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English abstract 

This Life+ / FutMon action made it possible to assess the amount of deadwood in the 
regional ICP Level I plots in Flanders. Reference definitions on dead wood were compared 
with regional definitions. Attention was paid to the definition of the coarse woody debris and 
the decay stages.  

Coarse woody debris was measured in 72 plots of the Level I grid, using national and 
reference methods, respectively line intersect sampling (LIS) and piecewise measurements 
(Field-Map/FM). With piecewise measurements, lying dead wood is lacking in 18% of the 
plots. With LIS this is much more: 35% of the plots are without coarse woody debris. 
Downed dead wood volumes vary from 0 to 68.5 m³/ha for both methods. With LIS, there is 
less than 20 m³/ha of lying dead wood in 85% of the plots, with piecewise measurements in 
92% of the plots.  

In the Level I plots line intersect sampling results in a non significant overestimation of the 
total downed dead wood volume compared to dead wood assessment with piecewise 
measurements. Piecewise measurements and LIS are both unbiased estimators of the 
downed deadwood volume and statistical analysis of the data prove that the differences are 
not significant. On the regional scale of Belgium/Flanders (> 2000 plots in the FFI), bridging 
seems not to be necessary. To estimate the total volume of dead wood, the use of line 
intersect sampling could be justified because it is less time consuming compared to a 
piecewise measurement. For more detailed studies, such as monitoring in forest reserves 
and estimates of coarse woody debris at individual plot level, a piecewise measurement is 
more appropriate. 

140 pieces of deadwood were classified according to their stage of decay. The regional 
definition of the decay stages is less detailed than the reference definition. The reference 
definition relates the decay stage to the volume of a deadwood piece and in the regional 
definition the deadwood volume is not involved. This makes it difficult to build a bridge 
between both classification systems. Some pieces with a ‘slightly decayed’, ‘decayed’ or even 
a ‘very decayed’ stage could all be ‘partially decayed’ according to the regional definition. In 
the regional definition, decay stage 1 concerns living stems and there are only 3 stages left 
for deadwood. With the reference definition there are 4 stages for deadwood and the 
percentage of the total volume is involved. This makes reclassification of the data very 
difficult, especially for decay stage 3. In the reference definition, a piece of deadwood is 
considered as part of the litter layer, if the hard texture is less than 5% of the total volume. 
With the regional definition it is always considered as a deadwood piece. Very decayed 
deadwood is rare in the plots. During the survey, these pieces of deadwood were always 
considered as part of the coarse woody debris, not as part of the litter. 
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1 Inleiding 

1.1 Bosinventarisatie en bosvitaliteitsmeetnetten 

 

De bosinventarisatie is een lange termijn project van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB). De eerste bosinventarisatie in het Vlaamse Gewest startte in 1997 en werd in 1999 
beëindigd. Tien jaar later startte de tweede bosinventarisatie. Vanaf 2009 werd de 
inventarisatie een continu proces, met een cyclus van 10 jaar. Dit betekent dat elk proefvlak 
van de regionale bosinventaris om de 10 jaar opgemeten wordt. De permanente 
inventarisatie wordt door een vast team medewerkers van het ANB uitgevoerd. De dichtheid 
van het meetnet bedraagt 1 x 0,5 km. Alle proefvlakken hebben dezelfde vorm met 
concentrische cirkels. De eerste bosinventarisatie telde 2665 proefvlakken.  

De belangrijkste meetobjecten in de inventarisatie zijn: 

- levende bomen, staand dood hout (minimumdiameter 7 cm) 

- ontwortelde en liggende bomen (dood of levend) - minimumdiameter 7 cm 

- dood hout (stukken) met minimumdiameter 7 cm 

- vegetatie 

- plotkarakteristieken 

 

Vlaanderen (opp. 13511 km²) heeft een bebossingsindex van 10,8% (146400 ha). Volgens 
de eerste bosinventarisatie bestaat 63,6% van de bossen uit homogene bestanden. Dit 
betekent dat bomen van één boomsoort meer dan 80% van het grondvlak bepalen. 

De belangrijkste boomsoorten in deze homogene bestanden zijn grove den (22,8%), populier 
(13,8%), Corsicaanse den (8,5%), zomereik (4,9%), beuk (2,9%), berk (2,7%) en 
Amerikaanse eik (1,4%).  

 

De bosvitaliteitsmeetnetten worden beheerd door het INBO. Het instituut is ook 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het ICP Forests programma in Vlaanderen (National 
Focal Centre). Het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1) startte in 1987 met een systematisch 
raster van 8 bij 8 kilometer. In 1995 werden aan de hand van een dichter meetnet extra 
proefvlakken geselecteerd. Het huidige meetnet, met een dichtheid van 4 x 4 km, bevat in 
totaal 72 proefvlakken en ongeveer 1730 steekproefbomen. Negen proefvlakken van dit 
regionaal meetnet maken tegelijkertijd deel uit van het internationaal Level 1-meetnet van 
16 x 16 km. 

