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De erkenning van de klonen van Grauwe abeel was reeds lang een doelstelling van Jos Van Slycken ().  

We zijn blij dat we dit eindelijk, maar veel te laat, hebben kunnen realiseren. We dragen deze realisatie dan ook op 

aan zijn nagedachtenis. 
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Samenvatting 

Grauwe abeel (Populus x canescens) is de natuurlijke kruising van de inheemse Trilpopulier (Populus tremula) en de 

mediterrane witte abeel (Populus alba). De kruising wordt in Vlaanderen als inheems beschouwd. 

Grauwe abeel is een lichtboomsoort die geschikt is om ingezet te worden bij eerste bebossingen en bij 

herbebossingen. 

Vanuit de boomkwekerijsector is er vraag naar geschikt bosplantsoen. Tot nog toe zijn evenwel geen Vlaamse 

herkomsten opgenomen in de lijst van Aanbevolen Herkomsten. 

Om hieraan tegemoet te komen heeft INBO tussen 1999 en 2003 plantenmateriaal verzameld in Vlaanderen en 

genetisch gecheckt. 17 genotypes zijn vegetatief vermeerderd. Dit bosplantsoen is aangewend om tussen 2003 en 

2008 diverse plantingen aan te leggen, verspreid over Vlaanderen. Zeven plantingen met in totaal 932 bomen 

werden in 2015 en 2016 opgemeten op vlak van bosbouwkundige eigenschappen: omtrek, aanwas, stamvorm, 

aanleg tot vorkvorming en dikke takken. Alle gemeten eigenschappen werden aan een uitgebreide statistische 

analyse onderworpen. Op basis van deze resultaten werden vijf klonen met optimale eigenschappen weerhouden. 

De houtkwaliteit van deze geselecteerde klonen is onderzocht op vlak van kernhout en trekhout en naar fysische en 

mechanische eigenschappen. 

Parallel aan het bosbouwkundig luik werd een onderzoek verricht naar de gevoeligheid aan bacteriekanker 

(Xanthomonas populi). Twee van de vijf geselecteerde klonen vertoonden een te hoge gevoeligheid aan de ziekte. 

Finaal werden drie klonen weerhouden die zullen aangeboden worden ter erkenning op de Lijst van Aanbevolen 

herkomsten. Ze krijgen de namen Vorsdonkbos, Paulatem en Wissenbeemd. 
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1 INLEIDING 

De Grauwe abeel (Populus x canescens) is een kruising tussen de inheemse trilpopulier (Populus tremula) en de, als 

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

dus, wordt wel als inheems beschouwd (Lambinon et al., 1998). 

Grauwe abeel is een lichtboomsoort die geschikt is om ingezet te worden bij eerste bebossingen en bij 

herbebossingen. In 2016 verspreidde het INBO het ‘Advies over de ecologische waarde van grauwe abeel en de 

beschikbaarheid van bosplantsoen’ (INBO.A.3392; auteurs: K. Vandekerkhove, L. Meiresonne, L. De Keersmaeker, A. 

Thomaes). Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden van het gebruik van grauwe abeel in functie van 

eerste bebossing en ontwikkeling van habitatwaardig bos. Dankzij drie eigenschappen blijken grauwe abelen, zoals 

alle populieren, geschikte ‘ecosystem engineers’ te zijn, namelijk: 

1) de sterke groeikracht met een snelle biomassaopbouw;  

2) de gunstige eigenschappen van het bladstrooisel;  

3) de lichtdoorlatende kroon 

Dergelijke combinaties van lichtdoorlatende pionierboomsoorten met goed afbrekend strooisel en een 

structuurrijke, schaduwwerpende onderetage, zijn optimaal voor een (relatief) snelle ontwikkeling van ecologisch 

waardevolle bossen bij nieuwe bebossingen. Ook bij herbebossingen na eindkap vormt deze menging een 

uitstekende basis voor een snel herstel van het bosklimaat en de ontwikkeling van bosgebonden fauna en flora. 

Er is momenteel veel vraag naar geschikt bosplantsoen van grauwe abeel. Er zijn echter geen herkomsten van 

grauwe abeel opgenomen in de Vlaamse Lijst van Aanbevolen Herkomsten. Het in de handel aangeboden plantsoen 

is meestal afkomstig van zaad van niet-Belgische origine. Hierdoor is er bij de aankoop van plantsoen van grauwe 

abeel geen leveranciersdocument (vroeger herkomstattest) voorhanden, waardoor de bebossingsprojecten niet in 

aanmerking komen voor subsidiëring. 

Om hier aan tegemoet te komen heeft het toenmalig IBW reeds in 1999 aanvang genomen met de verzameling van 

plantenmateriaal van grauwe abeel over heel Vlaanderen. Dit project heeft als doel om plantsoen van grauwe abeel 

met een leveranciersdocument in de handel verkrijgbaar te maken. In dit rapport wordt verslag gegeven van de 

zoektocht naar en de selectie van geschikte genotypes grauwe abeel. 
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2 MATERIAAL 

Om tegemoet te komen aan de vraag naar geschikt plantenmateriaal van grauwe abeel, heeft het toenmalig IBW 

tussen 1999 en 2003 plantenmateriaal van grauwe abeel ingezameld over heel Vlaanderen. Hiervoor werden oud-

bosplaatsen geprospecteerd, dit om bij voorkeur genotypes te verzamelen die reeds lang aanwezig zijn in 

Vlaanderen en als ingeburgerd kunnen beschouwd worden. Hiervoor werd beroep gedaan op het ‘Onderzoek naar 

autochtone genenbronnen in Vlaanderen’ van Maes en Rövekamp (1997, 1998). Deze omvat de systematische 

inventarisatie van autochtone boom- en struiksoorten, ter bescherming van de groeiplaatsen. Ook werden zelf 

boslocaties geprospecteerd waar zich exemplaren van grauwe abeel bevonden, zoals Meerdaalwoud, de Vlaamse 

Ardennen (Schorisse) en De Heirnisse (Sinaai). Hoewel geen territoriumdekkende prospectie is gebeurd, werd in 

totaal op 25 locaties (waarvan één net over de Franse grens) plantenmateriaal verzameld (Tabel 1). Deze collectie 

gebeurde door het inzamelen van wortelopslag. In totaal werd aan een 40-tal (vermoedelijk) individuele 

boomexemplaren plantenmateriaal verzameld. Deze plantendelen werden in de serres van het INBO verder 

opgekweekt.  

 

Tabel 1 Locaties van inzamelplaatsen van grauwe abeel. 

Provincie Vindplaats Aantal ingezamelde 

boomindividuen 

Oost-Vlaanderen Ophasselt (Geraardsbergen)  2 

 Destelbergen  2 

 Paulatem (Zwalm)  2 

 Hettinge (Oosterzele)  1 

 Meerhem (Horebeke)  1 

 Zwalm  1 

 Damvallei (Destelbergen) 1 

 Heirnisse (Sinaai, Sint-Niklaas)  4 

 Schorisse (Maarkedal) 1 

 Klein Zwitserland (Zwalm) 1 

 Horebeke 1 

Limburg Loksbergen (Halen)  1 

Antwerpen Poederlee (Lille) 1 

West-Vlaanderen Moorslede  1 

 Douve vallei (Heuvelland)  2 

 Nieuwkerke (Heuvelland) 2 

 Monteberg (Heuvelland) 1 

 Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle) 2 

Vlaams-Brabant Everzwijnbad (Meerdaalwoud) 3 

 Everberg (Kortenberg) 3 

 Ezemaal (Landen) 1 

 Vorsdonkbos (Gelrode – Betekom) 2 

 Walenbos (Tielt-Winge) 2 

 Wissenbeemd (Bekkevoort) 1 

Noord-Frankrijk Belle (Bailleul) 1 

 

 



 

www.inbo.be April 2018 11 

In 2003, 2006 en 2007 werd DNA-onderzoek verricht op het bladmateriaal, gebaseerd op de AFLP-techniek. De 

collectie bleek slechts 20 verschillende genotypes te bevatten. Elk vermoedelijk uniek genotype kreeg de naam van 

(één van) zijn vindplaats(en). Later bleek de AFLP-techniek van genotypering niet steeds betrouwbaar, zodat nieuwe 

analyses werden uitgevoerd, gebaseerd op microsatellieten (zie verder). 

 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) merkerpatroon: 

Hiertoe wordt door speciale enzymen het DNA op specifieke plaatsen in stukken geknipt en 

ontstaat een  mengsel  dat DNA-fragmenten van verschillende grootte bevat, Dit mengsel 

wordt in een klein gootje in een gel aangebracht, die onder spanning staat.  

Om de stukjes DNA op grootte van elkaar te scheiden wordt gebruik gemaakt van de 

negatieve lading die DNA bezit,  waardoor de verschillende DNA-fragmenten van elkaar 

worden gescheiden. Kleinere fragmenten zullen sneller bewegen dan grotere, waardoor de 

verschillende DNA-fragmenten van elkaar worden gescheiden. De DNA-fragmenten zijn 

zichtbaar door een kleurstof  die aan de fragmenten is toegevoegd. Er ontstaat een 

bandjespatroon. Genetisch identieke samples zullen een identiek bandenpatroon vertonen.  

 

Het plantenmateriaal van Grauwe abeel laat zich moeilijk tot niet op eenvoudige manier via stek vegetatief 

vermeerderen. Vermeerdering via in vitro cultuur is evenwel wel gemakkelijk te realiseren. 17 genotypes werden 

met succes vermeerderd via deze techniek. Alleen de genotypes van Walenbos (2 genotypes) en Damvallei (1 

genotype) konden niet op deze wijze gemultiplieerd worden. 

Van de 17 resterende en vermoedelijk unieke genotypes werd een moederkwartier aangelegd op de terreinen van 

het INBO te Geraardsbergen. 

Het is bekend dat door de vorming van wortelopslag een groep bomen in elkaars nabijheid 

genetisch identiek kan zijn. Dit was dan ook op bepaalde plaatsen het geval. Merkwaardig was 

evenwel dat op sommige locaties vlak bij elkaar gelegen bomen verschillende genotypes bleken 

te zijn, terwijl ver uiteen liggende locaties (verschillende provincies) ook eenzelfde genotype kon 

bevatten.  

Eén genotype, genaamd Ophasseltbos, kwam zelfs op 10 locaties voor. Deze locaties bevonden 

zich voornamelijk in Oost-Vlaanderen, maar er was ook een vindplaats in Limburg, één in West-

Vlaanderen en ook één vlak over de Franse grens. Na verder DNA-onderzoek blijkt dit genotype 

een te Enniger (West-Falen) geselecteerde boom te zijn; deze zou een vegetatieve 

vermeerdering zijn van een in 1867 in de Berliner Tiergarten geplante boom. De kloon werd in 

1970 op de Nederlandse rassenlijst opgenomen, onder de naam Enniger.  

Ook de overige grauwe abelen op de Nederlandse rassenlijst werden in het DNA-onderzoek 

opgenomen. De kloon Slobbegors bleek identiek te zijn aan Enniger. De kloon Witte van 

Haamstede matchte met de locatie Poelkapelle, de overige klonen op de Nederlandse rassenlijst 

(De Moffart, Schubu, Tatenberg, Bunderbos, Honthorpa) blijken geen overeenkomst te tonen 

met de in Vlaanderen verzamelde genotypes. 

 

Met het vermeerderde plantmateriaal werden er tussen 2003 en 2008 diverse aanplantingen gerealiseerd. De 

plantafstand bedroeg meestal 8 op 8 meter, zoals in klassieke populierenaanplantingen. In 2015 werden zeven 

representatieve plantingen (Tabel 2) uitgekozen om een kloonselectie te realiseren. Op deze locaties waren in totaal 

932 bomen aangeplant van de 17 vermoedelijk verschillende klonen van grauwe abeel. Sommige klonen komen in 

elke aanplant voor. Andere slechts in 2 of 3. Aangezien het aantal beschikbare klonen toenam in de loop van de tijd, 

bevatten de oudste plantingen een lager aantal klonen dan de jongere. Ook is het aantal planten per kloon niet 

gelijkmatig verdeeld over de klonen, ten gevolge van het ongelijk aanbod planten per kloon op het moment van 

aanplanten. Vooral van de kloon  ‘Ophasseltbos’ was veel plantenmateriaal voorhanden, omdat deze kloon op veel 

locaties was verzameld, in de gedachte dat het onderscheiden klonen betrof en vervolgens vermeerderd. Elke 

aanplant bevat minstens 8 verschillende klonen. De klonen hebben een naam gekregen die verwijst naar (een van) 

hun vindplaats(en). 
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Tabel 2 Samenstelling van de 7 plantingen met grauwe abeel 

KLOON  PLANTING 

 # 

planten 

per 

kloon 

Bertem Laakdal Grimbergen Ressegem Herzele Aartselaar Lippelo 

aanplantingsjaar  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 

Belle 20 3 3 14 0 0 0 0 

Douvevallei1 31 0 13 13 0 0 0 5 

Everzwijnbad1 33 0 0 0 6 7 14 6 

Everzwijnbad2 62 4 17 9 0 7 19 6 

Ezemaal 28 0 0 0 5 7 13 3 

Heirnisse1 42 0 0 0 14 8 20 0 

Heirnisse4 41 0 0 0 0 7 29 5 

Monteberg 51 9 10 4 2 7 12 7 

Nieuwkerke2 29 0 13 16 0 0 0 0 

Ophasseltbos 239 26 39 95 9 18 27 25 

Paulatem1 96 0 0 0 21 16 50 9 

Poelkapelle 35 8 0 0 9 7 7 4 

Schorisse 25 0 0 0 8 6 2 9 

Vorsdonkbos1 62 1 14 6 3 7 23 8 

Vorsdonkbos2 19 3 5 11 0 0 0 0 

Walenbos 22 0 12 10 0 0 0 0 

Wissenbeemd 97 7 14 20 11 14 19 12 

# planten per planting 932 61 140 198 88 111 235 99 

# klonen per planting 17 8 10 10 10 12 12 12 

 

In 2016 werd het moederkwartier op het INBO opnieuw genetisch onderzocht, dit om met hoge zekerheid unieke 

genotypes te definiëren. Nu werd de techniek met micosatellieten toegepast, wegens de betrouwbaardere 

resultaten. Naast enkele fout gedefinieerde individuen, bleek bovendien dat de zogenaamde kloon Schorisse 

identiek is aan de kloon Ophasseltbos. 

In 2015 en 2016 zijn meetcampagnes uitgevoerd aan de zeven vermelde plantingen. Via statistische analyse (zie 

hoofdstuk 4) werd hieruit een selectie van beste klonen uitgevoerd. Al de exemplaren van deze geselecteerde 

klonen in deze plantingen werden onderworpen aan een nieuwe DNA-analyse via micosatellieten in 2016, ten einde 

uitsluitsel te verkrijgen over hun genetische identiteit. Hieruit bleek dat er enkele foutieve kloontoewijzingen in de 

dataset zaten. Deze konden nu bij hun juiste genotype geklasseerd worden. Deze correctie werden opgenomen in 

de database die gebruikt werd in de statistische analyse van 2017. 

