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1. Introductie 
 
 
Wanneer de toestand van de bosbodem in het Zoniënwoud wordt besproken, komt 
onvermijdelijk het fenomeen bodemcompactie ter sprake. Reeds eeuwen geleden wisten de 
bosbouwers dat men de oppervlakkige bosbodem diende los te maken om voldoende 
natuurlijke verjonging tot stand te brengen. De laatste decennia was deze ervaringskennis 
een beetje vervaagd en was de praktijk van al dan niet systematische bodembewerking in 
onbruik geraakt. Het resultaat is dan ook een totale afwezigheid van Beukenverjonging die 
een leeftijd van drie jaar haalt.  
 
Onze experimenten in het kader van het project ‘Natuurlijke verjonging van Beuk in het 
Zoniënwoud’, waarbij heel wat standplaatsvariabelen gedurende 4 opeenvolgende jaren 
werden onderzocht, hebben aangetoond dat naast vraat door bosduiven de fysische 
bodemfactor wellicht de meest determinerende factor is voor het falen van de verjonging. De 
meeste andere condities: optreden van mastjaren, voldoende zaadproductie, kiemkrachtig 
zaad, doorbreken van de dormantie, kieming, minimale nutriëntenvoorziening en tolerantie 
voor potentiëel toxische elementen (Aluminium, Mangaan, Lood) waren niet van die aard dat 
ze de verjonging in sterke mate konden belemmeren.  
 
De begeleidingscommissie van het project stuurde daarom aan op een verdere focusering 
op het compactieprobleem in de laatste fase van het onderzoek. Dit rapport integreert en 
synthetiseert de opgedane kennis aangaande de bodemcompactie in het Zoniënwoud én de 
mogelijke effecten op de Beukenverjonging. Hiermee wordt enerzijds een extra bijdrage 
geleverd aan de vele studies die het fenomeen compactie onder de één of andere vorm 
hebben belicht in Zoniën en anderzijds is het ongetwijfeld een aanzet tot meer fundamenteel 
onderzoek. 
 
Bovendien hopen we met deze bijdrage de hoofdzakelijk anthropogeen veroorzaakte 
oppervlakkige compactie te duiden, de effecten ervan aan te tonen en praktijkmaatregelen 
aan te bevelen die te implementeren zijn door het bosbeheer. Deze aanbevelingen moeten 
finaal leiden tot de realisatie van Beukenverjonging over de gewenste oppervlakten en met 
een voldoende dichtheid, zodat een goede uitgangssituatie wordt gecreëerd voor de 
totstandkoming van waardevolle Beukenbestanden .  
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2. Materiaal en Methoden 
 
 
2.1. Proefvlakken 
 
Bij het proefopzet van de studie naar de natuurlijke verjonging in het Zoniënwoud werden 10 
proefvlakken gerealiseerd voor de studie van het verjongingsproces, de zogenaamde 
observatieproefvlakken, en 5 proefvlakken waarop effectieve bodembewerking werd 
uitgevoerd onder diverse modaliteiten.  
De observatieproefvlakken zijn verspreid van het Noorden (OP1: E 4°27’42”, N 50°48’21”) tot 
het Zuiden (OP10: E 4°26’00”, N 50°44’09”) van het Zoniënwoud en van Oost (OP2: E 
4°29’06”, N 50°47’53”) tot West (OP5:E 4°24’23”, N 50°47’02” ). De Lambert-72 coördinaten 
zijn weergegeven in tabel 2.1. De locaties van de observatieproefvlakken (OP) en 
bewerkingsproefvlakken (BP) zijn weergegeven op de respectievelijke figuren 2.1 en 2.2. 
 

Figuur 2.1. Locatie van de 10 observatie-
proefvlakken in Zoniën 

Figuur 2.2. Locatie van de 5 bewerkings-
proefvlakken in Zoniën 

 
De proefvlakken OP1, OP2, OP6, OP7, OP8 en OP9 zijn gelegen op het Vlaamse Gewest. 
De proefvlakken OP3, OP4 en OP5 op het Brusselse gewest en proefvlak OP10 op het 
Waalse Gewest. OP2, OP6 en OP10 liggen op hellingen, de andere proefvlakken in een 
vlakke terreinpositie. De hoogteligging varieert van 90 tot 128 m boven de zeespiegel. Het 
oudste bestand dateert van 1785 (OP1), het jongste van 1893 (OP6). Dit laatste proefvlak is 
gelegen in het bestand “Coupe Julien”. Dit is één van de weinige bestanden waar zeker is 
geweten dat het door (geassisteerde) natuurlijke verjonging van Beuk tot stand is gekomen. 
 
De leeftijdsgroepen komen gevarieerd voor, waarbij groep 2 (Beuken van 140-185 j) het 
meest vertegenwoordigd is. Zowel de sluitingsgraad 2 als 3 komt voor, waarbij –uiteraard- de 
jongste bestanden het meest dicht zijn (graad 3). 
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Tabel 2.1. Overzicht van de observatieproefvlakken met enkele basiskenmerken  

 OP1 OP2 OP3 

 

 
Topografie plateau licht hellend Vlak 
X,Y Lambert coord. (m) 156469, 166071 158119, 165216 157141, 165080 
Hoogte (m) 100 116 117 
Bodemkaart Abc0 Abc0 Aba 
Vegetatie varens nudum Nudum 
Beukengroep 1 2 2 
Leeftijd 1785  1842-1855 
Sluitingsgraad (*) 2 3 2 
Opmerkingen grindsubstraat 

windvalzone 
NV aanwezig op helling geen libre passage 

 OP4 OP5 OP6 

 

Topografie vlak hellend Vlak 
X,Y Lambert coord. (m) 156994,164907 152567, 163629 154245, 162406 
Hoogte (m) 114 90 115 
Bodemkaart Aba (x)Aba Abc0 
Vegetatie varens pitrus gevarieerd nudum 
Beukengroep 2 2-3 3 
Leeftijd 1842-1855 1805-1880 1893 
Sluitingsgraad  2 3 3 
Opmerkingen libre passage Vallei Vuilbeek Coupe Julien (NV) 

OP7 OP8 OP9 OP10 

 
Vlak vlak vlak vallei 

156363, 160406 155062, 159271 153862, 159268 154488,158287 
116 121 128 105 

Adc0 Abc0 Abc0 ADP 
N-P-minnend gras varen pitrus gras nudum 

2 2 3 3 
1848 1854 1891 1865 

3 3 3+ 3 
Nabij bosrand Recente exploitatie Sterke vergrassing Geringe verstoring 

(*) De sluitingsgraad is bepaa d volgen  de Vlaamse boskartering en slaat op de bedekking van de bodem door 
de kroonp ojecties met klasse (1) minder dan 1/3 bedekking, (2  tussen 1/3 en 2/3 en (3  meer dan 2/3 
overscherm ng. 

l s
r ) )

i
 
Belangrijk voor de studie naar de compactie is het voorkomen van de bosbestanden waar de 
ruiters in het verleden (modaliteiten ingesteld in 1964) vrij konden rondrijden (“libre 
passage”). In tabel 2.2. staat welke proefvlakken binnen en welke buiten de ruiterzones van 
destijds vallen. 
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Tabel 2.2. Verdeling van de proefvlakken binnen en buiten de historische ruiterzones 

 Binnen 
ruiterzone 

Buiten 
ruiterzone 

Observatieproefvlakken 4,5,8,9 1,2,3,6,7,10 
Bewerkingsproefvlakken 2,4 1,3,5 
 
Naast de observatieproefvlakken werden ook vijf bewerkingsproefvlakken geselecteerd  
met een voldoende grote oppervlakte voor het uitvoeren van mechanische 
bodembewerkingen.  
Ze werden gericht gekozen om representatief te zijn voor vijf verschillende 
uitgangstoestanden: 
• BP1: Volledige bedekking door Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum  
• BP2: Afwezigheid van kruidachtige vegeatie - Fagetum nudum 
• BP4. Volledige bedekking met grassen – Witbol - Holcus mollis  
• BP5. Volledige bedekking met bramen - Rubus fruticosus  
Het proefvlak (BP3) bestaat uit een voormalig bewerkt proefvlak (meermalen gefreesd) waar 
de aanwezige zaailingen in 1998 bijna volledig waren verdwenen door lichtgebrek of 
wildvraat. Dit proefvlak diende om na te gaan of een herhaalde bodembewerking zinvol was. 
 
Enkele basiskenmerken van de bewerkingsproefvlakken zijn opgenomen in tabel 2.3.  
 
Bijkomend aan de observatie- en bewerkingsproefvlakken werd een groot experimenteel 
terrein geselecteerd op het Waalse gedeelte van het Zoniënwoud (figuur 2.3). Vermits er een 
exploitatie (dunning) werd gepland in functie van de verjonging werd deze site ‘explofor’ 
genoemd (exploitation forestière). Dit dispositief situeert zich tussend de ‘Drève de la 
Ramée’ en de ‘Drève de la Sapinière’ op compartment 60 van het Waalse bosgedeelte en 
heeft een oppervlakte van 7,36 ha.  
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Figure 2.3. Localisatie van de Explofor site Figure 2.4. Aanblik van het moederbestand 
in Explofor voorafgaand aan de exploitatie 
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Tabel 2.3. Overzicht van de bewerkingsproefvlakken met enkele basiskenmerken 

 BP1 
Proefvlak Adelaarsvaren 

BP2 
Proefvlak Fagetum nudum 

 

  
Topografie vlak Vlak 
X,Y Lambert (m) 158393,165743 157309,165503 
Hoogte (m) 109 111 
Bodemkaart Abc0 Abc0 
Vegetatie Adelaarsvaren Fagetum nudum 
Beukengroep 3 3 
Leeftijd 1860-1868 1875-1880 
Sluitingsgraad  2 3 

 BP3 
Proefvlak voormalige bewerking 

BP4 
Proefvlak met Gladde Witbol 

 

  
Topografie vlak Vlak 
Lambert coord. 152855, 163629 154738,159416 
Hoogte (m) 102 123 
Bodemkaart uLDc2 Abc0 
Vegetatie Nudum – Varens - Bramen Grassen: Zachte Witbol 
Beukengroep 2-3 2 
Leeftijd 1809-1865 1854-1860 
Sluitingsgraad  3 2-3 
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 BP5 
Proefvlak braam 

 

 

 
Topografie vlak 
Lambert coord 153953,158235 
Hoogte (m) 119 
Bodemkaart Abc0 
Vegetatie Bramen 
Beukengroep 2 
Leeftijd 1843 
Sluitingsgraad  3 

 
Het proefterrein (figuur 2.5) bestaat uit drie experimentele zones: een omheinde zone (ca 1 
ha), een referentiezone voor vrije exploitatie (ca 2.4 ha) en een toegewezen exploitatiezone 
met ‘des layons d’exploitation’ (ca 4 ha).Een grid werd uitgezet over alle experimentele 
zones met behulp van  een lasertachymeter. De basislijnen (blauw) zijn NOO/ZWW 
georiënteerd en liggen onderling 20 m van elkaar. Op elke basislijn werd om de 3 m een 
opneembaar proefvlak gemaakt met een grootte van 0,2 m² en bij het kruisen van een 
exploitatieweg werd het eerstvolgende paaltje op 6 m neergezet. Al deze gridlijnen werden 
ingemeten met dGPS en de coördinaten van elke meetlocatie werd bepaald. In het totaal 
betreft het 756 meetpunten (zaailingen, compactie) waarvan 93 staalnamepunten voor 
bodem (pH, Vocht).  
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Fig 2.5. Proefterrein Explofor met aanduiding van de experimentele zones en staalnamelocaties 
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2.2. Meetmethoden 
 
2.2.1. Kopecky ingen  r
 
Om een ‘ongestoord’ bodemstaal te nemen worden Kopeckyringen aangewend. Dit zijn 
stalen ringen (fig 2.6) met diameter 53 mm, hoogte 50 mm en een inhoud van 100 cc. Deze 
zijn aangescherpt langsheen één zijde en worden in de grond gedrukt met een steekset. Na 
staalname worden de ringen afgedekt langs boven- en onderkant met een plastic deksel.   
De wijze van staalname wordt grondig beschreven in De Vos 2005.  
 

  
Figuur 2.6. Stalen Kopeckyring met 
afsluitdeksel 

Figuur 2.7. Waterretentie- of pF analyse van 
Kopeckyringen  

 
De Kopeckyringen verschaffen informatie over de bulk densiteit (ρb) of volumedichtheid van 
de bodem, de waterretentiekarakteristiek (pF curve), de porositeit (poriënverdeling) en de 
verzadigde hydraulische conductiviteit (Ksat) van de bodem.   
De ρb is naast een maat voor de compactie van de bodem essentieel voor de omrekening 
van het gravimetrisch vochtgehalte naar het volumetrisch vochtgehalte. 
 
 
 
2.2.2. Penetrologger  
 
De penetrologger (Firma Eijkelkamp, Giesbeek, Nederland) is een elektronische 
penetrometer. Een penetrometer is een toestel waarbij een object (meestal een conus) in de 
bodem wordt geduwd teneinde de weerstand te meten van de bodem bij een verticale 
penetratie. De eerste penetrometers waren messen, gepunte stokken of metalen staven. 
Sommige types worden nog gebruikt voor kwalitatieve metingen van de relatieve dichtheid 
van cohesieloze bodems (vnl zandbodems).  
Conus penetrometers worden reeds lang gebruikt in de land- en tuinbouw vooral omdat ze 
verondersteld worden de actuele druk die een wortel ondervindt bij het indringen in de 
bodem te simuleren. Deze toestellen worden vooral gebruikt omdat ze relatief eenvoudig in 
gebruik zijn, een onmiddellijk resultaat geven en de meting op zich goedkoop is.  
 
Op elk observatieproefvlak werden 60 penetrograafmetingen uitgevoerd tot op 80 cm diepte. 
De penetrologger (figuur 2.8) registreert de weerstand die een conus met 1 cm² oppervlak en 
hoek van 60° ondervindt wanneer die in de bodem wordt geduwd. Weerstanden tot 8 MPa 
kunnen worden gemeten met een resolutie van 1%. De logger slaat de gegevens op per cm 
diepte. Deze diepte wordt sonisch gemeten tussen de logger en de metalen grondplaat.  
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Steeds werden 4 metingen uitgevoerd binnen een straal van 50 cm op elke meetlocatie.  
De metingen werden ook uitgevoerd wanneer de bodems op veldcapaciteit (waterverzadigd) 
waren. In droge toestand was met dit toestel quasi niet te meten in het Zoniënwoud, in 
tegenstelling tot de penetromobiel (Figuur 2.9).  
 
 

Figuur 2.8. Electronische penetrologger voor 
manuele bepaling van de ‘cone index’ tot 80 
cm diepte 
  
De toegepaste kracht die wordt vereist om de penetrologger in de grond te drukken is een 
maat voor de weerstand van de grond en wordt de cone index (CI) of ook wel ‘soil strength’ 
genoemd. De cone index (CI) kan worden beschreven als: 

 
Waarbij F  in de teller gelijk is aan de totale druk nodig om de penetrometer in de grond te 
duwen (uitgedrukt in newtons, N). De noemer van de formule is de basisoppervlakte van de 
conus, waarbij d de diameter van de conus voorstelt. De CI wordt conventioneel uitgedrukt in 
pascal (Pa), zijnde de eenheid voor druk (1 Pa = 1 N/m²).  
De cone index is afhankelijk van de bodemeigenschappen en de probe karakteristieken. Wat 
betreft de bodem zijn vooral vochtgehalte en textuur belangrijk. Wat het toestel betreft zijn de 
conus-diameter, de conushoek, de oppervlakte-ruwheid van de conus en de 
penetratiesnelheid bepalend. 
Sommige auteurs zoals Bengough and Mullins (1990) stellen dat de penetratieweerstand 
heel weinig afhankelijk is van de penetratiesnelheid. In een natte bodem zal de CI afhankelijk 
zijn van de interactie tussen conus weerstand en bodemwaterdruk, wat betekent dat de 
metingen optimaal dienen te gebeuren bij dezelfde vochtgehalten om vergelijkbaar te kunnen 
zijn. Dit is in de praktijk vaak moeilijk te realiseren, gezien lokale verschillen in vochtgehalte 
(nattere terreingedeelten) of verschillen in vochtgehalte per bodemhorizont.  
Het effect van het vochtgehalte is groter in moeilijk penetreerbare bodems (gecompacteerde 
en/of bodems met een hoog gehalte aan leem- en kleifractie). 
Belangrijk is op te merken dat er uiteraard verschillen bestaan tussen plantenwortels 
enerzijds en een metalen conus anderzijds. Wortels zijn flexibele organen die de kronkelige 
(‘tortuous’) kanalen in de bodem volgen en zullen groeien in de richting van de minste 
fysische weerstand. Wortels absorberen ook bodemwater, scheiden slijmstoffen (musigel) af 
ter hoogte van de worteltop en verbreden wanneer ze meer fysische weerstand ondervinden 
(werk van Russell (1977) en anderen). De penetrometer is daarentegen een onbuigzame 
metalen staaf, die een verticaal rechte beweging maakt in de bodem.  
Maar omdat er momenteel geen andere methode beschikbaar is voor het rechtstreeks meten 
van wortelpenetratie, blijft de penetrograaf het best beschikbare instrument om wortelgroei-
weerstanden in te schatten.  

 8



2.2.3. Penetromobiel 
 
De collega’s van de Genie Rural van Gembloux (CRAGx) hebben het concept van de 
penetrologger verder verbeterd en een vrij performant apparaat ontwikkeld (fig 2.9). 
 

Figuur 2.9. Penetromobiel zoals die werd 
ontwikkeld op het CRA te Gembloux 
 
Deze penetrologger is gemonteerd op een electrisch aangedreven terreinvoertuig (John 
Deere). De conus penetrometer wordt via een stappenmotor in X_Y richting gestuurd. 
Penetratiemetingen worden uitgevoerd volgens een regelmatige interval in de X richting (om 
de 5 cm) tot 60 cm diepte (Y richting). Door het toestel te verrijden kunnen 3D 
penetrografische opmetingen verricht worden. De sturing en opslag van de gegevens 
gebeurt door een industriële boordcomputer. 
 
Sterk punt van dit toestel is de constante penetratiesnelheid (33 mm per seconde) 
onafhankelijk van de bodemweerstand. Dit laat toe een belangrijke ruis die er bestaat bij 
manuele penetrometers uit te schakelen. Nadeel is dan weer dat niet overal met dit toestel 
kan worden gewerkt (moeilijk op hellingen, bij sterke ondergroei, bestanden met grachten, 
etc). 
 
Een hydraulische cylinder laat toe gutsboringen uit te voeren teneinde de bodem te 
bestuderen en het vochtgehalte te bepalen. Dit laatste is noodzakelijk voor eventuele 
correctie van de resultaten wanneer vergelijking tussen meetreeksen bekomen bij 
verschillende bodemvochttoestanden nodig is. 
 
 
2.2.4. Vochtverloop in de observatieproefvlakken 
 
Voor de bepaling van het verloop van het vochtgehalte doorheen het jaar werden op elk 
observatieproefvlak transecten uitgezet van 10 m lengte. Telkens werd vertrokken nabij een 
moederboom (nr 1 van elk OP) en om de meter een staal genomen op twee dieptes (0-10 en 
20-30 cm) met een 30 cm lange gutsboor. Daarmee werden steeds bodemvochtcondities 
zowel onder de kroon als tussen de kronen(bomen) bekomen. 
De stalen werden in PP bakjes afgesloten bewaard en getransporteerd naar het labo. 
De metingen gebeurden van 02/04/03 tot 13.04.04 op basis van tweewekelijkse staalnames. 
In het totaal werden 5000 vochtbepalingen uitgevoerd, dus 500 per proefvlak.  
 
De stalen werden gedroogd in een geventileerde oven bij 105°C. Het gravimetrisch  
vochtgehalte werd bepaald door gewichtsverschil. In maart 2004, toen de bodems op 
veldcapaciteit waren, werden op begin en eindpunt van elk transekt kopeckyringen gestoken 
ter bepaling van de bulk densiteit en waterretentiekarakteristieken.   Op basis van de bulk 
densiteit werden de gravimetrische vochtgehaltes omgerekend naar volumepercent. 
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2.2.5. Bepaling van waterrentiekarakteristiek en conductiviteit 
 
De waterrentie of pF curve werd bepaald op 8 waterpotentialen (Tabel 2.4). Ongestoorde 
bodemstalen in Kopeckyringen werden na de Ksat bepaling (zie verder) en verzadiging met 
water (Pot1) geplaatst op een zandbak en onderworpen aan een zuigspanning van 10, 33 en 
100 cm waterdruk (of -1,-3 tot -10 kPa). In wezen simuleert dit het effect van een watertafel 
op 10, 33 en 100 cm diepte.  
 
