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Samenvatting
Achtergrond: In navolging van de Vlaamse Klimaattop wil Vlaanderen haar natuurterreinen
klimaatvriendelijk beheren en koolstoflekken uit de bodem vermijden, evenwel zonder de
biodiversiteitsdoelen en andere ecosysteemfuncties te hypothekeren.
Aanpak: Bodemkoolstofstocks in natuurgebieden zijn niet homogeen verdeeld, maar komen voor in
zogenaamde hotspots. Dat zijn plaatsen die ondanks hun beperkte oppervlakte een groot deel van de
koolstofstocks bevatten. Als we een betere inschatting kunnen maken van waar deze hotspots voorkomen
binnen de ANB terreinen, dan kunnen terreinbeheerders beter bepalen welke delen van hun terrein een
belangrijke klimaatfunctie hebben (opdracht perceel 1). Dat kan helpen bij het stellen van prioriteiten, of
bij het nemen van beslissingen rond het aanpassen van het beheer of het minimaal houden van de impakt
ervan. Daarvoor werd op basis van bestaande literatuur een beheerkader uitgewerkt (opdracht perceel
2).
Resultaten: De huidige best beschikbare gebiedsdekkende bodemkoolstofdata voor Vlaanderen (GSOC uit
Databank Ondergrond Vlaanderen) kan voor heel wat ANB terreinen geen waarde berekenen. Er zijn
immers maar weinig beschikbare data voor landgebruikstypes typisch voor open natuurgebieden. Het
model achter de GSOC kaart kan daardoor niet tot een betrouwbare schatting komen. In dit project
maakten we gebruik van een nieuw model dat via boosted regression trees en machine-learning wel een
waarde kan berekenen ondanks de lage datadensiteit. Bovendien konden we op basis van datasets
aangeleverd door de projectpartners het aantal observaties in natuurterreinen verdubbelen tov de GSOC
map. Zo kwamen we tot een 'hotspotsignaalkaart', een kaart met lokaties waar - althans volgens het
model- de kans op het aantreffen van een vermoedelijke hotspot het hoogst is. De meest bepalende
factoren waren WRB-bodemtype, textuur, vegetatietype en grondwaterstand. Via een
laagdrempelig veldprotocol kunnen terreinbeheerders vervolgens die lokaties gaan onderzoeken. We
maakten ook een kaart die aangeeft welke hotspots volgens het model het meeste risico's lopen op
lekken (risicokaart). Gezien bodemtype en textuur slechts bij zeer zware verstoringen kunnen wijzigen, en
vegetatietype in handen is van het beheer, is verdroging veruit de standplaatsfactor die het meest risico
inhoudt bij toekomstige klimaatveranderingen. De hoge versnippering en kleinschaligheid van de ANB
percelen is daarbij een bijkomende uitdaging.
Over effecten van specifieke beheermaatregelen op de ondergrondse en bovengrondse koolstofstocks
bestaat in de literatuur nog veel onzekerheid. De huidige inzichten en trends werden samengevat in een
beheerkader, dat geschikt is voor publicatie op ecopedia. Ook werden de beheerplannen van 5 ANB
terreinen doorgelicht, en werd gedurende terreinbezoeken bijkomende informatie verzameld voor het
valideren van de kaart en het veldprotocol. Daaruit blijkt dat het nieuwe model een meer dan behoorlijke
voorspellingskracht heeft voor het oostelijke deel van Vlaanderen en voor sommige valleigebieden,
waarvoor ook de meeste nieuwe datasets konden worden samengesteld. Daaruit blijkt dat machine
learning een goede manier is om bijkomende datasets in ruimtelijke kennis om te zetten, zelfs als deze
datasets ruimtelijk erg beperkt zijn. In andere gebieden, bijvoorbeeld in sommige percelen op de
Scheldemeersen, was de voorspellingskracht zeer laag en het model totaal ontoereikend. . Dat komt
omdat in dat terrein de koolstofstocks sterk bepaald werden door niet of slecht gekarteerde factoren,
zoals begraven veenlagen, met verveend of gefossiliseerd hout, of verstoringen waarvan het effect nog
steeds voeldbaar is. Deze staan op geen enkele kaart en kunnen dus zonder bijkomende karteringen niet
als predictoren in het voorspellingsmodel worden opgenomen.
Conclusie: bodemkoolstof-predictie-modellen op basis van machine-learning technieken hebben heel wat
potentieel om signaalkaarten voor hotspot-gebieden en risicokaarten voor koolstof-lekken te produceren,
mits voldoende data van relevante predictoren gebiedsdekkend beschikbaar zijn. In sommige gebieden
bleek de voorspellende kracht van bodemkaartgegevens duidelijk ontoereikend en dienen bijkomende
predictoren gehaald te worden uit geomorfologische en hydrologische datasets enerzijds en
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landgebruikshistoriek anderzijds. Dit vereist verder onderzoek naar opbouw en dynamiek van hotspots in
relatie tot deze variabelen, en de nodige terreinverificaties.. Laagdrempelige en goedkope protocols op
basis van eenvoudige terreinobservaties kunnen daarin een belangrijke eerste stap zijn. Uit de literatuur
blijkt dat aanpassingen van bos- en natuurbeheer en beheertechnieken heel wat impact kunnen hebben
op koolstofstocks, al is de kennis hierover voorlopig niet erg uitgebreid. Langetermijnmonitoring van
koolstofstocks, zowel ondergronds als bovengronds, van ANB-terreinen met een goed gedocumenteerd
beheer, kunnen deze praktijkkennis substantieel verhogen.
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Perceel 1
De koolstofvoorraad in natuurterreinen bestaat uit een bovengrondse en een ondergrondse stock.
De bovengrondse stocks zijn goed gekend en modelmatig te benaderen, maar voor de ondergrondse
stocks bestaan er nog veel onzekerheden. Nochtans is de ondergrondse bodemkoolstofstock meestal
meerdere malen groter dan de bovengrondse: in West-Europese bossen bijvoorbeeld is de
ondergrondse 1.2 tot 3 maal groter dan de bovengrondse (De Vos et al., 2015; Lal, 2005). Ook in
natte natuurgebieden in riviervalleien is dat het geval, enerzijds omwille van de hogere lokale
productie van organisch materiaal en de beperkte afbraak ervan, anderzijds ook door de betere
bewaringsomstandigheden op lange termijn omwille van de continue valleiopbouw door
sedimentatie. Een ander voorbeeld zijn zandige gebieden die eeuwenlang gekenmerkt werden door
antropogene impact (plaggen) of door podzolisatie, waardoor accumulatie van organisch-rijk
materiaal de bodem tot op grotere diepte heeft aangerijkt met koolstof. Het aandeel van de
ondergrondse stocks in de effecten van beheer op het klimaat zijn dus enerzijds aanzienlijk, maar
anderzijds ook letterlijk en figuurlijk veel minder zichtbaar.
Er bestaan verschillende ruimtelijke modellen met als doel het inschatten van
bodemkoolstofvoorraden op landschapsschaal en het effect van LULUCF scenario’s. De ruime
ervaring van de aanvragers leert echter dat deze studies niet voldoen voor het schaalniveau en de
specifieke omstandigheden van bosgebieden en natuurterreinen. De hoofdredenen hiervoor zijn:
•

•

•

Het bestaan van hotspots: in bepaalde landschappen, zoals zandige terreinen, bossen en
valleigebieden, komt bodemkoolstof niet homogeen voor in het landschap. Hotspots, i.e.
gebieden die klein zijn in oppervlakte maar erg rijk aan koolstof, hebben een grote bijdrage
aan het koolstofbudget en tevens een reëel risico op aanzienlijk C-verlies. Digital soil
mapping technieken en modellen hebben de neiging om extremen, waaronder de hotspots,
uit te vlakken (Hendriks, 2018; Ottoy, De Vos, Sindayihebura, Hermy, & Van Orshoven, 2017)
Onvoldoende terreinkennis van de bodemtypes in Vlaanderen en hun effecten op
bodemkoolstofvoorraden: een voorbeeld dat aangeeft hoe groot het effect kan zijn is te
vinden in Vanierschot (2014): In deze studie werd het verschil tussen de gemodelleerde en
de gemeten koolstofstocks in een studiegebied van de Kleine Nete in kaart gebracht. De
gemeten koolstofstock voor het gebied was maar liefst 50% hoger dan de gemodelleerde.
Het model maakte hier enkel gebruik van de textuur en vochttrap van de bodem.
De bestaande datasets: deze zijn erg beperkt en nooit opgesteld met het doel om hotspots in
natuurgebieden op te sporen, bestaan voornamelijk uit metingen op landbouwland of zijn al
enkele decennia oud (en dus achterhaald). Klassieke bodemprofielbeschrijvingen zijn ook
beperkt in diepte waardoor bepaalde hotspots slechts deels gekarakteriseerd zijn. Bestaande
datasets zijn daarom niet langer relevant voor het begroten van dynamische hotspots. Ook
ontbreken er terreinmetingen van de bulkdensiteit van de bodems, en die wijkt in
natuurgebieden typisch af van de aannames die nu gebruikt worden in de modellen. In
hydromorfe bodems (veen- en valleigebieden) bijvoorbeeld is de bulkdensiteit zeer moeilijk
in te schatten (e.g. via pedotransferfuncties) waardoor er grote onzekerheid is op de reële
bodemkoolstofvoorraden. Metingen in een aantal valleigebieden in Vlaanderen door één van
de aanvragers toont bovendien ook aan dat het koolstofgehalte van begraven veen zeer
variabel is.
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Een aantal gebieden met hotspots zijn in Vlaanderen gelegen in militaire domeinen (bvb
Zwarte beek), waarvoor gegevens op de originele bodemkaart ontbreken. Voor enkele grote
natuurgebieden (o.a. Kamp van Beverloo) is dat recentelijk verholpen (De Vos & Herr, 2014).
• De gebruikte modellen leggen de nadruk op de bodemkoolstof in de bovenste horizont (ca.
0-10 cm), en gebruiken voor het inschatten van de koolstof in de bovenste meter grond
dieptefuncties met een exponentieel afnemende hoeveelheid bodemkoolstof met de diepte.
Die aanname is verdedigbaar voor de landbouwtoepassingen en goed gedraineerde
terreinen, waarvoor deze applicaties vooral gemaakt werden. Voor heel wat andere
systemen, waaronder zandige bodems, graslanden, venige bodems en valleisystemen klopt
deze aanname meestal niet (Hoffmann, Schlummer, Notebaert, Verstraeten, & Korup, 2013;
Ottoy et al., 2016; Van Oost et al., 2012) en zijn er nog veel onzekerheden in de literatuur.
• De laatste eeuwen is er in Vlaanderen een grote dynamiek in landgebruiksveranderingen
waardoor bodemkoolstofvoorraden voortdurend wijzigen naar nieuwe evenwichtssituaties
terwijl legacy effecten blijven doorwerken. Remote sensing gegevens over wijzigingen in
landgebruik kunnen daarbij ontoereikend zijn. Zo is het verschil tussen bos en bebost
laagveen bijvoorbeeld zeer moeilijk vast te stellen zonder verificatie op het terrein. Een
ander voorbeeld is dat de pH en basenverzadiging in bossen een sterke invloed kan
uitoefenen op de koolstofcyclus, maar ook die zijn enkel via terreinmetingen op te sporen
(Desie et al., 2017).
• De waterhuishouding is een belangrijke ‘driver’ van bodem-C-stocks. Vooral in
landbouwgebieden, maar ook in bos- en natuurgebieden is deze de laatste eeuwen bijzonder
sterk antropogeen bepaald en gewijzigd. Door het stand-still principe en het streven naar
meer natte natuur, zijn de bodem-C-stocks mogelijks weer aan het toenemen maar de
snelheid van dit proces is nog niet gekend.
• Er zijn te weinig relevante terreindata beschikbaar om de bestaande modellen te verbeteren.
Een bijkomend element in het stellen van prioriteiten voor een koolstofvriendelijk natuurbeleid is de
gevoeligheid van de koolstofstocks in de hotspots voor veranderingen. Sommige bodems bevinden
zich in een stabiel bodem-geochemisch domein (Chadwick, Kramer, & Chorover, 2013; Vitousek &
Chadwick, 2013), waarbij een verandering in beheer slechts een beperkte invloed zal hebben op de
bodemkoolstofstocks, een effect dat ook wel systeeminertie wordt genoemd. Andere bodems
bevinden zich echter nabij een grenswaarde (of ‘pedogenic threshold’), waardoor een gelijkaardige
verandering in beheer een veel groter (en mogelijk onomkeerbaar) effect zal hebben op de
koolstofstocks. Deze systeemshift in de bodemkoolstofcyclus gaat meestal ook gepaard met
ecologische gevolgen bovengronds, bijvoorbeeld in de vegetatiesuccessie (Desie, 2016)
•

Hotspots zijn naast een ‘risico’ of probleem ook een opportuniteit voor een efficiënt
koolstofvriendelijk natuurbeheer: de koolstof-ecosysteemdiensten van natuurterreinen zijn
potentieel omvangrijker dan we vermoedden, en ze zijn geconcentreerd op een relatief kleine
oppervlakte. Het is dan evenwel noodzakelijk om:
• Een betere inschatting te kunnen maken van de exacte ligging en de omvang van de hotspots
• Het risico op lekken (inerte vs. instabiele systemen) accuraat in te schatten
Daarom is er binnen dit perceel onderzoek gedaan naar bestaande modellen om koolstofhotspots in
te schatten en nieuwe data die gebruikt kunnen worden om bestaande modellen te verfijnen. Er zijn
terreinonderzoeken uitgevoerd ter validatie van de verfijnde modellen. Ook de risico’s en
bedreigingen van koolstofhotspots zijn opgelijst en er is een laagdrempelig protocol opgesteld
waarmee een eerste inschatting van de bodem organische koolstofstock kan gemaakt worden. Voor
de hoofdstukken binnen dit perceel zijn de werkpakketten uit het projectvoorstel gebruikt. Elk
werkpakket wordt aangeduid als ‘WP’.
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WP1.1 – Een eerste inschatting van de koolstofhotspots op
basis van bestaande modellen
Inleiding
Er werd een evaluatie gemaakt van bestaande modellen. Hiervoor werd er een geografische
database met de beschikbare data samengesteld en een eerste inschatting gemaakt van de
koolstofvoorraden en de ligging van de hotspots in ANB terreinen. De beschikbare datasets bestaan
uit de SOC stock map zoals beschikbaar via de ontwikkelde Digital Soil mapping modellen en op
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) van Ottoy, De Vos, et al. (2017); Ottoy et al. (2016); Ottoy,
Van Meerbeek, Sindayihebura, Hermy, and Van Orshoven (2017)