De belangrijkste boomsoorten in de steekproef zijn zomereik, beuk, Amerikaanse eik, 
populier, grove den en Corsicaanse den. Ongeveer twee derde van de steekproef bestaat uit 
loofbomen. Alle proefvlakken liggen in bosbestanden met een kroonbedekking hoger dan 
66%. Van de 72 proefvlakken zijn er 23 die als naaldboomproefvlakken beschouwd kunnen 
worden (figuur 1).   
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De bosvitaliteitsmeetnetten (Level 1 en Level 2) hebben een langere geschiedenis dan het 
bosinventarisatiemeetnet. De proefvlakken van de bosvitaliteitsmeetnetten zijn niet 
gekoppeld aan proefvlakken van het bosinventarisatiemeetnet. Het veldwerk en de 
gegevensverwerking gebeurt door verschillende instanties. Voor dit onderzoeksproject 
besliste het INBO wel om het steekproefopzet van de bosinventarisatie met vaste 
steekproefcirkels in de bosvitaliteitsproefvlakken te introduceren. Aan de hand van deze 
cirkels kunnen oppervlaktegerelateerde metingen gebeuren (zoals bv. volume dood hout per 
hectare). De steekproefcirkels zijn even groot als in de bosinventarisatieproefvlakken (straal 
18 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Situering van de 72 proefvlakken van het bosvitaliteitsmeetnet 
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1.2 Geselecteerde inventarisatiemethoden 

 

Tijdens de eerste regionale bosinventarisatie (1997-1999) werd alleen het staand dood hout 
opgemeten, met een minimum diameter van 7 centimeter. Er werden geen gegevens over 
het liggend dood hout verzameld. De tweede bosinventarisatie bevat wel een luik over 
liggend dood hout. De methodiek voor het bepalen van het volume liggend dood hout 
verschilt van de inventarisatiemethoden in andere regio’s of landen. Ook in de bosreservaten 
wordt een andere methodiek gebruikt. De tweede bosinventarisatie maakt gebruik van 
lijnintersecten (Line Intersect Sampling - LIS) voor het schatten van het volume liggend 
dood hout (figuur 3). De referentiedefinitie wordt niet gebruikt. De minimumafmetingen van 
een stuk dood hout verschillen van de referentiedefinitie (referentie: minimumdiameter 10 
cm en minimumlengte 1 m). Er is enkel een minimumdiameter (7 cm) en geen 
minimumlengte voor het bepalen van het liggend dood hout.  

Deze studie werd om praktische redenen uitgevoerd in de bosvitaliteitsproefvlakken (Level 
1). De actie C1-NFI bestond er in de inventarisatieresultaten bekomen met regionale 
definities (bosinventarisatie) en internationale definities (cf. bosreservaten) te vergelijken. 
De volledige inventaris, waarbij alle stukken liggend dood hout van minstens 10 cm dik en 1 
m lang geïnventariseerd werden, werd uitgevoerd met behulp van Field-Map (toepassing 
voor pc ondersteunde gegevensverzameling). Daarenboven werd in dezelfde proefvlakken 
ook de inventarisatie met LIS uitgevoerd (lijnintersecten). Doel van deze studie was de 
vergelijking van de dood houtvolumes met beide methoden. Ook de afbraakklassen werden 
vergeleken volgens de regionale definities en de referentiedefinities. De vergelijking van de 
afbraakklassen gebeurde enkel aan de hand van het liggend dood hout dat geïnventariseerd 
werd met lijnintersecten. De definities van de afbraakklassen zijn verschillend voor wat de 
regionale bosinventarisatie en de referentie betreft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Liggend dood hout in het bosvitaliteitsproefvlak nr. 403 (Averbode, aug. 2011) 
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2 Methodiek 

2.1 Definities en onderzoeksopzet 

 

Volgens de referentiedefinitie bestaat het liggend dood hout uit gevallen stukken dood 
hout die op de bodem blijven liggen (niet zwevend of hangend). Het liggend dood hout, 
omschreven als ‘coarse woody debris’, bestaat uit stukken die dikker zijn dan 10 cm (schors 
inbegrepen) en minstens 1 meter lang. Het volume liggend dood hout is de som van het 
volume van alle afzonderlijke stukken dood hout die aan die minimumafmetingen voldoen, 
uitgedrukt in een volume per oppervlakte (vb. m³/ha). Dood hout van kleinere afmetingen 
wordt omschreven als ‘fine woody debris’ maar wordt hier verder niet behandeld.  

De regionale bosinventarisatie hanteert een minimumdikte van de stukken dood hout maar 
geen minimumlengte. Stukken dood hout moeten minstens 7 cm dik zijn om opgenomen te 
worden in de inventarisatie. Het volume dood hout wordt geïnventariseerd aan de hand van 
een transectanalyse met behulp van transectlijnen (LIS: Line Intersect Sampling - zie figuur 
3).   

De FutMon actie L2b (C1-NFI) was een gelegenheid om het dood hout in de 
bosvitaliteitsproefvlakken te inventariseren. Dit werd aan de hand van beide methoden 
uitgevoerd, zodat een vergelijking van het volume liggend dood hout met de regionale 
definitie en de internationale definitie mogelijk werd. Het veldwerk werd in de periode 2009-
2010 uitgevoerd. Tijdens de winter 2009-2010 werd de volledige inventarisatie met Field-
Map uitgevoerd en in de zomer van 2010 werden de lijntransecten uitgezet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Transectanalyse (Line Intersect Sampling): situering van de intersectlijnen binnen de concentrische 
cirkels (straal A4 = 18 m) 
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De referentiedefinitie van de afbraakklassen wijkt ook af van de regionale definitie. De 
internationale definitie refereert naar de afbraakstatus van een bepaald volume dood hout. 
De regionale definitie behandelt geen volume. Beide classificatiesystemen tellen een aantal 
afbraakklassen. De definitie van de verschillende afbraakklassen wijkt telkens van elkaar af. 
De referentieklassen A, B, C en D worden hieronder in detail besproken, net als de regionale 
klassen (voor deze studie werden 4 klassen gebruikt: 1, 2, 3 en 4).   