 

Een microsatelliet is een kleine stukje, repetitief DNA dat 
willekeurig voorkomt binnen het genoom. Het is doorgaans 
een zeer variabele genetische merker. De combinatie van 
allelen of varianten per gen voor een set van 
microsatellieten (of een ander type merkers) levert een 
specifiek genetisch profiel van een individu, het genotype. 
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3 METHODE  

3.1 Onderzoek naar kankergevoeligheid  

De P. canescens klonen werden allen getest voor gevoeligheid aan bacteriekanker. Deze  test werd uitgevoerd in de 

proefkwekerij te Grimminge.  Voor elke kloon werden  in 2007 (resp.  2012) vijf éénjarige bomen opgekweekt.  Deze 

bomen werden in september van hetzelfde jaar  kunstmatig geïnfecteerd  op 1/3 en 2/3 van de totale hoogte van 

de boom met de Xanthomonas populi stam IBW98001 (concentratie 108- 109 cellen/ ml).  Een jaar later, in de winter 

2008 ( resp. 2013) werden de symptomen van bacteriekanker gescoord volgens een methodiek beschreven door X. 

Nèsme et al, 1993 *.  Het scoresysteem is gebaseerd op een girdling index die varieert tussen 0 (geen symptomen) 

en 5 (boom dood ten gevolge van de infectie). Bomen met een Girdling Index hoger of gelijk aan 2,5 zijn gevoelig 

aan bacteriekanker.  

 

3.2 Onderzoek naar houttechnologische eigenschappen 

 

Volgens plantensociologen zou de grauwe abeel (Populus x canescens), ontstaan zijn door een prehistorische 
kruising tussen de witte abeel (Populus alba) en de ratelpopulier (Populus tremula), tot de inheemse flora van 
Vlaanderen behoren. Eerder richtinggevend onderzoek van de houtkwaliteit op twee bomen van één kloon gaf aan 
dat grauwe abeel een hoger volumegewicht, kernhoutaandeel en trekhoutaandeel heeft dan 
referentiepopulierenhout. Door het hoge volumegewicht was het hout minder stabiel, waardoor meer problemen 
verwacht worden bij het drogen van zaaghout. Het trekhout was echter veel diffuser over de stam verdeeld, 
waardoor de gevolgen van het hoge trekhoutaandeel bij verwerking relatief beperkt zouden kunnen blijven. Er zijn 
bijgevolg aanwijzingen dat grauwe abeel een goede fineerkwaliteit kan hebben. De aanvullende testen op door 
INBO geselecteerde klonen van grauwe abeel die in 2016 zijn geveld, zullen met de eerdere resultaten vergeleken 
worden. 

 

3.2.1 Staalname 

Op een plot van ANB in het Lintbos te Grimbergen zijn verschillende klonen van de grauwe abeel in maart 2005 
aangeplant met een plantafstand van 8 x 8 m. Inmiddels is via DNA-analyse gebleken dat klonen met een 
verschillende herkomst tot éénzelfde kloon behoren. Op 20 september 2016 zijn voor vier klonen telkens twee 
bomen bemonsterd. Van de kloon Paulatem werd een houtstaal genomen aan een boom op de planting Herzele. 
Omtrekken en diameters staan in Tabel 3.  
 
Gezien men bij DDS omwille van de geur geen grauwe abeel wil verwerken, zijn de bomen geveld door Woodlab en 
INBO en ter plaatse verzaagd in stamstukken die dienen voor het houtonderzoek aan Woodlab en één stamstuk per 
boom dat kops met parafine is afgedicht en bewaard zal worden tot een schilinstallatie op een andere locatie 
beschikbaar wordt gesteld. Aangezien de bomen nooit waren opgesnoeid, bevatten deze veel zijtakken en zijn de 
stamstukken slechts min of meer op analoge hoogtes, tussen takkenkransen, bemonsterd. Door het gebrek aan 
snoei, kunnen de bemonsterde bomen niet beschouwd worden als meest positieve representatie van het potentieel 
van grauwe abeel. 

 

Tabel 3 Afmetingen op borsthoogte van de bemonsterde Grauwe abelen 

Kloon Omtrek (cm) N-Z diameter (cm) O-W diameter (cm 

Vorsdonkbos2 102 30.5 33 

Vorsdonkbos2 85 25.5 23.5 

Ophasseltbos / Douve vallei2 93 29 29.5 

Ophasseltbos / Destelbergen1 93 28.5 29 

Wissenbeemd / Klein Zwitserland 87 27.5 27.5 

Wissenbeemd / Klein Zwitserland  82 26 25.5 

Nieuwkerke1 81 24.5 26.5 

Nieuwkerke1 93 29.5 28 

Paulatem 82   
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3.2.2 Houttechnologisch onderzoek 

Kern- en trekhoutparameters van de verschillende klonen zijn onderzocht.  
 
Het protocol waarmee de houtkwaliteit bepaald wordt, omvat de studie van het kernaandeel, het trekhout, de 

densiteit en sterkte-eigenschappen. Aan de hand van de onderzochte parameters kan uiteindelijk een inschatting 

gemaakt worden van de fineer- en zaagkwaliteit van bepaalde boomsoorten, families, kruisingstypes of klonen. De 

beoordeling van de houtkwaliteit wordt uitgevoerd volgens de methodiek die ir. Lieven De Boever heeft toegepast 

om de houtkwaliteit van de reeds gecommercialiseerde INBO klonen te bepalen. Een eerste indicatie voor de 

fineerkwaliteit, de kernhout- en trekhoutparameters kunnen op relatief korte termijn, i.e. 3 maand na 

bemonstering, bepaald worden, terwijl de volledige beoordeling van de sterkte, densiteit, fineer- en zaagkwaliteit 

omwille van de tijd die nodig is om bepaalde stalen te laten acclimatiseren een jaar of langer in beslag kan nemen. 

Figuur 1 toont een schematisch overzicht van de materialenstroom en de parameters die uit het onderzoek volgen. 

 

Een initiële beoordeling van de fineerkwaliteit vraagt het opvolgen van een industriële schilproef. Hiervoor kunnen 

Woodlab en INBO beroep doen op het bedrijf DDS kistenfabriek nv uit Oudenaarde. Het onderzoeksmateriaal 

doorloopt de gangbare verwerkingscyclus resulterend in dunne geschilde latjes en aan het eind van de keten wordt 

de kwaliteit beoordeeld door ervaren onderzoekers en personeelsleden van het bedrijf. Aan het begin van de 

verwerkingscyclus worden de stammen in stukken opgedeeld, waarbij de mogelijkheid bestaat om stukken uit de 

keten te werpen. Per boom worden 3 stukken die zich op verschillende hoogtes in de boom bevonden uitgeworpen 

en door Woodlab meegenomen voor het analyseren van de andere houtkwaliteitsparameters. 

Het bedrijf DDS is niet bereid grauwe abelen te schillen omdat dit hout er de reputatie heeft dat het een sterke geur 

afgeeft die niet verzoenbaar is met hun toepassing in de voedingssector. Er wordt verder gezocht naar een 

fineerinstallatie, al dan niet in industriële context, waarop de 8 stamstukken geschild kunnen worden om een 

indicatie te geven van de schilkwaliteit van de bomen of klonen. 

 

 

Figuur 1 Schematisch overzicht van monstername en output bij het onderzoek naar houtkwaliteit 
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Elke van de drie stamstukken per boom wordt analoog verwerkt om ook de resterende parameters te analyseren in 

functie van de hoogte waarop het stamstuk zich in de boom bevond. Elk stamstuk wordt daarvoor in drie gedeeld: 

twee stamschijven en één stamstuk. De eerste stamschijf wordt gebruikt om kern- en trekhoutparameters te 

bepalen door foto’s te nemen van de natte stamschijven, waarop het kernhout nog duidelijk onderscheiden kan 

worden. Vervolgens worden de schijven aangestreken met een oplossing die het verschil tussen trekhout en 

gewoon hout duidelijker maakt, waarna de trekhoutzones gemarkeerd worden en er opnieuw foto’s worden 

gemaakt. Beide fotoreeksen worden verwerkt via een daartoe ontwikkeld software protocol. Via planimetrie kan 

het kernoppervlak en kernaandeel bepaald worden. Indien gewenst kan ook de kernvorm en zelfs de stamvorm 

bestudeerd worden omdat grote afwijkingen van de cilindervorm belangrijke gevolgen voor het schillen hebben. 

Het globale trekhoutaandeel wordt eveneens via planimetrie bepaald, maar kan niet voldoende met de 

houtkwaliteit in verband gebracht worden omdat het geen rekening houdt met de ruimtelijke variatie of 

verspreiding van het trekhout. Daarom zijn twee extra parameters ontwikkeld. De Tension Wood Index (TWI) 

bestudeert het aantal en de grootte van de verschillende trekhoutzones. Een kloon met veel kleine trekhoutzones is 

immers interessanter naar (fineer)verwerking toe dan een kloon met eerder grote trekhoutzones. 

Bijgevolg genieten klonen met een lage TWI de voorkeur. Terwijl de TWI dus de distributie van de grootte van de 

trekhoutzones weergeeft, is de Tension Wood Difusion Coefficient (TWDC) bepaald door de ruimtelijke verdeling 

van de trekhoutzones in de stam. Hoe lager deze parameter hoe diffuser het trekhout over de vier kwadranten van 

de stam is verdeeld, wat minder aanleiding zou kunnen geven tot problemen bij verdere verwerking. 

De tweede stamschijf die van elk stamstuk wordt gezaagd, wordt gebruikt voor verdere staalname om de densiteit 

bij 60% relatief luchtvochtgehalte en de ovendroge densiteit van het hout vast te stellen. Uit elke stamschijf worden 

kubusjes gezaagd volgens een schors-kern-schors traject. Deze stalen worden eerste geacclimatiseerd bij 60% 

relatieve luchtvochtigheid. De densiteit bij 60% relatieve vochtigheid bleek uit eerder onderzoek een indicatie voor 

de beoordeling van de stabiliteit te zijn. Van de ovendroge densiteit wordt niet alleen een algemeen gemiddelde en 

spreiding berekend, maar wordt de variatie van de densiteit in functie van de hoogte en afstand tot de kern vervat 

in de gewogen densiteit en de Density Uniformity Index (DUI). Ook de variatie en ruimtelijke verdeling van de 

densiteit beïnvloedt immers de mogelijkheden voor verwerking tot kwaliteitsvolle houtproducten en mogelijke 

vervormingen bij het drogen ervan. 

Het resterende stamstuk levert de stalen die gebruikt worden voor de bepaling van de sterkte-eigenschappen. De 

buigsterkte (Modulus of Rupture, MOR) en de elasticiteitsmodulus (Modulus of elasticity, MOE) worden traditioneel 

bepaald via driepuntsbuigproeven, zoals deze beschreven staan in de Europese norm EN408. Voor deze testen 

zullen de stalen geanalyseerd worden met de Resonalyser. Deze niet-destructieve techniek laat toe de sterkte-

eigenschappen af te leiden uit de resonantiefrequenties die geregistreerd worden bij het aantikken van een 

opgehangen staal. Wanneer voldoende stalen zowel met de Resonalyser als met de traditionele methode 

onderzocht zijn, kan besloten worden of de niet-destructieve en snellere analyse met de Resonalyser de 

driepuntsbuigtesten kan vervangen. 

Door voor elk van de houtkwaliteitsparameters te bepalen of deze voor- dan wel nadelig beoordeeld is naar de 

verwerking toe, kan een algemene conclusie getrokken worden in verband met de fineerkwaliteit en de 

zaagkwaliteit. 
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3.3 Onderzoek naar de bosbouwkundige eigenschappen 

 

In het najaar van 2015 zijn alle bomen van de 7 plantingen opgemeten. Ze hadden dan een leeftijd bereikt tussen 7 

en 12 jaar. 

Aan alle bomen werden opmetingen verricht en scores toegeschreven met als doel een selectie te maken van 

klonen die tegemoet komen aan bosbouwkundige doelstellingen. Hiertoe werd enerzijds de groei beschouwd en 

anderzijds de kwaliteit van het boomlichaam. 

 

3.3.1 Groei 

Om de groeikracht van de klonen te kunnen evalueren werd aan alle bomen in de zeven plantingen de omtrek op 

borsthoogte (1.30 m) gemeten.  

In een tweede meetcampagne in het najaar van 2016 werd de omtrek op borsthoogte opnieuw gemeten, zodat een 

jaarlijkse omtrekaanwas kon berekend worden. 

 

3.3.2 Boomvorm 

De boomvorm werd beoordeeld aan de hand van verschillende parameters. Er werd een score gegeven aan de 

stamvorm, het voorkomen van vorken, de takhoek en de takdikte. Bovendien werd nagegaan of de ovaliteit van de 

stam en de oriëntatie  er van een klonale inslag had.  

 

3.3.2.1 Stamvorm 

 

Een eerste karakteristiek betrof de stamvorm, waarbij vooral de vorm van het onderste stamgedeelte werd 

beschouwd (5 m). Hierbij wordt een score van 5 (best) tot 1 (slechtst) toegekend (Figuur 2): 

 

5: de stam is volledig recht 

4: de stam is tamelijk recht en vertoont één zachte boog in het onderste stamstuk (beneden 2 m) en is dan hogerop 

recht 

3: de stam vertoont ofwel één uitgeproken boog in het onderste stamstuk (beneden 2 m), ofwel twee zachte bogen 

in het stamstuk van de onderste 5 m 

2: de stam vertoont minstens twee duidelijke bogen in het onderste stamstuk, ofwel drie of meer bogen, duidelijk 

of zacht, over een hoger stamstuk tot 5 m 

1: de stam vertoont geen rechte stamstukken 
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Figuur 2 Schematische voorstelling voor het toekennen van de score stamvorm. TREES4FUTURE (2015). 

 

3.3.2.2 Vorken 

 

De aanleg van vorken is een eigenschap die de boomkwaliteit negatief beïnvloedt. Het aantal aanwezige vorken 

werd gescoord. Hoe lager de vorken zich bevinden in het boomlichaam, hoe nadeliger. Voor de beoordeling van de 

aanwezigheid van vorken werd dan ook onderscheid gemaakt in de hoogte waarop de vorken voorkomen: laag 

(onderste derde deel van de stam), midden (middenste derde deel van de stam) en hoog (hoogste derde deel van 

de stam) (Figuur 3). Bovendien werd ook het aantal vorken in desbetreffend boomlichaam genoteerd. 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Schematische voorstelling voor het toekennen van de score vorkvorming. Naar Pâques (Treebreedex, 2009, not 

published) 

 

 

3.3.2.3 Takdikte 

De score voor takdikte beschrijft de gemiddelde dikte van de takken in de kroon. De neiging om een kroon te 

vormen met zware takken is nadelig om een gunstig snoeiregime toe te passen. De aanleg van zware takken is vaak 

kloongebonden. Een score van takdikte 3 betekent dat de kroon vooral dunne takken toont, score 1 beschrijft een 

boom met overwegend zware takken. 
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3.3.2.4 Aantal zware takken 

Soms is de vorming van de takken in de kroon niet homogeen. De score voor aantal zware takken beschrijft het 

voorkomen van takken die opvallend dikker zijn dan de gemiddelde takdikte in de kroon. Dit aantal wordt 

afzonderlijk gescoord (= aantal zware takken). 