DSM (Eerste versie)
Digital Soil Mapping (DSM) modellen (Ottoy, De Vos, et al., 2017; Ottoy, Van Meerbeek, et al., 2017)
zijn gebaseerd op Boosted Regression Trees (BRT). BRT verbetert de prestatie van één enkele model
tree door meerdere model trees te fitten en te combineren (boosten) voor voorspellingen. Dit is
gebaseerd op 3 meta-parameters. De specificaties van deze meta-parameters zijn:
•
•
•

De bijdrage van elke tree aan het groeiend model
De complexiteit van elke tree, die een effect heeft op de volgorde van de interacties die
aangepast kunnen worden
Aantal trees nodig voor optimale voorspellingen (afhankelijk van vorige 2 specificaties)

Verschillende voorspellende factoren kunnen hiervan afgeleid worden. Zo bleek dat het
grondwaterniveau, de textuur van de bodem, de boomsoort, de genus van de boom en het
bodemtype allemaal een invloed hebben op de aanwezige bodem organische koolstofvoorraad.
Randvoorwaarden bestaande inschattingen (DSM)
Een overzicht van de achterliggende datasets en de gebruikte opschalingstechniek is terug te vinden
in Tabel 1 en Figuur 1. Voor landbouwbodems (akkerland en grasland) werden de
Bodemvruchtbaarheidsgegevens 2008-2011 van de Bodemkundige Dienst van België gebruikt. Deze
werden omwille van privacy-redenen beschikbaar gesteld als geaggregeerde driejaarlijkse
gemiddelden per combinatie van landbouwstreek (n=7) en NIS-code (n=308). Bovendien zijn deze
metingen beperkt in de diepte: 23 cm voor landbouwbodems en 6 cm voor graslandbodems. Om de
koolstofvoorraad voor de bovenste meter in te schatten werd een verticale extrapolatiefunctie
ontwikkeld die rekening houdt met een gekoppeld historisch Aardewerk profiel (1947 – 1974) (Ottoy
et al., 2016).
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Tabel 1: Overzicht van de achterliggende datasets en hun eigenschappen
Akkerland
Grasland
Bodemvruchtbaarheidsgegevens
Bodemkundige Dienst van België

Bos
ForSite
Instituut voor
Natuur- en
Bosonderzoek

LIHD systemen
KU Leuven

2008 – 2011

1997 – 2002

2009 – 2011

740 profielen in
306 plots

139

Ja

Nee

100/150

15

Driejaarlijkse gemiddelden per
gemeente en landbouwstreek

Gemiddelde
waarde van 2 à 3
profielen per plot

Individuele oppervlaktemetingen

Bulkdichtheid

Geschat aan de hand van de PTF van
Rawls (1983) met lokaal gecalibreerde
waarden voor de bulkdichtheid van
de minerale fractie (Boon, 1984)

Gemeten

Geschat aan de hand van de PTF
van Rawls (1983) met lokaal
gecalibreerde waarden voor de
bulkdichtheid van de minerale
fractie (Boon, 1984)

OC bepaling

Modified Walkley and Black (Maes et
al., 2012)

Loss-on-ignition,
Walkley and
Black wet
oxidation, Total
Carbon analysis

Modified Walkley and Black
(Maes et al., 2012)

Conversie van
gemeten OC
naar totale OC

Correctie factor 1.14 (Lettens et al.,
2005)

Lokaal
gecalibreerde
regressiefuncties
(De Vos et al.,
2005b, 2007)

Correctie factor 1.14 (Lettens et
al., 2005)

Opschaling en
regionale
begroting

Ottoy et al. (2016) met gebruik van
verticale extrapolatiefuncties

Ottoy et al.
(2017a) met
gebruik van
Digital Soil
Mapping

Ottoy et al. (2017b) met gebruik
van verticale extrapolatiefuncties
en Digital Soil Mapping

Database
Eigenaar

Periode van
inventarisatie
Aantal
staalnames

80,404

Staalname per
horizont
Staalnamediepte
(cm)
Aggregatie

13,938
Nee

23

6
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Figuur 1: Geografische verspreiding van de achterliggende data voor de Digital Soil Mapping modellen

Voor bosbodems werd de bestaande ForSite database gebruikt. Deze bevat metingen per horizont
van zowel de koolstofconcentratie als bulkdichtheid (Tabel 1). Een overzicht van de verdeling van
profielen per WRB reference soil group en genus is weergegeven in Tabel 2. Hieruit is af te leiden dat
de meeste metingen beschikbaar zijn van beboste Podzolbodems met Pinus soorten, en er slechts
één meting beschikbaar is van Histosols. Deze laatste bodems zijn echter belangrijke hotspots van
koolstofopslag. De regionale opschaling gebeurde door middel van Digital Soil Mapping, waarbij
boosted regression trees de meest performante modelleertechniek bleek (Ottoy, De Vos, et al.,
2017).
Tabel 2: Overzicht van de beschikbare data uit de ForSite databank, opgedeeld per WRB reference soil group en genus.
Betula
Fagus
OtherBr
OtherCo
Pinus
Populus
Quercus
Totaal

AT
2
1
7
4
14

AR
2
2
3
15
1
2
25

CM
1
3
3
1
4
7
14
33

GL

HS

1
3
1
5

PH
1

PL
1

1

LV
2
5
4

6

3

1

2
7
20

4
2
13

1
1
6

PZ
6
2
3
3
47
16
77

RG
1

1

RT
6
39
2
2
1
19
69

ST

UM
2

3
1
4
8

1
1
4

Totaal
21
54
29
5
76
21
70
276

AT: Anthrosol, AR: Arenosol, CM: Cambisol, GL: Gleysol, HS: Histosol, LV: Luvisol, PH: Phaeozem, PL:
Planosol, PZ: Podzol, RG: Regosol, RT: Retisol, ST: Stagnosol, UM: Umbrisol
De metingen voor Low-Input High-Diversity systemen waren beperkt in de diepte: enkel de bovenste
15 cm werd bemonsterd. Een overzicht van de verdeling per WRB reference soil group en
vegetatietype volgens (Van Meerbeek et al., 2014) is weergegeven in Tabel 3. De bodemclassificatie
werd overgenomen van de bodemkaart, waardoor recente aanpassingen door o.a. intensieve
drainage niet werden meegenomen. Om een regionale inschatting te bekomen van de
koolstofvoorraad in de bovenste 100 cm werden de beschikbare gegevens eerst geëxtrapoleerd in de
diepte volgens dezelfde methodologie als voor landbouwbodems en vervolgens opgeschaald door
gebruik van Digital Soil Mapping waarbij opnieuw boosted regression trees de meest performante
techniek was.
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Tabel 3: Overzicht van de beschikbare data voor Low-Input High-Diversity systemen, opgedeeld per WRB reference soil
group en vegetatietype.
AT AR
CM
GL HS LV PH
PL PZ RT ST UM
Totaal
Droge Heide
2
1
7
2
1
13
Moeras
4
2
2
1
1
10
Rietland
4
2
6
1
13
Ruigten en pioniersvegetatie
1
5
2
4
9
1
1
23
Vochtige heide
1
4
1
6
Voedselarm grasland
1
3
7
1
1
2
4
13 2
2
2
38
Voedselrijk grasland
1
3
7
3
6
1
3
1
7
1
1
2
36
Totaal
2
14
26
6
15 3
23
2
32 7
3
6
139
AT: Anthrosol, AR: Arenosol, CM: Cambisol, GL: Gleysol, HS: Histosol, LV: Luvisol, PH: Phaeozem, PL: Planosol, PZ: Podzol, RG:
Regosol, RT: Retisol, ST: Stagnosol, UM: Umbrisol

GSOC map (DOV)
De GSOCmap is een verzameling van bodem organische koolstofmaps (0 tot 30 cm) geproduceerd
door 110 deelnemende landen (via de GSOCmap Guidelines). Het totaal aantal gesampelde locaties
bedraagt 1002562. Voor België is de internationale GSOC map gebaseerd op de ‘Soil organic carbon
stock maps for Belgium’ (2017). Deze kaarten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de
Vlaamse en Waalse overheid (2 regionale SOC stock maps, op basis van DSM modellen) en zijn de
eerste kaartlagen die voor heel België koolstofstocks van zowel de landgebruikstypes grasland en
akkerland als bos combineren. De kaartlagen zijn beschikbaar in 2 resoluties: het fijne 40m grid
(Lambert72) en het grove 1 km grid (WGS 84). Er is telkens een kaartlaag met gemiddelden en een
kaartlaag met de standaard deviaties beschikbaar. Voor akker en grasland werd een empirisch model
opgesteld dat rekening houdt met landgebruik, kleigehalte en drainageklasse. Deze laatste 2
variabelen werden afgeleid van de Belgische bodemkaart. Aan de basis van het model liggen C
metingen op 350 locaties in Vlaanderen en centraal België op lemige, zandige en zandlemige bodems
(Goidts, Wesemael, & Van Oost, 2009; Meersmans et al., 2011). Voor bossen werd op basis van de
individuele profielen van de ForSite databank een gemiddelde C stock per textuur-drainage klasse
berekend.
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Randvoorwaarden bestaande inschattingen (GSOC)
Een overzicht van de gebruikte datasets is terug te vinden in Tabel 4.
Tabel 4: Overzicht van de achterliggende datasets en hun eigenschappen
Akkerland (VL)
Esther Goidts en
Meersmans

Akkerland (Wal)
Service Public de
Wallonie

BOS (VL)
ForSite databank

BOS (Wal)
Service Public de Wallonie

2004 – 2008

2005-2014

1997 – 2002

2004 – 2014

352

592

740

773

Minimum 30

Minimum 30

120

0-20

Individuele
profielen

Individuele
profielen

Individuele
profielen

Individuele profielen

Bulkdichtheid

BD = 1000 * (1.66 –
0.318*sqrt(%SOC))
(Manrique & Jones,
1991)

Gemeten

Gemeten

Geschat aan de hand van de
pedotransferfunctie van
Manrique & Jones, 1991

OC bepaling

Modified Walkley
and Black, 1934
(Maes et al., 2012)

434 stalen
modified Walkley
and Black, 1934/
158 stalen dry
combustion
(ariomax CN,
Elementar GmbH,
Germany)

88% of the samples
were analysed by
Loss-on-ignition
(LOI), 35% by total
analyser (TOC) and
6% by unmodified
Walkley & Black
method (WBC). A
quarter of all
samples were
assessed both by
TOC and LOI.

Modified by dichromate
oxidation (Modified Springer
& Klee Method; Springer &
Klee , 1954)

Eigenaar
Periode van
inventarisatie
Aantal
staalnames
Staalnamediepte
(cm)
Aggregatie

Koolstofkaarten
Inschatting op basis van bestaande DSM modellen (eerste versie)
De beschikbare, landgebruik-specifieke SOC-datasets werden samengevoegd en hieruit werden de
ANB-terreinen geknipt (Tabel 5). Voor 88% (76.626,2 ha) van de ANB terreinen werd op die manier
een inschatting van de aanwezige SOC stock in de bovenste meter bekomen. De overige 12% bestaat
voornamelijk uit bebouwde gronden en stilstaande en stromende wateren: landeenheden die niet
werden meegenomen in de oorspronkelijke modellen. Volgens deze eerste inschatting is in totaal
11.908,7 kton C opgeslagen, met een aanzienlijk aandeel opgeslagen in bosbodems (75% of 9029,8
kton). Low-Input High-Diversity systemen zoals graslanden in natuurbeheer, heidesystemen en
rietlanden slaan in totaal 1608,5 kton C op. De koolstofopslag onder landbouwbodems komt in totaal
overeen met 1270,4 kton C, 1054,5 kton onder grasland en 215,9 kton onder akkerland. Figuur 2
geeft de SOC stock in de bovenste meter van de ANB terreinen geografisch weer.
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Tabel 5: Inschatting van de SOC stock in de bovenste meter in ANB terreinen op basis van de bestaande DSM modellen.
Landbedekking
volgens ECOPLAN

Oppervlakte
(ha)

Totale SOC
stock (kton)

Gemiddelde SOC
stock (kg/m²)

LIHD-systemen

12782,7

1608,5

12,6

Bos

54249,7

9029,8

16,6

Landbouw-gras

7805,6

1054,5

13,5

Landbouw-akker

1788,1

215,9

12,1

Totaal

76626,2

11908,7

15,5

Referentie
Ottoy et al. (2017a)
Ottoy et al. (2017b)
Ottoy et al. (2016)
Ottoy et al. (2016)

Geen data
10493,7
LIHD: Low-Input High-Diversity systemen

Figuur 2: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in ANB terreinen op basis van bestaande Digital
Soil Mapping modellen.

Hotspotkaarten op basis van bestaand DSM model (eerste versie)
Een hotspot werd gedefinieerd als een landeenheid met een koolstofvoorraad groter dan 125% van
de gemiddelde waarde op de desbetreffende schaal. De hotspots werden berekend aan de hand van
de verhouding van de koolstofvoorraad van de landeenheid met het gemiddelde op schaal
Vlaanderen en met de gemiddelde voorraad van het ecodistrict waarin de landeenheid gesitueerd is
(Figuur 3 en Figuur 4). Hotspots komen overeen met bossen en/of alluviale bodems. Het
oppervlakteaandeel hotspots is hoger wanneer hotspots gedefinieerd worden op het Vlaams niveau
(12,7 %) in plaats van op het niveau van een ecodistrict (11,2 %) (Tabel 6).
Tabel 6: De oppervlakte-aandelen van de hotspots, mediumspots, spots en Low C spots berekend aan de hand van de
verhouding van de koolstofvoorraad (inschatting op basis van bestaande DSM modellen) van de landeenheid met het
gemiddelde op schaal Vlaanderen en met de gemiddelde voorraad van het ecodistrict waarin de landeenheid gesitueerd
is
Definitie
Hot spot
Average C spot
Low C spot
Som

> 125 %
< 125% & > 75 %
< 75 %

Niveau Vlaanderen
Oppervlakte Oppervlakte-aandeel
(ha)
(%)
9737,7
12,7
52163,4
68,1
14721,6
19,2
76622,7
100,0

13

Oppervlakte
(ha)
8602,7
54647
13387,4
76637,1

Niveau Ecodistrict
Oppervlakte-aandeel
(%)
11,2
71,3
17,5
100,0

Figuur 3: De verhouding van de SOC voorraad in de bovenste meter op basis van bestaande Digital Soil Mapping
modellen ten opzichte van de gemiddelde voorraad in Vlaanderen (%)

Figuur 4: De verhouding van de SOC voorraad in de bovenste meter op basis van bestaande Digital Soil Mapping
modellen ten opzichte van de gemiddelde voorraad van het ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (%)
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Inschatting op basis van GSOC map (DOV)
De Belgian soil organic carbon stock map geeft de hoeveelheid koolstof in de bovenste 30 cm van de
bodem weer, op een resolutie van 10 x 10 m. Deze kaart bevat informatie voor 60690 ha (70%) van
de ANB terreinen (Figuur 5). De totale hoeveelheid koolstof in de bovenste 30 cm wordt geschat op
5227,56 kton.