 
Tabel 2.4. Overzicht van de bewerkingsproefvlakken met enkele basiskenmerken 

Variabele Eenheid Pot1 Pot2 Pot3 Pot4 Pot5 Pot6 Pot7 Pot8 
Waterdruk Cm 0 10 33 100 200 500 2500 15850 
pF waarde pF 0.0 1.0 1.5 2.0 2.3 2.7 3.4 4.2 
Potentiaal  kPa 0 -1 -3 -10 -20 -50 -251 -1585 
Poriëngrootte µm - 296.0 93.6 29.6 14.8 5.9 1.2 0.2 
 
Nadien worden diezelfde ringen geplaatst op een (kaolin)kleibak (figuur 2.10) voor de 
bepaling van potentialen 5 en 6. De hogere zuigspanningen (-251 en -1585 kPa)  werden 
bepaald met ceramische persplaten (figuur 2.11) die eigenlijk werken op basis van overdruk. 
Alle apparatuur werd ontwikkeld door de Firma Eijkelkamp, Giesbeek, Nederland. 
 

Figuur 2.10. Ongestoorde stalen op een Kleibak 
ter bepaling van pF waarden 2.3 en 2.7 

Figuur 2.11. Persplaten voor de bepaling van 
vochtgehalten bij hoge zuigspanningen.   

 
De hydraulische conductiviteit of Ksat werd bepaald met de ‘constant head’ permeameter 
van Eijkelkamp (figuur 2.12) gebruik makend van de ongestoorde monsters in de 
Kopeckyringen. De beschrijving van de werking van dit toestel evenals van alle vorige 
apparatuur wordt beschreven in de standaard operatieprocedures (SOPs) van het IBW 
Bodemlabo.  
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Figuur 2.12. Constant head permeameter voor de 
bepaling van de verzadigde hydraulische 
conductiviteit (Ksat) 

Figuur 2.13. Pocket penetrometer voor 
de bepaling van de penetratieweerstand 
in verzadigde kopeckyringen. 

 
Een laatste toestel dat werd gebruikt was de pocket penetrometer (figuur 2.13). Dit toestel is 
specifiek ontwikkeld voor het bepalen van de penetratieweerstand van toplagen (in het veld) 
of in ongestoorde ringen. De meetdiepte is 5 mm en het meetbereik 0 tot 5 MPa. Deze 
penetrometer werd in het labo gebruikt wanneer de Kopeckyringen op veldcapaciteit waren. 
In elke ring werden 3 metingen uitgevoerd en gemiddelde en standaardafwijking berekend.  
 
 
2.3. Profielbeschrijvingen 
 
Op alle 15 proefvlakken (figuren 2.1 & 2.2) werden profielputten gegraven. Deze werden in 
de eerste helft van 2003 grondig geïnspecteerd en pedomorfologisch onderzocht. Dit 
gebeurde in nauwe samenwerking met Prof. Roger Langohr (Universiteit Gent) die reeds 30 
jaar ervaring heeft met deze Zoniënbodems (Figuur 2.14).  
Bij de beschrijving van de profielen (figuur 2.15) werd vooral gezocht naar kenmerken die 
relevant zijn voor de ontwikkeling van Beukenzaailingen. Vooral compactiefenomenen zoals 
stagnogley  en oxido-reductie verschijnselen die info geven over de waterhuishouding 
werden beschreven en gefotografeerd. De diepte van de Bt en het doorwortelbare volume 
begrepen tussen oppervlakte compactie en de Bt (de biologisch actieve laag) werd geschat 
teneinde een idee te hebben van de mogelijkheden tot wortelontwikkeling op elk proefvlak.  
 

Figuur 2.14. Pedomorfologische studie van 
de profielputten in Zoniën onder begeleiding 
van Prof. Roger Langohr 

Figuur 2.15. De profielen van alle observatie- 
en bewerkingsproefvlakken werden 
nauwkeurig onderzocht.  
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Voor elk profiel werd de ongestoordheid nagegaan. Bijna 1/5 van de profielen bleek lokaal 
verstoord door een historische windworp.  
 
 
2.4. Verwerking 
 
2.4.1. Afgeleide gegevens 
 
Vochtkaraktersitieken 
 
Het gravimetrisch bepaalde vochtgehalte van elk meetpunt werd omgerekend naar een 
volumetrisch vochtgehalte door te vermenigvuldigen met de gemiddelde bulk densiteit (ρb) 
van de desbetreffende diepte. Dit laatste is belangrijk omdat de ρb sterk verschilt op 0-10 en 
20-30 cm diepte voornamelijk door het verschil in gehalte aan organisch materiaal. 
 
Voor de bepaling van het vochtgehalte bij veldcapaciteit (θFC) werd voor deze leembodems 
een pF waarde aangenomen van 2.5 (-33 kPa). Er werd een lineair transect verondersteld 
tussen pF 2.3 en 2.7 en geïnterpoleerd naar 2.5 (rekening houdend met het feit dat pF 
waarden logaritmisch zijn). 
Het verwelkingspunt (θwp) werd conventioneel bepaald bij pF 4.2 of -1582 kPa.  
Het plantbeschikbare vochtgehalte (available water; AW) werd bepaald als het verschil 
tussen θFC en θwp. Het niet plantbeschikbare water (unavailable water; UW) is gelijk aan het 
volume water bij θwp. 
Conform de studie rond de kwetsbaarheid van bosbodems (Goris et al, 2005) kunnen we 
drie vochtklassen onderscheiden: (1) natte bodem (vochtgehalte tussen θFC en verzadiging), 
(2) vochtige bodem (vochtgehalte tussen θFC en θwp) en droge bodem (vochtgehalte lager 
dan θwp). 
 
 
Least Limiting Water Range  
 
De ontwikkeling van het wortelsysteem van zaailingen wordt negatief beïnvloedt door 
compactie. Diverse onderzoekers hebben modellen ontwikkeld die het gecombineerd effect 
aantonen van bodemeigenschappen zoals penetratieweerstand, vochtgehalte, 
bodemverluchting en hun onderlinge interacties op de plantengroei.  
Da Silva et al. (1994) ontwikkelde een concept waarbij 4 kritische factoren de zogenaamde 
minst limiterende water range (Least limiting water range= LLWR) aangeven.  
Deze 4 factoren zijn (Siegel-Issem et al.2005)   

1. het volumetrisch vochtgehalte bij veldcapaciteit (θFC) 
2. het volumetrisch vochtgehalte bij verwelkingspunt (θwp) 
3. de luchtporositeit (air-filled porosity) kleiner dan 10% 
4. penetratieweerstand bij kritisch niveau (bvb 3 MPa) 

De bovenste limiet van de LLWR wordt bepaald door de laagste waarde van ofwel het 
vochtgehalte bij veldcapaciteit (θFC) of het vochtgehalte waarbij de luchtporositeit < 10%. 
De onderste limiet van de LLWR wordt bepaald door de hoogste waarde van ofwel het 
verwelkingspunt of het vochtgehalte bij een penetratieweerstand groter dan de kritische 
grens (vb 3 MPa).  
Wanneer het vochtgehalte van de bodem binnen de LLWR ligt, kan de plant onbeperkt 
groeien. Nieuw aan dit model is dat kan nagegaan worden hoelang in de tijd de optimale 
condities beschikbaar zijn voor groei en ontwikkeling van zaailingen. 
 
Voor een toepassing van deze methode wordt verwezen naar Zou et al (2000) en Siegel-
Issem et al. (2005). 
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Poriënverdeling 
 
Door toepassing van de wet van Jurin kan de equivalente poriëngrootte berekend worden 
voor elk punt van de pF curve zoals vermeld in tabel 2.4.  Water dat zo sterk gebonden is dat 
planten onder ons klimaat dit niet meer aan de bodem kunnen onttrekken zit dus geborgen in 
poriën met een diameter kleiner dan 0.2 µm. Anderzijds zijn poriën groter dan 100 µm, vooral 
met lucht gevuld.  
In de literatuur worden de poriëngroottes in verschillende klassen ingedeeld. Wij hanteren 
hier de indeling van Blum et al (2002). 
 
Tabel 2.5. Poriëngrootte, functie en biologisch nut (naar Blum 2002) 

Pore Sizes Diameter Function Biologisch nut 

Macroporiën > 100 µm Aeration / Drainage
 

Groeiruimte plantenwortels 

Mesoporiën 30 -100 µm Redistributie water 
 

Toegankelijk voor haarwortels  

Microporiën 0.2 - 30 µm Water stock 
 

Micro-organismen 

Matrix-poriën < 0.2 µm Unavailable water 
 

Geen organismen 

 
Het totaal poriënvolume kan dus worden opgedeeld in bovenstaande poriënklassen. Er dient 
opgemerkt dat niet alleen de poriëndiameter van beland is, maar zeer zeker ook de 
continuïteit van het poriënvolume en de mate van tortuositeit (kronkeling). In deze studie 
konden deze poriëneigenschappen echter niet bepaald worden.  
 
 
Lucht-porositeit (air-filled porosity) 
Bodemverluchting kan kwantitatief ingeschat worden door de berekening van de lucht-
porositeit (εa) (Zou et al. 2000) 
Deze wordt berekend als: 

εa = 1 – (ρb/ρs) - θv 
waarbij θv het volumetrisch vochtgehalte is (cm³/cm³), ρb en ρs respectievelijk de bulk 
densiteit en soortelijk gewicht (Mg/m³) van de bodem.  
Voor de leembodem van Zoniën werd een soortelijk gewicht (ρs) van 2.65 Mg/m³ 
aangenomen.  
 
 
2.4.2. Statistische verwerking 
 
De ruwe data werden gestockeerd in MS Excel files. In functie van de statistische analyse 
werden deze files omgezet naar S-Plus 6.2 (Insightful Corp) datafiles.  
Alle standaard statistische verwerking en testen werd uitgevoerd onder S-Plus. Voor de 
grafische weergave van contourkaarten en berekening van de variogrammen werd gebruik 
gemaakt van Surfer 8. Sommige grafieken zijn uitgewerkt met Prism v2.01 (GraphPad 
Software) en GIS kaartjes met Arcview 3.2.  
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3. Resultaten  
 
3.1 Waarneming van de compactie 
 
3.1.1. Penetratieweerstand  
 
3.1.1.1. Penetratieprofielen van de observatieproefvlakken 
 
Op alle observatieproefvlakken werd de penetratieweerstand gemeten in de periode februari 
– april 2001. Het voorjaar was toen zeer nat en de bodem was steeds op veldcapaciteit 
wanneer de metingen werden uitgevoerd. Nabij elke moederboom werden 12 penetrologger 
metingen verricht tot 80 cm diepte en uitgemiddeld. Ontbrekende waarnemingen binnen een 
profiel werden genegeerd bij de berekening van het gemiddelde.  
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Figuur 3.1 Gemiddelde van 12 penetratieprofielen genomen rond elk van de 5 moederbomen van 
proefvlak OP1 (links) en OP2 (rechts). De verticale rode lijn is de 3MPa bewortelingsgrens. 
 
Op proefvlak OP1 (figuur 3.1) vertonen de profielen een gelijkaardig verloop tot een 
weerstand van ongeveer 2MPa op een diepte van 10 à 15 cm. Nadien variëren de profielen 
tussen enerzijds boom 4 die gemiddeld tot 60 cm onder de kritische grens van 3MPa blijft en 
anderzijds boom 5 die reeds op 18 cm diepte de kritische grens overschrijdt. Deze 
verschillen wijzen reeds op een enorme variatie binnen eenzelfde proefvlak.  Op OP2 stijgt 
de weerstand tot 1.5 MPa maar blijft tot 40 cm diepte (ter hoogte van de Bt horizont) onder 
de 3MPa grens.   
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Figuur 3.2. Gemiddelde van 12 penetratieprofielen genomen rond elk van de 5 moederbomen van 
proefvlak OP3 (links) en OP4 (rechts). De verticale rode lijn is de 3MPa bewortelingsgrens. 
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De variatie in de diepte (> 40 cm) is niet zo groot als bij OP1. OP2 is gelegen op een helling.  
In hellingssituaties werd immers waargenomen dat de penetratieweerstand steeds geringer 
was. Dit kan ook vastgesteld worden op de hellingsproefvlakken OP5 en OP10 (figuren 3.3 
en 3.5). Op proefvlakken OP3 en OP4 kan de dubbele compactie (verder de 
compactiesandwich genoemd) duidelijk waargenomen worden. Met uitzondering van boom 4 
op OP4 stijgt de cone index (CI) sterk tussen de 0 en 15 cm diepte tot max 2.5 MPa om dan 
terug te vallen tot max 2 MPa tussen de 15 en 30 cm diepte.  
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Figuur 3.3. Gemiddelde van 12 penetratieprofielen genomen rond elk van de 5 moederbomen van 
proefvlak OP5 (links) en OP6 (rechts). De verticale rode lijn is de 3MPa bewortelingsgrens. 
 
Eenmaal dieper dan 30/40 cm zal met de aanzet van de textuur B horizont de CI 
systematisch stijgen. De hoge CI aan de oppervlakte is voornamelijk te wijten aan 
anthropogene compactie, de diepere compactie is een natuurlijk verschijnsel wellicht 
ontstaan tijdens het periglaciaal (> 10000 jaar geleden). Deze bimodale verdeling met de 
diepte is ook enigszins waarneembaar in OP5 (zeker voor het profiel rond boom 2), maar 
helemaal niet in proefvlak OP6, waar de weerstand vrij gelijkmatig toeneemt met de diepte. 
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Figuur 3.4. Gemiddelde van 12 penetratieprofielen genomen rond elk van de 5 moederbomen van 
proefvlak OP7 (links) en OP8 (rechts). De verticale rode lijn is de 3MPa bewortelingsgrens. 
 
Bij de proefvlakken OP7 en OP8 neemt de penetratieweerstand snel toe met de diepte in de 
bovenste 15 cm, in tegenstelling tot de proefvlakken OP9 en OP10.  Bovendien is er bij deze  
laatste proefvlakken meer variatie waar te nemen tussen de meetlocaties, wat betekent dat 
er meer opportuniteiten zijn voor de boomwortels om dieper door te dringen. 
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Figuur 3.5. Gemiddelde van 12 penetratieprofielen genomen rond elk van de 5 moederbomen van 
proefvlak OP9 (links) en OP10 (rechts). De verticale rode lijn is de 3MPa bewortelingsgrens. 
 
Ter vergelijking zijn de penetratieprofielen opgenomen van 4 bosbestanden buiten het 
Zoniënwoud, maar ook met Beukenbestanden op leembodems (Albeluvisols en Luvisols). 
Twee bestanden in het Meerdaalwoud vertonen gelijkenissen met de penetratieprofielen in 
Zoniën, hoewel hun weerstand boven de textuur B horizont beduidend onder de 2 MPa blijft. 
De bosbodems in Hallerbos en Brakelbos blijven zowat over het gehele traject onder de 3 
MPa. Niettegenstaande benoemd met eenzelfde serie op de Belgische bodemkaart, kunnen 
deze bodems als dieper beschouwd worden.  
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Figuur 3.6. Gemiddelde van 4 penetratieprofielen op 
4 referentieproefvlakken (Beuk op leembodem) in 
Meerdaalwoud, Hallerbos en Brakelbos. 
 
Een belangrijk gegeven is de frequentie van ongehinderde doorgroeimogelijkheden tot 80 cm 
diepte. Vermits per proefvlak een groot aantal penetratieprofielen werden bepaald kon 
berekend worden hoe vaak en tot welke diepte wortels kunnen doordringen zonder de 3MPa 
grens te bereiken (tabel 3.1). Hierbij wordt aangenomen dat de penetrometer de verticale 
wortelgroei voldoende simuleert. 
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Tabel 3.1. Frequentie (%) van ongehinderde verticale worteldoorgroei per observatieproefvlak 
(op basis van 60 waarnemingen per proefvlak)  

Doorgroeidiepte (cm) Proefvlak 
10 20 30 40 50 60 70 80 

OP1 92 63 48 32 13 12 7 5 
OP2 90 83 77 58 35 22 13 3 
OP3 88 80 52 35 20 15 7 5 
OP4 75 48 42 25 15 13 7 5 
OP5 82 75 70 48 28 22 13 10 
OP6 88 58 28 15 8 5 2 2 
OP7 77 57 23 15 7 3 0 0 
OP8 72 43 32 17 7 3 2 2 
OP9 48 38 32 17 12 7 0 0 
OP10 97 85 77 53 37 27 10 8 

 
Minder dan 10% van de wortels kan ongehinderd doorgroeien tot 80 cm diepte. Op de 
hellingen (OP5 en OP10) is hun kans daartoe het hoogst. Merk op dat de hellingsgegevens 
ruwweg overeenkomen met de andere plots wanneer één diepteklasse van 10 cm wordt 
opgeschoven.  
Slechts de helft van de wortels kan op proefvlak 9 dieper dan 10 cm doordringen. Dit is 
ongeveer 2/3 van de wortels voor de proefvlakken 4, 7 en 8. 
 
 
Voor zaailingen is vooral de bovenste 20 cm relevant. Wanneer we klassen onderscheiden 
voor de CI (ca 1260 waarnemingspunten per proefvlak) dan kan geschat worden hoe 
beperkend de doorwortelbare ruimte is in de opperbodem (figuur 3.7) 
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Figuur 3.7. Cone index klassen van alle waarnemingen (n=1260) in de bovenste 20 cm van de 
proefvlakken. Doorworteling is goed mogelijk in groen en geel aangeduide klassen, en moeilijk 
tot onmogelijk in rood en zwart aangeduide klassen. 
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Het aandeel “lagere” bodemsterktes (geen groeibeperking) is groter op de proefvlakken OP2, 
OP5 en vooral op OP10, terwijl vooral in OP 4, 8 en 9 het aandeel beperkende CI waarden 
bijna evenveel voorkomen als niet-beperkende CI waarden. Dat dit een wanverhouding is 
blijkt vooral wanneer deze gegevens vergeleken worden met de referentiebestanden in 
Meerdaalwoud, Hallerbos en Brakelbos (figuur 3.8). 
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Figuur 3.8. Cone index klassen van alle waarnemingen (n=504) in de bovenste 20 cm van de 
proefvlakken. Doorworteling is goed mogelijk in groen en geel aangeduide klassen, en moeilijk 
tot onmogelijk in rood en zwart aangeduide klassen. 
 
In deze bestanden waar minder oppervlakkige bodemcompactie aanwezig is neemt het 
aandeel van elke hogere weerstandsklasse sterk af. 
 
 
 
3.1.1.2. Penetratieprofielen van de bewerkingsproefvlakken 
 
Op de bewerkingsproefvlakken BP1, BP2 en BP3 werden ook penetrologgermetingen 
verricht. Hierbij werden steeds 16 metingen uitgevoerd in het niet bewerkte gedeelte rondom 
de proefvlakken (4 hoekpunten x 4 metingen) en 16 metingen in het bewerkte proefvlak 
gedeelte. Op die manier kon nagegaan worden wat de bewerking voor effect had op de 
bodemweerstand.  
 
Figuur 3.9 illustreert het effect van de bodembewerking op BP1. In de bovenste 18 cm is 
volgens een gepaarde t-test de CI significant verschillend tussen een bewerkte en niet 
bewerkte bodem (aangeduid met een groene zone). In de diepere bodem blijkt de 
bodemsterkte niet significant verschillend op dit proefvlak.  
 
Bekijken we opnieuw de verdeling van de CI klassen voor de 20 cm opperbodem dan 
merken we een groot verschil tussen bewerkte en niet bewerkte bodem (figuur 3.10). 
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Figuur. 3.9 Gemiddelde penetratieprofielen in bodembewerkingsproefvlak BP1 in niet bewerkte 
(blauw) en bewerkte (rood) gedeelten. Elk punt is een gemiddelde van 16 waarnemingen. De 
groene balk duidt op significante verschillen tussen de penetratieweerstanden. 
 
Deze toestand is opgemeten kort na de bodembewerking. Uiteraard wordt verwacht dat 
geleidelijk aan de toestand opnieuw verschuift richting gecompacteerde toestand. Hoe snel 
dit gaat en welke “evenwichtstoestand” na bewerking wordt ingesteld kon binnen dit project 
niet bepaald worden. 
 
Figuur 3.11 geeft de uitgemiddelde penetratieprofielen weer voor proefvlak BP2.  
De bodembewerking resulteert eveneens in een significant verschil tot op een diepte van 18 
cm. Deze diepte mag dus aangenomen worden als effectieve bewerkingsdiepte met de 
Crab. Opmerkelijk is wel de lagere penetratieweerstand tussen de 45 en 80 cm. De 
verschillen zijn echter niet significant op die diepte in tegenstelling tot verschillen aan de 
oppervlakte. 
 
