf zal 
voortzetten. Dit is goed vergelijkbaar met de Zweedse situatie. In het Verenigd 
Koninkrijk zal 39 % van de bedrijven binnen de familie blijven. De Ieren en de 
Polen daarentegen zullen in ruim 50 % van de gevallen het bedrijf zien overgaan in 
familiehanden.  
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Figuur 1. De bedrijfsopvolging in de responderende bedrijven van het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Vlaanderen, Polen en Zweden: percentage bedrijven 
met afstammeling als opvolger (JA), geen afstammeling als opvolger 
(NEEN) of nog onbekend (WEET NIET). 

Vlaanderen is een kleine regio, maar ook de landbouwbedrijven zijn er kleinschalig: 
het landbouwbedrijf van de Vlaamse respondenten is gemiddeld 26 ha groot, terwijl 
de Zweedse en Ierse bedrijven gemiddeld groter zijn dan 100 ha en de Engelse 
zelfs groter dan 200 ha (figuur 2).  
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Figuur 2. Gemiddelde bedrijfsgrootte (ha) van de responderende bedrijven van het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Vlaanderen, Polen en Zweden. 

Ook op gebied van eigendomsverhoudingen is Vlaanderen een buitenbeentje: 
slechts 7 % van de antwoorders kan zich eigenaar noemen van het volledige 
landbouwbedrijf, meer dan 50 % pacht het overgrote deel van zijn bedrijf (Figuur 
3). In de overige landen bedraagt de groep van de pachters 10 à 20 %. De 
gunstige pachtwetgeving in Vlaanderen is hier zeker niet vreemd aan. 
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Figuur 3. Eigendomsverhoudingen van de responderende bedrijven van het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Vlaanderen, Polen en Zweden: percentage 
bedrijven dat volledig eigendom is van de landbouwer, dat voor het 
overgrote deel eigendom is en dat voor het overgrote deel niet in 
eigendom is maar gepacht wordt. 

Wat betreft de meest voorkomende akkerteelten, zijn het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en Polen echte 'graanlanden' (50 - 65 % van de bedrijfsoppervlakte). De 
situatie is totaal anders in Zweden waar de landbouwbedrijven gemiddeld voor 43 
% bebost zijn. In Vlaanderen wordt veel maïs, aardappelen en suikerbieten 
gekweekt (samen ongeveer 50 % van de bedrijfsoppervlakte). 

De landbouwer een bosbouwer?

Slechts heel weinig Vlaamse boeren hebben enig 'bos' op hun bedrijf, en indien wel 
(8 respondenten), ging het over een lapje van maximaal 0.5 ha (Figuur 4). In de 
overige landen hadden meer boeren wat bos in hun beheer (31 % in Polen, 37 % in 
Ierland, 44 % in Zweden en 52 % in het Verenigd Koninkrijk). Deze bosboeren 
beheren in Zweden gemiddeld een oppervlakte van 93 ha, in het Verenigd 
Koninkrijk is dit 19 ha, in Ierland 11 ha en in Polen slechts 3 ha. De opvallend grote 
oppervlakte bos op het Zweedse landbouwbedrijf is vooral te wijten aan het 
voorkomen van laag productieve gronden. Bebossen is dan het enige alternatief, zij 
het dan voornamelijk met fijnspar. 
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Figuur 4. Gemiddelde oppervlakte (ha) bos per bedrijf op de responderende 
bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Vlaanderen, Polen en 
Zweden, waar bos aanwezig is. 
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Voor de aanleg van dit bos hebben vooral de Ieren de weg naar de subsidies voor 
bebossing gevolgd (meer dan 50 %). De Zweden en de Polen maakten duidelijk 
minder gebruik van overheidssteun. Bovendien blijkt in Polen meer financiële steun 
te komen vanuit de lokale overheden dan vanuit de nationale overheid. 

En komt naar de toekomst toe bosbouw in aanmerking op het landbouwbedrijf? De 
Engelsen zijn formeel: tot 66 % van de respondenten beschouwen bomen als een 
alternatieve teelt, op voorwaarde dat ze meer gefundeerde informatie kunnen 
verkrijgen (Figuur 5). Ook de Ieren (52 %) en de Polen (41 %) staan open voor 
"boerderijbosbouw". Slechts 13 % van de Vlaamse boeren overweegt deze 
mogelijkheid. Ook de Zweden (19 %) zijn niet enthousiast. 

UK Ierland

Vlaanderen Polen

Zweden

Ik zie bosbouw als een alternatief voor landbouw

Ik zie bosbouw als een alternatief, maar ik heb me
informatie nodig

Ik heb bosbouw ernstig overwogen, maar het was 
geen geschikte optie

Ik heb geen belangstelling voor bosbouw

Figuur 5. Houding van de responderende landbouwers van het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Vlaanderen, Polen en Zweden ten opzichte van bosbouw op het 
landbouwbedrijf. 

Gezien het klein aantal Vlaamse landbouwbedrijven met een beboste oppervlakte, 
is het niet verwonderlijk dat de Vlaamse boer aangeeft dat hij geen ervaring heeft 
met bosbouw, maar hij verklaart hierbij ook nadrukkelijk dat hij geen nut ziet in 
een specifieke opleiding. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Polen is de ervaring 
ook beperkt, maar er is wel degelijk een nood aan scholing aangegeven.  
De Vlaamse landbouwers zijn dus geen vragende partij naar technische of 
professionele ondersteuning en zien geen heil in bijvoorbeeld een "bosbouw"-
coöperatieve. Eigenaardig genoeg komen deze antwoorden nogal sterk overeen met 
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deze van de Zweedse boeren. Vermoedelijk kan een verklaring gezocht worden in 
het feit dat de Zweedse boeren vertrouwd zijn met bosbouw en geen nut zien in 
bijkomende ondersteuning. Maar deels kan dit ook geweten worden aan een 
defensieve houding ten aanzien van de Europese landbouwpolitiek. 

Vlaanderen is een land met veel populier. De Vlaamse boer is dan ook goed op de 
hoogte van de vele gebruiksmogelijkheden van het populierenhout, beter dan zijn 
collega's uit de andere landen. Vezel- en spaanplaat, levensmiddelenverpakking, 
paletten, lucifers zijn voor hem goed gekende toepassingen. Hij is er evenwel 
minder van overtuigd dat populierenhout ook voor multiplex belangrijk kan zijn. 
Populierenhout in de bouw ziet hij dan wel zitten. Merkwaardig is zijn vertrouwen in 
populierenhout voor papierfabricage, alhoewel dit in Vlaanderen nog geen courante 
toepassing is. 

Stimuli tot bebossen

De enquête polste ook naar maatregelen die een ernstige stimulans zouden kunnen 
vormen voor de landbouwer, om toch het bebossen van een deel van zijn akkerland 
in overweging te nemen. Er zijn blijkbaar niet veel argumenten in staat de Vlaamse 
boer echt over de streep te trekken. Dit blijkt ook uit het feit dat slechts 60 % van 
de Vlaamse respondenten de vragen omtrent dit thema hebben beantwoord.  
Hogere subsidies voor de aanleg van de populierenplanting en hogere jaarlijkse 
inkomenssteun spreken vooral de Ieren en de Polen aan. Zelfs een inkomenssteun 
die langer dan 5 jaar zou duren interesseert de Vlaamse boer maar matig. Een 
hogere rentabiliteit ten opzichte van andere gewassen trekt de landbouwers uit alle 
landen aan, maar toch opvallend meer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Zweden. Een betere uitbouw van de afzetmarkten interesseert de Zweden minder, 
waarschijnlijk omdat dit geen probleem vormt in dit land. Hogere prijzen voor het 
geproduceerde hout kon iedereen motiveren. Maar opvallend is dat lagere prijzen 
voor akkerbouwgewassen de landbouwers uit geen enkel land sterk tot bosbouw 
zou aanzetten. Dit standpunt was het meest uitgesproken in Vlaanderen, Polen en 
Zweden.

Dat dankzij de populierenveredeling klonen op de markt zouden komen met nog 
hogere productiemogelijkheden, draagt een matige interesse weg bij de meesten, 
behalve bij de Zweden die daar eigenaardig genoeg geen heil in zien. Eenzelfde 
houding is te merken ten aanzien van een hoger aanbod aan professioneel advies, 
behalve bij de Ieren die daar toch baat in zien. 

Waarom is de Vlaamse landbouwer zo tegen de toepassing van bosbouw in het 
algemeen en populierenteelt in het bijzonder op zijn akkerland? Veel terugkomende 
bezwaren zijn dat deze activiteit niet kan ingepast worden in de huidige 
bedrijfsactiviteiten. Er is de vrees dat bij bebossing de waarde van de grond zal 
dalen en dat terugkeren naar landbouwactiviteit moeilijk zal zijn (niet het minst op 
wettelijk vlak!). Ook bestaat de vrees dat de aanwezigheid van bos de wildschade 
aan de akkergewassen zal verhogen. De landbouwers zijn er ook sterk van 
overtuigd dat er helemaal geen interessante markt bestaat voor het 
populierenhout. 

Landschappelijke, natuur- en economische waarde

Over de landschappelijke, natuur- en economische waarde van de diverse 'groene' 
grondgebruiksmogelijkheden, zoals weiland, akkerland, bos…, hebben de Vlaamse 
boeren nogal subjectief en zelfbeschermend gereageerd (Figuur 6). Zij vinden dat 
deze waarden zeer hoog liggen voor akkerland en grasland, en laag voor 
naaldboombossen, populieren en biomassaplantages. Gemengd loofhout wordt iets 
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positiever benaderd op het vlak van landschaps- en natuurwaarde, maar heeft 
volgens hen bijna geen economische waarde.

Hoge landschaps- en natuurwaarde
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Figuur 6. Percentage van de respondenten die een hoge waarde toekennen aan de 
landschappelijke, natuur- en economische waarde van de diverse 
grondgebruiken in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Vlaanderen, Polen en 
Zweden.

De overige landen vinden de landschappelijke en natuurwaarde van grasland en 
gemengd loofhout vrij hoog. De Zweden kunnen ook de landschaps- en 
natuurwaarde van akkerland en grasland appreciëren. De Polen houden ook van 
naaldhout en grasland. Alleen de Ieren vinden dat naast naaldhout, ook populier 
het landschap en de natuur ten goede komt. 

De economische waarde van akkerland wordt in alle landen bevestigd, doch 
nergens zo sterk als in Vlaanderen. In Zweden wordt de economische waarde van 
naaldhout zelfs hoger aangeslagen dan van akkerland. Het geloof in de hoge 
economische waarde die de Vlamingen aan grasland toebedelen, wordt door de 
overige landen niet gedeeld. In de economische waarde van populierenbossen, 
gemengd loofhout en korte-omloop-teelt wordt nergens sterk geloofd. 