 

 

3.3.2.5 Takhoek 

Het model van de kroon wordt voor een deel bepaald door de takhoek. Indien takken neigen naar een rechte hoek, 

kan dit een dominanter kroonpatroon betekenen. Ook deze eigenschap werd gescoord, waarbij score 1 een scherpe 

hoek betekent en score 3 een meer horizontale tak (Figuur 4). 

 

 

 

Figuur 4 Schematische voorstelling voor het toekennen van de score takhoek. TREES4FUTURE (2015). 

 

3.3.2.6 Stamovaliteit 

In de tweede meetcampagne (2016) werd ook een meting verricht om de ovaliteit van de stam in rekening te 

brengen. De grauwe abeel heeft namelijk de neiging om een ovale stamvorm te hebben. Hoewel deze afwijking zich 

vooral voordoet aan de onderste 2 meter van de stam, wordt dit toch onderkend als een nadeel, indien de 

stammen voor schilfineer gebruikt worden. Daarom werd de diameter op 1.30 m van elke boom gemeten in twee 

richtingen, namelijk noord-zuid en oost-west. De verhouding tussen deze twee metingen geeft een maat van de 

ovaliteit van de stam. Zo kan nagegaan worden of dit een kloonafhankelijke eigenschap is. Bovendien is nagegaan of 

het voorkomen van een bepaalde oriëntatie in deze ovaliteit aanwezig is. 
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3.4 Statistische analyse van de bosbouwkundige eigenschappen 

 

 De statistische analyse is uitgevoerd aan de hand van mixed effects modellen. 

Net zoals bij klassieke regressie beschrijft de regressievergelijking van een mixed effects model of “gemengd” model 
het wiskundige verband tussen een uitkomstvariabele en een reeks verklarende variabelen. Een mixed effects 
regressiemodel daarentegen bevat zowel onveranderlijke parameters die het vast effect (fixed effects) van een 
verklarende variabele op de uitkomstvariabele modelleert als stochastische parameters die toevallige variaties 
(random effects) ten opzichte van het vaste effect modelleren. Mixed models kunnen bijgevolg een situatie 
beschrijven waarbij het lokale patroon afwijkt ten opzichte van het algemene (gemiddelde) patroon in de populatie. 

Mixed models zijn ook noodzakelijk om herhaalde metingen op eenzelfde object (locatie) te analyseren. De 
metingen van eenzelfde object zullen meer op elkaar gelijken dan metingen in een ander object. Klassieke 
regressiemodellen kunnen geen rekening houden met deze correlatie tussen de waarnemingen. De random effects 
in een mixed model karakteriseren daarentegen de specifieke kenmerken van de meetobjecten. Hierdoor bouwen 
we op een natuurlijke manier correlatie in tussen de waarnemingen van eenzelfde meetobject, hetgeen beter 
overeenstemt met de werkelijkheid. 

Een mixed effects model formuleren we als volgt: 

𝑌𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝑏0𝑗) + (𝛽1 + 𝑏1𝑗)𝑋𝑖 + 𝜖𝑖 

waarbij 

• 𝛽0 en 𝛽1 de fixed effects parameters zijn 

• 𝑏0𝑗  en 𝑏1𝑗  random effects zijn 

– 𝑏0𝑗  is het random intercept, met 𝑏0𝑗 ∼ 𝑁(0, 𝜎0
2) 

𝑏0𝑗  geeft aan hoeveel het intercept voor object 𝑗 afwijkt van het globale intercept 𝛽0 

– 𝑏1𝑗  is de random slope, met 𝑏1𝑗 ∼ 𝑁(0, 𝜎1
2) 

𝑏1𝑗  geeft aan hoeveel het effect van 𝑋𝑖 voor object 𝑗 afwijkt van het globale effect 𝛽1 

• 𝜖𝑖 is de ruisterm, met 𝜖𝑖 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝑒
2) 

Het is duidelijk dat in deze studie een random effect voor LOCATIE voorzien moet worden, aangezien we correlatie 
verwachten tussen bomen in eenzelfde aanplanting (zelfde bodem, zelfde weersomstandigheden, zelfde jaartal van 
aanplanten). We wensen echter dat het effect van KLOON constant blijft over de verschillende locaties (dus enkel 
een random intercept). Daarom modelleren we de respons 𝑌𝑖𝑙 voor boom 𝑖 op LOCATIE 𝑙 als volgt: 

𝑌𝑖𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1 KLOON𝑖 + 𝑏0𝑙 + 𝜖𝑖 

Dit model leidt voor sommige responsvariabelen echter tot schattingsproblemen (alle bomen van eenzelfde kloon 
hebben dezelfde waarde voor deze variabele, zodat de variantie gelijk is aan nul). Daarom schakelen we over naar 
een model met ook KLOON als random effect. De respons 𝑌𝑖𝑘𝑙 voor boom 𝑖 van KLOON 𝑘 op LOCATIE 𝑙 noteren we 
dan als volgt: 

𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙 + 𝜖𝑖 

𝛽0 kunnen we interpreteren als de respons voor een “gemiddelde” KLOON (𝑏0𝑘 = 0) en een “gemiddelde” LOCATIE 
(𝑏0𝑙 = 0). 

Notatie in R: respons ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 

Afhankelijk van de verdeling van de responsvariabele moet er eerst nog een transformatie toegepast worden op 
deze responsvariabele. Dit gebeurt impliciet door de juiste link-functie te definiëren in het mixed model. We 
bespreken hier de verschillende mogelijkheden, en lijsten op welke variabelen tot deze categorie behoren. 
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3.4.1 Continue variabelen 

Voor continue respons variabelen fitten we een linear mixed model met de functie lmer uit het package lme4. 
Analoog aan de klassieke lineaire regressie veronderstellen we hier een identity linkfunctie zodat 

                                                                  𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙 + 𝜖𝑖                                                                

(3.1) 

Dit linear mixed model gebruiken we voor de variabelen OMTREK15 en AANWAS. 

 

3.4.2 0-1 variabelen 

Voor een respons variabele die enkel de waarde 0 of 1 kan aannemen, modelleren we de kans op succes 𝑃(𝑌 = 1) 
met een generalized linear mixed model met de logit-link (analoog aan logistische regressie in de klassieke regressie 
context). Hiervoor gebruiken we de functie glmer uit het package lme4, en specifiëren de binomial family, om 
ervoor te zorgen dat de juiste linkfunctie gebruikt wordt, namelijk: 

                           logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1)) = log (
𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1)

1 − 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1)
) = 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙                                          

(3.2) 

zodat 

𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1) =
exp(𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙)

1 + exp(𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙)
 

De variabele VORK valt onder deze categorie. 

 

3.4.3 Aantallen 

Een respons variabele die aantallen opmeet, modelleren we met een generalized linear mixed model met de log-
link (analoog aan Poisson regressie in de klassieke regressie context). Hiervoor gebruiken we de functie glmer uit 
het package lme4, en specifiëren de poisson family, om ervoor te zorgen dat de juiste linkfunctie gebruikt wordt, 
namelijk: 

                                                             log(𝑌𝑖𝑘𝑙) = 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙                                                                               

(3.3) 

zodat 

𝑌𝑖𝑘𝑙 = exp(𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙) 

Hiermee modelleren we de variabelen NZWARETAKKEN, VORKHOOG, VORKMIDDEN en VORKLAAG. 

DIAM_VERSCHIL wordt uitgedrukt in gehele centimeters, en vertoont een scheve verdeling. Om die reden gebruiken 
we voor deze variabele eveneens bovenstaand model, met nog een toevoeging van een offset voor de gemiddelde 
diameter, aangezien een groot verschil in diameter minder erg is bij dikke bomen dan bij dunne bomen. 

 

3.4.4 Ordinale variabelen 

Voor een respons variabele die 𝑝 geordende waarden kan aannemen, wordt een cumulative logit mixed model 
gebruikt. Hiermee worden 𝑝 − 1 cumulatieve kansen, zijnde 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 1), 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 2), … , 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑝 − 1), als volgt 
gemodelleerd: 
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logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)) = log (
𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)

1 − 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)
) = 𝛽𝑗 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙  𝑗 = 1, … , 𝑝 − 1                           

(3.4) 

waarbij 𝛽𝑗  de threshold coefficients genoemd worden. Hieruit leiden we af dat 

𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗) =
exp(𝛽𝑗 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙)

1 + exp(𝛽𝑗 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙)
  𝑗 = 1, … , 𝑝 − 1 

Uit deze cumulatieve kansen kunnen we dan ook de kansen berekenen om in een bepaalde klasse te vallen als: 

𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝑗) = 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗) − 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗 − 1)  𝑗 = 1, … , 𝑝 − 1 

We gebruiken de functie clmm uit het package ordinal om deze cumulative logit mixed models te fitten, voor de 
variabelen STAMVORM, TAKHOEK en TAKDIKTE. 
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4 RESULTATEN 

 

4.1 Statistische analyse van de bosbouwkundige eigenschappen 

 

4.1.1 Statistische analyse van de variabelen uit de campagne 2015  

 

4.1.1.1 Omtrek 

OMTREK15 is een continue variabele die varieert tussen 18 en 102cm, met gemiddelde 56.32cm en mediaan 55cm. 

 

We fitten model ((3.1) voor deze variabele. 

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod'] 
## Formula: OMTREK15 ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
## REML criterion at convergence: 6961 
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -3.450 -0.574  0.043  0.658  3.537  
##  
## Random effects: 
##  Groups   Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON    (Intercept) 43.1     6.57     
##  LOCATIE  (Intercept) 96.1     9.80     
##  Residual             94.6     9.73     
## Number of obs: 932, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error t value 
## (Intercept)    52.54       4.05      13 

Uit bovenstaande output leren we dat de omtrek voor een gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 52.54cm. De 

variabiliteit van de random effects kunnen we eveneens aflezen. Voor KLOON bedraagt deze 𝜎𝑘
2 = 43.1, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 96.1. Dit betekent dat de variabiliteit tussen de locaties groter is dan tussen de klonen (logisch 

aangezien elke aanplant in een ander jaar gebeurd is, en de bomen dus een andere leeftijd hebben). De resterende 
variabiliteit in de gegevens is 𝜎𝑒

2 = 94.6. 
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Op basis van de random effects schattingen (𝑏0𝑘  voor elke KLOON 𝑘) rangschikken we de klonen van slecht (kleinste 
𝑏0𝑘) naar goed (grootste 𝑏0𝑘). De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de gemiddelde omtrek weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen 
we afleiden dat er verschillen in omtrek zijn tussen de klonen, maar dat deze verschillen niet significant zijn. 

Belle en Ezemaal zijn de klonen met de dunste bomen, Ophasseltbos met de dikste bomen. 
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4.1.1.2 Aanwezigheid van vorken 

De variabele VORK geeft weer of de boom vorken heeft (1) of niet (0). In totaal zijn er 262 van de 932 bomen die 
vorken hebben. 

 

Voor deze variabele fitten we model ((3.2). 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod'] 
##  Family: binomial  ( logit ) 
## Formula: VORK ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##   1053.7   1068.2   -523.9   1047.7      929  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -1.181 -0.690 -0.483  0.994  3.812  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 0.202    0.449    
##  LOCATIE (Intercept) 0.399    0.632    
## Number of obs: 932, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -1.094      0.281   -3.89  9.9e-05 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat voor een gemiddelde kloon en locatie logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1)) gelijk is aan -1.094, 
zodat de kans op een vork 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1) gelijk is aan 0.2508. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 

𝜎𝑘
2 = 0.202, voor LOCATIE 𝜎𝑙

2 = 0.399. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Nu is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien dit 
een grotere kans op een vork geeft. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kans op een vork weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen we 
afleiden dat er verschillen zijn in aan- of afwezigheid van vorken tussen de klonen, maar ook nu zijn deze verschillen 
niet significant. 

Monteberg heeft de hoogste kans op 1 of meerdere vorken, Wissenbeemd de laagste kans. 
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4.1.1.3 Aantal zware takken 

De variabele NZWARETAKKEN registreert het aantal zware takken aan een boom, en varieert tussen 0 en 16, met 
gemiddelde 0.89 en mediaan 0. 

 

NZWARETAKKEN is Poisson verdeeld en we fitten model ((3.3). 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod'] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: NZWARETAKKEN ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##   2288.1   2302.6  -1141.1   2282.1      929  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -1.805 -0.719 -0.519  0.566  7.703  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 0.536    0.732    
##  LOCATIE (Intercept) 0.600    0.775    
## Number of obs: 932, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)   -0.935      0.352   -2.65   0.0079 ** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -0.935, zodat het aantal zware takken voor een 

gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 0.39. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.536, 

voor LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.6. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan meer zware takken aanwezig zijn. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon het gemiddeld aantal zware takken weer, samen met de modelonzekerheid. 
Hieruit kunnen we afleiden dat er verschillen zijn in aantal zware takken tussen de klonen. 

Heirnisse4 heeft het meeste aantal zware takken, Ezemaal het minste. 
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4.1.1.4 Aantal hoge vorken 

De variabele VORKHOOG telt het aantal vorken aan een boom op grote hoogte, en varieert tussen 0 en 3, met 
gemiddelde 0.17 en mediaan 0. 

 

We fitten model ((3.3) voor deze variabele. 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod'] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: VORKHOOG ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##    868.8    883.3   -431.4    862.8      929  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -0.618 -0.415 -0.364 -0.261  7.004  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 0.0669   0.259    
##  LOCATIE (Intercept) 0.2644   0.514    
## Number of obs: 932, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -1.994      0.233   -8.56   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -1.994, zodat het aantal vorken op grote hoogte voor 

een gemiddelde kloon en locatie dan gelijk is aan 0.14. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 =

0.0669, voor LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.2644. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan meer vorken aanwezig zijn. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon het gemiddeld aantal vorken op grote hoogte weer, samen met de 
modelonzekerheid. Hieruit kunnen we afleiden dat er slechts heel kleine verschillen zijn in aantal hoge vorken 
tussen de klonen. 

Monteberg heeft het meeste hoge vorken, Vorsdonkbos1 het minste. 
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4.1.1.5 Aantal middelhoge vorken 

De variabele VORKMIDDEN telt het aantal middelhoge vorken aan een boom, en varieert tussen 0 en 2, met 
gemiddelde 0.12 en mediaan 0. 