Een hypothetische verklaring hiervoor is het verschil in vochtgehalte. De cone index wordt 
immers sterk beïnvloedt door het bodemvochtgehalte. Indien door het losmaken van de 
opperbodem de percolatie van neerslagwater verhoogt zal de textuur B horizont ook 
vochtiger zijn dan in niet bewerkte proefvlakken en daardoor de penetratieweerstand 
geringer. 
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Figuur 3.10. Cone Index klassen voor de laag 0-20 cm het onbewerkte (boven) en bewerkte 
(onder) terreingedeelte van de bewerkingsproefvlakken 1 tot 3. 
 
Bovendien is het zo dat hoe hoger de dichtheid (bulk densiteit), hoe aanzienlijker het effect 
van het vochtgehalte op de CI. 
Als dit klopt, dan heeft dit belangrijke consequenties ook naar de doorwortelbaarheid van de 
bomen, daar die ook minder weerstand ondervinden bij vochtige bodemcondities. Dit zou 
betekenen dat een oppervlakkige bodembewerking niet alleen de opperbodem losmaakt, 
maar tevens de hydrologische condities wijzigt zodat ook de doorwortelbaarheid in de textuur 
B horizont verandert. 
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Figuur. 3.11. Gemiddelde penetratieprofielen in bodembewerkingsproefvlak BP2 in niet 
bewerkte (blauw) en bewerkte (rood) gedeelten. Elk punt is een gemiddelde van 16 
waarnemingen. De groene balk duidt op significante verschillen tussen de 
penetratieweerstanden. 
 
 
De 3 MPa kritische wortelgroeigrens wordt overschreden op 22 cm bij niet bewerking en 30 
cm bij bewerking. Het aandeel van meetpunten met een weerstand kleiner dan 1 MPa stijgt 
na bewerking van 11% naar 77%, terwijl het aantal meetpunten met een weerstand groter 
dan de kritische wortelgrens (3 MPa) een factor 3 daalt. 
 
Op proefvlak BP3 werd al herhaaldelijk een bodembewerking uitgevoerd. Dit maakt dat het 
verschil tussen bewerkt en niet bewerkte gedeelten niet zo groot is als bij BP1 en BP2. Dit 
kan reeds vastgesteld worden in figuur 3.10 waar ook in het niet bewerkte gedeelte voor BP3 
het aandeel CI < 1 MPa dubbel zo groot is als op de proefvlakken BP1 en BP2. Dit geeft aan 
dat deze klasse (< 1 MPa) een goede indicator is voor bodembewerking. 
Na een hernieuwde bewerking (frees) verdubbelt deze klasse weliswaar nog, terwijl de 
klasse 1-2 MPa ongeveer dezelfde blijft en de klassen > 2 MPa sterk afnemen. Uit figuur 
3.12 blijkt, niettegenstaande voorgaande bodembewerking, toch een significant verschil te 
bestaan in de bovenste 20 cm, hoewel niet zo continu als in de niet voorheen bewerkte plots. 
De weerstandsverschillen in de Bt zijn niet significant.  

 21



0 2 4 6 8

Soil Strength (MPa)

-8
0

-6
0

-4
0

-2
0

0

D
ep

th
  (

cm
)

not cultivated
cultivated

Figuur. 3.12. Gemiddelde penetratieprofielen in bodembewerkingsproefvlak BP3 in voorheen 
bewerkte (blauw) en recent bewerkte (rood) gedeelten. Elk punt is een gemiddelde van 16 
waarnemingen. De groene balk duidt op significante verschillen tussen de 
penetratieweerstanden. 
 
 
3.1.1.3. Penetratieweerstanden binnen het Explofor proefvlak 
 
In oktober 2001 werden in het Explofor proefvlak (fig 2.5) op 736 meetpunten 2944 
penetrometingen uitgevoerd. Hiervan werd de diepte van de 3MPa grens afgeleid per 
meetpunt (gemiddelde van 4 waarnemingen) en werd de gemiddelde CI van de bovenste 20 
cm bepaald.  
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Figuur 3.13. Diepte distributie van de 3 MPa grens Figuur 3.14. Distributie van de gem CI van 0 tot 20 cm
 
De 3MPa wortelgrens wordt gemiddeld bereikt op 20 cm diepte (mediaan 18 cm), maar uit 
het histogram (fig 3.13) is duidelijk dat op heel wat observatiepunten deze grens al vanaf 5 
tot 15 cm diepte wordt waargenomen. De gemiddelde CI van de bovenste 20 cm (fig 3.14) 
bedraagt voor het gehele gebied 1.79 MPa (mediaan 1.73 MPa). Het aantal waarnemingen 
lager dan 1 MPa bedraagt 9 %, tussen 1 ≤ 2 MPa is dat 58%, tussen 2 ≤ 3 MPa is dat 29% 
en  ≥ 3 MPa is dat slechts 4 % van het totaal aantal observaties. Belangrijk hierbij is dat een 
jaar voor de meting (op 28.09.2000) bodembewerking met de schijfeg (Crabe) werd 
uitgevoerd wat het lagere aandeel van de > 3 MPa observaties verklaart. 
 
 
3.1.1.4. Penetratieweerstand op hellingen 
 
 
De penetratieweerstand op hellingen is steeds substantieel minder dan op de plateaus. Dit 
wordt geïllustreerd in figuur 3.15.  Op de helling wordt een weerstand van 1 MPa 
overschreden op 25 cm diepte, terwijl dit reeds op 8 cm diepte is op de plateau’s.  Hierbij 
speelt natuurlijk een partieel effect van de positie van de vertikaal gehouden penetrometer 
t.o.v de bodem. Indien loodrecht op de helling zou gemeten worden, zou het verschil kleiner 
zijn. Anderzijds groeien zaailingen niet loodrecht op de helling maar vertikaal, waardoor de 
verticale meetstand van de penetrologger een realistische meting oplevert.  
 
Deze metingen bevestigen ook de vaststelling dat anthropogene compactie veel geringer is 
op de hellingen. Zowel de ruiterij als de bosexploitatiemachines mijden immers de (steilere) 
hellingen. 
 
De bewortelingsgrens van 3 MPa is op de helling gelegen op 47 cm ten opzichte van 36 cm 
op het plateau. Dit betekent toch een winst aan bewortelbare ruimte van 10 cm (>20 %). Dit 
verklaart waarschijnlijk ook waarom zaailingen op de hellingen doorgaans langer overleven 
dan op de plateaus.  
Opmerkelijk is ook dat de penetratieweerstand op de hellingen systematisch kleiner blijft dan 
op de plateaus. Zo is tussen 55 en 75 cm dit verschil significant. Opnieuw speelt hier wellicht 
een vochteffect. Door betere doorlaatbaarheid in de opperbodem zijn ook de diepere 
horizonten vochtiger en gemakkelijker penetreerbaar. Daarenboven kan een effect spelen 
van sub-surface flow, waarbij meer water boven de Bt wordt aangevoerd van hoger gelegen 
zones.  
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Figuur. 3.15. Gemiddelde penetratieprofielen op een helling en op een plateaupositie. Elk punt 
is een gemiddelde van 8 waarnemingen. De groene balk duidt op significante verschillen 
tussen de penetratieweerstanden.  
 
 
3.1.1.5. Penetrograafweerstand in en buiten een wielspoor 
 
Wanneer binnen eenzelfde proefvlak penetratieweerstand gemeten wordt in een 
exploitatiespoor en erbuiten zijn de verschillen beperkt (figuur 3.16). In bestand ZON2 is er 
enkel een significant verschil waargenomen tussen 5 en 7 cm. Dit geeft aan dat de bodem al 
dermate compact is dat een bijkomende druk nog weinig extra compacterend vermogen 
heeft.  
Dit geeft indirect aan dat de maximale compressabiliteit al bereikt is voor een groot deel van 
de bodemoppervlakte in het Zoniënwoud. 
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Figuur. 3.16. Gemiddelde penetratieprofielen binnen een exploitatiewielspoor (blauw) en 
erbuiten  (rood). Elk punt is een gemiddelde van 4 waarnemingen. De groene balk duidt op 
significante verschillen tussen de penetratieweerstanden. 
 
Tot dezelfde vaststelling kwam men op het Explofor proefvlak waar in totaal 46 
penetratieprofielen werden gemeten met de penetromobiel (CRAGx) in en buiten de 
exploitatielijnen. Figuur 3.17 toont aan dat er gemiddeld gezien geen verschillen werden 
vastgesteld op basis van deze penetrometingen. 
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Figuur. 3.17. Gemiddelde penetratieprofielen voor en na exploitatie in het Explofor-proefvlak. 
Elk punt is een gemiddelde van 23 waarnemingen.  
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3.1.1.6. Variabiliteit van de penetratieweerstand tussen proefvlakken  
 
 
Op alle 10 observatieproefvlakken samen werden 588 penetrograafmetingen verricht tot 80 
cm diepte, zijnde 60 metingen per plot. Van deze metingen werden 5 variabelen afgeleid: (1) 
gemiddelde diepte van 0-5 cm (P5G); (2) gem diepte 0-10 cm (P10G); (3) gem diepte van 0-
20 cm (P20G) en (4) diepte in cm waarop de 3 MPa grens wordt bereikt. Tabel 3.2. toont 
enkele spreidingswaarden. 

 
Tabel 3.2. Statistische basisgegevens van de penetratieweerstanden over alle proefvlakken en 
jaren heen (N=aantal analyses) 
Variabele N Eenheid min 1e Qu Mediaan Gem 3e Qu Max 

P5G 588 MPa 0.04 0.55 0.82 0.90 1.18 3.12 
P10G 588 MPa 0.14 0.87 1.20 1.28 1.65 3.43 
P20G 588 MPa 0.50 1.17 1.54 1.66 2.06 4.01 

P3MPa 565 cm -79 -41 -26 -29 -13 0 
 
 
Het is belangrijk om te weten of de compactiegraad meer verschilt tussen de proefvlakken 
dan deze binnen de proefvlakken. Uit tabel 3.3 is duidelijk dat voor alle compactie 
parameters de variatie binnen de proefvlakken meer dan 80% is van de totale variatie. Het is 
dus de micro-variabiliteit die vooral voorwerp van onderzoek moet zijn. 
Wanneer we de variatie vergelijken tussen de bomen en binnen elk proefvlak rond een 
moederboom (ca 12 opmetingen per boom), dan is ook het variatieaandeel binnen een 
boomproefvlak veel groter dan tussen de bomen (tabel 3.4).  

 
Tabel 3.3. Analyse van de variatiecomponenten tussen en in de observatieproefvlakken 
(N=aantal analyses) 

Variabele N Eenheid Gem SD 
binnen 

proefval
kken 

SD Tot % variatie 
tussen 

proefvlakken 

% variatie 
binnen 

proefvlakken  

P5G 588 MPa 0.89 0.43 0.47 17 83 
P10G 588 MPa 1.28 0.54 0.57 11 89 
P20G 588 MPa 1.66 0.62 0.66 11 89 

P3MPa 565 cm -29 16.7 18.5 18 82 
 
Dit geeft aan dat de compactie reeds behoorlijk varieert op een schaal van enkele meter en 
dat het heel moeilijk is om deze compactie met een hoge resolutie afdoend in kaart te 
brengen.  
 
Tabel 3.4. Analyse van de variatiecomponenten tussen en in de boomproefvlakken (N=aantal 
analyses) 

Variabele N Eenheid Gem SD 
binnen 

proefval
kken 

SD Tot % variatie 
tussen boom-
proefvlakken  

% variatie 
binnen boom-
proefvlakken  

P5G 588 MPa 0.89 0.40 0.47 28 72 
P10G 588 MPa 1.28 0.49 0.57 24 76 
P20G 588 MPa 1.66 0.56 0.65 26 74 

P3MPa 565 cm -28.7 15.8 18.4 26 74 
 
Wanneer de observatieproefvlakken onderling worden vergeleken blijkt dat in de bovenste 5 
cm OP 4 het meest compact is en OP 7 en 10 het minst (figuur 3.18). Dezelfde patronen 
komen ongeveer terug voor de lagen 0-10 en 0-20 cm (figuren 3.19 en 3.20), alhoewel de 
rangschikking voor sommige bestanden (OP5 & OP7) kan variëren. Wanneer de ‘notched’ 
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boxplots (blauwe delen van de boxplot) niet overlappen zijn er significante verschillen tussen 
de plots. Zo verschillen de proefvlakken OP3 en OP4 significant voor de 4 variabelen  
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Figuur 3.18. Gemiddelde penetratieweerstand (MPa) in de bovenste 5 cm van de minerale 
bodem; de mediaan is aangeduid als de horizontale volle lijn, 1e en 3e kwartielen als punt-
streep lijnen  
niettegenstaande deze plots slechts 100 m van elkaar liggen. OP4 behoorde wel tot de ‘libre 
passage’ voor de ruiters, net als OP5, OP8 en OP9. Deze laatste twee vertonen ook vrij 
hoge waarden bij de 0-20 cm laag. 
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Fig 3.19. Gemiddelde penetratieweerstand (MPa) in de bovenste 10 cm van de minerale bodem; 
de mediaan is aangeduid als de horizontale volle lijn, 1e en 3e kwartielen als punt-streep lijnen 
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Fig 3.20. Gemiddelde penetratieweerstand (MPa) in de bovenste 20 cm van de minerale bodem; 
de mediaan is aangeduid als de horizontale volle lijn, 1e en 3e kwartielen als punt-streep lijnen 
 
De diepte van de 3MPa wortelgrens is het grootst op de hellingsproefvlakken (OP2, OP5 en 
OP10). Zij verschillen significant van de andere proefvlakken, maar dat heeft te maken met 
de ‘gewonnen’ diepte van een verticaal ingebrachte penetrograaf zoals reeds hoger vermeld.  
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Fig 3.21. Diepte (cm) waarop 3MPa penetratieweerstand wordt bereikt per plot. de mediaan is 
aangeduid als de horizontale volle lijn, 1e en 3e kwartielen als punt-streep lijnen 
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De variatie tussen de bomen en in de boomproefvlakken (variabele boxlengte) verschilt in 
hoge mate zoals aangetoond wordt in figuur 3.22. Extremen op boomniveau beïnvloeden de 
uitgemiddelde waarnemingen op bestandniveau, zodat interpretatie met de grootste 
omzichtigheid dient te gebeuren.  
 
Verder onderzoek inzake de compactie, met integratie van resultaten van de lokale 
penetrograafmetingen, moet toelaten een inzichtelijk beeld te verwerven in de problematiek 
van compactie in functie van de natuurlijke verjonging. Relaties met het voorkomen van 
verjonging zijn moeilijk te leggen gezien de grote microvariabiliteit. 
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Fig 3.22. Boxplot per boom (12 waarnemingen). De grote variatie tussen de bomen en in de 
boomproefvlakken inzake gemeten compactie  is duidelijk en maakt interpretatie naar impact 
op zaailingen bijzonder moeilijk. 
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3.1.1.7. Ruimtelijke microvariabiliteit van de penetratieweerstand  
 
De microvariatie van de topsoil-compactie is bijzonder hoog. In de figuren 3.23 en 3.24 zijn 
lineaire variogramgegevens opgenomen van de ruimtelijke variatie binnen de 
observatieproefvlakken OP3 en OP4. De horizontale stippellijn duidt de totale variantie aan 
van de 60 waarnemingen binnen het proefvlak. De blauwe lijn het lineaire variogrammodel. 
De helling (slope) van deze lijn en het intercept (nugget) is voor elk proefvlak weergegeven 
in tabel 3.5.  Elk punt met n waarnemingen (dataparen aangegeven door cijfer) geeft de 
semivariantie weer van meetpunten op een welbepaalde afstand (m) van elkaar verwijderd.  
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Fig 3.23. Lineair variogram van 0-5 cm 
penetrogegevens van plot OP3 

Fig 3.24. Lineair variogram van 0-5 cm 
penetrogegevens van plot OP4 

 
De variogrammen geven aan dat meetpunten die op korte afstand van elkaar zijn gelegen (< 
1 m) reeds een hoge mate van variatie hebben. Het aandeel van de submeter variance  t.o.v. 
de variatie van het gehele plot (microvariance ratio) is gemiddeld 82%. De analyse is 
gebaseerd op 90 dataparen < 1m en meer dan 600 dataparen voor het gehele proefvlak. 
Het nugget effect is voor de observatieproefvlakken gemiddeld 0.138 of 73% van de totale 
variantie. Dit komt overeen met een lokale fout (meetruis+microvariatie) van 0.37 MPa.  
 
De slope van de lineaire variogrammen is ook zeer laag. Op proefvlak OP7 is die zelfs nul 
wat wijst op totale ruimtelijke onafhankelijkheid van de penetratiewaarden in de bovenste 5 
cm. Op OP3 is die ruimtelijke onafhankelijkheid op te merken binnen 30 m. Op OP4 is ook 
grote variatie waar te nemen binnen de 20 m afstand.  
Door het hoge nugget effect kunnen gefitte modellen weinig verklaren en is het maken van 
continue kaarten (met bvb krigingtechnieken) voor die variabele (CI van 0-5 cm) weinig 
zinvol. 
 
Het nugget effect is opgebouwd uit 2 componenten: (i) meetnauwkeurigheid van het toestel 
en (ii) de ruimtelijke micro-variatie van die variabele. Het proefopzet laat niet toe deze exact 
uit elkaar te halen. De gebruikte penetrologger heeft echter een theoretische 
meetnauwkeurigheid van 0.01 MPa en een effectieve nauwkeurigheid van misschien 0.05 
MPa.  Vermits de nugget gemiddeld 0.37 MPa is (0.44 MPa voor alle waarnemingen), is die 
wellicht voor een groot deel te wijten aan ruimtelijke microvariatie. 
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Tabel 3.5. Lineaire variogramgegevens voor de penetratieweerstand van de opperbodem (0-5 
cm) 
OP Slope Nugget  Submeter 

variance 
Total  

plot variance 
nugget 

ratio 
microvariance 

ratio 
1 0.00127 0.0569 0.0604 0.0911 0.62 0.66 
2 0.00109 0.0920 0.0726 0.0996 0.92 0.73 
3 0.00329 0.1242 0.1527 0.2399 0.52 0.64 
4 0.00199 0.1250 0.0906 0.1579 0.79 0.57 
5 0.00190 0.0522 0.1023 0.1397 0.37 0.73 
6 0.00182 0.1664 0.1763 0.2282 0.73 0.77 
7 0.00000 0.1516 0.1316 0.1506 1.01 0.87 
8 0.00140 0.2998 0.3367 0.3048 0.98 1.10 
9 0.00152 0.2454 0.3737 0.3320 0.74 1.13 

10 0.00072 0.0728 0.1148 0.1151 0.63 1.00 
ALL 0.00001 0.1910 0.1818 0.2192 0.87 0.83 

 
Deze microvariatie is te verklaren door verschillen in bodemstructuur, organisch materiaal, 
wortelgangen, lokale compactieplaatsen (sleep- en wielsporen), etc. Deze zeer lokale 
verschillen in compactie zijn een goede zaak voor de zaailingen. Dit betekent dat de 
compactie niet homogeen voorkomt en dat sommige zaailingen kansen hebben om in de 
bodem door te dringen.  
Op het Explofor proefvlak werd voor een zeer groot aantal penetrometingen (n=736) ook een 
variogram berekend voor de CI van de bovenste 20 cm (figuur 3.25). Dit model toont een 
nugget van 0.15 of omgerekend 0.39 MPa. Dit is zeer analoog aan de hogervermelde nugget 
voor de CI van 0-5 cm. De sill van het variogram die een maat is voor de maximale variatie 
heeft een semivariantie van 0.38 en bedraagt dus omgerekend 0.62 MPa. De nugget/sill 
verhouding (N/S) geeft de proportie weer van de korte-afstand variabiliteit die niet kan 
beschreven worden door een geostatistisch model. Op Explofor bedraagt de N/S voor de 
CI20 cm 0.39 wat aangeeft dat 39% van de variatie niet kan verklaard worden. In de literatuur 
echter worden N/S ratio’s > 0.60 geëvalueerd als een maat voor een zwakke ruimtelijke 
structuur, 0.2-0.6 als matig en < 0.2 als sterk. Met een matige ruimtelijke structuur kan het 
Explofor gebied redelijk goed in kaart gebracht worden voor de variabele CI20 cm. 
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Fig 3.25. Kwadratisch variogram van gemiddelde CI 0-20 cm voor het Explofor proefvlak. De 
getallen bij de datapunten zijn aantal dataparen. 
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De range bedraagt 34 m wat betekent dat twee willekeurige observatiepunten met een 
tussenafstand kleiner dan 34 m enige ruimtelijke afhankelijkheid vertonen voor die 
bodemvariabele. Verder dan 34 m zijn de waarnemingen ruimtelijk onafhankelijk. Met een 
systematisch grid met tussenafstanden van 20 m moet dit afdoend te karteren zijn. Gezien 
het nugget effect is een klasse-indeling van de CI20 cm maar zinvol in stappen van 0.5 MPa 
(figuur 3.26). 
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Fig 3.26. Compactiekaart van Explofor verkregen door kriging van de CI 0-20 cm 
 
Voor de diepte van de 3 MPa grens werd eveneens een variogram bepaald (figuur 3.27). 
Een sferisch model gaf de beste fit. Dit model toont een nugget met semivariantie 84 of 
omgerekend 9.2 cm. Microvariatie en meetruis zijn dus ongeveer 10 cm, wat dus kan 
beschouwd worden als de effectieve resolutie van de dieptebepaling.  
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Variogram 3 MPa depth
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Fig 3.27. Sferisch variogram van 3MPa dieptebepaling in Explofor proefvlak. De getallen bij de 
datapunten zijn aantal dataparen. 
  