Figuur 5: Geografische weergave van de SOC voorraad in de bovenste 30 cm in ANB terreinen op basis van de Belgian soil
organic carbon stock map.

Hotspot kaarten gebaseerd op GSOC
De hotspots werden berekend aan de hand van de verhouding van de koolstofvoorraad van de
landeenheid met het gemiddelde op schaal Vlaanderen en met de gemiddelde voorraad van het
ecodistrict waarin de landeenheid gesitueerd is (Figuur 6 en Figuur 7). Het aandeel hotspots is hoger
wanneer hotspots gedefinieerd op basis van het gemiddelde voor Vlaanderen (9.6 %) in vergelijking
met het ecodistrict (8.7 %) (Tabel 7).
Tabel 7: De oppervlakte-aandelen van de hotspots, mediumspots, spots en Low C spots berekend aan de hand van de
verhouding van de koolstofvoorraad (op basis van de GSOC map) van de landeenheid met het gemiddelde op schaal
Vlaanderen en met de gemiddelde voorraad van het ecodistrict waarin de landeenheid gesitueerd is
Definitie

Niveau Vlaanderen
Niveau Ecodistrict
Oppervlakte
OppervlakteOppervlakte
Oppervlakte(ha)
aandeel (%)
(ha)
aandeel (%)
Hot spot
> 125 %
5754,6
9,6
5233,1
8,7
Average C spot
< 125 % & > 75 %
44855,8
75,0
45316,6
75,7
Low C spot
< 75 %
9218,0
15,4
9277,5
15,5
Som
59828,4*
100
59827,3
100
* De oppervlakte na berekening van de hot spot verhouding (o.a. na omzetting raster naar polygon om gemiddelden per
ecodistrict te kunnen berekenen) is kleiner dan de 60690 ha hierboven waarvoor een koolstofvoorraad gevonden was (na
Extract by mask).
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Figuur 6: De verhouding van de SOC voorraad in de bovenste 30 centimeter op basis van de Belgian soil organic carbon
stock map ten opzichte van de gemiddelde voorraad in Vlaanderen (%)

Figuur 7: De verhouding van de SOC voorraad in de bovenste 30 cm op basis van de Belgian soil organic carbon stock map
ten opzichte van de gemiddelde voorraad van het ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (%)
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WP1.3 – Evalueren, valideren en verder verfijnen van de
koolstofsignaalkaart en het model
Inleiding
Dit werkpakket omvat het evalueren, valideren en verder verfijnen van de SOC stock inschattingen en
het model aan de hand van bijkomende terreingegevens van KU Leuven (zandige terreinen en
valleigebieden) en INBO (bossen en open natuur).

Materiaal en methoden
De verschillende stappen van werkpakket 1.3 wordt weergegeven in Figuur 8.

Figuur 8: Overzicht van de verschillende stappen in Werkpakket 1.3

Verzamelen bijkomende SOC data
In totaal werd SOC-informatie over 521 bijkomende profielen verzameld (Figuur 9). Hieronder
worden de databronnen kort besproken.

Figuur 9: Geografische verspreiding van de bijkomende data in Werkpakket 1.3

Verschillende projecten van INBO (Cseq (7), HNPB (35), KLIVEG (7), LI (72), LM (13), GOG-SL (54))
hebben in totaal 191 nieuwe profielen aangeleverd. Alle stocks werden bepaald met spline functies
overeenkomstig met de methodiek De Vos et al. (2015). Voor alle profielen werd de gewogen textuur
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tot 30 cm en 100 cm diepte, het Belgische bodemtype en de WRB reference group bepaald. De
bulkdensiteit was vaak een combinatie van gemeten en geschat binnen één profiel, of tussen
profielen binnen één proefvlak. De profielen kwamen van volgende projecten:
De 31 profielen bemonsterd tot 100 cm in het natuurgebied De Zegge (KMDA) zijn afkomstig van de
masterscriptie van Laura Vanierschot (Vanierschot, 2014). De bodem organische koolstof stock werd
bepaald aan de hand van loss on ignition en Walkley & Black. De bulkdensiteit werd overal gemeten.
Future FloodPlains is een samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke partners in
Vlaanderen en focust op de ecosysteemdiensten van valleigebieden onder sociaal-ecologische
veranderingen. Future Floodplains is gefinancieerd door het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek-Vlaanderen), via het SBO-kanaal (Strategisch Basis Onderzoek). Via dit project werden
koolstofdata voor 353 profielen tot 100 cm (vaak werd er dieper gemeten) bekomen. Het
koolstofgehalte werd bepaald via een elemental analyzer, en de bulkdichtheid werd gemeten.

Aanvullende variabelen
Informatie over de hoogste (GHG) en laagste (GLG) grondwaterstanden werd bekomen uit de
Vlaanderen-dekkende ECOPLAN-dataset, met een ruimtelijke resolutie van 5 x 5 meter (Staes, 2016).
GHG-waarden zijn gebaseerd op de drainageklasse van de bodemkaart (1947-1974), en gecorrigeerd
aan de hand van het digitaal hoogte model voor Vlaanderen en informatie over de aanwezigheid van
artificiële drainage. GLG-waarden zijn gebaseerd op GHG-waarden, maar houden rekening met
natuurlijke drainage, ingeschat aan de hand van de topographic wetness index (Vrebos, Staes, Jacobs,
& Meire, 2014). Vlaanderen dekkende informatie over het landgebruik werd bekomen uit de
Biologische waarderingskaart (BWK) versie 2018 (Vriens et al., 2011).

Verfijnen model
Om de oorspronkelijke modellen op te stellen werden reeds verschillende (niet)-lineaire
modelleringstechnieken getest: meervoudige lineaire regressie, boosted regression trees, artificial
neural networks en support-vector machines. Hieruit bleek dat boosted regression trees het meest
performant is omwille van de beste fit van de data en de inzichten die deze niet-lineaire techniek
verschaft in het relatieve belang van de verklarende variabelen, zie o.a. Ottoy et al. (2018). Deze
techniek richt zich op het verbeteren van de performantie van een enkele model tree door
verschillende model trees te fitten en ze te combineren (boosting). Een bijkomend voordeel is dat
deze techniek om kan met verschillende datatypes en met missende waarden. Boosted regression
trees werden ontwikkeld via het ‘dismo’-pakket van R-software (Hijmans, Phillips, Leathwick, & Elith,
2016). Hiervoor dienden drie meta-parameters gedefinieerd te worden: (i) learning rate: bepaalt de
bijdrage van iedere model tree aan het groeiende model, (ii) interaction depth of tree complexity:
controleert de interactieorde die gefit kan worden, en (iii) het aantal model trees dat nodig is om
optimale voorspellingen te kunnen uitvoeren, dat wordt bepaald door (i) en (ii). De optimale
waarden voor learning rate en tree complexity werden bepaald via een grid search met behulp van
de train functie van het ‘caret’ pakket in R (Kuhn, 2008). De uiteindelijke modellen werden
ontwikkeld via de gbm.step functie en vereenvoudigd door de overbodige variabelen weg te laten via
de gbm.simplify functie. De invloed van iedere variabele op de SOC stock – rekening houdend met de
gemiddelde invloed van alle andere variabelen – werd gevisualiseerd in de partial dependence plots.
Deze plots geven ook het relatieve belang van iedere variabele weer aan de hand van het aantal
keren dat de variabele geselecteerd werd als knooppunt en de geassocieerde verbetering van het
model. De relatieve belangrijkheid van iedere variabele werd herschaald zodat de som ervan gelijk is
aan 100 %.
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Opstellen hotspot kaarten op basis van het verfijnde model
Hiervoor werden dezelfde methoden en definities als gebruikt in Werkpakket 1.1 toegepast.

Resultaten van het verfijnd model
Beschikbare data
Het gemiddelde van de SOC stock in de bovenste 100 cm voor elke WRB reference soil group en
BWK-hoofdklasse van eenheid 1 worden weergegeven in Tabel 8. Ook een overzicht over het aantal
metingen worden weergegeven in Tabel 8. Tabel 9 geeft de standaarddeviatie van de SOC stock in de
bovenste 100 cm voor elke WRB reference soil group en BWK-hoofdklasse van eenheid 1 weer. Het
gemiddelde van de SOC stock (kg/m2) in de bovenste 100 cm voor elke WRB reference soil group en
elk Natura 2000 habitattype en het aantal metingen wordt ook weergegeven (Tabel 10).
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Tabel 8: Gemiddelde van de SOC stock (kg/m ) in de bovenste 100 cm ingedeeld per WRB reference soil group en BWK-hoofdklasse eenheid 1 (tussen haakjes staan het aantal metingen)
wl

sp

w

a

AT
AR
CM
GL

16,97
(1)

HS
LV
PH

b

c

22,04 (6)

13,11
(1)

f

h

k

25,08 (1)

26,16 (3)

12,09(1)

15,00 (5)

8,55 (5)

14,43 (3)

15,78 (7)

12,51 (1)

31,26
(12)
18,10
(16)
50,80 (9)

13,31 (1)

17,56 (5)

21,65 (67)

16,97 (1)

16,97 (4)

24,68 (24)

31,31 (1)

53,67 (40)

13,01 (4)

23,91 (1)

25,13 (7)

28,31 (38)

PL

24,71 (1)

17,96 (5)

11,47 (9)

17,68 (1)

RG

28,46 (16)

n

13,52 (5)

29,72 (1)

16,65 (2)

10,52 (24)

13,94 (4)

41,02 (3)

18,42 (3)

15,295 (4)

19,75 (30)

27,93 (5)

39,89 (5)

28,77 (2)

46,74 (2)

73,91 (20)

47,97 (2)

22,06 (3)

71,09 (4)

23,04 (3)

29,442
(2)
27,96
(16)

12,14 (45)
8,58 (1)

u

v

11,96(2)
64,20 (1)

19,45 (5)

26,41 (14)
45,88 (6)

8,66(1)

21,74 (1)

29,59(1)

68,80 (9)

48,95 (16)

14,66 (9)

10,80 (1)

21,74 (2)

25,99 (7)

39,91 (8)

25,22 (9)

4,74 (1)

13,53 (1)

12,48 (2)

14,65 (2)

15,40 (70)

15,93 (28)

24,10 (1)

17,05 (4)

13,17 (1)
78,3
3 (1)

s

10,47 (1)
14,03 (4)

9,59 (3)

16,61 (2)

ST
13,6
6 (1)

q
22,71 (7)

34,09 (6)

14,76 (1)
29,72 (1)

p
16,19 (12)

29,72 (1)

RT

UM

m

12,60 (1)

PZ

TC

l

40,88 (6)

38,20 (3)

25,89 (1)

42,94 (46)

43,27 (6)

28,50 (2)

14,17 (3)
43,80 (1)

51,58 (4)

13,79 (23)
15,37 (12)

12,52 (1)

16,05 (4)

29,94 (5)

14,93 (1)

28,07 (6)

48,72 (5)

39,79 (10)

WRB reference soil group: AT: Anthrosol, AR: Arenosol, CM: Cambisol, GL: Gleysol, HS: Histosol, LV: Luvisol, PH: Phaeozem, PL: Planosol, PZ: Podzol, RG: Regosol, RT: Retisol, ST: Stagnosol, TC:
Technosol/Not surveyed, UM: Umbrisol
BWK-hoofdklasse: wl: waterloop, sp: spoorweg, w: weg, a: Plassen en vijvers, b: Akkers, c: Heiden, f: Beuken- of Beuken-eikenbossen, h: Graslanden, k: Andere gekarteerde elementen/Kleine
landschapselementen, l: Populierenaanplanten, m: Moerassen, n: Andere loofhoutaanplanten (exclusief populier, eik of beuk), p: Naaldhoutaanplanten, q: Eikenbossen, s: Struwelen en
struikgewas, u: Urbane gebieden/bebouwing, v: Vallei-, moeras- en veenbossen
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Tabel 9: Standaarddeviatie van SOC stock (kg/m ) in de bovenste 100 cm ingedeeld per WRB reference soil group en BWK-hoofdklasse (tussen haakjes staan het aantal metingen)
wl

sp

w

a

AT
(1)

GL
HS
LV

c

14,95 (6)

AR
CM

b

h

k

(1)

6,61 (3)

(1)

5,38 (5)

3,62 (5)

4,73 (3)

5,38 (7)

(1)

19,67 (12)

(1)

1,27 (5)

10,14 (67)

(1)

2,43 (16)

0 (4)

9,47 (24)

21,07 (9)

(1)

21,73 (40)

4,13 (4)

(1)

(1)

PH

f

6,39 (7)

9,08 (38)

PL

(1)

4,08 (5)

4,03 (9)

(1)

RG

12,15 (16)

n

5,15 (5)

q

4,29 (12)

6,19 (7)

16,51 (2)

7,61 (24)

8,00 (4)

19,65 (6)

41,66 (3)

10,44 (3)

10,40 (4)

9,91 (30)

15,71 (5)

23,97 (5)

0 (2)

24,06 (2)

15,69 (20)

1,06 (2)
(1)

(1)

p

8,81 (3)

36,080 (4)

5,79 (3)

(1)

(1)

(1)

13,50 (2)
9,53 (16)

(1)

v

0,08 (2)
(1)

14,74 (5)

15,53 (14)

(1)

10,72 (9)

17,89 (16)

3,85 (9)

(1)

9,48 (2)

18,75 (7)

19,96 (8)

12,28 (9)

(1)

(1)

4,90 (2)

4,00 (2)

5,33 (70)

5,65 (28)

(1)

4,91 (4)

(1)
(1)

u

(1)
1,75 (4)

3,22 (3)

2,18 (2)

4,03 (45)

ST
(1)

s

23,92 (6)

(1)

RT

UM

m

(1)

PZ

TC

l

33,10 (6)

24,29 (3)

(1)

3,46 (3)

17,71 (46)

10,91 (6)

7,81 (2)

(1)

20,69 (4)

4,11 (23)
3,49(12)

(1)

9,30 (4)

28,58 (5)

(1)

