
WELKOM

Geniet alvast van onze introfilm!

Webinar: ‘Van houtkant tot in de bodem’

We starten om 20u00

- In afwachting: klik op het 
filmpje om dit te bekijken -



Van houtkant tot in de bodem
24 februari 2021



• Online infomoment

• Vragen stellen 
• Via chat

• Hand opsteken gebruiken we niet

• Geluid en presentatie in beeld
• Zelf op mute, camera af

• Polls: kijk in het chatvenster
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How to webinar



• vzw die land- en tuinbouwers 
begeleidt in agrarisch landschaps- en 
natuurbeheer
• In groep (agrobeheergroepen)

• Individueel (via projecten)

• Voor de land- en tuinbouwer is dat 
• Een duidelijke win-win

• Ecologisch en economisch 
verantwoord

• Op vrijwillige basis
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Boerennatuur Vlaanderen



Sprekers

Jerome Rops

Mia Tits

Leen Vervoort



Aanleiding
Jerome Rops
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Houtkanten in het landschap

• Achteruitgang
• Veranderingen in het landschap

• Maatschappij

• Schaalvergroting

• Wegvallen van nut

• Gerief- en brandhout

• Knotbomen en hakhoutstoven

• Beheer en draagvlak
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Achterstallig beheer

• Veel achterstallig beheer

• Landschapsbeheer
• Valorisatie van biomassa

• Hoger prioriteit

• Veilig en goedkoper

• Voordelen
• Hakhoutstoven

• Knotbomen

• Biodiversiteit

• Soorten
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Valorisatie biomassa

• Valorisatie beheerresten uit 
landschapsbeheer
• Lokaal beheer van holle wegen, 

graften en houtkanten

• Maatschappelijke dienst
• Ecosysteemdiensten

• Opslag koolstof

• Klimaat robuuste bodem

• Verhoogd belang 
landschapsonderhoud
• Draagvlak

• Landbouwgemeenschap

• Maatschappij
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Belang van het organische stof in de bodem

• Belang Landbouwer
• 3 diensten

• Ondersteunende
• Sponswerking i.v.m. 

waterhuishouding, nutriënten cyclus en 
opslag, biodiversiteit, gas uitwisseling, 
afbreken plantaardig materiaal, 
microbiële activiteit

• Regulerende
• Opslag koolstof vanuit de 

atmosfeer, reguleren waterhuishouding 
(filtratie, opname neerslag, erosie)

• Bevoorrading
• Voedselverbouwing, houtige biomassa

• Belang natuur/maatschappij
• Ecosysteemdiensten

• Koolstofopslag, waterhuishouding
• Voedsel

Bron: FAO, 2015

Bron: Soil carbon, multiple benefits, Milne E, et al, 2015
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Belang van het organische stof in de bodem

• Vruchtbare bodem
• Makkelijk afbreekbaar

• Matig stabiel

• Zeer stabiel materiaal

• Houdt vocht en voedingstoffen vast

• Verbetert de bodemstructuur

• Hoog C/N quotiënt

• Effectieve organische stof (EOS)
• EOS > 1 jaar aanwezig in de bodem

• Houtsnippers kunnen dienen als 
middel om uw EOS te verhogen
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Overzicht projecten 2016 - heden

• Koester de Koolstof (2016-2018)

(Boerennatuur, BDB – Leader Haspengouw)

• SoilCare - praktijkevaluatie bodemverbeterende middelen (2016 
– 2021)

(WUR, BDB en 26 partners, EC Horizon2020)

• Leve(n)de Bodem - praktijkevaluatie bodemverbeterende 
middelen (2017-2019)

(BDB, Boerennatuur, Agriton – Provincie Vlaams-Brabant (Interreg))

• Koester de Kempense Koolstof (2018-2020)

(Boerennatuur, BDB, Hooibeekhoeve, KU Leuven – Leader Kempen Oost)

• Koolstofcirkels in Haspengouwse Land- en Tuinbouw (2019-2021)

(Boerennatuur, BDB, PIBO, pcfruit – Leader Haspengouw)

• {beek.boer.bodem} (2019-2022)

(Boerennatuur, Hooibeekhoeve, Boerenbond –
Water-Land-Schap/PDPO)

• Koolstofboeren (2020-2022)

(Boerennatuur, BDB, ISP, Rikolto – VLM)

• Circulaire Koolstofopbouw (2020-2022)

(Boerennatuur, BDB, PVL, Praktijkpunt Vlaams- Brabant, PIBO, 
Landschapsenergie CVBA – L&V)