 

Voor deze variabele fitten we ook model ((3.3). 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod'] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: VORKMIDDEN ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##    688.7    703.2   -341.3    682.7      929  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -0.646 -0.376 -0.286 -0.207  5.354  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 0.391    0.626    
##  LOCATIE (Intercept) 0.339    0.583    
## Number of obs: 932, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -2.352      0.303   -7.76  8.2e-15 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -2.352, zodat het aantal middelhoge vorken voor een 

gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 0.095. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.391, 

voor LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.339. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan meer vorken aanwezig zijn. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon het gemiddeld aantal middelhoge vorken weer, samen met de 
modelonzekerheid. Hieruit kunnen we afleiden dat er verschillen zijn in aantal middelhoge vorken tussen de klonen. 
Deze verschillen zijn echter niet significant. 

Heirnisse4 heeft het meeste middelhoge vorken, Ezemaal het minste. 
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4.1.1.6 Aantal lage vorken 

De variabele VORKLAAG telt het aantal lage vorken aan een boom, en varieert tussen 0 en 1, met gemiddelde 0.044 
en mediaan 0. 

 

Voor VORKLAAG kiezen we, net zoals voor de andere vork-variabelen, voor model ((3.3). 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod'] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: VORKLAAG ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##    321.7    336.2   -157.9    315.7      929  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -0.432 -0.268 -0.138 -0.098  8.315  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 0.351    0.593    
##  LOCATIE (Intercept) 1.174    1.084    
## Number of obs: 932, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -3.927      0.564   -6.97  3.2e-12 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -3.927, zodat het aantal lage vorken voor een 

gemiddelde kloon en locatie dan gelijk is aan 0.0197. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 =

0.351, voor LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 1.174. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan meer vorken aanwezig zijn. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon het gemiddeld aantal lage vorken weer, samen met de modelonzekerheid. 
Hieruit kunnen we afleiden dat er verschillen zijn in aantal lage vorken tussen de klonen. Deze verschillen zijn echter 
niet significant. 

Vorsdonkbos1 heeft het meeste lage vorken, Wissenbeemd het minste. 
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4.1.1.7 Stamvorm 

STAMVORM is een ordinale variabele die de waarden 1 tot 5 (mooiste en rechtste boom) kan aannemen. 

 

We fitten model ((3.4) voor deze variabele. 

## Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation 
##  
## formula: STAMVORM ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
## data:    GrauweAbeel 
##  
##  link  threshold nobs logLik  AIC     niter    max.grad cond.H  
##  logit flexible  932  -888.84 1789.67 277(835) 6.12e-06 9.8e+01 
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 2.101    1.45     
##  LOCATIE (Intercept) 0.291    0.54     
## Number of groups:  KLOON 17,  LOCATIE 7  
##  
## No Coefficients 
##  
## Threshold coefficients: 
##     Estimate Std. Error z value 
## 1|2   -4.607      0.481   -9.57 
## 2|3   -0.666      0.420   -1.58 
## 3|4    2.437      0.425    5.73 
## 4|5    5.638      0.536   10.52 

Uit bovenstaande output leren we dat de threshold coefficients (en dus ook logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)) voor een gemiddelde 
kloon en locatie) gelijk zijn aan −4.607, −0.666,2.437,5.638, zodat voor een gemiddelde kloon en locatie de kansen 
𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝑗) om in klasse 𝑗 te vallen, gelijk zijn aan 0.0099,0.3296,0.5801,0.0769,0.0035. De variabiliteit van het 

random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 2.101, voor LOCATIE 𝜎𝑙

2 = 0.291. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed (een kleine 𝑏0𝑘  is slechter). De eerste grafiek 
laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. Deze random intercepten zijn 
echter moeilijker te interpreteren dan in de voorgaande situaties. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kansen weer om in een bepaalde klasse van stamvorm terecht te komen. 
Hieruit leren we meer over het effect van de random intercepten op deze kansen. We zien een duidelijk 
onderscheid tussen de klonen met een negatieve 𝑏0𝑘  (hoogste kans op waarde 2) en een positieve 𝑏0𝑘  (hogere kans 
op waarde 3 en 4). We kunnen ook nu afleiden dat er verschillen zijn in stamvorm tussen de klonen, en duidelijk 2 
groepen onderscheiden. 

Douvevallei, Paulatem1, Ophasseltbos en Vorsdonkbos2 hebben de beste stamvorm, Heirnisse4, Nieuwkerke2, 
Vorsdonkbos1, Walenbos en Belle de slechtste. 
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4.1.1.8 Takhoek 

TAKHOEK is een ordinale variabele die de waarden 1 (verticale tak) tot 3 (horizontale tak) kan aannemen. Echter 
komen de tussenliggende waarden 1.5 en 2.5 ook frequent voor, zodat deze meegenomen worden in de ordinale 
schaal (en we dus in feite opnieuw 5 klassen hebben zoals bij stamvorm). 

 

Voor deze variabele fitten we eveneens model ((3.4). 

## Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation 
##  
## formula: TAKHOEK ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
## data:    GrauweAbeel 
##  
##  link  threshold nobs logLik   AIC     niter    max.grad cond.H  
##  logit flexible  932  -1008.04 2028.08 228(917) 2.98e-04 1.8e+02 
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 1.080    1.039    
##  LOCATIE (Intercept) 0.855    0.925    
## Number of groups:  KLOON 17,  LOCATIE 7  
##  
## No Coefficients 
##  
## Threshold coefficients: 
##       Estimate Std. Error z value 
## 1|1.5   -3.204      0.461   -6.95 
## 1.5|2   -2.471      0.453   -5.46 
## 2|2.5    1.209      0.444    2.72 
## 2.5|3    2.938      0.454    6.47 

Uit bovenstaande output leren we dat de logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)) gelijk zijn aan −3.204, −2.471, 1.209, 2.938, zodat 
voor een gemiddelde kloon en locatie de kansen 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝑗) om in klasse 𝑗 te vallen, gelijk zijn aan 

0.039, 0.0389, 0.6922, 0.1795, 0.0503. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 1.08, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.855. 

Voor takhoek is het moeilijk vast te leggen wat goed en slecht is. Om toch een rangschikking van de klonen te 
kunnen maken, geven we klonen met een grote 𝑏0𝑘  (grote hoek) een lagere rang dan klonen met een kleine 𝑏0𝑘  
(scherpe hoek). De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kansen weer om in een bepaalde klasse van takhoek terecht te komen. We 
zien dat klonen met een hoge kans op lage waarden voor takhoek (1, 1.5 en 2) een lagere kans hebben op hoge 
waarden (2.5 en 3). Er zijn ook nu verschillen in takhoek tussen de klonen, maar ze zijn veel subtieler dan bij 
stamvorm. 
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4.1.1.9 Takdikte 

TAKDIKTE is een ordinale variabele die de waarden 1 (dik) tot 3 (dun) kan aannemen. Echter komen de 
tussenliggende waarden 1.5 en 2.5 ook voor, zodat deze meegenomen worden in de ordinale schaal (en we dus in 
feite opnieuw 5 klassen hebben zoals bij stamvorm). 

 

Ook de variabele TAKDIKTE vereist het fitten van model ((3.4). 

## Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation 
##  
## formula: TAKDIKTE ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
## data:    GrauweAbeel 
##  
##  link  threshold nobs logLik  AIC     niter    max.grad cond.H  
##  logit flexible  932  -954.35 1920.70 265(799) 1.54e-04 7.7e+02 
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 0.734    0.856    
##  LOCATIE (Intercept) 0.740    0.861    
## Number of groups:  KLOON 17,  LOCATIE 7  
##  
## No Coefficients 
##  
## Threshold coefficients: 
##       Estimate Std. Error z value 
## 1|1.5  -3.7699     0.4239   -8.89 
## 1.5|2  -3.3493     0.4176   -8.02 
## 2|2.5  -0.0267     0.3970   -0.07 
## 2.5|3   0.2661     0.3970    0.67 

Uit bovenstaande output leren we dat de logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)) gelijk zijn aan −3.7699, −3.3493, −0.0267, 0.2661, 
zodat voor een gemiddelde kloon en locatie de kansen 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝑗) om in klasse 𝑗 te vallen, gelijk zijn aan 

0.0225, 0.0114, 0.4594, 0.0728, 0.4339. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.734, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.74. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed (een kleine 𝑏0𝑘  is slechter). De eerste grafiek 
laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kansen weer om in een bepaalde klasse van takdikte terecht te komen. Klonen 
met een negatieve 𝑏0𝑘  hebben de hoogste kans op lage waarden (1, 1.5 en 2) terwijl klonen met een positieve 𝑏0𝑘  
de hoogste kans hebben op waarde 3. We kunnen afleiden dat er verschillen zijn in takdikte tussen de klonen, maar 
er zijn geen duidelijke groepen van klonen te onderscheiden. 

Ezemaal heeft de dunste takken, Heirnisse4 en Ophasseltbos de dikste. 
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4.1.2 Statistische analyse van de variabelen uit campagne 2016  

In de campagne van 2016 werd van alle nog aanwezige bomen (𝑛 = 850) opnieuw de omtrek gemeten, en 
eveneens de diameter in O-W en in N-Z richting. Hieruit zijn 2 nieuwe variabelen afgeleid als een mogelijk 
discriminerend kenmerk voor goede en slechte klonen. 

• De variabele AANWAS is een maat voor de groei van de boom: 

AANWAS = OMTREK16 −  OMTREK15 

• De variabele DIAM_VERSCHIL is een maat voor de ovaliteit van de boom: 

DIAM_VERSCHIL = |DIAM_NZ − DIAM_OW| 

4.1.2.1 Groei 

AANWAS varieert tussen 0 en 21cm, met gemiddelde 7.82cm en mediaan 8cm. 

 

Voor deze variabele fitten we model ((3.1). 

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod'] 
## Formula: AANWAS ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
## REML criterion at convergence: 4042.5 
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -4.245 -0.603  0.011  0.592  4.913  
##  
## Random effects: 
##  Groups   Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON    (Intercept) 1.75     1.32     
##  LOCATIE  (Intercept) 4.82     2.19     
##  Residual             6.29     2.51     
## Number of obs: 850, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error t value 
## (Intercept)    6.924      0.896    7.73 

Uit bovenstaande output leren we dat de aanwas voor een gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 6.92cm. De 

variabiliteit van de random effects kunnen we eveneens aflezen. Voor KLOON bedraagt deze 𝜎𝑘
2 = 1.7, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 4.8. Dit betekent dat de variabiliteit tussen de locaties groter is dan tussen de klonen (logisch 

aangezien elke aanplant in een ander jaar gebeurd is, en de bomen dus een andere leeftijd hebben). De resterende 
variabiliteit in de gegevens is 𝜎𝑒

2 = 6.3. 



 

www.inbo.be April 2018 41 

Op basis van de random effects schattingen (𝑏0𝑘  voor elke KLOON 𝑘) rangschikken we de klonen van slecht (kleinste 
𝑏0𝑘) naar goed (grootste 𝑏0𝑘). De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de gemiddelde aanwas weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen 
we afleiden dat er verschillen in aanwas zijn tussen de klonen, maar dat deze verschillen niet significant zijn. 

Heirnisse4 is de kloon met de kleinste aanwas, Wissenbeemd, Ophasseltbos en Everzwijnbad2 met de grootste 
aanwas. 

 

 

 

 

 

 



 

42 April 2018 www.inbo.be 

4.1.2.2 Ovaliteit 

DIAM_VERSCHIL varieert tussen 0 en 9, met gemiddelde 1.72 en mediaan 1. 

 

Echter, een groot verschil in diameter is minder erg bij dikke bomen dan bij dunne bomen. Daarom is het beter om 
te werken met het verschil in diameter, relatief t.o.v. de gemiddelde diameter O-W en N-Z. 

DIAM_RELVERSCHIL =
DIAM_VERSCHIL

DIAM_GEMID
=

|DIAM_NZ − DIAM_OW|

DIAM_NZ + DIAM_OW
2

 

Het model voor deze variabele ziet er dan als volgt uit: 

log(DIAM_RELVERSCHIL) = 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙 

Dit kunnen we herschrijven tot 

log (
DIAM_VERSCHIL

DIAM_GEMID
) = 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙

log(DIAM_VERSCHIL) − log(DIAM_GEMID) = 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙

log(DIAM_VERSCHIL) = log(DIAM_GEMID) + 𝛽0 + 𝑏0𝑘 + 𝑏0𝑙

 

zodat we model ((3.3) kunnen gebruiken voor DIAM_VERSCHIL, mits toevoegen van een offset voor 

log(DIAM_GEMID). 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod'] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: DIAM_VERSCHIL ~ offset(log(DIAM_GEMID)) + (1 | KLOON) + (1 |      LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##   2587.3   2601.6  -1290.7   2581.3      847  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -1.706 -0.572 -0.137  0.481  4.973  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  KLOON   (Intercept) 0.00995  0.0998   
##  LOCATIE (Intercept) 0.01547  0.1244   
## Number of obs: 850, groups:  KLOON, 17; LOCATIE, 7 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)  -2.4067     0.0621   -38.8   <2e-16 *** 
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## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(DIAM_VERSCHIL𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan log(DIAM_GEMID𝑖𝑘𝑙) − 2.407, zodat 
het relatieve verschil in diameter voor een gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 0.09. De variabiliteit van het 

random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.01, voor LOCATIE 𝜎𝑙

2 = 0.015 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan een groter verschil is tussen diameter NZ en diameter OW, en de boom meer afwijkt van de ideale ronde 
vorm. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de gemiddelde ovaliteit weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen 
we afleiden dat er verschillen zijn in ovaliteit tussen de klonen, maar deze zijn niet significant. 

Voor Everzwijnbad2 is het (relatieve) verschil in diameters het grootst, voor Paulatem1 het kleinste. 
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4.1.2.3 Invloed van het wegvallen van 82 bomen 

Tijdens de campagne van 2015 werden voor 932 bomen 9 kenmerken opgemeten. De mixed models analyses van 
deze 9 kenmerken (sectie 4.1.1) gebeurde dan ook op de volledige dataset van 932 bomen. 

Een jaar later bleven er nog 850 bomen over waarvoor de extra variabelen opgemeten konden worden. Van 9 
bomen is niet geweten waarom ze ineens uit de dataset verdwenen zijn. Het gaat hier over de volgende records uit 
de dataset van 2015. 