De sill van het variogram heeft een semivariantie van 138. De lengte bedraagt 27 m wat 
kleiner is dan voor de CI20 cm, maar ook hier volstaat een 20 m sampling interval wellicht om 
deze variabele afdoend in kaart te brengen. De N/S ratio voor de 3 MPa diepte bedraagt 
0.61 wat staat voor een zwakke spatiale structuur. Het accuraat in kaart brengen van die 
variabele vereist dus een hoog aantal waarnemingen of een gevoeliger meetmethode die de 
meetruis (nugget) aanzienlijk kan beperken. De hoge lokale variatie is duidelijk waarneem-  

Surfer plot of 3 MPa depth on Explofor
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Fig 3.28. Surfer 3D kaart van de 3MPa diepte in het Explofor proefvlak (begrensd door rode 
lijn). Buiten de rode lijn zijn geen metingen verricht. 
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baar in figuur 3.28. Deze illustratie geeft aan hoe variabel de bewortelbare diepte is in een op 
het eerste zicht heel homogene bosbodem. Afhankelijk van de plaats waar de zaailing 
terechtkomt kan die doordringen van slechts 10 tot meer dan 50 cm diepte. 
 
 
 
3.1.1.8. Variabiliteit van de penetratieweerstand met de diepte 
 
De gemiddelde penetratieweerstand neemt gradueel toe met de diepte (figuur 3.30). De 
variatie echter neemt af met de diepte (figuren 3.29 en 3.30). De mate van variatie is ook 
functie van het type penetrometer (conuseigenschappen, druksnelheid, e.d.) en de 
bodemeigenschappen op het moment van staalname (voornamelijk vochttoestand). Het 
verloop van de variatiecoëfficiënt bij metingen verricht met de Penetrologger (Eijkelkamp) 
verschilt met deze van de Penetromobiel (Gembloux). De verklaring van de toenemende CV 
bij de Penetromobiel (met piek op 5 cm) is wellicht te verklaren doordat er standaard 
gemeten wordt vanaf de top van de strooisellaag, in tegenstelling tot de penetrologger die 
meet vanaf de minerale bodem (na wegschrapen strooisellaag). 
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Figuur 3.29. Variatiecoefficient penetratieweerstanden 
in functie van de diepte op proefvlak ZON2 gemeten 
met de penetrologger (n=192 profielen) 

Figuur 3.30. Gemiddelde en variatiecoefficient 
penetratieweerstanden in functie van de diepte op 
Explofor gemeten met de penetromobiel (n= 46 prof) 

 
De variatie van de penetratieweerstanden is zeer hoog in de bovenste 10 cm en neemt dan 
gradueel af met de diepte. Met de penetrologger werden CV’s gemeten boven de 100% in de 
bovenste 10 cm, terwijl de Penetromobiel-metingen max 92 % haalden. Op 50 cm diepte is 
de CV van de penetrologger ca 50% terwijl die met de Penetromobiel slechts 17% is. De 
penetrologger meet op 80 cm diepte nog steeds een 30 % variatie. 
 
Aangenomen wordt dat de meetprecisie van de penetromobiel hoger is dan de 
penetrologger, vermits een machinaal systeem beter met constante kracht de conus in de 
bodem kan duwen.  
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3.1.2. Bulk densiteit 
 
Het verloop van de bulk densiteit (ρb) met de diepte wordt weergegeven in figuur 3.31. De 
variatie is bijzonder groot in de topsoil alwaar de ρb varieert tussen de 0.2 en 1.5 Mg.m-3. 
Deze variatie is sterk gerelateerd met de variatie aan organisch materiaal (De Vos, 2005) 
enerzijds, en de variatie in compactiegraad anderzijds.  Vanaf 30 cm diepte waar de textuur 
B horizont begint, is deze variatie geringer en begrepen tussen de 1.25 en 1.75  Mg.m-3. 
 
De variatiecoëfficient is ca 30 % van 0 tot 10 cm diepte, 19 % van 10 tot 20 cm diepte en 
daalt verder tot maximum 10 % beneden de 50 cm. 
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Figuur. 3.31. Variatie van bulk densiteit met de diepte (n=116) voor alle Zoniënproefvlakken.  
 
 
Wanneer de bulk densiteit stijgt, stijgt ook de penetratieweerstand. Een algemeen lineair 
verband is weergegeven in figuur 3.32.  
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Figuur 3.32. Algemene relatie tussen Cone 
index (penetratieweerstand) en bulk densiteit 

 
In een onbewerkte Zoniënbodem domineren ρb-waarden boven de 0.8 Mg.m-3 voor de 0-10 
cm opperbodem. Na bewerking liggen de meeste  ρb-waarden onder de 0.8 Mg.m-3 (figuren 
3.33 en 3.34). Deze scheidingswaarde komt volgens figuur 3.32 goed overeen met de 1 MPa 
penetratieweerstand.   
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Figuur 3.33. Histogram van BD waarnemingen tussen 0 
en 10 cm diepte  in niet bewerkte proefvlakken (n=65) 
 

Figuur 3.34. Histogram van BD waarnemingen tussen 
0 en 10 cm diepte  in gefreesde proefvlak (BP3) (n=25) 

 
In een gefreesde Zoniënbodem is de ρb gemiddeld 0.57 Mg.m-³ (CI95%[0.48,0.65] terwijl in 
een niet bewerkte bodem dit voor dezelfde diepte 0.98 Mg.m-3 (CI95%[0.90,1.05]  is. De 
verschillen zijn dus significant.  
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3.1.3. Visuele waarneming in profielputten 
 
Om de compactiemetingen goed te kunnen begrijpen en interpreteren is het essentieel te 
weten wat men meet. Een studie van het bodemprofiel is daarvoor onontbeerlijk.  
 
De Zoniënbodem is ontwikkeld in een leemdek met een variabele dikte (0-6 m), 
oorspronkelijk bestaande uit kalkrijke loess. Op de hellingen waar het leemdek ontbreekt, 
dagzoomt Brusseliaan zand waarop men overwegend naaldhout heeft aangeplant. Onder 
het Brusseliaan bevindt zich een Ieperiaan klei waarboven het permanent grondwater tafelt. 
Dit water uit zich in permanente bronniveaus ter hoogte van de valleien op ca 60 m boven de 
zeespiegel. De meeste standplaatsen zijn echter gelegen tussen de 80 en 115 m en zijn dus 
grondwateronafhankelijk.  Standplaatsen hoger dan 100 m kunnen evenwel een klei-zand 
substraat vertonen gekend als Tongeriaan, waarop een tijdelijke stuwwatertafel kan 
ontstaan, vooral in de depressies. De globale hydrologie wordt getypeerd door ca 850 mm 
neerslag op jaarbasis, waarvan naar schatting 600 mm verdampt en 250 mm percoleert in de 
bodem. 
 
Het dominante bodemtype is volgens de Belgische bodemkartering een Abc bodem, een 
goed gedraineerde leembodem gekenmerkt door een textuur-B horizont. Deze klei-
illuviatiehorizont (Argic B) vertoont duidelijke, veelal afgebleekte, tongen die sterk verdichte 
polygonen omzomen (figuur 3.35).  
De aanwezigheid van basische kationen in de topsoil is heel laag (‘dystric’), vandaar dat de 
bodem volgens de internationale ‘World Reference Base’ getypeerd wordt als een Dystric 
Albeluvisol. Luvisol slaat op de klei illuviatie en ‘albe’ (=wit) op de gebleekte kleur van de 
eluviatiehorizont. 
 

 
Figuur 3.35. Dominant bodemtype in Zoniënwoud: een Dystric Albeluvisol 
(Abc bodem) met duidelijke afgebleekte tongen en een klei-illuviatiehorizont 
(Argic B). 
 
In de afgebleekte E(luviatie)-horizont vallen vooral de wortels en wortelgalerijen op  (figuur 
3.36). Opmerkelijk was dat de (boom)wortels generatie na generatie door dezelfde galerijen 
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bleken te groeien. In deze galerijen is immers het gehalte aan organische stof hoog door het 
afsterven van oude boomwortels en is de penetratieweerstand gering.  
 

 
Figuur 3.36. Wortelgalerijen in E (bleekgele) horizont. Wortels gebruiken generatie na generatie 
hoofdzakelijk deze wortelgalerijen (tunnels van afgestorven wortels). Merk ook de Fe-Mn 
bandjes op die wijzen op ijzer en mangaan translocatie door verdichting. 
 
Bovendien zoekt ook infiltrerend water de gemakkelijkste weg en is daardoor de 
vochtbeschikbaarheid en de aeratie gunstiger voor wortelgroei dan de compacte minerale 
bodem, die arm is aan organisch materiaal en nutriënten (figuur 3.37).  
 

Figuur 3.37. Wortelpatronen van een afgestorven boom: vertikaal en horizontale sectie (links); 
horizontale sectie (rechts). Merk de lokale accumulatie van organisch materiaal en de scherpe 
afgrenzing met de omgevende compacte bodem op.  
 
Een tweede belangrijke vaststelling is dat de wortels niet voorkomen in de zeer sterk 
verdichte polygonen van de klei-aanrijkingshorizont (Argic B). Enkel via de minder dichte 
‘tongen’ tussen de polygonen kunnen de wortels doordringen tot grotere dieptes. Het zijn 
tevens deze steunwortels die de volwassen Beuken van 40 tot zelfs 50 m hoog verankeren 
en rechtop houden. Bij omgewaaide ontwortelde exemplaren zijn de polygonale patronen in 

 38



de meeste gevallen goed te zien in het wortelstelsel (figuur 3.39). Bovendien zijn de wortels 
niet rond maar afgeplat omdat ze geprangd zaten tussen de polygoonvlakken. 
De wortels die tussen de polygonen doordringen reiken tot aan de kalkgrens. Deze 

e groeiruimte voor wortels is dus fysisch beperkt door een dubbele compactie: enerzijds de 

 

wee 

n 

oor de geringe verstoring door bodemorganismen (bioturbatie) is de compactie in de 
 

uit 
n 

 

decarbonatie-grens situeert zich in Zoniën tussen de 2.5 en 4 m. Op die plaats vinden de 
wortels voldoende fosfor (P), calcium (Ca) en magnesium (Mg) die de hoge boniteit in het 
Zoniënwoud verklaren. 
 
D
antropogene compactie in de opperbodem (0-15 cm) ontstaan door menselijke activiteit van 
pakweg de laatste 300 jaar, en anderzijds een sterk gecompacteerde klei-aanrijkingshorizont
(> 30 cm) wellicht ontstaan door krimpverdichting tijdens de laatste ijstijd (periglaciale 
activiteit) (Langohr & Vermeire, 1982). We typeren deze dubbele compactie als het 
sandwichmodel (figuur 3.38). Wortels zijn dus genoodzaakt te groeien tussen deze t
vormen van verdichting. Dit veroorzaakt heel wat groeiproblemen bij zowel de jonge als 
oudere Beuken en heeft een belangrijke repercussie op de lucht- en waterhuishouding va
de bosbodems in het Zoniënwoud.  
 
D
opperbodem visueel goed waarneembaar. Door oppervlakkige verdichting ontstaat een
zogenaamde ‘traffic pan’ waarbij ‘stagnogley’ verschijnselen waarneembaar worden. Dit 
zich in ijzer- en mangaan bandjes die zich onderaan een sterk afgebleekte laag (ontdaan va
heel wat Fe en Mn) aftekenen (figuur 3.40). Door de zuurstofbeperking na verdichting wordt 
Fe en Mn gereduceerd en kunnen de verbindingen met het infiltrerend water mee 2 tot 15 cm
dieper (verder) migreren.  

 

 
Figuur 3.38. Wortels zitten gevangen tussen 
de “compactie-sandwich”: een compacte 
opperbodem (traffic pan bovenaan) ontstaan 
door anthropogene activiteit  en een compacte
ondergrond (fragipan) wellicht ontstaan na de 
laatste ijstijd. 

 

Figuur 3.39. Boven: wortelpatroon van een 
 windworp. Bemerk de 3D polygoonstructuur

die overeenkomt met de polygonen in de Bt. 
Te zien in de horizontale coupe op 40 cm 
diepte (onder).  
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Bij iets gewijzigde redox-potentiaal oxideren ze terug tot Fe3+ en Mn4+ verbindingen die zich 
aftekenen als respectievelijk roestbruine en zwarte bandjes. Hierbij migreert Mn altijd verder 
dan Fe. Deze gley verschijnselen zijn ook waarneembaar op horizontale coupes rond wortels 
(figuur 3.40, rechts). 
Immers, door de sterke trek- en duwbelasting van de hoge bomen wordt de bodem rond de 
wortels verdicht en treedt hetzelfde proces op, waardoor wortelgley waarneembaar wordt. 
(Langohr, pers. comm.)  
 
Hoe groter de compacterende kracht, hoe dieper (of verder) de bandjes zich aftekenen. Dit 
fenomeen kan dus aangewend worden als een visuele indicator om maatregelen voor 
bodembewerking en decompactie op af te stemmen.    
 
 

Figuur 3.40. Oximorfische fenomenen door translocatie van Fe3+ en  Mn4+ verbindingen. Compactie kan 
visueel geobserveerd worden in de opperbodem door de “traffic pan” (links) en wortel- of 
compessiegley rond oude wortelkanalen (rechts). 
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3.2. Invloed van bodemcompactie op waterhuishouding 
 
3.2.1. Waterretentie en porositeit 
 
In het totaal werden 113 ongestoorde staalnames verricht door middel van Kopecky-ringen 
voor de bepaling van de waterretentiekarakteristiek en de berekening van de porositeit. De 
stalen werden genomen tot 1 m diepte, maar het gros van de stalen (78%) betreffen de 
bovenste 30 cm van de bodem.  
Tabel 3.6. geeft een overzicht van statistische spreidingswaarden van de variabelen die 
berekend werden op basis van de waterretentiekarakteristiek. 
 
Tabel 3.6. Statistische gegevens van de waterretentiedataset (n=113) over alle proefvlakken en 
dieptes heen. 
Variabele Eenheid Min 1e Qu Mediaan Gemiddelde 3e Qu Max 

Diepte(1) cm 0.5 5 11.5 22.9 29.0 95
ρb 

(2) Mg.m-3 0.23 0.97 1.24 1.18 1.44 1.73
Penlab (3) MPa 0.1 0.88 1.46 1.88 2.59 4.5

Ksat(4) cm.dag-1 2 2 47 1815 876 39160
TPV (5) Vol% 35 42 49 51 57 87
θFC (6) Vol% 11 32 37 38 44 65
θwp (7) Vol% 4 18 23 23 27 46

LLWR (8) Vol% 0 11 13 13 16 27
AerPor (9) Vol% 0 5 7 10 12 39

(1) Diepte is hier gemeten vanaf de top van de minerale horizont tot de bovenkant van de Kopeckyring 
(2) Bulk density of schijnbaar soortelijk gewicht 
(3) Penetratieweerstand gemeten in het labo met handpenetrometer; in Kopeckyring bij veldcapaciteit (FC) 
(4) Verzadigde hydraulische conductiviteit gemeten met de permeameter 
(5) Totaal poriënvolume 
(6) Veldcapaciteit  
(7) Verwelkingspunt 
(8) Least Limiting Water Range 
(9) Aeration porosity  

 
De bulk densiteit (ρb) varieert van 0.23 tot 1.73 Mg.m-3 en kan opgedeeld worden in 8 
klassen met een interval van 0.2 Mg.m-3 (figuur 3.35). Lage ρb waarden (< 0.6 Mg.m-3) 
worden vooral vastgesteld in organisch rijke, niet gecompacteerde horizonten van de 
opperbodem. Ook oppervlakkig bewerkte proefvlakken horen hierbij. 
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Figuur 3.41. Gemiddelde poriënvolumes aan niet-beschikbaar water, beschikbaar water en 
luchtporositeit in functie van de bulk densiteit van de Zoniënbodem 
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Bulk densiteiten boven de 0.8 Mg.m-3 vertegenwoordigen stalen met een hoog aandeel aan 
minerale bodemdeeltjes.  
Figuur 3.41 geeft aan dat bij toenemende compactie (hogere ρb) het totale poriënvolume 
daalt van ongeveer 70 naar 40 %. Het niet plantbeschikbare vocht (of dood watervolume) 
varieert hier tussen de 19 en 33 % en daalt gradueel vanaf de ρb klasse 0.6 - 0.8 Mg.m-3. 
Onder deze klasse is er immers een hoger aandeel organisch materiaal en proportioneel een 
lager gehalte aan klei en leemfractie die de microporositeit en bijgevolg het niet-beschikbare 
vochtgehalte sterk bepalen. Het beschikbaar water varieert tussen de 13 tot 18 % en daalt 
lichtjes met toenemende ρb. Wat sterk verandert met toenemende ρb is de luchtporositeit: van 
29 % in de laagste ρb –klasse tot 7 % in de hoogste klasse. Dit is een daling met een factor 4 
! Dit wordt tevens geïllustreerd in figuur 3.42. 
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Figuur 3.42. Afname van de luchtporositeit bij toenemende bulk densiteit. Onder de 10% wordt 
de wortelgroei afgeremd. 
  
De verhoudingen van de poriënvolumes zoals vermeld in figuur 3.41 kunnen ook berekend 
worden per observatieproefvlak (figuur 3.43). Er werd echter vastgesteld dat er significante 
verschillen waren tussen de stalen genomen in de opperbodem (0-10 cm) en de stalen 
genomen tussen 20 en 30 cm diepte (tabel 3.7). Enkel de variabelen penetratieweerstand 
(met labopenetrometer) en de Ksat verschillen niet significant tussen de twee dieptes. De 
gemiddelde bulk densiteit is ongeveer de helft kleiner in de laag 0-10 cm dan in de 20-30 cm. 
Dit resulteert voor de laag 0-10 cm in een 45 % hoger totaal poriënvolume, een 28% hogere 
veldcapaciteit en verwelkingspunt en een 36 % hoger beschikbaar watergehalte. 
Maar de luchtporositeit stijgt ook hier het meest (> factor 2).  
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Tabel 3.7. Gepaarde t-test tussen de gemiddelden van de  variabelen gemeten op 0-10 cm 
versus 20-30 cm.   

Variabele Eenheid Diepte 0-10 cm Diepte 20-30 cm P value 
ρb Mg.m-3 0.70 1.35 0.000*** 
Pengem MPa 1.28 1.78 0.0526NS 

Ksat cm.dag-1 745 2531 0.29 NS 
TPV Vol% 61 42 0.0000*** 
θFC Vol% 37 29 0.0007*** 
θwp Vol% 23 18 0.0024** 
AW Vol% 15 11 0.0001*** 
LLWR Vol% 15 11 0.0000*** 

Bovenste limiet Vol% 37 29 0.0002*** 
Onderste limiet Vol% 23 18 0.0024** 

AerPor Vol% 19 9 0.0004*** 
 
 
Uit figuur 3.43 valt te besluiten dat het plant onbeschikbare of dood watervolume steeds 
hoger is dan het nuttige watervolume, althans voor de bovenste 30 cm van de bodem. Het 
volume aan luchtporiën is soms groter dan het doodwater volume (proefvlakken OP8 en 
OP9) , maar steeds kleiner dan het totale waterbergingsvolume (AW+UW).  
Op proefvlak OP6 worden de laagste luchtbergingsvolumes geregistreerd. Dit is wellicht te 
wijten aan de gemiddeld hoge bulk densiteit die in dat proefvlak werd gemeten op beide 
dieptes.   
 