Conclusie

Het is duidelijk dat de Vlaamse boer, in het huidige kader, zich niet geroepen voelt 
om zijn akkerland (gedeeltelijk) te bebossen. Hij ziet voor zichzelf de taak 
weggelegd in te staan voor de voedselvoorziening en hij voelt zich miskend in deze 
opgave, door bos als een alternatief voor te stellen.  
Is er dan toch een argument die onze landbouwers kan overtuigen om tot bebossen 
met populier over te gaan? Enkele informatievergaderingen met boeren (waarover 
later wordt gerapporteerd) leerde ons alvast dat de lange omlooptijd van deze teelt 
(15 à 20 jaar) een zwaar obstakel vormt, iets waarnaar in bovenstaande enquête 
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niet geïnformeerd is. Korte-omloop-teelt (Short Rotation Coppice) droeg veel meer 
hun belangstelling weg. Dergelijke productiemethode leunt dichter aan bij de 
klassieke landbouw en past beter bij de landbouwersmentaliteit. De oogst van een 
dergelijke teelt zou kunnen ingezet worden voor energieproductie en een bijdrage 
leveren aan de productie van groene energie. Vlaanderen kent evenwel nog geen 
infrastructuur voor dergelijke toepassingsmogelijkheden. En voor de boeren: 
zonder markt geen productie! 

Dankwoord

Dit onderzoek werd verricht met de financiële steun van de Europese Commissie, 
Directoraat-Generaal Landbouw, FAIR6 - CT98 - 4193. Het weerspiegelt niet 
noodzakelijk de inzichten en de toekomstige stellingname van de Commissie op dit 
gebied.
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ANNEX II 

LANDBOUWGROND BEBOSSEN MET POPULIER: 
 wat denkt de geëngageerde burger hiervan? 

Resultaten van een enquête in Vlaanderen, Ierland, Polen en het Verenigd 
Koninkrijk 

Linda Meiresonne    
Verschenen in Silva Belgica N° 1/2005, 24 - 28. 

De hoofdrolspelers bij de bebossing van landbouwgronden zijn de landbouwers. 
Hun opinie kwam hier reeds aan bod (Silva Belgica N° 5 / 2001 pp18 – 22). We 
wilden ook de mening kennen van een andere belangrijke groep van gebruikers van 
het platteland: het grote publiek. Daarom hebben we een enquête uitgevoerd bij 
leden van natuurverenigingen. Bebossing met populier kan, zo blijkt hieruit, in 
welbepaalde omstandigheden.  

In Vlaanderen hebben we 500 enquêtes verstuurd, verdeeld over de leden van twee 
natuurverenigingen: de Stichting Omer Wattez en de Zuid-West-Vlaamse Natuur- 
en Milieukoepel. We ontvingen 222 antwoorden (44 %), wat een hoge score is. In 
het kader van het EU-project PAMUCEAF (Poplars, a multiple-use crop for European 
arable farmers) werd dezelfde enquête verspreid in Ierland, Polen en het Verenigd 
Koninkrijk (UK). Ook daar kregen we een hoge respons (resp. 25, 65 en 36 %).  

Wie heeft de enquête beantwoord?

Vooral mannen stuurden een antwoord in. In Ierland en het UK waren ze 
overwegend ouder dan 45 jaar. In Vlaanderen en Polen waren de leeftijdsgroepen 
eerder gelijkmatig verdeeld, met iets meer jonge mensen in Polen. In Vlaanderen 
en het UK leeft de overgrote meerderheid van ondervraagden op het platteland of 
aan de stadsrand, terwijl het in Polen vooral om stedelingen gaat. De helft van de 
Vlamingen, Ieren en Polen die antwoordden, werkt in de stad; in het UK slechts een 
derde.

Hoe beleven zij het platteland?

Wandelen is de meest geliefde vrijetijdsbesteding op het platteland (Tabel 1). Ook 
vogelobservatie is populair, vooral in het UK. De Polen houden veel van florastudie 
en natuurbehoudwerk. Ook fietsen is daar geliefd, net zoals in Vlaanderen.
Tabel 1. Activiteiten op het platteland die ‘regelmatig’ (11 tot 20 maal per jaar) of 
‘dikwijls’ (meer dan 20 maal per jaar) worden beoefend. Percentages per land.  

  %  
 Vlaanderen Ierland Polen UK 
     
Wandelen 70 74 72 76 
Vogelobservatie 36 35 39 59 
Florastudie 24 20 57 31 
Natuurbehoudwerk 17 23 56 30 
Vissen 2 12 8 6 
Schietsport 1 11 1 4 
Jacht 2 6 4 2 
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Fietsen / Mountainbike 56 16 56 23 
Lopen / joggen 22 2 8 3 
Oriëntatieloop 0 3 8 0 
Paardrijden 1 10 1 7 
Fotografie 17 32 28 40 
Schilderen 2 13 10 7 

Diverse belangengroepen en overheden hebben een impact op het platteland. We 
gingen na hoe die impact wordt ingeschat. Hierbij scoren de milieuverenigingen 
hoog (Tabel 2). Dit is niet verwonderlijk omdat de ondervraagden allemaal lid zijn 
van een milieuvereniging. De positieve invloed van bosbeheerders wordt ook 
algemeen erkend; dit is iets meer uitgesproken in Polen. Voor de Polen hebben ook 
de landbouwers een positieve impact op het platteland; de inwoners van de overige 
landen denken er niet zo over. De impact van de Europese Commissie wordt 
eigenlijk alleen door de Ieren als gunstig erkend. Verder is men over de invloed van 
de regering en de plaatselijke autoriteiten in het algemeen weinig positief.  

Tabel 2. Perceptie van de invloed van belangengroepen en overheden op het 
platteland. Percentages per land, van ondervraagden die een ‘positieve’ 
tot ‘zeer positieve’ bijdrage aanduiden.  

  %  
 Vlaanderen Ierland Polen UK 

Landbouwers 20 30 58 33 
Bosbeheerders 53 55 82 62 
Milieuverenigingen 93 93 78 97 
Plaatselijke autoriteiten 20 22 31 26 
De regering 27 23 15 13 
De Europese Commissie 26 61 18 14 

Wat betreft de omgang van landbouwers met wilde flora en fauna (Figuur 1), vindt 
een grote meerderheid van Vlamingen dat dit niet op verantwoorde wijze gebeurt. 
Ook meer dan de helft van de Ieren en de Polen scharen zich achter dit standpunt. 
In het UK zijn de meningen verdeeld.  

Figuur 1. Antwoorden op de vraag “Vindt u dat de meeste landbouwers op 
verantwoorde wijze omgaan met de wilde flora en fauna?” Percentages 
per land.

0

20

40

60

80

100

Vlaanderen Ierland Polen UK

%

Ja

Neen

Weet niet



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 172 - 

We gingen ook na welke landschapswaarde, natuurwaarde en economische waarde 
mensen toekennen aan verschillende types landgebruik. Akkerbouwgewassen, 
weiland, naaldbomen, populieren, gemengd loofhout en korte-omloopbos kregen 
uiteenlopende scores (Figuur 2). Algemeen wordt aan populier een lage tot 
middelmatige landschaps-, natuur- en economische waarde toegeschreven. 
Gemengd loofhout krijgt de hoogste landschaps- en natuurwaarde, gevolgd door 
weiland. Wanneer de vier betrokken landen als een geheel worden bekeken, scoren 
akkerbouwgewassen, naaldhout, populieren en korte-omloopbos vrij gelijk voor 
landschaps- en natuurwaarde, maar er zijn verschillen tussen de landen. Naaldhout 
bijvoorbeeld doet het goed in Polen, korte-omloopbos in Vlaanderen en het UK. Aan 
akkerbouwgewassen wordt de hoogste economische waarde toegekend. Vervolgens 
komt weiland voor Vlaanderen, Ierland en het UK. Voor de Polen komen echter 
loof- en naaldhout op de tweede plaats en ook aan korte-omloopbos wordt er enige 
economische waarde gehecht. Aan bosbouwactiviteiten wordt door de drie andere 
landen weinig economische waarde toegekend. 

Figuur 2. Perceptie van landschaps-, natuur- en economische waarde van 
akkerbouwgewassen, weiland, naaldhout, gemengd loofhout, populier 
en korte-omloopbos. De scores zijn: 1 = zeer laag, 2 = laag, 

                 3 = matig, 4 = hoog en 5 = zeer hoog. 
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We moeten deze resultaten met de nodige omzichtigheid bekijken, omdat heel wat 
Ieren en Britten met “weet niet” antwoordden, waar het de waarden van 
populierenteelt betrof. Dit gold ook voor de waarde van korte-omloopbos in Ierland, 
Polen en het UK. Het percentage “weet niet” antwoorden lag eigenlijk hoog voor de 
economische waarde van alle teelten bij alle landen. Het valt op dat Vlamingen een 
meer uitgesproken mening hebben over de landschaps- en natuurwaarde van de 
verschillende landgebruikvormen en weinig terugvielen op de “weet niet” 
mogelijkheid in vergelijking met de andere landen.  
Er blijkt ook dat de woonplaats invloed heeft op de mening over de populier: de 
landschaps- en natuurwaarde van populier wordt hoger ingeschat door 
stadsbewoners. Op de inschatting van de economische waarde had dit geen 
invloed. 

Welke visies bestaan er over bos en populierenteelt?

“Bent u van mening dat de totale bosoppervlakte in uw streek te klein is?”
Hierop antwoorden de Vlamingen volmondig “Ja”. Daarbij moeten we voor ogen 
houden dat de enquête werd uitgevoerd in Oost- en West-Vlaanderen, die net onze 
bosarmste provincies zijn. Ook in Ierland en in het UK verlangt men een grotere 
bosoppervlakte. In Polen gaat maar de helft van de ondervraagden akkoord.  

Figuur 3. Boomsoortenkeuze met hoge prioriteit voor de aanleg van nieuw bos. 
Percentages per land. 

Bij de boomsoortenkeuze voor nieuw bos, gaat de voorkeur uit naar gemengd 
loofhout, eik, beuk en es (Figuur 3). In Ierland, het UK en Vlaanderen komt 
naaldhout nauwelijks in aanmerking. Dit staat in sterk contrast met Polen, waar 40 
% de aanplanting van naaldhout prioritair vindt. Voor de Polen betreft het hier dan 
ook geen exoot! 
Voor de Vlamingen, Polen en Britten is de aanplanting van populier geen hoge 
prioriteit (Figuur 4), maar een derde van de Ieren ziet dat anders. In Ierland, het 
UK en Polen geeft ongeveer de helft een middelmatige prioriteit aan de aanplanting 
van populier, in Vlaanderen een derde. Zowat de helft van de Vlamingen geeft aan 
populierenaanplantingen de laagste prioriteit, 11 % vindt zelfs dat er geen 
populieren mogen geplant worden. 
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Figuur 4. Percentages van de ondervraagden die aan populier een ‘hoge’, matige’ of 
‘lage’ prioriteit toekennen bij de aanplanting van nieuw bos, of menen dat 
populier niet zou moeten aangeplant worden. 
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Het behoud en de aanleg van bossen kan op verschillende manieren ondersteund 
worden, zoals door de verspreiding van informatie over de waarde van het bos, 
door de toekenning van aanmoedigingspremies voor de aanleg van bossen of door 
het uitschrijven van boetes voor het rooien van bomen of bos. 
Informatieverstrekking wordt door iedereen onderschreven. Men is het er ook over 
eens dat boeren financieel gestimuleerd moeten worden om bos aan te planten, ter 
vervanging van akkerteelten. Vooral de Vlamingen staan achter dit idee. Een iets 
hoger percentage vond dat de andere grondeigenaars ook financiële stimuli moeten 
ontvangen. Dit was vooral het geval in Ierland en Vlaanderen. Een grote 
meerderheid in Vlaanderen, Ierland en het UK steunt de stelling dat landbouwers 
en grondeigenaars beboet moeten worden voor het rooien van bos en bomen. Op 
uitzondering van een kleine minderheid (5 %) wordt dit evenwel verworpen door de 
Polen.  