 

Referentiedefinitie van de afbraakklassen: A-B-C-D 

De afbraakklasse is het ontbindingsstadium van het dood hout volume. Vier afbraakklassen 

worden onderscheiden aan de hand van het procentueel aandeel dood hout met een harde 

textuur. Dood hout heeft een harde textuur als het niet dieper dan 1 cm ingedrukt kan 

worden met behulp van een mes of wanneer het liggend dood hout weerstaat aan het 

gewicht van een volwassen persoon (ongeveer 80 kg). 

Afbraakklasse A: minstens 90% van het dood hout volume heeft een harde textuur: dit stuk 

dood hout is niet afgebroken. 

Afbraakklasse B: tussen 60% en 89% van het dood hout volume heeft een harde textuur: dit 

stuk dood hout is licht afgebroken. 

Afbraakklasse C: tussen 30% en 59% van het dood hout volume heeft een harde textuur: dit 

stuk dood hout is afgebroken. 

Afbraakklasse D: tussen 5% en 29% van het dood hout volume heeft een harde textuur: dit 

stuk dood hout is sterk afgebroken. 

Als minder dan 5% van het dood hout volume een harde textuur heeft wordt een stuk dood 

hout als deel van de strooisellaag beschouwd en niet meer bij het volume dood hout 

gerekend.  

 

Regionale definitie van de afbraakklassen: 1-2-3-4 

Afbraakklasse 1: de boom ligt neer maar leeft nog (knoppen, groene bladeren,… ) 

Afbraakklasse 2: niet verteerd (hout hard, schors intact, kleinste takjes nog aanwezig,…)  

Afbraakklasse 3: gedeeltelijk verteerd (hout enkele cm indrukbaar, schors los) 

Afbraakklasse 4: grotendeels verteerd (vermolmd) 

 

De vergelijking van beide classificatiesystemen gebeurde aan de hand van de stukken dood 
hout die geïnventariseerd werden in de zomer van 2010 (dood hout op de lijnintersecten). 
Aan alle stukken dood hout met een minimumdiameter van 7 cm werd twee keer een 
afbraakklasse toegekend (een letter en een cijfer). 
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2.2 Omzetting van resultaten naargelang definities en 

inventarisatietechniek  

 

De referentiedefinitie en de regionale definitie van een stuk liggend dood hout zijn 
verschillend en de omschrijving van de afbraakklassen verschilt eveneens. Wanneer volumes 
berekend worden, is het belangrijk te weten of beide definities en inventarisatiemethoden tot 
eenzelfde resultaat leiden. Als de geïnventariseerde of geschatte volumes beduidend 
verschillen, kan het interessant zijn om na te gaan welke methode de hoogste of laagste 
volumes genereert en hoe er omrekeningen kunnen gebeuren tussen beide methoden of 
technieken. Dit is de zogenaamde ‘bridging procedure’, die noodzakelijk is om resultaten uit 
regionale of nationale inventarissen te kunnen vergelijken op bv. Europees niveau. De 
procedures voor het omrekenen van resultaten kunnen eenvoudig tot complex zijn. Een van 
de eenvoudigste methoden is herclassificatie (‘neutral bridge’). Deze procedure zou 
bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn voor het transformeren van regionale resultaten 
met betrekking tot afbraakklassen.  

 

2.3 Veldwerk 

 

De 72 proefvlakken van het regionaal Level I meetnet werden geselecteerd voor deze 
FutMon actie. In elk proefvlak werd het steekproefopzet van de bosinventarisatie 
geïntroduceerd (figuur 4). In de zomer van 2009 werd in elk proefvlak een vast 
proefvlakcentrum aangeduid. Tijdens deze meetcampagne voor de bosvitaliteitsinventaris 
werd er ook een proefvlakcirkel met straal 18 m uitgezet en daarin werden extra 
kroonbeoordelingsbomen aangeduid. Vanaf november 2009 werden alle bomen 
gepositioneerd met behulp van Field-Map. Alle levende en dode staande bomen met een 
minimumdiameter van 7 cm werden opgemeten. In dezelfde cirkel (r = 18 m) werden de 
liggende dode bomen en de stukken dood hout gemeten en gepositioneerd. Dit veldwerk, 
met een volledige inventaris van het dood hout (min. diameter 10 cm en min. lengte 1 m), 
werd in april 2010 beëindigd. In juli werd gestart met een nieuwe meetcampagne voor de 
bosvitaliteitsinventaris. Naast de jaarlijkse kroonbeoordelingen werden er ook lijntransecten 
uitgezet om het liggend dood hout te inventariseren volgens de methode van de 
bosinventarisatie (LIS: Line Intersect Sampling). Van de aangetroffen stukken liggend dood 
hout werd de afbraakklasse met behulp van verschillende definities bepaald. 
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Figuur 4  Proefopzet binnen een bosvitaliteitsproefvlak (Level I): concentrische cirkels (cf. bosinventarisatie) 
gecombineerd met satellietsteekproef (kruis met as 25 m, 4 groepen van telkens 6 bomen voor 
kroonbeoordeling) 

 

Winter 2009-2010 

Alle stukken dood hout met een diameter van minstens 10 cm en een lengte van minstens 1 
meter werden opgemeten in een cirkel van 18 meter (oppervlakte 1018 m²). De ligging van 
elk stuk werd met behulp van Field-Map gepositioneerd. Aan beide uiteinden van een stuk 
dood hout werd de diameter gemeten. Field-Map berekend automatisch het volume en 
gebruikt daarbij de formule van een afgeknotte kegel (basiscirkel met straal R, bovenste 
cirkel met straal r, hoogte afgeknotte kegel h): 

volume V = 1/3 * ∏ * h * (R²+R*r+r²)  

Om het volume per hectare te bekomen, werd een extensiefactor van 9,82 gehanteerd: 

∑V x 9.82 (extensiefactor) = volume/ha 

Figuur 5 toont een bosvitaliteitsproefvlak met aanduiding van het centrum, twee 
proefvlakcirkels, drie intersectlijnen, staande bomen en liggende bomen (of stukken dood 
hout). De binnenste cirkel met straal 4,5 m wordt gebruikt om de natuurlijke verjonging van 
de bomen in het proefvlak te tellen. De buitenste cirkel is de cirkel met straal 18 m, waarin 
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9 m 

18 m 
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alle bomen en het dood hout geïnventariseerd worden. De bomen hebben een nummer 
wanneer zij voor de kroonbeoordeling in aanmerking komen. De drie intersectlijnen zijn op 
deze figuur aangeduid maar zij werden in de winter van 2009-2010 niet gebruikt.  