Tabel 3.8. Significantieniveaus van een ANOVA-test voor de factoren Proefvlak en Diepte (0-10 
cm vs 20-30 cm) en hun interactie op de respons variabelen (N.S. is niet significant) 
 

Response 
variabele 

Proefvlak Diepte  Interactie 

ρb N.S. 0.0000*** N.S. 
Pengem N.S. N.S. N.S. 
Ksat N.S. N.S. N.S. 
TPV N.S. 0.0000*** N.S. 
FC N.S. 0.0000*** N.S. 
θwp N.S. 0.0003*** N.S. 
AW N.S. 0.0000*** N.S. 
LLWR N.S. 0.0000*** N.S. 

Bovenste limiet N.S. 0.0000*** N.S. 
Onderste limiet N.S. 0.0003*** N.S. 

AerPor 0.0273* 0.0001*** N.S. 
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Figuur 3.43. Gemiddelde poriënvolumes aan niet-beschikbaar water (zwart), beschikbaar water 
(geblokt) en luchtporositeit (blanco) voor de observatieproefvlakken en voor twee dieptes. 
Error bars zijn SEM. 
 
De verschillen tussen de water- en luchtbergingsvolumes zijn aanzienlijk. Er is meer variatie 
in luchtbergingsvolume dan in waterbergingsvolume tussen de proefvlakken. Zo is op 
proefvlak OP 8 het luchtbergingsvolume dubbel zo groot als op proefvlak OP6.  
 
3.2.2. Vochtregime en vochtbeschikbaarheid 
 
In de periode 02.04.03 tot 13.04.04 werden 5000 bodemvochtmetingen uitgevoerd op 10 
transekten. Elk transekt was gelegen nabij moederboom 1 van elk observatieproefvlak. Op 
elk proefvlak werden dus 500 vochtmetingen uitgevoerd doorheen een volledig jaar. 
Binnen elk transekt gebeurde de vochtmeting steeds op twee dieptes: van 0-10 cm en van 
20-30 cm, dus op gemiddeld 5 en 25 cm diepte (figuren 3.44 tot 3.53). 
Het vochtgehalte op 5 cm diepte varieert grosso modo tussen de 50 vol% in de natste 
periode tot 15% in de droogste periode. Op 25 cm is dit algemeen tussen de 40 en 20 vol% 
en is het verloop gelijkmatiger dan in de opperbodem. Op 10 en 20 oktober 2003 werden 
pieken genoteerd, wellicht te wijten aan belangrijke neerslaghoeveelheden rond of tijdens de 
staalnameperiode. Deze pieken zijn ook meer uitgesproken op 5 dan op 25 cm diepte. 
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Figuur 3.44. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP1 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn).  
Op OP 1 en OP 2  is het vochtgehalte van de bovenste laag (0-10 cm) quasi steeds hoger 
dan de diepere laag (20-30 cm). Dit is in tegenstelling tot de proefvlakken  OP 3, 6, 7, 8 en 9 
waar het vochtverloop voor beide lagen ongeveer gelijk is, terwijl voor OP 4 en 5 het 
vochtgehalte op 5 cm diepte lager is dan op 25 cm diepte. Voor OP 5 is dit bijna zeker te 
wijten aan ‘subsurface flow’ op de helling. Dit werd immers vastgesteld aan de hand van 
morfologische eigenschappen van de E horizont. 
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Figuur 3.45. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP2 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
 
In de observatieperiode is het vochtgehalte in de 0-10 cm bodemlaag steeds gelegen boven 
de onderlimiet van de LLWR voor de proefvlakken OP 1, 2 en 10. Dus verwelkingspunt werd 
niet echt bereikt, tenzij eventjes eind augustus en op 20 oktober 2003. Op andere 
proefvlakken wordt wel onder verwelkingspunt geregistreerd en soms voor langere perioden 
(bvb OP 4 van begin augustus tot eind september 2003). Verdroging van de vegetatie én de 
zaailingen is mogelijk in deze perioden. 
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Figuur 3.46 Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP3 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
 
Op 25 cm diepte worden vochtgehaltes onder verwelkingspunt minder frequent geregistreerd 
(lichtjes op OP 1 en OP 8) dan op 5 cm diepte.  
Opmerkelijk is dat de bodems heel vaak boven veldcapaciteit (bovenlimiet LLWR) zitten, 
zowel voor de 5 als 25 cm diepte. Dit betekent dat waterstagnatie kan optreden en de 
bodems ook gevoelig worden voor extra schade door bosexploitatie of betreding. Er is dan 
wel voldoende vocht voor de vegetatie en de bomen beschikbaar, maar wellicht ook te 
weinig lucht voor een goede aeratie (zie verder). 
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Figuur 3.47 Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP4 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
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Figuur 3.48. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP5op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
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Figuur 3.49. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP6 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
 
Een belangrijke periode situeert zich rond midden oktober. In deze periode wordt tijdens 
mastjaren de zaadval verwacht en is bodembewerking met een frees zinvol tijdens de 
zaadval, vooropgesteld dat de bodems niet waterverzadigd zijn. Indien de bodem boven 
LLWR/veldcapaciteit is kan die als nat worden beschouwd en zal bij het frezen de bodem 
dichtgesmeerd worden waardoor de compactiegraad nog erger wordt. Wanneer we voor 
oktober 2003 (in dit geval geen mastjaar) de situatie bekijken, dan is vast te stellen dat in 7 
van de 10 proefvlakken de bodem boven veldcapaciteit was op 10 oktober maar slechts in 2 
van de 10 proefvlakken op 20 oktober. Dit betekent dat de situatie op het moment zelf 
(afhankelijk van actueel neerslagregime) en terreinspecifiek moet bekeken worden.  
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Figuur 3.50. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP7 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
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Figuur 3.51. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP8 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
 
De compactiegevoeligheid van de leembodem in het Zoniënwoud is sterk afhankelijk van zijn 
actueel vochtgehalte. Exploitatie in natte perioden (vochtgehalte boven θFC) leidt tot 
aanzienlijke bodemschade, terwijl exploitatie in droge periodes (vochtgehalte op of boven 
θWP) de minste schade veroorzaakt.  
De figuren 3.44 tot 3.53 zijn richtinggevend voor wat betreft het voorkomen en de duur van 
ideale exploitatieperiodes voor elk proefvlak (‘ideaal’ vanuit het oogpunt 
‘bodemdraagkracht’). Indien het vochtgehalte zich situeert boven de bovenste limiet van 
LLWR is exploitatie te vermijden. In het bereik van de LLWR (vochtige bodem) is 
voorzichtigheid geboden en zullen speciale exploitatierichtlijnen van kracht moeten zijn. Bij 
droge bodem (onder de LLWR – rode lijn) heeft de bodem de meeste weerstand tegenover 
compactie. Deze periode valt echter meestal in het groeiseizoen. Exploitatie is dan meestal 
om andere redenen niet gewenst. 
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Figuur 3.52. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP9 op twee dieptes.  De error bars 
zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de Least 
Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
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Figuur 3.53. Jaarevolutie van het bodemvochtgehalte voor OP10 op twee dieptes.  De error 
bars zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen. De horizontale rode en groene lijn begrenzen de 
Least Limiting Water Range (LLWR) voor 0-10 cm (volle lijn) en 20-30 cm (onderbroken lijn). 
 
Voor een optimale vochtvoorziening voor de zaailingen dient het vochtgehalte zich te 
situeren binnen de LLWR voor elke diepte (tussen de rode en groen gekleurde lijn). Uit de 
figuren 3.44 tot 3.53 valt te besluiten dat in het voorjaar op de meeste plots een 
vochtovermaat te noteren valt, en dus een verluchtingsprobleem. Vanaf augustus wordt de 
kritische ondergrens op veel plots bereikt en is verdroging mogelijk als er geen neerslag het 
vochtdeficit komt aanvullen. 
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3.3. Invloed van bodemcompactie op luchthuishouding 
 
3.3.1. Bodemporositeit 
 
Vergaande bodemcompactie heeft een nefaste invloed op de bodemporositeit. Wanneer de 
poriëngroottes worden onderscheiden zoals beschreven onder hoofdstuk 2.4.1 en uitgezet 
ten opzichte van de bulk densiteit dan zijn enkele lineaire verbanden terug te vinden zoals 
vermeld in figuur 3.54. 
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Figuur 3.54. Variatie van poriëngrootte in functie van bulkdensiteit op basis van 115 
waarnemingen. Lineaire regressierechten geven globale trend aan.   
 
Uit onze dataset blijkt dat de macroporiën (>100 µm) bij toenemende ρb (compactie) het 
meest afnemen. Het verband met de bulk densiteit is hier ook het sterkst (tabel 3.9). Het 
verband met de mesoporiën is niet significant en kan als onafhankelijk van de ρb beschouwd 
worden. Volumes aan micro- en mesoporiën vertonen dan wel weer een significant verband 
met ρb, hoewel het lineaire model slechts beperkt de variatie kan verklaren (max 15% van de 
totale variatie). 
 
Tabel 3.9. Lineaire regressieparameters voor poriënvolumes (n= 115) 

  
 
 
 
 
 
 

Eq Volumeschatting (%) p R² 
1 Macroporiën = 18.106 – 10.459 ρb 0.000*** 0.425 
2 Mesoporiën = 6.292 – 1.214  ρb 0.38 NS 0.0067 
3 Microporiën = 24.179 – 5.923  ρb p<.0001*** 0.126 
4 Matrixporiën =  33.9827 – 9.421 ρb p<.0001*** 0.148 

Belangrijk is dus dat decompactie (ρb verlagen) door bodembewerking, vooral de 
macroporositeit zal verhogen én dus vooral een invloed zal hebben op de bodemaeratie en 
niet zozeer op de redistributie en stockage van bodemvocht.  
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3.3.2. Verloop van luchtgevulde poriënvolume 
 
Hoe compacter de bodem, hoe geringer het poriënvolume. Bij toenemend vochtgehalte zal 
het luchtvolume afnemen en onder de kritische grens van 10 % duiken. In figuur 3.55 werd 
het luchtgevulde poriënvolume gemodelleerd bij diverse bulk densiteiten voor de bovenste 
10 cm van de Zoniënbodem en rekening houdend met het gemiddeld vochtregime 
(gemiddelde over alle OP’s in de observatieperiode). 
Bij een sterk verdichte bodem (ρb = 1.6 Mg.m-3) is slechts in de droge zomermaanden het 
luchtvolume toerijkend, voor de rest van het jaar zit dit volume onder de kritische grens. 
Vanaf een ρb < 1 Mg.m-3 is over het gehele jaar het luchtvolume toerijkend en zullen er 
normaal geen bodemaeratieproblemen optreden.  
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Figuur 3.55. Jaarevolutie van het gemiddeld bodemluchtvolume voor de bodemlaag 0-10 cm 
berekend voor diverse bulk densiteiten (0.6 tot 1.6 Mg.m-3). De horizontale rode lijn geeft het 
kritische luchtvolume aan onder dewelke problemen met de luchthuishouding optreden. 
 
Voor de laag 20-30 cm garandeert een ρb van < 1.4 Mg.m-3 reeds een voldoende 
bodemverluchting (figuur 3.56).  
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Figuur 3.56. Jaarevolutie van het gemiddeld bodemluchtvolume voor de bodemlaag 20-30 cm 
berekend voor diverse bulk densiteiten (0.6 tot 1.6 Mg.m-3). De horizontale rode lijn geeft het 
kritische luchtvolume aan onder dewelke problemen met de luchthuishouding optreden. 
 
Indien na bodembewerking de ρb in de bovenste 30 cm lager is dan 1 Mg.m-3, wat technisch 
goed haalbaar is (zie figuur 3.34), dan is een voldoende bodemverluchting verzekerd. 
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4. Discussie 
 
 
4.1. Vaststelling van bodemcompactie 
 
Bodemcompactie of bodemverdichting kan begrepen worden als het samendrukken van 
bodembestanddelen door externe krachten, waardoor de bodemdichtheid (ρb) en de 
penetratieweerstand (bodemsterkte, eng: ‘soil strength’) toeneemt en het totale poriënvolume 
afneemt vooral ten koste van de macroporiën. Algemeen neemt bij compactie het totale 
vochtgehalte en de veldcapaciteit (θFC) toe, terwijl luchtvolume, waterinfiltratiesnelheid en 
verzadigde hydraulische conductiviteit (Ksat) afnemen (Greacen and Sands, 1980). 
Bijgevolg kan oppervlakkige (of subsurface) runoff toenemen waardoor de boomgroei kan 
verminderen door beperkte waterbeschikbaarheid (Siegel-Issem, 2005). Deze boomgroei 
kan evengoed beperkt worden door een gelimiteerd bewortelbaar volume of een slechte 
luchthuishouding. 
 
In deze studie werd compactie vooral vastgesteld door metingen van de bodemsterkte en de 
bodemdichtheid, respectievelijk aan de hand van een penetrometer en ongestoorde 
staalnames met Kopeckyringen. Daarenboven werd door profielbeschrijvingen getracht deze 
metingen te associëren met pedogenetische horizonten en pedomorfologische attributen 
teneinde de specifieke toestand van de Zoniënbodem goed te begrijpen.  
 
4.1.1. Penetratieweerstanden 
 
De penetratieweerstand of bodemsterkte is een belangrijk gegeven, omdat dit de weerstand 
tegen bodemcompactie aangeeft alsook de weerstand voor wortelpenetratie. Dit in 
tegenstelling tot bulk densiteit (ρb), ook een compactiemaat, maar een maat die slechts 
weinig vertelt over de effectieve weerstand.  
De bodemfysische achtergronden voor het begrijpen van penetratieweerstandsgegevens bij 
bosbodems kan men nalezen in het review artikel van Greacen and Sands (1980). Een 
belangrijk praktisch gegeven die deze auteurs vermelden is dat een compacterende druk σ 
(bvb 150 kPa van een wiel van een exploitatiemachine), een ongeveer tienmaal (10σ = 1500 
kPa) hogere penetratieweerstand zal veroorzaken in een bosbodem na het optreden van een 
evenwichtstoestand.  Een (gecumuleerde) druk van 300 kPa zal dus uiteindelijk leiden tot 
een penetratieweerstand van 3MPa die kritisch is voor de groei van plantenwortels. De 
uitgeoefende drukken per oppervlakte-eenheid zullen dus belangrijk zijn, evenals de duur en 
de herhaling van die druk op de bosbodem. Eenmaal de bodem sterk is gecompacteerd 
waardoor de penetratieweerstand is opgelopen tot boven de (3 à 4 MPa), zullen bijkomende 
weerstandsverhogingen eerder beperkt zijn. Dit fenomeen volgt de wet van de afnemende 
meeropbrengst. Dit werd vastgesteld in de figuren 3.14 en 3.15, waarbij na exploitatie, geen 
meetbare extra weerstandsverhoging meer optrad.  Anderzijds zijn deze sterk 
gecompacteerde bodems dan wel beter en efficiënter berijdbaar, maar daar tegenover staat 
dat ze hun ecologische functies niet naar behoren kunnen vervullen. 
 
Boomwortels zelf kunnen drukken uitoefenen in de grootte orde van 50-150 kPa. Hoe 
zandiger de bodem, hoe beter de wortels hogere weerstanden (tot zelfs 5 Mpa) kunnen 
tolereren, omdat ze tussen de zandkorrels kunnen elongeren (Goris et al, 2005). 
 
In de opperbodem (Ah hor) werden penetratieweerstanden tussen de 0.5 en 1.3 MPa 
waargenomen. In de E-horizont was dit vaak begrepen tussen de 2.3 en 3.6 MPa en in de 
klei-aanrijkingshorizont varieerde dit van 3.6 tot 7.5 MPa. Zelfs in de biologisch actieve laag 
(E hor) is de weerstand hoog, zodat de wortels vooral in de wortelgalerijen moeten 
ontwikkelen, in ‘cracks’ ontstaan na krimp/zwel of tijdens heel vochtige bodemcondities, 
wanneer de weerstand relatief mindert. In de polygonen waar de weerstand 6 MPa en meer 
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kan bereiken is wortelgroei nagenoeg onmogelijk. Deze polygoonblokken zijn te beschouwen 
als een ‘closed box’ voor wortels (Langohr 1993, Langohr en Mikkelsen 2001). 
 
Een kritische penetratieweerstand waarbij wortels niet in staat zijn door een bodemlaag te 
dringen is niet eenduidig gedefinieerd in de literatuur. Ide et al (1982) spreken reeds van 
compactie bij landbouwgewassen vanaf 2,5 MPa en duidelijke groeiremmingen vanaf 3 MPa. 
Greacen and Sands (1980) stellen dat voor de meeste boomsoorten en bodemtypes geldt 
dat de kritische grens voor wortelgroei 2.5 MPa is. Hakansson en Lipiec (2000) vermelden in 
hun literatuurstudie dat heel wat auteurs een penetratieweerstand van 3 MPa aannemen als 
kritische grens voor bodemaeratie en doorwortelbaarheid. Siegel-Issem (2005) vermeld dan 
weer dat reeds vanaf 2 MPa de wortelgroei van bosbodem significant gelimiteerd kan 
worden. Deze literatuurgegevens rechtvaardigen de opdeling in 4 klassen zoals weergeven 
in figuur 3.7, waarbij geen penetratieproblemen verwacht worden in de klassen 1 en 2 kleiner 
dan 2 MPa, en toenemende problemen bij klassen 3 en 4 respectievelijk tussen 2 en 3 en > 
3 MPa. Na bodembewerking bleek de losgewerkte bodem vooral in klasse 1 te vallen (< 1 
MPa). Diezelfde klasse domineerde bij niet gecompacteerde bodems (fig 3.8) in Meerdaal, 
Hallerbos en Brakelbos. Hetzelfde werd vastgesteld door De Bruycker (1984) in het Bois de 
l’Hôpital in Nijvel. In een niet verstoord getuigeperceel was de CI < 1 MPa tot 30 cm diepte. 
Een geëxploiteerd perceel en een voetpad vertoonden een gemiddelde CI tussen 1 en 2 
MPa. De verhouding van het aantal waarnemingen van klasse 1 tegenover het totaal aantal 
penetratiemetingen is een goede maat voor de compactiegraad van een gegeven gebied. 
Gezien de grote ruimtelijke variabiliteit (hfdst 3.1.1.5) zijn een groot aantal metingen nodig 
(bvb 60) wil men een voldoende precisie bekomen voor het vergelijken van de CI tussen 
verschillende bestanden binnen Zoniën. 
 
 
4.1.2. Bulk densiteit en porositeit 
 
Het meten van ongestoorde bodemmonsters geeft waardevolle informatie over de schijnbare 
dichtheid van de bodem en het poriënvolume. Bij compactie neemt de bulk densiteit (ρb) toe 
en neemt het poriënvolume af. Froehlich (1973) vermeldt een toename na bosexploitatie van 
30 % ten opzichte van een niet verstoord referentieperceel. De USDA forest service neemt 
een drempelwaarde van 15% ρb-toename aan als norm voor bodemcompactie na exploitatie 
(Block et al, 2002). Boven deze drempel zouden er nadelige effecten optreden voor de 
standplaatsproductiviteit. 
 
In Zoniën komen ρb waarden van 1.4 Mg.m-3 en meer frequent voor (Van Middelem, 1984). 
Kairiukstis & Sakunas (1989) melden reeds ongunstige bodemcondities voor bosontwikkeling 
bij een compactie groter dan 1.15 Mg.m-3. Voor naaldhoutzaailingen (Douglas, Oostenrijkse 
Den en Grove Den) wordt wortelpenetratie kritisch in de range 1.4 -1.8 Mg.m-3 (Heilman, 
1981; Zisa et al 1980 en Faulkner and Malcolm 1972).  Bowen (1981) meldde een 
belangrijke impakt van de textuur op de kritische bulk densiteit voor wortelgroei.  Algemeen 
zullen zwaardere gronden (in casu leem- en kleigronden) bij lagere ρb-waarden de 
wortelgroei afremmen dan op zandgronden. Hij stelt dat op ‘clay loam’ gronden de 
wortelgroei reeds significant werd beperkt bij een ρb van 1.55 Mg.m-3. Coder (2000) geeft 
aan dat voor een silt loam textuur (zoals in Zoniën) de wortelgroeibeperkende ρb in de buurt 
ligt van 1.45 Mg.m-3 In tegenstelling tot zuivere leemgronden bieden compacte kleigronden 
via hun krimpscheuren vaak meer mogelijkheden voor wortelpenetratie. Volgens Hildebrand 
(1989) wordt verjonging van Beuk reeds geremd vanaf een ρb van 1.2-1.3 Mg.m-3. Bij 
dichtheden > 1.35 Mg.m-3 kunnen de kiemwortels met de grootste moeite in de bodem 
dringen.   
De door ons gemeten bulkdensiteit varieerde algemeen van 0.8 tot 1.73 Mg.m-3 waarbij de 
hoogste waarden uiteraard in de compacte klei-aanrijkingshorizont werden aangetroffen.  
Analoog aan de CI is ook ρb in 4 klassen in te delen voor de 0-20 cm laag van een 
leembodem (silt loam) op basis van onze eigen gegevens en de literatuurgegevens. Klasse 1 
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(ρb ≤ 0.8 Mg.m-3) vertegenwoordigt niet gecompacteerde bodems of recent bewerkte 
bosbodems. Klasse 2 (0.8 ≤ 1.2 Mg.m-3),  klasse 3  (1.2 ≤ 1.4 Mg.m-3) en klasse 4 (1.4 ≤ 1.6 
Mg.m-3) vertegenwoordigen toenemende compactie waarbij boven klasse 3 de luchtgevulde 
porositeit onder de 10% daalt en in klasse 4 effectieve doorwortelingsproblemen te 
verwachten zijn.  
 