Wat is de houding ten opzichte van populierenteelt en van de combinatie van 
landbouw met bosbouw? 
Om dit te onderzoeken werden 14 stellingen voorgelegd, die betrekking hadden op 
de economische, ecologische of sociaaljuridische context van populierenteelt in de 
landbouwsfeer. Voortgaande op het grote aantal “weet niet” antwoorden, kunnen 
we afleiden dat de ondervraagden uit Vlaanderen, Ierland en het UK eigenlijk 
weinig afweten over populierenteelt en ‘boerenbosbouw’, in tegenstelling tot de 
Polen die hierover een meer uitgesproken mening hebben. Er blijkt veel 
onwetendheid te bestaan over mogelijke populierenziektes en over de markt van 
populierenhout. Ook de vragen of populierenteelt een rendabel alternatief voor 
landbouw kan zijn en of je boeren zou kunnen overtuigen om populieren aan te 
planten, botsen op onzekerheid.  
Als de ondervraagden wel een mening gaven, bleek dat ze dachten dat 
populierenteelt een rendabel alternatief kan zijn voor landbouwers; vooral de 
Britten en de Ieren zijn hier van overtuigd. Bovendien gelooft men in het bestaan 
van een markt voor populierenhout, uitgezonderd in Polen. Men denkt wel dat het 
bebossen van landbouwgrond de grondwaarde zou verminderen, behalve in Polen. 
Men denkt ook dat de aanplant van populieren niet gunstig zou zijn voor de jacht, 
behalve in Ierland. Dat populieren snel groeien en veel opbrengst geven, is 
algemeen aanvaard. Ook beseft men dat de onzekere tijden in de landbouw een 
impuls kunnen geven aan de boerenbosbouw, behalve dan in Vlaanderen.  
Over vragen in de ecologische sfeer werd minder eenduidig geantwoord. Op de 
stelling dat populieren te veel water verbruiken en minder ziektes vertonen dan 
andere boomsoorten, werd verdeeld gereageerd. Dat populieren mooi zijn in het 
landschap wordt matig gunstig onthaald en zelfs eerder ontkend in het UK. 
Vragen over sociaaljuridische materie tonen een polarisatie tussen Vlaanderen, 
Ierland en het UK enerzijds, en Polen anderzijds. De eerste groep denkt niet dat 
lokale landbouwers kunnen aangemoedigd worden om te bebossen door andere 
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landbouwers of door het publiek en ook niet door de overheid, de Vlamingen nog 
het allerminst. De Polen geloven daar eerder wel in. Aan de andere kant geloven de 
Vlamingen, de Ieren en de Britten dat de milieureglementeringen het aanplanten 
van bomen noodzakelijk kunnen maken; de Polen zijn daar niet van overtuigd.  

Is wijdverspreide populierenaanplanting op landbouwgrond in uw streek 
aanvaardbaar? Zo ja, tegen welke voorwaarde? 
Hier kregen de ondervraagden de kans aan te duiden voor welk gewas 
populierenteelt een gunstig alternatief kan zijn (Figuur 5). Indien populieren 
braakland of naaldhout zouden vervangen, dan zijn ze welkom. Een uitzondering 
hierop vormt Polen, waar het naaldhout niet zou moeten wijken. In Vlaanderen 
mogen populieren ook ‘andere akkergewassen’ vervangen, waarbij allicht vooral 
aan maïs is gedacht. Ook tijdelijk grasland komt hiervoor in aanmerking. In het UK 
wordt vooral gedacht aan de vervanging van graangewassen en andere 
akkergewassen, wat tegengesteld is aan het standpunt van de Polen.  

Figuur 5. Percentages van de ondervraagden die wijdverspreide 
populierenaanplanting op landbouwgrond aanvaardbaar vinden indien ze 
graangewassen (tarwe/gerst), andere akkergewassen, tijdelijk grasland, 
naaldhout of braakland vervangen. 
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Waarvoor wordt populierenhout gebruikt?

Bij een reeks toepassingen waarbij hout als grondstof dient, kon men aanduiden of 
populierenhout daarvoor in aanmerking zou komen. De aangeboden toepassingen 
waren: elektriciteit, omheiningpalen, vezelplaat, brandhout, vloerbekleding, kratten 
voor voeding, massieve meubelen, fineerhouten meubelen, binnendeuren, lucifers, 
paletten, papier en vensterramen. Ook hier konden we uit de vele “weet niet” 
antwoorden afleiden, dat de kennis over het gebruik van het populierenhout eerder 
zwak is bij het publiek. Het viel op dat de Vlamingen het best op de hoogte waren. 
Algemeen werd populierenhout geschikt tot zeer geschikt geacht voor de productie 
van lucifers, paletten, papier en voedingskratten. Het zou het minst geschikt zijn 
voor vensterramen, vloerbekleding en massieve meubelen.  

Besluit

Het grote publiek, bij monde van leden van natuurverenigingen, ervaart het 
platteland als een belangrijke plaats voor vrijetijdsbesteding, wat in Vlaanderen 
vooral wandelen en fietsen betekent. Het meent dat de impact van de overheden 
niet erg gunstig is op het beheer van het platteland. De milieuverenigingen en de 
bosbeheerders daarentegen spelen daarin een positieve rol. Ook vindt het dat 
landbouwers niet op verantwoorde wijze omgaan met de wilde flora en fauna. 
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Loofhout scoort het hoogst in natuur- en landschapswaarde, populier krijgt een 
matige waardering, die zelfs hoger ligt bij stedelingen. Aan de akkerbouwgewassen 
wordt de hoogste economische waarde gekoppeld. Dat er te weinig bos is, wordt 
door de Vlamingen sterk ervaren. Bebossing zien ze bij voorkeur gebeuren met 
loofhout. Maar ook populier kan in beperkte mate in aanmerking komen, in elk 
geval eerder dan naaldhout. Vooral indien populier zou aangeplant worden ter 
vervanging van minder geliefd grondgebruik zoals braakland en naaldbossen, zou 
populier er gerust mogen komen. Bebossing moet dan ook financieel gesteund 
worden, zowel voor boeren als voor de overige landeigenaars. Ook blijkt er een 
grote vraag naar informatieverstrekking te zijn. Tot slot blijken Vlamingen goed te 
weten waarvoor populierenhout gebruikt wordt. 

Dankwoord

Dit onderzoek werd verricht met de financiële steun van de Europese Commissie, 
Directoraat-generaal Landbouw, FAIR6 - CT98 - 4193. Het weerspiegelt niet 
noodzakelijk de inzichten en de toekomstige stellingname van de Commissie op dit 
gebied.
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ANNEX III 

POPULIERENBOEREN: TWEE GETUIGENISSEN 

Linda Meiresonne

Verschenen in Boer&Tuinder, nr.22, 11-12 en in Silva Belgica, N° 5/2005, 47-50. 

Populierenboeren in Vlaanderen? Ze bestaan echt!

Boeren die populieren telen op hun gronden in plaats van maïs, aardappelen of 
tarwe, en ze met evenveel zorg opkweken om een rendabele oogst te halen. We 
gingen er twee bezoeken, Paul Nijskens in Zoutleeuw en Raf Dankaert in Zottegem. 
We lieten hen vertellen over hun ‘populierenbedrijf’. 

Hoe word je populierenboer?

“Dit is een bedrijvigheid waar je langzaam inrolt”, zegt Paul, een gepensioneerde 
fruitkweker die zijn bedrijf aan zijn zonen overliet. Hij werd eigenaar van enkele 
hectaren bos via een erfenis van zijn vrouw. Nu en dan kocht hij aanpalende 
percelen bij. Laaggelegen zandleemgronden die te vochtig zijn voor de fruitteelt. 
“Bij felle regen staan die al eens onder water. In de winter deert dat niet. In de 
zomer trekt het water vlug weg”, aldus Paul. Hij heeft nu ongeveer vijftig hectare 
populier in beheer.  
Raf had een landbouwbedrijf. Maar hij vormde het om naar populier, toen de 
boerderij niet meer genoeg opbracht, en hij breidt nog steeds uit. Het 
populierenbedrijf is nu rond de tachtig hectare groot. Raf wordt voor het beheer 
bijgestaan door zijn zoon..  

De stiel van populierenboer

Een goede start begint bij goed uitgangsmateriaal. Paul kweekt zijn 
plantenmateriaal zelf en zweert bij de snelgroeiende kloon ‘Beaupré’. Die geeft het 
fel gegeerde witte populierenhout voor de fineerindustrie. De beste ervaringen 
heeft hij met éénjarige poten (poten zijn scheuten zonder wortelstelsel). Raf koopt 
zijn bomen bij boomkwekers en heeft ook vertrouwen in nieuwere klonen zoals 
‘Muur’, ‘Vesten’, ‘Oudenberg’ en ‘Grimminge’. Hij gebruikt tweejarige poten. Een 
plantafstand van acht op acht meter vinden beiden ideaal, wat neerkomt op 156 
bomen per hectare. De buitenste rijen groeien sneller door de betere lichtinval. 
Daarom kunnen die beter iets dichter geplant worden, wat de groei een beetje 
vertraagt. Op die manier kun je later alle bomen tegelijkertijd oogsten. Paul 
bewerkt zijn gronden alvorens aan te planten. Bovendien geeft hij de jonge planten 
flink wat stalmest mee. Het boorgat vult hij aan met argexkorrels om een vlotte 
beworteling te garanderen. De jonge planten moeten beschermd worden tegen 
wild. Netjes helpen tegen konijnen. Paul moet ook rekening houden met 
veegschade van reeën: reebokken vegen hun gewei aan jonge bomen en hebben 
een voorkeur voor populieren. Daarvoor plaatst hij heel ingenieus twee paaltjes aan 
iedere boom.
Om kwaliteitshout te telen, moet je veel zorg dragen voor je bomen. “Het geheim 
van een mooie populier is de regelmatige snoei”, beamen beide populierenboeren. 
Reeds in het tweede of derde jaar na aanplant wordt de boom wat bijgewerkt met 
de handschaar. Gevorkte toppen kunnen gecorrigeerd worden. Vervolgens worden 
elke twee à drie jaar enkele takkransen weggenomen. Op acht jaar heb je zo een 
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takvrije stam tot op een hoogte van negen à tien meter. Het is dit stamstuk dat 
zonder knoesten moet kunnen dikken en dat geld zal opbrengen. Paul gebruikt zijn 
voorlader uit het fruitbedrijf en monteert daar enkele bakken op. Daarop zit de 
snoeier terwijl Paul zelf voorzichtig van boom naar boom rijdt. Met z’n tweeën 
verzorgen ze zo tot drie hectare van een driejarige aanplanting op een halve dag. 
De hoogste, laatste snoei laat Paul uitvoeren door een snoeibedrijf.  
Raf heeft geïnvesteerd in een verreiker, waarmee zijn zoon al het snoeiwerk zelf 
kan uitvoeren. Hij vindt dit een verantwoorde investering wegens de grootte van 
zijn bedrijf. Bovendien kan hij zijn machine ook op andere plaatsen en voor andere 
activiteiten inzetten. Beiden zijn het er over eens dat het belangrijk is zoveel 
mogelijk snoeiwerk zelf te doen. Als je dit werk uitbesteedt, wordt te veel ineens 
weggesnoeid, om op de kosten te besparen. Dit vertraagt de groei en vermindert 
de kwaliteit.  
Paul is overtuigd van de voordelen van grondbewerking. In jonge aanplantingen 
freest hij maandelijks, in volwassen bestanden twee maal per jaar. De laatste jaren 
worden heel wat populieren ernstig aangetast door de roestziekte. Raf en Paul 
overwegen het gebruik van fungiciden. Dit is bij de gevoeligste klonen bijna niet te 
vermijden.  
Bij een goed verzorgde aanplanting op een aangepaste bodem kan de 
houtkoopman reeds na zestien à achttien jaar komen vellen. Dan hebben de bomen 
op anderhalve meter hoogte een omtrek bereikt van 150 à 170 centimeter. Beide 
populierenboeren meten regelmatig zelf hun bomen. Populieren worden staande 
verkocht. Er zijn geen extra velling- en ruimingkosten. Bij Paul zou volgend jaar de 
eerste velling van zelf geplante bomen kunnen plaatsgrijpen. Hij vindt echter dat de 
houtprijzen momenteel niet hoog liggen. Hij is er ook van overtuigd dat je een 
betere prijs kan bedingen als je een voldoende grote oppervlakte ineens aanbiedt. 
Raf heeft meer ervaring met houtverkoop. Hij laat verschillende houtkopers prijs 
insteken. “Ik heb meerdere klonen staan. Afhankelijk van de aangeboden kloon 
kunnen ze de meest geschikte klant zoeken. De beste bieder krijgt het lot.” Grote 
exploitanten voeren de ruiming uit met een ruskraan. Dan is er slechts een geringe 
kans op bodembeschadiging. “De veller kan vrij beschikken over de kruinen van de 
bomen; als hij ze niet meeneemt, mogen ze blijven liggen. Voor het planten trek ik 
me dat niet aan. Ik kruip er wel over. En na 5 jaar is dat toch allemaal verteerd. En 
als ge de veller vraagt alles op te kuisen, betaalt hij je minder”, is de ervaring van 
Raf.