10,75 (6)

23,12 (5)

10,98 (10)

WRB reference soil group: AT: Anthrosol, AR: Arenosol, CM: Cambisol, GL: Gleysol, HS: Histosol, LV: Luvisol, PH: Phaeozem, PL: Planosol, PZ: Podzol, RG: Regosol, RT: Retisol, ST: Stagnosol, TC:
Technosol/Not surveyed, UM: Umbrisol
BWK-hoofdklasse: wl: waterloop, sp: spoorweg, w: weg, a: Plassen en vijvers, b: Akkers, c: Heiden, f: Beuken- of Beuken-eikenbossen, h: Graslanden, k: Andere gekarteerde elementen/Kleine
landschapselementen, l: Populierenaanplanten, m: Moerassen, n: Andere loofhoutaanplanten (exclusief populier, eik of beuk), p: Naaldhoutaanplanten, q: Eikenbossen, s: Struwelen en
struikgewas, u: Urbane gebieden/bebouwing, v: Vallei-, moeras- en veenbossen
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Tabel 10: Gemiddelde van SOC stock (kg/m2) in de bovenste 100 cm ingedeeld per WRB reference soil group en Natura2000 habitattype (tussen haakjes staan het aantal metingen)
2190

4010

4030

6230

6410

6430

6510

7140

AT
9,17 (4)

CM

13,31 (1)

8,94 (1)

9160

26,36(4)

13,31 (4)

11,71 (2)

HS

22,28 (1)

20,76 (1)

10,44 (3)

20,73 (27)

8,84 (1)

26,30 (1)

42,47 (2)

71,18 (19)

LV

91E0

31,08 (1)

44,84 (8)
31,31 (1)
15,22 (4)

41,75 (2)

12,59 (1)

27,44 (15)

16,97 (4)

13,24 (7)

PH

48,95 (16)
15,20 (2)

21,74 (2)

19,69 (5)

25,92 (10)

12,48 (2)
8,99 (3)

13,03 (7)

15,30 (1)

21,75 (1)

19,31 (1)

10,47 (1)

16,41 (9)

17,93 (4)

RG

18,15 (1)

RT

12,61 (58)

12,30 (5)

15,35 (4)

ST

14,41 (8)

17,28 (3)

16,48 (1)

UM

9190

16,42 (5)

GL

PZ

9130

23,84 (7)

AR

PL

9120

6,85 (1)

29,14 (4)

15,06 (1)

25,94 (2)

9,47 (1)
36,00 (8)

WRB reference soil group: AT: Anthrosol, AR: Arenosol, CM: Cambisol, GL: Gleysol, HS: Histosol, LV: Luvisol, PH: Phaeozem, PL: Planosol, PZ: Podzol, RG: Regosol, RT: Retisol, ST: Stagnosol, UM:
Umbrisol
Natura2000 hoofdklasse: 2190: Vochtige duinvalleien , 4010: Vochtige tot natte heide, 4030: Droge heide, 6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van
submontane gebieden in het binnenland van Europa), 6410: Blauwgraslanden , 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones , 6510:
Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden, 7140: Overgangs- en trilveen,, 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei,, 9130: Beukenbossen
van het type Asperulo-Fagetum , 9160: Essen-eikbossen zonder Wilde hyacint , 9190: Oude Eiken-Berkenbossen op zeer voedselarm zand, 91E0: Valleibossen, Elzenbroekbossen en
zachthoutooibossen
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Ontwikkelen verfijnd model
Via een grid search aan de hand van de train functie van het ‘caret’ pakket in R, werden volgende
optimale waarden voor de meta-parameters gedefinieerd: een interaction depth van 5 en een
learning rate van 0.005, hetgeen resulteerde in 1000 benodigde model trees (Figuur 10).

Figuur 10: Optimale meta-parameterwaarden: interaction depth van 5 en een learning rate van 0.005, hetgeen resulteert
in 1000 benodigde model trees.

Het resulterende model was in staat om bijna 75 % van de variatie in SOC stock van de training data
te verklaren. Na 10-fold cross-validatie was dit 59 % (Tabel 11). De WRB reference soil group (42.6
%), BWK hoofdklasse eenheid 1 (19.3 %), gemiddeld hoogste grondwaterstand (11.4 %), kleifractie
(10.8%), BWK hoofdklasse eenheid 3 (9.1%) en BWK hoofdklasse eenheid 2 (6.9 %) werden
geïdentificeerd als de belangrijkste verklarende variabelen (Figuur 11). In de partial dependence plots
wordt het gemiddelde effect van iedere variabele op de SOC stock weergegeven, hierbij rekening
houdend met het gemiddeld effect van alle andere variabelen (Figuur 11). Hieruit blijkt dat Histosols
en Umbrisols aanzienlijk hogere SOC voorraden bevatten. Arenosols, aan de andere kant, bevatten
de laagste koolstofvoorraden. De BWK eenheden a (plassen en vijvers), m (moerassen), t (hoogveen),
wat (waterlopen) en v (vallei-, moeras- en veenbossen) bevatten ook veel hogere SOC voorraden dan
de rest van de BWK eenheden. c (heiden) en q (eikenbossen) bevatten dan weer de laagste
koolstofvoorraden. Voor de grondwaterstand (GHG) geldt, hoe lager, hoe lager de SOC voorraad. Ook
voor de hoeveelheid klei in de bodem geldt, hoe meer klei, hoe hoger het SOC gehalte.
Tabel 11: Goodness-of-fit indicatoren van het ontwikkelde model. Deze waarden werden bepaald op de volledige dataset
(fit) en na 10-fold cross-validation (cv)
R²

R²adj

RMSE (kg/m²)

rRMSE (%)

AIC

Fit

0.75

0.75

9.83

36.57

1986.62

Cross-validatie

0.59

0.58

12.38

46.06

2185.85

Figuur 11: Het gemiddeld effect van iedere variabel op de SOC stock, rekening houdend met het gemiddeld effect van
alle andere variabelen.

Verfijnd model toepassen
Uit het model werd een SOC-dataset bekomen voor heel Vlaanderen. De ANB-terreinen werden hier
uitgeknipt (Figuur 12). Voor een oppervlakte van 86828,04 ha werd een inschatting van de aanwezige
SOC stock in de bovenste meter gemaakt. Dit is bijna de volledige oppervlakte van alle ANBdomeinen (87000 ha). In totaal is hier volgens de inschatting van het model 21564,96 kton SOC
opgeslagen. Gemiddeld komt dat neer op 24,84 kg/m2.

Figuur 12: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in ANB terreinen op basis van verfijnde Digital
Soil Mapping modellen.
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Hotspotkaart gebaseerd op het verfijnd model
De hotspots werden berekend aan de hand van de verhouding van de koolstofvoorraad van de
landeenheid met het gemiddelde op schaal Vlaanderen en met de gemiddelde voorraad van het
ecodistrict waarin de landeenheid gesitueerd is (Figuur 13 en Figuur 14). Het oppervlakteaandeel
hotspots is hier hoger wanneer ze gedefinieerd worden op Vlaams niveau (11,30 %) in plaats van op
het niveau van de ecodistricten (10,54 %) (Tabel 12).
Tabel 12: De oppervlakte-aandelen van de hotspots, mediumspots en Low C spots berekend aan de hand van de
verhouding van de koolstofvoorraad (op basis van het verfijnd model) van de landeenheid met het gemiddelde op schaal
Vlaanderen en met de gemiddelde voorraad van het ecodistrict waarin de landeenheid gesitueerd is
Definitie
Low C spot
Average C spot
C Hot spot
Totaal

< 75 %
> 75% & < 125%
> 125%

Niveau Ecodistrict
Oppervlakte (ha)
Oppervlakteaandeel (%)
6.610,28
7,61
71.065,53
81,85
9.152,24
10,54
86.828,04
100,00

Niveau Vlaanderen
Oppervlakte (ha)
Oppervlakteaandeel (%)
6.741,69
7,76
70.274,89
80,94
9.811,46
11,30
86.828,04
100,00

Figuur 13: De verhouding van de SOC voorraad in de bovenste meter ten opzichte van de gemiddelde voorraad in
Vlaanderen (op basis van het verfijnd model) (%)
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Figuur 14: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter ten opzichte van de gemiddelde voorraad van het
ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (op basis van het verfijnd model) (%)
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WP1.2 – Een eerste inschatting van de risico’s en bedreigingen
van koolstofhotspots : hotspotsrisicokaart
In dit werkpakket was het opzet om na te gaan of het in deze studie ontwikkelde model ook
toepasbaar is om in te schatten welke hotspots op de hotspotsignaalkaart eerder stabiel en welke
eerder instabiel zijn. Daarvoor gingen we uit van de meest bepalende factoren voor het voorkomen
van hotspots die uit het model naar voren kwamen. De partial dependence plots van het ontwikkelde
model geven immers inzicht in de verklarende variabelen van koolstofopslag, nl. bodemtype, incl.
kleifractie en grondwaterstand, en het vegetatietype. Aangezien de bodemtextuur slechts in
uitzonderlijke gevallen, bv. via grondverzet, wordt beïnvloed en de invloed van beheermaatregelen
op het vegetatietype reeds uitvoerig in Perceel 2 besproken wordt, is er voor de bepaling van de
hotspotgevoeligheid voornamelijk uitgegaan van risico’s met betrekking tot verdroging. Veel
hotspots, zoals veengebieden, zijn immers sterk afhankelijk van een hoge grondwaterstand en de
daarmee vaak gepaarde anaerobe condities. Indien de grondwatertafel daalt ten gevolge van
verdroging dan dreigt de opgeslagen koolstof (snel) terug in de atmosfeer terecht te komen. Bij
afwezigheid van grote (bodem)verstoringen is verdroging dus de meest waarschijnlijke oorzaak voor
koolstoflekken.
Een volledige grondwater en ecohydrologische modellering om de impact van verdroging op de
grondwaterstand en de natuurkwaliteit in te schatten valt buiten het opzet van deze studie. Toch is
er geprobeerd om via de inzichten bekomen uit het ontwikkelde model een eerste inschatting te
maken van de gevoeligheid van de hotspots voor verdroging. Uit de partial dependence plot voor de
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) lijkt er zich een drempelwaarde te bevinden op een
diepte van 50 cm. Indien het grondwater dieper zit, dan neemt de hoeveelheid opgeslagen koolstof
over het algemeen gevoelig af. De hotspots waarbij de GHG minder is dan 50 cm diepte, worden
daarom op Figuren 15 en 16 weergegeven als verdrogingsgevoelige hotspots. Indien er voor de
definitie van hotspot het Vlaamse gemiddelde gebruikt wordt, dan is 69.1 % (6768 ha) van de
geïdentificeerde hotspots verdrogingsgevoelig en 30.9 % (3025 ha) minder verdrogingsgevoelig.
Wanneer het gemiddelde op ecodistrictsniveau gebruikt wordt, is 65.1 % (5941 ha)
verdrogingsgevoelig en 34.9 % (3191 ha) minder verdrogingsgevoelig.

27

Figuur 15: Risicokaart voor instabiele hotspots door verdroging voor hotspots op het niveau van Vlaanderen (op basis
van GHG)

Figuur 16: Risicokaart voor instabiele hotspots door verdroging voor hotspots op het niveau van het ecodistrict waar de
landeenheid zich in situeert (op basis van GHG).
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WP1.4 – Gerichte bijkomende terreinmetingen
In dit werkpakket wordt voor 5 door ANB geselecteerde case-studies het beheerplan geanalyseerd en
worden er gerichte bijkomende terreinmetingen gedaan om de voorspelde koolstofstocks en
hotspots uit het model te vergelijken met gemeten waarden. Voor de staalnames en analyses werd
het C-MON protocol gebruikt. Zo zijn de resultaten vergelijkbaar met de koolstofmonitoring
ontwikkeld in dat project.

Case-study Ravels
Algemene context en historiek
Het Gewestbos van Ravels is een recent ontginningsbos en is zo’n 830 ha groot. Het werd in 1903 en
1904 aangekocht door middel van ruilverkavelingen door de Belgische Staat. Hiervoor bestond het
gebied uit uitgestrekte heidevelden, door de potstalcultuur na de dertiende eeuw. In oeroude tijden
bestond het Gewestbos voornamelijk uit eiken- en berkenbossen. Na de aankoop werd het gebied
gebruikt als een proefveld voor bebossingsmethodes voor Kempense heidegronden. De gebieden
werden beplant met Corsicaanse den, Amerikaanse eik en Japanse lork. Heel veel inwoners van
Ravels werkten mee aan de bebossing. Het uiteindelijk doel was er een ontginningsbos van te maken.
Een methode die gebruikt is om het gebied te bebossen is de aanleg van rabatten. Rabatten bestaan
uit ophogingen waarop bomen aangeplant kunnen worden (figuur 17). Deze langwerpige rabatten
maken het dus mogelijk om in natte gebieden, droge stukken te creëren. De aanleg van zo een rabat
bestaat uit het graven van een greppel, waarna de grond, afkomstig van deze greppel, wordt gebruikt
om de rabat op te hogen. Rabatten zijn meestal slechts enkele meters breed, maar kunnen in de
lengte heel ver doorlopen. De greppels kunnen afhankelijk van het seizoen variëren van heel droog
tot heel nat.

Figuur 15: Natte en droge rabatten in het Gewestbos Ravels
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Geografische context
Ravels bevindt zich in het noordoosten van de provincie Antwerpen. Het maakt deel uit van de
Antwerpse Kempen. Het Gewestbos van Ravels ligt ten noorden van Turnhout en in het zuiden van
Ravels zelf. Het bos wordt doorkruist door de Arendonksesteenweg.
In het zuiden van het Gewestbos bevindt zich het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, ook wel “De
Vaart” genoemd. Dit kanaal bevat Maaswater en verbindt het Kanaal Bocholt-Herentals te Dessel
met het Albertkanaal in Schoten. Ongeveer in het midden wordt het gebied doorkruist door de 35 m
hoogtelijn. Deze lijn vormt een scheiding tussen het Maas- en Scheldebekken. In de noordkant van
het gebied stroomt water naar de Maas en in het zuiden naar de Schelde.