 

 

Figuur 5  Voorbeeld van een bosvitaliteitsproefvlak met aanduiding van concentrische cirkels (4.5 m and 18 m), 
intersectlijnen (3 x 15 m), staande bomen en liggend dood hout 

 

In dit voorbeeld werd het liggend dood hout in het noordoostelijk deel van het proefvlak 
gevonden. Zelfs als de stukken dood hout gedeeltelijk buiten de cirkel van 18 m vielen, werd 
de diameter aan beide uiteinden van het dood hout stuk gemeten (zoals zichtbaar op deze 
figuur). Field-Map berekende zelf de dwarsdoorsnede op het intersectiepunt met de 
proefvlakcirkel. Het volume liggend dood hout binnen de cirkel werd per stuk dood hout ook 
automatisch berekend. Door sommering van al deze volumes in de proefvlakcirkel (met een 
minimumdiameter van 10 cm binnen de cirkel) werd het totaal volume bekomen.  
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Zomer 2010 

Een tweede en onafhankelijke inventarisatie werd gedurende de zomer van 2010 uitgevoerd. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van lijnintersecten (LIS: Line Intersect Sampling). Voor de 
inventarisatie werd gebruik gemaakt van kaartjes met de aanduiding van het 
proefvlakcentrum, de staande bomen, de ligging van de cirkels en de drie transectlijnen. Om 
de waarnemingen niet te beïnvloeden, werd het dood hout dat tijdens de winter opgemeten 
werd, niet op de kaartjes afgedrukt (kaartjes zoals op figuur 5 maar zonder aanduiding van 
liggende stukken). 

Met behulp van de kaartjes, een kompas en een meetlint werden de 3 lijnen uitgezet (zie 
figuur 5). De drie lijnstukken van 15 meter vormen een omgekeerde Y, met oriëntatie 0°, 
120° en 240°. De lijnstukken starten niet in het centrum van het proefvlak maar op een 
afstand van 3 m en eindigen op 18 m van het centrum. 

Bij elke intersectie met een liggend stuk dood hout werd de diameter gemeten, loodrecht op 
de lengteas van het stuk hout. Op die plaats was een minimumdiameter van 7 cm vereist 
(geen minimumlengte). Het totaal volume liggend dood hout werd geschat aan de  hand van 
de formule van Van Wagner (vereenvoudigde formule, volume in m³/ha): 

2 2

8
i

ha

d
V

L

π
= ∑

 

(formule van Van Wagner, d: diameter in cm, totale lengte van de intersectlijnen L = 45 m) 

 

Op het moment van de diametermeting werd ook de afbraakklasse van het stuk hout 
genoteerd. De afbraakklasse werd zowel met de regionale definitie als met behulp van de 
referentiedefinitie bepaald. Op het tijdstip van de wintermeting was de internationale 
referentiedefinitie van de afbraakklassen nog niet bekend. Daarom werd de studie van de 
afbraakklassen enkel in de zomermaanden uitgevoerd. 

*: Van Wagner C.E. 1964. The line intersect method in forest fuel sampling. Forest Science 

10: 267-276. 

 

Opmerkingen bij het veldwerk 

Er werd geen gedetailleerde tijdregistratie bijgehouden, maar tijdens de inventarisatie werd 
het duidelijk dat de lijnintersectmethode veel sneller ging dan de volledige inventarisatie van 
het liggend dood hout. Dit was vooral in de proefvlakken met veel liggend dood hout het 
geval. 

De medewerkers hadden ook de indruk dat de geschatte hoeveelheid dood hout met de 
lijnintersecten veel te laag ging zijn. Er waren in elk geval meer proefvlakken zonder dood 
hout met de transectanalyse, zoals bv. op figuur 5. 

Soms was het moeilijk om stukken dood hout te vinden. Een dichte kruidlaag bemoeilijkte de 
beoordeling, bv. ’s zomers in de populierenproefvlakken. In de wintermaanden was er af en 
toe sneeuw en dat bemoeilijkte eveneens de zoektocht naar stukken dood hout in enkele 
proefvlakken.  
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Tijdens de zomermaanden waren er verschillende stormen, vooral in het oostelijk deel van 
Vlaanderen. Om de vergelijking met de winterinventarisatie mogelijk te maken, werd vers 
dood hout (met takken en bladeren) ’s zomers niet opgenomen in de dataset. Dit was enkel 
noodzakelijk voor het vergelijken van de volumes en niet voor de vergelijking van de 
afbraakklassen. 

Mogelijke verwarring werd gemeld in verband met de indeling in afbraakklassen. Dat was 
vooral het geval met de regionale definitie. Er waren geregeld stammen met een harde 
textuur die toch hun schors verloren (vb. grove den). Sommige andere stukken dood hout 
hadden wel nog schors maar waren toch indrukbaar met een mes (vb. berk). Misschien is het 
beter de schors niet te vermelden in de definitie en enkel de hardheid van het hout? 