En de rekening?

Onze populierenboeren zijn ervan overtuigd dat hun onderneming rendabel is. Dat 
hebben ze snel berekend. “Geschikte populierengrond koop je aan voor zeven 
duizend vijfhonderd à achtduizend zevenhonderd vijftig euro per hectare”, zo 
konden zowel Raf als Paul zelf ervaren. Raf verwacht bovendien dat er de komende 
tijd meer gronden te koop zullen komen en de prijs nog zal zakken. En dan is het 
rekenen: als je kwaliteitsvol te werk gaat, verkoop je het populierenhout aan vijftig 
à zestig euro per kubieke meter. Elke boom levert ongeveer twee kubieke meter 
kwaliteitshout. Met honderd vijftig bomen per hectare levert dit vijftien duizend 
euro op. Als je de grondprijs aftrekt, rest er dus een opbrengst van zeven duizend 
vijfhonderd à zes duizend tweehonderd en vijftig euro en je bent bovendien 
grondeigenaar geworden. “Dat is een spaarpotje voor later.” “Bij de eerste 
beplanting van een landbouwgrond heb je ook recht op subsidies”, benadrukt Paul. 
“Je krijgt een tussenkomst in de aanplantingkosten en de snoeikosten. En er is ook 
nog de inkomenscompensatie, zowel voor de landbouwer als voor de niet-
landbouwer.” (zie kader) 
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Bebossing van landbouwgronden met populier: subsidiëring in een notendop 

Bebossingkosten:    zonder onderetage: 850    euro/ha 

      met onderetage: 1500  euro/ha 

Onderhoudskosten:   1100  euro/ha 

Inkomenscompensatie landbouwer: 375   euro/ha/jaar gedurende 5 jaar 

Inkomenscompensatie niet-landbouwer: 175   euro/ha/jaar gedurende 5 jaar 

Maar: kappen, rooien of ontbossen zonder vergunning slechts mogelijk tussen 15 en 22 

jaar na aanplanting. 

“Eenmaal je in een roterend systeem zit, is het mogelijk om uit populierenteelt een 
bevredigend jaarlijks inkomen te halen”, vindt Raf. Als je jaarlijks drie hectaren kan 
kappen, genereer je een inkomen van vijfenveertig duizend euro. Houtinkomsten 
zijn voor privé-personen niet belastbaar. Met een rotatietijd van twintig jaar, 
betekent dit dat een populierenbedrijf van zestig hectare voldoende groot is. Het 
vergt natuurlijk enige tijd en investering om dit op te bouwen. Maar beide 
populierenboeren beaamden dat ze in feite hun bedrijf voor hun kinderen opzetten.  
Je hebt natuurlijk, naast de aankoop van de grond, ook kosten gedaan in je bedrijf. 
Maar aangezien je veel zelf kan doen, zijn die erg beperkt. Je investeert vooral je 
eigen tijd en arbeid. Vooreerst kan je de planting zelf uitvoeren. Paul monteert een 
boor op zijn tractor. Raf maakt de plantgaten met een handboor. Samen met zijn 
zoon plant hij één hectare op één dag. Raf moet wel de plantgoedkosten in 
rekening brengen, namelijk vier euro per poot. Een onderetage legt geen van 
beiden aan. De struiken hinderen een vlotte doorgang met de 
onderhoudsmachines, vinden ze. Raf vermoedt ook dat dit de vochtigheid in het 
bestand verhoogt, waardoor de roestziekte meer kans maakt. Raf doet alle 
snoeiwerk zelf. Om het hoogste snoeiwerk te laten uitvoeren, betaalt Paul een 
kleine twee euro per boom, doch sommigen vragen daarvoor tot drie euro. En loont 
die arbeid en die investering in het snoeien? “Zeer zeker, want je krijgt allicht tot 
vijfentwintig euro per boom meer, indien je hem goed hebt onderhouden”, beaamt 
Raf. Op de vraag waarop je het beste kan besparen in de populierenonderneming, 
zijn beiden dan ook unaniem: dit doe je door je bomen zeer goed te onderhouden. 
Dat resulteert in hoge kwaliteit en dat betaalt zich. 

Kiezen voor een bosbedrijf

Raf en Paul hebben een goedgekeurd beheerplan. Zo is het beheer van hun 
populierenbedrijf goed geregeld. Hun gronden liggen niet in het VEN, wat de zaak 
vergemakkelijkt. Ze zijn er zich wel van bewust dat zodra ze de tweede generatie 
populier aanplanten, hun landbouwgrond bos wordt. Voor Raf is dat geen bezwaar. 
“Grond onder pacht brengt toch niet veel op en als je die wilt verkopen, is hij tot 
dertig procent minder waard. Met bos erop blijf je eigenaar. En de eventueel 
gedaalde grondwaarde wordt gecompenseerd door het hout dat er op staat.” Ook 
Paul ziet geen problemen in deze bestemmingswijziging. 
Vooral Paul getuigt van een goede relatie met de ambtenaren van Bos & Groen. Raf 
blijft liever onafhankelijk en ziet zelfs af van subsidietegemoetkomingen. Beiden 
hebben contact met de plaatselijke bosgroep. Raf, die reeds kappingen achter de 
rug heeft, ziet daarin een interessante informatiebron, o.a. voor adressen van 
houtkoopmannen.  

Populier niet populair?

De Afdeling Bos & Groen stimuleert de populierenteelt minder dan andere vormen 
van bebossing. De subsidies voor bebossing en herbebossing zijn volledig vervallen. 
De inkomenscompensatie bij bebossing van landbouwgronden is verlaagd. In VEN-
gebieden gelden de Criteria Duurzaam Bosbeheer en is de subsidie voor bebossing 
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van landbouwgronden afgeschaft. Raf en Paul begrijpen deze houding ten aanzien 
van de populier niet. “Wij vinden dat wij aan multifunctionele bosbouw doen: we 
produceren een waardevol economisch goed op een ecologisch verantwoorde wijze. 
Met populierenteelt kan je zelf je investering terugwinnen, en dat is toch een 
begrijpelijke keuze? Met de aanleg van eik bijvoorbeeld ben je voor je 
achterachterkleinkinderen bezig.” Helemaal moeilijk heeft Raf het met de houding 
van de natuurverenigingen. Hij vindt dat ze bossen aanleggen die helemaal niets 
opbrengen. Ze kanten zich tegen de populier omdat die niet inheems is. Dan 
zouden er toch nog veel andere teelten moeten verdwijnen uit Vlaanderen, zoals 
maïs, aardappel, enzovoort? De populier is hier al zo lang. Hij maakt deel uit van 
het Vlaamse landschap. 

Collega-boeren zien blijkbaar geen graten in de bedrijfspraktijken van deze 
populierenboeren. Zolang dit maar gebeurt op gronden die vrij zijn van pacht. Of 
andere boeren ook interesse zouden kunnen krijgen voor de populierenteelt, 
betwijfelt Raf. Zelfs indien de houtverwerkende industrie met een vorm van 
contractteelt van start zou gaan. “Oudere, uitbollende boeren zullen eerder 
zwichten voor de hoge bebossingsubsidies en inkomenscompensatie die verleend 
worden bij de aanplant van ‘edele’ boomsoorten, zoals es, kers, eik of beuk. Zulke 
bossen, die een omlooptijd van vijftig tot honderd vijftig jaar hebben, zullen niet 
onderhouden worden door de volgende generatie, want dat kost geld. Over vijftig 
jaar zal daar een bos staan zonder enige (economische) waarde. Waar is dan de 
investering naar toe?”  

Met liefde

Deze boeren houden van hun bomen en van de natuur. Ze werken graag in hun 
bossen. Ze produceren door hun bijzondere zorg en grote liefde hoogwaardig hout, 
dat zeker zijn weg vindt naar de houtmarkt en daar een goede prijs zal halen. En ze 
verklaarden zich enthousiast bereid om aan collega-boeren alle aspecten van hun 
populierenbedrijf uit de doeken te doen. 

Paul Nijskens en Raf Dankaert zijn populierenboeren die hun populierenbedrijf voor 
u openstellen. Ze beantwoorden al uw vragen over hun bedrijfsvoering op een 
informatienamiddag. Raf Dankaert ontvangt jullie op 30 juni 2005. Paul Nijskens 
staat voor u klaar op 5 juli 2005. Afspraak telkens om 14 h: 

- Paul Nijskens: parking Provinciedomein Het Vinne, Zoutleeuw (N3 Tienen – Sint-
Truiden, afslag Dormaal, Zoutleeuwsesteenweg, Stationstraat, Nieuwstraat, 
Ossewegstraat) 

- Raf Dankaert: Leenhoutstraat 7, Zottegem (zijstraat einde Europaweg/N42) 

De groep wordt bij elk bezoek beperkt tot 25 deelnemers. Aanmelden noodzakelijk, 
ten laatste een week voor geplande datum, bij: 

Linda Meiresonne, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
Gaverstraat 4, 9500 Geraardsbergen 
Tel: 054 / 437 118 - GSM 0476 / 55 55 52 
E-mail: linda.meiresonne@inbo.be 

Raf: “Een grondeigenaar ziet de zaak commercieel, 

en bij mij krijgen ze het ecologische er gratis 

bovenop. Daar moeten ze niets voor betalen.“ 
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ANNEX IV 

CRITERIA DUURZAAM BOSBEHEER 

De Criteria Duurzaam Bosbeheer vormen een uitstekende leidraad voor een 
verantwoorde en stabiele bosbouwpraktijk. Bovendien moet het beheer van alle 
openbare bossen en van alle bossen gelegen in het VEN op een redelijke en 
bosbouwtechnisch verantwoorde wijze invulling geven aan deze criteria. Het 
beheerplan is het document waaruit blijkt dat een beheer wordt nagestreefd voor 
de naleving van de criteria. Dat betekent niet dat altijd in ruimte en tijd aan alle 
criteria moet zijn voldaan. 