Bodems
De bodem van het Gewestbos van Ravels bestaat volledig uit Podzols (Figuur 18). Podzols zijn in
vergelijking met andere zandbodems relatief C rijke bodems door het voorkomen van een
aanrijkingshorizont, waar het uitgespoelde organisch materiaal en de ijzer- en
aluminiumverbindingen opnieuw neerslaan en de C op die manier gestabiliseerd wordt. De podzols
in Ravels zijn weliswaar zelden intact, door beheerwerken (ploegen, graafwerken) die in het verleden
tot bodemverstoring hebben geleid. Centraal, rond de 35 m hoogtelijn, bevinden zich matig natte,
lemige zandgronden (Figuur 18). Deze lemige zandgronden hebben een Tertiaire invloed. Ten
noorden en ten zuiden hiervan bevinden zich matig natte tot natte zandgronden. Dit bodemtype
heeft zich ontwikkeld door aanvoer van dekzand door de wind bovenop de (hier lager gelegen)
lemige zandgrond.
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Figuur 18: Bodemkaart Gewestbos Ravels (legende zie ‘Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen
(Schaal 1:20 000)’)

Figuur 19: WRB RSG van het Gewestbos Ravels (legende zie figuur 20)
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Figuur 20: Legende WRB RSG

Vegetatie en landgebruik

Doordat de voormalige heidegebieden en graslanden pas in het begin van de 20 ste eeuw aangekocht
werden door de Belgische Staat om er een ontginningsbos van te maken, is het Gewestbos relatief
jong. Het landgebruik van dit ca. 830 ha groot gebied is zeer uiteenlopend. Er komen loofbossen voor
met verjonging van zomereik en ruwe berk en ook stukken beukenbos. Natte berkenbroekbossen (zie
figuur 17) gelegen op de gegraven rabatten maken ook deel uit van het Gewestbos. Bossen met
grove den met hier en daar een Corsicaanse den en verjonging van grove den zijn in het noorden van
het gebied ook aanwezig. Natte en droge heidegebieden liggen verspreid door het bos. In het zuiden
van het gebied rond het ven ‘Klotgoor’, zijn er jeneverbesconiferen aanwezig. Deze jeneverbessen
worden gekweekt en doorverkocht. Nog meer naar het zuiden, tegen het kanaal “De Vaart” aan,
bevinden zich ook elzenbroekbossen met haagbeukverjonging. Deze natte gebieden komen voor
door kwel van maaswater afkomstig van het kanaal.
Oorspronkelijk, voor 1903, waren er in het Gewestbos van Ravels verschillende vennen aanwezig
(Figuur 21). De Belgische Staat is het gebied na aankoop echter beginnen droogleggen door de aanleg
van grachten (Figuur 22). Een groot deel van de vennen zijn dus verloren gegaan. Enkele van de
oorspronkelijke vennen zijn wel bewaard gebleven. De twee bekendste zijn Kesseven en Klotgoor in
het zuiden van het Gewestbos. Kesseven is na de aankoop van het gebied uitgediept geweest.
Hiervoor stond het in periodes zonder regen vrij droog aangezien het ven niet gevoed wordt door
stromend water. Het Klotgoor is oorspronkelijk ontstaan door de winning van turf en is nog steeds
intact. Deze turf werd gebruikt als brandstof tot halfweg de 20ste eeuw. Dit is dus een historische
koolstof-lek.
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Figuur 21: Historische vennen van het Gewestbos Ravels in 1887, kaart uit het Bosbeheerplan Gewestbos Ravels
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Figuur 22: Historische vennen van het Gewestbos Ravels in 1928, kaart uit het bosbeheerplan Gewestbos Ravels

Beheervisie
Historisch, voor de aankoop door de Belgische Staat omvatte het gebied veel vennen (Figuur 21 en
Figuur 22). Rond de jaren ’50 was het gebied het droogst. Rabatten werden immers aangelegd om
droge stukken te creëren waar bomen verder aangeplant konden worden. Er gebeurden dus
verschillende dieptewerken in het gebied. Tijdens de verdere aanleg van het bos werd de bodem ook
doorgeploegd. De bodem is dus over het zo goed als het volledige gebied vrij recent (ca. 100 jaar
geleden) verstoord geweest. Hoe hoger naar het noorden hoe meer te zien is dat de bodem minder
verstoord is, dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat men hier minder tijd over had om de
aanplanting van het bos zeer uitgebreid voor te bereiden.
Het huidig beheer wil het gebied terug laten vernatten. Hiervoor wordt actief beheerd door de
grachten op te hogen en te laten verdwijnen en de rabatten niet meer te onderhouden. Zo ziet men
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op sommige plaatsen een evolutie naar arme berkenbroekbossen, die voorheen geen broekbossen
waren.
In heide gebieden (natte en droge heide) wordt er ook regelmatig begraasd om de vergrassing naar
pijpenstrootje tegen te gaan. Jeneverbes wordt plaatselijk gekweekt en verkocht.
Exoten zoals Amerikaanse eik en Japanse lork worden bestreden in het Gewestbos. De bestrijding
gebeurt voornamelijk door het kappen of het ringen van de bomen. Nadien moeten de zaailingen wel
nog enkele jaren gekapt worden, voordat het gebied exoten vrij is.

Bodem organische koolstof stock en het beheer
Figuur 23 geeft de SOC stock weer in de bovenste meter in het Gewestbos van Ravels aan de hand
van de verfijnde modellen. Deze SOC stock is opgedeeld in 4 categorieën, van 0 tot 15 kg per m2, van
15 tot 25 kg per m2, van 25 tot 35 kg per m2 en meer dan 35 kg per m2. We zien dat de SOC stock
over het gehele gebied vrij hoog ligt. Enkel aan het kanaal “De Vaart” in het zuiden is er een klein
gebied aanwezig waar de bodem organische koolstof stock onder de 15 kg per m2 ligt. Terreinen met
hogere stocks (> 25 kg m2) liggen verspreid over het hele gebied. Als we Figuur 23 met Figuur 24
vergelijken, zien we dat veel donkerrode gebieden (SOC stock van meer dan 35 kg per m2)
overeenkomen met de ligging van de vennen (zie ook Figuur 25). Namelijk het Kesseven, Klotgoor,
Zwart Goor, Poeijerling en Groon ven. Vennen zijn dan ook gekend voor hun capaciteiten als
koolstofsinks (Schrier-Uijl et al., 2014; Wellock, Reidy, Laperle, Bolger, & Kiely, 2011). Voor andere
gebieden met een verhoogde koolstofstock (van 25 tot 35 kg per m2) is het dan weer moeilijker te
verklaren waarom hier een hogere koolstofstock aanwezig is ten opzichte van andere, gelijkaardige,
gebieden. De tertiaire invloed rond de 35m hoogtelijn (fijnere textuur) speelt hier mogelijk een rol.
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Figuur 16: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in het Gewestbos Ravels (donkere omlijning)
op basis van een bestaand Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data

Figuur 17: Geografisch weergave van de SOC stock in de bovenste meter in het Gewestbos Ravels (donkere omlijning)
met weergave van de stilstaande watervlakten in dit gebied
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Staalnamepunten
Om het DSM model (dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data) te valideren, zijn er in het
Gewestbos van Ravels op 6 plaatsen bodemstalen genomen waarvan het koolstofgehalte bepaald is
(25). Op de fiches van elk punt (zie hieronder) staan de resultaten weergegeven. Deze 6 punten zijn
bepaald tijdens een oriënterend terreinbezoek. Punt 1 had volgens de SOC stock kaart een hogere
koolstofstock (25 tot 35 kg per m2) dan de meeste andere percelen (15 tot 25 kg per m2). In overleg
met de beheerders werd hier niet onmiddellijk een verklaring voor gevonden. Punt 2 heeft volgens
het model ook een verhoogde koolstofstock, dit gebied bestaat uit natte berkenbroekbossen. Punt 3
bestaat uit nat grasland. Van dit open vegetatietype zijn er nog maar weinig koolstofmetingen
gekend. Punt 4 en Punt 5 zijn gekozen omdat deze bestaan uit loofbos (punt 5) en naaldbos (punt 4).
Beide gebieden hebben volgens het model een koolstofstock van 15 tot 25 kg per m2. In punt 6
tenslotte bevindt zich het klotgoor. Volgens het model is hier een stock aanwezig tussen 15 en 25 kg
per m2.

Figuur 25: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in het Gewestbos Ravels op basis van een
bestaand Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data, met aanduiding van de 6
punten waar de bodemstalen genomen zijn
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Figuur 18: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in het Gewestbos Ravels ten opzichte van de
gemiddelde voorraad van Vlaanderen (op basis van het verfijnd model) (%)

Figuur 19: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in het Gewestbos Ravels ten opzichte van de
gemiddelde voorraad van het ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (op basis van het verfijnd model) (%)
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Fiche van elke staalnamepunt
Punt 1

Aanwezige vegetatie:
• Verjonging van eik (aangeplant)
• Spontane verjonging berk
• Overstaanders grove den
Beheer:
• Amerikaanse eik bestreden d.m.v. ringen van de bomen
• Rabatten niet meer onderhouden
Bodem:
• Podzol
• Veel organisch materiaal in de bovenste 50 cm, vooral in de rabatten
• Van 50 tot 80 cm een uitspoelingslaag
• Onder de 80 cm meer kleiig met ijzersporen (door de verwering van glauconiet)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,3798833
WGS84Lon 5,0423000
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
25,8 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

17,1 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Punt 2

Aanwezige vegetatie:
• Nat berkenbroekbos op rabatten
Beheer:
• Rabatten worden niet onderhouden (gebied vernatten)
Bodem:
• Podzol
• Nat
• Eerste 15 cm veenlaag
• Dieper komt er ook wat ijzer voor
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,3779333
WGS84Lon 5,0583333
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
30,0 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

41,0 kg per m2 Hotspot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Hotspot

Punt 3

Aanwezige vegetatie:
• Nat grasland
• Recent (ongeveer 5 jaar geleden) onder landbouwbeheer met intensieve bemesting
Beheer:
• Staat een deel van het jaar onder water
• Laten vernatten
Bodem:
• Podzol
• Nat zand met wat klei
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,3904833
WGS84Lon 5,0652833
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
22,7 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

18,5 kg per m2 Low C spot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Average C
spot

Punt 4

Aanwezige vegetatie:
• Naaldbos
• Verjonging den
• Verjonging lork
• Corsicaanse den
Beheer:
• Lork wordt bestreden (exoot)
Bodem:
• Podzol (duidelijke podzolisatiekleuren)
• Zand
• Geen glauconiet (geen kleivorming)
Coördinaten punt analyse:
WGS84Lat 51,3968000
WGS84Lon 5,0460833
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
24,3 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

18,0 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Punt 5

Aanwezige vegetatie:
• Loofbos
• Beuken
Bodem:
• Podzol
• Zand
• Moeilijk afbreekbaar strooisel zorgt voor dikke F laag (fermentatie)
Coördinaten punt analyse:
WGS84Lat 51,3680500
WGS84Lon 5,0232000
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
22,2 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

18,3 kg per m2 Low C spot

Low C spot

43

Punt 6 (klotgoor)

Aanwezige vegetatie:
• Struik- en dopheide
• Jeneverbos (verjonging)
• Pijpenstrootje
Beheer:
• Begrazing met schapen om vergrassing tegen te gaan
• Amerikaanse vogelkers vroeger bestreden met glyfosaat
Bodem:
• Podzol
• Nat
• Zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,3636167
WGS84Lon 5,0202167
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
21,8 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

10,4 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Case-study IJzervallei
Algemene context en historiek
De IJzervlakte werd vanaf de tweede helft van de tiende eeuw ontgonnen. Er werden dijken
aangelegd om het gebied te ontwateren en te ontzilten tot het gebied geschikt voor graanteelt.
Door deze bedijkingen kon in de dertiende eeuw een sluis (Nieuwendammesluis) aangelegd worden
in Nieuwpoort, de IJzer werd zo gekanaliseerd en rechtgetrokken tussen Elzendamme en Diksmuide.
Dit gaf nood aan een overstromingsbedding, nu de IJzerbroeken genaamd. Het overstromingsgebied
staat niet meer onder invloed van de zee.
Tegenwoordig is een groot deel van de IJzerbroeken in handen van ANB. Deze natuurgebieden liggen
echter versnipperd doorheen het gebied. Ertussen bevinden zich nog steeds landbouwgronden.
Beide partijen passen uiteraard een ander beheer toe (zie Beheervisie). Er wordt gezocht naar een
passende oplossing voor beide type gebied beheerders.

Geografische context
De IJzervallei is gelegen in West-Vlaanderen, in de Westhoek, en strekt zich uit van de Franse grens
tot Handzame. In het noorden van het gebied bevindt zich een spaarbekken van De Watergroep. Dit
spaarbekken is in de jaren ’70 gebouwd en heeft een volume van 3 miljoen m3. Het water in dit
bekken wordt opgepompt uit de IJzer en omliggende waterlopen. Het water wordt gezuiverd en
gebruikt als drinkwater.

Bodems
De bodems van de IJzervallei zijn op de
Belgische
bodemkaart
gekarteerd
als
poldergronden (Figuur 29 en Figuur 30). Het
noodoostelijk deel van het gebied bestaat uit
uitgeveende gronden (OU). De rest van het
gebied bestaat voornamelijk uit bodemtype
o.P3 of o.P5 en o.Bk2. o.P3 en o.P5 willen
respectievelijk zeggen gebroken of zware klei
op een diepte van 20 tot 60 cm en rustend op
Pleistoceen. o.Bk2 betekent dat er zware klei
aanwezig is op een diepte van 60 tot 100 cm,
rustend op veen. De bodemtypes o.P3 en o.P5
komen voornamelijk voor in het midden van het
gebied. Het zuidwestelijk deel bestaat
voornamelijk uit o.Bk2.

Figuur 20: Uitgegraven verveende stammen

Dat er veen aanwezig is in de bodem werd duidelijk door de grote hoop uitgegraven verveende
stammen (Figuur 28). Deze stammen werden opgegraven bij het afgraven van gebieden in het
noorden van de IJzervallei. Ze zaten ongeveer op een diepte van 80 cm tot 2 m.
Volgens de WRB RSG kaart (Figuur 31 en Figuur 32) bestaat de IJzervallei voornamelijk uit Cambisols.
Dit wil zeggen dat de bodem een beginnende horizontontwikkeling bevat. Er is nog maar weinig
verschil in horizonten. Ook Stagnosols komen er voor, een Stagnosol is een bodem met stuwwater en
veel oxidoreductie vlekken. Dit is het gevolg van redoxreacties door de aanwezigheid van stagnerend
water.
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Figuur 21: Bodemkaart van het noordoostelijk deel de IJzervallei (legende zie ‘Eenduidige legende voor de digitale
bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1:20000)’)

Figuur30: Bodemkaart van het westelijk deel van de IJzervallei (legende zie ‘Eenduidige legende voor de digitale
bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1:20000)’)

46

Figuur 22: WRB RSG kaart van het noordoostelijk deel van de IJzervallei (legende zie Figuur 20)

Figuur 23: WRB RSG kaart van het westelijk deel van de IJzervallei (legende zie Figuur 20)
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Vegetatie en landgebruik
De IJzervallei bestaat voornamelijk uit een open landschap. Er komen veel natte, permanente
graslanden voor. Hier en daar staan er ook berken en wilgenbosjes. Langs waterkanten van de ijzer
en andere natte gebieden bevinden zich ook vaak rietkragen. In het zuidwesten van het gebied ligt er
een klein perceel bos (342.632 m2), namelijk het Eversambos. Dit bos werd midden jaren 90
aangeplant. De naam Eversam komt van de Eversamabdij die hier in de 11de eeuw opgebouwd werd.

