Verslag seminar ‘Oogst biomassa, bosbemesting en
nutriëntenhuishouding’
Driebergen, 31 mei 2012

Op 31 mei 2012 vindt in Driebergen, bij Congrescentrum Antropia, het seminar ‘Oogst biomassa,
bosbemesting en nutriëntenhuishouding’ plaats. Er zijn 36 deelnemers aanwezig (zie bijlage 1).

Opening
Jos Jansen, secretaris van het Bosschap, opent het seminar. Hij geeft aan dat de aanleiding voor dit
seminar de najaarsbijeenkomsten van het Bosschap waren, waar veel vragen werden gesteld over de
oogst van biomassa en biodiversiteit.
Joop Spijker, dagvoorzitter en senioronderzoeker aan Wageningen UR, neemt vervolgens het woord
en benadrukt dat de rode draad van het seminar is hoe we goed omgaan met oogsten. Hij vraagt aan
de deelnemers in de zaal wat hun verwachtingen van de middag zijn en of men nog specifieke vragen
heeft. De deelnemers geven het volgende aan:
- Ik wil kennis opdoen.
- Wat zijn kansen voor het afvoeren van grasmaaisel?
- Wordt gemeentelijk groen ook meegenomen?
- Wat is het effect van blad wat van bomen valt?
- Wat is het effect van grondsoorten?
- Als een hectare bos wordt gekapt, hoe erg verschraal je de bodem en hoe vaak kan je dat
herhalen?

Presentatie André Faaij: Biomassa voor energie en broeikasbalansen (zie bijlage 2)
André Faaij is professor Energy System Analysis aan de Universiteit van Utrecht.
André Faaij zal tijdens zijn presentatie ingaan op CO2 en het verminderen van de uitstoot hiervan. Hij
gebruikt daarbij de resultaten van het laatste IPCC-rapport: Special report renewable energy. Daarin
valt te lezen dat er tegenwoordig veel meer gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen dan
vroeger en dat er geen tekort aan is aan fossiele brandstoffen. Wel zijn de effecten van fossiele
brandstoffen destructief, bij een stijging van de temperatuur van 8°C ontstaat er chaos. Een stijging
van 2°C is nog veilig, maar om dit te realiseren moeten de emissies wel onder 0 gebracht worden.
Dan zijn alle mogelijke maatregelen noodzakelijk.
Zo’n 10% van de 500 EJ aan gebruikte energie is hernieuwbare energie. Ongeveer 40 EJ is vaak niet
duurzaam en heeft een lage efficiency, zoals bijvoorbeeld houtskool. Zo’n 13 EJ is moderne
bioenergie. Als alle onderzoeken gecombineerd worden, wordt duidelijk dat biomassa een grote
bijdrage kan leveren aan hernieuwbare energie. Wel zijn er veel randvoorwaarden en is het belangrijk
om zowel het bos in orde te hebben als goed naar het mondiale niveau te kijken.

Presentatie Anne Oosterbaan: Houtas terugbrengen naar het bos? (zie bijlage 3)
Anne Oosterbaan is onderzoeker aan Wageningen UR.
Anne Oosterbaan zal tijdens zijn presentatie ingaan op het terugbrengen van houtas in het bos. Anne
heeft samen met Anjo de Jong een onderzoek voor het Bosschap uitgevoerd en daarvoor gekeken
naar recente literatuur over dit onderwerp. De samenstelling van houtas is heel gevarieerd, er zit
vooral calcium, kalium en magnesium in. In verschillende ketels is sprake van verschillende soorten
as: vliegas en bodemas. Vliegas bevat de meeste voedingsstoffen, maar ook de meeste zware
metalen. Dit is afhankelijk van de filtering, verbrandingstemperatuur, boomdeel en boomsoort. As
wordt vaak verwerkt tot poederas of in een geharde vorm. De effecten van as op de bodem is
verhoging van de pH en verhoogde beschikbaarheid van voedingsstoffen. De groei ondervindt op
minerale bodems weinig effect maar op veengrond een duidelijke toename. Soms is een verschuiving
te zien in vegetatietype. In Zweden is het terugbrengen van as verplicht, het gaat om maximaal 3 ton
per hectare. In de toekomst zou houtas wellicht gebruikt kunnen worden als onderdeel van kunstmest
of binnen een gesloten recyclingsysteem.

