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Samenvatting 

In 2012 werd een verkennende studie over bekalking in heideterreinen uitgevoerd door het 
INBO in samenwerking met terreinbeheerders van 16 gebieden verspreid over gans zandig 
Vlaanderen. Er werden bodemstalen genomen op 32 bekalkingskoppels, bestaande uit een 
plot die in het verleden bekalkt was geweest en een niet-bekalkte plot die als referentie kon 
worden gebruikt. De vegetatiesamenstelling in de bemonsterde plots werd eveneens 
opgenomen, met aandacht voor de sleutelsoorten van heide en heischraal grasland (dat in 
sommige gebieden ook een doelhabitat is). Vervolgens werden op basis van het verkennend 
onderzoek tussen 2012 en 2014 18 nieuwe bekalkingskoppels uitgezet in 6 geselecteerde 
pilootgebieden waar een bekalkingsproef van nabij werd opgevolgd gedurende minimaal 3 jaar 
en waar de bodem elke 6 maand werd bemonsterd en geanalyseerd. 

De verkennende studie toonde een hogere bodem-pH (zowel gemeten in H2O als in CaCl2) in 
de bekalkte versus de niet-bekalkte plots. Er waren echter geen verschillen vast te stellen in de 
kationuitwisselingscapaciteit tussen beide. Dit was zoals verwacht, vermits de toevoeging van 
uitwisselbare Ca en Mg via bekalking de uitwisselingscapaciteit niet zal beïnvloeden. Via 
bekalking wenst men vooral de samenstelling van de kationen op het uitwisselingscomplex te 
wijzigen en in de richting te sturen van een hogere basenverzadiging. De verkennende studie 
gaf ook resultaten weer die deze richting uitgingen. De basenverzadiging en het gehalte aan 
basische kationen was inderdaad hoger op de bekalkte versus de niet-bekalkte plots. 

De monitoring van de bodem in de pilootgebieden toonde inderdaad aan dat de bodem-pH 
stijgt in de bekalkte plots. We stelden echter ook een stijging vast in de niet-bekalkte plots, zij 
het minder sterk. Dit toont dus aan dat er nog andere bodemprocessen spelen naast de 
gevolgen van de bekalking. Op verschillende plaatsen stelden we tevens een daling van de 
organische stof en de totale koolstof vast. Deze daling in organische stof bleek vaak samen te 
gaan met een daling in de totale uitwisselingscapaciteit, dus een daling in het geheel van plant-
beschikbare nutriënten. Deze veranderingen in de bodemeigenschappen wijzen mogelijk 
vooral op de gevolgen van een verandering in de bodembedekking. Het bos werd immers 
gekapt, de strooisellaag werd verwijderd en er werd een naakte bodem gecreëerd wat 
vermoedelijk de mineralisatieprocessen heeft versneld. In de 0 – 5 cm laag van de bekalkte 
plots stelden we geen daling van de CEC vast, wat erop zou kunnen wijzen dat de bekalking 
deze dalende trend, ten gevolge van de verandering in het bodemgebruik, zou kunnen 
neutraliseren. 

Om de aanwezige vegetatie te karakteriseren, werden verschillende indicatoren afgeleid uit de 
lijst die gehanteerd wordt voor de bepaling van lokale staat van instandhouding. Per plot 
werden gewogen gemiddelde Ellenberg indicatorgetallen berekend. Uit de analyse blijkt dat er 
aanzienlijke contrasten in vegetatie zijn tussen de bemonsterde gebieden, meer dan tussen 
bekalkte en niet-bekalkte plots binnen eenzelfde gebied. Het gewogen Ellenberg zuurgetal en 
het stikstofgetal van de bekalkte proefvlakken zijn wel lichtjes hoger dan die van de niet- 
bekalkte plots, m.a.w. er zijn meer zuurminnende soorten en soorten van voedselarme 
condities in de niet-bekalkte plots. We zien momenteel geen (of nog geen) systematisch 
verschil tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots voor de andere vegetatie-indicatoren 
(sleutelsoorten voor heide en heischraal grasland en verstoringsindicatoren). Er zijn in 
sommige gebieden wel verschillen tussen bekalkte en niet- bekalkte plots vastgesteld in de 
bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) en in het aandeel naakte grond 
per plot, maar de richting en grootte van deze verschillen variëren gebied per gebied. 

Op basis van de verkennende studie, hadden we verwacht om tijdens de pilootstudie 
duidelijke patronen te kunnen vaststellen ten gevolge van de bekalking. Deze verwachtingen 
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werden echter niet ingelost. Enerzijds botsten we op de beperkingen van de bodemanalytische 
methoden. De bodems van heide en heischrale graslanden zijn zo extreem arm aan plant-
beschikbare nutriënten dat onze klassieke bodemanalytische technieken ontoereikend zijn om 
de bodems voldoende nauwkeurig te kunnen bemeten en op te volgen in de tijd. Daarnaast 
speelde tegelijk een complex van verschillende processen in op de bodem. Voorafgaand aan 
de bekalking hadden er op de meeste plaatsen veel grondigere wijzigingen plaatsgevonden in 
het abiotische milieu dan de éénmalige bekalking. Vaak was er net gekapt en/of geplagd wat 
niet zonder gevolgen is op de mineralisatieprocessen en het beschikbaar stellen van 
plantennutriënten. Bij de opvolging van de bekalkingskoppels keken we dus naar de 
veranderingen ten gevolge van een aaneenschakeling van maatregelen (kappen, plaggen en 
bekalken). Door de vergelijking te maken tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots bestuderen 
we wel het effect van de bekalking maar kunnen we niet ontrafelen welke effecten het kappen 
en het plaggen hebben op de bodemkenmerken. Toch zouden we nog een aanvullende 
vegetatieopname en bodemstaalname willen aanraden na een langer tijdsinterval (dus bvb. 10 
jaar na de bekalking) in de koppels uitgezet in de pilootgebieden omdat zo de vegetatie meer 
kans zal gekregen hebben om zijn maximale (of toch grotere) bedekking te halen en de 
bodemprocessen een meer stabiele toestand zullen bereikt hebben. 

Om een beter inzicht te verwerven in de waargenomen veranderingen in de bodemkenmerken 
na kappen en plaggen, kan het zinvol zijn om een vergelijkende studie uit te voeren tussen 
geplagde en niet-geplagde situaties.  

Ook zouden we de zilverthioureummethode (AgTU) methode voor de bepaling van de 
uitwisselbare kationen willen afraden voor dit type van onderzoek vermits deze weinig 
gevoelig is en een relatief hoge bepaalbaarheidsgrens heeft. De kobalthexamine (CoHex) 
methode of de drievoudige extractie met BaCl2 zijn om deze beide redenen beter geschikt.
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

De resultaten van de verkennende studie wezen initieel op voornamelijk positieve effecten van 
het bekalken van heide. De bekalkte proefvlakjes vertoonden immers een hogere pH dan de 
niet-bekalkte plots. Een duidelijk effect op de vegetatie kon echter niet aangetoond. Vandaar 
de tweede fase waarbij zowel voor de bekalkte als de niet-bekalkte plots werd vertrokken van 
eenzelfde beginsituatie.  
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English abstract 

In 2012 INBO conducted an explorative study on liming in heathlands in cooperation with 
conservation managers of 16 heathlands, more or less evenly distributed over sandy Flanders. 
Soil samples were taken of 32 pairs of plots, where one plot had been limed in the past and 
one unlimed plot which could serve as the reference situation. The composition of the 
vegetation was surveyed in all sampled plots, with a particular attention to the key species of 
heath and species-rich Nardus grassland (which is also a target habitat in some areas). Based 
on the results of the first phase, 18 new pairs of plots, located in six pilot areas, were installed 
between 2012 and 2014 in a new lime treatment experiment. Over a period of three years, soil 
samples were taken and analysed biannually (once in spring and once in autumn). The 
composition of the vegetation was recorded at the onset of the experiment and after roughly 
three years. 

The results of the explorative study the limed plots showed higher pH values (both measured 
in water and CaCl2) compared to the untreated plots. As expected, no differences in cation 
exchange capacity were detected. Liming is expected to influence the ratio of the basic 
exchangeable cations to the total exchange capacity of the soil (called the base saturation) 
towards higher availability of calcium and magnesium nutrients. The results of the exploratory 
study indeed supported this assumption and higher base saturation and content of basic 
exchangeable cations were indeed observed on the limed plots compared to the untreated 
plots.  

In the pilot areas, the soil monitoring indeed showed higher pH values in the limed plots. 
Though, also in the unlimed plots an increase of the soil pH was observed, although the 
decrease of soil acidity was lower compared to the limed plots. This shows that other soil 
processes, besides the direct effect of liming, are having place in these soils and influence the 
soil pH. In many plots a decrease of the soil organic matter and carbon was observed. The 
decrease of organic matter was often in line with the decrease of the cation exchange capacity 
(CEC), so a decrease of the plant available nutrients. These changes in soil properties might 
rather be a reflection of the changes in soils occurring after a major change in the land cover. 
Often the forest cover and the litter layer were removed and a rather bare soil was created. 
Such conversion practice will have severe impact on, for example, the mineralization processes 
in the soil. In the upper 5 cm of the mineral soil in the limed plots, no decreased of the CEC 
was observed, what could indicate that liming tempers the negative consequences of the 
changes in land use. 

Related to the monitoring of the vegetation, a range of indicators were tested. These 
indicators have been developed to characterize the conservation status of the European 
protected habitat types. For each plot, weighed average Ellenberg indicator values were 
calculated. The results show that the differences in vegetation between the pilot areas are 
bigger that within one pilot area. The weighed Ellenberg indicator values for soil acidity and 
nitrogen are slightly higher in the limed plots compared to the untreated plots, meaning that 
more acid tolerant species and more oligotrophic species in the untreated plots. At this point 
in the study, we could not detect statistically significant differences between the limed and the 
untreated plots for other vegetation related indicators (such as key species for heathlands, or 
species-rich Nardus grasslands or disturbance indicators). Concerning the occurrence of heath 
star moss (Campylopus introflexus) and the occurrence of bare soil, some differences could be 
seen between the limed and the untreated plots in some of the studied areas. Though the 
magnitude and the direction of the differences differ by the area. 
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Based on the promising results of the exploratory study, we hoped to show clear relationships 
during the pilot study. Unfortunately we could not show the effects of of liming in the pilot 
areas. We see two important reasons for this. One one hand, the laboratory methods that was 
used to measure the plant available nutrients had difficulties in measuring the extremely small 
amounts of nutrients in this nutrient poor environments and was not sensitive enough to 
detect changes over time. Furthermore, the monitoring was conducted under field conditions 
(not controlled conditions) which were highly variable between the sites and were not 
sufficiently stabilized after the conservation measures which were taken on the sites. Often 
the forest was only recently cut and the forest floor was removed, resulting in nearly bare soil. 
This kind of changes in land cover has consequence for a number of soil processes (like 
increased mineralization) which might interfere with the effects of liming.  

The results of the monitoring in the pilot areas concern a period of 3 to 4 years. One of our 
recommendations is to make a reassessment after a period of for example 10 years. We could 
indeed see in the field that vegetation development is rather slow and that being a bit more 
patient, could be more fruitful in order to detect differences.  

An intensive biannual monitoring could be useful under a more controlled and experimental 
set up, in stable environmental conditions where the effect of recent land use changes could 
be separated from the effects of liming. 

Concerning the laboratory methods, we discourage the use of the Silverthioureamethod 
(AgTU) for the determination of the plant available nutrients as this methods shows too high 
detection limits for this type of nutrient poor soils and is not sufficiently sensitive to detect 
changes over time. The methods of triple BaCl2 extraction or the cobalthexamine (CoHex) 
method have lower detection limits and might results in more useful numbers. However, we 
do not know whether these alternative methods are sensitive enough to detect changes over 
time. 
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1 INLEIDING 

1.1 SITUERING 

Het herstel van voorheen soortenrijke droge en vochtige heide is van toenemend belang in 
Noordwest Europa voor het behoud van de biodiversiteit (Webb, 1998). De Noord-Atlantische 
vochtige heide met Erica tetralix (habitattype 4010) en de Europese droge heide (habitattype 4030) 
zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn als typen natuurlijke habitats die van communautair belang zijn 
voor de instandhouding en waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. 
Eutrofiëring, bodemverzuring ten gevolge van atmosferische depositie en verdroging hebben geleid 
tot een achteruitgang van vele karakteristieke plantensoorten van deze ecosystemen (Bobbink et al. 
1998, Houdijk et al. 1993, Jones and Power 2012, Roelofs 1986, Roem et al. 2002) en tot de 
dominantie van gras, de zogenaamde ‘vergrassing’. 

In Vlaanderen komt heide voornamelijk voor op oligotrofe, zwak gebufferde zandige bodems 
(Decleer et al. 2007). Zulke ecosystemen worden gekenmerkt door traag groeiende plantensoorten 
zoals Struikhei (Calluna vulgaris L.) en Gewone dophei (Erica tetralix L.). In de vorige eeuw zijn deze 
gronden vaak beplant met Grove den (Pinus sylvestris L.) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. 
Maritima Ait.). Anderzijds zijn vele van de heidegebieden gedurende de laatste decennia sterk 
verbost en vergrast (De Blust, 2005). De belangrijkste beheersmaatregelen zijn de herintroductie van 
de aloude beheerpraktijken kenmerkend voor de heide zoals maaien, begrazen en plaggen.  

Bij het plaggen wordt de vegetatie, de strooisellaag en de bovenste minerale bodemhorizont 
afgevoerd. Hierdoor worden de nutriënten, die zich doorheen de tijd hebben opgehoopt, verwijderd. 
Zo verlaagt men de nutriëntenbeschikbaarheid (Härdtle et al. 2006) waar voornamelijk grassen - 
zoals Pijpenstrootje (Molinia caerulea L. Moench) of Bochtige smele (Deschampsia flexuosa L. Trin.) - 
van profiteerden ten koste van kenmerkende heidesoorten.  

Daarnaast creëert men door het plaggen een naakte bodem wat betere kiemmogelijkheden biedt 
aan tal van soorten. Echter, het merendeel van de zo herstelde heide resulteert vaak in soortenarme 
heidegemeenschappen die de bedreigde heidesoorten niet meer bevat. Enerzijds zou dit een gevolg 
kunnen zijn van de zaadbank die verdwenen is of waar de zaden met de loop der tijd hun kiemkracht 
hebben verloren. Maar ook op plaatsen waar nieuwe zaden worden ingebracht, loopt het herstel niet 
van een leien dakje (Vanreusel and Smets 2002). 

In Nederland stelde men na het plaggen een ammoniumpiek vast (De Graaf et al. 1998, Dorland et al. 
2003, Van Den Berg and Dorland 2008, Van Den Berg et al. 2005). Een mogelijke oorzaak van die 
ammoniumaccumulatie is het negatieve effect dat plaggen op nitrificatie heeft. Normaal gesproken 
zetten nitrificerende bacteriën ammonium om in nitraat maar omdat deze bacteriën zich 
voornamelijk in de bovenste bodemlagen bevinden (Troelstra et al. 1990), mag verondersteld 
worden dat plaggen de nitrificatie nog verder verlaagt. Bovendien verwijdert men bij het plaggen de 
vegetatielaag die dus evenmin stikstof kan opnemen. Daarnaast blijft er bij te ondiep plaggen 
organisch materiaal achter aan de oppervlakte. De afbraak van dit organisch materiaal zorgt voor een 
toename van de ammoniumconcentratie in de bovenste bodemlaag. 

Ammonium dat via depositie neerkomt op de heide veroorzaakt eveneens bodemverzuring. Hoewel 
de meeste heidebodems van nature zuur zijn, treft men toch vaak plaatsen aan die iets rijker zijn en 
beter gebufferd. Dit kan veroorzaakt worden door natuurlijke variatie, zoals opduikingen van lemig 
materiaal, of kwel van grondwater of door menselijke activiteiten zoals afgravingen, paden, 
drinkplaatsen van vee (Haveman, 2005). Hier komen vaak plantensoorten voor die in hun 
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verspreiding beperkt zijn tot deze licht gebufferde, minder zure standplaatsen. Dat is bv. het geval 
voor plantensoorten typisch voor de Europees beschermde heischrale graslanden (habitattype 6230), 
zoals borstelgras (Nardus stricta), tandjesgras (Danthonia decumbens), mannetjesereprijs (Veronica 
officinalis) of tormentil (Potentilla erecta) die regelmatig op betreden, afgebrande of gemaaide 
plekken in heidevegetaties voorkomen. Ammonium dat terecht komt op deze licht gebufferde 
plaatsen wordt snel omgezet via nitrificatie in nitraat en veroorzaakt hierdoor een verzuring van de 
bodem. Hierdoor verdwijnen de lichte variaties in bodem-pH en de daaraan gelinkte plantensoorten 
en blijft er een arme plantengemeenschap over (Roelofs 1986). Bij een te lage bodem-pH komt de 
kieming van bepaalde zeldzame heidesoorten in het gedrang (Roem et al. 2002). Zo zou 
klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) niet kiemen bij een pH lager dan 4.0 (Sansen and Koedam 
1996, Vanreusel and Smets 2002). Helsper and Klerken (1984) stelde in een kiemingsexperiment vast 
dan struikhei (Calluna vulgaris) niet onder de pH = 3.2 kiemde maar Legg et al. (2002) konden echter 
geen verband aantonen tussen kieming en bodem-pH.  

Als een bodem waarop ammonium via depositie terecht komt zuur is, treedt er een sterke 
accumulatie op van stikstof in de bovenste bodemlagen omdat ammonium veel sterker gebonden 
wordt op het bodemcomplex dan nitraat, dat sneller uitspoelt via het bodemwater. Bij competitie 
tussen de heidesoorten zoals struikhei en gewone dophei enerzijds en grassen zoals pijpestrootje 
anderzijds, profiteren de grassen van deze hoge stikstofbeschikbaarheid (Aerts 1989, Heil and 
Bruggink 1987). Eén van de argumenten om heide te bekalken na plaggen, is om de pH te verhogen 
zodat de groep van nitrificerende bacteriën die pH-afhankelijk zijn, zouden toenemen en zo het 
teveel aan ammonium zouden wegwerken. 

Kleijn et al. (2008) toonde aan dat zeldzame soorten eerder voorkomen op bodems met een lagere 
ammoniumconcentratie (tot 3.5 keer lager dan bij algemene soorten) en met een lagere 
ammonium/nitraatverhouding (3 keer lager). Over het algemeen bleken zeldzame soorten ook een 
smallere ecologische amplitude voor bodem-biogeochemische parameters te hebben. Het 
verwijderen van de bovenste bodemlaag in combinatie met bekalken zou een oplossing kunnen 
bieden aan het verdwijnen van zeldzame soorten. Waar met plaggen de nutriënten (en meer bepaald 
ammonium) rechtstreeks worden verwijderd, zorgt bekalken voor een stijging van de pH, wat 
bodemnitrificatie bevordert zodat nieuwe accumulatie van ammonium vermeden wordt. 

1.2 AANLEIDING 

Bovenstaand onderzoek werd uitgevoerd in Nederland. Maar ook in Vlaanderen kampen de 
natuurbeheerders met een gelijkaardige problematiek bij heideherstel en bestaat heel wat 
controverse over bekalking als herstelmaatregel. Daarom startte INBO in 2012 een verkennend 
onderzoek naar mogelijke effecten van bekalking als maatregel bij heideherstel. 

Vertrekkend van een bevraging bij een zo breed mogelijk spectrum van natuurbeheerders in 
Vlaanderen, werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd van bekalkte en niet-bekalkte locaties in 
heide- en heischrale gebieden. Deze verkennende studie vormde vervolgens de basis voor een 
pilootstudie waarin bekalkingskoppels werden aangelegd in 6 heidegebieden verspreid over 
Vlaanderen om het effect van bekalking na plaggen op het herstel van de heide na te gaan.  

1.3 DOELSTELLING EN OPZET 

Het doel van deze studie is om na te gaan in welke mate bekalken een verandering teweegbrengt in 
de bodemkenmerken, dit in relatie tot de vereisten van de doelsoorten/doelvegetatie en de 
bekalkingsdosis. De impact van bekalken op de vegetatiesamenstelling werd eveneens opgevolgd, 
met een bijzonder aandacht voor de sleutelsoorten van de doelhabitats heide (habitats 4010 en 
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4030) en heischraal grasland (habitat 6230, dat in sommige gebieden ook een doelhabitat is). 
Daarnaast wordt gekeken hoe de beschouwde bodem- en vegetatiekenmerken in de tijd evolueren. 

De studie bestaat uit twee grote luiken. Eerst werd een verkennend onderzoek uitgevoerd over gans 
zandig Vlaanderen. In een twee fase werden een aantal pilootgebieden geselecteerd waar de 
effecten van de bekalking gedurende enkele jaren werden opgevolgd. 
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2 MATERIAAL EN METHODEN 

2.1 INVENTARISATIE 

De initiële insteek van de terreinbeheerders werd verzameld via een vragenlijst aan de beheerders 
betreffende:  

1. gebieden waar herstelmaatregelen hebben plaatsgevonden; 

2. de natuurdoeltypen die daar (voornamelijk) werden hersteld; 

3. met welke herstelmaatregelen dit gebeurde; 

4. wanneer dit was uitgevoerd; 

5. welke projecten er eventueel op stapel stonden en waar inbreng van het INBO gewenst was 

en ook onderzoek verricht kon worden; 

6. de maatregelen waarover de beheerder onderzoek nuttig zou vinden, en waarom. 

Voor de gebieden waar de INBO-onderzoekers verder onderzoek wilden verrichten, werden de 
beheerders gecontacteerd voor meer informatie en voor verdere afspraken. 

2.2 VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

In 2012 werd een verkennende studie uitgevoerd door het INBO in samenwerking met 
terreinbeheerders van 16 heideterreinen verspreid over gans zandig Vlaanderen (Figuur 1). Er 
werden bodemstaalnames uitgevoerd op 32 bekalkingskoppels t.t.z. een koppel bestond uit een 
plotje dat in het verleden bekalkt was geweest en een plotje dat als referentie kon worden gebruikt 
(dus niet-bekalkt, al dan niet op hetzelfde perceel). 

 

Figuur 1: Locaties van de bekalkingskoppels in het verkennend bodemonderzoek in 2012.  
De volgende gebieden werden bemonsterd (met de tweelettercode van het gebied en het aantal 
bekalkingskoppels tussen haakjes): Abtsheide (AH, 2), Asdonk (AS, 2), Averbode bos en Hei (AV, 2), 
Bulskampveld (BK, 3), De Pomp – Poelberg (PP, 1), De Teut (DT, 1), Doeveren (DV, 3), Groot Schietveld (GS, 1), 
Hageven (HG, 2), Hotond (HT, 1), De Liereman (LI, 3), Militair Domein Tielen (TK, 2), Turnhouts Vennengebied 
(TV, 3), Vierlingen (VI, 2), Wortel Kolonie (WK, 2), Zandvoordebos (ZV, 2). De habitatrichtlijngebieden worden in 
het groen weergegeven. 