Boomsoorten reageren verschillend op bodemverdichting. Algemeen echter zijn Beuk en 
Fijnspar zeer gevoelig voor oppervlakkige bodemverdichting, ondermeer omdat ze een 
oppervlakkig wortelstelsel hebben (Van Middelem, 1984) en een beperkt vermogen om 
geringe zuurstof reserves in de bodemlucht (< 10%) of te hoge CO2-concentraties (> 1%)  te 
tolereren. Het zuurstofgehalte moet ongeveer 20% zijn ter hoogte van de worteltop. 
Daarentegen kunnen zuurstofconcentraties tot 10% volstaan om respiratie van ouder 
weefsel te onderhouden (Waisel et al. 1996). Zaailingen en jonge planten, die een hoog 
aandeel hebben aan jong weefsel, hebben dan ook nood aan meer zuurstof en zullen sneller 
lijden aan O2 gebrek dan oudere planten.  
 
Op basis van Kopeckyringen werd in het laboratorium de bulk densiteit bepaald en op 
sommige stalen de waterrententiecurve (pF) en de verzadigde hydraulische conductiviteit 
(Ksat). Deze gegevens verschaffen informatie over de porositeit (cf Hfst 2.4.1) en het 
vochtleverend vermogen van de bodem.  
De totale porositeit van de Zoniënbodem (0-30 cm) is beperkt en varieert tussen de 33 en 47 
% van het totale bodemvolume. Belangrijk is hierbij de diameterverdeling van de poriën: 
macroporiën (diameter > 100 µm)  staan in voor de bodemverluchting en de drainage, 
mesoporiën (30-100 µm) voor de redistributie van water en microporiën (0.2-30 µm) voor de 
stockage van water. Matrix poriën kleiner dan 0.2 µm bevatten water dat niet beschikbaar is 
voor planten. Het niet beschikbaar water neemt een zeer aanzienlijk aandeel in.  
 
Een luchtgevuld poriënvolume van minder dan 10% wordt in de literatuur vaak als kritisch 
bestempeld (Siegel-Issem et al., 2005). Door het vochtregime (Hfdst 3.3.2) verandert 
uiteraard de verhouding tussen water en lucht in de aanwezige poriënruimte. Deze laatste is 
kleiner wanneer de bodem verdicht werd. Specifiek voor Zoniën blijkt dat wanneer de ρb < 1 
Mg.m-3 voor de 0-10 cm laag en ρb < 1.4 Mg.m-3 voor de 20-30 cm laag er meer dan 10%  
luchtgevuld volume gegarandeerd is. Coder (2000) echter vermeldt  dat bij silt loam bodems 
niet 10 maar 17% ‘air-pore space’ zou moeten voorzien zijn. In dat geval is een ρb ≤ 1.2 
Mg.m-3 of waarden voor de opperbodem gelegen binnen klasse 1 en 2 een acceptabel 
streefdoel.  
 
 
4.1.3. Visuele compactiefenomenen 
 
Bodemcompactie in bosbodems wordt in de literatuur slechts zelden beschreven aan de 
hand van visuele waarnemingen in de profielput. Dit is logisch omdat in normale bosbodems 
de biotische bodemactiviteit dermate groot is dat de compactiefenomenen zoals vastgesteld 
in Zoniën (traffic pan) gemaskeerd worden door vergravingen van organismen en het 
voorkomen van organisch materiaal en wortels. Bovendien zijn vele bosbodems in 
tegenstelling tot de Zoniënbodem (Langohr 1986) ooit bewerkt geweest in het verleden 
tijdens een (tijdelijke) landbouwcultuur of verstoord door standplaatsvoorbereiding van een 
meer intensieve plantagebosbouw. In dat opzicht is Zoniënbodem uniek.  
 
De traffic pan is vooral vast te stellen in de bovenste 10 cm van de bodem. Drukken van 
exploitatiemachines kunnen echter veel dieper doorwerken in de bodem. Zo stelde Danfors 
in 1974 vast dat bodemcompactie onder een gewicht van 6 ton tot 50-60 cm diep 
detecteerbaar was 3 jaar na compactie. In Zoniën echter is op die diepte de textuur B 
horizont aanwezig die op zichzelf reeds een hoge drukweerstand heeft.  
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In dat geval zal de biologisch actieve horizont (BAH), meestal waargenomen tussen de 
compactiesandwich, door de compactie dermate verdicht worden dat ook daar de 
biologische activiteit tot een minimum wordt beperkt. In die situaties zit de bodem volledig 
dicht en zullen bijna geen wortels meer aangetroffen worden, tenzij in de biogalerijen en 
krimpscheuren.  
 
Op horizontale coupes werden rond (oude) wortels friction gley vastgesteld. Dit wijst op de 
enorme trekkrachten op de wortels die de hoge bomen uitoefenen wanneer ze onderhevig 
zijn aan wind. Op die manier worden de compactiekrachten ook lateraal uitgeoefend. 
Greacen & Sands (1980) toonden aan dat de afstand van compactie rond wortels in loamy 
sand ongeveer 1 worteldiameter verder was dan wortelrand. Dit werd inderdaad vastgesteld 
zoals goed waarneembaar in figuur 3.40. 
 
 
 
4.2. Effecten van bodemcompactie op het functioneren van de bodem 
 
Bodemcompactie resulteert in de wijziging van velerlei fysische en chemische 
bodemeigenschappen. Dit heeft natuurlijk directe consequenties op de rhizosfeer, en het is 
daarom belangrijk al deze bodemkundige effecten eens op een rijtje te zetten.  
De hierna volgende oplijsting (vrij naar Coder 2000) geeft een bondig overzicht. 
 
4.2.1. Destructie van bodemaggregaten en grote poriënvolumes 
 
De openingen in de bodem die ontstaan door scheuren (‘cracks’), stapeling van de 
aggregaten (kruimels), vergravingen door biota, afbraak van organische stof en 
bodemgenetische processen dragen normaal bij tot de verluchting van de bodem. Bij 
definitie resulteert compactie echter in de destructie van bodemaggregaten en macro-
porositeit. Poriënvolumes die zuurstof bevatten en verbonden zijn met de atmosfeer via 
gasuitwisselingskanalen zijn echter essentieel voor een ‘gezonde’ bodem en een leefbaar 
wortelsysteem. De destructie van verluchtingsporiën en ruimte rond de bodemaggregaten 
kan soms onherstelbaar zijn. Bovendien is niet alleen het volume van de grote poriën 
belangrijk, maar ook de continuïteit ervan.  
 
4.2.2. Redistributie van bodemdeeltjes 
 
Ruimtelijke herverdeling van bodemdeeltjes, vooral in de ‘open poriënruimte’ van de 
bodemmatrix kan optreden. Door processen van pakking (zetting), erosie en 
bodembewerking kunnen fijne partikels de ruimte rond andere bodempartikels opvullen, 
alsook de ruimte tussen de structurele aggregaten. Sommige bodemtypes zijn gevoeliger 
voor deze vorm van compactie dan andere. Vooral leembodems (Zoniënwoud) met een 
grotere variatie aan partikelgroottes kunnen sterk gecompacteerd worden omdat er partikels 
aanwezig zijn die quasi elk poriënvolume kunnen opvullen.  
Dit maakt de bodem in Zoniën bijzonder kwetsbaar voor compactie. 
 
4.2.3. Wijziging in de poriënverdeling 
 
Compactie initieert ook een redistributie van poriëngrootte in de bodemmatrix. Grote poriën 
worden dichtgedrukt waardoor kleinere poriën ontstaan. Bij toenemende ρb stelden we echter 
wel een daling van de macroporiën vast, maar geen stijging van micro- en matrixporiën 
(figuur 3.48).  Hierbij dient wel opgemerkt dat deze stalen genomen zijn over diverse 
horizonten (ook Bt) en niet uit dezelfde (top)horizont voor en na compactie waarbij wel een 
herverdeling van de poriën kan verondersteld worden.  
Een groter aandeel aan microporiën betekent dat de bodem zich gaat gedragen alsof die van 
een zwaardere (fijnere) textuur is (Greacen and Sands, 1980). Volgens Coder (2000) stijgt 
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het totale poriënvolume licht na initiële compactie omdat er meer capillaire poriën gecreëerd 
worden. Bij toenemende compactie neemt de penetratieweerstand toe en daalt het 
poriënvolume. Dit werd duidelijk vastgesteld in onze dataset. 
 
4.2.4. Destructie van verluchtingsporiën 
 
Verluchtingsporiën met een diameter groter dan 60 µm worden door de 
bodemcompacterende krachten het eerst vernietigd. Dit veroorzaakt een opwaartse 
beweging van overwegend anaerobe condities. Er zijn natuurlijk altijd anaerobe 
(gereduceerde) en aerobe (geoxideerde) micro-sites in en rond de bodemaggregaten. De 
proportionele verhouding van elk type wijzigt met momenten van neerslag of transpiratie. 
Compactie evenwel verschuift deze verhouding naar proportioneel meer anaerobe condities. 
Leembodems (‘silt loam’) zoals aangetroffen in Zoniën kennen een wortelgroeibeperking 
wanneer het volume aan verluchtingsporiën lager is dan 17% (Coder 2000). Een volume 
verluchtingsporiën lager dan 15% blijkt reeds sterk beperkend volgens deze auteur.    
Wij berekenden dat dit ongeveer overeenkomt met een bulk densiteit van 1.2 Mg.m-3 bij een 
gemiddeld vochtregime. Lagere ρb waarden bieden voldoende garanties voor voldoende 
verluchtingsporiën.  
 
4.2.5. Toenemende mechanische weerstand  
 
Compactie brengt bodempartikels in nauwer contact met elkaar. Dit verhoogt de 
volumedichtheid (ρb). Bij nauwer contact neemt de wrijving toe tussen de partikels en wordt 
de penetratieweerstand verhoogd. Naarmate de penetratieweerstand stijgt wordt het 
moeilijker voor wortels om door de poriën heen te groeien en om de bodemruimte 
ongehinderd te koloniseren. Poriëndiameters die gemiddeld kleiner zijn dan de 
worteldiameters kunnen niet worden benut.  
 
Gecompacteerde bodems vertonen vaak een zekere gelaagdheid, waarbij de ene laag meer 
gecompacteerd en ondoordringbaar is dan de andere. Dit maakt het extra moelijk voor 
boomwortels. Het is immers bekend dat dergelijk discontinuïteiten (evenals 
textuurdiscontinuïteiten) serieuze barrières zijn voor wortelgroei.  
 
 
4.2.6. Verminderde connectiviteit van de verluchtingsporiën 
 
De verluchtingsweg (levenslijn !) van de atmosfeer naar de wortels doorheen het netwerk 
van verbonden verluchtingsporiën wordt beperkt of onderbroken bij toenemende compactie. 
Als de tortuositeit (mate van kronkeling) van de verluchtingswegen verhoogt, zullen de 
anaerobe condities opschuiven naar de oppervlakte. Wanneer tevens door compactie de 
poriën kleiner worden, zal het poriënvolume meer gevuld zijn met water.  Watergevulde 
poriën diffunderen O2 zowat 7000 tot 10000 maal trager dan luchtgevulde poriën. Als alle 
aerobe organismen concurreren met de wortels voor dezelfde zuurstof, dan kan een ernstig 
O2-gebrek optreden. Onze studie wijst erop dat dit fenomeen wellicht het belangrijkste 
probleem is in Zoniën. Het eenvoudig (tijdelijk) herstellen van de verluchtingsweg geeft een 
directe respons op de kieming en ontwikkeling van de Beukenzaailingen.  
 
4.2.7. Slechte verluchting 
 
Compactie limiteert O2 transport in de bodem en resulteert in meer anaerobe condities. 
Minder zuurstof diffusie in de bodem leidt tot een chemisch reducerend milieu, zowel in de 
bodemoplossing als in de bodematmosfeer. Onder deze condities kunnen toxines gevormd 
worden en verbindingen die niet plantbeschikbaar zijn of bruikbaar door andere organismen. 
Bovendien wordt de decompositie en mineralisatie van organisch materiaal sterk beperkt.   
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Onder anaerobe omstandigheden wordt een respiratie sequentie gestart door bacteriën te 
beginnen met stikstof, en vervolgens met mangaan, ijzer en zwavel om te eindigen met 
koolstof (fermentatie van de wortels).  Boomwortels hebben O2 nodig om te groeien, evenals 
de wortelsymbionten en de bodemorganismen. Minder O2 verhindert de groei, verdediging 
en overleving van deze aerobionten. Wortels zullen beschikbare nutriënten 20 x minder 
efficiënt kunnen benutten onder bijna anaerobe condities. Minder O2 begunstigt ook de 
ontwikkeling van vrij algemene pathogene fungi omdat ze doorgaans lagere zuurstof eisen 
stellen dan boomwortels. Wanneer de O2 concentratie daalt tot onder de 5% in de 
bodematmosfeer, zullen ernstige wortelgroeibeperkingen optreden.   
Bovendien zijn de meeste mycorrhizze fungi obligaat aeroob. Daar zij vaak een belangrijk 
deel van de nutriëntenopname reguleren, is een goede zuurstofvoorziening gerelateerd met 
nutriëntenvoorziening. 
 
In een niet gecompacteerde bodem zullen met het infiltrerende regenwater hogere 
concentraties van koolzuurgas (CO2) en ethyleen, ontstaan door wortelademhaling en 
mineralisatie van organisch materiaal, door de micro-organismen uit de bodem ‘gepurgeerd’ 
worden. Bij gebrek aan macroporiën is er te weinig ‘verluchting’ en stijgt het CO2 en ethyleen 
gehalte tot toxische niveaus. Beukenwortels tolereren geen CO2 concentraties hoger dan 1% 
noch lage zuurstof concentraties. Wellicht is dit één van de hoofdfactoren van de slechte 
groei van de zaailingen. Bovendien kunnen bij gereduceerde omstandigheden andere 
gasvormige verbindingen ontstaan die toxisch kunnen inwerken (H2S, methaan). 
 
4.2.8. Slechte gasuitwisseling met de atmosfeer 
 
Compactie beperkt de gasuitwisseling met de atmosfeer. Compactie verhindert niet alleen 
het transport van O2 naar de wortels, maar tevens de verwijdering van koolzuurgas (CO2) en 
toxinen (zowel afgescheiden door de wortels als resident aanwezig in de bodem) naar de 
atmosfeer. Slechte gasontwikkeling zal, zoals reeds vermeld, de anaerobe laag doen 
opschuiven naar de oppervlakte en dus de wortelgroeiruimte beperken. Als de CO2 
concentratie hoger is dan 5% in de bodematmosfeer, begint zuurstofdeficiëntie te wegen. 
Wanneer de CO2 concentratie oploopt tot meer dan 15%, zal bij veel soorten disfunctie van 
wortelgroei optreden.  
 
4.2.9. Verminderde waterbeschikbaarheid  
 
Een van de meest onderschatte gevolgen van bodemcompactie is het effect op de 
waterbeschikbaarheid. Bodemcompactie vermindert het beschikbare vocht voor de bomen 
dat vooral vastgehouden wordt in de grote capillaire poriën en verhoogt het aandeel micro-
poriën die niet-plantbeschikbaar water bevatten. Met een afnemend aantal waterbergings-
poriën en stijgend aantal capillaire poriën, daalt de totale waterbergingscapaciteit van de 
bodem. Dit maakt de bomen meer neerslagafhankelijk en gevoeliger voor verdroging bij 
langdurige droogteperiodes. Voor Zoniën was dit vooral het geval in de extreem droge zomer 
van 1976. 
 
4.2.10. Verminderde infiltratiecapaciteit  
 
Compactie leidt ook tot lagere infiltratie doordat de poriënkanalen vernauwen. Dit maakt dat 
water een hogere residentietijd heeft aan de oppervlakte en dus ook meer horizontaal kan 
bewegen. Bij sterke verdichting neemt ook de waterdoorlaatbaarheid gevoelig af. In een 
losse opperbodem is de verzadigde waterconductiviteit een paar duizend cm per dag, maar 
in de E horizont is dit slechts 5 tot 35 cm per dag en in de compacte polygonen is de 
waterdoorlatendheid minder dan 4 cm per dag tot nihil. Dit betekent concreet dat in Zoniën 
op de hellingen het water makkelijker horizontaal beweegt dan verticaal waardoor 
‘subsurface flow ‘ veelvuldig voorkomt. Dit maakt dat depressies (en profielputten) vooral 
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door laterale waterstromen gevoed worden. Het aldaar aanwezige watervlak is dus niet te 
verwarren met de ‘grondwatertafel’, maar een bewijs van de laterale waterbeweging.   
 
4.2.11. Beperkte interne drainage 
 
Compactie beperkt de effectieve interne drainage van bodems. Gebrekkige interne drainage 
limiteert plantbeschikbaar water en zuurstof-beweging, terwijl de productie en verblijfstijd van 
CO2 en toxines gradueel verhoogt.  
 
Bodems die slecht draineren hebben weinig weerstand tegen instulping en compactie. 
Greacen and Sands (1980) vermelden een studie waarbij één passage van een tractor over 
een natte bodem, de bodem bijna impermeabel maakte voor water en equivalent was aan 
een reductie van de infiltratiesnelheid als 4 passages over een droge bodem.  
 
4.2.12. Verhoogde warmtegeleiding 
 
Compactie verandert ook de energie- en waterbalans aan het bodemoppervlak. Immers, 
wanneer er meer contact is tussen de bodempartikels, is er ook meer warmtegeleiding in de 
bodem. Dit resulteert in snellere ‘verbranding’ van het organisch materiaal, verhoogde 
waterverliezen via evaporatie en transpiratie, en toenemende respiratie van wortels en 
bodemorganismen.  Wanneer de bodemtemperatuur toeneemt, neemt de respiratie snel toe. 
Zo zal bij elke 10°C toename, de bodemrespiratie verdubbelen (Coder, 2000).  
 
4.2.13. Wijziging in erosiegevoeligheid 
 
Indien de gecompacteerde bodem het water niet kan bergen (door een beperkte 
macroporositeit) zal dus meer oppervlakkige afvloei (runoff) optreden. In dit geval zou 
compactie erosie doen toenemen. Anderzijds, door de toegenomen bodemsterkte zullen 
gecompacteerde bodems ook een lagere erosiegevoeligheid vertonen en dus minder 
eroderen bij eenzelfde runoff hoeveelheid. Dus compactie kan zowel erosie doen toenemen 
als afnemen en dit zal dus eerder afhangen van de lokale condities (bodemtype, hellingen, 
bostype, stamtal en –dichtheid, aanwezigheid van vegetatie, strooiseleigenschappen, etc). 
 
 
4.2.14. Dispersie van klei en deferificatie 
 
Zowel onder Beuk als Eik werd door Herbauts et al (1998) in Zoniën vastgesteld dat de 
dispersie van de kleifractie sterk toenam na bodemcompactie door exploitatiemachines. In 
niet bereden bodems was de actuele mobiliteit van de kleifractie quasi nul. In bereden 
(gecompacteerde) zones werd door migratie van Fe in de verdichtte horizont (Eg) de binding 
kleideeltjes-Fe verbroken waardoor sterke kleidispersie optrad. Zo nam de kleidispersie  
onder Beuk toe van 2% (niet gecompacteerde E horizont) tot 87% (wel gecompacteerde Eg 
horizont). Ontijzering (deferificatie) door hydromorfie na compactie is dus te aanzien als een 
belangrijke factor voor mobilisatie van kleideeltjes. Daardoor is er een destabilisatie van de 
kleifractie, waardoor een soort secundaire ‘lessivage’ kan optreden. Vermindering van het 
kleigehalte in de opperbodem heeft nefaste gevolgen voor de krimp/zwel activiteit, alsook 
voor de vorming van klei-humuscomplexen waardoor de bodemstructuur verder kan 
afbrokkelen. Dit hypothekeert in sterke mate de mogelijkheden voor revalidatie. 
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4.3. Effecten van bodemcompactie op biota  
 
4.3.1. Effecten op wortelgroei 
 
Een complex van interagerende factoren beïnvloeden finaal de wortelgroei en bijgevolg ook 
de ontwikkeling van de bomen. Een schema van de belangrijkste factoren en hun interactie 
is weergegeven in figuur 4.1.. 
 