In de praktijk
Mia Tits



Inwerken van houtsnippers in akkerbodemsInwerken van houtsnippers in akkerbodems



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems
onderzoeks- en demopercelen 2016-2020
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Samenstelling houtsnippers



Samenstelling houtsnippers



Afbraak van houtsnippers in de bodem

in het veld: strooiselzakjes



Afbraak van houtsnippers in de bodem

in gecontroleerde labo-omstandigheden: incubatieproef (KULeuven)



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems
Lange-termijnopbouw organische stof in de bodem



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems
Effect op fysische bodemkwaliteit

Toediening najaar 2017 Toediening najaar 2016



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems
Effect op minerale-N-dynamiek

Toediening najaar 2017

Toediening najaar 2016



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems
Effect op gewasopkomst en -ontwikkeling

Diest (maïs) Tielt-Winge 
(maïs)

Lovenjoel 
(wintertarwe)



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems
Effect op gewasopbrengst

Diest (maïs) Tielt-Winge 
(maïs)



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems

Besluiten:

• Groot potentieel voor organische-stofopbouw in de bodem op langere termijn
• Samenstelling belangrijk: C/N- en C/P, ook in kader van mestdecreet
• Kwaliteit, herkomst

• Verbeterde bodemstructuur: 
• Infiltratiesnelheid
• Waterbeschikbaarheid bij droogte

• Tijdelijke N-immobilisatie:
• Najaar → nitraatresidu
• Voorjaar → opvolging, in rekening brengen bij N-bemesting

• Geen negatieve invloed op gewasontwikkeling en opbrengst



Inwerken van houtsnippers in akkerbodems

Praktisch:

Techniek:
• Takkenhout van loofbomen voldoende klein versnipperd (< 3cm)
• Toediening bij voorkeur in najaar, gevolgd door inzaai groenbedekker
• Dosis: eenmalig 150 m³/ha; vijfjaarlijks 40 m³/ha
• Oppervlakkig inwerken, niet ploegen (voorbehoud zandgrond maïs-gras 

Kempen)



Mia Tits

Bodemkundige Dienst van België 
vzw

W. de Croylaan 48-3001 Heverlee
Tel 016/310922
Fax 016/224206

E-mail info@bdb.be - Website www.bdb.be

Inwerken van houtsnippers in akkerbodems



Aandachtspunten
Leen Vervoort
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Wetgeving: VLAREMA

• Grondstof
• Hout uit duurzaam beheerde bossen

• Hout uit duurzaam beheerde 
houtkanten/KLE’s

• Hout gebruikt als mulch en dat 
voldoet aan de kwaliteitseisen

• Afval
• Snoeihout afkomstig uit reguliere 

beheer van landschapselementen, ook 
al is dat bedrijfseigen

• Hout afkomstig uit houtkanten/KLE’s
zonder bepaalde beheerplan

Inwerken van houtsnippers kan alleen maar met
• Duurzaam beheerplan
OF
• Grondstoffenverklaring (OVAM)
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Beschikbaarheid houtsnippers

• Beheer van houtkanten en kleine landschapselementen
~ type houtkant 

~ soorten in houtkant

~ opvolging beheer

• Houtkantenbeheer = cyclisch vijfjaarlijks lage toedieningen houtsnippers

• Stroom houtige biomassa voor compostering

Actueel ruim onvoldoende voor alle akkerpercelen
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Logistiek en kosten

• Kostprijs verbonden aan 
• Houtkantenbeheer: snoeien, versnipperen

• Transport – zo lokaal mogelijk

• Opslag 

• Uitrijden

Bron: Koester de Kempense Koolstof, 2020 – case Ravels
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Stimulansen

• Vereenvoudigd wetgevend kader 

• Samenwerkingsverbanden: landbouwers – loonwerkers – gemeenten – … 

• Vergoeding voor koolstofopslag (want de landbouwer heeft er op korte termijn 
geen baat bij, maatschappij wel)

Klimaatrobuuste landbouwtechniek

Houtkanten in het landschap



Vragen



Boerennaturen
02/03/2021 – 20u00

Gebiedsgericht samenwerken 
rond akkervogels



Boerennatuur vzw

Word nu gratis lid van 

Ga naar www.boerennatuur.be en schrijf je 
onderaan de webpagina in. 

http://www.boerennatuur.be/


Boerennatuur vzw

Contacteer ons

Diestsevest 40, 3000 Leuven

016 28 64 64

info@boerennatuur.be 

www.boerennatuur.be

http://www.boerennatuur.be/