Beheervisie
De graslanden in bezit van ANB in de IJzervallei worden 2x per jaar gemaaid. De eerste maaidatum is
afhankelijk van de droogtegraad en het feit of het gebied een interessant weidevogelgebied is. Hoe
natter en hoe meer weidevogels er potentieel gaan broeden, hoe later de eerste maaidatum.
De graslanden van de IJzervallei liggen versnipperd tussen landbouwgebieden. Vanuit het beheer wil
ANB zo veel mogelijk de natte graslanden behouden. Het waterbeheer ligt echter volledig in handen
van het polderbeheer. De landbouwers die ook veel gronden hebben in de IJzervallei willen altijd
vooral snel ontwateren. Helaas wordt hier vaak nog veel gehoor aan gegeven en verdrogen de
natuurgebieden mee.

Bodem organische koolstof stock en het beheer
3 geeft de SOC stock weer in de IJzervallei. De SOC stock is opgedeeld in 4 categorieën, van 0 tot 15
kg per m2, van 15 tot 25 kg per m2, van 25 tot 35 kg per m2 en meer dan 35 kg per m2. In de IJzervallei
is er nergens een perceel aanwezig waar de stock lager ligt dan 15 kg per m2. Op twee percelen na
ligt de SOC stock in de IJzervallei tussen 15 en 35 kg per m2. De percelen met een SOC stock tussen 15
en 25 kg per m2 en de percelen met een SOC stock tussen 25 en 35 kg per m 2 liggen verspreid en
door elkaar over heel het terrein. Figuur 34 geeft de stilstaande watervlakten weer die aanwezig zijn
in de IJzervallei op de SOC stock kaart van dit gebied.
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Figuur 24: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter van de IJzervallei op basis van een bestaand
Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data

Figuur 25: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter van de IJzervallei met weergave van de
stilstaande watervlakten in (en rond) dit gebied
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Uit de bodemkaart van de IJzervallei blijkt dat er in het noordoosten van het gebied veel uitgeveende
gronden voorkomen (OU) (Figuur 29). Het uitvenen van de gronden kan een grote invloed op de SOC
stock gehad hebben (historische koolstoflekken). Veen bevat namelijk veel C, maar ook het bewerken
van de bodem zorgt ervoor dat er meer zuurstof vermengd wordt met de bodem en zo dus meer
organisch materiaal kan oxideren.
Ook het open en bloot laten liggen van de veenstammen (Figuur 28) zal zorgen voor een koolstoflek.
Deze stammen zijn vele jaren lang bewaard gebleven in de (gereduceerde) veenlaag in de bodem.
Maar nu ze aan het oppervlak liggen, zullen ze door middel van zuurstof beginnen af te breken.
Hierdoor zal al de koolstof die jaren in deze bomen opgeslagen zat, terug aan de atmosfeer
vrijgegeven worden.

Staalnamepunten
Er zijn 6 punten bemonsterd in de IJzervallei om een koolstofbepaling op uit te voeren. Deze staan
weergegeven op Figuur 35. Punt 1 ligt langs het spaarbekken. De koolstofstock wordt hier hoger (25
tot 35 kg per m2) geschat dan de omliggende gebieden. Aan de oostzijde van het gebied ligt een
akker die hoger ligt dan het ANB terrein. Er is ook een uitgegraven waterpartij aanwezig. (kan invloed
hebben op de koolstofbalans). Punt 2 bevindt zich in een nat graslandgebied. Dit gebied wordt door
het model aangeduid met een koolstofstock van 15 tot 25 kg per m2. Het derde punt is in de buurt
van 2 genomen, op een perceel dat door het model ook een stock van 15 tot 25 kg per
m2 toegewezen heeft gekregen. Dit gebied was tot 5 jaar geleden nog landbouwgebied. Punt 4 ligt
ook in nat grasland. Dit gebied heeft ook een middelmatige koolstofstock toegewezen gekregen van
het model (15 tot 25 kg per m2). Het vijfde punt werd in een gelijkaardig gebied als punt 4 genomen,
dit gebied heeft volgens het model een stock van 15 tot 25 kg per m2. Het laatste punt werd in het
Eversambos gelegd, hier ligt de SOC stock volgens het model tussen de 25 en 35 kg per m2. In de
IJzervallei komen maar zeer weinig bosgebieden voor, vandaar dat ook hier de koolstofstock
nagegaan werd.
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Figuur 26: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in de IJzervallei op basis van een bestaand
Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data, met aanduiding van de 6 punten waar de
bodemstalen genomen zijn
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Figuur 27: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in de IJzervallei ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van Vlaanderen (op basis van het verfijnd model) (%)

Figuur 287: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in de IJzervallei ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van het ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (op basis van het verfijnd model) (%)
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Fiche van elk staalnamepunt
Punt 1

Aanwezige vegetatie:
• Wilgenbosje
• Rietkragen
• Grasland
• Uitgegraven waterpartij
Beheer:
• Tot winter 2018 was dit een wilgenbosje, dan gekapt en verhakkeld
• Gebied ligt ook lager dan omliggende akker
Bodem:
• Uitgeveende grond
• 0-48cm: zware klei
• 48-80cm: klei met meer organisch materiaal
• 80-?cm: veen
• Op ongeveer 1m diepte in het gebied ook veel veenstammen gevonden bij uitgravingen
(zie Figuur 28)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,9938300
WGS84Lon 2,8275200
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
25,8 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

33,1 kg per m2 Hotspot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Hotspot

Punt 2

Aanwezige vegetatie:
• Nat grasland
Beheer:
• Broedgevoelig gebied voor weidevogels (vanaf 15 april geen betreding meer tot eind juni)
• Daarna gemaaid
Bodem:
• Uitgeveende gronden
• 0-45cm: zware klei
• 45-?cm: veen met stukken veenhout (vanaf ongeveer 85 cm)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,9836100
WGS84Lon 2,8202700
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
23,0 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

109,5 kg per
m2

Hotspot
(super
hotspot)

Hotspot
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Punt 3

Aanwezige vegetatie:
• Nat grasland
Beheer:
• Akkergebied geweest tot ongeveer 5 jaar geleden
• Gemaaid vanaf 15 juni
Bodem:
• Uitgeveende gronden
• Rijk A/H- horizont (0-15cm)
• 15-75cm: klei met vanboven stukjes baksteen en dieper roest
• 75-?cm: veen en schelpzand afgewisseld
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,9833300
WGS84Lon 2,8108300
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
18,8 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

63,8 kg per m2 Hotspot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Hotspot

Punt 4

Aanwezige vegetatie:
• Nat grasland
Beheer:
• Gemaaid vanaf 15 juni
Bodem:
• 0-45cm: klei
• 45-70cm: veen
• 70-?cm: fijn, lemig zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,9528800
WGS84Lon 2,7691100
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
16,8 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Low C spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Low C spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

44,0 kg per m2 Hotspot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Hotspot

Punt 5

Aanwezige vegetatie:
• Nat grasland
• Jachtput
• Rietkragen
Beheer:
• Gemaaid na het broedseizoen
Bodem:
• 0-50cm: klei
• 50-70cm: veen
• 70-?cm: lemig zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,9544400
WGS84Lon 2,7763800
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
16,8 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Low C spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Low C spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

33,4 kg per m2 Hotspot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Hotspot

Punt 6 (Eversambos)

Aanwezige vegetatie:
• Eikenbos
• Wilgen
Beheer:
• Aangeplant in 1990 (recent bos)
• Moet nog gedund worden
• Recent opgehoogd met aangevoerd materiaal
Bodem:
• A/H horizont: Zeer klein, weinig organisch materiaal
• 5-32 cm: lemig zand
• 32-50cm: puinlaag
• 50-?cm: klei/zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,9473300
WGS84Lon 2,7087200
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
25,3 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

13,1 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Case-study Scheldemeersen
Geografische context en historiek
De Scheldemeersen zijn gelegen langs de Schelde, op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen en
loopt zelfs door tot Henegouwen. Het gebied is 600 hectare groot en er komen nog verschillende
oude, afgesneden Scheldearmen (Scheldemeanders) voor, de spettekraai (Figuur 41) is hier een
voorbeeld van. De natuurgebieden worden deels door Natuurpunt en deels door ANB beheerd.
Tussen de natuurgebieden in liggen er ook nog een groot aantal landbouwgronden.

Bodems
De bodems in Scheldemeersen bestaan voor een groot deel uit baggergronden. Dit wil zeggen dat
het antropogene bodems zijn, die bestaan uit bodemmateriaal dat aangevoerd werd van lokaties
waar bagger- of infrastructuurwerken werden uitgevoerd. Uit de WRB RSG kaart (Figuur 39) blijkt dat
de bodems allemaal Cambisols zijn, wat wil zeggen dat er nog maar weinig profielontwikkeling
aanwezig is. Dit blijkt ook uit de bodemkaart (Figuur 38). De verschillende bodemtypes hebben
voornamelijk profielklasse ‘p’ (zonder profielontwikkeling). De aanwezige texturen zijn klei en
zandleem, sterk gleyig en met reductiehorizonten.

Figuur 29: Bodemkaart van Scheldemeersen (legende zie ‘Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van
Vlaanderen (Schaal 1:20000)’)
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Figuur 30: WRB RSG van Scheldemeersen (legende zie Figuur 20)

Vegetatie en landgebruik
De vegetatie in de Scheldemeersen is voornamelijk open. Er zijn veel bloemrijke graslanden
aanwezig, zoals grote vossenstaartgraslanden. Langs waterkanten zijn er ook rietlanden aanwezig.
Percelen met struweel (voornamelijk wilg) liggen her en der verspreid in de Scheldemeersen. Een
populierenbos en ander loofhoutaanplantingen zijn in kleine oppervlaktes aanwezig.

Beheervisie
In de Scheldemeersen worden twee beheerstrategieën toegepast. Het wilgenstruweel en
loofhoutaanplantingen worden via procesbeheer beheerd. Deze mogen verder evolueren tot bos
zonder al te veel ingrijpen. Het open landschap (graslanden) wordt via patroonbeheer beheerd. Hier
wordt regelmatig ingegrepen om het landschap te behouden. Deze ingrepen bestaan uit maaien
en/of begrazing.

Bodem organische koolstof stock en het beheer
Figuur 40 geeft de SOC stock weer in de bovenste meter in het ANB-gebied Scheldemeersen, volgens
het verfijnd model. Ook hier worden er weer 4 categorieën onderscheiden: 0 tot 15 kg per m2, 15 tot
25 kg per m2, 25 tot 35 kg per m2 en meer dan 35 kg per m2. Er is hier geen SOC stock aanwezig van
minder dan 15 kg per m2. Het grootste deel van het gebied bestaat zelfs uit meer dan 25 kg per m2
SOC. Het verfijnd model geeft hier dus een hoge SOC stock weer. Als we Figuur 40 met Figuur 41
vergelijken zien we wel dat op de meeste plaatsen waar een SOC stock van meer dan 35 kg per m2
voorspeld wordt, er stilstaande watervlakten gelegen zijn.
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Figuur 31: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in Scheldemeersen (donkere omlijning) op
basis van een bestaand Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data

Figuur 32: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in Scheldemeersen (donkere omlijning) met
weergave van de stilstaande watervlakten in (en rond) dit gebied

61

Staalnamepunten
De 6 bemonsterde locaties in Scheldemeersen staan weergegeven op Figuur 42. Punt 1 ligt buiten
het gebied waarop het beheerplan van de Scheldemeersen betrekking op heeft (weergegeven in
Figuur 40). Dit gebied is volgens de bodemkaart een niet gedifferentieerde bodem op klei met sterk
antropogene invloed. De 2de bemonsterde locatie ligt in een gebied dat volgens het verfijnd model
een SOC stock van 15 tot 25 kg per m2 heeft. Dit gebied is gelegen aan de Spettekraai, een oude
meander van de Schelde. Locatie 3 is hier eveneens gelegen, maar dan meer naar de Spettekraai toe
(15 tot 25 kg per m2). Volgens de bodemkaart hebben beide locaties echter hetzelfde bodemtype,
namelijk zandleemgrond met een reductiehorizont en geen profielontwikkeling. Locatie 4 bevat
volgens het verfijnd model een SOC stock van 25 tot 35 kg per m2 en ligt in een wilgen-, berkenbosje.
De bodem bestaat hier uit baggergrond. Dit bleek niet uit de bodemkaart omdat de uitgraving
dateert van na het opstellen van de bodemkaart. Aangezien er slechts weinig bos aanwezig is in het
gebied is deze locatie ook uitgekozen om te bemonsteren. De 5de en 6de locatie liggen, volgens het
verfijnd model, in gebieden met een SOC stock van meer dan 35 kg per m2. De vijfde locatie lag in
een populierenbos op de grens met een grasland en de zesde locatie was een moerassig gebied.