Om de praktijk van de populierenteelt af te stemmen op de criteria duurzaam 
bosbeheer, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan een aantal specifieke 
beheermaatregelen, omschreven als principes die in bovenstaande tekst zijn 
ingebouwd. Daarnaast omschrijven de criteria duurzaam bosbeheer nog een reeks 
indicatoren die niet uitsluitend aan de populierenteelt kunnen verbonden worden, 
maar aan een globale code ‘goede praktijk bosbouw’ kunnen gekoppeld worden. 
Ook deze werden ingebouwd in de Code Goede Praktijk Populierenteelt. 

Ter volledigheid worden hieronder de criteria duurzaam bosbeheer volledig 
herhaald.

HOOFDSTUK I. 

Criteria voor het juridisch kader en relevante overeenkomsten

Principe 1: De bosbeheerder moet bij het beheer van zijn bos alle wetten die in het 
Vlaamse Gewest van toepassing zijn respecteren. 
Criterium 1.1: De bosbeheerder leeft het wettelijke kader na dat betrekking heeft 
op bos en bosbouw in de brede zin en houdt zich aan de hieruit voortvloeiende 
verplichtingen. 
Criterium 1.2: Eigendomsrechten en eventuele zakelijke en persoonlijke rechten op 
het bos zijn aantoonbaar vastgesteld. 
Criterium 1.3: De bosbeheerder houdt zich aan alle rechten en plichten de volgen 
uit alle overeenkomsten, contracten en regelingen die van toepassing zijn op het 
bosbedrijf en het bosbeheer. 
Criterium 1.4: De bosbeheerder beschermt zijn bezit waar mogelijk tegen illegale 
kap, niet toegestane verblijfsactiviteiten en andere ongewenste vormen van 
bosgebruik.
Criterium 1.5: De bosbeheerder verklaart dat hij de richtlijnen van deze criteria 
voor duurzaam bosbeheer zal naleven gedurende een periode, gekoppeld aan het 
beheerplan en dat hij ook op de lange termijn ernaar streeft zijn bosbezit volgens 
deze criteria te blijven beheren. 
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HOOFDSTUK II. 

Criteria voor het waarborgen van sociale en culturele functies

Principe 2: De bosbeheerder houdt bij het beheer en gebruik van zijn bosbezit 
rekening met de sociale en culturele belangen van zowel de bevolking als de 
omgeving
Criterium 2.1: De bosbeheerder erkent de betrokkenheid van alle relevante 
groepen en personen en houdt rekening met hun standpunten. 
1° Indicator 2.1.1: Voor het opstellen en het laten goedkeuren van het beheerplan, 
is de betrokken bevolking ingelicht over de beheerdoelstellingen en wordt ze in 
staat gesteld hierop te reageren.
2° Indicator 2.1.2: Relevante en onderbouwde wensen of bezwaren worden in 
overweging genomen bij de beheerplanning en uitvoering van beheermaatregelen. 
3° Indicator 2.1.3: Bij de planning en uitvoering van beheermaatregelen houdt de 
bosbeheerder indien mogelijk rekening met vragen, opmerkingen en suggesties van 
de betrokkenen.
4° Indicator 2.1.4: Het beheer van bossen moet aandacht hebben voor het 
recreatief medegebruik en moet de selectieve bostoegankelijkheid voor het publiek 
stimuleren. Het bos kan toegankelijk gesteld worden voor het publiek op een 
manier die de ecologische functievervulling niet in het gedrang brengt en die 
verstoring - zowel in de tijd als in de ruimte - beperkt en zo nodig uitsluit.
Criterium 2.2: Bossen of delen van bossen met grote sociale, culturele, 
landschappelijke, geschiedkundige, religieuze betekenis, waardevolle traditionele 
beheervormen of belangrijke wetenschappelijke of educatieve betekenis worden 
beschermd en beheerd overeenkomstig hun specifieke waarden en potenties. 
Het gaat hier om gebieden waarvan de specifieke waarde kan aangetoond worden, 
zoals bijvoorbeeld oude bossen, oud hakhout, oud middelhoutbos, archeologische 
vindplaatsen, holle wegen, boswallen enzovoort.
1° Indicator 2.2.1: De beheerdoelstellingen en -maatregelen voor deze bossen of 
delen van bossen zijn uitdrukkelijk afgestemd op de specifieke waarden en 
potenties.
Criterium 2.3: De bosbeheerder draagt er zorg voor dat de voorschriften voor 
gezondheid, milieu, veiligheid, arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden worden 
nageleefd bij alle activiteiten die onder zijn verantwoordelijkheid en opdracht 
worden uitgevoerd in het bos in kwestie. 
Het gaat onder meer om voorschriften op basis van de milieuwetgeving, wetgeving 
welzijn op het werk (waaronder Algemeen Reglement inzake Arbeidsbescherming), 
relevante collectieve akkoorden, de erkenningsregeling bosexploitanten en 
functiebeschrijvingen van het personeel. 
1° Indicator 2.3.1: Het personeel dat rechtstreeks voor of in opdracht van de 
bosbeheerder in het bos werkt, is op de hoogte van zijn taakomschrijving en 
arbeidsinhoud en van de veiligheidsvoorschriften. 
Criterium 2.4: De bosbeheerder werkt mee aan een goede sociale en technische 
structuur van de bedrijfstak bij de inzet van eigen personeel of via aannemers.
1° Indicator 2.4.1: De bosbeheerder staat in voor een aangepast (permanent) 
vormingsprogramma voor het eigen personeel. In contracten met aannemers staat 
bepaald dat het tewerkgestelde personeel over voldoende technische competentie 
moet beschikken. 
2° Indicator 2.4.2: Bij de uitbesteding van werkzaamheden wordt gebruik gemaakt 
van aannemers die voldoen aan collectief vastgestelde criteria voor deskundigheid, 
kwaliteit en betrouwbaarheid, conform de criteria “Erkenningsregeling 
Bosexploitanten” indien die van kracht zijn. 
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HOOFDSTUK III. 

Criteria voor het waarborgen van productie- en economische functies

Principe 3: Het beheer van bossen moet het efficiënte gebruik van de verschillende 
bosproducten en –diensten stimuleren, teneinde de economische levensvatbaarheid 
van het bosbezit en een breed scala aan ecologische en maatschappelijke functies 
te waarborgen. 

Criterium 3.1: 

De bosbeheerder behandelt zijn bos als een hernieuwbare hulpbron, waarbij hij 
streeft naar een veelzijdige functievervulling. 

1° Indicator 3.1.1: 

Bij beslissingen in het bosbeheer is een afweging gemaakt van de directe en 
indirecte effecten van de te nemen maatregelen, met het oog op de duurzame 
voortbrenging van goederen en diensten op lange termijn. De afweging komt tot 
uiting in het beheerplan bij de keuze van de beheerdoelstelling en de daaraan 
verbonden maatregelen; de detaillering van de onderbouwing staat in verhouding 
tot de grootte van het bos. 

2° Indicator 3.1.2: 

De bosbeheerder behoudt de natuurlijke productiecapaciteit van de bosbodem door 
een aangepast bosbeheer (bijvoorbeeld door de boomsoortenkeuze, het nastreven 
van voldoende mengingsgraad). Zo wordt bodembewerking tot een minimum 
beperkt. Bij gedegradeerde bosbodems zijn herstelmaatregelen mogelijk na 
voorafgaand bodemonderzoek.
3° Indicator 3.1.3: De bosbeheerder tracht de mineralenkringloop in zijn bos zo 
veel mogelijk te sluiten door zowel verliezen als importen te beperken. Bemesting 
(aanrijking met nutriënten) is niet toegestaan wegens het risico van eutrofiëring, 
grondwatervervuiling en wijzigingen in de kruidenlaag. Startbemesting met 
stalmest in de plantput bij verjonging met veeleisende boomsoorten is wel 
toegestaan.

4° Indicator 3.1.4: 

Bij exploitatie en beheerwerken wordt schade aan de productiecapaciteit van de 
standplaats, de bodem, het overblijvend bestand (inclusief verjonging) en 
verstoring van fauna en flora tot een minimum beperkt. In overeenkomsten met 
aannemers zijn werkbare procedures opgenomen om de schade in eerste instantie 
te voorkomen of - indien schade onvermijdelijk is - die te beperken of indien dit 
niet mogelijk is, te herstellen. Er zijn procedures van kracht om aan de hand van 
terreincontroles toezicht te houden op het verloop van de terreinwerkzaamheden en 
hierbij passend op te treden, bijvoorbeeld door de werkzaamheden stil te leggen of 
bijzondere voorwaarden op te leggen. 

Criterium 3.2: 

De bosbeheerder streeft met zijn bosbedrijf naar economische levensvatbaarheid 
zonder afbreuk te doen aan het behoud van de ecologische of sociale 
functievervulling door het bos. 
1° Indicator 3.2.1: Bij beslissingen in het bosbeheer is rekening gehouden met 
ecologische, sociale en bedrijfseconomische randvoorwaarden en zijn de nodige 
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investeringen grondig afgewogen, teneinde de kwaliteit en productiviteit van het 
bosbezit op lange termijn te waarborgen. De afweging komt tot uiting in het 
beheerplan bij de beschrijving van maatregelen, middelen en randvoorwaarden;  

2° Indicator 3.2.2:

In bossen of delen van bossen waarvoor geen specifieke doelstellingen gelden rond 
het behoud en bevorderen van biologische diversiteit of sociaal-recreatieve 
argumenten moet een zeker voorraadpeil gehandhaafd worden door een evenwicht 
te bewaren tussen houtoogst en aanwas. 

3° Indicator 3.2.3: 

De bosbeheerder zoekt naar samenwerkingsverbanden waaruit schaalvoordelen 
kunnen ontstaan. 

Criterium 3.3: 

De bosbeheerder beoogt met zijn bosbeheer een bos dat een gevarieerde structuur 
bezit, zowel naar soorten als naar leeftijdsverdeling, dat een ongelijkjarige opbouw 
kent en dat gemengd is samengesteld als borg voor het behoud van de 
standplaatsproductiviteit.

1° Indicator 3.3.1:

De bosbeheerder kiest een boomsoortensamenstelling die steeds 
standplaatsgeschikt is. In geval van kunstmatige of gecombineerde verjonging kiest 
hij steeds voor de door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer aanbevolen 
herkomsten, voor zover die beschikbaar zijn. 

2° Indicator 3.3.2: 

De bosbeheerder kiest voor kleinschalige kappingen. Kaalslagen zijn beperkt tot 1 
ha. Van die regel kan afgeweken worden indien dat grondig gemotiveerd wordt in 
het bosbeheerplan en in specifieke gevallen (bijvoorbeeld directe omvorming van 
een homogeen bestand van een uitheemse soort; verjonging van een 
populierenaanplant).