##        LOCATIE COORDINAAT         KLOON OMTREK15 STAMVORM VORKHOOG TAKHOEK TAKDIKTE NZWARETAKKEN 
## 328 GRIMBERGEN      rij 3  Ophasseltbos       75        3        0     2.0        2            0 
## 479 GRIMBERGEN     rij 14  Ophasseltbos       65        3        1     2.5        2            1 
## 481 GRIMBERGEN     rij 14   Nieuwkerke2       58        2        0     2.0        2            0 
## 653    LAAKDAL      rij 4      Walenbos       54        3        0     2.5        2            0 
## 658    LAAKDAL      rij 4  Ophasseltbos       67        4        0     2.5        2            0 
## 669    LAAKDAL      rij 5  Ophasseltbos       48        3        0     2.0        3            0 
## 673    LAAKDAL      rij 6  Douvevallei1       48        2        0     2.5        3            0 
## 695    LAAKDAL      rij 8 Everzwijnbad2       63        2        0     2.5        3            1 
## 742    LAAKDAL     rij 11  Ophasseltbos       75        3        0     2.0        2            0 

Daarnaast vielen nog 73 bomen uit omdat zij het voorgaande jaar geringd werden, en in de zomer gestorven zijn (en 
dus niet meer gegroeid en niet opnieuw gemeten). Hier betreft het allemaal bomen in de aanplanting Grimbergen, 
en vooral van de kloon Ophasseltbos. Echter, procentueel gezien gaat het over een groot aandeel (54%) van kloon 
Nieuwkerke2, voor de andere klonen over maximaal 20%. 

##                      
##                      GRIMBERGEN 
##   Opgemeten in 2016         122 
##   Ontbrekend in 2016         73 

##                      
##                      Belle Douvevallei1 Everzwijnbad2 Nieuwkerke2 Ophasseltbos 
##   Opgemeten in 2016     18           25            56          13          190 
##   Ontbrekend in 2016     2            5             6          15           45 

Bij de vergelijking en/of uitbreiding van de analyses van 2015, moet dus eerst nagegaan worden of het wegvallen 
van deze bomen een invloed heeft op de reeds bekomen resultaten (rangen / random intercepts voor de 
verschillende klonen). Immers, analyses van de nieuwe variabelen zullen gebaseerd zijn op een kleinere dataset, en 
mogen niet zomaar samengevoegd worden. 

In de analyses in sectie 4.1.1 zagen we al dat de verschillen tussen de klonen zeer klein zijn. Bij een herneming van 
deze analyses op de gereduceerde dataset van 850 bomen (CC analyse) is het dan ook niet abnormaal dat klonen 
onderling van plaats wisselen. Deze wijzigingen in volgorde van 1 of 2 plaatsen zullen we dan ook niet verder 
bespreken. Echter, kloon Nieuwkerke2 schuift voor een hele reeks variabelen meerdere plaatsen op (tot wel 14 
plaatsen). Dit kan vermoedelijk toegeschreven worden aan het feit dat meer dan de helft van de bomen van deze 
kloon niet meer meegenomen wordt in de CC analyse, en alle bomen in eenzelfde aanplanting voorkomen. 

In het vervolg van de analyses gebruiken we voor de variabelen uit 2015 (sectie 4.1.1) de gegevens van alle 932 
bomen, en voor de variabelen uit 2016 (sectie 4.1.2) de gegevens van de 850 opnieuw opgemeten bomen, dit om 
zoveel mogelijk beschikbare informatie mee te nemen in de verwerking. 
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4.1.3 Selectie van de beste klonen uit de campagnes 2015 en 2016 

 

Tot nu toe werden de verschillende bosbouwkundige eigenschappen van de bomen afzonderlijk geanalyseerd om 
een rangschikking van de klonen op te stellen. Nu gaan we deze resultaten combineren om zo de klonen te 
selecteren die voor meerdere eigenschappen goed scoren. 

 

4.1.3.1 Eerste rangschikking van de klonen 

Op basis van de rangen die bij elke afzonderlijke analyse aan de klonen toegekend werden (hoogste rang = beste 
kloon, laagste rang = slechtse kloon), kunnen we heel eenvoudig een rangschikking opmaken van de klonen door de 
rangen te sommeren. 

 

 

We kunnen hieruit concluderen dat Wissenbeemd en Douvevallei1 de beste klonen zijn, en Walenbos en Heirnisse4 
de minst goede. Op deze manier houden we echter geen rekening met het feit dat bepaalde variabelen 
gecorreleerd zijn (VORK met VORKHOOG, VORKMIDDEN en VORKLAAG), of dat bepaalde variabelen minder 
belangrijk zijn (TAKHOEK). Nemen we de afzonderlijke vorkvariabelen en TAKHOEK niet mee in de som, dan krijgen 
we de volgende rangschikking. 



 

46 April 2018 www.inbo.be 

 

Heirnisse4 wordt nu de slechtste kloon, en Douvevallei1 de beste kloon. Wissenbeemd zakt naar de derde plaats (ex 
aequo met Paulatem1). Ook tussenin wijzigen er wel enkele klonen van positie. 

 

4.1.3.2 Clustering op basis van de rangen  

Om de tekortkoming aan te pakken van de eerste rangschikking die we maakten van de klonen (correlatie tussen de 
variabelen), schakelen we over naar een principale componenten analyse (PCA). Dit is een multivariate techniek die 
een weergave van de gegevens in een lagere dimensie genereert, en op zoek gaat naar een reeks lineaire 
combinaties van de variabelen die enerzijds maximale variantie hebben, en anderzijds onderling niet-gecorreleerd 
zijn. Deze techniek leidt tot een set van variabelen met een intuïtieve interpretatie. 

De PCA analyses worden niet op de volledige set van variabelen uitgevoerd. TAKHOEK wordt niet meegenomen, 
wegens weinig relevant, en VORKHOOG wordt als minder “erg” beschouwd dan VORKLAAG en VORKMIDDEN, en 
daarom ook weggelaten. 

We voeren een PCA uit op de rangen die de eerdere analyses opleverden. 

## Importance of components: 
##                          PC1   PC2   PC3    PC4    PC5   PC6   PC7    PC8     PC9 
## Standard deviation     9.176 8.423 5.441 4.2535 3.1742 2.875 2.143 1.5386 1.16705 
## Proportion of Variance 0.367 0.309 0.129 0.0788 0.0439 0.036 0.020 0.0103 0.00593 
## Cumulative Proportion  0.367 0.676 0.805 0.8838 0.9277 0.964 0.984 0.9941 1.00000 
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##                   PC1      PC2       PC3 
## OMTREK15      0.11329 -0.55392  0.091463 
## VORK          0.42272  0.22866  0.129359 
## NZWARETAKKEN  0.39064  0.16108  0.150492 
## VORKMIDDEN    0.45072  0.16587  0.038159 
## VORKLAAG      0.48481 -0.12514 -0.131970 
## STAMVORM      0.34920 -0.31397 -0.212888 
## TAKDIKTE      0.16334  0.45967  0.389805 
## AANWAS        0.21085 -0.48459  0.286809 
## DIAM_VERSCHIL 0.15688  0.16453 -0.808611 

We concluderen dat de eerste 3 principale componenten (PC) 80% van de variabiliteit verklaren, en voldoende 
informatie bevatten. De eerste PC bevat informatie van de 3 vork-variabelen, NZWARETAKKEN en STAMVORM. 
OMTREK15 en AANWAS domineren, samen met TAKDIKTE (in omgekeerde zin), de tweede PC. De derde PC bevat 
voornamelijk de variabele DIAM_VERSCHIL. 

Onderstaande biplots tonen de posities van de 17 klonen ten opzichte van de rangen van de verschillende 
variabelen, in functie van de eerste en tweede, respectievelijk de eerste en derde PC. 



 

48 April 2018 www.inbo.be 

 

 

Om nog een beter zicht te krijgen op welke klonen nu goed zijn en welke niet en deze in een beperkt aantal groepen 
(clusters) op te splitsen, voeren we een 𝑘-means clusteranalyse uit. 
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Op basis van bovenstaande grafiek beslissen we dat 3 clusters een goede opsplitsing opleveren. Duiden we deze 
clusters aan in de biplots, dan zien we een duidelijk onderscheid tussen de 3 clusters: 

1. klonen die goed scoren voor OMTREK15, AANWAS, STAMVORM en VORKLAAG (rechtsonder) 

– Everzwijnbad2, Ophasseltbos, Paulatem1, Schorisse, Vorsdonkbos2, Wissenbeemd 

2. klonen die goed scoren voor TAKDIKTE, VORK, VORKMIDDEN en NZWARETAKKEN (rechtsboven) 

– Belle, Douvevallei1, Everzwijnbad1, Ezemaal, Nieuwkerke2, Poelkapelle, Vorsdonkbos1 

3. klonen die slecht scoren voor alle variabelen (links) 

– Heirnisse1, Heirnisse4, Monteberg, Walenbos 

De eerste PC splitst de klonen al op in klonen die goed scoren voor sommige variabelen (rechts), en klonen die voor 
alles slecht scoren (links), terwijl de tweede PC in de eerste groep nog eens een opsplitsing maakt naargelang voor 
welke variabelen de goede score behaald wordt (boven en onder). De derde PC (en dus voornamelijk de variabele 
DIAM_VERSCHIL) levert geen extra informatie op over de clusters. 
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4.1.3.3 Clustering op basis van de random intercepts  

Aangezien het werken met rangen toch een verlies aan informatie oplevert (enkel een rangorde van de klonen, 
geen absolute verschillen tussen de klonen), voeren we bovenstaande analyse nogmaals uit, maar dan op de 
gestandaardiseerde random intercepts 𝑏0𝑘  van elke mixed model analyse. Het nadeel is hier wel dat voor sommige 
variabelen een positieve 𝑏0𝑘  beter is, en voor andere variabelen een negatieve. Om de biplots toch nog eenvoudig 
te kunnen interpreteren, vermenigvuldigen we de random intercepten 𝑏0𝑘  van deze laatste (alle vork-variabelen, 
NZWARETAKKEN en DIAM_VERSCHIL) met −1, zodat voor alle variabelen een positieve waarde beter is. 

## Importance of components: 
##                          PC1   PC2   PC3    PC4    PC5    PC6    PC7    PC8     PC9 
## Standard deviation     1.809 1.613 1.116 0.8915 0.6052 0.5635 0.4766 0.3493 0.23250 
## Proportion of Variance 0.364 0.289 0.138 0.0883 0.0407 0.0353 0.0252 0.0136 0.00601 
## Cumulative Proportion  0.364 0.653 0.791 0.8792 0.9199 0.9552 0.9804 0.9940 1.00000 

 

##                    PC1      PC2       PC3 
## OMTREK15      0.074370 -0.58475  0.023040 
## VORK          0.435209  0.17007  0.054006 
## NZWARETAKKEN  0.371404  0.25716 -0.126678 
## VORKMIDDEN    0.458287  0.14657  0.049981 
## VORKLAAG      0.461199 -0.18364  0.178432 
## STAMVORM      0.325817 -0.31265  0.093029 
## TAKDIKTE      0.248551  0.40999 -0.428864 
## AANWAS        0.263823 -0.46331 -0.284210 
## DIAM_VERSCHIL 0.082778  0.16525  0.820253 

We concluderen dat de eerste 3 principale componenten (PC) 80% van de variabiliteit verklaren, en voldoende 
informatie bevatten. Ook nu bevat de eerste PC informatie van alle variabelen, behalve OMTREK en 
DIAM_VERSCHIL. OMTREK daarentegen domineert de tweede PC, samen met AANWAS, TAKDIKTE (in omgekeerde 
richting) en STAMVORM. De derde PC wordt volledig gedomineerd door DIAM_VERSCHIL. 

Ook nu voeren we een 𝑘-means clusteranalyse uit om een beter zicht te krijgen op welke klonen nu goed zijn en 
welke niet. 
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Om de resultaten te kunnen vergelijken met de clustering op basis van de rangen, kiezen we voor 3 clusters. Duiden 
we deze clusters aan in de biplots, dan zien we het volgende onderscheid: 

1. klonen die goed scoren voor OMTREK15, AANWAS en STAMVORM en slecht voor TAKDIKTE (onder) 

– Everzwijnbad2, Heirnisse1, Ophasseltbos, Vorsdonkbos2, Wissenbeemd 

2. klonen die gemiddeld scoren voor OMTREK15, AANWAS, STAMVORM en TAKDIKTE (midden) 

– Douvevallei1, Everzwijnbad1, Monteberg, Nieuwkerke2, Paulatem1, Poelkapelle, Schorisse, 
Vorsdonkbos1, Walenbos 

3. klonen die slecht scoren voor OMTREK15, AANWAS en STAMVORM en goed voor TAKDIKTE (boven) 

– Belle, Ezemaal, Heirnisse4 

De 3 clusters worden volledig bepaald door de tweede principale component. Dit zijn dan ook de variabelen waar 
het meeste verschil is in random intercept 𝑏0𝑘  tussen de klonen. 
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4.1.3.4 Conclusie 

Beide methoden om de klonen te clusteren vertonen bepaalde overeenkomsten. Klonen die goed scoren voor 
OMTREK15, AANWAS en STAMVORM worden in beide PCA’s als 1 cluster aangeduid. De andere clusters worden op 
een iets andere manier gedefinieerd. Ook is de toewijzing van de klonen aan een cluster niet helemaal gelijk in 
beide PCA’s. De klonen Wissenbeemd, Vorsdonkbos2, Ophasseltbos en Everzwijnbad2 komen telkens samen voor, 
maar worden bij de rang-analyse (sectie 4.1.3.2 ) nog aangevuld met Paulatem1 en Schorisse, en bij de random 
intercept-analyse (sectie 4.1.3.3 ) met Heirnisse1. De tweede cluster (minder goed voor de reeds genoemde 
variabelen, maar wel goed voor andere vorm-variabelen) bevat telkens de klonen Douvevallei1, Nieuwkerke2, 
Everzwijnbad1, Vorsdonkbos1 en Poelkapelle, enerzijds bij de rang-analyse aangevuld met Ezemaal en Belle en 
anderzijds bij de random intercept-analyse met Paulatem1, Schorisse, Monteberg en Walenbos. De laatste cluster is 
de minst goede, maar hierin zit enkel kloon Heirnisse4 in beide analyses. In de rang-analyse (4.1.3.2) komen daar 
nog de klonen Heirnisse1, Monteberg en Walenbos bij, in de random intercept-analyse (4.1.3.3) de klonen Ezemaal 
en Belle. 
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4.1.4 Statistische analyse van de bosbouwkundige eigenschappen na aanvullende 
DNA analyse van 2017 

   

4.1.4.1 Exploratie van de klonen na aanvullende DNA analyse 

In 2017 werd op ongeveer de helft van de bomen in de oorspronkelijke studie een DNA analyse uitgevoerd, om na 
te gaan of ze voorheen aan de juiste KLOON toegewezen waren. Deze aanvullende analyse gebeurde met de 
techniek van de microsatellieten, dezelfde techniek die gebruikt is voor de genotypering van het moederkwartier. 
Deze bomen werden echter niet aselect gekozen, maar behoren enkel tot de klonen die op basis van de statistische 
analyses in 2015 en 2016 als beste naar voren kwamen, namelijk (in alfabetische volgorde): 

• Belle 

• Everzwijnbad2 

• Ophasseltbos 

• Paulatem1 

• Schorisse 

• Vorsdonkbos2 

• Wissenbeemd 

Het bleek dat er toch wel wat fouten zaten op de KLOON toewijzing. Alle bomen die voorheen toegewezen werden 
aan de klonen Schorisse en Belle behoren in feite tot de kloon Ophasseltbos. De bomen van de kloon Everzwijnbad2 
bleken na DNA analyse afkomstig te zijn van 2 verschillende klonen, namelijk Everzwijnbad2 en Nieuwkerke1. 
Daarnaast zijn er nog enkele verschuivingen van Wissenbeemd naar Ophasseltbos, en van Ophasseltbos naar 
Paulatem1. 

