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Genuanceerd verhaal

• Bewust zijn van voor- en nadelen

• Duurzaam bosverhaal

• Ecologisch & Economisch luik

• Mogelijkheden voor de toekomst

• Praktijkvoorbeelden

-> Durf ‘experimenteren’
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Voor- en nadelen
• INBO-rapport

-> buffering tegen verzuring

-> Snel bekomen van

- bosklimaat

- bodemontwikkeling

- dood hout

- volgroeide dimensies

- hoge structuurdiversiteit

-> Nurse Stand Effect
& ecosystem engineer:
Klimaatbestendig bosbeheer
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Voor- en nadelen

Nadelen:

• Korte omlooptijden 
+ structuurarmoede =
lagere soortenrijkdom

• Exploitatie-schade: 
bodemcompactie

• Kwetsbare zones



Economisch luik

Duurzame houtproductie

-> Lokale & hernieuwbare grondstof

-> Waardig alternatief 
voor ‘importhout’

-> Diverse toepassingen

‘Financieel duurzaam’: 
Kostenefficiënt beheer
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Ecologisch luik

Oude populierenbestanden 
met rijke onderetage
= grote biodiversiteit
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Ecologisch luik

Genus Populus-specifiek gebonden 
biodiversiteit

Recente topwaarnemingen:

• Vermiljoenkever

• Molmtrechtertje 
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Mogelijkheden voor de toekomst

• Herbebossingen

• Bosuitbreiding

• Agroforestry
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Case 1: Bebossing weide in 2000
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Volwassen bomen, dood hout 
en hoge structuurdiversiteit: 
Ecologisch & economisch 
waardevol
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Meng-/Tussenvormen bij (her-)bebossing:
Durf experimenteren!

• Ommanteling

• Verspreid

• Uitdeinend

• Groepsgewijs

• ..
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• Ommanteling
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• Ommanteling

©Agentschap Informatie Vlaanderen



Omvorming 30-jarige bebossing
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Omvorming 30-jarige bebossing
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2016
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2017



Huidige situatie
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Huidige situatie
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Huidige situatie
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Bedankt voor 
uw aandacht
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De aanplanting van cultuurpopulier, al dan niet in mengvorm, 
is niet mogelijk in VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) 
door de verbodsbepalingen in het Natuurdecreet, aangezien 
het gaat over een uitheemse soort. 

Pollvraag:
Denkt u dat het interessant is om juridisch/beleidsmatig een 
apart statuut te ontwikkelen voor niet-invasieve uitheemse 
soorten (zoals cultuurpopulier en tamme kastanje), met als 
doel om (her-)aanplanting mogelijk te maken?


