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Houtwallen van invloed op
•
1
aangrenzende percelen
ing.M.H.Zwart-Roodzant, PAVLelystad
Houtwallen beïnvloeden de
gewassen opde aangrenzende
percelen. Uit literatuuronderzoek
blijkt dat erin het algemeen een
vermindering vandeopbrengst van
gewassen wordtgevonden in een
smalle strook langs de houtwal.
Buiten dezerandstrook isde
gewasproductie veelalhoger.De
grootte vanhet effect verschilt per
gewas. Plagen kunnen vanuit de
houtwal hetperceel binnendringen.
Daarentegen kunnen natuurlijke
vijanden vanuit dezelfde houtwal
mogelijk bijdragen aan beheersing
vanplagen. Meer onderzoek is nodig
naar met name de omstandigheden
waaronder windbeschutting
productieverhoging geeft en naar de
stabiliserende werking op het

gebied en verbindingsweg voor planten en dieren staat sterk in debelangstelling.Vanuit deze hernieuwde belangstelling stimuleert de overheid de
aanleg van natuur inhet platteland. In
ditkader doet het PAVonderzoek
naar de inpassing van natuur op akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven. Hierbij komt de vraag aan de
orde wat deeffecten van de inpassing
van natuur opde agrarische activiteiten enproductie zijn. Door middel
van een uitgebreide literatuurstudie is
debestaande kennis over de gevolgen
voor akkerbouw en vollegrondsgroente verzameld.

Waarde van houtwallen
Boeren denken verschillend over
houtwallen. De een zou wel vijfduizend gulden perjaar willen betalen
om diehoutwallen wegtekrijgen; de
ander stelt dat een goed onderhouden
houtwal weinig last geeft. Boeren
noemen als nadelen onder meer de
slechtere gewasgroei vlakbij de houtwal,de grotere kans oplegering van
granen en debeschadiging van machines door wortels of overhangende

takken.Andere nadelen zijn het risico
van nachtvorst en de belemmering
van degroei en de oogst door bladval.
Naast nadelen hebben houtwallen
echter ook voordelen voor de landbouw.Door debeschutting groeit het
gewas buiten derandstrook beter en
hout uit houtwallen kan worden gebruikt of verkocht. Verder iser minder winderosie.
Of denadelen dan wel de voordelen
overheersen moet per geval worden
bekeken. De voordelen zijn vooral
belangrijk onder droge,koude, winderige omstandigheden. De nadelen
kunnen worden verminderd doorregelmatig onderhoud en door de aanleg van een greppel direct naast de
houtwal. Een greppel dwingt de wortels van debomen naâr beneden,
waardoor erminder wortelconcurrentieoptreedt met het cultuurgewas.

Productie
In het algemeen wordt een vermindering van deproductie in een smalle
strook langs dehoutwal gevonden.
Deze randstrook waar het gewas

agro-ecosysteem.

eiding
Houtwallen komen voor op de grenzen van percelen, kavels en bedrijven.
Hetbelangrijkste doel van houtwallen
is van oorsprong het afbakenen van
eigendomsgrenzen en het afschermen
van akkers en weilanden tegen ongewenste toegang van vee en wild. Door
veranderende landbouwmethoden beginnen vanaf de eeuwwisseling houtwallen uit hetboerenland teverdwijnen. Eindjaren zestig groeit het besef
dat houtwallen een belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische waarde hebben. Vooral
debetekenis van houtwallen als leef-

De invloed van een houtwal is tot één keer de hoogte van de houtwal (Ih) merkbaar.
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Figuur 1. Verhoogde opbrengsten treden op tot circa 10 keer de beplantingshoogte.

minder groeit heeft een breedte van
ongeveer eenmaal dehoogte van de
houtwal. De oorzaak van het productieverlies isbeschaduwing en concurrentie van de wortels om water en
voedsel.Regelmatig onderhoud vermindert debeschaduwing. Dit kost
echter tijd enhet afgezette hout kan
niet altijd worden gebruikt of verkocht. De aanleg van een greppel vermindert de wortelconcurrentie, doordat de wortels gedwongen worden
dieper tegaan. Bij grasland ishetopbrengstverlies inderandstrook zonder greppel 23%en met greppel
slechts 11%.