Figuur 33: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in Scheldemeersen op basis van een bestaand
Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data, met aanduiding van de 6 punten waar de
bodemstalen genomen zijn
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Figuur 34: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in Scheldemeersen ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van Vlaanderen (op basis van het verfijnd model) (%)

Figuur 35: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in Scheldemeersen ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van het ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (op basis van het verfijnd model) (%)
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Fiche van elk staalnamepunt
Punt 1

Aanwezige vegetatie:
• Grote vossenstaart grasland
• Kievitnesten aanwezig in naburig grasland
Beheer:
• Maaien na eind juni
Bodem:
• 0-5cm: Goed ontwikkelde A-horizont
• 5-60cm: Klei
• 60-?cm: Zandleem (met schelpenresidu’s)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,9555556
WGS84Lon 3,6780555
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
24,8 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

27,2 kg per m2 Average C
spot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Average C
spot

Punt 2 (Aan de Spettekraai)

Aanwezige vegetatie:
• Grasland
• Bulten in het grasland door zandafzettingen doorheen de tijd
Beheer:
• Al meer dan 20 jaar onder natuurbeheer
• Maaien na 15 juni
Bodem:
• Eerste 3 cm (wortelbereik): teeltaarde
• Klei
• Veel verstoring (baksteenresidu’s)
• IJzer
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,8923057
WGS84Lon 3,6759539
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
22,4 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

27,2 kg per m2 Average C
spot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Average C
spot

Punt 3 (Spettekraai)

Aanwezige vegetatie:
• Grasland
• Riet
Beheer:
• Nulbeheer
• Tot 3 jaar geleden gemaaid
Bodem:
• Klei
• IJzer
• Tussen de klei laagjes zandleem met schelpenresidu’s
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,8921143
WGS84Lon 3,6755135
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
22,4 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

19,6 kg per m2 Average C
spot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Low C spot

Punt 4

Aanwezige vegetatie:
• Wilgenbos
• Berk
Beheer:
• Opgehoogde grond
• Begrazing met konikpaarden
Bodem:
• Klei
• Zandleem
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,8838986
WGS84Lon 3,6450958
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
32,1 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Hotspot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

18,3kg per m2

Low C spot

Low C spot
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Punt 5

Aanwezige vegetatie:
• Populierenbos
• Meidoorn
Beheer:
• Laatste jaren: nulbeheer
Bodem:
• Klei
• Vanaf 80cm: meer organisch materiaal (venig)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,8766478
WGS84Lon 3,6401702
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
44,7kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Hotspot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Hotspot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

21,7 kg per m2 Average C
spot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Average C
spot

Punt 6 (te nat, geen profielboring genomen)
Aanwezige vegetatie:
• Moerasrijk
• Struweel: meidoorn, braam
• Riet
Beheer:
• Snoeien
Bodem:
• Kalkrijke klei (zo goed als geen veen)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,8717461
WGS84Lon 3,6306302
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
35,2 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Hotspot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

11,0 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Case-study Kamp Beverlo
Algemene context en historiek
Het door ANB beheerde gebied Kamp van Beverlo ligt in Limburg, in de gemeentes Leopoldsburg,
Hechtel-Eksel en Beringen. Het gebied is eigendom van Defensie. Het noordelijk deel wordt gebruikt
als schietveld en is enkel toegankelijk voor militairen en beheerders met speciaal toestemming. De
rest van het gebied wordt door de militairen gebruikt als oefenterrein.
Het gebied bestaat uit een variatie van heide, bos en graslanden. 100 jaar geleden echter, bestond
heel het gebied nog uit heidelandschap. Toen werd de heide nog intensief begraasd door schapen
van landbouwers en werden de akkers bemest met de inhoud van potstallen. Deze potstallen werden
1 keer jaar gevuld met heideplaggen. Zo werd het gebied zeer arm gehouden. De Zwarte Beek die
Kamp Beverlo doorkruist, vormde vroeger ook een belangrijke bron voor de omwonende mensen. De
turf rond deze beek werd ontgonnen en gebruikt als brandstof.

Bodems
De bodems van Kamp Beverlo staan volgens de WRB RSG classificatie (zie Figuur 46) voornamelijk uit
Podzols en Arenosols. Dat het echte zandbodems zijn is ook terug te zien op Figuur 45, die de
bodemtypes weergeeft volgens de classificering van de Vlaamse bodemkaart. Het hele gebied
bestaat uit droge tot natte zandgronden, met of zonder duidelijk humus en/of B horizont. En hier en
daar verspreidde stuifduinen (X). In de vallei van de Zwarte Beek echter komt er ook veen voor (V) of
er is oppervlakkige veenontwikkeling (…(v)). Het gebied bevindt zich gedeeltelijk op oude
rivierterassen (t-…) of heeft grindbijmenging (…t)

Figuur 36: Bodemkaart van Kamp Beverlo (legende zie ‘Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen
(Schaal 1:20000)’)
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Figuur 37: WRB RSG van Kamp Beverlo (geen weergave voor militair domein - legende zie Figuur 20)

Vegetatie en landgebruik
In Kamp van Beverlo komt er een gevarieerd aanbod aan vegetatie voor. Droge en vochtige heide zijn
natuurlijk typerend voor het gebied, maar ook bos en graslanden komen er voor. De aanwezige
boomsoorten zijn voornamelijk grove den, ruwe berk en zomereik. In de vallei van de Zwarte Beek is
de ondergrond natter en komen er elzen/berkenbroekbossen voor. Sommige stukken zijn vroeger,
door middel van rabatten, droger gelegd om te kunnen bebossen.

Beheervisie
Het beheer in Kamp van Beverlo wordt op twee functies gericht, namelijk de militaire en ecologische
functie. De militaire doelstellingen (bv. open maken van wegen) hebben voorrang op de rest. Voor
het voortbestaan van de heide, wordt ze regelmatig begraasd. Ook plaggen en chopperen wordt
gebruikt in het heidebeheer. Op gebieden die snel verbossen, wordt er ook gekapt. De graslanden
worden afhankelijk van het type begraasd en/of gemaaid. Aan de veengebieden in de vallei van de
Zwarte Beek wordt uiteraard ook extra aandacht besteed. Waterhouding is hier zeer belangrijk. In de
bossen, maar ook in de andere vegetatietypes, worden exoten bestreden door middel van kappen.

Bodem organische koolstof stock en het beheer
De SOC stock in de bovenste 100 cm van Kamp van Beverlo, zoals voorspeld wordt door het verfijnd
model, wordt weergegeven in Figuur 47. De SOC stock ligt ook hier vrij hoog. Enkel centraal in het
gebied komen er percelen voor waar de stock, volgens het verfijnd model, lager ligt dan 15 kg per m2.
Rond de vallei van de Zwarte Beek voorspelt het model een zeer hoge SOC stock (> 35 kg per m2).
Verspreid over heel het terrein van Kamp van Beverlo zijn er kleine gebieden waar de SOC stock
tussen de 25 en de 35 kg per m2 ligt. Maar voor het grootste deel van het terrein wordt er een SOC
stock voorspeld door het verfijnd model tussen de 15 en de 25 kg per m2. 48 geeft de stilstaande
watervlakten weer in Kamp Beverlo.
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Figuur 38: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in Kamp Beverlo (donkere omlijning) op basis
van een bestaand Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data

Figuur 48: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in Kamp Beverlo (donkere omlijning) met
weergave van de stilstaande watervlakten in (en rond) het gebied
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Staalnamepunten
De verschillende locaties die bemonsterd zijn in functie van het koolstofhotspotsproject worden
weergegeven op Figuur 49. Het schietveld was niet vrij toegankelijk en dus geen optie om stalen te
gaan nemen. Locatie 1 ligt in een gebied met volgens het verfijnd model een SOC stock van 15 tot 25
kg per m2. Locatie 2 werd gekozen omdat deze gelegen is in, volgens het verfijnd model, een gebied
met lage SOC stock (< 15 kg per m2). Locatie 3 en 6 werden bemonsterd omdat ze allebei liggen in
gebieden met een SOC stock (volgens het model) van 25 tot 35 kg per m2. Locatie 3 bestond uit droge
heide en locatie 6 uit natte heide. Locatie 4 en 5 tenslotte zijn gelegen in de vallei van Zwarte Beek.
De SOC stock werd hier zeer hoog geschat (> 35 kg per m2).

Figuur 49: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in Kamp Beverlo op basis van een bestaand
Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data, met aanduiding van de 6 punten waar de
bodemstalen genomen zijn
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Figuur 50: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in Kamp Beverlo ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van Vlaanderen (op basis van het verfijnd model) (%)

Figuur 51: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in Kamp Beverlo ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van het ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (op basis van het verfijnd model) (%)
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Fiche van elk staalnamepunt
Punt 1

Aanwezige vegetatie:
• Verjonging den
• Verjonging berk
Beheer:
• Bomen ‘gechopperd’
• Materiaal afgevoerd
• Heideherstel
Bodem:
• 0-20cm: een weinig organisch materiaal
• 20-?cm: zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,1534900
WGS84Lon 5,3632200
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
18,2 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Low C spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

8,3 kg per m2

Low C spot

Low C spot
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Punt 2

Aanwezige vegetatie:
• Grove den (en verjonging)
• Ruwe berk (en verjonging)
• Zomereik
Beheer:
• Vroeger was dit gebied een stuifduin
• Nu laten verbossen
Bodem:
• 0-10cm: organisch materiaal
• 10-?cm: zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,1137800
WGS84Lon 5,3256000
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
15,0 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Low C spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Low C spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

18,1 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Punt 3

Aanwezige vegetatie:
• Droge heide
• Verjonging berk/den
Beheer:
• Begrazing door schapen
• Verjonging berk en den gekapt
Bodem:
• 0-40cm: organisch materiaal
• 40-75cm: zand met roest
• 75-?cm: zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,1136300
WGS84Lon 5,3016700
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
28,6 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Hotspot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

13,0 kg per m2 Low C spot

Low C spot

Punt 4 (Enkel de bovenste 30cm was uitneembaar met de boor, de rest was te nat)
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Aanwezige vegetatie:
• Laagveen
• Nat grasland
• Pitrus
• Ruwe berk, Zomereik aan rand perceel
Beheer:
• Maaien
Bodem:
• Veen
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,0945680
WGS84Lon 5,3409770
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
38,5 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Hotspot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Hotspot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

60,7 kg per m2 Hotspot

Punt 5
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Hotspot

Aanwezige vegetatie:
• Elzen/berkenbos
Beheer:
• Nulbeheer
Bodem:
• 0-5cm: organisch materiaal
• 5-20cm: wit zand
• 20-?cm: blauwig zand (gereduceerd, glauconiet)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,0988200
WGS84Lon 5,3411950
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
36,1 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Hotspot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Hotspot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

14,8 kg per m2 Low C spot

Low C spot

Punt 6 (Na 50cm te nat om met edelmanboor naar boven te krijgen)
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Aanwezige vegetatie:
• Natte heide
• Dopheide
• Grassen
Beheer:
• Begrazing
Bodem:
• Zand
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 51,0900100
WGS84Lon 5,3439700
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
28,0 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Mediumspot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

70,0 kg per m2 Hotspot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Hotspot

Case-study Zoniënwoud
Geografische context en historiek

Het Zoniënwoud zoals we het nu kennen is in de 18de eeuw aangeplant door de Oostenrijkse
landschapsarchitect Joachim Zinner, nadat het massaal gekapt werd door de in geldnood verkerende
landheren in het gebied. Na de Belgische revolutie in 1830 werd 60 percent van het gebied
ontgonnen. Het overgebleven deel (4400 ha) is het Zoniënwoud van vandaag.
Het Vlaams deel van het Zoniënwoud wordt opgedeeld in 3 domeinen, bosdomein ANB, bosdomein
Koninklijke Schenking en bosdomein de Marnix. Het is gelegen in de gemeentes Sint-Genesius-Rode,
Hoeilaart, Overijse en Tervuren in de provincie Vlaams-Brabant. Historisch zijn er ook 2 renbanen
aanwezig, de oefenrenbaan en de grote renbaan. Deze werden in de tweede helft van de 19de eeuw
aangelegd. Nu worden ze beheerd als natuurgebied.

Bodems
Uit de bodemkaart (Figuur 52 en Figuur 53) blijkt dat de bodem in het Zoniënwoud vooral bestaat uit
leemgronden. Leemgronden met een sterk gevlekte textuur B horizont (Abc0) komen er het meest
voor. De rest van de leemgronden bevatten geen profielontwikkeling of hebben een textuur B
horizont. Op enkele plaatsen (SAF) zijn er lemige zandgronden aanwezig, met een duidelijk humus
en/of ijzer B horizont. Deze laatste worden op de WRB RSG kaarten (Figuur 54 en Figuur 55)
aangeduid als Podzols. De andere aanwezige bodemtypes volgens de WRB Reference Soil Group
classificatie zijn Retisols (voorheen Albeluvisols genoemd) en Cambisols. Cambisols zijn in de
beginfase van bodemvorming en Retisols hebben een duidelijke klei-inspoelingshorizont die een zeer
onregelmatige bovengrens heeft (komen overeen met de leemgronden met sterk gevlekte textuur B
horizont (Abc0) volgens de bodemkaart).
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Figuur 39: Bodemkaart van het noordelijk deel van het Zoniënwoud (legende zie ‘Eenduidige legende voor de digitale
bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1:20000)’)

Figuur 40: Bodemkaart van het zuidelijk deel van het Zoniënwoud (legende zie ‘Eenduidige legende voor de digitale
bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1:20000)’)
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Figuur 41: WRB RSG van het noordelijk deel van het Zoniënwoud (legende zie Figuur 20)

Figuur 42: WRB RSG van het zuidelijk deel van het Zoniënwoud (legende zie Figuur 20)
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Vegetatie en landgebruik
Het overwegend vegetatietype in het Zoniënwoud is uiteraard het beukenbos. Ook gemengde
bossen komen er voor, zoals eiken-beukenbossen en essen-eikenbossen. Op termijn wil men ook
weer droge heide creëren in het Zoniënwoud, namelijk de Brabantse heide. Graslanden komen er in
mindere mate voor. Onder andere op de oefenrenbaan en de grote renbaan wordt er wel ingezet op
het behoud van grasland.

Beheervisie
De bossen in het Zoniënwoud worden beheerd naargelang de uiteindelijke doelstelling. Van een deel
van de beukenbossen wordt verwacht dat ze beukenbossen blijven. Hier wordt dus enkel gedund en
een eindkap uitgevoerd om de 120 jaar. Andere worden dan weer omgevormd naar gemengde
bosbestanden, hier wordt er ook aan groepenkap gedaan. Voor het herstelproject van de Brabantse
heide heeft er een eindkap plaatsgevonden. De heide zelf gaat voornamelijk beheerd worden door
begrazing, eventueel in combinatie met maaien. De graslanden op de oefenrenbaan en de grote
renbaan worden deels door begrazing en deels door maaien beheerd.

