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Nooit meer van gebaande paden?
Permanente dunningspaden als mogelijke oplossing
voor het beperken van bodemverdichting
Het machinaal oogsten en uitrijden van
hout met zwaar materieel is al geruime
tijd gemeengoed binnen het Nederlandse
bosbeheer. Het leidt echter in veel
gevallen tot bodemverdichting. Welke
effecten dit heeft op de bosbodem en het
bosecosysteem is voor veel beheerders
onduidelijk. Om meer te weten te komen
over de effecten van bodemverdichting,
de factoren die van invloed zijn op het
ontstaan van bodemverdichting én
in mogelijke oplossingen, hebben wij
kennis uit wetenschap en praktijk uit
verschillende bosbouwlanden verzameld
en gesprekken gevoerd met Nederlandse
bosbeheerders. Een maatregel die
regelmatig wordt toegepast is het werken
met permanente dunningspaden.

— Glenn Potvliet (afgestudeerd student
Wageningen UR) & Wouter Delforterie
(Bosgroep Midden Nederland)

> Een ongestoorde bodem bestaat voor ongeveer
de helft uit minerale bodemdeeltjes en organische stof en voor de andere helft uit lucht en
water. Bij het berijden van de bodem worden
bodemdeeltjes samengedrukt waardoor vooral
het aandeel lucht in de bodem afneemt. Tevens
verandert de bodemstructuur waardoor inﬁltratie
van hemelwater en gasuitwisseling tussen bodem
en atmosfeer wordt belemmerd. Het gevolg is
het ontstaan van plassen en langer met water
verzadigde bodems. Door de beperkte gasuitwisseling tussen bodem en atmosfeer stijgt daarnaast
het CO2-gehalte in de bodem op en neemt het
zuurstofgehalte af.
Deze veranderingen in de bodemstructuur hebben onder andere gevolgen voor de overlevingskans en de groei van zaailingen. Hoewel het kiemsucces van zaailingen vaak hoger ligt op verdichte
bodems, kunnen jonge zaailingen met hun ﬁjne
wortels lastig verdichte bodems binnendringen.
Hierdoor ontstaan watertekorten in de jonge
plant en kunnen minder mineralen uit de bodem
worden opgenomen. Verschillende studies tonen
veertig tot negentig procent meer sterfte onder

zaailingen op verdichte bodems in vergelijking
met zaailingen op ongestoorde bodems.
Watertekorten en verminderde opname van
mineralen leiden volgens verschillende studies
daarnaast tot een hoogtegroeireductie van dertig
tot vijftig procent en een volumegroeireductie
van twintig tot dertig procent ten opzichte van de
groei van zaailingen op ongestoorde bodems. De
mate waarin zaailingen last hebben van bodemverdichting verschilt overigens per boomsoort.
Hiermee kan bodemverdichting dus tevens leiden
tot een verschuiving van de soortensamenstelling
van de spontane bosverjonging en daarmee van
het toekomstige bos.
Veel onderzoek naar bodemverdichting richt zich
vooral op de effecten op overleving en groei van
zaailingen van boomsoorten. Het is echter te verwachten dat deze effecten tevens van invloed zijn
op de kruid- en struiklaag en daarmee op de totale
plantensamenstelling en –diversiteit van onze
bossen. Daarnaast zal een verstoorde bodemstructuur en het afnemen van zuurstof en vocht in
de bodem van invloed zijn op de omvang en samenstelling van de bodemfauna, het beschikbaar
komen van mineralen uit ruw bladstrooisel en op
de dikte van de strooisellaag. Bodemverdichting
raakt daarmee aan verschillende sleutelprocessen
binnen het bosecosysteem en verdient dus de
aandacht vanuit alle functies van bos.
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Natuurlijk herstel na verdichting
Het natuurlijk herstel van verdichte bodems is
een proces dat minimaal enkele decennia duurt.
Enkele studies komen zelfs tot de conclusie dat
volledig herstel van de bodem na verdichting niet
mogelijk is. De herstelmogelijkheden van een
bodem zijn afhankelijk van de aanwezigheid van
bodemfauna, de klimaatomstandigheden en de
diepte van de opgetreden bodemverdichting.
Bodemfauna, vooral regenwormen, werken door
het graven van gangenstelsels de bodem weer
los en dragen daarmee bij aan herstel van de
bodemstructuur. Grote delen van het Nederlandse
bos liggen echter op armere zandgronden waar
regenwormen niet of nauwelijks voorkomen. Ook
lange periodes van vorst kunnen de bodem weer
loswerken doordat het bodemvocht als gevolg
van de vorst uitzet. Om ook dieper gelegen bodemlagen te bevriezen zal het echter een aaneengesloten periode van enkele weken tot maanden
stevig moeten vriezen. Tenslotte lijkt het bovenste deel van de bodem zich sneller te herstellen
dan dieper gelegen bodemlagen. Aangezien de
natuurlijke herstelperiode over het algemeen
langer is dan de periode tussen twee dunningen,
zullen de effecten van het rijden op de bodem
opstapelen en zal tussentijds geen herstel kunnen
plaatsvinden.