Bodemstalen werden genomen op een diepte van 0 – 5 cm en 5 – 10 cm binnen een vegetatie-
opname proefvlak aan de hand van een steekguts. Een bodemstaal bestond uit 9 steken, waarvan 
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elke steek random werd genomen in een één meter kwadrant van het 3 * 3 m proefvlakje. De stalen 
werden bewaard bij 4°C en vervolgens gedroogd in een verluchte droogstoof bij 40°C en vervolgens 
gebroken boven een 2 mm zeef. De volgende parameters werden bepaald door het analytisch 
laboratorium van het INBO: 

 Gloeiverlies (LOI), organische koolstof berekend uit het gloeiverlies (factor 0.56) en totale 

koolstof met een koolstof analyser  

 Kjeldahl N en minerale stikstof (al dan niet als som van ammonium en nitraat en nitriet) 

 Plant beschikbare P (P Olsen en anion uitwisselingsmembraan methode P-AUM) 

 Uitwisselbare basische kationen en de kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) met de 

zilverthioureummethode 

 Aqua regia (of koningswater) extraheerbare (benoemd als totale) Ca, K, Mg, Na, P, S, Al, Fe, 

Mn, As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn 

 Textuur met de laserdiffractiemethode en bepaling van het kei, leem en zandgehalte 

2.3 VERKENNEND VEGETATIEONDERZOEK 

Tijdens het verkennend onderzoek werd ook de floristische samenstelling van de bemonsterde plots 
gedocumenteerd. De bedekking per soort werd op terrein ingeschat met behulp van de schaal van 
Londo (Londo 1975), en vervolgens omgezet naar percentages. Alle vaatplanten en de veel 
voorkomende mossoorten die zonder microscopisch onderzoek op naam kunnen worden gebracht, 
werden opgenomen. 
Deze vegetatiegegevens (129 plots in 16 gebieden voor de periode 2012-2016) werden in de Vlaamse 
databank met vegetatieopnamen INBOVEG ingegeven. Voor de analyse van de vegetatiegegevens 
werden alle vaatplanten meegenomen, maar werd de dataset voor de mossen beperkt tot de 
waarnemingen van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus). 

2.4 OPVOLGING IN PILOOTGEBIEDEN 

2.4.1 Selectie van de pilootgebieden 

Op basis van het verkennend onderzoek werden 18 bekalkingskoppels uitgezet in 6 geselecteerde 
pilootgebieden waar een (eventueel nieuwe) bekalkingsproef van nabij werd opgevolgd. 

2.4.1.1 Zandvoordebos in de Ieperboog 

In 2008 adviseerde het INBO om bij het plaggen van verzuurde bodems in de Ieperboog een 
bekalking uit te voeren om de buffercapaciteit tegen verzuring te herstellen (Dochy 2008). Het 
bekalken van net geplagde verzuurde bodem op de lichte gronden in de Ieperboog gaf inderdaad 
aanleiding tot een meer gevarieerde vegetatie en betere groeikansen voor enkele typische planten 
van heide en heischraal grasland. Het niet bekalken gaf een eerder monotoon beeld van struikhei, 
braam en berk met hier en daar een andere soort ertussen, terwijl bij bekalking een betere ‘mix’ 
zichtbaar was. Het blijvend effect van de bekalking was destijds niet duidelijk vermits bij meting 3 
jaar na de dosering de bodem-pH opnieuw even zuur leek als voordien. Toch was een duidelijk 
positief effect merkbaar op de vegetatie. Verder werd toen gesteld dat diepgaander onderzoek 
wenselijk was om beter de mechanismen achter de verzuring en de buffercapaciteit van de bodem te 
leren kennen. In 2012 werd een perceel in Zandvoordebos, voorheen bebost met Grove Den (Pinus 
sylvestris) gekapt, geplagd en deels bekalkt. Hier volgde INBO in het kader van dit project in 
samenspraak met de terreinbeheerder één bekalkingskoppel (nummer 17) gedurende 4 jaar op. Het 
is een relatief kleine open kaalgeslagen plek in het Grove dennenbos, begraasd door schapen. 
Boomstronken werden niet uitgefreesd. 
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Foto 1: Locatie van het bekalkingskoppel in Zandvoordebos, Zonnebeke (koppel nr. 17) 

Op de Belgische bodemkaart staat het perceel gekarteerd als een complex van matig droge tot matig 
natte lemig-zandbodems en licht zandleembodems met onbepaald profiel (S-PDxe) met stenige 
materialen (texturen Z en S). Het zijn bodems zonder duidelijke profielontwikkeling op tertiair 
materiaal en op basisgrint (terrasgrint). Pedogenetische horizonten, behalve de geploegde toplaag 
(Ap), zijn moeilijk te herkennen. Aan het oppervlak en in de bovenste horizonten komen dikwijls veel 
afgeronde en gebroken silexkeien voor. De textuur van deze gronden verschilt op korte afstand van 
lemig zand (S) tot licht zandleem (P). Deze gronden kunnen in de diepte overgaan in een groenachtig, 
kleiig-zandig materiaal. Roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 90 cm. Waterhuishouding is goed 
in de winter en het voorjaar en dikwijls droog in de zomer (Van Ranst en Sys, 2000).  

2.4.1.2 De Aanwijsputten (Bulskampveld) 

In augustus 2014 werden door het INBO in overleg met VMM drie bekalkingskoppels uitgezet. In 
koppel 61 en 62 waren de twee plotjes telkens twee rabatten van elkaar verwijderd. In koppel 60 
lagen beide plotjes op eenzelfde rabat maar met een dwarse draineringsgracht tussen beide plotjes.  

De zandbodems in dit studiegebied hebben een zandgehalte tussen 66 en 76%, een leemgehalte van 
17 – 21% en een kleigehalte tussen 6 en 13%. Deze zanden zijn dus lemiger en kleiiger dan de meeste 
andere bodems typisch voor heide of heischrale vegetaties in Vlaanderen. In de buurt van de 
Aanwijsputten zijn ten tijde van de bodemkartering twee profielen beschreven onder het toenmalige 
naaldbos met een zandfractie van 80 - 93 % (038E/17, Zdgb) en een 77 – 93% (038E/9, Zbgd) en een 
lagere leemfractie dan de huidige metingen. Ze zijn gekarteerd als Podzols. Het ganse perceel is 
omheind om begrazing door schapen toe te laten.  
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Foto 2: Locatie van de 3 bekalkingskoppels in de Aanwijsputten, Beernem (van oost naar west, koppels nr. 60, 
61 en 62) 

2.4.1.3 Haverven in het Turnhouts Vennengebied 

Het doel van de bekalking aan het Haverven was het herstel van het ven en een verhoging van de pH 
van het water in het ven. Voorafgaand aan de start van de monitoring, werd 30 – 40 cm fosfaatrijke 
bodem afgegraven. De heideherstelkoppels 32 (noordkant van het ven) en 33 (zuidkant van het ven) 
bestaan telkens uit een bekalkt en een niet-bekalkt plotje (elk 3 x 3 m). De bekalkte plotjes zijn die 
plotjes die het dichtste bij het ven liggen (56 en 58). Er is begrazing door schapen. De bodem op deze 
twee koppels was initieel slechts matig zuur (pH in water tussen de 6.0 en 6.5). De bodems bevatten 
tussen 67 en 93 % zand, wat dus gaat van licht Zandleem tot Zand (Tabel 5). Doordat het een 
afgegraven bodem betreft, zijn het organische stof gehalte en de concentraties aan macronutriënten 
ook zeer laag (Tabel 8). 
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Foto 3:Locatie van de twee bekalkingskoppels aan de noord (koppel 32) – en zuidzijde (koppel 33) van het 
Haverven, Turnhout 

2.4.1.4 Heiberg in Herentals 

Er zijn drie deelgebieden waarin de bodemeigenschappen van vijf bekalkingskoppels werden 
opgevolgd. 

 Koppels 39 en 40 in het ‘oude plagperceel met Campylopus’ (=grijs kronkelsteeltje); 

 Koppels 43 en 44 op de zuidgerichte helling van de landduin (richting Lichaartse weg); 

 Koppel 46 aan de noordzijde van de landduin.  
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Foto 4: Satellietbeeld van het ‘Oud Plagperceel met 
Campylopus’ en de zuidhelling van de landduin op 
Heiberg 

Foto 5: Satellietbeeld van de noordelijke helling 
van de landduin op Heiberg 

 

2.4.1.5 Tielenkamp (Militair domein) 

In de periode 2007 – 2010 werden in het kader van het Lifeproject DANAH grootschalige heide – en 
venherstelmaatregelen uitgevoerd wat resulteerde in grote oppervlakten pioniersvegetaties. Deze 
worden intensief begraasd door schapen (drukbegrazing) om bramen en houtige opslag terug te 
dringen. In 2012 werd er opnieuw gekapt en het is op deze plaatsen dat vier bekalkingskoppels 
verder werden opgevolgd in deze studie. 
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Foto 6: Locatie van het bekalkingskoppel 57 in Tielenkamp, Tielen 

 

Foto 7: Locaties van de bekalkingskoppels 52, 58 en 59 in Tielenkamp, Tielen 

2.4.1.6 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) 

In Averbode werden 3 bekalkingskoppels opgevolgd tussen november 2014 en mei 2017. Koppels 63 
en 65 liggen op de kaalgeslagen strook in de vallei. Koppel 64 bovenop de Weefberg. De Weefberg, 
45 m hoog (110 m asl), is een tertiaire opduiking bestaande uit glauconiethoudend, stenig, 
roodbruin, grof zand. 
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Foto 8: Locatie van de 3 bekalkingskoppels 63 en 65 (westelijk deel) en 64 (oostelijk deel, Weefberg) in 
Averbode 

2.4.2 Set-up van de opvolging 

Informatie over het gebruikte product, de toegediende dosis en de voorgeschiedenis van de 
bestudeerde percelen wordt in Tabel 1 per koppel weergegeven.  

Het referentietijdstip in de tijd (t0) is de datum van de bekalking. Een eerste bodemstaalname werd 
uitgevoerd voorafgaand aan de bekalking. Vervolgens werden bodemstalen genomen op de plotjes 
ongeveer om de 6 maanden op twee diepte-intervallen (0 – 5 cm en 5 – 10 cm) gedurende minimaal 
3 jaar (zie Tabel 2: Data van de bodemstaalnames). Een bodemstaal bestond uit 9 steken, waarvan 
elke steek random werd genomen in een één meter kwadrant van het 3 * 3 m proefvlakje. 

 t-1: na boskap, na plaggen en vóór de bekalking 

 t0: datum van de bekalking 

 t1….t6..: bemeting bodemeigenschappen (pH, OS, C, N, P, basische kationen), interval van 6 

maanden 
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Tabel 1: Specificaties van de bekalking in de pilootgebieden 

Gebied Kopp
el Id 

Datum 
bekalking 

Dosis 

kg.ha-1 

Type Voormalige vegetatie Datum 
kapping 

Datum plaggen 

Zandvoordebos 17 31/07/2012 2000 Dolokal Grove den Januari 2012 Januari 2012 
Aanwijsputten 60  8/09/2014 2000 Mg/CaCO3; 

neutraliserende 
waarde 53%; 

MgO oplosbaar 
in zuur 15% 

Japanse lork (plantjaar 
1970) 

Vermoedelijk 
december 2011 

Begonnen 
najaar 2013, 
uittrekken 
bramen tot 
18/8/2014 

 61  8/09/2014 2000 Zomereik, beuk, 
kastanje, vanaf 2011 

braamruigte 

Vermoedelijk 
voor 2011 

begonnen 
najaar 2013, 
uittrekken 
bramen tot 
18/8/2014 

 62  8/09/2014 2000 

Haverven 32,3
3 

25/10/2012 1000  Landbouw Afgraven 
toplaag 

2010 - 2011 

Heiberg 39, 
40  

27/06/2013 2000 Dolokorn Corsicaanse den 2007 2013 

 43 , 
44  

27/06/2013 2000 Dolokorn Corsicaanse den, 
Grove den, berk 

2013 2013 

 46 27/06/2013 2000 Dolokorn Corsicaanse den nov ‘2012 2013 
Tielenkamp 52 , 

57  
16/04/2013 2000 Dolomietkalk Grove den 2008 2007 geplagd 

2012 gefreesd 
 58, 

59  
16/04/2013 2000 Dolomietkalk Grove den  2007 geplagd 

2012 
gechopperd 

Averbode 63 , 
65 

15/02/2015 2000 Dolokal Grove den zomer 2014 oktober 2014 

 64  15/02/2015 2000 Dolokal Grove den zomer 2014 oktober 2014 

Tabel 2: Data van de bodemstaalnames (t1,… t9) en van de bekalking (t0) 

Gebied Tijdstip Datum staalname Aantal dagen na bekalking 

Zandvoordebos t-1 12/07/2012 -19 

 t0 = Bekalking 31/07/2012 0 

 t1 02/08/2012 2 

 t2 13/03/2013 225 

 t3 04/09/2013 400 

 t4 13/05/2014 651 

 t5 21/11/2014 843 

 t6 06/05/2015 1009 

 t7 12/11/2015 1199 

 t8 10/05/2016 1379 

 t9 06/12/2016 1589 

Haverven t-1 26/09/2012 -29 

 t0 = Bekalking 25/10/2012 0 

 t1 11/02/2013 109 

 t2 02/09/2013 312 

 t3 14/05/2014 566 

 t4 28/11/2014 764 

 t5 11/05/2015 928 

 t6 13/11/2015 1114 

 t7 12/05/2016 1295 

 t8 5/12/2016 1502 

Heiberg t-1 14/02/2013 -133 

 t0 = Bekalking 27/06/2013 0 

 t1 03/09/2013 68 

 t2 14/05/2014 321 

 t3 28/11/2014 519 

 t4 08/05/2015 680 

 t5 16/11/2015 872 

 t6 13/05/2016 1051 

 t7 11/01/2017 1294 
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Tielenkamp t-1 11/03/2013 -36 

 t0 = Bekalking 16/04/2013 0 

 t1 02/09/2013 139 

 t2 12/05/2014 391 

 t3 27/11/2014 590 

 t4 11/05/2015 755 

 t5 10/11/2015 938 

 t6 17/05/2016 1127 

 t7 11/01/2017 1366 

Aanwijsputten t-1 27/08/2014 -12 

 t0 = Bekalking 08/09/2014 0 

 t1 21/11/2014 74 

 t2 06/05/2015 240 

 t3 12/11/2015 430 

 t4 10/05/2016 610 

 t5 06/12/2016 820 

 t6 18/05/2017 983 

Averbode t-1 27/11/2014 -80 

 t0 = Bekalking 15/02/2015 0 

 t1 08/05/2015 82 

 t2 18/11/2015 276 

 t3 19/05/2016 459 

 t4 08/12/2016 662 

 t5 06/06/2017 842 

 

Vegetatieopnames (vóór en) ná de bekalking werden door INBO medewerkers en/of beheerders 
uitgevoerd en in de Vlaamse databank met vegetatieopnamen INBOVEG ingegeven (Tabel 3). De 
floristische samenstelling werd bemeten met behulp van de schaal van Londo of de schaal van Braun-
Blanquet. Voor de analyse van de gegevens werd de bedekking vervolgens omgezet naar 
percentages. Alle vaatplanten en de meest voorkomende mossoorten werden op terrein 
geregistreerd. Afhankelijk van de kennis van de waarnemer en van de lokale omstandigheden (bv. 
droogte, plagplekken met slecht ontwikkelde exemplaren, …) werden op sommige locaties ook de 
andere mossoorten gedetermineerd. Voor de analyse van de vegetatiegegevens worden alle 
vaatplanten meegenomen, maar wordt de dataset voor de mossen beperkt tot de waarnemingen 
van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus). Vegetatieopnames op perceelsniveau (schaal van 
Tansley) werden niet meegenomen in de analyse.  

Tabel 3: Vegetatieopnames in de pilootgebieden 

Area Aantal koppels Gebeurtenis Datum Aantal dagen na bekalking 
Zandvoordebos 1 vegetatieopname 16/07/2012 -15 

  bekalking 31/07/2012 0 

  vegetatieopname 14/07/2016 1444 

Haverven 2 vegetatieopname 26/09/2012 -29 
  bekalking 25/10/2012 0 

  vegetatieopname 12/07/2016 1356 
Heiberg 5 bekalking 27/06/2013 0 
  vegetatieopname 7/10/2013 102 

  vegetatieopname 25/08/2014 424 

  vegetatieopname 18/08/2016 1148 
Tielenkamp 4 bekalking 16/04/2013 0 
  vegetatieopname 30/05/2014 - 1/06/2014 409-411 

  vegetatieopname 14-15/05/2016 1124-1125 
Aanwijsputten 3 bekalking 8/09/2014 0 
  vegetatieopname 14/07/2016 675 
Averbode 3 bekalking 15/02/2015 0 
  vegetatieopname 7/07/2016 508 
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3 RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 

3.1 BODEMKENMERKEN 

3.1.1 Organische stof, koolstof en stikstof 

Bijlage I bevat de samenvattende statistieken van de chemische en fysische bodemkenmerken 
waarbij de stalen zijn opgesplitst per bodemlaag (0 – 5 cm en 5 – 10 cm). Het organische stof gehalte 
(LOI) bedraagt gemiddelde 44 g.kg-1 in de 0 – 5 cm laag en 33 g.kg-1 in de 5 – 10 cm laag terwijl de 
totale organische koolstof in dezelfde lagen respectievelijk 21 en 15 g.kg-1 bedraagt. 

De totale N is maximaal 2.8 g.kg-1 in de 0-5 cm laag wat binnen de range valt die door Wouters et al. 
(2015) gedefinieerd werd voor het gunstige abiotische bereik van heidevegetaties en heischrale 
graslanden (Tabel 4).  

Tabel 4: Gunstig abiotische bereik voor de habitattypes 4030 (droge Europese heide), 4010 (Noord-Atlantische 
vochtige heide met Erica tetralix), 6320_hmo (Nardus graslanden, vochtige heischrale graslanden) en 6230_hn 
(droge heischrale graslanden) (Wouters et al. 2015)  

Habitat 
(sub)type 

Bodem- 
variabele 

Eenheid Aantal metingen 
Totaal Groep gunstig 

Gunstig abiotisch bereik 
10 % perc. 90 % perc. 

4010 TOC g.kg-1 46 23 12 62 

 N-KJEL g.kg-1 51 27 0.79 2.5 

 N-NH4 mg.kg-1 45 25 2.6 24 

 P-AUM mg.kg-1 45 22 0.75 6.2 

 P OLSEN mg.kg-1 51 27 <1 2 

 EC μS.cm-1 44 21 23 59 

 C/N - 86 72 15 29 

 Totaal Co mg.kg-1 52 28 <0.5 1.1 

 Totaal Ca mg.kg-1 52 28 48 290 

 Totaal Fe mg.kg-1 52 28 460 4400 

 Totaal Mn mg.kg-1 52 28 <5 15 

 Totaal Na mg.kg-1 52 42 25 61 

 Totaal S mg.kg-1 52 28 150 670 

  Totaal Zn mg.kg-1 52 24 4.7 19 

4030 Al mg.kg-1 65 29 950 8200 

 Totaal Co mg.kg-1 65 41 <0.5 1.1 

 Totaal Cr mg.kg-1 65 41 2.4 24 

 Totaal Fe mg.kg-1 65 39 1200 26000 

 Totaal P mg.kg-1 86 76 <50 180 

  pH(CaCl2) - 64 32 3.2 3.8 

6230_hmo Co mg.kg-1 38 24 0.25 2.2 

 N_Kjeldahl g.kg-1 38 21 0.9 2.9 

 N_NH4 mg.kg-1 35 17 3.7 24 

 N_totaal g.kg-1 24 10 0.5 1.6 

 P_Olsen mg.kg-1 38 18 1.2 4.8 

  Totaal P mg.kg-1 38 18 <50 270 

6230_hn C/N - 64 46 16 23 

 Totaal Cr mg.kg-1 62 21 4.9 15 

 Uitwisselbaar Ca cmol(+)kg-1 62 42 <0.2 4.5 

 Uitwisselbaar K cmol(+)kg-1 62 20 <0.2 0.84 

 Uitwisselbaar Mg cmol(+)kg-1 62 45 <0.05 0.46 

  Uitwisselbaar Na cmol(+)kg-1 62 20 <0.1 0.14 
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De concentratie van de totale organische koolstof in de bovenste 0 – 5 cm van het bodemprofiel is 
hoger dan in de volgende 5 cm (Figuur 9d). Voor stikstof zijn deze verschillen slechts statistisch 
significant bij 95 % betrouwbaarheid. 

De gemiddelde en mediane C/N verhouding in zowel de 0 -5 cm als de 5 -10 cm laag bedraagt 18, wat 
mooi gesitueerd is in het abiotisch bereik van de beoogde habitattypes (heide en heischraal 
grasland). 

De minerale stikstof (som van ammonium, nitriet – en nitraatstikstof) werd eveneens bepaald. De 
analyses zijn echter uitgevoerd op gedroogd staal terwijl geweten is dat tijdens het drogen en het 
bewaren van bodemstalen omzettingen tussen de verschillende vormen van stikstofverbindingen 
veel gebeuren. Wouters et al. (2015) heeft echter wel op basis van gelijkaardige metingen gunstige 
abiotische bereiken voor ammoniakale minerale stikstof afgebakend. Dus bij vergelijking moeten we 
hier wel erg voorzichtig zijn, maar er is een kans dat in een aantal koppels in Bulskampveld, 
Averbode, Hageven, Groot Schietveld (Marum) en het Turnhouts Vennengebied vaak het gunstige 
abiotische bereik overschreden is. 

3.1.2 Zuurtegraad 

50% van de referentieplots heeft een pH-H2O waarde tussen 4.1 en 4.6 en een pH-CaCl2 waarde 
tussen 3.4 en 3.6, wat dus zeer zuur is. 

Figuur 2 toont de verschillen in de bodem-pH(H2O) tussen de 16 gebieden waar zowel de bekalkte als 
de niet-bekalkte plotjes zijn opgenomen. Figuur 3 doet hetzelfde voor de pH gemeten in CaCl2. Voor 
deze meting zijn er echter minder resultaten beschikbaar (vaak wegens een tekort aan beschikbaar 
staal). 

 

Figuur 2: pH(H2O) in de 16 gebieden waar bekalkingskoppels werden uigezet (128 waarnemingen, stalen zijn 
genomen op 0 – 5 cm en 5 – 10 cm diepte) 
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Figuur 3: pH(CaCl2) in de 16 gebieden waar bekalkingskoppels werden uigezet (72 waarnemingen, stalen zijn 
genomen op 0 – 5 cm en 5 – 10 cm diepte 

De stalen genomen op 5 -10 cm vertonen op het eerste zicht een iets hogere pH(CaCl2) en lagere 
pH(H2O) waarden dan in de bovenste 5 cm van het minerale bodemprofiel maar deze verschillen zijn 
statistisch niet significant (Figuur 4 en Figuur 5). In de verdere vergelijking tussen de bekalkte en niet-
bekalkte plotjes betreffende de pH werden de stalen van beide dieptes dan ook telkens 
samengenomen. 