Oud/Nieuw Everzwijnbad2 Nieuwkerke1 Ophasseltbos Paulatem1 Vorsdonkbos2 Wissenbeemd 

Belle 0 0 18 0 0 0 

Everzwijnbad2 33 14 0 0 0 0 

Ophasseltbos 0 1 154 12 0 0 

Paulatem1 1 0 0 86 0 0 

Schorisse 0 0 24 1 0 0 

Vorsdonkbos2 0 0 0 0 15 0 

Wissenbeemd 1 0 10 0 0 79 

 

 

      

Omwille van deze verschuivingen, presenteren we een nieuwe tabel met aantallen van elke kloon per locatie. 

 AARTSELAAR BERTEM GRIMBERGEN HERZELE LAAKDAL LIPPELO RESSEGEM 

Everzwijnbad2 22 0 0 7 0 6 0 

Nieuwkerke1 0 3 2 0 10 0 0 

Ophasseltbos 18 27 57 23 33 31 17 

Paulatem1 56 0 0 14 0 11 18 

Vorsdonkbos2 0 1 9 0 5 0 0 

Wissenbeemd 17 7 9 11 13 11 11 

 

 

Ophasseltbos en Wissenbeemd komen op alle locaties voor, Paulatem1 komt ook nog in redelijke aantallen voor, 
maar Everzwijnbad2 telt slechts 35 bomen op 3 locaties, en van Nieuwkerke1 en Vorsdonkbos2 zijn er maar 15 
bomen beschikbaar voor de analyses. 
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Een nieuwe analyse dringt zich op. We volgen hiervoor 2 pistes : 

1. We gebruiken alle bomen van de oorspronkelijke dataset, waarbij voor 367 bomen KLOON bevestigd werd, 
voor 82 gewijzigd, en we voor de resterende 401 geen zekerheid hebben over de KLOON. 

2. We gebruiken enkel de gegevens van de 449 bomen waarvoor KLOON via DNA-analyse in 2017 bepaald (en 
eventueel verbeterd) werd. 

De resultaten van de mixed model analyses voor piste 1 zijn heel vergelijkbaar met eerdere resultaten. Ook komen 
dezelfde klonen als beste naar voren uit de clustering. Daarom presenteren we deze resultaten hier niet, en gaan 
we onmiddellijk verder met piste 2. 

We voeren opnieuw de mixed model analyses uit zoals voor de statistische analyse van de variabelen uit de 
campagne van 2015 (sectie 4.1.1) en 2016 (sectie 4.1.2). 

 

4.1.4.2 Omtrek 

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod'] 
## Formula: OMTREK15 ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
## REML criterion at convergence: 3441.9 
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -3.484 -0.510  0.047  0.650  2.589  
##  
## Random effects: 
##  Groups   Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE  (Intercept)  82.6     9.09    
##  KLOON    (Intercept)  28.0     5.29    
##  Residual             116.1    10.77    
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error t value 
## (Intercept)    58.82       4.13    14.2 

Uit bovenstaande output leren we dat de omtrek voor een gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 58.82cm. De 

variabiliteit van de random effects kunnen we eveneens aflezen. Voor KLOON bedraagt deze 𝜎𝑘
2 = 28, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 82.6. Dit betekent dat de variabiliteit tussen de locaties groter is dan tussen de klonen (logisch 

aangezien elke aanplant in een ander jaar gebeurd is, en de bomen dus een andere leeftijd hebben). De resterende 
variabiliteit in de gegevens is 𝜎𝑒

2 = 116.1. 

Op basis van de random effects schattingen (𝑏0𝑘  voor elke KLOON 𝑘) rangschikken we de klonen van slecht (kleinste 
𝑏0𝑘) naar goed (grootste 𝑏0𝑘). De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de gemiddelde omtrek weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen 
we afleiden dat er verschillen in omtrek zijn tussen de klonen, maar dat deze verschillen niet significant zijn. 

Everzwijnbad2 is de kloon met de dunste bomen, Nieuwkerke1 met de dikste bomen. 
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4.1.4.3 Aanwezigheid van vorken 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace 
##   Approximation) [glmerMod] 
##  Family: binomial  ( logit ) 
## Formula: VORK ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##    506.6    518.9   -250.3    500.6      446  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -0.873 -0.682 -0.474  1.182  2.875  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 0.391    0.626    
##  KLOON   (Intercept) 0.216    0.465    
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)   -1.137      0.351   -3.24   0.0012 ** 
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## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat voor een gemiddelde kloon en locatie logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1)) gelijk is aan -1.137, 
zodat de kans op een vork 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 1) gelijk is aan 0.2429. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 

𝜎𝑘
2 = 0.216, voor LOCATIE 𝜎𝑙

2 = 0.391. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Nu is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien dit 
een grotere kans op een vork geeft. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kans op een vork weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen we 
afleiden dat er verschillen zijn in aan- of afwezigheid van vorken tussen de klonen, maar ook nu zijn deze verschillen 
niet significant. 

Nieuwkerke1 heeft de hoogste kans op 1 of meerdere vorken, Wissenbeemd de laagste kans. 
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4.1.4.4 Aantal zware takken 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace 
##   Approximation) [glmerMod] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: NZWARETAKKEN ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##   1026.9   1039.2   -510.5   1020.9      446  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -1.409 -0.648 -0.560  0.389  7.039  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 0.6339   0.796    
##  KLOON   (Intercept) 0.0299   0.173    
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
## (Intercept)   -0.954      0.327   -2.92   0.0035 ** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -0.954, zodat het aantal zware takken voor een 

gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 0.39. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.03, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.634. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan meer zware takken aanwezig zijn. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon het gemiddeld aantal zware takken weer, samen met de modelonzekerheid. 
Hieruit kunnen we afleiden dat er verschillen zijn in aantal zware takken tussen de klonen. 

Nieuwkerke1 heeft het meeste aantal zware takken, Everzwijnbad2 het minste. 
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4.1.4.5 Aantal hoge vorken 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace 
##   Approximation) [glmerMod] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: VORKHOOG ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##    462.5    474.8   -228.2    456.5      446  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -0.542 -0.443 -0.366 -0.319  4.993  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 2.12e-01 4.61e-01 
##  KLOON   (Intercept) 7.67e-10 2.77e-05 
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -1.820      0.218   -8.33   <2e-16 *** 
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## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -1.82, zodat het aantal vorken op grote hoogte voor 

een gemiddelde kloon en locatie dan gelijk is aan 0.16. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0, 

voor LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.2121. 

Aangezien 𝑏0𝑘 ∼ 0 zijn de verschillen tussen de klonen te klein om een zinvolle rangschikking op te maken. Dit blijkt 
ook uit beide grafieken. 
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4.1.4.6 Aantal middelhoge vorken 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace 
##   Approximation) [glmerMod] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: VORKMIDDEN ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##    270.7    283.0   -132.4    264.7      446  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -0.434 -0.307 -0.265 -0.211  4.289  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 0.393    0.627    
##  KLOON   (Intercept) 0.144    0.380    
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -2.621      0.365   -7.18    7e-13 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -2.621, zodat het aantal middelhoge vorken voor een 

gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 0.073. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.144, 

voor LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.393. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan meer vorken aanwezig zijn. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon het gemiddeld aantal middelhoge vorken weer, samen met de 
modelonzekerheid. Hieruit kunnen we afleiden dat er verschillen zijn in aantal middelhoge vorken tussen de klonen. 
Deze verschillen zijn echter niet significant. 

Nieuwkerke1 heeft het meeste middelhoge vorken, Wissenbeemd het minste. 
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4.1.4.7 Aantal lage vorken 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace 
##   Approximation) [glmerMod] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: VORKLAAG ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##    107.5    119.9    -50.8    101.5      446  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -0.234 -0.150 -0.129 -0.105  7.624  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 0.672    0.82     
##  KLOON   (Intercept) 0.000    0.00     
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)   -4.109      0.595    -6.9    5e-12 *** 



 

64 April 2018 www.inbo.be 

## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(𝑌𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan -4.109, zodat het aantal lage vorken voor een 

gemiddelde kloon en locatie dan gelijk is aan 0.0164. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0, 

voor LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.672. 

Nu is 𝑏0𝑘 = 0 en kunnen we de klonen niet meer rangschikken van slecht naar goed, zoals ook te zien is in beide 
grafieken. 
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4.1.4.8 Groei 

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod'] 
## Formula: AANWAS ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
## REML criterion at convergence: 2142.9 
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -4.191 -0.613  0.037  0.580  3.193  
##  
## Random effects: 
##  Groups   Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE  (Intercept) 6.46     2.54     
##  KLOON    (Intercept) 2.54     1.59     
##  Residual             6.33     2.52     
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error t value 
## (Intercept)     8.23       1.18       7 

Uit bovenstaande output leren we dat de aanwas voor een gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 8.23cm. De 

variabiliteit van de random effects kunnen we eveneens aflezen. Voor KLOON bedraagt deze 𝜎𝑘
2 = 2.5, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 6.5. Dit betekent dat de variabiliteit tussen de locaties groter is dan tussen de klonen (logisch 

aangezien elke aanplant in een ander jaar gebeurd is, en de bomen dus een andere leeftijd hebben). De resterende 
variabiliteit in de gegevens is 𝜎𝑒

2 = 6.3. 

Op basis van de random effects schattingen (𝑏0𝑘  voor elke KLOON 𝑘) rangschikken we de klonen van slecht (kleinste 
𝑏0𝑘) naar goed (grootste 𝑏0𝑘). De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun 
conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de gemiddelde aanwas weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen 
we afleiden dat er verschillen in aanwas zijn tussen de klonen, maar dat deze verschillen niet significant zijn. 

Paulatem1 is de kloon met de kleinste aanwas, Nieuwkerke1 met de grootste aanwas. 



 

66 April 2018 www.inbo.be 

 

 

4.1.4.9 Ovaliteit 

## Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace 
##   Approximation) [glmerMod] 
##  Family: poisson  ( log ) 
## Formula: DIAM_VERSCHIL ~ offset(log(DIAM_GEMID)) + (1 | KLOON) + (1 |   
##     LOCATIE) 
##    Data: GrauweAbeel 
##  
##      AIC      BIC   logLik deviance df.resid  
##   1441.8   1454.1   -717.9   1435.8      446  
##  
## Scaled residuals:  
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -1.670 -0.608 -0.141  0.506  4.477  
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 0.00985  0.0993   
##  KLOON   (Intercept) 0.00453  0.0673   
## Number of obs: 449, groups:  LOCATIE, 7; KLOON, 6 
##  
## Fixed effects: 
##             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)  -2.3876     0.0652   -36.6   <2e-16 *** 
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## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Uit bovenstaande output leren we dat log(DIAM_VERSCHIL𝑖𝑘𝑙) gelijk is aan log(DIAM_GEMID𝑖𝑘𝑙) − 2.388, zodat 
het relatieve verschil in diameter voor een gemiddelde kloon en locatie gelijk is aan 0.09. De variabiliteit van het 

random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.005, voor LOCATIE 𝜎𝑙

2 = 0.01 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed. Opnieuw is een grote 𝑏0𝑘  slechter, aangezien 
er dan een groter verschil is tussen diameter NZ en diameter OW, en de boom meer afwijkt van de ideale ronde 
vorm. De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de gemiddelde ovaliteit weer, samen met de modelonzekerheid. Hieruit kunnen 
we afleiden dat er verschillen zijn in ovaliteit tussen de klonen, maar deze zijn niet significant. 

Voor Nieuwkerke1 is het (relatieve) verschil in diameters het grootst, voor Paulatem1 het kleinste. 
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4.1.4.10 Stamvorm 

## Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation 
##  
## formula: STAMVORM ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
## data:    GrauweAbeel 
##  
##  link  threshold nobs logLik  AIC    niter    max.grad cond.H  
##  logit flexible  449  -463.80 939.60 231(696) 5.72e-05 5.3e+01 
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 0.287    0.536    
##  KLOON   (Intercept) 0.499    0.706    
## Number of groups:  LOCATIE 7,  KLOON 6  
##  
## No Coefficients 
##  
## Threshold coefficients: 
##     Estimate Std. Error z value 
## 1|2   -4.525      0.581   -7.78 
## 2|3   -1.380      0.388   -3.55 
## 3|4    1.611      0.390    4.13 
## 4|5    4.383      0.505    8.67 

Uit bovenstaande output leren we dat de threshold coefficients (en dus ook logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)) voor een gemiddelde 
kloon en locatie) gelijk zijn aan −4.525, −1.38,1.611,4.383, zodat voor een gemiddelde kloon en locatie de kansen 
𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝑗) om in klasse 𝑗 te vallen, gelijk zijn aan 0.0107,0.1903,0.6325,0.1541,0.0123. De variabiliteit van het 

random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.499, voor LOCATIE 𝜎𝑙

2 = 0.287. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed (een kleine 𝑏0𝑘  is slechter). De eerste grafiek 
laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. Deze random intercepten zijn 
echter moeilijker te interpreteren dan in de voorgaande situaties. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kansen weer om in een bepaalde klasse van stamvorm terecht te komen. 
Hieruit leren we meer over het effect van de random intercepten op deze kansen. We zien een duidelijk 
onderscheid tussen de klonen met een negatieve 𝑏0𝑘  (hoogste kans op waarde 2) en een positieve 𝑏0𝑘  (hogere kans 
op waarde 3 en 4). We kunnen ook nu afleiden dat er verschillen zijn in stamvorm tussen de klonen, en duidelijk 2 
groepen onderscheiden. 

Paulatem1 heeft de beste stamvorm, Nieuwkerke1 de slechtste. 
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4.1.4.11 Takhoek 

## Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation 
##  
## formula: TAKHOEK ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
## data:    GrauweAbeel 
##  
##  link  threshold nobs logLik  AIC     niter    max.grad cond.H  
##  logit flexible  449  -501.86 1015.72 253(762) 4.22e-05 8.2e+01 
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 1.168    1.081    
##  KLOON   (Intercept) 0.284    0.533    
## Number of groups:  LOCATIE 7,  KLOON 6  
##  
## No Coefficients 
##  
## Threshold coefficients: 
##       Estimate Std. Error z value 
## 1|1.5   -3.626      0.536   -6.76 
## 1.5|2   -2.628      0.510   -5.15 
## 2|2.5    0.731      0.488    1.50 
## 2.5|3    2.927      0.510    5.74 
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Uit bovenstaande output leren we dat de logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)) gelijk zijn aan −3.626, −2.628,0.731,2.927, zodat voor 
een gemiddelde kloon en locatie de kansen 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝑗) om in klasse 𝑗 te vallen, gelijk zijn aan 

0.0259,0.0414,0.6077,0.2741,0.0508. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.284, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 1.168. 