Terugkoppeling
Tijdens de terugkoppeling krijgen deelnemers de kans om vragen te stellen en/of te reageren vanuit
hun eigen praktijk. Hieronder volgt een samenvatting van de vragen met antwoorden:
- Wat wordt bedoeld met verwerking in kunstmest?
Dit is het mengen van houtas met kalkmeststoffen die ook het land worden gebruikt.
- Is mengen met gecomposteerde digistaat (komt vrij uit vergisterinstallatie) niet beter?
Misschien is dit ook een mogelijkheid.
- Kunnen de ervaringen in Zweden wellicht gebruikt worden om de emissies onder 0 te brengen?
In Zweden is biomassa een grote energiebron, het zorgt voor 1/3 van de energie. Het
managementmodel in Zweden is zeer goed en wellicht ook geschikt om elders te gebruiken. In
termen van infrastructuur en economie is de Zweedse situatie ook spectaculair te noemen.
Biomassa wordt niet gesubsidieerd in Zweden en de kosten zijn laag.
- Zijn kernenergie en schaliegas ook meegenomen in het rapport?
Ja, de vooruitzichten voor het gebruik van schaliegas hebben een drukkend effect op de gasprijs.
Er is wel veel pessimisme voor het gebruik van deze brandstoffen.
- Welke biomassaprocessen worden precies bedoeld?
Het gaat om alle processen, o.a. verbranden, vergisten, bioraffinage voor gebruik van
brandstoffen, chemicaliën en grondstoffen, etc.
- Gaan we het redden met de temperatuursstijging?
De basistrends zijn zeer zorgwekkend, maar er zijn wel sterke trendbreuken zichtbaar,
bijvoorbeeld zonne-energie en bij voertuigen.

Presentatie Rienk-Jan Bijlsma: Biomassa & Biodiversiteit (zie bijlage 4)
Rienk-Jan Bijlsma is bosecoloog aan Wageningen UR.
Rienk-Jan Bijlsma zal tijdens zijn presentatie ingaan op biomassa en biodiversiteit. Verschillende
functies in het bos kunnen gezoneerd worden: efficiënte houtwinning en efficiënte natuurwinning. De
term biodiversiteit is veelomvattend en geen praktisch uitgangspunt op beheersniveau. Belangrijker is
het nemen van keuzes en nemen van regionale verantwoordelijkheid voor behoud van soorten. Alles
wat je doet is links- of rechtsom goed of slecht voor de biodiversiteit. Dus vooral keuzes maken over
wat we belangrijk vinden. Bij het zoneringvraagstuk is het wel belangrijk zuinig te zijn op oud bos.

Presentatie Wieger Wamelink: Effecten van oogst takhout op de voedingstoestand en
bijgroei van bos (zie bijlage 5)
Wieger Wamelink is ecoloog aan Wageningen UR.
Wieger Wamelink zal tijdens zijn presentatie ingaan op de effecten van de oogst van takhout op de
voedingstoestand en bijgroei van bos. Er zit veel tak- en tophout aan bomen, soms wel 30%. Er zitten
grote hoeveelheden voedingsstoffen in bepaalde delen van de boom. Bij een grotere oogst kan er
gemiddeld jaarlijks tot 15 kg/ha stikstof en 10 kg/ha calcium worden afgevoerd. Voor stikstof is het
effect gering door de depositie, maar voor calcium kunnen problemen ontstaan. Een risicogroep
vormen zomereikenbossen op arme zandgronden. In andere landen werkt men met risicoklassen,
waarin wordt aangegeven hoeveel takhout er geoogst kan worden. Misschien is dit voor Nederland
ook een oplossing?

Terugkoppeling
Tijdens de terugkoppeling krijgen deelnemers de kans om vragen te stellen en/of te reageren vanuit
hun eigen praktijk. Hieronder volgt een samenvatting van de vragen met antwoorden:
- Wat is de opbouw van nutriënten in het bos na 75 jaar? Ben je niet langzaam met afvoeren bezig?
Hier zijn schema’s voor om dit te bekijken, daarnaast is je doel belangrijk.
- De benadering bij kaalkap is wat krampachtig, want zo heeft verjonging geen kans.
Dat is inderdaad niet goed, het moet per oogst bekeken worden.
- Hoe kun je komen tot meer oogst van biomassa?
Zonering is het antwoord, in extensieve zones kan meer biodiversiteit komen.
- Wordt gemiddeld zo niet meer CO2 vastgehouden per hectare?
Nee, want oogst in extensief bos is ook aanzienlijk. In USA blijkt dat er meer oogst mogelijk is,
maar ook meer biodiversiteit. De oogst is namelijk veel effectiever in intensieve zones.
- Is de kans op boomziekten niet veel groter bij het terugbrengen van as? De boom groeit immers te
hard.
Je kunt er dan voor kiezen om alleen het mineraal toe te voegen waar te kort aan is.