  

Figuur 4: pH(CaCl2) in de 0-5 en 5-10 cm laag Figuur 5: pH(H2O) in de 0-5 en 5-10 cm laag 

De pH, zowel gemeten in CaCl2 als in H2O, blijkt in de bekalkte plotjes gemiddeld statistisch significant 
hoger dan in de niet-bekalkte plotjes (anova, p-value pH(CaCl2) =0.00973** , p-value pH(H2O) 
=0.0124*). Ook op basis van gepaarde t-test stellen we statistisch significant hogere pH(CaCl2) en 
pH(H2O) vast in de bekalkte versus de niet-bekalkte plots [gepaarde t-test, pH(CaCl2), p-value = 
0.004275** en pH(H2O), p-waarde = 0.00375**] waarbij de pH gemiddeld 0.2 eenheden hoger ligt in 
de bekalkte plots (Zie Figuur 6 en Figuur 7). 
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Figuur 6: pH(CaCl2) in de bekalkte versus de niet-
bekalkte plotjes 

Figuur 7: pH(H2O) in de bekalkte versus de niet-
bekalkte plotjes 

3.1.3 Uitwisselbare elementen  

Als we naar de samenstelling van de uitwisselbare of plant-beschikbare elementen kijken, zijn er 
lichte verschillen in de uitwisselingscapaciteit in de verschillende gebieden maar in het algemeen is 
de CEC laag te noemen. Een relatief lage beschikbaarheid aan uitwisselbare elementen is eveneens 
een vereiste voor het Europees beschermde habitattype 6230, heischraal grasland (Wouters et al. 
2015) en aan die voorwaarde is op alle plots voldaan (Tabel 4). 

Indien we naar de ganse dataset kijken, bekalkte en niet-bekalkte plots en zowel de stalen op diepte 
0-5 cm en 5 -10 cm, (Figuur 8, Tabel 1), varieert de CEC tussen de 1 en de 12 cmol(+)/kg bodem met 
een gemiddelde van 6.8 en een mediaan van 7.3 cmol(+)/kg bodem. Volgens eerdere aanbevelingen, 
zou men enkel tot bekalking mogen overgaan indien de CEC > 5 cmol(+)/kg. Immers, anders heeft 
bekalking weinig zin omdat de kationen onmiddellijk zullen uitspoelen en niet worden vastgehouden 
door de bodem. Dus in de gebieden Absheide, De Pomp en Wortel Kolonie zou bekalking dan weinig 
zinvol zijn. 

De concentraties van de individuele basische kationen liggen echter regelmatig onder de 
bepaalbaarheidsgrens van de analysetechnieken in het laboratorium. Dit is voornamelijk het geval 
voor Na, Mg en K. Daardoor kan de som van de basische kationen zelden exact bepaald worden. Dit 
heeft dus ook gevolgen voor de betrouwbaarheid van de berekening van de basenverzadiging.  
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Figuur 8: De CEC (cation exchange capacity, cmol(+).kg
-1

) of kationuitwisselingscapaciteit in de 16 
studiegebieden gemeten in de bekalkte en niet-bekalkte plots op 0-5 cm en 5-10 cm diepte 

Tabel 5: Samenvatting van de concentraties van uitwisselbaar Ca, K, Mg en Na, CEC, som van de basische 
kationen (BCE) en basenverzadiging (BS) gemeten op 150 bodemstalen uit de verkennende studie 

  Ca2+ K+ Mg2+ Na+ CEC BCE BS 

 cmol(+)/kg bodem % 

N° 146 92 62 3 139 150 139 

gemiddelde 1.2 0.5 0.2 0.2 6.8 1.5 30 

mediaan 0.9 0.4 0.1 0.1 7.4 1.3 20 

min 0.23 0.15 0.05 0.12 1.1 0.32 5 

max 4.22 0.87 1.24 0.25 12.8 5.19 100 

 

De concentraties aan basische kationen in de bovenste 5 cm van het bodemprofiel zijn lichtjes hoger 
dan in de laag van 5 tot 10 cm, wat toe te schrijven is aan de hogere concentratie van organische stof 
in de toplaag van het bodemprofiel (0 – 5 cm). Anderzijds is de totale kationuitwisselingscapaciteit 
gemiddeld hoger in de 5 – 10 cm laag dan in de 0 – 5 cm. De basenverzadiging in de 5 – 10 cm is lager 
dan in de 0 – 5 cm laag (Figuur 9). 

Het doel van de bekalking is in de eerste plaats om de basenverzadiging te verhogen. We stellen 
inderdaad hogere gehalte van uitwisselbare basische kationen (BCE, Figuur 10) vast en hogere 
basenverzadiging (Base Saturation, BS, Figuur 11) in de bekalkte versus de niet-bekalkte plotjes. Dit 
verschil is statistisch significant voor de BCE maar niet voor de BS (zowel op basis van ANOVA met 
gepaarde t-test, zie Tabel 6). 
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Figuur 9: De som van de basische kationen (a), CEC (b), basenverzadiging (BS, cmol(+)/kg, c) en totale koolstof 
(%) (d) in de 0 – 5 en de 5 – 10 cm laag 

  

Figuur 10: Boxplot van de som van de uitwisselbare 
basische kationen (BCE, cmol(+)/kg bodem) in de 
bekalkte versus de niet-bekalkte plots (gehele 
dataset) 

Figuur 11: Boxplot van de basenverzadiging (BS, in % 
cmol(+)/kg bodem) in de bekalkte versus de niet-
bekalkte plots (gehele dataset) 

a 

c 

b 

d 
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Tabel 6: Samenvattende statistieken voor de som van de basische kationen (BCE) en de basenverzadiging (BS) 
voor de bekalkte versus de niet-bekalkte plots voor de gehele dataset (en de gepaarde koppels 
tussen haakjes) 

 

3.1.4 Macro-nutriënten (Ca, Mg, K en P) 

In de heide en de heischrale graslanden verwachten we lage hoeveelheden nutriënten. Voor vochtige 
heides (4010) bakende Wouters et al. (2015) een gunstig abiotisch bereik af tot 290 g Calcium per kg 
bodem (Tabel 4). Dit wordt in redelijk veel gebieden overschreden. 

De plantbeschikbare fosfor is op de meeste plaatsen voldoende laag. Een duidelijke uitschieter is te 
vinden in Hotond (P-AUM: 35-42 mg.kg-1). Ook in Wortel Kolonie, Bulskampveld, de Aanwijsputten en 
Asdonk liggen de waarden voor P-AUM tussen 15 en 20 mg.kg-1.  

Anderzijds is het totale gehalte vaak weinig betekenisvol vermits een grote fractie van deze 
elementen onbeschikbaar kan zijn voor de vegetatie. 

3.1.5 Mineralen en metalen 

Het ijzergehalte is enorm hoog in Averbode waar de bekalkingskoppels zijn aangelegd op de ijzerrijke 
Diestiaanzanden. De waarden liggen ver boven het gunstige abiotische bereik voor vochtige en droge 
heide (Wouters et al. 2015, Tabel 4). Of dit nu beperkend is om de ontwikkeling van heide of 
heischraal grasland toe te laten is (tot nu toe) niet met zekerheid geweten. Er zijn in ieder geval wel 
goed ontwikkelde voorbeelden gekend van beide vegetatietypen op dit type ijzerrijke gronden. 

Wat zware metalen betreft, springt er één bekalkingskoppel te Hotond uit waar Cr concentraties van 
26 – 31 mg.kg-1 werden gemeten. Deze liggen dus duidelijk hoger dan wat het gunstige abiotische 
bereik voor droge heide (24 mg.kg-1, Tabel 4, Wouters et al. 2015) of voor droge heischrale 
graslanden (15 mg.kg-1) aangeeft. Anderzijds zijn deze waarden niet uitzonderlijk voor Vlaanderen en 
gaat het hier niet om vervuiling, maar passen deze waarden perfect binnen de achtergrondwaarden 
van Chroom. 

3.1.6 Textuur 

De meest voorkomende textuur is Zand, gevolgd door Lemig Zand (Tabel 7). Licht Zandleem komt 
ook regelmatig voor. Indien we de textuur uitzetten op de Belgische textuurdriehoek, bevinden de 
meeste plots zich dus in de drie lichtste textuurklassen onderaan links in de textuurdriehoek (Figuur 
12). 

Tabel 7: Gemeten textuurklassen in de verkennende studie 

Textuurklasse  Symbool 0 - 5 cm 5 -10 cm 

  % n % n 

Kleiig zand S 6 (3) 8 (4) 

Lemig zand S 24 (12) 24 (12) 

Licht Zandleem P 18 (9) 8 (4) 

Zand Z 49 (24) 51 (25) 

Zandleem L - - 4 (2) 

Lichte klei E 2 (1) - - 

Totaal  100 49 100 47 

Behandeling N° Min. Mediaan Gemiddelde Max. P value ANOVA P value paired t-test 

Som van de basische kationen (BCE) [cmol(+)kg-1 bodem] 

Bekalkt 77 (73) 0.32 (0.32)  1.41 (1.41) 1.69 (1.73) 5.19 (5.19) 0.00994** 0.01962* 
Niet-Bekalkt 77 (73) 0.35 (0.35) 1.13 (1.17) 1.36 (1.39) 4.36 (4.36) 
Basenverzadiging (BS) (%) 
Bekalkt 73 (67) 6.0 (6.0) 23 (23) 33.6 (32.7) 100 (100) 0.0909 0.1985 
Niet-Bekalkt 70 (64) 5.0 (5.0) 15.5 (16.5) 27.3 (28.5) 100 (100)   
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Figuur 12: Texturen gemeten met de laser diffractiemethode en uitgezet op de Belgische textuurdriehoek  

 

3.2 VEGETATIEONTWIKKELING 

In dit deel wordt, aan de hand van alle vegetatiegegevens verzameld tijdens het verkennend 
onderzoek en de pilootstudie, bekeken:  
 

 in welke mate de vegetatiesamenstelling tussen de bekalkte en niet-bekakte plots verschilt; 

 hoe de vegetatie met de tijd evolueert, en of deze evolutie in de bekalkte en niet-bekalkte 
plots verschilt. 

 
Hiervoor gingen we als volgt te werk: 
 

 Gelijkenissen en verschillen in vegetatiesamenstelling tussen de plots werden in beeld 

gebracht d.m.v. ordinatietechieken. 

 Op basis van de Ellenberg indicatorwaarden van de aanwezige soorten (die de ecologische 

voorkeuren van de soorten aangeven, Hill et al. 2004 en Hill et al. 2017) werd een gewogen 

Ellenberggetal voor zuurtegraad en stikstof per opname berekend. De indicatorwaarden in 

bekalkte en niet-bekalkte plots werden vervolgens vergeleken en er werd gekeken hoe ze in 

de tijd evolueren. 

 Om de aanwezige vegetatie te karakteriseren werden verschillende indicatoren afgeleid uit 

de lijst van indicatoren gehanteerd voor de bepaling van lokale staat van instandhouding 

(T’Jollyn et al. 2009). Voor elke vegetatieopname werd de totale bedekking van alle 

sleutelsoorten van heide (habitattypen 2310, 4010 en 4030) berekend, alsook de bedekking 

van de indicatoren voor vergrassing/verruiging in heide en van de sleutelsoorten van 

heischraal grasland (habitattypen 6230_ha, 6230_hn, 6230_hmo - 6230 is ook een 

doelhabitat in sommige gebieden zoals Hotond en Zandvoordebos). Er werd vervolgens 

bekeken of de bedekking van deze indicatoren verschilt tussen bekalkte en niet-bekalkte 
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plots en hoe ze in de tijd evolueren. Dezelfde oefening werd uitgevoerd voor de invasieve 

mossoort grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) en voor het aandeel naakte grond per 

plot. 

De geanalyseerde dataset bestaat uit 279 vegetatieopnamen verzameld in 168 proefvlakken 

verspreid over 17 gebieden. Tussen 2012 en 2016 werd de vegetatie van de proefvlakken 1 tot 3 keer 

opgenomen, wat een dataset leverde van 2785 waarnemingen van 227 vaatplanten en grijs 

kronkelsteeltje Campylopus introflexus. 

3.3 ORDINATIE VAN DE VEGETATIEOPNAMEN 

Om gelijkenissen en verschillen tussen de vegetatieopnamen in beeld te brengen doen we een 

beroep op ordinatietechnieken. De vegetatieopnamen kunnen in een multidimensionele ruimte 

gesitueerd worden waarbij elke as of dimensie door de bedekkingsgraad van een bepaalde 

plantensoort wordt gevormd. Vegetatieopnames die uit dezelfde soorten bestaan, dikwijls met 

vergelijkbare bedekkingen, zullen dan aanleiding geven tot punten in die 227‐dimensionele ruimte 

die dicht bij elkaar liggen. Om het geheel overzichtelijk te kunnen weergeven, kan er van die 

puntenwolk een ordinatiegrafiek gemaakt worden door in die puntenwolk een vlak te schuiven dat 

samenvalt met de grootst mogelijke spreiding in die 227‐dimensionele puntenwolk. Alle punten 

worden loodrecht op dat vlak geprojecteerd. 

De figuren hieronder zijn ordinatiegrafieken van de vegetatiegegevens voor de eerste 4 assen van 

een correspondentieanalyse (boven: assen 1 en 2, onder: assen 3 en 4). Enkele atypische 

vegetatieopnamen met een hoge bedekking van adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) werden niet 

meegenomen in de analyse (koppel HB50 Heiberg). In totaal verklaren de eerste 4 assen 18.1 % van 

de totale variatie in de dataset, wat eerder weinig is. De volgende 6 assen verklaren nog een even 

groot aandeel van de bestaande variatie in de dataset en om 75 % van de variatie te verklaren 

zouden we 42 assen onder de loep moeten nemen. 
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Figuur 13: Ordinatiediagram voor de eerste 2 assen van de correspondentieanalyse op de set met 279 
vegetatieopnames, met aanduiding van de bekalkingsbehandeling en soorten verbonden met de opnamen 
enerzijds (links) en van het gebied anderzijds (rechts, met de pilootgebieden Haverven en de Aanwijsputten 
met de andere plots in respectievelijk het Turnhouts Vennengebied en Bulskampveld meegenomen).  

Elk punt in figuur 13 staat voor een vegetatieopname. Vegetatieopnamen van eenzelfde koppel in 
hetzelfde jaartal worden verbonden door een lijn. In de figuur links (een zogenaamde ‘moonplot’) 
worden de soorten typisch voor de vegetatieopnamen indicatief vermeld: hoe dichter een opname 
bij een soort, hoe strenger de associatie tussen de soort en de opname. Hoe groter de tekengrootte 
voor een soort, hoe meer de soort tussen opnamen discrimineert. Uit de grafiek kunnen we bv. 
afleiden dat opnamen in De Liereman rijker zijn aan natte heidesoorten dan gemiddeld, maar minder 
soorten herbergen van droge heide en landduinen (klein tasjeskruid Teesdalia nudicaulis, buntgras 
Corynephorus canescens, …).  
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Figuur 14: Ordinatiediagram voor de 3
de

 en 4
de

 assen van de correspondentieanalyse op de set met 279 
vegetatieopnames, met aanduiding van de bekalking en soorten verbonden met de opnamen enerzijds (links) 
en van het gebied anderzijds (rechts, met de pilootgebieden Haverven en de Aanwijsputten met de andere 
plots in respectievelijk het Turnhouts Vennengebied en Bulskampveld meegenomen).  

Langs as 1 zijn vooral blauwe knoop (Succisa pratensis), grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus), 
moerasstruisgras (Agrostis canina) en fioringras (Agrostis stolonifera) discriminerend tussen de 
opnamen, langs as 2 blauwe zegge (Carex panicea), kleine zonnedauw (Drosera intermedia), gewone 
dophei (Erica tetralix), gewone veenbies (Scirpus cespitosus), witte snavelbies (Rhynchospora alba), 
en langs as 3 moerasstruisgras (Agrostis canina), zandstruisgras (Agrostis vinealis) en kruipganzerik 
(Potentilla anglica).  

Uit deze oefening blijkt dat de soortensamenstelling op niveau Vlaanderen niet fundamenteel 
verschilt tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots (er is geen scheiding in 2 aparte puntenwolken 
volgens behandeling). Er zijn daarentegen wel verschillen in vegetatie tussen de gebieden: punten 
van eenzelfde gebied zitten eerder samen geclusterd en (voor sommige gebieden) apart van de rest. 
Bij de verdere analyse van de gegevens zullen we dus de gebiedseffecten moeten ‘elimineren’, door 
het gebruik van statistische testen die rekening houden met de verschillen tussen gebieden (en zelfs 
verschillen tussen koppels binnen een gegeven gebied).  

Binnen een gegeven gebied kan bekalking tot dezelfde evolutie in de vegetatiesamenstelling leiden 
(de pijlen tussen bekalkte en niet-bekalkte plots lopen dan evenwijdig voor de verschillende koppels), 
maar dit is verre van systematisch. 
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3.4 ELLENBERG INDICATORWAARDEN 

We gebruiken vervolgens Ellenberg indicatorwaarden van de aanwezige soorten als hulpmiddel om 
aan de hand van de vegetatie een eerste indicatie van de mogelijke abiotische veranderingen bij 
bekalking te bekomen. 

De Ellenberggetallen geven een indicatie van de ecologische voorkeuren van plantensoorten. De 
zuurtegraad en voedselrijkdom van de bodem kunnen beoordeeld worden op een schaal van 1 
(zuurminnende planten, stikstofarme condities) tot 9 (kalkminnende planten, stikstofrijke condities). 
Per vegetatieopname wordt een gemiddeld indicatorgetal voor zuurtegraad en voor stikstof 
berekend, rekening houdende met de bedekking van de verschillende aanwezige soorten. 

Figuur 15 geeft het gewogen gemiddeld Ellenbergzuurgetal (mR) en stikstofgetal (mN) van de 
verschillende vegetatieopnamen per behandeling en per gebied. Een hoog stikstofgetal geeft aan dat 
er veel soorten voorkomen die gebonden zijn aan groeiplaatsen met een hoge 
stikstofbeschikbaarheid, terwijl een hoog zuurgetal erop wijst dat er eerder kalkminnende soorten 
aanwezig zijn. 

Deze figuur geeft aan dat er in de plots met meer zuurminnende soorten ook meer soorten van 
stikstofarme milieus voorkomen (mR en mN gecorreleerd, Pearson r = 0.89, p < 0.001).  

Gemiddeld genomen zijn het gewogen zuurgetal en het stikstofgetal van de bekalkte proefvlakken 
licht hoger dan die van de niet-bekalkte plots, m.a.w. er zijn meer zuurminnende soorten en soorten 
van voedselarme condities in de niet-bekalkte plots (Figuur 15, links). Er is echter geen duidelijke 
scheiding tussen de bekalkte en de niet-bekalkte plots op niveau Vlaanderen: niet alle bekalkte plots 
herbergen meer neutrale en kalkminnende soorten dan de niet-bekalkte plots.  

 

Figuur 15: Gewogen gemiddelde Ellenberg zuurgetal en stikstofgetal van de vegetatieopnamen met aanduiding 
van de behandeling (al dan niet bekalkt, links) en het gebied (rechts). De Ellenberg indicatorwaarden kunnen 
tussen 1 (zuurminnende planten, stikstofarme condities) en 9 (kalkminnende planten, stikstofrijke condities) 
liggen. Zuurgetal 2 = zeer zure tot zure bodem, zuurgetal 6 = zwak zure tot neutrale bodem, stikstofgetal 2 = 
zeer voedselarme gronden, stikstofgetal 5 = matig voedselrijke gronden. Het kruis geeft de gemiddelde waarde 
per behandelingsgroep aan met een 95%- betrouwbaarheidsinterval. 
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De verschillen in Ellenberggetallen tussen vegetatieopnamen binnen één gegeven gebied kunnen 
aanzienlijk zijn: in de meeste bemonsterde gebieden werd een gevarieerde gamma aan Ellenberg mR 
en mN waarden aangetroffen. In sommige gebieden zoals De Liereman, Wortel Kolonie en het Groot 
Schietveld van Brasschaat worden de vegetatieopnamen echter gedomineerd door eerder 
zuurminnende soorten, terwijl andere gebieden minder zuurminnende soorten herbergen 
(Abtsheide).  

In Figuur 16 wordt verder ingezoomd tot op niveau van de bekalkingskoppels en wordt weergegeven 
hoe het zuurgetal en het stikstofgetal tussen bekalkte en niet-bekalkte plot verschillen en hoe dit 
verschil met de tijd evolueert. 

In vele gevallen hebben de bekalkte plots binnen een koppel een hoger zuurgetal dan de niet-
bekalkte plots, m.a.w. zijn er minder zuurminnende soorten (pijl tussen roze en blauwe punten 
gericht naar boven). Er zijn echter ook tegenvoorbeelden en meerdere koppels vertonen geen 
verschil in zuurgetal tussen de vegetatie van de bekalkte en niet-bekalkte plots. Een statistische 
analyse bevestigt dat bekalkte plots een hoger zuurgetal en stikstofgetal vertonen: hoe hoger de 
bekalkingsdosis, hoe hoger het zuurgetal en het stikstofgetal, dus hoe meer kalkminnende soorten 
en soorten van stikstofrijke milieus (mixed model met random intercept rekening houdend met de 
koppels binnen gebieden, fixed effects: zuurgetal ~ dosis (p-val < 0.001) + dagen sinds bekalking (p-
val < 0.001), stikstofgetal ~ dosis (p-val < 0.001) + dagen sinds bekalking (p-val < 0.001)). 

In de meeste pilootgebieden (Haverven in het Turnhouts vennengebied, Heiberg, Tielenheide – 
Tielenkamp, Zandvoordebos) en in Doeveren zijn er meerdere vegetatieopnamen per plot 
beschikbaar en kan de evolutie in de tijd bestudeerd worden (Figuur 16, kleur van de pijlen en bijlage 
2). Uit deze gegevens blijkt dat ook het aantal dagen na de bekalking de Ellenberggetallen beïnvloedt: 
hoe langer na de bekalking, hoe lager het zuurgetal en het stikstofgetal, dus hoe meer zuurminnende 
soorten en hoe meer soorten van stikstofarme milieus. Deze evolutie in de tijd wordt zowel in de 
bekalkte als in de niet-bekalkte plots waargenomen, wat erop wijst dat hier niet enkel bekalking een 
rol speelt, maar ook processen die zich overal manifesteren tijdens de evolutie van een systeem na 
het (kappen van bosbestanden en) plaggen.  
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Figuur 16: Ellenberg zuurgetal en stikstofgetal per bekalkingskoppel. Vegetatieopnamen van eenzelfde koppel 
in hetzelfde jaartal worden verbonden door een pijltje gaande van de niet-bekalkte plot (roze punten) tot de 
plot met de hoogste dosis bekalking (donkerblauwe punten). De kleur van de lijn varieert naargelang het aantal 
jaren na bekalking (waarbij 0 voor het eerste jaar na de bekalking staat). 
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3.5 INDICATOREN: SLEUTELSOORTEN VOOR DE DOELVEGETATIE 
EN VERSTORINGSINDICATOREN 

Verschillende indicatoren afgeleid uit de lijst gehanteerd voor de bepaling van lokale staat van 
instandhouding (T’Jollyn et al. 2009) werden berekend: 

 de totale bedekking van alle sleutelsoorten van heide (habitattypen 2310, 4010 en 4030); 

 de totale bedekking van de sleutelsoorten van heischraal grasland (habitattypen 6230_ha, 

6230_hn, 6230_hmo); 

 en de totale bedekking van de indicatoren voor vergrassing en verruiging in heide 

(pijpenstrootje Molinia caerulea, struisgras Agrostis spp., bochtige smele Deschampsia 

flexuosa, adelaarsvaren Pteridium aquilinum en braam Rubus spp.).  