Er was ook verwarring mogelijk wanneer een deel van een stuk dood hout buiten de cirkel 
met straal 18 meter lag. Dit was zeker het geval wanneer de afbraakklasse bepaald moest 
worden. Er werd afgesproken dat voor de bepaling van de afbraakklasse met de 
referentiedefinitie er steeds naar het totaal volume dood hout werd gekeken en niet enkel 
naar het volume binnen de cirkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6  Het uitzetten van de lijntransecten gebeurde met behulp van een kaartje, een kompas en een meetlint. 
De diameters werden met een cloupe gemeten (Brecht, aug. 2010) 
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3 Resultaten 

3.1 Velddata 

 

Volledige inventarisatie (Field-Map) 

In 81.9% van de proefvlakken werd liggend dood hout aangetroffen. In deze 59 
proefvlakken werden in totaal 471 stukken met een minimumdiameter van 10 cm en een 
minimumlengte van 1 meter geïnventariseerd (tabel 1). Gemiddeld werden 6,5 stukken dood 
hout per proefvlak waargenomen. Het gemiddeld volume liggend dood hout bedraagt met 
deze methode 7,5 m³/ha, met een minimum van 0 m³ en een maximum van 68,5 m³ per 
hectare. De mediaan van het volume bedraagt 3,4 m³/ha. Meer dan 20 m³/ha liggend dood 
hout werd slechts in een minderheid van de proefvlakken aangetroffen (figuur 7). 

Tabel 1 Resultaten van beide inventarisaties (winter 2009-2010: volledige inventaris met Field-Map, zomer 2010: 
lijnintersecten) 

Volinventaris (Field-Map) Transectanalyse (LIS)

aantal proefvlakken 72 72
aantal stukken dood hout (n) 471 140
aantal stukken per proefvlak (n) 6.5 1.9
proefvlakken zonder dood hout (%) 18.1 34.7
minimum volume (m³/ha) 0.0 0.0
eerste quartiel (m³/ha) 0.4 0.0
gemiddeld volume (m³/ha) 7.5 8.7
mediaan (m³/ha) 3.4 3.3
derde quartiel (m³/ha) 9.8 11.1
maximum volume (m³/ha) 68.5 68.4
totaal volume liggend dood hout (m³) 541.9 627.8  
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Figuur 7  Volume liggend dood hout in de bosvitaliteitsproefvlakken met volledige inventarisatie (Field-Map = FM) 
en lijnintersecten (Line Intersect Sampling = LIS) 
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Transectanalyse (Line Intersect Sampling - LIS) en vergelijking met volledige 

inventaris (Field-Map) 

In 47 proefvlakken werd liggend dood hout geïnventariseerd (65.3%). 140 stukken dood 
hout kruisten de transectlijnen, met een minimumdiameter van 7 cm op de plaats van het 
transect. Omdat er tussen de winterperiode en de zomerinventarisatie in enkele proefvlakken 
stormschade optrad (na o.a. zomerstorm van 14/7/2010), werden een aantal stukken 
(recent) dood hout niet meegenomen in de verwerking.  

Het geschatte volume liggend dood hout ligt tussen 0 m³/ha en 68,4 m³/ha. De mediaan van 
het volume bedraagt 3,3 m³/ha. Het gemiddeld volume per proefvlak loopt met de 
lijntransecten op tot 8,7 m³/ha en het totaal volume voor alle proefvlakken tot 627,8 m³. 
Net als bij de volledige inventaris zijn er weinig proefvlakken met meer dan 20 m³ liggend 
dood hout per hectare (figuur 7). 

 

Wanneer we beide methoden vergelijken zien we dat het minimumvolume logischerwijze 
gelijk is (0 m³, geen dood hout). Het maximum is bijna hetzelfde, maar dit wordt naargelang 
de methode in verschillende proefvlakken bereikt (zie bijlage). Ook de mediaan verschilt 
weinig (0,1 m³/ha).  

Het gemiddeld volume liggend dood hout en het totaal volume voor de 72 proefvlakken is 
het hoogst met de lijntransecten (LIS). Ook het histogram van de verschillen tussen beide 
methoden toont dat er overwegend een hogere schatting is met de lijntransecten (figuur 8). 
Het volume van de volledige inventaris verminderd met het volume volgens de lijntransecten 
geeft overwegend een negatieve uitkomst. 

 

Figuur 8  Histogram van de volumeverschillen aan liggend dood hout in de proefvlakken (volledige inventaris met 
Field-Map verminderd met volumeschatting LIS in m³/ha) 

De curven in figuur 9 geven de cumulatieve som van de volumes weer, startend vanaf de 
proefvlakken zonder dood hout (0 m³) en eindigend met de proefvlakken met het hoogste 
volume dood hout volgens de volledige inventaris (wintermeting met Field-Map). De rode lijn 
ligt onder de blauwe lijn. De rode lijn geeft het verloop van de metingen met Field-Map weer, 
beginnend bij 0 m³ en eindigend bij 541,9 m³. De blauwe lijn geeft de cumulatieve som van 
dezelfde proefvlakken met de lijntransectmethode weer (LIS), ook beginnend bij 0 m³ maar 
eindigend bij 627,8 m³. De schatting van het volume liggend dood hout is hoger met behulp 
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van de lijntransecten en het verschil wordt groter naarmate er meer dood hout in de 
proefvlakken ligt (figuur 9, linkergrafiek).  

Na transformatie van de data (vierkantswortel van het volume - sqrt) worden de verschillen 
kleiner en min of meer stabiel (figuur 9, rechtergrafiek). De datatransformatie werd 
uitgevoerd voor de statistische analyse, met name om de onafhankelijkheid van het 
volumeverschil tussen beide methoden ten opzichte van het aanwezige volume dood hout te 
bewerkstelligen.  