Beoordelen en beperken van
bodemverdichting
De mate waarin bodemverdichting optreedt,
is afhankelijk van de contactdruk die wordt
uitgeoefend op de bodem. Hoe hoger de contactdruk, des te dieper de bodem verdicht raakt. De
contactdruk is afhankelijk van het gewicht van de

machine en het totale contactoppervlak van de
wielen met de bosbodem. Om bodemverdichting
te beperken, zullen beheerders zich er dus in eerste instantie op moeten richten de contactdruk
van de machines zo laag mogelijk te houden. Dit
kan bijvoorbeeld door het werken met machines
met extra brede banden, door toepassing van
tracks op de machines en het werken met de
juiste bandenspanning.
Ook is de mate waarin bodemverdichting optreedt afhankelijk van het type insporing. Er zijn
drie typen insporing (ﬁguur 1). Het eerste type
resulteert in diepe sporen met grote zijheuvels
die compenseren voor de inhoud van het spoor.
Hierbij is alle druk van de machine omgezet in
bodemvervorming en opstuwing van bodemdeeltjes en vindt dus nauwelijks bodemverdichting
plaats. Bodemvervorming betekent echter wel
structuurbederf van de bodem met alle gevolgen
van dien. Insporing type twee is een combinatie
van bodemverdichting en van bodemvervorming. Hierbij ontstaan diepe sporen met kleine
zijheuvels. Bij dit type insporing vindt maximale
bodemverdichting plaats. Bij insporingstype drie
vindt enkel bodemverdichting en geen bodemvervorming plaats. De insporing en bodemverdichting zijn bij dit type echter minimaal.
In de interviews geven beheerders aan dat zij de
mate waarin de bodem verdicht wordt gedurende
werkzaamheden overwegend visueel beoordelen
aan de hand van de diepte van de ontstane sporen. Dit blijkt dus niet in alle gevallen een goede
graadmeter te zijn voor het optreden van bodemverdichting. Om verdichting van de bodem zoveel
mogelijk te beperken is het dus van belang om

inzicht te hebben in welke mate de verschillende
insporingstypes leiden tot bodemverdichting.
Welk type insporing plaats vindt, is afhankelijk
van het bodemtype en het vochtgehalte van de
bodem. Door te werken in de juiste periode van
het jaar, afgestemd op de bodemomstandigheden
ter plekke en door werk tijdig stil te leggen bij ongunstige weersomstandigheden, kan veel bodemverdichting voorkomen worden. In het algemeen
is het werken op klei- en leembodems het beste
onder droge omstandigheden. Op zandbodems

Figuur 1: Type insporing: (type 1) enkel
bodemvervorming geen bodemverdichting, (type 2)
bodemvervorming én maximale bodemverdichting
en (type 3) minimale bodemverdichting geen
bodemvervorming.

Tabel 1: Verband tussen bodemtype en
vochtgehalte in relatie tot het insporingstype
(ﬁguur 1). Kleuren geven de ernst van de
optredende bodemverdichting aan. Groen is
weinig tot geen verdichting, oranje is matige
verdichting en rood is ernstige verdichting. Deze
waardering gaat enkel over bodemverdichting. Ook
bodemvervorming kan problemen opleveren maar
dat is niet meegenomen in deze tabel.
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Op de zeer lange termijn zou het
werken met dunningspaden zelfs
meer geld moeten opleveren ten
opzichte van het werken zonder
toepassing van dunningspaden
doordat bodemverdichting
wordt beperkt en daarmee de
productiviteit van het bos op peil
blijft.
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vindt het minste verdichting van de bodem plaats
wanneer de bodem matig vochtig is (tabel 1).
Tenslotte is de intensiteit waarmee de bodem bereden wordt van belang voor de mate waarin bodemverdichting optreedt. Studies tonen dat bij de
eerste passage van een machine al zestig procent
van de potentiële verdichting plaatsvindt. Dus
na één passage is het grootste kwaad al geschied.
Gecombineerd met het trage herstel van verdichte bodems betekent dit dat, wanneer er over een
aantal decennia meerdere opeenvolgende gemechaniseerde houtoogsten hebben plaatsgevonden,
de bosbodem over grote oppervlaktes verdicht zal
zijn. In een Vlaamse studie zijn verdichte oppervlakte gemeten van zeventig tot tachtig procent
van het totale bosoppervlak. Of dit oppervlakte in
alle gevallen zo hoog zal zijn, is moeilijk te zeggen. Door meerdere opeenvolgende dunningen en
periodiek vlaktegewijze verjongingsingrepen zal
het totaal bereden oppervlakte echter wel behoorlijk snel oplopen. Het oppervlakte wat bereden
wordt bij opeenvolgende werkzaamheden kan
echter beperkt worden door machineverkeer te
concentreren op permanente dunningspaden.
Wanneer dit wordt toegepast op de wijze zoals
dit momenteel in het Nederlandse bosbeheer het
meest gangbaar is, zal slechts twintig procent van
het bosoppervlak bereden worden.