Daarnaast werden ook de bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) en het 
aandeel naakte grond binnen elk proefvlak onder de loep genomen. 

3.5.1 Bedekking van alle sleutelsoorten van heide 

Er is geen duidelijk verschil in bedekking van de sleutelsoorten voor heide tussen de bekalkte en niet-
bekalkte plots (Figuur 17). De bedekking van de sleutelsoorten voor heide stijgt met het aantal jaren 
sinds de bekalking (en dus ook sinds het plaggen), en dit zowel in de bekalkte als in de niet-bekalkte 
proefvlakken (Figuur 18 en bijlage 3). 

 

Figuur 17: Totale bedekking van de sleutelsoorten voor heide (T’Jollyn et al. 2009) per gebied in de bekalkte en 
niet-bekalkte plots. De boxplots tonen het eerste kwartiel (meting waarboven 75% van de metingen liggen), de 
mediaan en het derde kwartiel (waarboven 25% van de metingen liggen) van de waargenomen data, de 
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whiskers strekken zich uit van de onder- resp. bovengrens van de box tot maximaal 1,5 keer de hoogte van de 
box. 

 

Figuur 18: Totale bedekking van de sleutelsoorten voor heide (T’Jollyn et al. 2009) per bekalkingskoppel in 
functie van de bekalkingsdosis (0 = niet bekalkt). Elk punt staat voor een vegetatieopname. Vegetatieopnamen 
van eenzelfde koppel in hetzelfde jaartal worden verbonden door een lijn waarvan de kleur naargelang het 
aantal jaren sinds de bekalking varieert. 
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3.5.2 Bedekking van alle sleutelsoorten van heischraal grasland 

Ook voor de bedekking van de sleutelsoorten voor heischraal grasland is er geen duidelijk verschil 
tussen de bekalkte en niet-bekalkte plot (Figuur 19), en zoals voor de sleutelsoorten voor heide, stijgt 
de bedekking van de heischrale soorten (lichtjes) met het aantal jaar sinds de bekalking (Figuur 20 en 
bijlage 3).  

 

Figuur 19: Totale bedekking van de sleutelsoorten voor heischraal grasland (T’Jollyn et al. 2009) per gebied in 
de bekalkte en niet-bekalkte plots. De boxplots tonen het eerste kwartiel (meting waarboven 75% van de 
metingen liggen), de mediaan en het derde kwartiel (waarboven 25% van de metingen liggen) van de 
waargenomen data, de whiskers strekken zich uit van de onder- resp. bovengrens van de box tot maximaal 1,5 
keer de hoogte van de box. 
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Figuur 20: Totale bedekking van de sleutelsoorten voor heischraal grasland (T’Jollyn et al. 2009) per 
bekalkingskoppel in functie van de bekalkingsdosis (0 = niet bekalkt). Elk punt staat voor een vegetatieopname. 
Vegetatieopnamen van eenzelfde koppel in hetzelfde jaartal worden verbonden door een lijn waarvan de kleur 
naargelang het aantal jaren sinds de bekalking varieert. 
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3.5.3 Bedekking van de indicatoren voor vergrassing en verruiging in heide 

In de meeste gebieden verschilt de bedekking van de indicatoren voor vergrassing en verruiging in 
heide weinig tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots (Figuur 21). Zoals voor de andere indicatoren 
neemt de bedekking van de indicator voor vergrassing/verruiging toe met het aantal jaren sinds de 
bekalking (en het plaggen) (Figuur 22 en bijlage 3). 

 

 

Figuur 21: Totale bedekking van de indicatoren voor vergrassing en verruiging in heide (T’Jollyn et al. 2009) per 
gebied in de bekalkte en niet-bekalkte plots. De boxplots tonen het eerste kwartiel (meting waarboven 75% 
van de metingen liggen), de mediaan en het derde kwartiel (waarboven 25% van de metingen liggen) van de 
waargenomen data, de whiskers strekken zich uit van de onder- resp. bovengrens van de box tot maximaal 1,5 
keer de hoogte van de box. 
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Figuur 22: Totale bedekking van de indicatoren voor vergrassing en verruiging in heide (T’Jollyn et al. 2009) per 
bekalkingskoppel in functie van de bekalkingsdosis (0 = niet bekalkt). Elk punt staat voor een vegetatieopname. 
Vegetatieopnamen van eenzelfde koppel in hetzelfde jaartal worden verbonden door een lijn waarvan de kleur 
naargelang het aantal jaren sinds de bekalking varieert. 

3.5.4 Bedekking van Campylopus introflexus 

Grijs kronkelsteeltje is niet overal aanwezig: in de meeste bemonsterde plots is de soort (nog) niet 
gevestigd of in heel lage bedekking. In de gebieden waar de soort in de opgevolgde plots voorkomt, 
zijn er soms belangrijke verschillen in bedekking tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots (Figuur 
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23). In Tielenheide is grijs kronkelsteeltje veel minder aanwezig in de bekalkte plots. In Wortel 
Kolonie is de enige plot met een hoge bedekking van grijs kronkelsteeltje dan wel een bekalkte plot. 

Zoals voor de andere indicatoren neemt de bedekking van grijs kronkelsteeltje meestal toe met de 
tijd na plaggen / bekalken (Figuur 24 en bijlage 3). 

 

Figuur 23: Bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) per gebied in de bekalkte en niet-
bekalkte plots. De boxplots tonen het eerste kwartiel (meting waarboven 75% van de metingen liggen), de 
mediaan en het derde kwartiel (waarboven 25% van de metingen liggen) van de waargenomen data, de 
whiskers strekken zich uit van de onder- resp. bovengrens van de box tot maximaal 1,5 keer de hoogte van de 
box. 
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Figuur 24: Totale bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) per bekalkingskoppel in functie 
van de bekalkingsdosis (0 = niet bekalkt). Elk punt staat voor een vegetatieopname. Vegetatieopnamen van 
eenzelfde koppel in hetzelfde jaartal worden verbonden door een lijn waarvan de kleur naargelang het aantal 
jaren sinds de bekalking varieert. 

3.5.5 Aandeel naakte grond per proefvlak 

Het verschil in aandeel naakte grond per plot tussen bekalkte en niet-bekalkte plots varieert tussen 
gebieden, (bv. met eerder minder naakte grond in bekalkte plots in Bulskampeld en Tienlenheide en 
omgekeerd in Averbode, Figuur 25). Het aandeel naakte grond neemt zoals verwacht af met de tijd 
sinds de bekalking en dus sinds het plaggen (Figuur 26 en bijlage 3).  
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Figuur 25: Aandeel naakte grond (%) in de bekalkte en niet-bekalkte plots. De boxplots tonen het eerste 
kwartiel (meting waarboven 75% van de metingen liggen), de mediaan en het derde kwartiel (waarboven 25% 
van de metingen liggen) van de waargenomen data, de whiskers strekken zich uit van de onder- resp. 
bovengrens van de box tot maximaal 1,5 keer de hoogte van de box. 
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Figuur 26: Aandeel naakte grond (%) per bekalkingskoppel in functie van de bekalkingsdosis (0 = niet bekalkt). 
Elk punt staat voor een vegetatieopname. Vegetatieopnamen van eenzelfde koppel in hetzelfde jaartal worden 
verbonden door een lijn waarvan de kleur naargelang het aantal jaren sinds de bekalking varieert. 

3.6 CONCLUSIES OVER DE VEGETATIEONTWIKKELING 

De dataset bestaat uit vegetatieopnamen op geplagde bodems. De vegetatie in de bemonsterde 
gebieden is dus vaak nog in volle ontwikkeling. De totale bedekking van de vegetatie is meestal vrij 
laag, maar neemt duidelijk toe met de jaren. Deze trend geldt ook voor de sleutelsoorten voor heide 
en heischraal grasland, de indicatoren voor vergrassing/verruiging in heide en voor grijs 
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kronkelsteeltje, die zowel in de bekalkte als in de onbekalkte plots ook met de tijd meer oppervlakte 
gaan bedekken. 

Uit de geanalyseerde gegevens blijkt dat er aanzienlijke contrasten in vegetatie zijn tussen de 
bemonsterde gebieden, meer dan tussen bekalkte en niet-bekalkte plots binnen eenzelfde gebied.  
Binnen een gegeven gebied herbergen de bekalkte plots minder zuurminnende soorten en minder 
soorten van stikstofarme milieus, maar zien we momenteel geen (of nog geen) systematisch verschil 
tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots voor de vegetatie-indicatoren (sleutelsoorten voor heide en 
heischraal grasland en verstoringsindicatoren). Er zijn in sommige gebieden wel verschillen tussen 
bekalkte en niet-bekalkte plots vastgesteld in de bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus 
introflexus) en in het aandeel naakte grond per plot, maar de richting en grootte van deze verschillen 
variëren gebied per gebied. 
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4 RESULTATEN OPVOLGING IN PILOOTGEBIEDEN 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de opvolging van de bodemkenmerken in 18 
bekalkingskoppels uitgezet in 6 geselecteerde pilootgebieden. Er wordt verder ook bekeken of de 
bodemkenmerken gerelateerd kunnen worden met de vegetatiesamenstelling. 

4.1 BODEM 

4.1.1 Bodemkenmerken vóór de bekalking 

Hoewel alle bekalkingskoppels in de Vlaamse Zandstreek zijn gelegen, vertonen de zes 
pilootgebieden toch duidelijk verschillen in hun bodemeigenschappen.  

De bekalkingskoppels in Tielenkamp en Heiberg zijn gesitueerd in de zandige dekzanden van de 
Kempen en bevatten duidelijk meer zand dan de koppels in de Tertiaire zanden in de Zuiderkempen 
(Averbode) of de West-Vlaamse Zandstreek (Zandvoordebos en Aanwijsputten) (Tabel 8). Koppel 64 
(B) in Averbode is gesitueerd bovenaan de Weefberg, een heuvel waar tertiaire zanden dagzomen 
(glauconiethoudende kleiig zand van het Diestiaan dat verweert tot zandige klei of steenhoudend 
grof zand). De later afgezette Pleistocene zanden of zandleem zijn hier volledig weg-geërodeerd. 

De bodem waarop de bekalkingskoppels aan het Haverven in de Noorderkempen zijn gelegen, 
bevatten een gelijkaardig leemgehalte als in de westelijke Zandstreek. Merk op dat aan het Haverven 
de dikke minerale toplaag (30-40 cm) van het bodemprofiel afgegraven is. Dat is duidelijk te zien aan 
het lage organische stof gehalte (OS) en totale organische koolstof (TOC) in Tabel 10.  

Tabel 8: Textuur van de bekalkingskoppels (bepaald met laserdiffractiemethode, grenzen 6, 63 en 2000 µm) en 
bodemserie volgens de bodemkaart van België 

Gebied Koppel 
ID 

Plot 
ID 

Bekalkt Diepte 
(cm) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) 

Belgische 
textuurklasse 

Textuur 
Symbool 

Bodemserie 

Zandvoordebos 17 32 neen 0-5 52.7 36.2 11.1 licht Zandleem P S-PDx 
    5-10 52.8 36.5 10.7 licht Zandleem P  
  33 ja 0-5 58.2 33 8.8 licht Zandleem P S-PDx 
    5-10 60.4 31.7 7.9 licht Zandleem P  

Haverven 32 55 neen 0-5 66.5 28.4 5.1 licht Zandleem P u-Peg 
Noord    5-10 76.0 20.5 3.5 lemig Zand S  

  56 ja 0-5 92.4 5.8 1.8 Zand Z u-Peg 
    5-10 93.4 5.0 1.6 Zand Z  

Haverven 33 57 neen 0-5 75.7 20.3 4 lemig Zand S w-Seg 
Zuid    5-10 90.3 7.4 2.3 Zand Z  

  58 ja 0-5 68.8 26.4 4.8 lemig Zand S w-Seg 
    5-10 81.9 15 3.1 lemig Zand S  

Heiberg 39 301 neen 0-5 95.4 2.2 2.4 Zand Z X 
 (A)   5-10 95.3 2.3 2.4 Zand Z  
  302 ja 0-5 95.2 2.3 2.5 Zand Z X 
    5-10 95.1 2.3 2.6 Zand Z  

Heiberg 40 304 neen 0-5 95.1 2.7 2.2 Zand Z X 
 (B)   5-10 95.3 2.4 2.3 Zand Z  
  305 ja 0-5 95.4 2.6 2 Zand Z X 
    5-10 95.8 2.2 2 Zand Z  

Heiberg 43 313 neen 0-5 82.9 9.1 8 Zand Z X 
 (‘E)   5-10 86.7 6.5 6.8 Zand Z  
  314 ja 0-5 82.4 9.7 7.9 Zand Z X 
    5-10 86.7 7 6.3 Zand Z  

Heiberg 44 316 neen 0-5 91.7 5.3 3 Zand Z X 
 (F)   5-10 94.1 3.7 2.2 Zand Z  
  317 ja 0-5 91.5 5.4 3.1 Zand Z X 
    5-10 93 4.5 2.5 Zand Z  

Heiberg 46 322 neen 0-5 95.1 2.5 2.4 Zand Z X 
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Gebied Koppel 
ID 

Plot 
ID 

Bekalkt Diepte 
(cm) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) 

Belgische 
textuurklasse 

Textuur 
Symbool 

Bodemserie 

 (H)   5-10 95 2.2 2.8 Zand Z  
  323 ja 0-5 92.7 4.4 2.9 Zand Z X 
    5-10 94.5 2.9 2.6 Zand Z  

Tielenkamp 52 401 neen 0-5 95.1 3.3 1.6 Zand Z NA 
 (A)   5-10 94.6 3.8 1.6 Zand Z  
  402 ja 0-5 96.5 2.1 1.4 Zand Z NA 
    5-10 97 1.7 1.3 Zand Z  

Tielenkamp 57 416 neen 0-5 94.9 3.5 1.6 Zand Z NA 
 (F)   5-10 95.7 2.8 1.5 Zand Z  
  417 ja 0-5 94.9 3.4 1.7 Zand Z NA 
    5-10 95.3 3.1 1.6 Zand Z  

Tielenkamp 58 419 neen 0-5 91.5 6 2.5 Zand Z NA 
 (G)   5-10 92.7 5.4 1.9 Zand Z  
  420 ja 0-5 91.5 5.8 2.7 Zand Z NA 
    5-10 93 5 2 Zand Z  

Tielenkamp 59 422 neen 0-5 88.5 8.7 2.8 Zand Z NA 
 (H)   5-10 94.8 3.7 1.5 Zand Z  
  423 ja 0-5 89.5 8.1 2.4 Zand Z NA 
    5-10 90.4 7.4 2.2 Zand Z  

Aanwijsputten 60 425 neen 0-5 73.6 18.9 7.6 lemig Zand S Zcgd 
    5-10       
  424 ja 0-5 74 18.4 7.6 lemig Zand S Zcgd 
    5-10 73.5 18.6 7.9 lemig Zand S  

Aanwijsputten 61 427 neen 0-5 74.7 17.1 8.2 kleiig Zand S Zcgd 
    5-10 73.9 17.1 9 kleiig Zand S  
  426 ja 0-5 67.4 19.4 13.1 zwaar Zandleem L Zcgd 
    5-10 66 21.9 12.1 licht Zandleem P  

Aanwijsputten 62 429 neen 0-5 74.2 19.1 6.7 lemig Zand S Zcgd 
    5-10 74.5 18.8 6.6 lemig Zand S  
  428 ja 0-5 76 17.8 6.2 lemig Zand S Zcgd 
    5-10 75.1 18.1 6.8 lemig Zand S  

Averbode 63 430 neen 0-5 78.6 5.2 16.2 kleiig Zand S Zcf 
 (A)   5-10 75 8 17 kleiig Zand S  
  431 ja 0-5 85.5 6.2 8.2 kleiig Zand S Zcf 
    5-10 86.7 7 6.3 Zand Z  

Averbode 64 432 neen 0-5 66.5 15.9 17.6 lichte Klei E Zafe 
 (B)   5-10 71.1 13.5 15.4 kleiig Zand S  
  433 ja 0-5 54.7 31.1 14.3 zwaar Zandleem L Zafe 
    5-10 68.7 12.7 18.6 zandige Klei E  

Averbode 65 435 neen 0-5 82.2 7.7 10.1 kleiig Zand S Zcf 
 ( C)   5-10 83.1 6.6 10.4 kleiig Zand S  
  434 ja 0-5 75.8 7.3 16.9 kleiig Zand S Zcf 
    5-10 76.9 6.9 16.3 kleiig Zand S  

NA = Not available 



 

56 doi.org/10.21436/inbor.17520375 www.inbo.be 

Tabel 9: Semi-totaal analyse van de bekalkingskoppels (bepaald met koningswater (aqua regia) in mg.kg
-1

 of ppm) op tijdstip t-1 

Gebied Koppel Kalk Diepte(cm) Ca K Mg Na P S Al As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Zandvoordebos 17 Neen 0-5 272 1289 1065 62 84 149 6668 4.16 <0.1 3.14 15.71 13.32 10569 74.3 4.67 74.48 21.13 

  Neen 5-10 218 1335 1141 55 67 105 7131 3.95 <0.1 3.29 15.85 9.45 10506 63.5 4.64 41.11 20.15 

  Ja 0-5 1301 913 1218 56 58 115 4738 3.68 <0.1 1.62 11.24 15.8 6258 36.4 2.24 40.75 11.9 

  Ja 5-10 246 987 638 <50 57 123 5567 3.45 <0.1 1.83 12.19 15.67 6592 33.6 2.44 51.65 11.55 

Haverven 32 Neen 0-5 577 693 629 63 42 54 7196 0.97 <0.1 1.89 15.74 3.51 2821 28.9 8.08 3.19 6.2 

  Neen 5-10 320 457 393 <50 24 29 4170 0.4 <0.1 1.19 11.4 2.66 1816 20.7 5.55 1.61 3.71 

  Ja 0-5 288 282 212 <50 20 20 2285 0.29 <0.1 0.57 6.13 1.22 1137 15.5 2.35 0.73 2.15 

  Ja 5-10 229 259 190 <50 20 6 2071 0.37 <0.1 0.47 5.43 2.32 996 10.4 2.48 0.5 1.58 

Haverven 33 Neen 0-5 312 452 372 <50 23 27 3971 0.54 <0.1 0.96 8.72 1.42 1749 21.4 3.94 1.52 4.28 

  Neen 5-10 210 382 257 <50 14 12 3162 0.18 <0.1 0.53 5.45 0.72 1267 10.8 2.09 0.81 2.65 

  Ja 0-5 335 428 363 <50 30 58 3793 0.84 <0.1 1.08 10.4 3.64 1661 21.9 5.43 1.8 4.48 

  Ja 5-10 151 313 223 <50 15 17 2639 0.41 <0.1 0.6 6.39 1.3 1214 10.2 3.02 0.78 2.39 

Heiberg 39 Neen 0-5 105 957 446 <50 129 96 2658 5.48 <0.1 1.28 9.79 9.86 8810 46.4 1.93 10.61 10.12 

  Neen 5-10 51 895 403 <50 105 72 2334 4.23 <0.1 0.87 8.59 8.5 7176 27.2 1.59 8.02 7.63 

  Ja 0-5 57 1049 452 <50 82 59 2273 4.1 <0.1 0.86 9.08 7.46 6850 15.7 1.87 6.19 7.34 

  Ja 5-10 <50 953 421 <50 100 76 2488 4.83 <0.1 0.89 7.58 9.84 7315 26.3 1.17 7.23 8.08 

Heiberg 40 Neen 0-5 61 628 294 <50 92 <50 1105 4.85 <0.1 0.72 5.98 7.51 5133 45.6 0.74 14.07 8.45 

  Neen 5-10 65 660 305 <50 114 <50 1277 3.46 <0.1 0.58 5.61 5.83 5090 43.2 0.58 11.5 5.28 

  Ja 0-5 59 507 228 <50 64 <50 878 3.56 <0.1 0.53 5.12 5.17 4252 19.9 1.19 7.82 6.24 

  Ja 5-10 64 495 235 <50 104 <50 1153 3.3 <0.1 0.58 4.74 7.61 4691 35.2 <0.5 7.19 5.24 

Heiberg 43 Neen 0-5 52 1885 699 <50 79 93 4428 27.56 <0.1 2.07 18.72 16.69 14988 13.1 2.71 16.04 15.1 

  Neen 5-10 76 2180 848 <50 94 92 6070 29.5 <0.1 1.87 24.38 12.41 16872 18.1 3.64 11.89 14.52 

  Ja 0-5 <50 1452 569 <50 72 73 3940 18.42 <0.1 1.89 17.93 12.58 11440 13.9 2.61 12.53 11.49 

  Ja 5-10 <50 1335 522 <50 54 51 3350 14.45 <0.1 1.24 15.61 8.87 10159 12.1 2.02 9.8 8.17 

Heiberg 44 Neen 0-5 <50 115 64 <50 58 75 468 3.86 <0.1 1.07 4.13 15.02 2180 6.5 1.65 13.13 6.58 

  Neen 5-10 <50 184 93 <50 81 63 721 5.89 <0.1 0.52 3.28 13.45 2961 8.3 <0.5 12.47 3.62 

  Ja 0-5 50 137 112 <50 53 70 517 4.09 <0.1 <0.5 4.5 19.92 2855 10.1 1.33 10.62 5.71 

  Ja 5-10 <50 159 79 <50 90 71 838 4.21 <0.1 0.73 3.43 25.3 3099 10.3 0.83 12.2 7 

Heiberg 46 Neen 0-5 54 886 379 <50 56 <50 1493 6.08 <0.1 0.91 7.2 6.64 6010 10.4 1.45 8.75 7.68 

  Neen 5-10 80 1072 472 <50 63 <50 2030 4.82 <0.1 1 8.78 6.05 7362 14.7 1.7 10.18 8.76 

  Ja 0-5 74 746 340 <50 67 67 1470 6.29 <0.1 1.2 6.81 8.45 6331 12.6 1.65 16.89 8.16 

  Ja 5-10 60 824 402 <50 77 72 2050 5.18 <0.1 1.05 8.28 8.05 7671 12.8 1.79 16.47 10.18 