 

Figuur 9  Geaccumuleerd volume liggend dood hout in de bosvitaliteitsproefvlakken, startend met de plots met het 
laagste volume volgens de volledige inventaris (Field-Map = FM). Links: volumes in m³/ha, rechts: 
vierkantswortel van het volume (sqrt). Blauwe lijn = Lijnintersecten (LIS), rode lijn = volledige inventaris 
(Field-Map) 

 

Afbraakklassen 

Van de 140 stukken dood hout op de transectlijnen werd de afbraakklasse volgens de 
regionale en de internationale definitie bepaald. Dit gebeurde tijdens de zomerinventarisatie.   

Volgens de referentiedefinitie zijn de meeste stukken dood hout niet afgebroken (34,3%) of 
licht afgebroken (30,7%). De klassen met afgebroken hout en sterk afgebroken hout 
bevatten duidelijk minder houtstukken, respectievelijk 17,1% en 17,9% (tabel 2). 

De stukken dood hout waarvan minder dan 5% van het volume een harde textuur had, 
werden toch als sterk afgebroken beschouwd en niet als een deel van de strooisellaag.   
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Tabel 2  Afbraakklasse van de dood hout stukken volgens de referentiedefinitie (n = 140) 

afbraakklasse aandeel stukken (%)
A 34.3
B 30.7
C 17.1
D 17.9  

 

Volgens de regionale definitie is het grootste deel van de stukken dood hout gedeeltelijk 
verteerd (59,3%). Ongeveer een derde van de stukken is niet verteerd (35%) en slechts een 
klein deel is grotendeels verteerd (5,7%). Op een totaal van 140 stukken werden er 132 in 
de klassen 2 of 3 ingedeeld (tabel 3). 

 

Tabel 3  Afbraakklasse van de dood hout stukken volgens de regionale definitie (n = 140) 

afbraakklasse aandeel stukken (%)
1 0.0
2 35.0
3 59.3
4 5.7  

 

Wanneer de resultaten van beide classificatiesystemen vergeleken worden, is het duidelijk 
dat een herclassificering van de stukken moeilijk is. De regionale definitie wijkt af van de 
internationale referentiedefinitie. Vooral omdat de afbraakklasse volgens de internationale 
referentie een percentage hout ten opzichte van het totaal volume uitdrukt, ontstaan 
uiteenlopende indelingen.  

De afbraakklasse 1 (liggende levende bomen) bestaat niet in de referentiedefinitie. Een 
herclassificering van deze bomen is in principe niet mogelijk. 

Van stukken dood hout in afbraakklasse 4 (grotendeels verteerd, vermolmd) kan 
aangenomen worden dat die in afbraakklasse D terechtkomen (maximum 29% volume met 
harde textuur), hoewel afbraakklasse C in een aantal gevallen ook nog mogelijk is 
(maximum 49% hard). In de steekproef zaten slechts 8 stukken dood hout met 
afbraakklasse 4. Daarvan werd 87,5% volgens de referentiedefinitie in afbraakklasse D 
ondergebracht. 

Afbraakklasse 2 (niet verteerd) zou in principe moeten overeenkomen met de internationale 
afbraakklasse A (minstens 90% van het volume met harde textuur). Toch werden 8 stukken 
dood hout (16,3%) ingedeeld in afbraakklasse B (tussen 60% en 89% harde textuur). Dit is 
mogelijk te wijten aan een verkeerde beoordeling, waarbij per ongeluk niet het totale volume 
dood hout in beschouwing genomen werd. 

De grootste problemen doen zich voor met afbraakklasse 3 (gedeeltelijk verteerd). 42,3% 
van de stukken dood hout in deze klasse worden aan de hand van de internationale 
referentiedefinitie in afbraakklasse B ingedeeld. Anderzijds wordt 27,7% in klasse C 
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ondergebracht en 21,7% in klasse D. Dit is begrijpelijk aangezien de internationale definitie 
met volumepercentages werkt.  

 

Tabel 4 Verdeling van het aantal stukken dood hout in de regionale afbraakklassen over de afbraakklassen 
volgens de referentiedefinitie 

afbraakklasse A (n) B (n) C (n) D (n)
1 0 0 0 0
2 41 8 0 0
3 7 35 23 18

4 0 0 1 7  

 

Tabel 5  Procentuele verdeling van het aantal stukken dood hout in de regionale afbraakklassen over de 
afbraakklassen volgens de referentiedefinitie (som in de rijen = 100%) 

afbraakklasse A (%) B (%) C (%) D (%)
1 0 0 0 0
2 83,7 16,3 0 0
3 8,4 42,2 27,7 21,7

4 0 0 12,5 87,5  

 

 

3.2 Statistische analyse van het volume liggend dood hout 

 

Het volume liggend dood hout verschilt per proefvlak naargelang de gebruikte methode, met 
uitzondering van 10 proefvlakken waarbij beide methoden resulteren in het minimumvolume 
van 0 m³ (13,8% van de proefvlakken).  

De volumeschattingen zijn gepaard, waarbij per proefvlak twee waarden voorhanden zijn. Als 
de data niet normaal verdeeld zijn, kan een niet-parametrische test gebruikt worden. Bij een 
normale verdeling van de geschatte volumes is statistische analyse met een gepaarde t-test 
of lineaire regressie aanbevolen. 

Zonder de datatransformatie is een Wilcoxon signed rank test mogelijk. Met deze Wilcoxon 
toets werden geen significante verschillen in volume liggend dood hout (m³/ha) tussen beide 
methoden gevonden (p = 0,0886). 