Voor takhoek is het moeilijk vast te leggen wat goed en slecht is. Om toch een rangschikking van de klonen te 
kunnen maken, geven we klonen met een grote 𝑏0𝑘  (grote hoek) een lagere rang dan klonen met een kleine 𝑏0𝑘  
(scherpe hoek). De eerste grafiek laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kansen weer om in een bepaalde klasse van takhoek terecht te komen. We 
zien dat klonen met een hoge kans op lage waarden voor takhoek (1, 1.5 en 2) een lagere kans hebben op hoge 
waarden (2.5 en 3). Er zijn ook nu verschillen in takhoek tussen de klonen, maar ze zijn veel subtieler dan bij 
stamvorm. Enkel Everzwijnbad2 scoort beduidend “beter” dan de andere klonen (kleine waarden voor takhoek, 
vooral scherpe hoeken). 
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4.1.4.12 Takdikte 

## Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation 
##  
## formula: TAKDIKTE ~ 1 + (1 | KLOON) + (1 | LOCATIE) 
## data:    GrauweAbeel 
##  
##  link  threshold nobs logLik  AIC    niter    max.grad cond.H  
##  logit flexible  449  -475.22 962.44 239(717) 7.06e-04 3.6e+02 
##  
## Random effects: 
##  Groups  Name        Variance Std.Dev. 
##  LOCATIE (Intercept) 0.489    0.699    
##  KLOON   (Intercept) 0.268    0.518    
## Number of groups:  LOCATIE 7,  KLOON 6  
##  
## No Coefficients 
##  
## Threshold coefficients: 
##       Estimate Std. Error z value 
## 1|1.5   -3.322      0.415   -8.01 
## 1.5|2   -3.051      0.405   -7.53 
## 2|2.5    0.190      0.366    0.52 
## 2.5|3    0.486      0.367    1.32 

Uit bovenstaande output leren we dat de logit(𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑗)) gelijk zijn aan −3.322, −3.051,0.1903,0.4857, zodat 
voor een gemiddelde kloon en locatie de kansen 𝑃(𝑌𝑖𝑘𝑙 = 𝑗) om in klasse 𝑗 te vallen, gelijk zijn aan 

0.0348,0.0104,0.5022,0.0717,0.3809. De variabiliteit van het random effect voor KLOON is 𝜎𝑘
2 = 0.268, voor 

LOCATIE 𝜎𝑙
2 = 0.489. 

Op basis van de 𝑏0𝑘  rangschikken we de klonen van slecht naar goed (een kleine 𝑏0𝑘  is slechter). De eerste grafiek 
laat die gerangschikte random intercepten zien met hun conditionele variantie. 

De tweede grafiek geeft per kloon de kansen weer om in een bepaalde klasse van takdikte terecht te komen. Klonen 
met een negatieve 𝑏0𝑘  hebben de hoogste kans op lage waarden (1, 1.5 en 2) terwijl klonen met een positieve 𝑏0𝑘  
de hoogste kans hebben op waarde 3. We kunnen afleiden dat er verschillen zijn in takdikte tussen de klonen, maar 
er zijn geen duidelijke groepen van klonen te onderscheiden. 

Ophasseltbos heeft de dikste takken, Everzwijnbad2 de dunste. 
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4.1.5 Selectie van de beste klonen op basis van de subset waarvoor een DNA analyse 
in 2017 gebeurde 

 

4.1.5.1 Eerste rangschikking van de klonen 

De DNA analyse werd slechts uitgevoerd op bomen die volgens een eerdere toewijzing tot een bepaalde kloon 
behoorden. We kunnen nu dus ook slechts deze 6 klonen rangschikken die voorkomen in de subset. Hiertoe 
sommeren we opnieuw de rangen die bij elke afzonderlijke analyse aan de klonen toegekend werden (hoogste rang 
= beste kloon, laagste rang = slechtste kloon). 

KLOON Som 11 Rangen 

Wissenbeemd 46.5 

Everzwijnbad2 41.5 

Paulatem1 40.5 

Vorsdonkbos2 37.5 

Ophasseltbos 36.5 

Nieuwkerke1 28.5 

We kunnen hieruit concluderen dat Wissenbeemd de beste kloon is, en Nieuwkerke1 de minst goede, maar ook nu 
hebben we geen rekening gehouden met het feit dat bepaalde variabelen gecorreleerd zijn (VORK met VORKHOOG, 
VORKMIDDEN en VORKLAAG), of dat bepaalde variabelen minder belangrijk zijn (TAKHOEK). Nemen we de 
afzonderlijke vorkvariabelen en TAKHOEK niet mee in de som, dan krijgen we de volgende rangschikking. 

KLOON Som 7 Rangen 

Wissenbeemd 29 

Everzwijnbad2 28 

Paulatem1 24 

Vorsdonkbos2 24 

Ophasseltbos 22 

Nieuwkerke1 20 

Er verandert niets aan de volgorde van de klonen. Nieuwkerke1 blijft de slechtste kloon, en Wissenbeemd de beste. 

 

4.1.5.2 Clustering op basis van de rangen  

Om de tekortkoming aan te pakken van de eerste rangschikking die we maakten van de klonen (correlatie tussen de 
variabelen), voeren we ook nu een principale componenten analyse (PCA) uit.  

De PCA analyses worden niet op de volledige set van variabelen uitgevoerd. TAKHOEK wordt niet meegenomen, 
wegens weinig relevant, en VORKHOOG wordt als minder “erg” beschouwd dan VORKLAAG en VORKMIDDEN, en 
daarom ook weggelaten. Aangezien de random effects variabiliteit in het model voor VORKLAAG gelijk is aan 0 en 
alle klonen dezelfde rang kregen, kunnen we deze variabele eveneens niet meenemen in de PCA analyse. 

We voeren een PCA uit op de rangen die de eerdere analyses opleverden. 

## Importance of components: 
##                          PC1   PC2   PC3    PC4     PC5      PC6 
## Standard deviation     3.985 2.806 1.955 0.5613 0.32689 2.29e-16 
## Proportion of Variance 0.567 0.281 0.136 0.0112 0.00382 0.00e+00 
## Cumulative Proportion  0.567 0.848 0.985 0.9962 1.00000 1.00e+00 
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##                    PC1       PC2 
## OMTREK15      -0.43144 -0.213758 
## VORK           0.35561  0.258562 
## NZWARETAKKEN   0.43144  0.213758 
## VORKMIDDEN     0.28316 -0.037593 
## AANWAS        -0.40958  0.216163 
## DIAM_VERSCHIL  0.31111 -0.498661 
## STAMVORM       0.31111 -0.498661 
## TAKDIKTE       0.24445  0.544330 

We concluderen dat de eerste 2 principale componenten (PC) 85% van de variabiliteit verklaren, en voldoende 
informatie bevatten. De eerste PC bevat informatie van alle variabelen, met OMTREK15 en AANWAS in 
tegengestelde richting van de andere variabelen. DIAM_VERSCHIL en STAMVORM domineren, samen met TAKDIKTE 
(in omgekeerde zin), de tweede PC. 

 

Aangezien het allemaal goede klonen zijn, willen we nu vooral een beter zicht krijgen op welke klonen gelijkaardige 
kenmerken hebben (voor welke variabelen scoren ze optimaal en voor welke minder) en ze daarom in kleine 
groepen (clusters) opsplitsen. Ook hiervoor gebruiken we een 𝑘-means clusteranalyse. 
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Op basis van bovenstaande grafiek is het moeilijk een objectieve keuze te maken over hoeveel clusters nodig zijn 
voor een goede opsplitsing. Volgens een PAM (Partitioning Around Mediods) analyse worden de klonen best niet 
opgesplitst in meerdere clusters ($nc = 1), maar allemaal in dezelfde cluster gegroepeerd. 

pamk(Rangen[,c(2:4,6,8:10,12)], krange = 1:5) 

## $pamobject 
## Medoids: 
##      ID OMTREK15 VORK NZWARETAKKEN VORKMIDDEN AANWAS DIAM_VERSCHIL 
## [1,]  5        4    2            3          4      3             5 
##      STAMVORM TAKDIKTE 
## [1,]        5        2 
## Clustering vector: 
## [1] 1 1 1 1 1 1 
## Objective function: 
##  build   swap  
## 5.0479 5.0479  
##  
## Available components: 
##  [1] "medoids"    "id.med"     "clustering" "objective"  "isolation"  
##  [6] "clusinfo"   "silinfo"    "diss"       "call"       "data"       
##  
## $nc 
## [1] 1 
##  
## $crit 
## [1] 0.151891 0.131581 0.146702 0.090207 0.165679 

 

We verkiezen toch om 3 clusters van klonen met gelijkaardige kenmerken te maken (hogere waarde voor de 
average silhouette width (zie $crit) dan 2 clusters), om de kleine verschillen te detecteren. Duiden we deze 
clusters aan in de biplot, dan zien we het volgende onderscheid tussen de 3 clusters: 

1. klonen die goed scoren voor TAKDIKTE, VORK, VORKMIDDEN en NZWARETAKKEN (rechts) 

– Everzwijnbad2, Paulatem1, Wissenbeemd 

2. kloon die goed scoort voor OMTREK15 en AANWAS (linksboven) 

– Nieuwkerke1 

3. klonen die goed scoren voor OMTREK15, AANWAS, STAMVORM en DIAM_VERSCHIL (linksonder) 

– Ophasseltbos, Vorsdonkbos2 

De eerste PC splitst de klonen al op in klonen die goed scoren voor AANWAS en OMTREK15 (links), en klonen die 
goed scoren voor de andere variabelen (rechts), terwijl de tweede PC de eerste groep verder opsplitst. 

Beperken we ons tot 2 clusters, dan komt Nieuwkerke1 bij de cluster van Ophasseltbos en Vorsdonkbos2. 
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4.1.5.3 Clustering op basis van de random intercepts  

Aangezien het werken met rangen toch een verlies aan informatie oplevert (enkel een rangorde van de klonen, 
geen absolute verschillen tussen de klonen), voeren we bovenstaande analyse nogmaals uit, maar dan op de 
gestandaardideerde random intercepts 𝑏0𝑘  van elke mixed model analyse. Ook nu vermenigvuldigen we de random 
intercepten 𝑏0𝑘  van (alle vork-variabelen, NZWARETAKKEN en DIAM_VERSCHIL) met −1, zodat voor alle variabelen 
een positieve  𝑏0𝑘  beter is, en we toch nog eenvoudig kunnen interpreteren. 

Aangezien de random effects variabiliteit in het model voor VORKLAAG gelijk is aan 0 en alle klonen een random 
intercept gelijk aan 0 hebben, kunnen we deze variabele niet meenemen in de PCA analyse. 

## Importance of components: 
##                          PC1   PC2   PC3    PC4    PC5      PC6 
## Standard deviation     2.085 1.347 1.102 0.6934 0.3764 6.59e-17 
## Proportion of Variance 0.544 0.227 0.152 0.0601 0.0177 0.00e+00 
## Cumulative Proportion  0.544 0.771 0.922 0.9823 1.0000 1.00e+00 



 

www.inbo.be April 2018 77 

 

##                    PC1      PC2       PC3 
## OMTREK15      -0.44574  0.23848 -0.136589 
## VORK          -0.32049  0.13738  0.471121 
## NZWARETAKKEN  -0.38270  0.32210 -0.302425 
## VORKMIDDEN    -0.24660 -0.21255  0.703235 
## AANWAS        -0.44252 -0.03139 -0.325993 
## DIAM_VERSCHIL -0.38579 -0.40368 -0.015396 
## STAMVORM       0.32364  0.52557  0.132895 
## TAKDIKTE       0.20475 -0.57893 -0.221853 

We concluderen dat de eerste 3 principale componenten (PC) 92% van de variabiliteit verklaren, en voldoende 
informatie bevatten. De eerste PC bevat informatie van alle variabelen, met nu STAMVORM en TAKDIKTE in 
tegengestelde richting van de andere variabelen. DIAM_VERSCHIL en TAKDIKTE domineren, samen met STAMVORM 
en NZWARETAKKEN (in omgekeerde zin), de tweede PC. De derde PC bevat voornamelijk de variabele VORKMIDDEN 
(en in mindere mate VORK). 

Ook nu voeren we een 𝑘-means clusteranalyse uit, om de klonen verder te groeperen volgens hun kenmerken (voor 
welke variabelen scoren ze optimaal en voor welke minder). 

 

pamk(RandInt[, c(2:4,6,8:10,12)], krange = 1:5) 
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## $pamobject 
## Medoids: 
##      ID OMTREK15     VORK NZWARETAKKEN VORKMIDDEN   AANWAS DIAM_VERSCHIL 
## [1,]  4  -4.8621 -0.17317    -0.037738   -0.17673 -2.06387     -0.064192 
## [2,]  5   2.3386  0.32562     0.013426   -0.12803  0.15772     -0.011218 
##      STAMVORM  TAKDIKTE 
## [1,]  0.71340  0.175652 
## [2,]  0.46217 -0.078028 
## Clustering vector: 
## [1] 1 2 2 1 2 2 
## Objective function: 
##  build   swap  
## 1.9173 1.9173  
##  
## Available components: 
##  [1] "medoids"    "id.med"     "clustering" "objective"  "isolation"  
##  [6] "clusinfo"   "silinfo"    "diss"       "call"       "data"       
##  
## $nc 
## [1] 2 
##  
## $crit 
## [1] 0.00028381 0.57708732 0.45165109 0.45001204 0.23133683 

 

Om de resultaten te kunnen vergelijken met de clustering op basis van de rangen, kiezen we voor 3 clusters. Duiden 
we deze clusters aan in de biplot, dan zien we het volgende onderscheid: 

1. kloon die goed scoort voor alle variabelen, behalve voor STAMVORM en TAKDIKTE (links) 

– Nieuwkerke1 

2. klonen die gemiddeld scoren voor alle variabelen (midden) 

– Ophasseltbos, Vorsdonkbos2, Wissenbeemd 

3. klonen die slecht scoren voor alle variabelen, maar goed voor STAMVORM of voor TAKDIKTE (rechts) 

– Everzwijnbad2, Paulatem1 

De 3 clusters worden volledig bepaald door de eerste principale component. Beperken we ons tot 2 clusters, dan 
komt Nieuwkerke1 bij de cluster van Ophasseltbos, Vorsdonkbos2 en Wissenbeemd. 
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4.1.6 Samenvatting statistische analyse en conclusie 

De zes resterende klonen in de selectie vertonen globaal allen bevredigende eigenschappen.  