Tielenkamp 52 Neen 0-5 84 359 217 <50 68 <50 1553 2.79 <0.1 0.8 6.52 3.82 3500 12.7 1.92 8.93 7.37 

  Neen 5-10 114 348 216 <50 77 60 1609 2.76 <0.1 0.69 4.2 3.6 2371 9.9 1.11 8.51 7.29 

  Ja 0-5 100 347 214 <50 53 51 1626 2.52 <0.1 0.56 4.15 3.01 2108 7.8 0.84 6.45 5.71 

  Ja 5-10 104 397 246 <50 <50 <50 1860 1.84 <0.1 0.65 6.59 2.53 2311 10.5 1.7 5.39 6.04 
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Tabel 9 (vervolg): Semi-totaal analyse van de bekalkingskoppels (bepaald met koningswater (aqua regia) in mg.kg
-1

 of ppm) op tijdstip t-1 
Gebied Paar Kalk Diepte(cm) Ca K Mg Na P S Al As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Tielenkamp 57 Neen 0-5 269 431 252 <50 54 51 2237 2.65 <0.1 0.86 5.88 3.9 2453 16.3 1.91 7.36 7.87 

  Neen 5-10 92 346 231 <50 51 <50 1842 2.29 <0.1 0.89 5.65 3.32 2577 17.2 1.72 7.46 6.83 

  Ja 0-5 124 373 240 <50 62 64 1991 3.18 <0.1 1.1 6.24 4.86 2727 23 1.83 11.66 7.73 

  Ja 5-10 90 379 245 <50 59 <50 2141 3.04 <0.1 0.98 5.24 3.65 2644 18.1 1.34 8.68 7.23 

Tielenkamp 58 Neen 0-5 145 451 261 <50 75 159 2024 5.18 0.91 1.24 6.35 9.94 2705 16.5 2.6 24.28 12.39 

  Neen 5-10 78 490 346 <50 <50 <50 2420 4.27 0.18 0.91 6.72 3.54 3588 15.8 1.99 10.6 8.62 

  Ja 0-5 135 475 300 <50 83 164 2227 5.03 0.45 1.35 7.98 9.86 3198 15.3 2.77 24.83 26.48 

  Ja 5-10 145 577 407 <50 57 74 2998 5.85 0.12 1.35 9.49 6.64 4045 24.5 3.18 17.94 14.36 

Tielenkamp 59 Neen 0-5 93 304 170 <50 64 110 1388 2.12 <0.1 0.94 6.8 5.34 1524 18.4 2.14 17.18 6.94 

  Neen 5-10 76 389 232 <50 <50 <50 1688 2.02 <0.1 0.6 5.84 2.65 1815 11 1.6 8.45 4.68 

  Ja 0-5 124 306 195 <50 73 166 1535 2.37 0.14 0.93 6.37 7.78 1583 13.5 2.34 22.2 10.31 

  Ja 5-10 <50 325 204 <50 <50 <50 1676 1.81 <0.1 <0.5 5.4 2.65 1578 8 1.37 7.14 4.47 

Aanwijsputten 60 Neen 0-5 253 851 524 <50 150 207 4204 3.09 0.42 1.51 11.29 5.02 4204 25.9 3.35 27.6 9.2 

  Neen 5-10 240 808 525 <50 123 192 4474 3.39 0.41 1.41 11.42 5.79 4136 24.8 2.48 26.49 9.1 

  Neen 0-5 249 701 452 <50 135 201 3427 3.01 0.33 1.17 9.12 5.02 3748 20.1 2.51 81.13 9.2 

  Neen 5-10 266 764 501 <50 141 185 4518 3.92 0.42 1.42 10.09 8.34 4035 24.2 2.5 30.01 10 

Aanwijsputten 61 Neen 0-5 272 963 651 <50 173 149 3919 2.95 0.51 1.18 14.76 5.06 5766 76.8 1.69 21.94 8.44 

  Neen 5-10 127 839 536 <50 121 139 3735 2.75 0.42 1 11.51 3.34 4957 19.2 2.5 303.7 7.51 

  Ja 0-5 181 2096 1218 <50 117 147 6029 4.52 0.75 2.17 20.41 7.53 10621 25.1 3.35 30.94 13.38 

  Ja 5-10 138 1884 1110 <50 95 124 5481 4.02 0.67 1.93 20.54 8.38 10001 21.8 4.19 20.96 13.41 

Aanwijsputten 62 Neen 0-5 341 521 321 <50 145 182 3801 2.74 0.33 1.16 9.37 5.8 3000 34.8 2.49 24.87 8.29 

  Neen 5-10 231 423 277 <50 131 177 3194 2.76 0.34 0.84 7.46 5.86 2584 24.3 1.68 22.62 5.86 

  Ja 0-5 196 530 334 <50 149 187 3319 3.23 0.33 1.16 9.6 4.96 3537 25.7 2.48 73.64 5.79 

  Ja 5-10 287 518 337 <50 123 149 3953 2.69 0.34 1.09 8.67 4.21 3073 27.8 1.68 26.09 5.89 

Averbode 63 Neen 0-5 99 5280 1949 158 181 162 5731 20.38 0.85 2.55 41.61 <1 51811 43.3 2.55 14.44 29.72 

  Neen 5-10 134 4294 1596 57 203 195 4699 20.33 0.78 2.35 35.18 2.35 50268 58.6 2.35 24.24 30.49 

  Ja 0-5 112 2117 794 54 123 83 2697 8.12 <0.1 1.62 17.87 <1 21282 38.2 0.81 13.81 13.81 

  Ja 5-10 180 1885 729 105 130 141 2431 9.42 <0.1 0.86 16.28 2.57 19112 42 1.71 22.27 17.13 

Averbode 64 Neen 0-5 140 5194 1728 <50 281 262 4837 16.87 0.84 3.37 38.81 2.53 81371 106.3 3.37 27 41.34 

  Neen 5-10 86 5136 2025 68 254 243 4798 16.8 0.84 3.36 41.17 1.68 65908 73.1 2.52 21.85 43.69 

  Ja 0-5 159 7463 2486 166 281 264 6423 19.71 0.82 4.11 45.98 1.64 77262 94.4 4.11 23.81 46.8 

  Ja 5-10 99 6534 2267 <50 247 222 5824 18.72 0.85 3.4 41.69 <1 69205 74 3.4 20.42 41.69 

Averbode 65 Ja 0-5 80 5793 2229 118 119 161 7328 14.72 0.82 2.45 39.24 1.64 43190 22.9 2.45 26.16 25.34 

  Ja 5-10 77 5493 2157 <50 113 113 7231 13.58 0.8 2.4 38.35 <1 41414 25.6 2.4 15.18 21.57 

  Neen 0-5 97 4838 1962 125 159 187 7498 20.74 0.86 2.59 39.76 1.73 49267 32 1.73 29.39 25.07 

  Neen 5-10 125 5196 2154 245 136 136 7967 14.2 0.84 2.51 41.78 <1 45721 51.8 2.51 12.53 21.72 

 



 

58 doi.org/10.21436/inbor.17520375 www.inbo.be 

Averbode springt er voor de semi-totaal analyses duidelijk bovenuit wanneer we naar het K, 
Mg, Al en Fe gehalte kijken voor de mineralen maar ook de concentraties van verschillende 
metalen zijn hier duidelijk hoger (As, Cd, Zn) . In één staal werd een verhoogd Pb gehalte 
gemeten. Het Cu gehalte is hier dan weer duidelijk lager. Qua rijkdom aan mineralen volgen 
dan de Aanwijsputten. Het zijn ook de twee enige sites waar het totale natriumgehalte 
kwantificeerbaar was (met ICP-AES). 

Als we de concentraties van de chemische elementen vergelijken met de gunstige abiotische 
bereiken opgesteld door Wouters et al. (2015) (Tabel 4) voor de habitattypes heides (4010 en 
4030) en heischrale graslanden (6230_hmo en 6230_hn), komen de volgende 
aandachtspunten naar boven: 

 Door het plaggen en/of afgraven, is de hoeveelheid organisch materiaal en/of organische 

koolstof voldoende laag. Anderzijds wijzen Wouters et al. (2015) toch ook op een 

minimumgehalte van organische koolstof van 12 g.kg-1 dat echter in verschillende 

studiegebieden niet wordt gehaald (o.a. in Haverven en Heiberg). In Haverven is dit te 

verklaren doordat de organisch rijke bovengrond volledig werd afgegraven. In Heiberg 

liggen de plots inderdaad op een stuifduin, waar na het kappen van het Corsicaanse 

dennenbestand en het plaggen van de bodem, de humusarme zandgrond terug aan de 

oppervlakte komt. 

 De totale N is overal voldoende laag. De ammoniakale N zit op sommige plotjes in 

Averbode in een relatief hoge range. 

 De C/N verhouding lag, in de weinige gevallen dat de ratio kon bepaald worden, in de 

verwachte range. 

 In de Aanwijsputten is relatief veel C en N aanwezig in de bovenste minerale lagen (0-5 en 

5 -10 cm) in vergelijking met de andere geplagde sites. Het plaggen is inderdaad langer 

geleden (2011), na het plaggen had zich hier ook een braamvegetatie gevormd die in 2014 

opnieuw werd verwijderd voordat men de bekalking heeft uitgevoerd.  

 Het 90 % percentiel van 290 mg Ca per kg bodem voor 4010 (vochtige tot natte heide), 

zoals aangegeven in Tabel 4, wordt in onze studie overschreden in Zandvoordebos, 

Haverven en de Aanwijsputten. 

 Bekalkingskoppels 63 en 64 in Averbode (op de Weefberg) vertonen concentraties aan 

semi-totale (aqua regia extraheerbaar) P boven de 180 mg.kg-1, wat de 90 percentiel 

bovengrens van het gunstig abiotische bereik is voor droge heide (Tabel 4). De 

concentraties in koppel 64 komen eveneens dicht bij de bovengrens van het gunstig 

abiotische bereik voor vochtige heischrale graslanden (270 mg.kg-1). Met andere woorden, 

deze vergelijking wijst op een te hoog P gehalte in vergelijking met vorige studies 

uitgevoerd op het INBO.  

 Echter, een meer belangrijke maat voor fosfor, is de plant beschikbare P waarvan de P-

Olsen en P-AUM een maat zijn (Tabel 10). Betreffende P-AUM, werd het 90% percentiel 

van het gunstig abiotische bereik voor vochtige heide door Wouters et al. (2015) op 6.2 

mg.kg-1 gelegd (Tabel 4). Deze bovengrens wordt in de meeste pilootgebieden, 

uitgezonderd enkele plots in Tielenkamp en de Aanwijsputten, gerespecteerd. 

Voor P-Olsen is de grens die door Wouters et al. (2015) werd vastgelegd echter veel 

strenger. Het 90 percentiel van 2 mg.kg-1 wordt overschreven in 4 van de 6 pilootgebieden. 

Het wordt niet overschreden in Haverven, waar inderdaad de fosforrijke toplaag werd 

afgegraven, en in Averbode, waar echter het semi-totaal gehalte aan P wel zeer hoog was.  
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 Vaak liggen de Co concentraties boven het gunstige abiotische bereik maar er is weinig 

geweten of dit een impact heeft op de vegetatie. 

 Het hoge Fe gehalte in Averbode valt duidelijk buiten het gunstige abiotische bereik van 

zowel droge als vochtige heides. Hiermee is echter niet gezegd dat dit hoog Fe-gehalte een 

een beperkende factor voor de vestiging ervan. 

 Het Cr gehalte in Averbode ligt ver boven het gunstige abiotische bereik van heischrale 

graslanden (15 mg.kg-1) en dat van droge heide (24 mg.kg-1). Deze hoge chroomwaarden 

zijn echter niet uitzonderlijk voor dit type bodems. 

 Het totale Al gehalte (90 percentiel van het gunstige abiotische bereik is 8200 mg.kg-1 voor 

droge heides) wordt nergens overschreden.  

 Het gunstige abiotische bereik wat betreft semi-totaal Mn (< 15 mg.kg-1) in vochtige tot 

natte heide wordt enkel bereikt in Heiberg, Tielenkamp en Haverven. 

 Aan de eis van lage beschikbaarheid aan uitwisselbare basische kationen voor heischraal 

grasland is in alle 6 gebieden voldaan. 

Merk op dat er in koppel 61 op de Aanwijsputten toch wel relatief grote verschillen op in 
bodemeigenschappen tussen het te bekalken plotje en de referentie optreden. De 
concentraties van vooral de metalen blijken dubbel zo hoog te liggen in het bekalkte plotje. 

Tabel 10: Gehalte aan organische stof (OS), koolstof (TOC), stikstof (Kjeldahl N, ammonium, nitraat en 
nitriet N bepaald op gedroogd staal), C/N verhoudingen plantbeschikbare P (P-AUM en P Olsen) 

Gebied 

Koppel Kalk 
Diepte 

cm 

TOC 
g.kg-

1 

OS 
g.kg-1 

Kjel 
N 

g.kg-

1 

NH4-N 
mg.kg-

1 

NOx-N 
mg.kg-

1 

C/N 
ratio 

P 
AUM 

mg.kg-

1 

P 
Olsen 
mg.kg-

1 

Zandvoordebos 17 neen 0 - 5 7 24.3 0.6 2.07 0.96 11.7 <1 2.83 
 

  
5-10 4.6 21.4 <0.5 4.01 1.29 

 
<1 2.89 

 
 

ja 0 - 5 11.3 33 0.8 4.83 4.69 14.1 <1 2.36 
  

  
5-10 17.1 35.8 0.8 3.6 4.11 21.4 <1 3.19 

Haverven 32 neen 0 - 5 1.5 13.6 <0.5 2.48 0.46 
 

<1 1.4 
 

  
5-10 <1 7.9 <0.5 1.66 0.4 

 
<1 <1 

 
 

ja 0 - 5 <1 5.6 <0.5 2.05 0.31 
 

<1 1.76 
 

  
5-10 <1 4.3 <0.5 1.37 0.31 

 
<1 1.54 

Haverven 33 neen 0 - 5 <1 7.1 <0.5 1.31 0.24 
 

<1 2.06 
 

  
5-10 <1 4.6 <0.5 1.27 0.2 

 
<1 <1 

 
 

ja 0 - 5 <1 9.2 <0.5 2.12 2.93 
 

<1 1.87 
  

  
5-10 <1 5.1 <0.5 2.54 1.94 

 
<1 1.67 

Heiberg 39 neen 0 - 5 7.5 18.3 <0.5 5.7 0.3 
 

1.06 5.72 
 

  
5-10 4.2 15.6 <0.5 4.61 0.2 

 
0.94 7.86 

 
 

ja 0 - 5 4 13.9 <0.5 4.69 0.25 
 

1.24 9.23 
 

  
5-10 4.7 13.0 <0.5 5.29 0.35 

 
0.85 5.67 

 40 neen 0 - 5 7.3 13.9 <0.5 5.59 0.45 
 

3.6 11.33 
 

  
5-10 4.3 9.6 <0.5 6.29 0.4 

 
5.42 9.72 

 
 

ja 0 - 5 5.9 12.9 <0.5 9.09 0.4 
 

4.09 7.56 
 

  
5-10 6.4 11.8 <0.5 5.24 0.35 

 
4.93 10.92 

 43 neen 0 - 5 10.1 29.4 0.8 11.75 0.35 12.6 0.79 1.19 
 

  
5-10 4.2 17.8 <0.5 8.36 0.25 

 
0.42 3.44 

 
 

ja 0 - 5 9 25.6 0.6 11.98 0.25 15 1.64 <1 
 

  
5-10 9.1 15.6 <0.5 7.03 0.15 

 
0.53 <1 

 44 neen 0 - 5 19.7 57.1 0.7 11.17 0.2 28.1 6.67 4.58 
 

  
5-10 13.7 19.3 0.5 6.36 0.15 27.4 3 2.48 

 
 

ja 0 - 5 16.3 24.6 0.7 7.95 <0.1 23.3 2.8 5.04 
 

  
5-10 15 19.5 0.6 5.14 <0.1 25 2.3 7.68 

 46 neen 0 - 5 5.7 12.2 <0.5 5.8 0.2 
 

0.69 4.32 
 

  
5-10 2.7 9.7 <0.5 5.26 <0.1 

 
0.43 <1 

 
 

ja 0 - 5 8.7 23.4 <0.5 8.69 0.25 
 

0.76 2.3 
    5-10 5.7 12.9 <0.5 5.23 0.3  0.3 1.46 
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Tabel 11 (vervolg): Gehalte aan organische stof (OS), koolstof (TOC), stikstof (Kjeldahl N, ammonium, 
nitraat en nitriet N bepaald op gedroogd staal), C/N verhoudingen plantbeschikbare P (P-AUM en P 
Olsen) 

Gebied 

Koppel Kalk 
Diepte 

cm 

TOC 
g.kg-

1 

OS 
g.kg-1 

Kjel 
N 

g.kg-

1 

NH4-N 
mg.kg-

1 

NOx-N 
mg.kg-

1 

C/N 
ratio 

P 
AUM 

mg.kg-

1 

P 
Olsen 
mg.kg-

1 

Tielenkamp 52 neen 0 - 5 14.2 31.9 0.6 6.75 0.15 23.7 3.31 2.58 
 

  
5-10 9.9 22.1 0.6 8.08 0.3 16.5 9.77 8.75 

 
 

ja 0 - 5 6.3 15.8 <0.5 7.12 <0.1 
 

2.86 1.92 
 

  
5-10 8.8 13.2 <0.5 6.99 0.25 

 
2.96 2.14 

 57 neen 0 - 5 6.9 20.5 <0.5 5.21 0.25 
 

3.52 4.1 
 

  
5-10 9.3 14.2 <0.5 6.24 0.2 

 
3.57 4.74 

 
 

ja 0 - 5 3.7 28 0.6 6.76 <0.1 6.2 4.10 4.16 
 

  
5-10 7.5 19.4 0.5 5.57 0.2 15 4.35 8.11 

 58 neen 0 - 5 23.8 103.9 2.8 10.81 <0.1 8.5 6.37 1.63 
 

  
5-10 9.5 12.6 <0.5 4.58 <0.1 

 
1.15 1.05 

 
 

ja 0 - 5 44 96.3 2.6 11.58 1.1 16.9 NA 3.63 
 

  
5-10 14 18.5 <0.5 6.99 0.6 

 
1.76 2.14 

 59 neen 0 - 5 18.4 34.2 1 8.78 0.5 18.4 11.21 2.11 
 

  
5-10 5.5 11.7 <0.5 6.34 0.3 

 
2.27 <1 

 
 

ja 0 - 5 31.3 62.6 1.1 14.32 0.65 28.5 8.19 2.51 
  

  
5-10 6.4 15.2 <0.5 8.2 0.15 

 
1.95 2.05 

Aanwijsputten 60 neen 0 - 5 21.3 47.8 1.5 4 0.47 18.4 5.26 6.75 
 

  
5-10 20.6 44 1.3 3.49 1.4 18.9 2.34 5.45 

 
 

ja 0 - 5 23.7 50.2 1.4 3.03 0.41 19.2 11.98 14.78 
 

  
5-10 24.5 45.3 1.1 2.37 0.2 21.5 4.84 8.9 

 61 neen 0 - 5 20.6 39.2 1.0 2.32 0.24 20.7 13.53 19.61 
 

  
5-10 20.6 39 1.0 2.48 0.25 21 5.9 14.37 

 
 

ja 0 - 5 18.7 38.9 1.1 3.17 0.25 19.7 1.95 5.66 
 

  
5-10 16.8 48.4 1.2 2.9 1.62 18.9 <1 10.44 

 62 neen 0 - 5 27 53.3 1.3 3.2 0.25 21.4 4.7 9.72 
 

  
5-10 28.9 51.8 1.4 4.72 0.3 16.3 2.28 5.98 

 
 

ja 0 - 5 24.7 50.7 1.4 2.18 0.3 21.9 6.24 13.54 
  

  
5-10 20.7 36 1.0 3.95 0.4 22 2.3 3.92 

Averbode 63 neen 0 - 5 7.6 25.0 0.6 20.94 0.35 12.7 0.26 <1 
 

  
5-10 16.3 37.8 0.7 21.77 0.66 23.3 1.14 1.12 

 
 

ja 0 - 5 6.8 18.3 <0.5 16.91 0.5 
 

1.07 1.1 
 

  
5-10 13.7 34.6 0.8 23.31 1.05 17.1 2.25 1.21 

 64 neen 0 - 5 13.5 42.9 0.6 18.68 0.56 22.5 1.26 <1 
 

  
5-10 8.9 32.5 0.5 40.12 0.3 17.8 0.87 <1 

 
 

ja 0 - 5 14 43.1 0.8 22.65 0.56 17.5 1.08 <1 
 

  
5-10 8.6 29.7 0.5 22.02 0.66 17.2 0.53 <1 

 65 neen 0 - 5 14.5 37.4 0.8 33.96 1.11 18.1 0.80 <1 
 

  
5-10 7.4 26.1 <0.5 24.58 1.06 

 
0.27 <1 

 
 

ja 0 - 5 14.5 41.1 0.8 19 0.66 18.1 1.01 <1 
  

  
5-10 7.6 27.5 0.7 36.88 0.3 10.9 0.40 <1 
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Tabel 12: Initiële zuurtegraad en uitwisselbare elementen voor de bekalking (BS = base saturation = Σ 
(Ca, K, Mg, Na)/CEC). Omdat de concentraties van de individuele basische kationen vaak onder de 
bepaalbaarheidsgrens liggen, is de BS hier weergegeven als een bereik. 