Om een meer normale verdeling van de gegevens te verkrijgen, werd een vierkantswortel 
transformatie uitgevoerd (sqrt, figuur 10). Deze herschaling van de data is verantwoord 
omdat de volumegegevens afkomstig zijn van producten (diameters in combinatie met 
hoogte/lengte). Het volumeverschil tussen beide methoden benadert een normale verdeling 
(figuur 11: sqrtFM - sqrtLIS of vierkantswortel van volumes volgens volledige inventaris 
verminderd met vierkantswortel van volumes volgens lijntransecten). 

Met deze gegevens werd een lineair model gebouwd met een toereikende modelvalidatie. 
Omdat het verschil tussen beide methoden na transformatie constant is, is een t-test 
mogelijk (vergelijking van de gemiddelden). Op basis van deze test is er opnieuw geen 
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aanwijzing dat er significante verschillen zijn tussen beide methoden voor het bepalen van 
het volume liggend dood hout (p = 0,708). 

 

 

Figuur 10  Verdeling van de SQRT data (vierkantswortel van gegevens met Field-Map volledige inventaris = sqrtFM, 
vierkantswortel van gegevens met lijnintersecten = sqrtLIS) 
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Figuur 11 Statistieken van sqrtFM-sqrtLIS (vierkantswortel van volumes volgens volledige inventaris minus 
vierkantswortel van volumes met lijnintersecten) 

 

 

Resultaten lineair model en gepaarde t-test 

 

Lineair model:  

sqrt(LIS) ~  0 + c1 * sqrt(FM)   � geen intercept 

c1 = 0.96 [0.847, 1.076 - 95% betrouwbaarheidsinterval] 

 

Gepaarde t-test: 

Estimation of difference in methods: 

0.0592 in sqrt scale 

t = 0.376, df = 71, p = 0.708 (niet significant) 
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4 Bespreking 

Het liggend dood hout werd in de 72 proefvlakken van het bosvitaliteitsmeetnet aan de hand 
van twee verschillende methoden geïnventariseerd. De inventarisatiemethode met Field-Map, 
die ook in de Vlaamse bosreservaten gebruikt wordt, maakt gebruik van de internationale 
referentiedefinitie van het zogenaamde ‘coarse woody debris’. Met deze methode worden alle 
liggende dode stammen en stukken dood hout met een minimumdiameter van 10 cm en een 
minimumlengte van 1 m opgemeten (diameter aan beide uiteinden + lengte). De andere 
methode is de methode met lijntransecten, die ook in de Vlaamse bosinventarisatie wordt 
toegepast (LIS: line intersect sampling). 

Bij de volledige inventaris met Field-Map werd er in 18% van de proefvlakken geen dood 
hout aangetroffen. Met de lijnintersecten lag dit aandeel hoger, omdat niet alle stukken dood 
hout de intersectlijnen kruisen. De inventarisatie met LIS bleek in 35% van de proefvlakken 
geen dood hout op te leveren. Het volume dood hout varieert van 0 tot 68 m³ per hectare 
(68,4 met LIS; 68,5 met Field-Map). Met de transectanalyse is er in 85% van de 
proefvlakken minder dan 20 m³ liggend dood hout per hectare. Met de volledige inventaris 
loopt dit op tot 92% van de proefvlakken. 

De inventarisatie aan de hand van transectlijnen zorgt voor een niet-significante 
overschatting van het volume liggend dood hout ten opzichte van de volledige inventarisatie 
met behulp van Field-Map. Beide methoden zijn zuivere schatters van het volume liggend 
dood hout en statistische analyse van de resultaten in het bosvitaliteitsmeetnet toont aan dat 
de volumeverschillen tussen beide methoden niet beduidend verschillen. 

Op schaal Vlaanderen, met meer dan 2000 proefvlakken in het bosinventarisatiemeetnet, 
ziet het er niet naar uit dat er omrekeningen nodig zijn naar de internationale standaard. Om 
het volume liggend dood hout te schatten is het gebruik van de lijntransecten te veroorloven 
omdat een volledige inventaris veel tijd kost. Toch wordt er soms kritiek geuit op de 
transectanalyse. Een aantal landen vindt de methode niet geschikt voor gebergtegebieden, 
omdat het dood hout dan meestal in een bepaalde richting ligt. Ook gebieden met 
opstapeling van dood hout zouden afwijkende resultaten veroorzaken. De methode is 
evenmin bruikbaar voor het schatten van dood hout in stronken. Ondanks deze nadelen is de 
methode nog steeds verdedigbaar omdat ze zo kostenefficiënt is. Ze voldoet wanneer men 
op regionaal niveau schattingen wil maken van gemiddelde volumes aan liggend dood hout. 
Wanneer men meer gedetailleerde informatie wenst op proefvlakniveau is een volledige 
inventaris aangewezen. Dit is ook het geval voor onderzoek in bosreservaten. 

Er zijn belangrijke verschillen tussen de definities van de afbraakklassen. Tijdens het 
veldwerk werden 140 stukken dood hout in een afbraakklasse ingedeeld, zowel volgens de 
regionale definitie als volgens de referentiedefinitie. De regionale definitie die ook voor de 
bosinventarisatie gebruikt wordt, is eenvoudiger dan de referentiedefinitie, maar leidt soms 
tot verwarring. Een stuk dood hout kan bijvoorbeeld hard zijn (kenmerk van regionale 
afbraakklasse 2) terwijl de schors al los of verdwenen is (kenmerk van afbraakklasse 3). 