Windbeschutting lijkt met namepositief op lichte stuifgevoelige gronden
enbij defruitteelt. In gebieden waar
goede groeiomstandigheden heersen
(bodemvruchtbaarheid, watervoorziening) lijkt het effect van windbeschutting beperkt. Naast fruit worden
in de literatuur tevens goede resultaten gemeld bij rogge,maïs, aardbeien
en diverse groenten. Soms werden
ook sterk negatieve resultaten waargenomen, zoals bij zomergerst en in
sommigejaren bij aardappelen.

Uit literatuuronderzoek blijkt datbuiten deze randstrook verhoging van de
temperatuur en verlaging van de
windsnelheid optreedt, wat veelalresulteert ineen hogere gewasproductie. Deze meeropbrengst kan zich uitstrekken tot een afstand van 10à 15
keer dehoogte van dehoutwal. Op
een afstand van circa driekeer de
hoogte van dehoutwal isdeopbrengst het hoogst. In veel gevallen
zal het totale effect positief zijn (figuur 1).Voldoende praktijkgegevens
ontbreken, zodat meer onderzoek
noodzakelijk is.Overigens isnietge-

Onkruid!
Er is vrijwel geen overeenkomst in
plantensamenstelling tussen een
houtwal en de aangrenzende akker.
Akkeronkruiden kunnen zich namelijk niet in een houtwal handhaven,
omdat het milieu voor hen ongeschikt is.Houtwallen gaan pas als
onkruidbron fungeren door deze te
spuiten met herbiciden, te bemesten,
door storten van afval en door verkeerd onderhoud. Perzikkruid, akkerdistel, spurrie, hoefblad, muur, kleefkruid en ganzevoetachtigen
profiteren hiervan. Ook in de eerste
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rekend met de opbrengstderving opgetreden door verlies aan oppervlakte.
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jaren na aanplant kunnen akkeronkruiden overheersen, omdat iedere
ondergroei nog ontbreekt. Bij hetbeheer van een houtwal moet worden
gestreefd naar een gesloten beplanting met weinig onderbrekingen.
Niet gesloten houtwallen bevatten
meer akkeronkruiden dan goed gesloten houtwallen.

Ziekten
Beschutting door houtwallen heeft
invloed ophet microklimaat en daarmee ook op schimmels en bacteriën.
Veel schimmels en bacteriën hebben
een vochtig klimaat nodig, zoals
valse meeldauw op wortelen,
Phytophthora op aardappelen en vetvlekkenziekte op bonen. Deze ziekten hebben in debeschutting, waar
het over het algemeen veel warmer
en vochtiger isdan in het vrije veld,
meer mogelijkheden. Er zijn ook
schimmels diejuist droogte nodig
hebben om zich te vermeerderen, zoals echte meeldauw in granen. Deze
schimmelziekten zullen in beschut
gebied dus minder voorkomen. Ook
het minder snel drogen van gewassen
en de iets grotere kans op nachtvorst
beïnvloedt de aantasting door sommige schimmels. Verder zijn erbac-

teriën die het optreden van bepaalde
schimmelziekten tegengaan, bijvoorbeeld schurft op aardappelen.
Een positief aspect van beschutting
is dat schimmelsporen afkomstig van
planten in debeschutting moeilijker
door de wind worden verspreid dan
in het vrije veld. Epidemische plantenziekten verspreiden zich daardoor
minder snel. Het is echter niet zo dat
houtwallen schimmelsporen kunnen
wegvangen. De verdeling van schimmelsporen over het veld kan wel
beïnvloed worden.