Area Koppel Bekalkt Diepte 
(cm) 

CEC 
(cmol(+).kg-

1) 

Ca K Mg Na BS 
(%) 

pH-
CaCl2 

pH-
H2O 

EC 
(µS.cm-

1) 

Zandvoorde- 17 neen 0 - 5 4.18 0.7 0.39 <0.05 <0.1 26-30 3.6 4.06 57.3 

bos   5-10 3.99 0.63 0.35 <0.05 <0.1 25-28 3.72 4.13 49.8 

  ja 0 - 5 4.81 0.62 0.34 <0.05 <0.1 20-23 3.75 4.13 60.3 

      5-10 7.22 0.56 0.26 <0.05 <0.1 11-13 3.83 4.13 56.4 

Haver- 32 neen 0 - 5 17.7 2.01 0.36 0.08 <0.1 14 5.3 6.01 79.9 

ven   5-10 17.9 1.5 0.25 0.06 <0.1 10-11 5.09 5.9 37 

  ja 0 - 5 21.6 1.88 0.22 <0.05 <0.1 10 5.7 6.58 28.9 

   5-10 10.5 1.41 <0.2 <0.05 <0.1 13-15 5.43 6.37 24.7 

 33 neen 0 - 5 12.5 1.76 0.38 0.08 <0.1 18-19 5.62 6.48 32.1 

   5-10 11.6 1.34 0.25 0.06 <0.1 14-15 5.48 6.31 74.1 

  ja 0 - 5 11.8 1.43 0.54 0.07 <0.1 17-18 5.25 6.0 46.7 

      5-10 11.4 1.11 0.28 <0.05 <0.1 12-14 5.0 5.76 24.7 

Heiberg 39 neen 0 - 5 3.16 0.43 0.59 <0.05 <0.1 32-37 3.89 4.38 28.4 

   5-10 1.19 <0.2 0.44 <0.05 <0.1 37-79 4.04 4.45 25.2 

  ja 0 - 5 1.87 0.27 0.51 <0.05 <0.1 42-50 3.87 4.33 26.4 

   5-10 1.39 0.8 0.34 <0.05 <0.1 82-93 4.08 4.53 23.4 

 40 neen 0 - 5 <1 <0.2 0.32 <0.05 <0.1  3.60 4.16 27.3 

   5-10 <1 <0.2 0.25 <0.05 <0.1  3.79 4.29 23.4 

  ja 0 - 5 3.25 0.6 0.54 0.07 <0.1 37-40 3.67 4.16 24.6 

   5-10 1.68 <0.2 0.31 <0.05 <0.1 19-66 3.86 4.29 23.4 

 43 neen 0 - 5 <1 0.84 0.22 <0.05 <0.1  3.46 4.08 40.1 

   5-10 1.49 <0.2 0.2 <0.05 <0.1 13-55 3.66 4.16 32.5 

  ja 0 - 5 <1 0.78 0.19 <0.05 <0.1  3.50 4.12 36.5 

   5-10 1.04 <0.2 0.18 <0.05 <0.1 18-53 3.70 4.27 31.0 

 44 neen 0 - 5 3.38 <0.2 0.21 <0.05 <0.1 6-56 3.20 4.06 36.6 

   5-10 <1 <0.2 0.2 <0.05 <0.1  3.56 4.14 25.9 

  ja 0 - 5 2.21 <0.2 0.24 <0.05 <0.1 11-59 3.54 4.16 27.9 

   5-10 <1 0.31 0.21 <0.05 <0.1  3.67 4.19 25.0 

 46 neen 0 - 5 3.42 0.3 0.45 0.05 <0.1 23-26 3.46 4.01 29.7 

   5-10 1.88 <0.2 0.35 <0.05 <0.1 18-70 3.61 4.11 28.9 

  ja 0 - 5 2.18 <0.2 0.35 <0.05 <0.1 16-70 3.42 4.13 32.8 

      5-10 1.53 <0.2 0.38 <0.05 <0.1 25-73 3.61 4.13 33.7 

Tielen- 52 neen 0 - 5 <1 <0.2 0.26 <0.05 <0.1  3.41 4.21 24.3 

kamp   5-10 <1 0.42 0.32 <0.05 <0.1  3.51 4.27 30.0 

  ja 0 - 5 <1 <0.2 0.24 <0.05 <0.1  3.59 4.31 24.3 

   5-10 <1 <0.2 0.24 <0.05 <0.1  3.59 4.29 24.3 

 57 neen 0 - 5 1.93 <0.2 0.23 <0.05 0.11 18-58 3.67 4.31 24.3 

   5-10 1.08 <0.2 0.25 <0.05 <0.1 23-60 3.75 4.32 24.3 

  ja 0 - 5 1.37 <0.2 0.26 <0.05 <0.1 19-61 3.47 4.23 24.3 

   5-10 <1 <0.2 0.28 <0.05 <0.1  3.58 4.25 24.3 

 58 neen 0 - 5 2.9 0.65 0.68 0.1 <0.1 49-53 3.16 4.05 38.4 

   5-10 <1 <0.2 0.27 <0.05 <0.1  3.67 4.16 26.2 

  ja 0 - 5 <1 <0.2 <0.2 <0.05 <0.1  3.13 4.06 42.4 

   5-10 <1 <0.2 0.27 <0.05 <0.1  3.57 4.14 30.5 

 59 neen 0 - 5 <1 0.58 0.4 0.06 <0.1  3.28 4.27 25.3 

   5-10 <1 0.2 0.3 <0.05 <0.1  3.64 4.29 24.3 

  ja 0 - 5 2.01 0.52 0.58 0.1 <0.1 59-65 3.19 4.16 34.3 

      5-10 <1 <0.2 0.28 <0.05 <0.1   3.63 4.24 24.9 

Aanwijs- 60 neen 0 - 5 5.2 <0.2 <0.2 0.07 <0.1 1-57 3.27 4.16 47.8 

putten   5-10 4.6 <0.2 <0.2 <0.05 <0.1  <12 3.48 4.32 44.8 

  ja 0 - 5 4.6 0.25 <0.2 0.1 <0.1 8-10 3.71 4.99 36.1 

   5-10 4.8 <0.2 <0.2 0.08 <0.1 2-58 3.51 4.25 49.3 

 61 neen 0 - 5 4.2 0.22 <0.2 <0.05 <0.1 5-9 3.6 4.47 42.6 

   5-10 4.2 <0.2 <0.2 <0.05 <0.1 <13 3.68 4.5 38.2 
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  ja 0 - 5 5.6 0.26 <0.2 0.08 <0.1 6-8 3.44 4.18 54.9 

   5-10 5.3 <0.,2 <0.2 0.06 <0.1 1-56 3.5 4.2 50.3 

 62 neen 0 - 5 4.1 0.32 <0.2 0.07 <0.1 10-12 3.57 4.41 47.5 

   5-10 4.4 <0.2 <0.2 <0.05 <0.1 <13 3.69 4.54 38.6 

  ja 0 - 5 4.1 0.25 <0.2 0.08 <0.1 8-10 3.72 4.76 41.6 

      5-10 3.2 <0.2 <0.2 <0.05 <0.1 <17 3.89 4.89 35.4 

Aver- 63 neen 0 - 5 5.0 <0.2 0.22 0.07 <0.1 6-57 3.27 3.88 74.8 

bode   5-10 6.0 0.37 0.23 0.12 <0.1 12-14 3.21 3.93 72.4 

  ja 0 - 5 3.0 <0.2 <0.2 0.07 <0.1 2-57 3.4 4.08 56.5 

   5-10 4.0 0.41 <0.2 0.14 <0.1 14-16 3.28 4.14 55.5 

 64 neen 0 - 5 5.0 0.34 0.20 0.13 <0.1 13-15 3.25 4.26 43.2 

   5-10 5.0 <0.2 <0.2 0.07 <0.1 1-57 3.38 4.28 33.7 

  ja 0 - 5 5.0 0.54 0.24 0.19 <0.1 19-21 3.22 4.02 56.5 

   5-10 4.0 0.21 <0.2 0.09 <0.1 8-10 3.33 4.07 51.6 

 65 neen 0 - 5 7.0 0.24 0.30 0.13 <0.1 10-11 3.21 3.92 80.5 

   5-10 6.0 <0.2 0.25 0.08 <0.1 6-60 3.32 3.97 70.7 

  ja 0 - 5 7.0 <0.2 0.28 0.11 <0.1 6-63 3.25 3.9 76.6 

      5-10 6.0 <0.2 0.21 0.06 <0.1 5-56 3.45 4.2 60.6 

 

Uitgezonderd de proefvlakken aan het Haverven, zijn alle bodems in deze studie zeer zuur, wat 
weerspiegeld wordt in de lage pH waarden (range pH-H2O = 3.9 – 5.0 en pH-CaCl2 = 3.2 – 4.1). 
Bodem-pH en basenverzadiging (BS) zijn sterk gecorreleerd (Beery and Wilding 1971). Bij een 
bodem-pH van 7.0 is de BS 100%. Een algemene regel in landbouwbodems is dat bij een daling 
van een 0.5 pH eenheid, de BS met 15 % afneemt (dus BS ≈ 85% bij pH 6.5, BS ≈ 70% bij pH 6.0, 
BS ≈40 %, bij pH 5.0, BS ≈ 10% bij pH 4.0). Voor de range van de bodem-pH’s die we in dit 
project aantreffen, verwachten we BS waarden lager dan 40%.  

Betreffende de basische kationen, lag het uitwisselbare Na gehalte steeds onder de 
detectielimiet maar ook uitwisselbare basische kationen Mg, K en Ca waren vaak zo laag dat ze 
met de gehanteerde bepalingsmethode (extractie met AgTU) niet gekwantificeerd konden 
worden. Naar toekomstig onderzoek in heide en heischrale graslanden, raden we deze 
methode ook eerder af. Vermits we de uitwisselbare Na nooit en K maar zelden konden 
kwantificeren, geeft Tabel 12 een bereik weer. Voor een aantal bodems is dit bereik zeer 
breed, zoals in Tielenkamp, Heiberg of de Aanwijsputten. In Zandvoordebos en Haverven kon 
de basenverzadiging nog met een redelijke betrouwbaarheid worden ingeschat. Indien er geen 
waarde vermeld is, kon ook de totale uitwisselingscapaciteit niet bepaald worden en vertoont 
de bodem een algemeen gebrek aan zowel basische als zure uitwisselbare kationen. 

In Haverven is de totale kationenuitwisselingscapaciteit relatief hoog maar de 
basenverzadiging is laag. Mits bekalking probeert men de basenverzadiging hier op te krikken. 
Haverven wijkt in deze studie dus sterk af in bodemeigenschappen van de andere 
studiegebieden (door het feit dat het hier om een afgegraven bodem gaat die voorheen 
landbouwgrond was om o.a. het P gehalte naar beneden te krijgen). Bodemchemisch zie je dit 
duidelijk aan het lage TOC gehalte (Tabel 10). 

4.1.2 Vergelijking begin en eindstatus van de bodemkemerken 

En gepaarde vergelijking (t-test) tussen de bodemkenmerken net voor de bekalking en na een 
monitoringsperiode periode van 3 tot 4 jaar, opgesplitst volgens bekalking en bodemdiepte, 
leverde het volgende op (Tabel 13). 
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Tabel 13: Vergelijking van de bodemeigenschappen op de bekalkingskoppels tussen beginstatus en 
status na 3 –4 jaar opvolging 

 Bekalkt Diepte 
(cm) 

Gemiddelde 
op t0 

Gemiddelde 
op teinde 

Δ P-value  

pH-H2O ja 0 -5 4.39 5.14 0.76 6.72E-05 *** 
  5 -10 4.41 4.71 0.3 0.000239 *** 
 neen 0 -5 3.83 4.68 0.29 0.000892 *** 
  5 -10 4.44 4.59 0.16 0.006509 *** 

pH-CaCl2 ja 0 -5 3.68 4.20 0.52 2.65E-05 *** 
  5 -10 3.79 4.00 0.21 0.000443 *** 
 neen 0 -5 3.66 3.83 0.17 0.02833 * 
  5 -10 3.8 3.94 0.14 0.006334 ** 

BS (%) ja 0 -5 21-34 53-60 24-31 0.002-0.03 ** / * 
  5 -10 19-42 22-37 2-10 0.9-0.3  
 neen 0 -5 18-36 26-36 1-11 0.9-0.2  
  5 -10 14-37 15-31 3.5-7 0.8-0.5  

CEC ja 0 -5 4.20 3.11 -0.96 0.1508  
(cmol(+)/kg-1)  5 -10 4.20 2.48 -1.34 0.04884 * 

 neen 0 -5 4.73 2.94 -1.54 0.002783 ** 
  5 -10 4.31 2.43 -1.52 0.02963 * 

TC  ja 0 -5 15.18 12.24 -1.73 0.47  
(g.kg-1)  5 -10 11.65 7.96 -2.84 0.004765 ** 

 neen 0 -5 13.33 12.81 -0.78 0.3224  
  5 -10 10.68 8.08 -0.12 0.9041  

OS ja 0 -5 32.7 26.10 -6.64 0.04922 * 
(g.kg-1)  5 -10 22.46 18.45 -4.01 0.002928 ** 

 neen 0 -5 34.21 26.27 -5.94 0.01003 * 
  5 -10 22.17 18.23 -7.94 0.06611  

P Olsen ja 0 -5 5.16 2.89 -2.19 0.01745 * 
(mg.kg-1)  5 -10 4.74 3.08 -1.49 0.01463 * 

 neen 0 -5 5.33 2.78 -2.30 0.05907  
  5 -10 5.65 2.49 -2.87 0.0122 * 

P AUM ja 0 -5 3.47 1.98 -1.26 0.06058  
(mg.kg-1)  5 -10 2.07 1.75 -0.34 0.3948  

 neen 0 -5 4.01 2.39 -1.69 0.08256  
  5 -10 2.66 1.54 -1.41 0.06262  

 

 We stellen op alle plots en beide dieptes een stijging vast van pH-H2O en pH-CaCl2 (al dan 

niet bekalkt).  

 Deze stijging is sterker op de bekalkte plots en in de 0 – 5 cm laag en bedraagt gemiddeld 

over alle 18 koppels 0.76 pH eenheden voor pH-H2O en 0.52 pH eenheden voor pH-CaCl2.  

 Op de basenverzadiging is veel onzekerheid. De basenverzadiging is wel lichtjes maar 

statistisch significant toegenomen op de bekalkte plotjes (0 – 5 cm laag).  

 Maar anderzijds is vaak de CEC gedaald (kan verklaring zijn waarom we hogere BS meten). 

 Het organische stofgehalte (OS) is op alle plots gedaald en meestal ook statistisch 

significant. De daling is sterker en meer statistisch significant op de bekalkte plots. 

 Voor de totale koolstof (TC) zien we geen gelijkaardige daling, die echter minder statistisch 

significant is. 

 De daling in de OS en de TC kan verklaren waarom we een daling in de CEC vaststelden.  

 

4.1.3 Trends 

De figuren met weergave van de evolutie van de individuele chemische bodemeigenschappen 
van de 3- tot 4-jarige monitoringsperiode in functie van het aantal dagen na de bekalking zijn 
allen opgenomen in Bijlage 1. De figuren zijn gegroepeerd per studiegebied. 
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4.1.3.1 Zandvoordebos (Bekalkingskoppel 17) 

In de bodem van het bekalkingskoppel nr. 17 in Zandvoordebos is duidelijk het effect van de 
bekalking zichtbaar. De pH-H2O in het bekalkte plotje in de bovenste 5 cm is 4 jaar na de 
bekalking met meer dan één pH eenheid gestegen (van 4.13 naar 5.35) (Figuur 1). Dit effect 
dringt na termijn ook door in de 5 tot 10 cm. In het niet-bekalkte plotje is de pH-H2O ook 
lichtjes gestegen maar duidelijk in veel mindere mate dan het bekalkte plotje. De pH-CaCl2 is in 
het bekalkte plotje ook gestegen maar minder uitgesproken en is er geen verandering 
opgetreden in de pH-CaCl2 in het niet-bekalkte plotje (Figuur 2). 

De kationuitwisselingscapaciteit (CEC) is over de periode van vier jaar monitoren niet 
veranderd, hoewel er wel wat fluctuaties in de metingen zijn vast gesteld (Figuur 3). De 
evolutie van de basische kationen is moeilijker te volgen vermits K vaak rond de 
kwantificatielimiet zit en Na steeds onder de LOQ ligt (Figuur 5). In de bovenste 5 cm van het 
bekalkte plotje stellen we een stijging van in de uitwisselbare Ca (Figuur 4) en Mg (Figuur 6). 
Na een drietal jaar, dringt dit effect mogelijk ook door tot de 5 – 10 cm laag. Dit effect wordt 
dan ook weerspiegeld in de evolutie van de basenverzadiging (Figuur 7). 

De elektrische geleidbaarheid was op het bekalkte plotje initieel gedaald maar lijkt na 4 jaar op 
de verschillende dieptes en bekalkingsintensiteiten terug naar het initiële niveau te evolueren 
(Figuur 8). 

Organische stof (Figuur 9) en koolstof (Figuur 10) was bij de aanvang van de bekalking hoger 
op het te bekalken plotje. Over de vier jaren heen, is de OS en TC in beide plotjes op beide 
diepten lichtjes toegenomen. 

Het minerale stikstofgehalte was zeer laag en er zijn geen veranderingen vast te stellen over de 
monitoringsperiode (Figuren 11 en 12). De ammoniumpiek in Figuur 11 is een artefact te 
wijten aan een te lange bewaarperiode tussen de voorbehandeling van het stalen en de 
analyse in het laboratorium. De geoxideerde minerale stikstof flirt met de 
bepaalbaarheidsgrens. De bepaalbaarheidsgrens is in de loop van de monitoring nog 
bijgewerkt waardoor de concentraties na 700 dagen niet meer op een betrouwbare manier te 
vergelijken waren (Figuur 12). De totale stikstof (gemeten als Kjeldahl N) is lichtjes gestegen. 
De C:N verhouding is op beide plotjes en beide diepten toegenomen (Figuur 14) doordat 
koolstof sneller is gestegen dan stikstof over de monitoringsperiode. 

4.1.3.2 Haverven 

Aan het Haverven stellen we een relatief groot verschil vast in de initiële pH van de 
bekalkingskoppels. In koppel 32, ten noorden van het ven, bedroeg de pH in het bekalkte plots 
een halve eenheid hoger dan in het niet-bekalkte plotje (Figuur 17 en 18) maar in koppel 33, 
ten zuiden van het ven, was dit net het omgekeerde. In beide koppels heeft de bekalking een 
onmiddellijke stijging van de bodem-pH tot gevolg gehad in de 0 – 5 cm laag maar na 3 tot 4 
jaar lijkt dit effect verdwenen. In koppel 32 is de pH-H2O en pH-CaCl2 over de 
monitoringsperiode over beide lagen en bekalkingsintensiteiten lichtjes gestegen. Opvallend is 
dat de pH-CaCl2 in het niet-bekalkte op beide dieptes sterk is gedaald. Voor de pH-H2O stellen 
we dit enkel vast in de 5 – 10 cm laag. 

Net voor de bekalking is de CEC relatief hoog die dan bij de volgende staalname sterk is 
gedaald (Figuur 19). Dit is eigenaardig vermits dit resulteert in een ‘onnatuurlijk’ lage 
basenverzadiging (Figuur 23) wat we niet verwachten bij de heersend pH waarden (pH-H2O > 
6.0). De verandering in basenverzadiging kent een interessant evolutie aan het Haverven. Op 3 
– 4 jaar tijd evolueerde de BS naar 100% in de 0 – 5 cm laag van de bekalkte plotjes maar steeg 
eveneens zeer sterk op het niet-bekalkte plot. 
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Gedurende de monitoring kwamen we regelmatig een basenverzadiging boven de 100 % uit, 
wat theoretisch niet mogelijk is (Figuur 24). De hypothese is dat de bepalingsmethode voor Ca 
en Mg mogelijk toch ook vrije Ca en Mg, afkomstig van de bekalking, meeneemt. Vermits de BS 
stijgt op zowel de bekalkte als de niet-bekalkte plotjes, moet hier nog een ander proces 
betrokken zijn dan alleen het effect van de bekalking. Opvallend in de twee bekalkingskoppels 
aan het Haverven is de stijging van uitwisselbaar Mg (Figuur 22) maar een daling van 
uitwisselbaar Ca (Figuur 20) zowel op de bekalkte als de niet-bekalkte plotjes. De oorzaak van 
ontbrekende BS waarden, ligt in de moeilijkheid om de CEC goed te kwantificeren (LOQ = 1 
cmol(+)/kg). De elektrische geleidbaarheid is weergegeven in Figuur 25.  

De evoluties van het organische stof gehalte (Figuur 26) en totale koolstof (Figuur 27) kent 
nogal een grillig verloop. Merk op dat het hier zo goed als om een kale bodem gaat waar de 
nieuwe vegetatieontwikkeling slechts traag verloopt en seizoenale effecten waarschijnlijk 
meer zullen spelen dan bij een gesloten vegetatiedek. 

Ook in de stalen van het Haverven stellen we een gelijkaardige artificiële ammoniumpiek vast 
(Figuur 28) als op de andere bekalkingskoppels. De geoxideerde minerale N is steeds maar in 
kleine hoeveelheden aanwezig en ligt dus vaak lager dan de bepaalbaarheidsgrens (Figuur 29). 
Ook de Kjeldahl N bleek maar zelden kwantificeerbaar (Figuur 30) waardoor de C/N 
verhouding ook maar in uitzonderlijke gevallen kon bepaald worden (Figuur 31).  

Ook de uitwisselbare fosfor (Figuren 32 en 33) is maar in zeer kleine hoeveelheden aanwezig 
en ,zeker P Olsen, vaak niet kwantificeerbaar. De resultaten van beide methoden vertonen 
maar weinig verband en zijn ook enorm grillig. 

4.1.3.3 Heiberg 

Figuren 34 tot 49 tonen de evolutie van de bodemeigenschappen in functie van het aantal 
dagen na bekalking in de bekalkingskoppels 39 en 40 (koppels A en B, Oud plagpercelen met 
Campylopus ten zuiden van de Lavendelweg), 43 en 44 (koppels E en F op de zuidhelling van de 
landduin) en 46 (bovenaan op noordhelling van de landduin) op Heiberg in Herentals. De 
initiële zuurtegraad op alle plotjes is sterk vergelijkbaar met gemiddelde pH-H2O waarde van 
4.21 (Figuur 34) en pH-CaCl2 van 3.66 (Figuur 35). Over de ganse monitoring periode zijn beide 
pH’s gestegen maar het meeste uitsproken op de bekalkte plotjes en dan vooral in de bovenste 
5 cm van de minerale bodem.  

Deze arme zandgronden kampen met een zeer lage kationuitwisselingscapaciteit (Figuur 36) 
waar we over de ganse monitoringsperiode geen echte veranderingen in zien gebeuren. 
Uitwisselbaar Ca (Figuur 37) en Mg (Figuur 39) is vaak enkel kwantificeerbaar in de bovenste 5 
cm van de bekalkte plotjes wat er dus ook op wijst dat deze Ca en Mg afkomstig is van de 
bekalking en het onwaarschijnlijk is dat deze Ca en Mg ook effectief gebonden is op het 
uitwisselingscomplex van de bodem. Uitwisselbaar K ligt ook meestal onder de 
kwantificatielimiet (Figuur 38) en uitwisselbaar Na altijd (niet weergegeven). Figuur 40 toont 
de evolutie in de basenverzadiging, die echter ook vaak moeilijk kwantificeerbaar was en waar 
dus weinig uit besloten kan worden. 

De elektrische geleidbaarheid lijkt op enkele koppels (43, 44 en 46) te dalen gedurende de 
monitoringsperiode en hangt niet af van het al dan niet bekalken (Figuur 41). Op koppel 43 is 
er een plotse daling in de EC 700 dagen na de bekalking. Dit lijkt samen te gaan met een plotse 
daling van het organische stof (Figuur 42) en totale koolstof (Figuur 43) gehalte in hetzelfde 
koppel. Dit koppel ligt op een helling, misschien speelt een erosieve gebeurtenis hier een rol 
in. 
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Bij de ammoniakale N stellen we opnieuw een piek vast die te wijten is aan een artefact tijdens 
de bewaring van het staal voor de analyse in het laboratorium (Figuur 44). De geoxideerde 
minerale stikstof flirt vaak met de bepaalbaarheidsgrens hoewel we in het begin van de 
monitoringsperiode een zwakke piek menen vast te stellen op alle plotjes en dus onafhankelijk 
is van het al dan niet bekalken (Figuur 45). De concentratie aan Kjeldahl N is zeer laag en vaak 
niet kwantificeerbaar (Figuur 46) waardoor de C/N verhoudingen evenmin kunnen 
gekwantificeerd worden (Figuur 47). 