-

In de jaren 60 werd, om de strooisellaag te verbeteren, Amerikaanse Vogelkers als ondergroei
aangeplant. Is dit geen oplossing, want naalden zijn zuur?
Amerikaanse vogelkers is nu vooral in de duinen een probleem. Vogelkers speelt geen rol in de
vorming van een strooisellaag.

Sessies met experts
Tijdens een sessie met experts kunnen de deelnemers doorpraten over verschillende onderwerpen en
krijgen ze de kans eigen onderwerpen/thema’s in te brengen. De volgende 5 experts waren aanwezig:
1. ing. A. (Anne) Oosterbaan:
Projectleider onderzoek terugbrengen as in bos; deskundige bosbeheer en –bedrijfsvoering
2. dr. ir. R.J. (Rienk-Jan) Bijlsma
Bosecoloog
3. dr. ir. G.W.W. (Wieger) Wamelink
Ecoloog, onder meer gespecialiseerd in abiotische randvoorwaarden
4. ir. P.A.I. (Phillip) Ehlert
Bodemkundige met specialisatie meststoffen (regelgeving)
5. ir. J.H. (Joop) Spijker
Onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen, onder meer gespecialiseerd in biomassa
Tijdens de plenaire afsluiting geeft iedere expert een samenvatting van zijn sessies.

Plenaire afsluiting
Joop Spijker vraagt de verschillende experts een samenvatting van hun sessies te geven. Hieronder
volgt een samenvatting van 4 experts (Anne Oosterbaan is helaas eerder naar huis gegaan, waardoor
terugkoppeling niet mogelijk was):
- Phillip Ehlert:
De vragen tijdens de sessies waren bont. Onderwerpen waren regelgeving, hoeveel afvoeren in
relatie tot nutriëntengehalte, wat moet je doen om een uitgeputte bodem op pijl te krijgen, etc.
Wieger Wamelink:
De sessies waren breed, heeft zelf ook kennis kunnen oogsten. Het zou mooi zijn als wetgeving
aangepast kan worden om een eenmalige gift mogelijk te maken. Strooisel oogsten mag niet en
veroorzaakt problemen met stuifzanden. Grondwaterstand ophogen geeft problemen maar ook
herstel van kwelstromen.
- Rienk-Jan Bijlsma:
Het idee van zoneren of multifunctionele uitgangssituatie op basis van percelen heeft nooit goed
gewerkt. Er zijn twee knelpunten: kennisniveau (teveel op perceelniveau niet op
beheereenheidniveau) en kennis ten aanzien van oude bosbouwkunde (er zijn veel experimenten
gedaan). Het rapport van Anjo de Jong blijkt niet goed aan te sluiten bij de beheerspraktijk.
- Joop Spijker:
Meer beheerders beginnen met het oogsten van meer biomassa, dus er zijn mooie casussen voor
metingen. Het is interessant om te oogsten, maar wat gebeurt er met top- en takhout? Leg je dus
niet te lang vast, ook in verband met hoogwaardigere toepassingen. Ook de aanleg van kachels is
spannend.
Na deze terugkoppeling vraagt Joop Spijker de deelnemers wie veel geleerd heeft en wie minder
tevreden is. Hieronder een samenvatting van de reacties:
- Meer willen horen over ingrijpen in gehele bossysteem.
- Wat is bekend over bosbemesting in Nederland? Bij de Droskamp zijn proeven gedaan met
bekalking.
- Miste de Nederlandse bosbouwtradities. De hele nutriëntenhuishouding is interessanter, dus geen
goed advies naar eigenaren.
- Meer hands on onderzoek, bijvoorbeeld met veldonderzoek.
- Meer naar België kijken.
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