3° Indicator 3.3.3: 

De bosbeheerder stelt voor zijn bos een verjongingsplan op dat in tijd en ruimte 
moet leiden tot een gevarieerde bosstructuur en opbouw. 

4° Indicator 3.3.4:

De bosbeheerder streeft bij zijn bosbedrijfsvoering naar evenwichtig en omzichtig 
bepaalde bedrijfstijden, wat een voldoende evenwicht inhoudt tussen economische 
en ecologische factoren. 

Criterium 3.4: 

De bosbeheerder regelt het gebruik en de voortbrengst van niet-houtige 
bosproducten zonder afbreuk te doen aan het behoud van de ecologische of sociale 
functievervulling door het bos. 
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1° Indicator 3.4.1:

Stroperij en niet-weidelijke jachtmethoden worden actief bestreden.

2° Indicator 3.4.2: 

De bosbeheerder ziet erop toe dat er geen wild wordt uitgezet in zijn bos, tenzij in 
het kader van wettelijk toegestane soortbeschermingsmaatregelen. 

3° Indicator 3.4.3: 

De bosbeheerder ziet erop toe dat het gebruik van andere niet-houtige 
bosproducten (visvangst; plukken en verzamelen van planten, vruchten en 
paddenstoelen enzovoort) gebeurt volgens de geldende wetgeving en dat er, 
voorzover dat is toegestaan, minimale schade wordt aangericht aan het 
bosecosysteem, de habitats en de populaties van wilde dier- en plantensoorten. 

HOOFDSTUK IV. 

Criteria voor het behoud en de bescherming van het milieu

Principe 4: 

Bosbeheer zal de ecologische functies van het bos in stand houden door het 
bewaren of verbeteren van de biologische diversiteit, het natuurlijk milieu, de 
unieke en kwetsbare ecosystemen en landschappen en door de instandhouding van 
habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten. 

Criterium 4.1: 

Bosbeheer en bosgebruik blijven binnen de grenzen van de ecologische draagkracht 
van het bosbezit. 

1° Indicator 4.1.1: 

Bij beslissingen over het beheer en gebruik van het bos is uitdrukkelijk rekening 
gehouden met de ecologische functies van het bos en dit tevens in relatie met zijn 
omgeving.

Criterium 4.2: 

Ingrijpende veranderingen in bosbeheer en bosgebruik worden vooraf getoetst aan 
een evaluatie van de te verwachten effecten op natuur en landschap. De evaluatie 
wordt afgestemd op de schaal en intensiteit van de ingreep en op de natuur- en 
landschapswaarde van het bos. 

1° Indicator 4.2.1: 

Bij beslissingen over ingrijpende veranderingen in bosbeheer en bosgebruik is 
rekening gehouden met de resultaten van voorafgaand onderzoek naar de 
mogelijke effecten op de natuur, het natuurlijk milieu en het landschap.
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2° Indicator 4.2.2: 

In functie van de omvang van de ingreep (intensiteit, sterkte, betrokken 
oppervlakte) en de kwaliteiten van het gebied zijn passende maatregelen genomen 
om eventuele schade aan de natuur, het natuurlijk milieu en het landschap te 
voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. 

Criterium 4.3: 

De bosbeheerder ziet erop toe dat bij het beheer bos-vreemde stoffen en producten 
zo veel mogelijk uit het bos worden geweerd. 

1° Indicator 4.3.1: 

Olieverversingen van machines zijn in het bos niet toegestaan.

2° Indicator 4.3.2:

Bij het aanwenden van motorzagen wordt alleen biologisch afbreekbare kettingolie 
gebruikt.

3° Indicator 4.3.3: 

De bosbeheerder gebruikt geen genetisch gemanipuleerde organismen. 

4° Indicator 4.3.4: 

Voorzover dat nog niet wettelijk is geregeld, is het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan, tenzij het gebruik van glyfosaat voor het 
bestrijden van niet-inheemse agressieve soorten (onder meer de Amerikaanse 
vogelkers) in een planmatige en gecombineerde mechanisch-chemische 
bestrijdingsmethode. Deze uitzondering geldt zolang er geen ecologisch beter 
verantwoord product of verantwoorde methode met dezelfde efficiëntie beschikbaar 
is en pas nadat de noodzaak en mogelijke alternatieven vooraf werden overwogen 
en uitgeprobeerd. Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen is toegestaan 
bij zorgvuldige toepassing en controle, zonder af te wijken van geldende wetgeving 
of internationaal erkende wetenschappelijke voorschriften. 

Criterium 4.4: 

De bosbeheerder moet, voorzover hij daartoe de mogelijkheden heeft, met zijn 
bosbedrijfsvoering bijdragen tot het integraal waterbeheer. 

1° Indicator 4.4.1: 

De bosbeheerder zal de bestaande vrije loop van stromende waters binnen zijn bos 
niet beïnvloeden. 

2° Indicator 4.4.2: 

De bosbeheerder zal waterrijke gebieden, zoals gedefinieerd in het decreet 
natuurbehoud, en overstromingsgebieden niet ontwateren. Buiten deze gebieden 
kunnen bestaande drainagesystemen, ont- en afwateringen behouden blijven indien 
dat noodzakelijk is en leidt tot een betere groei van standplaatsgeschikte 
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boomsoorten. Bestaande drainage, ontwatering of afwatering kan in uitzonderlijke 
gevallen worden gewijzigd om de andere functies te kunnen optimaliseren. 
3° Indicator 4.4.3: 

Nieuwe drainage of andere ontwatering- en afwateringsvoorzieningen zijn nergens 
toegestaan.

HOOFDSTUK V. 

Criteria voor het behoud en de bevordering van de biologische 
diversiteit

Principe 5:

De bosbeheerder houdt bij het beheer van zijn bosbezit rekening met de 
biologische diversiteit door zorg voor het behoud, de ontwikkeling of het herstel van 
de ecologische functie van zijn bos. 

Criterium 5.1: 

In het bosbeheer en bosgebruik worden maatregelen genomen ter instandhouding 
van habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten met het oog op de 
multifunctionaliteit. 

1° Indicator 5.1.1: 

De bosbeheerder houdt bij de bosbedrijfsvoering rekening met het zorgprincipe en 
het standstillprincipe, toegepast op de biologische diversiteit. Standplaatsen met 
een van nature rijke boomsoortensamenstelling mogen in geen geval worden 
vervangen door uniforme bestanden of door een andere vorm van bodemgebruik. 
Aanplanten van agressieve exoten is uitgesloten. Het omvormen van bossen van 
inheemse loofboomsoorten naar homogene bossen van fijnspar, populier, andere 
niet-inheemse soorten en grove dennen is uitgesloten.

2° Indicator 5.1.2: 

Het bos en zijn beheer zijn getoetst op de aanwezigheid en het voortbestaan van 
zeldzame, bedreigde en wettelijk beschermde plant- en diersoorten, alsook 
indicatorsoorten van oud bos. De relevante gebieden, terreinkenmerken en 
beheersmaatregelen zijn aangegeven op een beheerskaart. Voor die 
natuurelementen worden de nodige maatregelen genomen om de instandhouding 
van hun habitat te garanderen. De inventarisatie is zowel gericht op de 
aanwezigheid van indicatoren voor oude en goed ontwikkelde bosecosystemen als 
op de aanwezigheid van zeldzame en bedreigde soorten en bijzondere 
natuurelementen. Concreet wordt onder meer rekening gehouden met: oud-
bosplanten; oude bomen met holten voor vogels en zoogdieren; nestbomen van 
roofvogels; zeldzame en bedreigde boom-, struik- en plantensoorten, alsook andere 
bedreigde organismen en kensoorten, voorzover hiervan terreingegevens
beschikbaar zijn. Tevens wordt rekening gehouden met specifieke natuurelementen 
zoals beken, poelen, vennen en bronnen, open plekken en natuurlijke rand- en 
overgangssituaties (mantel- en zoomvegetaties) en de aan deze habitats gebonden 
soorten.
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3° Indicator 5.1.3: 

Bij beslissingen over het beheer en gebruik van alle bostypen is uitdrukkelijk 
rekening gehouden met de eisen die zeldzame, bedreigde en wettelijk beschermde 
plant- en diersoorten stellen aan hun habitat. 

4° Indicator 5.1.4: 

De bosbeheerder besteedt bij planning en uitvoering van exploitatie speciale 
aandacht aan de broedperiode van vroege of late broedvogels. Hiertoe worden in 
het lastenboek passende exploitatievoorwaarden vastgelegd. Er is een lange vaste 
schoontijd, die loopt van 1 april tot 30 juni. Op voorwaarde dat vooraf machtiging 
van Bosbeheer werd verkregen, kan van deze standaard schoontijd worden 
afgeweken: de periode kan zowel verruimd, verengd of opgeheven worden. 

Criterium 5.2: 

Bij het beheer van bos wordt gestreefd naar een bepaald aandeel inheemse 
boomsoorten en het bevorderen van een rijke en gevarieerde bosstructuur van 
toepassing op het niveau van het beheerplan. 

1° Indicator 5.2.1: 

Ten minste 20% van de totale oppervlakte van het bos moet bestaan uit of in 
omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en 
standplaatsgeschikte boomsoorten binnen een bosbouwtechnische verantwoorde 
termijn. Indien het streefdoel van 20% nog niet gerealiseerd is, blijkt uit het 
beheerplan hoe en wanneer het bereikt zal worden. Norm voor inheemse 
bestanden: Inheemse boomsoorten dienen minstens 90% van het grondvlak van 
het bestand in te nemen. Norm voor gemengde bestanden: Bestanden zijn 
gemengd zodra er minstens twee verschillende boomsoorten aanwezig zijn en de 
hoofdboomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van 
het totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar.

2° Indicator 5.2.2: 

De bosbeheerder beschikt over een omvormingsplan voor alle homogene 
aanplantingen van populier, fijnspar, en andere niet-inheemse boomsoorten. Norm 
populier: Er wordt een onderetage opgebouwd en behouden van verschillende 
inheemse houtige gewassen. Die mag als hakhout worden beheerd met populier als 
bovenstaanders (soort middelhout). Norm andere homogene niet-inheemse 
bestanden: Er wordt gestreefd naar gemengde bestanden waarvan 30% van de 
bedekkingsgraad of grondvlak wordt ingenomen door inheemse loofbomen. In een 
eerste fase mogen in die 30% ook onderstandige bomen en de onderetage 
meegerekend worden. Het is echter de bedoeling na verloop van tijd te komen tot 
30% inheemse loofbomen in de opperetage. 
Criterium 5.3: In het bosbeheer en bosgebruik worden maatregelen genomen om 
de ecologische processen binnen het bos te beschermen, te versterken of te 
herstellen. 

1° Indicator 5.3.1:
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De bosbeheerder kiest bij het beheer van het bos waar mogelijk (voldoende 
kwaliteit en kwantiteit) en zinvol (standplaatsgeschikt, kwalitatief goed en 
aangepast uitgangsmateriaal), in principe voor natuurlijke verjonging. Voor 
bebossingen komt kunstmatige aanplanting in aanmerking.