Uitwisselbare P is slechts in lage hoeveelheden aanwezig. Het patroon van P Olsen (Figuur 48) 
en P AUM (Figuur 49) is redelijk gelijklopend maar we zien geen echte veranderingen 
gedurende de monitoringsperiode. 

4.1.3.4 Tielenkamp 

Zie figuren 50 tot 65. De initiële pH-H2O is op de 4 opgevolgde bekalkingskoppels zeer 
gelijkaardig (pH-H2O 4.0 – 4.3, Figuur 50) maar ligt wat verder uit elkaar voor pH-CaCl2 (3.1 -3.8, 
Figuur 51).Overal stijgt de pH lichtjes maar de stijging is meer uitgesproken op de bekalkte 
plots en dan vooral in de 0 – 5 cm laag. 

De CEC waarden liggen zeer laag en vaak onder de bepaalbaarheidsgrens (Figuur 52). Een 
evolutie met de tijd is dan ook niet vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de uitwisselbare 
basische kationen (Ca, Mg, K en Na, Figuren 53 tot 55) en de basenverzadiging (Figuur 56). De 
electrische geleidbaarheid vertoont af en toe een piek maar er is geen trend vast te stellen 
over het verloop van de monitoringsperiode (Figuur 57). 

Het OS gehalte is duidelijk hoger in de 0 – 5 cm dan in de 5 – 10 cm (wat te verwachten is) 
maar het verschil was zeer uitsproken in de bekalkingskoppels nummer 58 (G) en 59 (H) welke 
gechopperde plekken waren. In de 5 – 10 cm bleef het OS gehalte zeer stabiel terwijl we daar 
in de 0 – 5 cm meer variatie vaststelden en uiteindelijke daling van de OS over de 
monitoringsperiode. Op de twee gefreesde koppels zien we eerder een tegenovergestelde 
trend in OS. In koppel 52 zien we een lichte stijging over de 4 jaar terwijl we eerder een daling 
zien in koppel 57. Op beide koppels was de begroeiing zeer bescheiden en raakten regelmatig 
opnieuw bedolven onder een laagje stuifzand (Figuur 59). 

De evolutie van de totale koolstof is zeer gelijklopende met het organische stof gehalte maar 
de trends zijn minder uitgesproken (Figuur 59). 

Het totale N gehalte valt regelmatig onder de bepaalbaarheidsgrens van de 
laboratoriummethode waardoor er geen trends kunnen vastgesteld worden (Figuur 60). De 
ammoniakale N vertoont opnieuw dezelfde artificiële piek als in de andere pilootgebieden 
(Figuur 61). De geoxideerde minerale N vertoont dan weer vaak meetwaarden onder de 
bepaalbaarheidsgrens. 

De C/N verhouding, indien ze bepaald kon worden, vertoont over het algemeen een stijgende 
trends (Figuur 63). De evolutie van de uitwisselbare P (P Olsen en P AUM) vertoonden eerder 
een dalende trend (Figuren 64 en 65). 

4.1.3.5 Aanwijsputten 

In koppel 60 en 62 zien we initieel een sterke stijging van de pH waarden na de bekalking 
(Figuren 66 en 67). In koppel 60 is dit op beide dieptes (0 -5 cm laag en 5 – 10 cm laag) maar in 
koppel 62 is de sprong meer uitgesproken in de 5 – 10 cm laag. Opvallend bij beide koppels is 
de sterke fluctuatie die dan gevolgd wordt door een tweede piek in het najaar/winter van 2016 
in de toplaag van het bekalkte plotje in de 0 – 5 cm laag. In koppel 61 zien we eigenlijk geen 
effect van de bekalking. Het verloop van de pH op de bekalkte en niet-bekalkte plotjes is zeer 
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gelijkaardig maar de initiële pH op het niet-bekalkte plot lag wel iets hoger dan het bekalkte 
plotje. De twee pH-pieken in koppel 60 en 62 in de 0 – 5 cm laag van het bekalkte plotje staan 
waarschijnlijk wel in verband met de bekalking. Deze piek vinden we niet terug in de CEC maar 
wel in de uitwisselbare Ca. Dit zou erop kunnen wijzen dat de zogenaamde uitwisselbare Ca in 
dit geval eerder losse calcium was, niet gebonden aan het bodemuitwisselingscomplex en dus 
rechtstreeks afkomstig is van de bekalking. Seizoenale verschillen in pH waarden zijn in de 
literatuur gedocumenteerd en stellen we hier ook vast. Deze zijn meer uitgesproken bij de 
pH(H2O) dan bij pH(CaCl2). 

De evolutie van de kationenuitwisselingscapaciteit, de basische kationen Ca, K en Mg en de 
basenverzadiging worden in Figuren 68 tot 72 weergegeven. De concentraties aan 
uitwisselbare Na worden niet weergegeven vermits deze altijd (voor Na) lager lagen dan de 
bepaalbaarheidsgrens maar ook uitwisselbaar Ca, K en Mg bleken moeilijk kwantificeerbaar 
waardoor de basenverzadiging ook maar met lage betrouwbaarheid kan ingeschat worden. 

In koppel 60 meten we na de bekalking wel een verhoogd Mg gehalte in de 0 – 5 cm laag in het 
bekalkte plot maar dit effect is een jaartje later volledig verdween (Figuur 71). Er is dus veel 
kans dat dit verhoogd Mg gehalte wel een gevolg is van de bekalking maar dat deze 
voedingsstoffen zich toch niet echt gebonden hebben op het uitwisselingscomplex. De tweede 
piek in het najaar van 2016 is dan moeilijker te verklaren. Is er nu toch plots een heel kort 
effect van de bekalking? Of is dit een effect te wijten aan de begrazing? Maar is in koppel 61 de 
bodem dan omgewoeld vermits we hier wel een plotse piek zien in de 5 – 10 cm laag maar niet 
in de 0 – 5 cm laag? Nu ja, alles is relatief. We zitten hier bij zeer lage waarden te meten en 
wanneer een concentratie met 1 cmol(+).kg-1 toeneemt, heb je al een verdubbeling. 

De elektrische conductiviteit vertoont wel wat fluctuaties over de monitoringperiode maar er 
is geen uitgesproken trend zichtbaar (Figuur 73). 

Betreffende het organische stof gehalte (Figuur 74) en totale koolstof (Figuur 75), zijn er 
redelijke sterke fluctuaties waarneembaar maar over de periode van drie jaar een algemene 
daling van het organische stofgehalte. 

Betreffende de verschillende stikstofvormen, stellen we een ammoniumpiek vast in het najaar 
van 2014 (Figuur 76). NH4-N werd echter bepaald op gedroogde stalen die te lang bewaard 
werden tussen het drogen en de bepaling in het laboratorium. Een stikstofpiek is te 
verwachten in situaties met weinig vegetatie in een periode wanneer de vegetatiegroei stilvalt. 
De geoxideerde minerale N bleek zelden kwantificeerbaar (Figuur 77). De Kjeldahl- N lijkt op de 
drie koppels lichtjes te dalen en dit onafhankelijk van de bekalking of diepte (Figuur 78). De 
verandering in de C/N verhouding zijn weergegeven in Figuur 79, P Olsen in Figuur 80 en P 
AUM in Figuur 81. 

4.1.3.6 Averbode 

In de drie bekalkingskoppels in Averbode stellen we een sterke stijging van de pH vast in de 0 – 
5 cm laag van de bekalkte plotjes (Figuren 82 en 83). Deze verhoging in bodem-pH is ook na 
2.5 jaar nog goed waarneembaar. We zien wel een verschil tussen de drie koppels wat betreft 
de veranderingen in het niet-bekalkte referentieplotje. In koppel 63 (of koppel A) vindt er een 
stijging plaats van de pH terwijl deze in koppels 64 (B) en 65 (C) niet echt verandert. 

In Averbode heeft de bekalking duidelijk effect gehad op de meetwaarde van de CEC in de 0 – 
5 cm laag (Figuur 84). Er is een duidelijke stijging van het uitwisselbare Ca (Figuur 85) en 
uitwisselbaar Mg (Figuur 87) net na de bekalking maar dit effect vlakt na een tijdje wel uit en 
dringt niet echt door tot in de 5 – 10 cm laag. Dit effect rekent zich ook door in de berekening 
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van de basenverzadiging (Figuur 88). Het uitwisselbare K kent ook een (relatief kleine) piek 
maar die niet gelinkt is aan de bekalking (Figuur 86). 

De elektrische geleidbaarheid daalt op alle dieptes en bemonsteringsplotjes (Figuur 89). Het 
organische stof – (Figuur 90) en koolstofgehalte (Figuur 91) lijkt eerder te dalen over de 
monitoringsperiode. 

Wat betreft de ammoniakale stikstof, kampten we hier opnieuw met hetzelfde artefact. 
Vandaar dat de analyseresultaten van die bewuste staalname (op t-1) niet werd weergegeven 
in Figuur 92. Hier is echter geen effect van de bekalking waarneembaar. De geoxideerde 
minerale stikstof ligt regelmatig onder de bepaalbaarheidsgrens en vertoont weinig patroon 
(Figuur 94). Ook de Kjeldahl N flirt met de bepaalbaarheidsgrens en vertoont geen consistent 
patroon. Dit weerspiegelt zich ook in de C/N verhouding (Figuur 95). 

Voor de uitwisselbare P zien we geen enkele overeenkomst tussen de P Olsen (Figuur 96) en 
de P AUM (Figuur 97). Eén mogelijk verklaring is dat de P Olsen methode voor dit type bodem 
(ijzerrijk) een ander type P fractie bepaalt dat de P AUM methode. Anderzijds is het wel 
duidelijk dat we weerom met zeer lage concentraties zitten en vaak flirten met de 
bepaalbaarheidsgrenzen (< 1 mg.kg-1 voor P Olsen en <0.25 mg.kg-1 voor P AUM). 

4.2 VEGETATIE 

In de pilootgebieden beschikken we voor de 36 proefvlakken (18 koppels) over 75 

vegetatieopnames van 130 soorten. Voor elk proefvlak werd de recentste opname (2014-

2016) gekoppeld aan de bodemgegevens voor dezelfde periode. We gebruikten deze dataset 

van 36 vegetatieopnamen (97 soorten) om te bekijken hoe de vegetatiesamenstelling met de 

kenmerken van de bodem (0-5 cm) varieert. 

4.2.1 Ellenberg indicatorwaarde per vegetatieopname 

Een statistische analyse (mixed model met random intercept rekening houdend met de 
koppels binnen gebieden) geeft aan dat de Ellenberg indicatorwaarde voor de zuurtegraad 
afhankelijk is van de pH in de bodem (p-val < 0.004): bij hogere pH CaCl2 waarden zien we 
minder zuurminnende soorten (hoger mR getal). Bij hogere pH waarden komen immers ook 
meer soorten typisch voor stikstofrijkere milieus voor (hoger mN getal, p-val = 0.016). 

We zien dit ook duidelijk in Figuur 27. 
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Figuur 27: Gewogen gemiddelde Ellenberg zuurgetal en stikstofgetal van de vegetatieopnamen in 
functie van de pH van de toplaag van de bodem (0-5 cm) met aanduiding van de 
behandeling (al dan niet bekalkt, kleur) en het gebied (vorm). Vegetatieopnamen van 
eenzelfde koppel worden verbonden door een lijn. 

 

4.2.2 Indicatoren: sleutelsoorten voor de doelvegetatie en 
verstoringsindicatoren 

We vonden geen significante relatie tussen de bedekking van de sleutelsoorten van heischraal 
grasland en heide, de indicatoren voor vergrassing/verruiging en de pH in de bodem. De 
bedekking van grijs kronkelsteeltje lijkt wel vaak hoger te zijn in zuurdere plots (mixed model 
met random intercept rekening houdend met de koppels binnen de gebieden, p = 0.025) – zie 
ook Figuur 28. 
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Figuur 28: Bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) in functie van de pH van de 
toplaag van de bodem (0-5 cm), met aanduiding van de behandeling (al dan niet bekalkt, kleur) en het 
gebied (vorm). Vegetatieopnamen van eenzelfde koppel worden verbonden door een lijn. 
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5 BESPREKING 

5.1 VEGETATIEONTWIKKELING 

Uit de geanalyseerde gegevens blijkt dat er aanzienlijke verschillen in vegetatie zijn tussen de 
bemonsterde gebieden. Binnen een gegeven gebied herbergen de bekalkte plots minder 
zuurminnende soorten en minder soorten van stikstofarme milieus, maar zien we momenteel 
geen (of nog geen) systematisch verschil tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots voor de 
vegetatie-indicatoren (bedekking van de sleutelsoorten en verstoringsindicatoren). Enkel voor 
grijs kronkelsteeltje wijzen de gegevens er op dat bekalking een rol zou kunnen spelen: de 
soort lijkt zich in onbekalkte plots met een lagere pH meer te ontwikkelen dan in bekalkte 
plots.  

In het kader van een andere studie werden ook de groei, zaadzetting en kieming van 
storingssoorten tussen bekalkte en niet-bekalkte proefvlakken vergeleken (De Haes, 2013), en 
dit in 9 van de 16 gebieden van de verkennende studie. De storingssoorten betrokken in dat 
onderzoek waren pijpenstrootje Molinia caerulea, pitrus Juncus effusus, gewone braam Rubus 
fruticosus, berk Betula spp., grove den Pinus sylvestris en wilg Salix spp. Er werden bij 
pijpenstrootje en pitrus minder zaden geproduceerd in de bekalkte plots dan in de onbekalkte 
plots. Wilg, pijpenstrootje en pitrus bleken echter abundanter te zijn in de bekalkte plots dan 
in de onbekalkte plots (meer individuen), maar zonder verschil in bedekking tussen de 
proefvlakken.  

In sommige van de in dit onderzoek bemonsterde gebieden werden door de beheerders wel 
aanzienlijke verschillen in vegetatieontwikkeling opgemerkt tussen bekalkte en onbekalkte 
locaties, met meer doelsoorten die kiemen in de bekalkte percelen (bv. in de Ieperboog 
volgens Dochy en Stubbe 2005). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat we maar een heel 
beperkt aantal bezoeken aan de plots konden brengen. Het kan dus gebeuren dat we 
kiemplanten missen als ze zich niet definitief vestigen. Dit verschil kan ook liggen aan de 
beperkte oppervlakte van de vegetatieopnamen (3 m op 3 m) in deze studie: de 
waarnemingen van de beheerders hebben meestal betrekking op een volledig perceel, waarbij 
de trefkans natuurlijk groter is. Tenslotte mogen we niet vergeten dat het waargenomen effect 
van de bekalking in bv. de Ieperboog optrad binnen de context van het specifieke gebied: 
specifieke bodemkenmerken, kenmerken van de zaadbank enz. Het is dus zonder verder 
(experimenteel) onderzoek niet te bepalen welke elementen hier meest doorslaggevend 
waren voor de positieve effecten, en dus onduidelijk in hoeverre de bevindingen naar andere 
gebieden kunnen worden doorgetrokken. 

5.1.1 Vastgestelde veranderingen in de bodemeigenschappen  

Zowel in de verkennende studie als in de pilootstudie stelden we vast dat de bodem-pH in de 
bekalkte plots hoger was dan in de niet-bekalkte plots. Uit de resultaten van de pilootstudie 
blijkt echter dat de bodem-pH in zowel de bekalkte als in de niet-bekalkte plots is gestegen na 
de behandeling. De pH stijging in de bekalkte plots was echter meer uitgesproken en statistisch 
significant in vergelijking met de niet-bekalkte plots. 

Op de meeste plaatsen stelden we bovendien een daling vast van de organische stof en de 
totale koolstof. Literatuur toont inderdaad aan dat bekalking de hoeveelheid organische 
koolstof in de bodem op verschillende manieren kan beïnvloeden. Op korte termijn stelden 
Chan en Heenan (1999) een daling vast van organische koolstof ten gevolge van bekalking. 
Doordat de bekalking de mineralisatie bevordert ziet men een initiële toename van de 
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microbiële biomassa C maar dus tegelijk een daling in de bodem organische koolstof (Paradelo 
et al. 2015). Op lange termijn gaat men er echter wel van uit dat bekalking, via een toename 
van de groei van de vegetatie, ook een stijging van de organische koolstof in de bodem zal 
teweeg brengen (Haynes en Naidu, 1998). Daarnaast kan een daling in organische koolstof ook 
een gevolg zijn van de verandering in de bodembedekking, in dit geval vaak de conversie van 
bos naar een nagenoeg kale bodem.  

Op verschillende plaatsen leek deze daling in organische stof dan samen te gaan met een 
daling in de totale uitwisselingscapaciteit. In de 0 – 5 cm laag van de bekalkte plots stelden we 
geen daling van de CEC vast, wat erop zou kunnen wijzen dat de bekalking deze dalende trend, 
ten gevolge van de verandering in het bodemgebruik, zou kunnen neutraliseren. 

In principe verwachten we, als gevolg van de bekalking, geen veranderingen in totale 
uitwisselingscapaciteit van de minerale bodem. Wat we met de bekalking wel trachten te 
beïnvloeden is de samenstelling van kationen op het uitwisselingscomplex. We werken echter 
in bodems met een zeer lage basenverzadiging. De basische kationen liggen vaak (kalium) of 
steeds (natrium) onder de detectielimiet (uitwisselbare kationen worden gemeten met de 
Zilverthioureummethode) maar ook Ca2+ en Mg2+ flirten met de bepaalbaarheidsgrens. 
Bovendien hebben deze bepalingsmethoden problemen met de aanwezigheid van vrije Ca2+ en 
Mg2+ in de bodem en bestaat er een kans dat deze laatste mee gemeten worden bij de meting 
van de individuele uitwisselbare elementen. We stelden immers regelmatig een verhoging van 
het uitwisselbare Ca en Mg vast maar zonder dat dit een verandering teweeg bracht in de CEC. 
Maar vermits de individuele zure kationen niet werden bepaald in het begin van het project, 
wordt het moeilijk om de basenverzadiging dan correct in te schatten.  

Een effect van bekalking op het verloop van de CEC hebben we dus niet kunnen vaststellen in 
de bekalkingskoppels. 

Bij de bepaling van de uitwisselbare basische kationen zijn we in dit project op de beperkingen 
van de gehanteerde laboratoriummethode gestoten. De bepaalbaarheidsgrens van 
uitwisselbaar K bedroeg in het begin van de studieperiode 0.5 cmol(+).kg-1 waardoor de 
concentraties vaak onder de bepaalbaarheidsgrens uitkwamen (en bijgevolg niet in de figuren 
zijn weergegeven). Het INBO analytisch laboratorium heeft de methode kunnen verfijnen en 
de bepaalbaarheidsgrenzen kunnen verlagen gedurende de loop van het project waardoor 
naar het einde toe de concentraties wel gekwantificeerd konden worden (tot 0.05 cmol(+).kg-1). 
Uitwisselbaar Na is niet weergegeven in de figuren vermits de concentraties steeds onder de 
bepaalbaarheidsgrens lagen.  

Tabel 14: Veranderingen in bepaalbaarheidsgrenzen (BG) voor de bepalingsmethode van uitwisselbare 
elementen met zilverthioureum (AgTU) 

Kationen Bepaalbaarheidsgrens (BG) 

 cmol(+).kg
-1

 start labo - 22/04/2015 - 30/03/2017 - 01/06/2017 - 
  01/07/2015

(a)
 30/03/2017

(b)
 01/06/2017 

(c)
 huidige BG 

(d)
 

Natrium (Na) 0.5 0.1 0.2* 0.2 
Kalium (K) 0.5 0.2 0.05 0.05 
Calcium 0.5 0.2 0.1 0.05 
Magnesium (Mg) 0.5 0.05 0.1 0.1 
Aluminium (Al) NA NA 0.1 0.05 
Ijzer (Fe) NA NA 0.05 0.05 
Mangaan (Mn) NA NA 0.1 0.05 
CEC (direct bepaald) 1 1 1 0.5 
(a) bepaalbaarheidsgrens bij de opstart van het INBO analytisch laboratorium, (b) bijsturing van de BG na het bepalen van de 
prestatiekenmerken door validatie, (c) bijsturing van de BG na implementatie van de methode op de nieuwe ICP-AES, (d) bijsturing 
van de BG na aanpassingen van de methodiek voor kalibratie en verdunningen, NA: deze variabelen werden niet gemeten 
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Een belangrijke moeilijkheid in deze studie is dat de bodemmonitoring is opgestart in een 
bodemtoestand die op zich niet stabiel was. In elk van de gebieden zijn er grote 
beheerswerken uitgevoerd, namelijk het kappen van het bos gevolgd door het plaggen van de 
bodem, die een enorme invloed hebben op de bodem en de bodemkundige processen (zoals 
mineralisatie,…) die erin verlopen. De bekalking en het uitzetten van de plots is vaak hetzelfde 
seizoen nog gebeurd. Vele veranderingen in de bodemkenmerken kunnen toe te schrijven zijn 
aan de voorafgaande beheersmaatregelen. We zagen bij voorbeeld vaak in zowel de bekalkte 
als niet-bekalkte plots een daling van het organische stofgehalte of stijging va de bodem-pH, 
alleen was deze laatste bij de bekalkte plots meer uitgesproken (zie Tabel 13).  
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6 CONCLUSIES 

Uit de geanalyseerde gegevens blijkt dat er aanzienlijke contrasten in vegetatie zijn tussen de 
bemonsterde gebieden, meer dan tussen bekalkte en niet-bekalkte plots binnen eenzelfde 
gebied. Binnen een gegeven gebied herbergen de bekalkte plots minder zuurminnende 
soorten en minder soorten van stikstofarme milieus, maar zien we momenteel geen (of nog 
geen) systematisch verschil tussen de bekalkte en niet-bekalkte plots voor de vegetatie-
indicatoren (bedekking van de sleutelsoorten voor heide en heischraal grasland en 
verstoringsindicatoren). Er zijn in sommige gebieden wel verschillen tussen bekalkte en niet-
bekalkte plots vastgesteld in de bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) en 
in het aandeel naakte grond per plot, maar de richting en grootte van deze verschillen variëren 
sterk gebied per gebied. 