 
Figuur 4.1. Interagerende effecten van bodemcompactie op wortel en boomgroei (naar 
Greacen and Sands, 1980) 
 
De impact op de wortelgroei wordt vooral gedetermineerd door (1) de penetratieweerstand 
(soil strength), (2) vocht- en luchthuishouding en (3) porositeit. De sterke onderlinge relaties 
tussen deze factoren zijn beschreven in hfst 4.2   
 
De anthropogene bodemcompactie situeert zich vooral in de bovenste 20 cm, waar 
uitgerekend de meeste wortels aanwezig zijn (Siegel-Issem, 2005). Oppervlakkige 
bodemcompactie treft derhalve vooral het fijnwortelstelsel daar dit zich hoofdzakelijk in de 
bovenste 5 cm bevindt voor een Beukenbos (figuur 4.2).  
Bovendien is de bodemlaag boven de Bt horizont (Ah en E horizonten) ook chemisch sterk 
gedegradeerd (lage pH en basenverzadiging) waardoor de fijnwortels voornamelijk hun 
nutriënten halen uit en zelfs in de net gemineraliseerde strooisellaag. Op vele plaatsen is op 
te merken dat de wortels vanuit de minerale bodem omhooggroeien tot in de F strooisel-
horizont. Op deze wijze staat het systeem van nutriëntopname als het ware in kortsluiting: 
‘opgepompte’ nutriënten vanuit de diepere horizonten (boven de decarbonatatiegrens) en 
elementen uit de luchtdepositie worden via de afgebroken bladval direct opnieuw benut, nog 
vóór deze in de E horizont terechtkomen. Ditzelfde fenomeen is vaststelbaar op arme 
Kempische zandgronden.  
Compactie van de bovenste 5 cm treft dit opnamesysteem in hoge mate en heeft wellicht 
een zware repercussie op de nutriëntopname. 
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Oppervlakkige boomwortels hebben anderzijds ook een positief effect. Men mag niet 
vergeten dat boomwortels zelf de bodem voldoende verstevigen (‘wapenen’) en in staat zijn 
inwerkende compactiekrachten te verdelen.  Zo berekende Bjorkhem et al (1975) dat in 
fijnsparbestanden de draagkracht van bosbodems 70% hoger was dan in vergelijkbare 
bodems zonder wortels. 
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Figuur 4.2. Verdeling van het fijnwortelstelsel met de 
diepte in een 168 jarig Beukenbestand (naar De 
Bruycker, 1984) 

Figuur 4.3. Relatie tussen frequentie van 
wortels (aantal per 100 cm²) en 
penetratieweerstand (q) van Pinus radiata  
bestanden op zandgronden (naar Greacen and 
Sands, 1980) 

Penetratieweerstanden waarbij de wortelgroei wordt belemmerd verschillen sterk per 
boomsoort, bodemtype en type penetrometer. Voor veel boomsoorten zijn deze kritische 
waarden niet bekend. Greacen en Sands (1980) noteerden waarden tussen de 800 en 5000 
kPa en stelden een gemiddelde waarde van 2,5 MPa voor, terwijl algemeen in de literatuur 3 
MPa wordt aangenomen.  In een case studie (figuur 4.3) wordt aangetoond dat inderdaad 
boven de 3MPa de worteldensiteit sterk afneemt maar toch blijft doorgaan tot 7 MPa voor 
slechts een beperkt aantal wortels, althans voor de soort Pinus radiata op zandgronden. Op 
gecompacteerde zandgronden echter, afhankelijk van de sortering van de zandfractie,  
hebben de wortels mogelijkheden voor elongatie tussen de korrels door.  
 
Recent onderzoek rond doorwortelbaarheid in landbouwgronden heeft aangetoond dat het 
sterk losmaken van de bodem (ploegen/eggen) niet noodzakelijk positief is voor 
plantenwortels. Deze worden als het ware lui omdat ze geen weerstanden meer moeten 
overwinnen. Beter is een geleidelijke toename van de bodemweerstand zodat wortels 
voldoende sterkte ontwikkelen (mond. Comm. Stéphane Loyen). Ons inzicht terzake voor het 
gedrag van boomwortels is nog uiterst beperkt. Meer onderzoek zal de ideale 
weerstandscondities en –profielen voor de diverse combinaties boomsoort/bodemtype 
moeten aangeven. 
 
Landbouwbodems zijn ruimtelijk homogener dan bosbodems, voornamelijk door hun 
systematische bodembewerking. Bosbodems vertonen een hoge variatie door lokale 
bodemperturbatie na windworp (Langohr 1993), wortelpockets, verschillen in organisch 
materiaal, lokale verdichtingen door wiel- en uitsleepsporen, vergravingen (o.a. rabatten) , 
plaatsen met meer biologische activiteit, enz. Bovendien zijn in bodems met voldoende 
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kleifractie (> 10%) door zwel/krimp activiteit scheuren (cracks) mogelijk die zeer lokaal 
kansen bieden voor wortelgroei (figuur 4.4). Ook oude wortelgangen (figuur 3.31)  bieden 
preferentiële wegen voor wortelgroei.  Wortels ontwikkelen trouwens altijd in de richting van 
de minste weerstand. Vandaar dat bij omgewaaide Beuken door windworp aanzienlijke 
worteldoelen zijn vast te stellen te wijten aan een hoofdzakelijk horizontale ontwikkeling 
boven de moeilijk doordringbare textuur B horizont. 
 

  
Figuur 4.4. Cracks en 
scheuren in de bodem bieden 
ook in een verdichtte bodem 
opportuniteiten voor 
wortelgroei. 

Figuur 4.5. (Her)introductie van regenwormen biedt 
mogelijkheden om de bodem op een natuurlijke 
manier te decompacteren. Aanbod van voldoende 
bladstrooisel (voeding) en eventuele bekalking is 
nodig voor de overleving. 

   
Omdat de penetratieweerstand meestal afneemt wanneer bodems natter worden, is 
wortelgroei doorgaans beter in vochtige bodems. Het is niet duidelijk of dit ligt aan 
makkelijker penetratie, dan wel aan een verbeterde vochtvoorziening, of een combinatie van 
beide. In ieder geval zal in te natte omstandigheden dan weer de aeratie limiterend zijn voor 
wortelgroei. 
Overblijvende planten zoals bomen hebben wel meer kansen om hun wortelstelsel uit te 
bouwen bij gunstige vocht- en dus penetratiecondities over hun lange levensduur dan 
eenjarige gewassen.  In dat opzicht zouden bomen zich beter moeten kunnen aanpassen 
aan bodemcompactie dan kruidachtige gewassen. 
 
Bodemcompactie kan de macroporositeit dermate reduceren dat groei en zelfs de overleving 
van wortels gehypothekeerd wordt, vooral wanneer de bodem waterverzadigd is. Dit zal 
optreden wanneer de O2 vereisten voor bodemrespiratie hoger zijn dan de snelheid van 
vervanging van O2 vanuit de atmosfeer naar de bodemlucht. 
 Algemeen treedt dit op wanneer het luchtgevulde poriënvolume kleiner is dan 10%  
(Greacen and Sands, 1980).  De realiteit is natuurlijk complexer, vermits bomen door hun 
langlevendheid en speciale adaptaties soms voor langere tijd zuurstofdeficiëntie of  CO2-
overmaat tolereren.  Aanpassingen kunnen zijn: adventief wortels, rhizosfeer oxidatie, 
luchtruimtes, anaerobe respiratie, e.a.  
Toch durven wij aannemen dat een gebrekkige bodemverluchting wellicht een belangrijker 
factor is dan vochtgebrek voor de zaailingen. Dit zou kunnen verklaren waarom in de warme 
zomer van 2003 alle vegetatie verdorde met uitzondering van de Beukenzaailingen die tegen 
de verwachting in groen bleven. De tolerantie voor droogte is wellicht hoger dan de tolerantie 
tegenover O2 gebrek of CO2 overmaat. Hierbij dient opgemerkt dat dit ook in zekere mate 
opgaat voor Eik. Het vermoeden bestaat dat gewone Esdoorn wel toleranter is voor deze 
condities wat zijn aanwezigheid en spontane natuurlijke verjonging zou kunnen verklaren. 
Verder onderzoek dient dit echter te bevestigen. 

 61



 
 
4.3.2. Effecten op bodemorganismen en kruiden 
 
Activiteit van (woelende) bodemfauna vermindert de compactie-effecten en verhoogt de 
porositeit. Dexter (1978) toonde aan dat regenwormen bodems met een penetratieweerstand 
tot 3 MPa kunnen doorboren door ingestie van bodempartikels in plaats van zijdelingse 
verplaatsing. De regenwormpopulaties in de Zoniënbodems zijn echter zeer beperkt. Er is 
een dominantie aan endogeïsche en epigeïsche soorten, maar een groot gebrek aan 
anecische wormen (Thys 2003) . Het zijn nochtans deze laatste die het grootste 
decompacterend effect hebben.  
Verklarende factoren voor het ontbreken van deze soorten is de lage pH (< 4.5), te hoge C/N 
waarde (> 14) en het recalcitrante bladstrooisel. 
Ook 10 jaar na introductie (Muys 1993) blijken de anecische soorten, niettegenstaande 
bekalking op de introductieplaatsen, zeer moeilijk te overleven. Dit geldt voor introductie 
onder Beuk, Eik én Esdoorn (Thys 2003). 
 
Door de beperkte macroporositeit ondervinden ook andere bodembewonende organismen 
problemen. Vele arthropoden hebben bijvoorbeeld schuilmogelijkheden nodig, vooral bij 
veranderingen in vochtigheid en temperatuur. Indien ze niet in de bodem kunnen dringen is 
hun overleving bedreigd. Liggend dood hout kan enig soelaas brengen en het voorkomen 
ervan is daarom ecologisch belangrijker naarmate de bodem meer gecompacteerd is.   
 
Indien de soorten die instaan voor strooiselafbraak (detritivoren) beperkte niches hebben zal 
ook hun activiteit beperkt zijn en dat van de organismen die in het voedselweb functioneel 
van hun afhankelijk zijn. Daardoor kan de nutriënten turnover gelimiteerd worden.  
Ook de predatoren van deze detritivoren (mollen, muizen) zullen onvoldoende 
voedselaanbod hebben en beperkt voorkomen, waardoor ook hun activiteit voor 
bodembioturbatie achterwege blijft.  
 
 
Compactie veroorzaakt ook een wijzigende vegetatie. Het is bekend dat bepaalde soorten 
(tredvegetatie) indicator zijn van compactie. Door vermindering van de infiltratiecapaciteit 
ontstaat oppervlakkig stagnerend water, wat op termijn ook kan resulteren in 
pseudogleyverschijnselen in de bovenste horizonten. Op deze plaatsen verschijnen vaak 
hygrofiele planten. In Zoniën werd dit vastgesteld met het verschijnen van  Carex remota 
Jusl. ex L.; ijle zegge), Polygonum hydropiper L. ; waterpeper), Juncus effusus L.; pitrus) en 
Impatiens parviflora D.C.; klein springzaad) (Zwaenepoel 1989). Vegetatieanalyses kunnen 
daarom zeer waardevol zijn bij het opsporen van oppervlakkige bodemverdichtings-
verschijnselen (Van Middelem 1984). 
Waar vegetatie voorkomt kan de bodem door de wortelwerking lichtjes decompacteren. Over  
de snelheid en effecten is echter nog weinig bekend.  
Voor de studie van de effecten van bodemcompactie en vooral bosbodembewerking wordt 
verwezen naar de thesis van Dennis Monbaliu (2004).  
 
Bij bodemcompactie wordt het aandeel macroporiën sterk verminderd terwijl het aandeel aan 
micro- en mesoporiën verhoogd wordt. Deze poriën zijn de leefwereld van micro-
organismen. Het zijn nog grotendeels onbekende ‘biotopen’ met weinig beschreven biota. 
In de bodemkunde is nog maar weinig gekend rond de processen die plaatsvinden in de 
diverse poriën-ruimtes, maar men neemt meer en meer aan dat vele chemische reacties 
eigenlijk biochemische reacties zijn gestuurd door deze micro-organismen. De verhoudingen 
lucht/water (redox condities gerelateerd met pH) en de eraan gebonden aanwezigheid van 
specifieke organismen in deze poriën zijn dan wellicht bepalend voor heel wat ‘chemische’ 
processen, die wellicht een determinerende invloed hebben op het milieu van de rhizosfeer.  
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4.3.3. Effecten op nutriëntenvoorziening 
 
Compactie beïnvloedt de wortelontwikkeling en de water/luchthuishouding. De wortels zijn 
het voornaamste opnamesysteem voor wateroplosbare nutriënten. Er moet dus logischerwijs 
een verband zijn tussen compactie en nutriëntenvoorziening.  
In een bodem waar lucht, water en nutriënten voldoende voorradig zijn, zal een door 
compactie beperkte wortelgroeiruimte weinig problemen opleveren voor de boom. In sterk 
gedegradeerde bodems (zoals in Zoniën), zal een reductie van de bewortelbare ruimte door 
compactie (zowel in opperbodem als dieper door fragipan= de compactie sandwich) extra 
zwaar doorwegen op de groei van de bomen.  
 
In de literatuur (werk van Khanna et al, 1974;  Smittle and Williamson, 1977 vermeld in 
Greacen and Sands, 1980) wordt aangegeven dat compactie de opname van nutriënten kan 
beperken, in het bijzonder het element fosfor. Echte deficiëntie aan fosfor werd in de 
bladgehalten van zaailingen en moederbomen niet vastgesteld, maar het niveau was wel 
sub-optimaal. Uit de literatuur blijkt ook dat compactie de mineralisatie en nitrificatie van 
bodemstikstof kan belemmeren.  
 
Over de effecten van compactie op de nutriëntenopname van bomen is slechts weinig 
geschreven in de literatuur. Verder chemisch onderzoek door bladanalyses van de 
zaailingen in Zoniën kan de kennis daaromtrent verruimen.  
 
4.3.4. Effecten op vochtvoorziening 
 
Het vochtleverend vermogen van de bodem is voor heel wat auteurs de belangrijkste factor 
die de standplaatsboniteit van de Beuk aangeeft. Weissen & André (1970) vonden dat de 
variatie van de hoogteboniteit van beukenopstanden op goed doorlatende gronden in de 
Belgische Ardennen voor 72% kon worden verklaard uit de hoeveelheid beschikbaar water. 
Moosmayer et al. 1996 onderzochten beukenopstanden in Baden-Württemburg en 
verklaarden 84% van de variantie van de opperhoogte uit neerslaggegevens en indicatoren 
voor warmte- en luchthuishouding. Nederlands onderzoek door Van den Burg (1997) kon 79 
tot 85% van de variantie van de boniteit van de beuk verklaren uit de watervoorziening, de 
temperatuur en de bodemvruchtbaarheid. Ook in de regressiemodellen van Rohe (1985) en 
van Bork,  Rohdenburg & Brandtner (1984) waren variabelen gekoppeld aan de 
waterhuishouding uitermate bepalend voor een goede groei van Beuk.  
Uit de bosbouwpraktijk is tevens de droogtegevoeligheid van de Beuk bekend en zijn geringe 
tolerantie voor droogteperiodes. 
In Frankrijk leggen Le Tacon, Becker & Timbal (1989) de nadruk op de grote betekenis van 
de watervooziening voor de Beuk. Zij berekenden het beschikbaar water (BW) in de 
bewortelde zone en stelde een slechte groei vast bij BW=75 mm; een gemiddelde groei bij 
BW=100 mm en een goede groei bij BW=150 –200 mm. 
Voor Zoniën is het beschikbaar vochtgehalte moeilijk te berekenen, gezien het onnauwkeurig 
beeld dat we hebben van volume aan beschikbare wortelruimte. De volwassen Beuken halen 
wellicht heel wat water van onder de textuur B horizont of uit sub-surface flow boven de Bt 
op de hellingen.   
 
Niettegenstaande leembodems van alle bodemtexturen theoretisch het beste vochtleverend 
vermogen hebben, is door de bodemverdichting in Zoniën de vochtreserve wellicht beperkt. 
Niet alleen kan onvoldoende neerslag de bodem indringen door de oppervlakkige 
verdichting, bovendien is er verhoogde run-off en sub-surface flow door de schaarse 
vegetatie en de hellingen. Er is bovendien ook de beperkte permeabiliteit en stuwende 
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eigenschappen van de textuur B horizont en geassocieerde verdichting door de periglaciale 
verschijnselen (Langohr & Vermeire 1982, Herbauts et al. 1998).  
  
 
4.4. Remediëren van bodemcompactie 
 
4.4.1. Algemeen 
 
De mate en snelheid van herstel van een bosbodem is sterk afhankelijk van het bodemtype, 
de compactiegraad en de mate van bioturbatie. Bodems met een belangrijk aandeel aan 
kleifractie (> 10%) hebben het vermogen om door zwel/krimp activiteit in functie van het 
vochtregime in zekere mate te decompacteren. In zandbodems is dit niet het geval.  
Greacen and Sands (1980) vermelden in hun review termijnen van 5 tot 50 jaar nodig voor 
het herstel van gecompacteerde bosbodems.  
 
Bodemcompactie wordt best vooraf vermeden door enerzijds (1) een goed bodembeheer 
(bodem in gezonde toestand houden) en anderzijds (2) het beheersen van de inwerkende 
krachten (controle van trafiek, betreding, etc).  
Eenmaal de bodem toch werd gecompacteerd is een zeker herstel mogelijk door (3) het 
mechanisch loswerken van de bodem.  
 
4.4.1.1. Een goed beheer van de bosbodem 
 
Wanneer bosbodems in een gezonde staat verkeren zal bodemcompactie minder snel 
optreden en zal ook relatief snel herstel optreden. Verzuurde en gedegradeerde bodems met 
een beperkt bodemleven zijn zeer gevoelig voor compactie en herstellen zeer langzaam.  
Essentieel is dus om de fysische, chemische en biologische vruchtbaarheid van de bodem 
op peil te houden.  
Een belangrijk gegeven daarbij is de stock en het type van organisch materiaal (OM). Zeker 
in zandige bodems is het humuscomplex uitermate belangrijk daar deze, in tegenstelling tot 
bosbodems die klei bevatten, volledig aangewezen zijn op OM als bron van nutriënten, voor 
de uitwisselingscapaciteit (CEC), maar ook voor de waterretentie en –doorvoer en voor de 
fysische weerstand tegen compactie. 
Dit betekent dat alle ingrepen die OM verwijderen van de standplaats moeten vermeden 
worden (strooiselverwijdering, total tree use, verbranden kroonresten, …) 
Een tweede belangrijk aspect is het vrijwaren en zelfs stimuleren van het bodemleven. Een 
sterke fragmentatie en mineralisatie van het strooisel is belangrijk. Boomsoorten met een 
goed afbreekbaar (niet recalcitrant) blad, standplaatsgeschikt en intiem of groepsgewijze 
gemengd aangeplant bevorderen de biologische bodemactiviteit.  
Indien de zuurtegraad te laag is (pHH2O < 5.5) zal niet alleen het bodemleven (vooral de 
anekische regenwormen) maar ook de vorming van een goede bodemstructuur er onder 
lijden. Bij verzuring verslempen vele bodems snel, zeker wanneer weinig OM aanwezig is. 
Bekalking kan, vooral op leem- en kleibodems, een sterk positief effect hebben op de 
aggregaatvorming (Ca-bruggen) waardoor de macro-porositeit en bodemaeratie wordt 
verbeterd.  
Op zandgronden zou humusopbouw een lange termijn doelstelling moeten zijn. Dit betekent 
vooral het vermijden van export van organisch materiaal en het behoud van het bosscherm 
(verhinderen van sterke mineralisatie door rechtstreekse insolatie). 
 
4.4.1.2. Beheersen van de inwerkende compacterende krachten 
 
De agenten die bodemcompactie veroorzaken zijn genoegzaam bekend: 
bosexploitatiemachines, ruiterij en voetgangers.  
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Het bosbeheer dient maatregelen te treffen die de betreding in goede banen leiden. In 
zoniën is dit het geval daar de voetgangers op de wegen dienen te blijven en de ruiters op de 
ruiterpaden. Exploitatiemachines kunnen in de meeste gevallen echter nog vrijelijk in de 
bestanden exploiteren volgens een vertakt exploitatiewegennet (figuur 4.6.) 

