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Resultaten
In aanplantingen gebeurt de sluiting van het kronendak 
meestal gelijktijdig over de ganse oppervlakte van het 
terrein en dit al na 8-10 jaar. In verbossingen kunnen 
zelfs na 20 jaar nog open plekken voorkomen, omdat de 
vestiging van bomen vaak niet overal even snel verloopt. 
We stellen echter vast dat op middellange termijn (15-30 
jaar) alles convergeert naar vergelijkbare stamtallen 
(1000-5000 bomen/ha), vrij homogeen verdeeld over het 
terrein:

Doel van de studie
Recent maakt men bij ecologisch verantwoorde 
bosuitbreiding steeds meer gebruik van spontane 
verbossing, vanuit de algemene perceptie dat 
verbossingen een meer diverse structuur en  
soortensamenstelling zouden bezitten dan 
aanplantingen. Maar er zijn weinig kwantitatieve 
gegevens die deze hypothese ook hard maken. 

Aan het INBO voerden wij een vergelijkende studie uit 
voor één specifieke situatie: de structuur en 
soortensamenstelling van aanplantingen en 
verbossingen op voormalige intensieve akkers op 
leembodem tijdens de eerste 30 jaar.

Proefopzet
Door middel van simulaties en 2 pilootstudies werd 
vooraf onderzocht aan welke voorwaarden de proefopzet 
moet voldoen om diversiteitmaten met een voldoende 
hoge precisie te kunnen bepalen.

Op basis van de bevindingen werden 12 aanplantingen 
en 12 verbossingen geselecteerd voor onderzoek, 
onderverdeeld in 4 leeftijdsklassen (0-3 jaar, 4-8 jaar, 9-
15 jaar, 16-30 jaar) met 3 herhalingen per klasse.

Verspreid over de oppervlakte van elk terrein werden 30 
opnamepunten uitgezet. Per opnamepunt werden 
volgende gegevens verzameld:

1) Kruidlaag

- De individuele bedekking van alle kruidachtige soorten 
binnen een cirkel met R=4,5m rond het opnamepunt.

- De totale bedekking van de kruidlaag

2) Boomlaag

- De soort, de hoogte en de afstand tot het opnamepunt 
van de 15 dichtst bijstaande bomen met Ø<1cm

- De soort, de omtrek op borsthoogte en de positie 
(afstand en hoek tot het opnamepunt) van de 15 dichtst 
bijstaande bomen met Ø>1cm

- De totale bedekking van de boomlaag

Bijkomend werd ook van alle zaadbomen op minder dan 
15m afstand van het terrein de soort, de positie en de 
omtrek geregistreerd.
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Het onderzoek leerde verder dat de geconstateerde 
verschillen tussen verbossingen en aanplantingen vooral 
te wijten zijn aan een boomsoorteneffect. 

De boomlaag in verbossingen bestaat aanvankelijk 
hoofdzakelijk uit pionierboomsoorten (berk, wilg, els,…). 
In de onderzochte aanplantingen bestaat de boomlaag 
echter uit niet-pionierboomsoorten (beuk, linde, 
Amerikaanse eik,…). Het kronendak van 
pionierboomsoorten laat vrij veel licht door, zodat de 
bedekking van de boomlaag na de kroonsluiting 70-80% 
bedraagt in verbossingen. Het kronendak van niet-
pionierboomsoorten laat veel minder licht door, zodat de 
bedekking van de boomlaag >90% bedraagt in de 
onderzochte aanplantingen.

Gevolg is dat het tijdelijk veel donkerder is in de 
onderzochte aanplantingen dan in de verbossingen, 
waardoor de kruidlaag op dat moment een gemiddeld 
lagere soortenrijkdom en bedekking heeft. Indien 
lichtdoorlatende boomsoorten zoals es of Zoete kers 
worden geplant, is de kruidlaag allicht vergelijkbaar met 
die in verbossingen.