2° Indicator 5.3.2: 

Bij het beheer van het bos worden kansen geboden, maximaal rekening houdend 
met natuurontwikkeling en dat minimaal voor 5% van de totale oppervlakte onder 
beheerplan. Dit gebeurt bij voorkeur in die bestanden met een reeds aanwezige of 
potentiële natuurwaarde. Aangepast beheer van open plekken en bosranden komen 
eveneens in aanmerking. Eerst wordt een streefbeeld met natuurdoeltypen in het 
beheerplan vooropgesteld. Vervolgens wordt in een planning aangegeven hoe dat 
streefbeeld gerealiseerd kan worden. Voor bossen sluit dit streefbeeld zo goed 
mogelijk aan bij de natuurlijke bosgemeenschap van die plaats, of de potentieel 
natuurlijke vegetatie. Economisch waardevolle bosproducten kunnen ten gevolge 
van dit beheer worden gevaloriseerd indien dit de soortensamenstelling en 
structuur niet noemenswaardig beïnvloedt. 

3° Indicator 5.3.3: 

De bosbeheerder streeft naar het verkrijgen van meer dood hout in het bos. In het 
beheerplan staan concrete beheerrichtlijnen vermeld, die gericht zijn op het 
verkrijgen van meer dood hout in het bos, afhankelijk van de natuurlijke 
bestandsontwikkeling : bijvoorbeeld snoeihout wordt niet verwijderd; staande of 
liggende holle of dode bomen die geen gevaar opleveren voor voorbijgangers of 
voor het verspreiden van ziekten of brand blijven behouden, bij catastrofes of niet-
besmettelijke aantastingen worden niet alle getroffen bomen verwijderd, 
hoogdunning wordt toegepast of wegkwijnende bomen die geen concurrentie 
betekenen voor potentiële toekomstbomen worden niet verwijderd, wortelkluiten 
van omgewaaide bomen worden niet systematisch verwijderd en opgevuld. De 
evolutie van het volume dood hout wordt expliciet gevolgd. Bij planning en 
uitvoering wordt aandacht besteed aan waarden zoals veiligheid, fytosanitaire 
conditie en risico’s, en natuurbeleving. Richtwaarde: 4% van het totale 
bestandsvolume (staand, liggend, spreiding in alle omtrekklassen > 30cm) of een 
verdubbeling van de hoeveelheid dood hout binnen de planperiode. 
4° Indicator 5.3.4: De bosbeheerder duidt per bestand een zeker aantal bomen per 
ha aan, bij voorkeur inheemse loofbomen, tot ze de natuurlijke leeftijdsgrens 
bereiken.

Criterium 5.4: 

Representatieve voorbeelden van natuurlijke inheemse bosgemeenschappen, 
waardevolle bostypen en goed ontwikkelde bosecosystemen worden beschermd en 
beheerd overeenkomstig hun specifieke waarde. 
1° Indicator 5.4.1: De beheerdoelstellingen en -maatregelen voor deze gebieden 
zijn uitdrukkelijk afgestemd op de waardevolle aspecten van de gebieden. 

HOOFDSTUK VI. 

Criteria voor planmatig en controleerbaar beheer

Principe 6: 

Het beheer van het bos moet planmatig en controleerbaar zijn. 
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Criterium 6.1: De bosbeheerder heeft zijn visie op het beheer en gebruik van zijn 
bos vastgelegd in een uitgebreid beheerplan. 
1° Indicator 6.1.1: Het beheerplan komt tot stand na het afwerken van de logische 
fasen van een planningscyclus : inventarisatie, analyse van de situatie, formuleren 
van beheerdoelstellingen, het programmeren van de maatregelen, controle en 
bijsturing.

2° Indicator 6.1.2: 

De bosbeheerder beschrijft in het beheerplan alle nodige maatregelen die een 
toetsing van deze criteria voor duurzaam bosbeheer mogelijk moeten maken. De 
graad van detaillering is afhankelijk van de aard van de geplande werkzaamheden. 

3° Indicator 6.1.3:  

De bosbeheerder zoekt bij het opstellen van het bosbeheerplan actief naar 
samenwerkingsverbanden met verschillende betrokken partijen die bijvoorbeeld 
gegevens kunnen leveren die dienstig zijn voor het beheer van het bos. 

4° Indicator 6.1.4: 

De bosbeheerder geeft in het beheerplan weer hoe de eventuele opmerkingen en 
suggesties van betrokkenen doorwerken naar de uiteindelijke beheerdoelstellingen. 

5° Indicator 6.1.5: 

Goedgekeurde beheerplannen liggen ter inzage bij het Bosbeheer. 

6° Indicator 6.1.6: 

Het beheerplan is geldig voor 20 jaar en blijft verbonden aan het bos. Het kan 
tussentijds herzien worden. De herziening houdt rekening met de resultaten van de 
controle en monitoring, met de nieuwe wetenschappelijke gegevens en technieken 
en met de gewijzigde sociale, economische of milieu-omstandigheden. De 
argumenten voor herziening worden duidelijk opgenomen in het eerste deel van de 
planningscyclus. 

Criterium 6.2: 

De bosbeheerder volgt de effecten van het beheer en gebruik van zijn bosbezit en 
gebruikt die gegevens voor aanpassingen in het beheer of de tussentijdse 
herziening van zijn beheerplan. 

1° Indicator 6.2.1: 

Overeenkomstig de schaal en intensiteit van de activiteiten in het bos worden de 
relevante ecologische, economische en sociale effecten nagegaan en geëvalueerd 
en wordt de bedrijfsvoering zo nodig aangepast. 
De verzameling van gegevens is inhoudelijk afgestemd op het beheerplan en de 
inspanningen staan in redelijke verhouding tot de bedrijfsgrootte. 

Criterium 6.3: 

De bosbeheerder controleert en documenteert de houtwinning, de exploitatie en 
verkoop van hout en andere bosproducten en kan hiervoor een beroep doen op de 
bosgroep.
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1° Indicator 6.3.1: 

De bosbeheerder hanteert duidelijke richtlijnen voor exploitatieactiviteiten en 
transport binnen zijn bos ter bescherming van mens, natuur en milieu en hij 
controleert de uitvoering ervan in de praktijk. Deze richtlijnen geven inzicht in de 
beperkingen die gesteld (kunnen) worden aan exploitatie en transport, ook in het 
geval van uitbesteding en eventuele schaderegeling.

2° Indicator 6.3.2: 

De bosbeheerder heeft de oogst en verkoop van hout zodanig gedocumenteerd dat 
de producten gevolgd kunnen worden van het bos tot aan het eerste verkooppunt 
of tot aan de bosweg indien verkoop op stam plaatsvindt. 
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ANNEX V 

KENNISCENTRUM VOOR KORTE OMLOOPHOUT:
VIJF CRITERIA 

In het kader van het Vlaams Klimaatbeleid 2006 – 2012 is, onder het thema 
Landbouw en Bossen, een actie voorgesteld voor de doelgroep Landbouw, namelijk 
“Biomassa voor energie” (fiche 6). Deze actie beoogt bovendien het sensibiliseren 
van de landbouwer voor houtige biomassateelten en hem ook meer rechtszekerheid 
te geven (terugkeer naar conventionele landbouw moet mogelijk blijven), opdat 
meer hernieuwbare energie op basis van biomassa kan geproduceerd worden. 
Voor de uitvoering van de actie “Biomassa voor energie” zal aan het INBO een 
kenniscentrum voor korte omloophout gerealiseerd worden. Dit kenniscentrum 
zal een tweeledige opdracht vervullen: 

1. Bundeling van de kennis over de teelt van houtige biomassa 

2. Technische ondersteuning van nieuwe (piloot)projecten met houtachtige 
energieteelten. 

De Vlaamse regering heeft vijf criteria vastgelegd waaraan de voorgestelde 
projecten in het Vlaams Klimaatplan getoetst worden: 

1. Drempel van implementatie: het bijsturen van bestaande maatregelen is in 
vele gevallen eenvoudiger en goedkoper dan de opstart van nieuwe 
maatregelen.

2. Grootte reductie-effect: maatregelen met een groot reductie-effect op de 
uitstoot van broeikasgassen primeren op acties met een beperkt potentieel. 

3. Termijn van implementatie en effect: voor het halen van de Kyoto-
doelstelling zijn in de eerste plaats maatregelen met een effect op korte 
termijn (tot 2012) van belang. 

4. Dubbele opbrengst: voorkeur voor maatregelen die naast een effect op 
broeikasgasemissie ook baten opleveren voor andere beleidsdoelstellingen. 

5. Maatschappelijk draagvlak: aftoetsing bij maatschappelijke actoren is 
aangewezen om voldoende mate van uitvoering en emissiereductie te 
verzekeren.

Het project ‘Kenniscentrum voor korte omloophout’ wordt getoetst aan de vijf 
criteria die de Vlaamse regering heeft vastgelegd waaraan de projecten in het 
Vlaams Klimaatplan moeten voldoen. 
Zij vormen een samenvatting van de voornaamste kenmerken van korte 
omloophout.

1. Drempel van implementatie: het bijsturen van bestaande maatregelen is in vele 
gevallen eenvoudiger en goedkoper dan de opstart van nieuwe maatregelen. 

De teelt van houtachtige gewassen en het gebruik van hout als brandstof is een 
reeds lang bestaande techniek, die echter vooral zijn implementatie in het 
buitenland vindt, in Zweden, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en (in 
experimenteel stadium) Nederland. Intussen is het potentieel aan snelgroeiende 
klonen verhoogd als resultaat van het verder gezet veredelingswerk, zowel in 
Vlaanderen als erbuiten. De technische vooruitgang in de energetische verwerking 



- Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt en korte-omloophout in Vlaanderen -

- 194 - 

van het energiehout is de laatste jaren verder geëvolueerd en heeft de efficiëntie 
enorm verhoogd, dit zowel op kleinschalig (hoogrendabele kachels, CV op hout, 
pellets,…) als op grootschalig niveau (co-verbranding in steenkoolcentrales, 
vergassing in biomassacentrales,…).
Toch kan de drempel van implementatie nog verlaagd worden door maatregelen, 
die zich vooral op maatschappelijk-economisch vlak situeren: 

a) verbeteringsmaatregelen voor de teler: drukking van de transportkosten 
door teeltmogelijkheden in de buurt van de verwerkingseenheden, zekerheid 
van afzet en prijs, bedrijfsondersteuning door subsidies, optimale 
teelttechnieken

b) maatregelen ter verbetering voor de verwerker: zekerheid van de aanvoer 
van de biomassa, kwaliteit van het product. 

2. Grootte reductie-effect: maatregelen met een groot reductie-effect op de uitstoot 
van broeikasgassen primeren op acties met een beperkt potentieel. 

Houtige energieteelten leggen voornamelijk bovengronds CO2 vast in de biomassa 
(sequestratie). Vervolgens wordt de biomassa aangewend als energiebron en 
vervangt daardoor het gebruik van fossiele brandstoffen (substitutie). Biomassa 
vertoont aldus een dubbele CO2-reductiestrategie. Ook ondergronds in de 
organische bodemfractie wordt CO2 gefixeerd.