De klonen worden nog in clusters onderverdeeld, om op die manier gelijkaardige kenmerken aan het licht te 
brengen. Everzwijnbad2 en Paulatem1 vormen een cluster, Ophasseltbos en Vorsdonkbos2 zitten ook samen in een 
cluster. Wissenbeemd wisselt tussen de 2 clusters, afhankelijk van de analyse. Nieuwkerke1 vormt een 3e cluster 
indien we daarvoor opteren, of wordt samengevoegd met de cluster van Ophasseltbos. 

De kenmerken waarvoor de klonen uitblinken, verschillen nogal sterk tussen beide analyses. Dit is vooral te wijten 
aan de waarden die gebruikt worden. De rangen nemen voor elke variabele de waarden 1 tot 6 aan, ongeacht of de 
verschillen tussen de klonen groot zijn of klein, terwijl de random intercepten deze verschillen veel beter 
weergeven. Daarom concluderen we dat de kenmerken STAMVORM en TAKDIKTE tegenover de andere variabelen 
staan, en de clusters van klonen bepaald worden door het goed scoren voor een van beide groepen van kenmerken, 
en minder goed voor de andere groep, ofwel gemiddeld scoren voor alle kenmerken. 

Om tot een definitieve keuze te komen, kan het specifieke belang van de eigenschappen beschouwd worden. Het 
samenvoegen en combineren van de resultaten schuift naar voren dat de kloon Nieuwkerke1 de beste groei en 
aanwas vertoont. Voor het overige blijkt deze kloon minder goed te scoren qua stamvorm en ovaliteit, aanleg tot 
vorming van vorken en dikke taken. Dit zijn evenwel zeer belangrijke eigenschappen voor de productie van 
kwaliteitsvol hout en een doelgericht beheer.  

Om deze redenen worden de klonen Ophasseltbos, Vorsdonkbos2, Wissenbeemd, Everzwijnbad2 en Paulatem1 
weerhouden voor verdere selectie. 
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4.2 Resultaat van de kankergevoeligheidanalyse 

 

De 3 klonen Vorsdonkbos2, Paulatem 1 en Wissenbeemd  komen uit de test als zijnde tolerant  aan bacteriekanker 

(Tabel 4). De klonen Destelbergen en Everzwijnbad 2 zijn gevoelig aan bacteriekanker en worden daarom niet 

weerhouden voor commercialisatie (Figuur 5).  

 

Tabel 4 Gevoeligheid van de P.canescens klonen aan bacteriekanker 

Kloon 

 Girdling 

Index 

Wissenbeemd 1,1 

Vorsdonkbos 1,8 

Paulatem 1 2.4 

Ophasseltbos 3,0 

Everzwijnbad 2 3,0 

 

  

 

Figuur 5 Symptomen van bacteriekanker één jaar na kunstmatige infectie van de klonen Wissenbeemd  (score 1.1 – tolerant) en 

Everzwijnbad2 (score 3.0 – gevoelig) 

 

 

Everzwijnbad2 Wissenbeemd 
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4.3 Resultaat van het houttechnologisch onderzoek 

 

4.3.1 Kernhoutanalyse 

De grauwe abelen hadden gemiddeld 13 ± 5 % kernhout (Figuur 6). Dit is veel minder dan bij de triploïde populieren 

die vorig jaar zijn getest waarbij het kernhoutaandeel steeds meer dan 50% bedroeg, en ook relatief weinig 

vergeleken met de waarden op de fiches van de klonen Muur, Oudenberg, Vesten, Grimminge, Bakan en Skado die 

een kernhoutaandeel van minder dan 30% tot net meer dan 40% hebben. Dit kan verklaard worden door de 

vaststelling van Ir. De Boever (draft doctoraat), nl. dat het kernhoutaandeel stijgt naarmate de bomen ouder 

worden. Figuur 7 illustreert dit voor de commerciële populierenklonen uit het doctoraatsonderzoek van Ir. De 

Boever en de triploïde populieren, grauwe abeel en DxN populierenklonen (zie verder) die de laatste jaren in dit 

INBO-Woodlab project zijn onderzocht, dan wel zonder rekening te houden met het verschil in klonen. De trendlijn 

toont dat het verwachte kernhoutaandeel bij 11-jarige populieren 22 % bedraagt. In dat opzicht hadden de 

bemonsterde grauwe abelen een relatief laag kernhoutaandeel. 

Er zijn te weinig bomen bemonsterd om statistisch vast te stellen of er klonen van de grauwe abeel zijn die 

opvallend meer of minder kernhout vormen.  

 

 

Figuur 6: Kernhoutaandeel van de grauwe abelen per boom (links) en per kloon (rechts) 
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Figuur 7: Kernhoutaandeel in functie van de leeftijd van de bemonsterde klonen (bevat data uit draft Doctoraat Lieven De Boever) 

 

Tabel 5 Kernhoutaandeel van de grauwe abelen per boom en per kloon  

Kloon / boom  nr Schors 

% 

Kern  

% 

Kern 

% 

Kern 

SD% 

Vorsdonkbos 2A VORS2A 457 8.80 12.79 10.82 2.79 

Vorsdonkbos 2B VORS2B 452 8.77 8.84   

Ophasselt Douve Vallei 2A DOU2A 461 7.80 17.91 14.61 4.66 

Ophasselt Destelbergen 1A DES1A 473 8.79 11.31   

Klein Zwitserland A KZA 469 7.98 10.66 10.08 0.82 

Klein Zwitserland B KZB 465 8.72 9.50   

Nieuwkerke 1A NIE1A 839 6.75 8.23 15.15 9.78 

Nieuwkerke 1B NIE1B 477 7.55 22.07   

Paulatem     15  
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Tabel 6 Kernhoutaandeel van andere populieren / grauwe abeel  

 LEEFTIJD KERNHOUT 

% 

MUUR 21 31 

OUDENBERG 23 40 

GRIMMINGE 29 33 

VESTEN 18 42 

BAKAN 19 24 

SKADO 20 24 

GRAUWE ABEEL DE BOEVER 27 27 

TRIPLOÏDE POPULIEREN 52 56 

GRAUWE ABEEL 2016 11 13 

DN35 12 24 

DN36 12 28 

 

 

 

4.3.2 Trekhoutanalyse 

Eén van de stamschijven (NIE1B) had een grote trekhoutzone die vermoedelijk beïnvloed werd door een zijtak 

(Figuur 8). Deze stamschijf die 92 % trekhout bevatte werd daarom uit de verdere analyse geëlimineerd. De 

stamschijven hadden 29 tot 77 % of gemiddeld 47 ± 15 % trekhout (Figuur 9). Dit bevestigt eerdere vaststellingen 

dat grauwe abeel tot de populierensoorten met een eerder hoog trekhoutaandeel hoort. De Boever (draft 

doctoraat) deelde de populierenklonen in twee groepen: een groep met minder dan 25% trekhout met o.a. 

Beauprez, Hoogvorst, Muur, Oudenberg,… en een groep met meer dan 25% trekhout waartoe o.a.  Ghoy, Robusta, 

Tardif, Grimminge horen. De data uit deze studie suggereren dat de kloon ‘Klein Zwitserland’, die genetisch identiek 

is aan de kloon Wiisenbeemd, minder trekhout vormde, maar dit kan statistisch niet bevestigd worden door het 

tekort aan data. 
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VORS2A VORS2B DOU2A DES1A 

 
 

  
KZA KZB NIE1A NIE1B 

    

Figuur 8: Foto’s van de trekhoutkleuringen van de grauwe abeel stamschijven 

 

 

Figuur 9: Trekhoutaandeel van de grauwe abeel stamschijven per boom en per kloon 

Gezien niet enkel het trekhoutaandeel, maar ook de verdeling van de trekhoutzones binnen de stam belangrijk zijn 

bij de verwerking, zijn de Tension Wood Diffusion Coefficient (TWDC) en Tension Wood Index (TWI) berekend. De 

TWDC was gemiddeld 15 ± 8 % en varieerde van 8 tot 31 % (Figuur 10). Deze waarden bevestigen opnieuw de 

eerdere metingen op grauwe abeel (De Boever, doctoraat in voorbereiding). Toen werd een gemiddelde waarde 

van 16 ± 6 % vastgesteld, waar de gemiddelde waarden van de andere populieren varieerden van 18 tot 38 %. 

Bijgevolg kan men stellen dat, vergeleken met andere populierenklonen, grauwe abeel relatief veel trekhout bevat, 

maar dat dit beter over de stam verdeeld is. Beide bomen van de kloon ‘Klein Zwitserland’ (identiek aan de kloon 

Wissenbeemd) hadden een lage TWDC. 
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Figuur 10: Tension Wood Diffusion Coefficient van de grauwe abeel stamschijven per boom en per kloon  

 

Tabel 7 Trekhoutaandeel en TWDC van de onderzochte klonen 

Kloon Code nr Trekhoutaandeel TWDC 

Vorsdonkbos 2A VORS2A 457 42.28 47.18 11.24 21.27 

Vorsdonkbos 2B VORS2B 452 52.09  31.3  

Douve vallei 2A DOU2A 461 77.36 61.70 11.81 15.24 

Destelbergen 1A DES1A 473 46.03  18.67  

Klein Zwitserland A KZA 469 41.47 35.43 11.06 9.41 

Klein Zwitserland B KZB 465 29.39  7.77  

Nieuwkerke 1A NIE1A 839 40.55  12.71  

Nieuwkerke 1B NIE1B 477   19.41  

Paulatem PAUL  20.00 61.00 20.00 24.00 

Grauwe abeel   42.00  16.00  

 

 

De TWI werd berekend voor alle grauwe abelen samen omdat er op basis van twee stamschijven onvoldoende 

waarden waren voor het fitten van een Weibull verdeling. De vastgestelde TWI20 gaf aan dat op basis van deze 

staalnames 81 % kans was dat men een trekhoutzone op een stamschijf vaststelt die meer dan 20 % van het 

schijfoppervlak beslaat. Dit is geen bevestiging van de waarde uit de draft van het doctoraat van De Boever waar 

slechts een kans van 1% is gerapporteerd.  
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4.3.3 Fysische eigenschappen 

 

Blokjes uit elk stamstuk werden gebruikt om beginvochtgehalte en volumegewicht (bij 60 % RV) te bepalen. 

 

Tabel 8 Beginvochtgehalte (Nat MC) en volumegewicht (Density) van de onderzochte klonen 

Kloon nr Nat MC Nat MC (gem) Density Density (gem) 

Vorsdonkbos 456 96 95 530 528 

Vorsdonkbos 451 95  524  

Ophasselt 460 108 106 457 457 

Ophasselt 472 104  457  

Klein Zwitserland 464 109 107 452 470 

Klein Zwitserland 468 105  488  

Nieuwkerke 838 103 100 409 417 

Nieuwkerke 476 97  426  

Paulatem  120 120 487 487 

 

 

4.3.4 Mechanische eigenschappen 

 

Van de verschillende stamstukken werden proefstalen gemaakt voor mechanische beproeving. De geconditioneerde 

stalen voor deze mechanische testen werden eerst getest met de resonalyser om tot een elasticiteitsmodulus 

waarde EMOD1 te komen, daarna werden ze getest met de universele beproevingsmachine Zwick om tot een 

tweede waarde te komen EMOD2 die weerhouden werd voor de fiche van elke kloon.  

 

Opmerkingen van de operator: 

De proefstalen van nummer 455 zijn nog niet volledig verwerkt wat betreft testen met Zwick.  Het valt op dat de 

stalen met nummer 475 zeer broos zijn. De staalnummers 455 zijn daarentegen enorm buigzaam, sommige bogen 

door tot een halve maan, relatief spectaculair. Dit komt overeen met grote verschillen in elastictiteitsmodulus. Die 

verschillen waren niet te zien aan de resultaten van de resonalyzer (toch nog niet zo betrouwbaar). 
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Kloon Boom 

stuk 

EMOD1 

AVERAGE 

EMOD1 

SD 

EMOD2 

AVERAGE 

EMOD2 

SD 

EMOD2 

AVERAGE 

Vorsdonkbos 455 15268 1376 4064 1024 4064 

Ophasselt 459 14789 1389 6742 587 6958 

Ophasselt 471 14868 1617 7173 1127  

Klein Zwitserland 463 14637 1354 8113 1698 7885 

Klein Zwitserland 467 14528 1022 7636 1063  

Nieuwkerke 475 12297 1190 5876 1854 5289 

Nieuwkerke 479 12727 866 4701 1117  

Paulatem  22271 1859 10071 1111 10071 

 

 

4.3.5  Bijzondere eigenschappen 

De industriële verwerking van grauwe abeel kon niet worden uitgevoerd gezien het bedrijf DDS zich niet kan vinden 

in de verwerking van deze soort omwille van geuraspecten. 

Er werden wel bevindingen genoteerd met betrekking tot de verwerking in de schrijnwerkerij van UGent-Woodlab. 

 

Opmerkingen van de schrijnwerker: 

Abeel schaaft zeer goed. Ook op plaatsen waar er trekhout aanwezig is heeft dit een mooi resultaat. Voor populier 

daarentegen is trekhout niet te schaven. 

Ook het zagen van abeel geeft een zeer mooi resultaat. 

Een zeer leuke houtsoort om met te werken. 

 

4.3.6 Globale ranking klonen naar houttechnologische kwaliteit 

 

Globale kwaliteit van laag naar hoog: 

Ophasselt – Vorsdonkbos – Nieuwkerke - Klein Zwitserland/Wissenbeemd - Paulatem 
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5 CONCLUSIE 

 

De selectie van geschikte klonen van Grauwe abeel voor bebossingsprojecten is gebaseerd op drie luiken: een luik 

bosbouwkundige eigenschappen, een luik ziektegevoeligheid en een luik houtanatomische eigenschappen. 

In de selectie op basis van bosbouwkundige eigenschappen is aandacht geschonken enerzijds aan groei en aanwas 

en anderzijds aan de eigenschappen van de boomvorm, zoals stamvorm, aanleg tot vorkvorming en dikke takken en 

de cilindriciteit van de stam. In deze selectie worden de klonen Ophasseltbos, Vorsdonkbos2, Wissenbeemd, 

Everzwijnbad2 en Paulatem1 geselecteerd als de meest beloftevolle. 

De houttechnologische kwaliteit van al deze klonen werd als ruim bevredigend beschouwd. 

Gevoeligheid voor bacteriekanker is een belangrijk selectiecriterium in dit proces. Uit de analyses bleek dat de 

klonen Vorsdonkbos2, Paulatem1 en Wissenbeemd de beste resistentie vertoonden. 

Deze klonen worden dan ook weerhouden om te erkennen en op te nemen op de Lijst van Aanbevolen Herkomsten, 

onder de namen Vorsdonkbos, Paulatem en Wissenbeemd. 
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