De resultaten van de verkennende studie leken beloftevol. Vandaar dat er een pilootstudie 
werd opgestart. Maar na een opvolging van enkele jaren, blijkt de pilootstudie toch niet de 
verhoopte resultaten op te leveren. Een eerste beperking waren de gehanteerde 
bodemanalytische methoden. De bodems van heide en heischrale graslanden zijn zo extreem 
arm aan plant beschikbare nutriënten waar onze klassieke bodemanalytische technieken 
ontoereikend zijn om de bodems te kunnen bemeten en op te volgen in een in-situ situatie. 
Daarnaast werd de studie opgestart in een bodemsituatie die verre van stabiel was, wat echter 
intrinsiek verbonden was met de vraagstelling. Vaak was er net gekapt en/of geplagd wat 
gevolgen heeft op de (microbiële) mineralisatieprocessen en het ter beschikbaar stellen van 
plantennutriënten. Ook aan de vegetatie was het duidelijk te zien dat de plots nog in volle 
evolutie waren: de totale bedekking van de vegetatie was op veel plaatsen laag. Ook de 
vegetatiesamenstelling varieerde in de tijd: hoe langer na de bekalking, hoe meer 
zuurminnende soorten en hoe meer soorten van stikstofarme milieus. Deze evolutie werd 
zowel in de bekalkte als in de niet-bekalkte plots waargenomen, wat erop wijst dat hier niet 
enkel bekalking een rol speelt, maar ook processen die zich overal manifesteren tijdens de 
evolutie van een systeem na het (kappen van bosbestanden en) plaggen. 

Wel raden we nog een opvolgende vegetatieopname en bodemstaalname aan na een langer 
tijdsinterval (dus bvb. een 10-tal jaar na de bekalking) in de koppels in de pilootgebieden, 
omdat zo de vegetatie meer kans gekregen gaat hebben om zijn maximale (of toch grotere) 
bedekking te halen. 
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Bijlagen 

BIJLAGE I: CHEMISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN EN BODEMTEXTUUR 
VAN DE REFERENTIESITUATIE IN DE BEKALKINGSKOPPELS VAN 
HET VERKENNEND ONDERZOEK 

  0 5 cm 5 – 10 cm 
  Unit Min. 1steQu. Med. Gem. 3eQu. Max. N° Min. 1steQu Med. Gem. 3eQu. Max. N° 

LOI g.kg-1 7.1 23.4 43.2 43.5 53.4 147 52 4.6 15.9 32.5 32.3 40.4 123.2 52 
pH-H2O  3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 6.5 48 3.9 4.1 4.3 4.5 4.6 6.3 40 
pH-CaCl2  3.2 3.4 3.5 3.7 3.6 5.6 37 3.2 3.6 3.7 3.8 3.8 5.5 36 
EC µS.cm

-1
 24.3 27.4 34.3 39.8 45.3 79.9 48 23.4 26.3 29.5 35.0 37.0 74.1 52 

N-KJEL g.kg-1 0.5 0.8 1.2 1.2 1.4 2.8 37 0.5 0.7 1.0 1.0 1.2 1.9 52 
N-MIN mg.kg-1 1.6 6.0 10.8 23.4 19.7 159 37 1.5 5.3 7.7 22.1 22.4 129.8 37 
TOC g.kg

-1
 1.5 9.7 20.6 21.6 27.3 81.5 49 2.7 8.3 13.6 14.9 18.1 63.3 43 

P-OLSEN mg.kg-1 1.2 2.3 3.4 5.0 5.3 28.4 48 1.1 2.2 3.3 6.2 6.9 48.4 44 
P-AUM mg.kg

-1
 0.26 1.95 3.9 4.9 4.8 34.8 48 0.4 1.3 2.1 4.6 4.1 41.8 43 

C/N - 2.2 15 18 18 20 31 37 10 14 18 18 21 35 33 

Ca Exch. cmolc.kg-1 0.22 0.66 0.84 1.06 1.24 3.40 45 0.2 0.57 0.67 0.80 0.73 3.56 40 
K Exch. cmolc..kg-1 0.20 0.32 0.39 0.44 0.58 0.96 37 0.2 0.25 0.30 0.34 0.42 0.66 32 
Mg Exch. cmolc.kg-1 0.05 0.07 0.09 0.12 0.11 0.44 22 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.15 8 
Na Exch. cmolc.kg-1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1 NA NA NA NA NA NA 0 
CEC cmolc.kg-1 1.7 3.93 7.3 6.8 9.4 12 44 1.1 4.6 7.5 6.7 8.8 12 44 
BS % 1.3 9.5 18 24 29 96 44 1.4 8.8 13 16 21 45 41 

Totaal Ca mg.kg-1 52 100 161 208 272 577 51 51 79 111 143 147 903 48 
Totaal K mg.kg-1 52 194 452 809 959 5280 50 60 228 448 815 895 5196 49 
Totaal Mg mg.kg-1 52 173 295 439 607 1962 10 85 169 277 450 526 2154 47 
Totaal Na mg.kg-1 50 58 63 76 65 158 49 55 57 65 98 68 245 5 
Totaal P mg.kg-1 23 77 92 125 137 1078 52 14 70 86 120 120 1065 43 
Totaal S mg.kg-1 24 96 160 170 210 448 47 12 68 135 132 169 379 42 
Totaal Al mg.kg-1 468 1409 2039 2890 4224 7498 51 471 1747 2420 2988 4170 7967 51 
Totaal Fe mg.kg-1 410 1640 2821 7971 6270 81371 52 183 1532 2584 7518 6546 65908 51 
Totaal Mn mg.kg-1 5.25 10 18 29 38 129 52 5 10 15 26 29 154 49 
Totaal As mg.kg-1 0.54 2.2 3.3 5.9 5.2 54.4 23 0.2 2.2 2.8 5.6 4.6 51.4 51 
Totaal Cd mg.kg-1 0.11 0.3 0.5 0.7 0.7 6.2 40 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 3.4 22 
Totaal Co mg.kg-1 0.5 0.7 1.0 1.5 1.9 6.0 52 0.5 0.6 0.9 1.4 1.5 7.2 38 
Totaal Cr mg.kg-1 3.59 5.3 7.6 10.7 12.2 41.6 52 2.5 5.5 6.7 10.2 11.4 41.8 51 
Totaal Cu mg.kg-1 1.4 3.5 5.6 10.9 10.3 86.8 51 0.7 2.7 3.6 7.0 8.4 35.9 49 
Totaal Ni mg.kg-1 0.74 1.8 2.1 2.8 3.3 9.6 52 0.6 1.6 2.0 2.4 2.5 11.5 50 
Totaal Pb mg.kg-1 1.5 13.0 19.7 41.2 41.3 455 52 0.8 7.3 12.5 25.5 26.3 303.7 51 
Totaal Zn mg.kg

-1
 1.1 7.7 11.0 17.1 18.4 148 52 2.0 6.2 8.4 14.1 14.3 95.3 51 

Klei % 1.3 2.7 4.8 5.8 8.1 17.6 49 1.3 2.3 3.7 5.2 6.7 17.0 49 
Leem % 1.6 5.9 13.8 15.6 21.2 37.1 49 1.2 5.4 10.9 14.1 20.59 41.8 49 
Zand % 51.3 72.5 78.6 78.6 90.6 96.8 49 48.8 74.1 84.4 80.8 92.7 97.3 49 
NA = not available 

De aantallen vermeld in de tabel (N) zijn het aantal waarden boven de kwantificatielimiet van de 
meetmethode waarop de samenvattende statistieken zijn gebaseerd. 
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BIJLAGE II: FIGUREN MET TRENDS IN CHEMISCHE 
BODEMEIGENSCHAPPEN 

Zandvoordebos 

  
Figuur 29: Evolutie pH-H2O in functie van het aantal 
dagen na bekalking in Zandvoordebos 

Figuur 30: Evolutie pH-CaCl2 in functie van het aantal 
dagen na bekalking in Zandvoordebos 

 

  

Figuur 31: Evolutie kationuitwisselingscapaciteit (CEC) 
in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Zandvoordebos 

Figuur 32: Evolutie uitwisselbaar Calcium in functie 
van het aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

 

  

Figuur 33: Evolutie uitwisselbaar Kalium in functie van 
het aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

Figuur 34: Evolutie uitwisselbaar Magnesium in functie 
van het aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 
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Figuur 35: Evolutie basenverzadiging in functie van 
het aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

Figuur 36: Evolutie electrische geleidbaarheid in 
functie van het aantal dagen na bekalking in 
Zandvoordebos 

 

  

Figuur 37: Evolutie organische stof in functie van het 
aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

Figuur 38: Evolutie totale koolstof in functie van het 
aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

 

  

Figuur 39: Evolutie ammoniakale stikstof in functie 
van het aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

Figuur 40: Evolutie NOx- stikstof in functie van het 
aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 
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Figuur 41: Evolutie Kjeldahl stikstof in functie van het 
aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

Figuur 42: Evolutie C/N verhouding in functie van het 
aantal dagen na bekalking in Zandvoordebos 

 

 
 

Figuur 43: Evolutie plantbeschikbare fosfor (P Olsen) 
in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Zandvoordebos 

Figuur 44: Evolutie plantbeschikbare fosfor (P AUM) in 
functie van het aantal dagen na bekalking in 
Zandvoordebos 
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Haverven 

  
Figuur 45: Evolutie pH-H2O in functie van het 
aantal dagen na bekalking in de bekalkingskoppels 
32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het Haverven 

Figuur 46: Evolutie pH-CaCl2 in functie van het 
aantal dagen na bekalking in de bekalkingskoppels 
32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het Haverven 

  
Figuur 47: Evolutie kationuitwisselingscapaciteit 
(CEC) in functie van het aantal dagen na bekalking 
in de bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) 
aan het Haverven 

Figuur 48: Evolutie uitwisselbaar Calcium in functie 
van het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

  
Figuur 49: Evolutie uitwisselbaar Kalium in functie 
van het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

Figuur 50: Evolutie uitwisselbaar Magnesium in 
functie van het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 
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Figuur 51: Evolutie basenverzadiging in functie van 
het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

Figuur 52: Evolutie electrische geleidbaarheid in 
functie van het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

  
Figuur 53: Evolutie organische stof in functie van 
het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

Figuur 54: Evolutie totale koolstof in functie van 
het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

 

  

Figuur 55: Evolutie ammoniakale stikstof in functie 
van het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

Figuur 56: Evolutie NOx- stikstof in functie van het 
aantal dagen na bekalking in de bekalkingskoppels 
32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het Haverven 

 



 

84 doi.org/10.21436/inbor.17520375 www.inbo.be 

  

Figuur 57: Evolutie Kjeldahl stikstof in functie van 
het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

Figuur 58: Evolutie C/N verhouding in functie van 
het aantal dagen na bekalking in de 
bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan het 
Haverven 

 

  

Figuur 59: Evolutie plantbeschikbare fosfor (P 
Olsen) in functie van het aantal dagen na bekalking 
in de bekalkingskoppels 32 (Noord) en 33 (Zuid) aan 
het Haverven 

Figuur 60: Evolutie plantbeschikbare fosfor (P 
AUM) in functie van het aantal dagen na 
bekalking in de bekalkingskoppels 32 (Noord) en 
33 (Zuid) aan het Haverven 
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Heiberg 

 

Figuur 61: Evolutie pH-H2O in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 

 

Figuur 62: Evolutie pH-CaCl2 in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 

 

Figuur 63: Evolutie van de kationuitwisselingscapaciteit (CEC) in functie van het aantal dagen na 
bekalking in Heiberg 
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Figuur 64: Evolutie van het uitwisselbare Calcium in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 

 

Figuur 65: Evolutie van het uitwisselbaar Kalium in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 

 

Figuur 66: Evolutie van het uitwisselbaar Magnesium in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Heiberg 
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Figuur 67: Evolutie van de basenverzadiging (in %) in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Heiberg 

 

Figuur 68: Evolutie van de elektrische geleidbaarheid (µS.cm
-1

) in functie van het aantal dagen na 
bekalking in Heiberg 

 

Figuur 69: Evolutie van het organische stof gehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Heiberg 
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Figuur 70: Evolutie van het totale koolstofgehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Heiberg 

 

Figuur 71: Evolutie van de ammoniakale N in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 

 

Figuur 72: Evolutie van geoxideerde minerale N (som van NO3 en NO2) in functie van het aantal dagen na 
bekalking in Heiberg 
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Figuur 73: Evolutie van de Kjeldahl-N in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 

 

Figuur 74: Evolutie van de C/N verhouding in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 

 

Figuur 75: Evolutie van de P Olsen in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 
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Figuur 76: Evolutie van de P AUM in functie van het aantal dagen na bekalking in Heiberg 
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Tielenkamp 

 

Figuur 77: Evolutie van de pH-H2O in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 

 

Figuur 78: Evolutie van de pH-CaCl2 in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 



 

92 doi.org/10.21436/inbor.17520375 www.inbo.be 

 

Figuur 79: Evolutie van de uitwisselingscapaciteit in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Tielenkamp 

 

Figuur 80: Evolutie van het uitwisselbare Calcium in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Tielenkamp 
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Figuur 81: Evolutie van het uitwisselbare Kalium in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Tielenkamp 

 

Figuur 82: Evolutie van het uitwisselbare Magnesium in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Tielenkamp 
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Figuur 83: Evolutie van de basenverzadiging in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 

 

Figuur 84: Evolutie van de electrische geleidbaarheid in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Tielenkamp 
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Figuur 85: Evolutie van het organische stofgehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Tielenkamp 

 

Figuur 86: Evolutie van het totale koolstof gehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Tielenkamp 
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Figuur 87: Evolutie van de Kjeldahl-N in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 

 

Figuur 88: Evolutie van de ammoniakale N in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 
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Figuur 89: Evolutie van geoxideerde minerale N (som van NO3 en NO2) in functie van het aantal dagen na 
bekalking in Tielenkamp 

 

Figuur 90: Evolutie van de C/N verhouding in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 



 

98 doi.org/10.21436/inbor.17520375 www.inbo.be 

 

Figuur 91: Evolutie van de P Olsen in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 

 

Figuur 92: Evolutie van de P AUM in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 
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Aanwijsputten 

 

Figuur 93: Evolutie van de pH-H2O in functie van het aantal dagen na bekalking in de Aanwijsputten 

 

  

Figuur 94: Evolutie van de pH-CaCl2 in functie van het aantal dagen na bekalking in de Aanwijsputten 
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Figuur 95: Evolutie van de uitwisselingscapaciteit in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 

 

Figuur 96: Evolutie van het uitwisselbare Calcium in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 
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Figuur 97: Evolutie van het uitwisselbare Kalium in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 

 

Figuur 98: Evolutie van het uitwisselbare Magnesium in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 
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Figuur 99: Evolutie van de basenvezadiging in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 

 

Figuur 100: Evolutie van de electrische geleidbaarheid in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 
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Figuur 101: Evolutie van het organische stof gehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 

 

 

Figuur 102: Evolutie van het totale koolstofgehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 
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Figuur 103: Evolutie van de ammoniakale N in functie van het aantal dagen na bekalking in Tielenkamp 

 

Figuur 104: Evolutie van de geoxideerde N in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 
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Figuur 105: Evoluatie van de Kjeldahl-N in functie van het aantal dagen na bekalking in de Aanwijsputten 

 

Figuur 106: Evolutie van de C/N verhouding in functie van het aantal dagen na bekalking in de 
Aanwijsputten 
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Figuur 107: Evolutie van de P Olsen in functie van het aantal dagen na bekalking in de Aanwijsputten 

 

 

Figuur 108: Evoluatie van de plant beschikbare P (gemeten met anion uitwisselingsmembraan-methode, 
P AUM) in functie van het aantal dagen na bekalking in de Aanwijsputten  
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Averbode 

 

Figuur 109: Evolutie van de pH-CaCl2 in functie van het aantal dagen na bekalking in Averbode 

 

Figuur 110: Evolutie van de pH-H2O in functie van het aantal dagen na bekalking in Averbode 
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Figuur 111: Evolutie van de uitwisselingscapaciteit in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode  

 

Figuur 112: Evolutie van het uitwisselbare Calcium in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode 
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Figuur 113: Evolutie van het uitwisselbare Kalium in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode 

 

Figuur 114: Evolutie van het uitwisselbare Magnesium in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode 
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Figuur 115: Evolutie van de basenvezadiging in functie van het aantal dagen na bekalking in Averbode 

 

Figuur 116: Evolutie van de electrische conductiviteit in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode 
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Figuur 117: Evolutie van het organische stof gehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode  

 

Figuur 118: Evolutie van het totale koolstofgehalte in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode 
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Figuur 119: Evolutie van de ammoniakale N in functie van het aantal dagen na bekalking in Averbode 

 

Figuur 120: Evolutie van geoxideerde minerale N (som van NO3 en NO2) in functie van het aantal dagen 
na bekalking in Averbode 
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Figuur 121: Evolutie van de Kjeldahl-N in functie van het aantal dagen na bekalking in Averbode 

 

Figuur 122: Evolutie van de C/N verhouding in functie van het aantal dagen na bekalking in Averbode 
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Figuur 123: Evolutie van de P Olsen in functie van het aantal dagen na bekalking in 
Averbode 

 

Figuur 124: Evolutie van de P AUM in functie van het aantal dagen na bekalking in Averbode 
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BIJLAGE III: FIGUREN MET TRENDS IN DE ELLENBERG 
INDICATORWAARDEN VAN DE VEGETATIE 

 

 

Figuur 125: Evolutie van de indicatorwaarde voor zuurtegraad (Ellenberg mR) van de vegetatie in functie 
van het aantal jaren na bekalking. Hoe hoger het zuurgetal, hoe meer kalkminnende soorten. Elk punt 
staat voor een vegetatieopname, elk vakje voor een bekalkingskoppel. De kleur varieert naargelang de 
bekalkingsdosis gaande van roos (onbekalkte plots) tot donkerblauw (hoogste dosis). 
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Figuur 126: Evolutie van de indicatorwaarde voor stikstof (Ellenberg mN) van de vegetatie in functie van 
het aantal jaren na bekalking. Hoe hoger het stikstofgetal, hoe meer soorten van voedselrijke milieus. 
Elk punt staat voor een vegetatieopname, elk vakje voor een bekalkingskoppel. De kleur varieert 
naargelang de bekalkingsdosis gaande van roos (onbekalkte plots) tot donkerblauw (hoogste dosis). 
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BIJLAGE IV: FIGUREN MET TRENDS IN DE VEGETATIE-
INDICATOREN 

 

Figuur 127: Evolutie van de totale bedekking van de sleutelsoorten voor heide (T’Jollyn et al. 2009) in 
functie van het aantal jaren na bekalking. Elk punt staat voor een vegetatieopname, elk vakje voor een 
bekalkingskoppel. De kleur varieert naargelang de bekalkingsdosis gaande van roos (onbekalkte plots) 
tot donkerblauw (hoogste dosis). 
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Figuur 128: Evolutie van de totale bedekking van de sleutelsoorten voor heischraal grasland (T’Jollyn et 
al. 2009) in functie van het aantal jaren na bekalking. Elk punt staat voor een vegetatieopname, elk vakje 
voor een bekalkingskoppel. De kleur varieert naargelang de bekalkingsdosis gaande van roos 
(onbekalkte plots) tot donkerblauw (hoogste dosis). 
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Figuur 129: Evolutie van de totale bedekking van de indicatoren voor vergrassing en verruiging in heide 
(T’Jollyn et al. 2009) in functie van het aantal jaren na bekalking. Elk punt staat voor een 
vegetatieopname, elk vakje voor een bekalkingskoppel. De kleur varieert naargelang de bekalkingsdosis 
gaande van roos (onbekalkte plots) tot donkerblauw (hoogste dosis). 
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Figuur 130: Evolutie van de bedekking van grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) in functie van 
het aantal jaren na bekalking. Elk punt staat voor een vegetatieopname, elk vakje voor een 
bekalkingskoppel. De kleur varieert naargelang de bekalkingsdosis gaande van roos (onbekalkte plots) 
tot donkerblauw (hoogste dosis). 
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Figuur 131: Evolutie van het aandeel naakte grond binnen elk proefvlak in functie van het aantal jaren 
na bekalking. Elk punt staat voor een vegetatieopname, elk vakje voor een bekalkingskoppel. De kleur 
varieert naargelang de bekalkingsdosis gaande van roos (onbekalkte plots) tot donkerblauw (hoogste 
dosis). 


	1 Inleiding
	1.1 Situering
	1.2 Aanleiding
	1.3 Doelstelling en opzet

	2 Materiaal en Methoden
	2.1 Inventarisatie
	2.2 Verkennend bodemonderzoek
	2.3 Verkennend vegetatieonderzoek
	2.4 Opvolging in pilootgebieden
	2.4.1 Selectie van de pilootgebieden
	2.4.1.1 Zandvoordebos in de Ieperboog
	2.4.1.2 De Aanwijsputten (Bulskampveld)
	2.4.1.3 Haverven in het Turnhouts Vennengebied
	2.4.1.4 Heiberg in Herentals
	2.4.1.5 Tielenkamp (Militair domein)
	2.4.1.6 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem)

	2.4.2 Set-up van de opvolging


	3 Resultaten verkennend onderzoek
	3.1 Bodemkenmerken
	3.1.1 Organische stof, koolstof en stikstof
	3.1.2 Zuurtegraad
	3.1.3 Uitwisselbare elementen
	3.1.4 Macro-nutriënten (Ca, Mg, K en P)
	3.1.5 Mineralen en metalen
	3.1.6 Textuur

	3.2 Vegetatieontwikkeling
	3.3 Ordinatie van de vegetatieopnamen
	3.4 Ellenberg indicatorwaarden
	3.5 Indicatoren: sleutelsoorten voor de doelvegetatie en verstoringsindicatoren
	3.5.1 Bedekking van alle sleutelsoorten van heide
	3.5.2 Bedekking van alle sleutelsoorten van heischraal grasland
	3.5.3 Bedekking van de indicatoren voor vergrassing en verruiging in heide
	3.5.4 Bedekking van Campylopus introflexus
	3.5.5 Aandeel naakte grond per proefvlak

	3.6 Conclusies over de vegetatieontwikkeling

	4 Resultaten opvolging in pilootgebieden
	4.1 Bodem
	4.1.1 Bodemkenmerken vóór de bekalking
	4.1.2 Vergelijking begin en eindstatus van de bodemkemerken
	4.1.3 Trends
	4.1.3.1 Zandvoordebos (Bekalkingskoppel 17)
	4.1.3.2 Haverven
	4.1.3.3 Heiberg
	4.1.3.4 Tielenkamp
	4.1.3.5 Aanwijsputten
	4.1.3.6 Averbode


	4.2 Vegetatie
	4.2.1 Ellenberg indicatorwaarde per vegetatieopname
	4.2.2 Indicatoren: sleutelsoorten voor de doelvegetatie en verstoringsindicatoren


	5 Bespreking
	5.1 Vegetatieontwikkeling
	5.1.1 Vastgestelde veranderingen in de bodemeigenschappen


	6 Conclusies
	Bijlage I: Chemische bodemeigenschappen en bodemtextuur van de referentiesituatie in de bekalkingskoppels van het verkennend onderzoek
	Bijlage II: Figuren met trends in chemische bodemeigenschappen
	Zandvoordebos
	Haverven
	Heiberg
	Tielenkamp
	Aanwijsputten
	Averbode

	Bijlage III: Figuren met trends in de Ellenberg indicatorwaarden van de vegetatie
	Bijlage IV: Figuren met trends in de vegetatie-indicatoren