Bovengrondse CO2-vastlegging
Bovengronds wordt koolstof vastgelegd in de biomassa, via het proces van de 
fotosynthese. Bij jonge planten is de fotosynthese groter dan de 
onderhoudsademhaling en het CO2-verlies door de blad- en takval. Daardoor groeit 
de netto koolstofopslag stelselmatig aan. Een aanplanting van korte omloophout 
bouwt jaarlijks een hoeveelheid biomassa op ter grootte van 8 à 15 ton droge stof 
per hectare. Een ton droge stof biomassa bevat 0.5 ton koolstof of 1.83 ton CO2.
Gemiddeld bedraagt dus de CO2-emissireductie door bovengrondse vastlegging in 
een aanplanting van korte omloophout van 1 hectare 14.5 à 28 ton CO2. Bij een 
rotatie van 3 jaar wordt 24 à 45 ton droge stof geoogst wat overeenkomt met 44 à 
82 ton CO2. Een aanplanting kan makkelijk tot 7 maal toe geoogst worden, wat een 
totale koolstofvastlegging en –export betekent van 308 à 574 ton CO2 over 21 jaar 
op 1 hectare.  

Bio-energiebron 
De biomassa die van een korte omloopbos geoogst wordt, kan ingezet worden voor 
de opwekking van elektriciteit en warmte, en vervangt daar fossiele brandstoffen. 1 
ha levert aldus jaarlijks ongeveer 190 GJ bruto energie. Het gebruik van biomassa 
als energiebron vermijdt het gebruik van fossiele energie, wat een grote 
hoeveelheid CO2-emissie vermijdt. Maar aangezien er bij de productie van 
biomassa een investering van (fossiele) energie nodig is, is de beperking van de 
CO2 emissie lager dan de hoeveelheid CO2 vastgelegd in het gewas. Na verbranding 
geeft dit 160 GJ bruikbare energie per ha (Garcia Cidad et al. ,2003), waardoor 
korte omloop hout tot de groep van de best presterende energiegewassen behoort. 
Bij de conversie naar energie komt de vastgelegde koolstof weer vrij. Maar dit 
bedraagt een hoeveelheid die voordien was vastgelegd in de biomassa, waarbij de 
uitstoot van het equivalent CO2 afkomstig van fossiele brandstoffen vermeden 
werd. Aldus is biomassa te beschouwen als een CO2-neutrale brandstof. 

Ondergrondse vastlegging 
De hoeveelheid koolstof op en in de bodem van het bos is de resultante van de 
input van koolstof via strooisel, de vastlegging van organisch materiaal in de humus 
en de output via afbraak of bodemrespiratie. Een deel van het strooisel verteert 
vlug waarbij CO2 vrijkomt. Een deel wordt omgezet in stabiele humus, die slechts 
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langzaam verteert en trager de opgeslagen koolstof terug afgeeft. De hoeveelheid 
koolstof die vastligt in de bodem van de terrestrische ecosystemen zou dubbel zo 
hoog zijn als de hoeveelheid die gestockeerd zit in de vegetatie. Landbouwgronden 
hebben een C-gehalte van 1 à 3 %, wat een hoeveelheid van 65 à 195 ton C per ha 
betekent. Bosbodems bezitten meestal een hoger C-gehalte, 2 à 4 %, wat 
neerkomt op 130 à 260 ton C per ha.  
De aanleg van korte omloophout zou deze koolstofpools kunnen verhogen. Het is 
momenteel moeilijk te begroten over welke hoeveelheden dat gaat, aangezien de 
aanplantingen met korte omloophout van recente datum zijn. De internationale 
wetenschappelijke literatuur vermeldt gemiddelde waarden van 0 tot 1.6 ton C-
vastlegging per jaar en per ha bij aanplantingen van korte omloophout en 
modelleringresultaten. Dit betekent dus een CO2-emissiereductie van 0 tot 5.9 ton 
CO2 per jaar en per ha. 
In de veronderstelling van een gemiddelde koolstofvastlegging van 0.5 ton C per 
jaar en per hectare over een rotatie van 21 jaar, bij een initieel koolstofgehalte van 
2 % (130 ton C per ha, diepte 50 cm, ssg 1.3 g/cm³), zal de bodem 10.5 ton C per 
ha meer vasthouden. Dit betekent een stijging tot 2.16 % en een CO2-
emissiereductie van 38.5 ton CO2. Bedraagt de vastlegging evenwel 1.6 ton C per 
jaar, dan zal na een rotatie van 21 jaar 123 ton CO2-emissiereductie gerealiseerd 
zijn. 
De aanleg en het beheer van de planting kan de eerste 6-12 jaren in een netto 
verlies aan bodemkoolstof resulteren (source) door de verhoogde afbraak ten 
gevolge van de bodemverstoring. Dit pleit voor een bodemvoorbereiding met 
beperkt ploegen en met chemische onkruidbestrijding. Vervolgens zal de 
hoeveelheid bodemkoolstof stijgen ten gevolge van de input van bladval en wortels 
en het effect van de beschaduwing en de mulching. Aldus kan men over de 
volledige rotatie tot een positief gemiddelde (sink) komen. In vergelijking met 
klassieke landbouw kan korte omloophout bovendien de bodem behoeden voor een 
daling van het koolstofgehalte over termijn. 
De verwijdering van de stoven op het einde van de bedrijfstijd zal op dat moment 
een verhoogde bodemrespiratie initiëren. Er zijn evenwel geen studies die de 
impact van deze ingreep begroten. 

CO2-emissiereductie: de eindbalans 
Het proces van koolstofopslag in korte omloopbossen vertoont een ander patroon 
dan in normaal beheerde bossen. In deze laatste vormt zich mettertijd een 
evenwicht tussen de koolstofopname (via fotosynthese en bodemopslag) en 
koolstofafgifte (via onderhoudsademhaling, afbraak en bodemrespiratie). De netto 
hoeveelheid koolstof die dan opgeslagen wordt in de staande biomassa, hangt af 
van de groeisnelheid, maar ook van de boomsoort. Zo is de maximale 
koolstofopslag in een populierenbos rond 60 ton C (eq. 220 ton CO2) per hectare, 
voor Grove den bedraagt dit 80 à 90 ton C (eq. 293 à 330 ton CO2), Beuk kan tot 
120 ton C (eq. 440 ton CO2) per hectare vasthouden. Deze cijfers werden bekomen 
met het model CO2FIX (Nabuurs et al., 2002). Daartoe hadden deze bosbestanden 
evenwel tientallen tot honderdtallen jaren nodig om deze koolstofstocks op te 
bouwen. In korte omloopbossen wordt de bovengrondse biomassa echter periodiek 
afgevoerd en daarna weer opgebouwd, waardoor de totale hoeveelheid koolstof die 
bovengronds wordt opgeslagen aanzienlijk hoger ligt. Dit wordt duidelijk als alle 
koolstoffluxen in rekening worden gebracht (opslag in de bodem, opslag in de 
levende biomassa, houtproductie, substitutie van fossiele energie, consumptie van 
fossiele energie) en de vergelijking wordt gemaakt tussen een twintigjarige periode 
van een bestaand gemengd bos, van een nieuw aangelegd gemengd bos op 
akkerland en van een biomassaplantage. In de eindbalans heeft het bestaand 
gemengd bos in deze periode gemiddeld een emissiereductie van 2.11 ton CO2 per 
jaar en per ha gerealiseerd, het nieuw aangelegde gemengd bos 19.81 ton CO2 en 
de biomassaplantage 32.04 ton CO2 (Muys et al., 2002). 
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3. Termijn van implementatie en effect: voor het halen van de Kyoto-doelstelling 
zijn in de eerste plaats maatregelen met een effect op korte termijn (tot 2012) van 
belang.

Houtige energieteelten zorgen voor een onmiddellijk reductiepotentieel: 

a) Na aanleg van het korte-omloophout wordt onmiddellijk CO2 in de 
aangroeiende biomassa vastgelegd. Na enkele jaren kan reeds geoogst 
worden en heeft men een brandstof voor de opwekking van energie, die 
fossiele brandstof vervangt. 

b) Van zodra de juridische belemmeringen vervallen voor de aanleg van 
houtige energieteelten op landbouwgronden (in concreto, als ze niet meer 
onder de juridische bepalingen van het Bosdecreet vallen), kunnen ze door 
landbouwers aangelegd worden. Randvoorwaarde hiertoe is het bestaan van 
voldoende vaktechnische begeleiding. Verkennend onderzoek heeft duidelijk 
gemaakt dat dergelijke teelt op een behoorlijke belangstelling bij 
landbouwers kan rekenen, zodat een zekere bodembezetting kan verwacht 
worden.

c) De techniek voor de verwerking tot energie van deze CO2-neutrale brandstof 
is ontwikkeld, zowel op kleinschalig vlak (particuliere toepassingen: 
hoogrenderende kachels, CV-installaties) over midschalig vlak 
(bedrijfsniveau, o.a. Xylowatt,…) tot grootschalig (energiecentrales: bijstook 
in steenkoolcentrale, vergassing, pyrolyse,…) 

4. Dubbele opbrengst: voorkeur voor maatregelen die naast een effect op 
broeikasgasemissie ook baten opleveren voor andere beleidsdoelstellingen. 

Houtige energieteelten leveren, naast een CO2-neutrale brandstof, nog heel wat 
meer incentives op: 

a) Maatschappelijk-economisch:  
a. Houtige energieteelten vormen een dankbaar alternatief voor de 

landbouwer, waarbij hij verzekerd is van het behoud van toeslagrecht 
b. Het geproduceerde product is flexibel inzetbaar: het kan ook dienen 

voor papierproductie, platenproductie, pellets,… 

b) Ecologisch:
a. Houtige energieteelten vormen een alternatief voor intensieve 

landbouw en zijn minder belastend voor het milieu, door het 
gereduceerde gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen.  

b. Gekoppeld aan een meerjarenrotatie geven ze meer kans aan de 
biodiversiteit 

c. Snelgroeiende houtige teelten zoals populier en wilg nemen zeer 
efficiënt stikstof op uit de bodem en verhinderen de doorslag van 
stikstof naar het grondwater 

d. Populier en wilg nemen grote hoeveelheden zware metalen op en 
bieden aldus mogelijkheden van fytosanering 

e. Houtige energieteelten oefenen een gunstige invloed uit op het 
landbouwlandschap  

f. Door de langdurige meerjarenbezetting van de bodem zijn deze 
teelten een belangrijk in te zetten instrument voor erosiebestrijding.  
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5. Maatschappelijk draagvlak: aftoetsing bij maatschappelijke actoren is 
aangewezen om voldoende mate van uitvoering en emissiereductie te verzekeren. 

We vermelden hier de belangrijkste maatschappelijke actoren en de voor hun 
cruciale aspecten voor de goede realisatie van de doelstellingen: 

a) De landbouwers: de mogelijkheden van een alternatieve teelt, de zekerheid 
van de afzetmogelijkheden, de stabiliteit van de prijs bij afname, de 
rechtszekerheid in hoedanigheid van pachter 

b) De grondbezitters: de juridische zekerheid omtrent de grondbestemming, de 
exploitatiezekerheid in hoedanigheid van verpachter 

c) De burgers: perceptie van de impact op het landschap, engagement naar 
alternatieve energiebronnen 

d) De energieproducenten: zekerheid van de regelmatige toelevering van het 
product, zekerheid van de kwaliteit van de geleverde brandstof, imago van 
groene stroomproducent 

e) De milieugroeperingen: overtuiging van de ecologische meerwaarden van 
deze teelten 