Permanente dunningspaden
Permanente dunningspaden zijn vaste routes
binnen een bosopstand die bij achtereenvolgende
boswerkzaamheden gebruikt worden om de
bosopstand te ontsluiten. De paden zijn ongeveer
vier meter breed en liggen doorgaans op een onderlinge afstand van 18 tot 20 meter van elkaar zodat een houtoogstmachine met een arm van tien
meter in het volledige bos kan werken zonder
buiten de dunningspaden te rijden. Doordat bij
werkzaamheden de bodem tussen de dunningspaden niet wordt bereden treedt hier geen bodemverdichting op. In veel bossen zal de bodem
daarnaast over grote oppervlaktes al verdicht zijn
door boswerkzaamheden uit het verleden. Hier
kan de toepassing van permanente dunningspaden er voor zorgen dat de bodem tussen de paden
de ruimte krijgt om zich weer te herstellen.
Een veelgehoord argument in de interviews tegen
het gebruik van permanente dunningspaden is
dat machinisten op houtoogstmachines automatisch hun rijbewegingen zouden minimaliseren
omdat dit efﬁciënter is. De praktijk wijst echter
uit dat wanneer geen vaste dunningspaden zijn
gemarkeerd de onderlinge afstand tussen de rijroutes van de machine veelal lager ligt dan twintig meter. Tevens zal bij werkzaamheden enkele
jaren later de machinist vaak een andere rijroute
kiezen, zeker in het geval van verjongingsingrepen, waardoor het totaal bereden oppervlakte zal
toenemen.

Tenslotte vinden sommige beheerders de extra
kosten van het uitzetten van dunningspaden
bezwaarlijk. We hebben daarom in ons onderzoek
geprobeerd de ﬁnanciële kant van het werken
met dunningspaden inzichtelijk te maken. Door
de veelheid aan factoren die van invloed zijn
op de kosten en opbrengsten van het werken
met dunningspaden is dit echter niet eenvoudig
gebleken. Op basis van onze berekeningen durven
wij echter wel te beweren dat, zeker op de lange
termijn, het werken met dunningspaden geen
extra geld hoeft te kosten. Tegenover de extra
kosten die gemaakt moeten worden voor het uitzetten van de paden staat bijvoorbeeld vaak een
hoger oogstvolume door het vrijkomende hout
op de paden. We hebben geen informatie kunnen
vinden hoe het werken met dunningspaden de
efﬁciëntie van werken van de houtoogstmachine
beïnvloedt, maar in de interviews kwam naar
voren dat enkele beheerders hebben ervaren dat
goed gemarkeerde dunningspaden de houtprijs
ten goede komt. Op de zeer lange termijn zou
het werken met dunningspaden zelfs meer geld
moeten opleveren ten opzichte van het werken
zonder toepassing van dunningspaden doordat
bodemverdichting wordt beperkt en daarmee de
productiviteit van het bos op peil blijft.

Nooit meer van gebaande paden?
Verschillende studies wijzen op negatieve effecten van bodemverdichting op het bosecosysteem.
Deze effecten zijn zowel relevant voor bossen
met een natuurdoelstelling als voor bossen met
een productiedoelstelling. Het werken met dunningspaden zorgt voor minder bodemverdichting,
maar nog altijd wordt twintig procent van de
bosbodem wél verdicht. Het is de vraag of dit in
alle situaties, bijvoorbeeld wanneer bijzondere
bosﬂora voorkomt, wel verantwoord is. Wellicht
dat in deze gevallen, om de gewenste lichtomstandigheden voor de ondergroei in stand te houden, naar meer kostbare oogstmethodes gekeken
moet worden. Veel van de effecten van bodemverdichting vinden plaats buiten ons gezichtsveld
en leveren pas op de lange termijn problemen
op. Dit maakt deze effecten echter niet minder
relevant en bosbeheerders zullen wel degelijk
rekening moeten houden met deze effecten.<
glennpotvliet@hotmail.com
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een uitgebreide lite%
ratuurstudie. Een volledige literatuurlijst is te downloaden
op de website van het Vakblad. Het volledig stagerapport
van Glenn Potvliet is te downloaden op de website van de
bosgroep (www.bosgroepen.nl).
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