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Inleiding 

Enkele ‘facts and figures’  
over status, trends en stuurvariabelen voor 

bosproducten in Vlaamse bossen 



Inleiding 

• Houtproductie in het Europese bos 

Nabuurs et al., 2007 



Inleiding 

• Houtproductie vanuit het Europese bos 

UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2015-2016 
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Inleiding 
• Import van houtige biomassa voor energie 



Inleiding 

Van 3,5 naar > 10 miljard m³ 
 houtgebruik per jaar in 2050 ? 

 
Kritische parameters: 

Levensstandaard & demografie 
Duurzaamheid op basis van hernieuwbare grondstof 



Kennisvragen - Algemeen  

• Vraag en aanbod van bosproducten 
– Potentiekaarten voor bosproducten 
– Hout en biomassa: welk product moet waar 

geproduceerd worden? Kwaliteit, bulk of combinatie? 

• Beheer ifv bosproducten 
• Uitgangsmateriaal voor bosproducten 

– Verbreding van genetisch aanbod: inheems en exoot 
– Gericht op de productie van kwaliteitshout 



Vraag en aanbod van bosproducten 

• Potentiekaarten voor bosproducten 
– Niet alles is overal beschikbaar/mogelijk. Zo 

specifiek mogelijk: zaadoogst van specifieke 
soorten, types paddestoelen, wildsoorten,…  

– Afwegingskader soortenkeuze ifv locatie en doelen: 
zonering, mogelijkheden en beperkingen 

• Dergelijke kaarten kunnen de rol verduidelijken die 
Vlaanderen kan spelen bij het voortbrengen van 
bosproducten, nu en in de toekomst 

• Beheer voeren om op lange termijn om meerdere doelen 
te waarborgen 
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Vraag en aanbod van bosproducten 

• Hout en biomassa: welk product moet waar 
geproduceerd worden? Kwaliteit, bulk of 
combinatie? 
– Huidige status en het toekomstpotentieel van de op 

houtachtige producten gebaseerde bio-economie in 
Vlaanderen 

• Kennis noodzakelijk om beleidsondersteunende 
initiatieven te ontwikkelen om deze bio-economie te 
behouden en te ontwikkelen 

 



Vraag en aanbod van bosproducten 

Mantau et al., 2010 - EUWood 
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Vraag en aanbod van bosproducten 

Mantau et al., 2010 - EUWood 



Beheer ifv bosproducten 

• Welk beheer voeren om op lange termijn 
meerdere doelen te waarborgen? 
– Worden bestaande beheersinstrumenten (DSS, 

SimForTree, Bobo,...) gebruikt? Waarom wel/niet? 
Wat zijn de sterktes en zwaktes? 

• Er is nood aan een overzicht van de instrumenten en hun 
effectiviteit. Het is belangrijk om te weten of er draagvlak 
is bij de gebruikers. Er is feedback nodig van gebruikers. 
Dit kan ev. gelinkt worden aan subsidies. 

 



Beheer ifv bosproducten 

• Is de technische kennis inzake bosbeheer in 
Vlaanderen voldoende hoog om de gestelde 
bosdoelen te bereiken? 
– Marteloscooponderzoek. Inzicht en kennis van 

verschillend beheer.  Meer opleiding, meer 
kennisopbouw, bij meer beheerders. Modelleren, 
demo-opstelling, sensibiliseren.  

• Kennis noodzakelijk om vormingstrajecten te ontwikkelen 
voor bosbeheerders ifv de gestelde Vlaamse bosdoelen 
(ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke) 



Beheer ifv bosproducten 

De Groenendaal Marteloscoop; www.ecopedia.be  



Uitgangsmateriaal voor bosproducten 

• Verbreding van genetisch aanbod: inheems en 
exoot 
– De uitbreiding van het genetisch aanbod is 

noodzakelijk willen we de genetische diversiteit in 
onze bossen doen toenemen om zo onze bossen 
weerbaarder te maken tegen klimaatsveranderingen. 

– Verschuiving richting loofhout, belang populier 



Uitgangsmateriaal voor bosproducten 
• Gericht op de productie van kwaliteitshout 

– Niet alleen de herkomst (plant van hier) 
 
 

maar ook de houtkwaliteit wordt gegarandeerd ín 
een veranderend klimaat. 

 
 
 



Uitgangsmateriaal voor bosproducten 
• Gericht op de productie van kwaliteitshout 

–  Ook gericht op lokale producties, KMO’s…  
en onderzoek naar ‘innovative value-added wood 
products’. 

CLT Microstructure  modified wood 



Uitgangsmateriaal voor bosproducten 

https://nz.pfolsen.com/market-info-news/wood-matters/2010/december/future-forests-
research-update-groundbreaking-work-to-map-wood-quality-in-trees/ 

Zie ook voor populier:  
A generic platform for hyperspectral mapping of wood  
Defoirdt et al., 2017 



Conclusies Bosproducten 
Onderzoeksagenda… 

• Vraag en aanbod van bosproducten 
–  Bio-economie: bulk en(of) kwaliteit 
–  Potentiekaarten ifv toegevoegde waarde 

• Beheer ifv bosproducten 
– Land sparing and land sharing + soortenkeuze (DSS) 
– Kennis bosbouw – bosbeheer (extra tov ‘natuur’) 

• Uitgangsmateriaal 
– Breed herkomstaanbod met oog op boom- en 

houtkwaliteit ifv (nieuwe) eindproducten  
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