Waardplanten
In houtwallen kunnen planten voorkomen die door bepaalde insecten of
schimmels gebruikt worden omhun
levenscyclus te voltooien. Veel luizen
overwinteren inhoutwallen. Dit isondermeerhet geval voor dezwartebonenluis, dieniet alleen directe schade
doet, maar ook virusziekten overbrengt. De zwarte bonenluis legt zijn
wintereieren ophet kardinaalsmutsje
en ook opdeGelderse roosof
sneeuwbal. De vuilboomluis overwintert opdewegedoorn. De groene
perzikbladluis isberucht vanwege
zijn vele waardplanten. Een bekend
voorbeeld van waardplanten bij
schimmels zijn de graanroesten
(Puccinia-soorten), die vanuit houtige
of kruidachtige wildeplanten de granenbelagen. Zo isdeberberis een
waardplant voor zwarte roest en de
wegedoorn voor haverkroonroest.
Waardplanten van vervelende insecten en schimmels kunnen om dezere-

den het best uit houtwallen worden
geweerd.Aan de andere kant zijn uit
het oogpunt van het opbouwen van
natuurlijke vijanden deze waardplanten en de daarop voorkomende insecten en schimmelsjuist onmisbaar.

Natuurlijke vijanden
Natuurlijke vijanden zijn in staat plagen opeen bepaald niveau te houden.
Natuurlijke vijanden kunnen gehinderd worden bij het intoom houden
van eenplaagpopulatie door onder
meer pesticiden, het weer en gebrek
aan voedsel. Houtwallen kunnen de
milieu-omstandigheden voor natuurlijke vijanden verbeteren, zodat deze
minder kwetsbaar zijn enzich kunnen
handhaven. Houtwallen hebben een
ander micro-klimaat, zodat zebescherming kunnen geven tegenweersextremen. Ze hebben een andereopbouw,bijvoorbeeld een strooisellaag,
die voor veel insecten belangrijk is
voor overwinteren.Als vluchtmogelijkheid bij verstoring door mensen
zijn houtwallen vanbelang, bijvoorbeeld bij hetgebruik van pesticiden
en oogsten. Het aanbieden van alternatief voedsel is ook een belangrijke
functie van houtwallen. Voorhet
overleven van bepaalde natuurlijke
vijanden moet ook de aanwezigheid
en het overleven van de plaagorganismen verzekerd zijn. Op bijvoorbeeld
bladluizen dieopbepaalde struiken
overwinteren kan zich opeen vroeg
stadium inhet seizoen een populatie
natuurlijke vijanden opbouwen die
mee het veld opgaan. Een andere
overweging ishet feit dat bijvoor-
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beeld bladluizen vaak over grote afstanden door de wind verspreid worden en sneleen aanzienlijke populatie
kunnen opbouwen vanuit enkele individuen. Een stabiel reservoir van natuurlijke vijanden inhoutwallen is
vanuit dit oogpunt gewenst. Het vergt
echter tijd omin landschappen goed
functionerende populaties natuurlijke
vijanden tekrijgen. De aanleg van
nieuwe houtwallen bij oude, goed
ontwikkelde elementen kan de ontwikkeling van goede regulatiemechanismen versnellen.

Conclusies
De overheid wil decombinatie van de
functies landbouw en natuur ophet
platteland stimuleren mede gezien de
belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde
vanhoutwallen. Uit deze literatuurstudieblijkt dat erinhet algemeen
een vermindering van de opbrengst
van gewassen ineen smalle strook
langs dehoutwal optreedt doorbeschaduwing en wortelconcurrentie.
Buiten dezerandstrook treedt temperatuursverhoging en verlaging van de
windsnelheid op,wat in sommige
gevallen resulteert inêenhogeregewasproductie. Voldoende praktijkgegevens ontbreken echter nog. Meer
onderzoek isnodig naar de omstandigheden waardoor buiten derandstrook deproductie beïnvloed wordt
en naar het functioneren van houtwallen alshabitat voorpredatoren en dergelijke.
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