Figuur 4.6. Patronen van 
exploitatiewegen (a) vertakt patroon 
van exploitatiewegen en (b) parallel 
patroon van exploitatiewegen (Greacen 
and Sands, 1980) 

Figuur 4.7. Patroon van exploitatiewegen in het vrije 
exploitatiegedeelte van het Explofor proefvlak zoals 
opgemeten door een dGPS systeem op de Timberjack.  

 
Een experiment in het Explofor proefvlak (figuur 4.7) vergeleek vrije exploitie (exploitant 
beslist waar te rijden) met exploitatie via parallelle exploitatiewegen (exploitant werd verplicht 
op vaste ruimingswegen te blijven). Een GPS tracking antenne werd gemonteerd op de 
Timberjack van de exploitant.  Bij de vrije exploitatie bleek 43% van de oppervlakte minstens 
1 x bereden te zijn voor het exploiteren van amper 44 m³ dunningshout per ha versus 15 % 
van de oppervlakte in de lijnexploitatie voor 233 m³/ha hout. Froehlich (1973) stelde vast dat 
exploitatie met een tractor 50% van de oppervlakte verstoorde en 25% van dezelfde 
oppervlakte kon beschouwd worden als gecompacteerd. MacDonald et al (2002) vonden met 
een GPS op een skidder dat bij een kaalkap slechts 10 - 30% van de oppervlakte niet 
verstoord was. Onze bevindingen worden bevestigd door Deconchat (2001). Deze 
onderzoeker stelt dat ongecontroleerde circulatie van exploitatiemachines een (lichte) 
verstoring van zo’n 30 % van de oppervlakte veroorzaakt, ongeacht of het gaat om een 
skidder, een forwarder of een landbouwtractor met kar (in Goris et al.2005). Herbauts et al 
(1996) vonden bij een dunning in het Zoniënwoud dat ook 42 % van de oppervlakte werd 
beïnvloed, waarvan 20% van diezelfde oppervlakte in hoge mate gedegradeerd was. 
Lineaire exploitatiewegen, mits goed gepositioneerd, beperken dus in sterke mate de 
oppervlakte onderhevig aan verstoring en compactie.  
 
Uiteraard dienen machines te worden ingezet die minder compactie veroorzaken door een 
goede verdeling van het gewicht, de juiste bandentypes en –drukken.  
Evenzeer belangrijk is de vochttoestand van de bodem bij exploitatie. In feite zou vermeden 
moeten worden om op leembodems te exploiteren wanneer de bodem nat is (op of boven 
veldcapaciteit).  
Een expertsysteem om de kwetsbaarheid van diverse bosbodems en het tijdstip van 
exploitatie aan te geven voor de Vlaamse situatie wordt momenteel uitgewerkt in de TWOL 
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studie “Natuurvriendelijke houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare bodems”. (Goris 
et al. 2005) 
 
 
4.4.1.3. Herstel door loswerken van de bosbodem 
 
Indien de bosbodem niet op een natuurlijke manier kan herstellen na compactie door het 
ontbreken van een actieve bodemfauna is het mechanisch losmaken van de opperbodem 
een noodzakelijke maatregel. Robuuste machines dienen daarvoor ingezet. Indien er weinig 
obstakels zijn (stronken, omgevallen bomen, ondergroei, …) en de bodem niet 
waterverzadigd is kan gebruik gemaakt worden van een bosfrees (fig 4.8). Een tandfrees is 
wellicht beter dan een bladfrees omdat deze laatste nog meer de neiging heeft de bodem 
dicht te smeren. In de andere gevallen kan een schijfeg ingezet worden. Deze kan 
opklappen door middel van een geveerd systeem wanneer takken of stronken voorkomen 
(fig 4.9). 
 

  
Figuur 4.8. Losmaken van de bodem door een 
bosfrees of rotovator 

Figuur 4.9. Losmaken van de opperbodem 
door een schijfeg 

  
Figuur 4.10. Tapijt van Beukenverjonging na 
frezen van de bodem midden de 
zaadvalperiode  

Figuur 4.11. Kieming en ontwikkeling van 
Beuk in de greppels getrokken door de 
schijfeg 

 
Het bewerken van de bosbodem is niet nieuw. Sinds mensenheugenis werd de bodem in 
Zoniën oppervlakkig bewerkt, vaak manueel met pikhouweel of pioche (de zogenaamde 
‘piochage’).  
 
Het oppervlakkig bewerken heeft een duidelijk effect op het voorkomen en de dichtheid van 
de zaailingen. Na het frezen (figuur 4.8) tijdens een goed zaadjaar volgen de kiemlingen 
perfect de gefreesde strook (figuur 4.10). Ook bij het inzetten van de schijfeg is het aantal 
kiemplanten functie van de oppervlakte losgewoelde bodem (tabel 4.1) 
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Tabel 4.1. Aantal zaailingen in functie van de bewerkte oppervlakte in het telkader na 
bewerking met de schijfeg in het Explofor proefvlak.  

Bewerkte 
oppervlakte in 

telkader (opp %) 

Aantal 
waarnemingen 

(telkaders) 

Aantal 
zaailingen 

per m² 

Procentueel voorkomen 
van telkaders met één of 

meer zaailingen 
0 248 0.68 5 

< 25 135 1.4 4 
25-50 150 2.38 9 
50-75 153 3.95 12 
>75 490 6.43 46 

 
Het aantal zaailingen was altijd significant hoger wanneer bodembewerking in het telkader 
werd vastgesteld. Ook de kans om binnen een telkader zaailingen aan te treffen steeg met 
toenemend aandeel aan bewerking. Indien meer dan 75 % van de oppervlakte werd bewerkt 
kwam in bijna de helft van de telkaders minstens één zaailing voor.   
 
Een alternatief voor het loswerken van de bodem is de introductie van woelers. Zoogdieren 
zoals het everzwijn zijn uitermate nuttig voor het loswerken van de bodem en het verkrijgen 
van natuurlijke verjonging. Omwille van de verkeersveiligheid is het niet evident deze dieren 
in Zoniën, zelfs met een efficiënte omheining, te introduceren. Experimenteel zou het wel 
zinvol zijn de voor- en nadelen van een dergelijke introductie door een praktijkproef te laten 
evalueren.  
Introductie van regenwormen (fig 4.5) biedt zekere mogelijkheden. Echter, uit de evaluatie 
van een experiment 10 jaar geleden in het gebied Zevenster, bleek zelfs met bekalking  (4 
ton CaCO3/ha) de overleving van geïntroduceerde anekische regenwormen niet aantoonbaar 
(Thys, 2003). Deze groep zijn de wormen die door hun verticale beweging het meest 
decompacterend kunnen werken.  
Het is mogelijk dat niet alleen de pH, maar ook de C/N verhouding niet optimaal is voor de 
overleving van deze ecologische groep (Mond Comm Langohr). Verdere experimenten 
dienen dat aan te tonen.  
Een ander alternatief is de introductie van zuurtolerante anecische wormen zoals die 
bestaan in Franse Beukenbossen. Introductie van dergelijke ‘exoten’ is een moeilijk thema, 
vooral omdat eenmaal geïntroduceerd, de controle op de verspreiding van een dergelijk 
bodemorganisme bijzonder moeilijk is. 
Tenslotte dient opgemerkt dat langsheen de dolomietverharde wegen wel sporen aanwezig 
zijn van mollen, wat aangeeft dat het bodemleven actiever is bij bekalking (pH verhoging) 
van de Zoniënbodems. 
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4.4.2. Specifieke strategie voor Zoniën 
 
Op basis van de observaties en experimenten kan finaal volgende praktijkgerichte strategie 
voorgesteld worden inzake bodemrestauratie en het bekomen van duurzame natuurlijke 
verjonging.  
 
Er zijn 3 stappen te onderscheiden:  
 
Stap 1: decompactie van de opperbodem 
De opperbodem (0-15 cm) wordt oppervlakkig bewerkt om de compactiesandwich te 
‘openen’. Dit gebeurt vooral op die plaatsen waar stagnogley wordt waargenomen (fig 4.12). 
In feite gaat het om een antropogene remediatie van een antropogene compactie. De mens 
verhelpt wat hij in het verleden (vaak onbewust) heeft verstoord. In een ‘onnatuurlijk’ 
systeem als het Zoniënwoud zijn immers de grootste woelers (regenwormen, everzwijnen) 
niet (meer) aanwezig, dus moet de mens hun rol overnemen. 
Deze ingreep is op zich beperkt in de tijd, één tot maximaal driemaal in de verjongingsfase 
binnen een periode van 120 jaar (rotatie Beuk).  
Het type van bodemwerking is afhankelijk van de terreincondities. Indien de bodem niet 
waterverzadigd is en er weinig obstakels zijn (dood hout, stronken, …) wordt de rotovator 
(frees) aangeraden (fig 4.8). De schijfeg (‘Crabe’, fig 4.9) is dan weer best geschikt bij 
nattere bodemcondities, meer geaccidenteerd terrein en meer stronken.  
Het effect van de rotovator is het efficiënt verlagen van de bulkdensiteit naar het bereik onder 
de 0.60 Mg m-3. Daarmee wordt in de meeste gevallen de macro-porositeit verdubbeld,  
waardoor een betere bodemverluchting optreedt en gewijzigde redox condities ontstaan. 
Bovendien wordt het organisch materiaal goed vermengd met de minerale bodem wat de 
mineralisatie van het recalcitrante strooisel bevordert (fig 4.13) en een Ap ontstaat.  
Indien de zaden ingewerkt worden tijdens de zaadval (midden oktober), is aantasting door 
‘mould’ schimmels beperkt en is er tevens afscherming (althans van de zaden) tegen vraat 
door bosduiven (fig 4.10). 
 
Een schijfeg (Crabe) maakt greppels (fig 4.11) waarin de zaden tevens direct contact maken 
met de minerale bodem. Ze worden bedekt met organisch materiaal (bladstrooisel na 
zaadval) en vinden in de greppels meer water en nutriënten. Ze zijn ook visueel meer 
afgeschermd tegen houtduiven. 
 

Figuur 4.12. Loswerken van
of trafficpan zodat de lucht
terug in evenwicht komt 

 

 
Doel van de bodembewerk
per m²)  zodat er een max
wortelgalerijen en tongen, 
doorgroeien tot volwassen
Bij grotere zaailingdichthed
verjongingsgroepen. Deze

 

2-10 cm
 de stagnogley 
huishouding 

Figuur 4.13. Gefreesde bodem op BP3; de 
oppervlakkige trafficpan werd losgewerkt 

ing is het verkrijgen van een hoge initiële zaailingdichtheid (> 20 
imale kans is voor succesvolle wortelpenetratie doorheen de 
want dat zijn de enige plaatsen waar de Beuken kunnen 
 exemplaren. 
en is transplantatie van de zaailingen mogelijk naar minder dichte 

 praktijk werd reeds rond 1900 veelvuldig toegepast.  
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Indien er te weinig zaailingen voorkomen dan dient overwogen te worden om het volgende 
mastjaar opnieuw een volledige of partiële bodembewerking uit te voeren. Herhaaldelijke 
bodembewerking geeft meer kansen op succes. 
 
 
Stap 2. Beschermen van de zaailingen en openen van het bestand voor meer licht 
 
Het inwerken van de zaden in de bodem vormt reeds een belangrijke bescherming voor de 
zaailingen. Eenmaal de zaden zijn gekiemd en zich ontwikkelen tot kiemplanten is vraat 
mogelijk door ree, konijn, bosduiven, … 
Een omheining is de meest efficiënte bescherming. Repellantia op basis van geurstoffen 
dienen getest te worden op hun bruikbaarheid.  
 
Bij de kieming heeft de Beuk weinig licht nodig. Dichte bestanden met een hoge 
luchtvochtigheid geven vaak de beste kiemvoorwaarden, maar al snel vereisen de 
kiemplanten meer licht en is het openen van het bestand noodzakelijk.  
De gepaste bosbouwkundige ingrepen hiervoor zijn bekend. Het is uitermate belangrijk om 
de competitieve vegetatie onder controle te houden door de lichtcondities geleidelijk te 
veranderen en het beschermende bosklimaat niet plots te wijzigen. Soms is het kappen van 
omstaande bomen nabij de verjongingsvlakte reeds voldoende of het ringen van een aantal 
exemplaren in de verjongingsgroep. 
 
 
Stap 3. Bomen helpen te overleven 
 
Het komt erop neer te zorgen dat de Beuken via de tongen kunnen doorgroeien tot aan de 
decarbonatatie-grens (op 2.5 m diepte en meer) om daar de nutriëntenreserves te kunnen 
aanspreken. Het monitorren van de jonge bestanden is daarvoor belangrijk. Indien 
groeiretardatie optreedt is een bladanalyse zinvol om na te gaan welke de nutriëntenstatus is 
en welke nutriënt-onevenwichten er eventueel optreden.  Indien duidelijk gebrek of 
onevenwichten worden vastgesteld, is een locale aanwending van natuurlijke producten met 
een correcte dosis noodzakelijk. 
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5. Conclusies 
 
Over een groot deel van het Zoniënwoud is de bosbodem ernstig gecompacteerd. Twee 
vormen van compactie zijn te onderscheiden: een antropogeen geïnduceerde oppervlakkige 
compactie in de bovenste 20 cm en een paleo-periglaciale compactie dieper dan 30/40 cm. 
De oppervlakkige compactie werd vooral vastgesteld op de vlakke terreingedeelten en 
minder op de hellingen. De diepere compactie in de textuur-B horizont met typische tonging 
(Abc bodemserie) is in de overgrote meerderheid van de Beukenbestanden vast te stellen. 
 
De door de mens veroorzaakte oppervlakkige compactie is vooral te wijten aan mechanische 
bosexploitatie en betreding. Door deze compactie daalt het totale poriënvolume van 70 naar 
40 %, waarbij vooral de luchtgevulde macroporositeit sterk afneemt (gemiddeld van 29 % tot 
7 %). Hierbij wordt de kritische grens van ca 10 % luchtgevuld poriënvolume niet meer 
gehaald met drastische gevolgen voor de wortelademhaling. Dit treft in het bijzonder de 
wortels van zaailingen die een hogere zuurstofbehoefte in de bodemlucht vereisen.  
De hoge bodemdichtheid veroorzaakt ook een ongunstig vochtverloop. In het voorjaar is er 
een overmaat aan beschikbaar vocht (en beperkt volume aan bodemlucht) en vanaf 
augustus wordt de kritische ondergrens van de LLWR bereikt en kan verdroging optreden 
wanneer het vochtdeficit niet tijdig door neerslag wordt aangevuld.  
 
De spatiale variabiliteit van de oppervlakkige compactie is bijzonder groot. Van de totale 
variatie over alle proefvlakken heen situeert zich meer dan 80% van de variatie zich binnen 
het proefvlak en slechts 20% tussen de proefvlakken. Binnen een proefvlak domineert de 
submetervariantie. De gemiddelde cone index (penetratieweerstand) voor de bovenste 20 
cm heeft als compactievariabele voldoende spatiale structuur om de compactie afdoend in 
kaart te brengen. Een systematisch meetgrid met 20 m tussenafstand lijkt hiervoor geschikt. 
De diepte van de 3 MPa wortelpenetratiegrens en de bulk densiteit van de opperbodem zijn 
tevens interessante variabelen om de compactie te karteren. 
 
De leembodem in Zoniën is door zijn specifieke texturale eigenschappen, lage pH, gering 
organisch gehalte en beperkte bioturbatie bijzonder gevoelig voor fysische degradatie en 
structuurverval. Een tijdelijke stuwwatertafel op de Bt versterkt bovendien op veel plaatsen 
de hydromorfie en creëert een onevenwichtige lucht/waterhuishouding. 
Het corrigeren van de bodemstructuur en -porositeit en bijgevolg de lucht- en waterhuis-
houding van de opperbodem is de sleutel voor het slagen van de Beukenverjonging. Het 
creëren van meer macroporiën door bodembewerking zorgt ervoor dat de levenslijn van de 
bodemademhaling terug wordt geactiveerd. De wortels en de bodem(micro)organismen 
krijgen meer zuurstof, koolzuurgas kan gemakkelijker diffunderen en het regenwater sneller 
infiltreren in de bodem. Chemisch zullen meer aerobe reacties kunnen plaatsvinden in plaats 
van anaerobe en toxische gassen worden ofwel niet meer gevormd, of kunnen sneller 
ontwijken naar de atmosfeer. Door de verhoogde infiltratie van regenwater verhoogt ook de 
vochttoestand van de diepere bodemhorizonten waardoor de penetratieweerstand 
vermindert en er meer kansen zijn tot wortelontwikkeling tot op grotere diepte. 
Er valt echter wel te verwachten dat de diepere laag van de ‘compactiesandwich’ (de zgn 
fragipan) een serieuze barrière zal blijven voor de Beukenwortels. Daarom lijkt het 
noodzakelijk een initieel hoge uitgangsdichtheid aan zaailingen te realiseren zodat de kans 
om lokaal door te dringen via de tongen gemaximaliseerd wordt. Immers, op basis van 
penetrograafmetingen werd vastgesteld, dat in gemiddeld slechts 5% van de gevallen, 
individuele wortels ongehinderd verticaal kunnen doorgroeien tot 80 cm diepte.  
 
Voor de praktijk bleek het machinaal loswerken van de opperbodem met een bosfrees of een 
schijfeg succesvol te zijn voor de kieming en initiële vestiging van Beukenzaailingen. De 
penetratieweerstand van de bovenste 20 cm werd hierdoor significant verlaagd. Na 
bewerking domineerde het aantal metingen met gemiddelde penetratieweerstand in de 
bovenste 20 cm kleiner dan 1 MPa, zoals in weinig gecompacteerde bodems. Tevens was 
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de bulk densiteit gemiddeld lager dan 1 Mg.m-3, wat voldoende garanties biedt inzake 
macroporositeit en het instellen van een gezond evenwicht inzake lucht- en 
waterhuishouding. 
 
Alle maatregelen om de bodemfauna te activeren zijn waardevol. De bioturbatie in Zoniën is 
zeer beperkt en niet in staat om enig herstel te bewerkstelligen op korte termijn. 
In het bijzonder moet daarom gestreefd worden naar het behouden van het kapitaal aan 
organische stof in de bodem en moet het aandeel van boomsoorten met een kwalitatief goed 
bladstrooisel verhoogd worden. Op plaatsen waar Tongeriaan voorkomt binnen het 
wortelbereik kunnen de Beuken niet doordringen tot de decarbonatatiegrens en zouden 
andere boomsoorten moeten aangeplant worden, die meer zuurtolerant zijn.  
 
Een belangrijke vaststelling is dat de bodem in het Zoniënwoud reeds in die mate is 
gecompacteerd, dat bijkomende verdichting op vele plaatsen niet eens meer meetbaar is. 
Een herstelprogramma dringt zich op, wil men de ecologische functie van de bosbodem 
vrijwaren en een duurzame bosbouw kansen bieden. 
Mechanische bewerking van de opperbodem met de juiste machines en op een verantwoord 
tijdstip (functie van zaadjaar en vochtcondities bodem) blijkt momenteel de beste optie.  
Meer natuurgetrouwe decompactie-technieken voor de restauratie en regeneratie van de 
opperbodem zouden ontwikkeld moeten worden.  
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Alfabetische lijst van de afkortingen 

 

Afkorting Verklaring 
AerPor Aeration porosity of luchtporositeit 
BP Bewerkingsproefvlak; proefvlak waar bodembewerking werd uitgevoerd; 

reeksnummering van BP1 tot en met BP5 
CV Coefficient of Variation / Variatiecoëfficient 
FC Field capacity / veldcapaciteit 
Ksat Verzadigde hydraulische conductiviteit gemeten met de permeameter 
LLWR Least Limiting Water Range 
N/S Verhouding Nugget tot Sill; maat voor de onverklaarde variantie van een variogram-

model 
OM Organisch materiaal 
OP Observatieproefvlak; proefvlak waar monitoring van verjongingsproces werd 

bestudeerd; reeksnummering van OP1 tot en met OP10 
Pengem Penetratieweerstand gemeten in het labo met handpenetrometer; in Kopeckyring bij 

veldcapaciteit (FC) 
SEM Standard Error of the Mean 
TPV Totaal poriënvolume / Total Pore Volume 
WP  Wilting point / Verwelkingspunt.  Vochtgehalte bij pF 4.2 
εa Aer filled porosity of Luchtporositeit  (in vol%) 
θv Volumetrisch bodemvochtgehalte 
θFC Volumetrisch bodemvochtgehalte bij veldcapaciteit 
θWP Volumetrisch bodemvochtgehalte bij verwelkingspunt 
ρb Bulk density of schijnbaar soortelijk gewicht uitgedruk in Mg.m-3 
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