De gebruikte regionale definitie telt 3 klassen voor het dood hout (klasse 1 bevat nog 
levende omgevallen bomen). De referentiedefinitie is gedetailleerder en telt 4 klassen voor 
het liggend dood hout. De indeling van een stuk dood hout in een afbraakklasse gebeurt aan 
de hand van een aandeel hout met harde textuur ten opzichte van het totaal volume. Dit 
maakt herclassificering bijzonder moeilijk, vooral voor stukken dood hout die met de 
regionale definitie in de afbraakklasse 3 ondergebracht werden (= gedeeltelijk verteerd). 
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De referentiedefinitie beschouwt een stuk dood hout niet meer als dood hout maar als deel 
van de strooisellaag wanneer minder dan 5% van het volume nog een harde textuur heeft. 
Volgens de regionale definitie wordt zo’n stuk wel nog als dood hout beschouwd en ingedeeld 
in afbraakklasse 4 (grotendeels verteerd, vermolmd). Er werden tijdens het veldwerk weinig 
stukken dood hout in dit afbraakstadium aangetroffen. 

 

 

  

  

Figuur 12 Liggend dood hout in de proefvlakken van het bosvitaliteitsmeetnet (boven: Level I proefvlak nr. 601 in 
Merksplas, onder links: proefvlak nr. 512 in Schilde, rechts: proefvlak nr. 102 in Zerkegem-Jabbeke) 
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5 Conclusie 

De Life+ / FutMon actie C1-NFI was een gelegenheid om in de proefvlakken van het 
bosvitaliteitsmeetnet een inventarisatie van het dood hout uit te voeren. Dit was nog nooit 
eerder in alle 72 proefvlakken van het regionale Level 1-meetnet gebeurd. De meeste landen 
die aan deze FutMon actie deelnamen, voerden het veldwerk in 
bosinventarisatieproefvlakken uit (NFI’s: National Forest Inventories). 

De internationale referentiedefinities voor bosinventarisatie werden vergeleken met de 
regionale definities. Er werd gekozen voor een studie waarbij de regionale 
inventarisatiemethode voor het bepalen van het volume liggend dood hout getoetst werd aan 
een methode die de internationale referentiedefinitie hanteert. Daarenboven werd ook 
aandacht besteed aan de definities van de afbraakklassen van het dood hout. 

Het volume liggend dood hout werd bepaald aan de hand van lijntransecten (LIS - regionale 
methode) en anderzijds met behulp van een volledige inventaris (Field-Map - 
referentiemethode). Voor het volledige meetnet met 72 meetpunten werden geen statistisch 
significante verschillen gevonden. Dit betekent dat beide methoden goede schatters voor het 
volume liggend dood hout zijn. Omrekeningen van resultaten uit de regionale inventarisatie 
naar internationale referenties lijkt dan ook niet nodig. 

Een vergelijking van de resultaten is veel moeilijker wat de afbraakklassen van het dood 
hout betreft. De referentiedefinitie relateert de afbraakklasse aan het volume van een stuk 
dood hout en de regionale definitie doet dat niet. Dit maakt het moeilijk om een 
herclassificering van stukken dood hout te maken. Het is mogelijk dat stukken dood hout 
met een referentie-afbraakklasse A (niet afgebroken), B (licht afgebroken) of C 
(afgebroken), volgens de regionale definitie toch in dezelfde klasse terechtkomen (vb. klasse 
3: gedeeltelijk verteerd).  

Het verzamelen van gegevens over het liggend dood hout is in de Vlaamse bossen pas recent 
van start gegaan. In verschillende Europese landen wordt nog veel gedetailleerder 
geïnventariseerd. Dood hout in stronken en fijn dood hout (‘fine woody debris’, met een 
diameter < 7 cm) wordt in de regionale bosinventarisatie niet opgenomen. De inventarisatie 
van het dood hout in de Vlaamse bossen kan dus nog verder uitgebouwd worden. 
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7 Bijlagen 

Volume dood hout (in m³/ha) per proefvlak volgens volledige inventarisatie (Field-Map) en 
transectanalyse (Line Intersect Sampling) 

proefvlak volinventaris (m³/ha) transect (m³/ha)
101 0,0 0,0
102 4,5 8,9
103 0,2 0,0
104 68,5 33,8
111 2,2 3,1
112 0,0 3,1
201 9,7 26,1
202 0,4 1,3
203 0,0 3,0
205 1,7 4,3
206 9,0 4,0
207 8,0 11,4
211 1,4 0,0
212 26,7 46,3
213 6,3 10,8
214 7,2 4,5
215 5,1 21,8
301 15,3 20,7
302 11,2 2,5
303 0,6 1,8
311 0,0 0,0
312 6,9 0,0
402 11,0 1,3
403 25,8 21,6
404 0,5 2,7
406 1,6 0,0
411 0,3 0,0
412 6,2 28,1
413 0,0 1,5
414 13,3 8,7
415 8,9 13,5
416 0,0 0,0
501 0,0 0,0
502 12,9 16,9
504 9,8 7,9
505 7,4 16,2
506 10,9 7,9
507 7,3 7,5
508 12,7 0,0
511 0,4 0,0
512 19,1 29,8
513 0,0 0,0
514 7,8 20,3
515 1,8 0,0
516 4,0 2,0
601 17,3 7,9
602 9,7 17,6
603 2,0 0,0
604 62,4 68,4
611 0,7 0,0
612 0,0 0,0
613 21,6 0,0
701 3,0 0,0
702 0,3 0,0
703 0,5 3,6
711 0,0 0,0
712 3,8 11,0
713 0,0 0,0
714 1,2 0,0
802 11,2 11,0
803 2,2 3,9
804 10,8 17,0
805 0,9 7,3
811 0,7 1,8
812 1,1 5,5
813 0,0 0,0
901 31,0 49,4
902 9,8 15,6
903 0,1 0,0
904 1,0 4,6
906 0,0 0,0
910 4,1 9,9  
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