Bodem organische koolstof stock en het beheer
Figuur 56 geeft de SOC stock in de bovenste 100 cm van het Zoniënwoud weer. Deze SOC stock is
voorspeld door het verfijnd model. De bodem organische koolstof stock in het Zoniënwoud ligt
gemiddeld tussen de 15 en de 25 kg per m2. Op enkele plaatsen, zoals bijvoorbeeld de renbaan, maar
vooral in de valleien, ligt de stock hoger (25-35 kg per m2 tot meer dan 35 kg per m2). Een vergelijking
tussen Figuur 56 en Figuur 57 toont aan dat de plaatsen met een SOC stock boven de 35 kg per m2
eigenlijk stilstaande watervlaktes zijn.
Tijdens het verkennend terreinbezoek werd er een koolstoflek waargenomen. Het organisch
materiaal, bekomen door het plaggen in functie van het herstelproject van de Brabantse Heide, lag
open en bloot langs de kant van de weg. Hierdoor kan het materiaal oxideren en de koolstof
vrijgeven aan de atmosfeer.
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Figuur 43: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in het Zoniënwoud (donkere omlijning) op
basis van een bestaand Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data

Figuur 44: Geografische weergave van de SOC stock in het Zoniënwoud met weergave van de stilstaande watervlakten in
(en rond) het gebied
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Staalnamepunten
De 6 gekozen plots waar er een bodemstaalname plaatsgevonden heeft, zijn weergegeven in Figuur
58. Plot 1 is gelegen tussen 2 vijvers, in een open grasland. Volgens het verfijnd model is hier een SOC
stock aanwezig die hoger is dan 35 kg per m2. Plot 2, 3 en 4 zijn alle drie gelegen in valleien.
Aangezien er al veel data bestaan over de SOC stock op de plateau’s en hellingen van het
Zoniënwoud, maar niet in de valleien, werden deze plots gekozen. Op deze manier kunnen we
nagaan of het verfijnd model, dat hier een hoge stock voorspelt, klopt en hebben we extra en nieuwe
data verzameld in het Zoniënwoud. Plot 5 is gelegen in het herstelproject van de Brabantse heide.
Hier zijn de bomen gekapt en is er geplagd. De stock ligt hier volgens het model tussen de 15 en de
25 kg per m2. Ook plot 6 zou rond deze SOC stock liggen volgens het verfijnd model. Plot 6 is gelegen
in een gebied waar veel exoten aanwezig zijn.

Figuur 45: Geografische weergave van de SOC stock in de bovenste meter in het Zoniënwoud (donkere omlijning) op
basis van een bestaand Digital Soil Mapping model dat verfijnd is door de toevoeging van nieuwe data, met aanduiding
van de 6 punten waar de bodemstalen genomen zijn
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Figuur 46: De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in het Zoniënwoud ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van Vlaanderen (op basis van het verfijnd model) (%)

Figuur 60: : De verhouding van SOC voorraad in de bovenste meter in het Zoniënwoud ten opzichte van de gemiddelde
voorraad van het ecodistrict waar de landeenheid zich in situeert (op basis van het verfijnd model) (%)
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Fiche van elk staalnamepunt
Punt 1

Aanwezige vegetatie:
• Grasland
• Netels
• Beuk
Beheer:
• Maaien
Bodem:
• Sterk antropogeen beïnvloedt
• 0-30 cm: steentjes (dolomiet, wellicht voormalige weg)
• Vanaf 50 cm: gereduceerd
• Tot 70 cm: baksteenresten
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,76441
WGS84Lon 4,42755
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
Hotspot op
Hotspot op
Gemeten
waarde
basis van
basis van
waarde
(verfijnd
schaal
schaal
model)
Vlaanderen
ecodistrict
(verfijnd
(verfijnd
model)
model)
2
43,0 kg per m Average C
Average C
29,2 kg per m2
spot
spot
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Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

Average C
spot

Average C
spot

Punt 2 (vallei)

Aanwezige vegetatie:
• Beuken
• Varens
Bodem:
• Leemgrond
• Organisch materiaal (tot 25 cm)
• Weinig tot geen profielontwikkeling
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,76315
WGS84Lon 4,41808
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
25,0 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Hotspot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Hotspot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

10,7 kg per m2 Low C spot

Low C spot

Punt 3 (vallei)
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Aanwezige vegetatie:
• Beuken (+ omgewaaide beuken)
• Varens
• Hondsdraf
Bodem:
• Leemgrond
• Veel organisch materiaal (tot 50cm)
• Weinig tot geen profielontwikkeling
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,75741
WGS84Lon 4,42069
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
39,0 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

23,3 kg per m2 Average C
spot
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Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)
Average C
spot

Punt 4 (vallei)

Aanwezige vegetatie:
• Beuken
• Hondsdraf
• Munt
• Varens
• Gele dovenetel
Bodem:
• Leemgrond
• Compact
• Weinig organisch materiaal (± 10 cm)
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,75271
WGS84Lon 4,40124
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
26,1 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

13,9 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Punt 5

Aanwezige vegetatie:
• Braam
• Eik
• Berk
• Pitrus
• Struikheide
Beheer:
• Ontbost
• Omvorming naar heide
Bodem:
• Leemgrond
• Zeer compact
• Weinig organisch materiaal
• Weinig tot geen profielontwikeling
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,80015
WGS84Lon 4,5215
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
Hotspot op
Hotspot op
waarde
basis van
basis van
(verfijnd
schaal
schaal
model)
Vlaanderen
ecodistrict
(verfijnd
(verfijnd
model)
model)
2
18,7 kg per m Average C
Average C
spot
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

8,84 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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Punt 6
Aanwezige vegetatie:
• Sitkaspar
Coördinaten punt staalname:
WGS84Lat 50,80272
WGS84Lon 4,51884
Resultaten koolstofanalyse:
Geschatte
waarde
(verfijnd
model)
24,1 kg per m2

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(verfijnd
model)
Average C
spot

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(verfijnd
model)
Average C
spot

Gemeten
waarde

Hotspot op
basis van
schaal
Vlaanderen
(gemeten)

Hotspot op
basis van
schaal
ecodistrict
(gemeten)

11,1 kg per m2 Low C spot

Low C spot
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WP1.5 – Een laagdrempelige manier om de SOC-stock in te
schatten
De signaalkaart in dit rapport is bedoeld als startpunt. Ze geeft weer waar – op basis van gekende
bepalende factoren – hoge koolstofgehaltes of hotspots zouden kunnen voorkomen. Ze houdt echter
geen rekening met slecht gekarteerde elementen (zoals dikte van veenpakketten, veenpakketten op
diepte, erg lokale variaties, …) anomaliën of “frozen incidents” zoals verstoringen, vergravingen,
oude rabatten of geblokkeerde grachten. Het model en de resulterende signaalkaart moet dus nog
aangevuld worden met extra gegevens. Ideaal komen die uit een grootschalige en fijnmazige
koolstofmonitoring volgens wetenschappelijke protocollen zoals C-MON. Die gegevens zijn echter
voorlopig nog niet beschikbaar. De hoeveelheid bodem organische koolstof inschatten op terrein is
ook niet altijd even simpel. Deze koolstofstock is namelijk van zeer veel factoren afhankelijk, die
zowel lokaal als regionaal sterk kunnen verschillen. Desondanks kunnen we terreinbeheerders alvast
enkele laagdrempelige bronnen van informatie aanreiken, die een goede eerste aanzet zijn om met
de signaalkaart in de praktijk aan de slag te gaan. In onderstaand protocol geven we enkele
richtlijnen die gevolgd kunnen worden bij het op terrein inschatten van de bodem organische
koolstofstock. Een handboor/spade en een munsell kleurenboekje (zie onder) zijn hierbij voldoende.
1

Een eerste inschatting van de mogelijke bodem organische koolstofstock kan gemaakt
worden aan de hand van de, in deze studie opgemaakte, signaalkaart. Deze kaart geeft de
voorspelde bodem organische koolstofstock in de bovenste meter van ANB terreinen weer
op basis van Digital Soil Mapping modellen. Die geven aan waar – op basis van de huidige
beschikbare kennis- de kans op een hotspot het grootste is.
Ook via de Bodemkaart van België (terug te vinden op de Databank Ondergrond Vlaanderen
(www.dov.vlaanderen.be) kan er een eerste inschatting gemaakt worden. Deze bodemkaart
omvat namelijk een aantal voorspellende factoren voor de bodem organische koolstofstock,
zoals de vochttrap en de textuur.
Op die bodemkaart zijn de verschillende eenheden aangeduid met bodemseries. Deze
bodemserie wordt voorgesteld door een formule van drie letters. Deze staan voor de textuur
van de bodem (hoofdletter), de vochttrap (kleine letter in eerste positie na de hoofdletter)
en de profielontwikkeling (kleine letter in de tweede positie na de hoofdletter) (Van Ranst &
Sys, 2000). Hieronder kan je een samenvatting van het systeem vinden, aangevuld met hoe je
de bodemeigenschappen ook op het terrein kan inschatten en wat de relatie is met het
voorkomen van hoge koolstofvoorraden of hotspots. Het volledige Belgische
bodemklassificingssysteem
staat
hier
beschreven
: https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/417aadac-822a-4401-965eea9a4119f0a6/eenduidige%20legende_bodemkaart.pdf
o

De textuur of korrelgroottesamenstelling wordt als volgt ingedeeld:
Z . . – Zand
S . . – Kleiig of lemig zand
P . . – Licht zandleem
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L . . – Zandleem
A . . – Leem
E . . – Klei
U . . – Zware klei
G . . – Stenig leem
I . . – Zeer stenig materiaal
V . . – Veen
Relatie met hotspots: Bodems met een hoger kleigehalte kunnen door de band meer
koolstof vasthouden. Veen bevat extreem veel koolstof.
Veldbepaling: mits wat oefening kan je de textuur van de bodem vrij gemakkelijk op
het terrein inschatten. Een instructievideo terug te vinden via deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=GWZwbVJCNec
o

De vochttrap of draineringsklasse, wordt bepaald door de diepte van het
grondwater. De morfologische betekenis van de drainageklassen hangt af van de
textuur van het materiaal. De textuurklassen L, A, E, U, en G vormen een eerste
groep: de zware texturen (1). De groep van de lichte texturen bevat de grondsoorten
Z, S, en P (2). De drainageklassen worden als volgt weergegeven:
.a.
(2) zeer droge gronden
.b.

(2) droge gronden

.c.

(1) zwak gleyige gronden
(2) matig droge gronden

.d.

(1) matig gleyige gronden
(2) matig natte gronden

.e.

(1) sterk gleyige gronden met reductiehorizont
(2) natte gronden

.f.

(1) zeer sterk gleyige gronden met reductiehorizont
(2) zeer natte gronden

.g.

(1) gereduceerde gronden
(2) uiterst natte gronden

.h.

(1) sterk gleyige gronden (stuwwater)
(2) natte gronden met relatief hoge ligging (stuwwater)

.i.

(1) zeer sterk gleyige gronden (stuwwater)
(2) zeer natte gronden met relatief hoge ligging (stuwwater)
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Tijdens het bodemkarteringsproject was het soms nodig om in een karteringseenheid
de draineringsklassen te groeperen. Hiervoor worden hoofdletters gebruikt.
.B.

draineringsklassen

. a . + .b.

.D.

draineringsklassen

.c.+.d.

.F.

draineringsklassen

.e.+.f.

.I.

draineringsklassen

. h. + . i .

.H.

draineringsklassen

. g . + . h.

.A.

draineringsklassen

.a.+.b.+.c.+.d.

.G.

draineringsklassen

.e. +.f.+.g.+.h.+.i.

Relatie met hotspots: Bodems met een hoger vochtgehalte kunnen door de band
meer koolstof vasthouden. Uit het model komt naar voren dat vooral bodems met
een gemiddelde hoogste grondwaterstand van boven de 50 cm (dat zijn
drainageklasses e, f, g, h en i) een hogere kans op hotspots is.
Veldbepaling: je kan de draineringsklasse op het terrein afleiden door te kijken naar
de diepte vanwaar de bodem roestkleurige vlekken vertoont (gleyverschijnselen) en
vanwaar de bodem volledig gereduceerd is (grijze, blauwe of groene kleuren
domineren). Die dieptes kan je vergelijken met Tabel 1 in Van Ranst en Sys, 2000.
o

Profielontwikkeling ontstaat door verschillende bodemvormende processen die
plaatsvinden. Hierdoor gaan er horizonten ontstaan in de bodem. De voornaamste
ontwikkelingsgroepen worden als volgt weergegeven op de bodemkaart:
..a
gronden met textuur B horizont (uitgeloogde bodems)
..b
gronden met structuur (of met weinig duidelijke kleur) B horizont
(bruine bodems)
..c
gronden met sterk gevlekte (of met verbrokkelde) textuur B horizont
(uitgeloogde bodems)
..d
gronden met geel-rode textuur B horizont (fossiele
verweringsbodems)
..e
gronden met zwartachtige A horizont (bodems met
chernozemachtige bovengrond)
..f
gronden met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont (bruine
Podzolachtige bodengrond)
..g

gronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont (Podzolen)

..h
gronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont
(Postpodzolen)
. . m gronden met diepe antropogene humus A horizont (Plaggengronden,
antropogene bodems)
..p

gronden zonder profielontwikkeling (alluviale en colluviale bodems)
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..x
gronden met niet bepaalde profielontwikkeling (ondiepe leem- of
zandleemdeklagen en ontsluitingen van Tertiaire klei)
Het komt voor dat bodems zeer sterke variaties vertonen in profielontwikkeling. In
die gevallen wordt een groepering van verschillende profielontwikkelingen
aangeduid. Voor deze groeperingen worden hoofdletters gebruikt.
..B
profielontwikkelingsklassen
..a+..b
..C

profielontwikkelingsklassen

..c+..f

..F

profielontwikkelingsklassen

. . b tot . . f

..G

profielontwikkelingsklassen

..b+..g+..h

..P

profielontwikkelingsklassen

..p+..x

Relatie met hotspots: de relatie tussen profielontwikkeling en hotspot is complexer
en vragen vaak wat meer ervaring voor interpretatie. Enkele veralgemeningen:
•
•
•
•

Bodems met profielontwikkeling a, b en c hebben meestal het meeste van
hun organische stof in de bovenste horizont van het profiel
Bij bodems met profielontwikkeling f of g kan op grotere diepte opnieuw
een aanrijkingshorizont voorkomen (podzolisatie).
Profielontwikkeling m zijn plaggenbodems. Het zijn oude landbouwbodems
die een aanrijking aan koolstof hebben tot een diepte van minstens 50 cm.
Profielontwikkeling p heeft te maken met verplaatst materiaal aan hellingen
(colluvium) of in valleibodems (alluvium). Hier kan begraven bodemkoolstof
voorkomen.

Veldbepaling: een goeie start om meer over bodemtypes in vlaanderen te leren is het
document ‘De grote bodemgroepen van Vlaanderen’ door Stefaan Dondeyne. Dat
kan
je
downloaden
via
researchgate: https://www.researchgate.net/publication/277017286_De_grote_bod
emgroepen_van_Vlaanderen_Kenmerken_van_de_Reference_Soil_Groups_volgens_
het_internationale_classificatiesysteem_World_Reference_Base

o

Aanduidingen die wijzen op de aanwezigheid van veen:
Hoewel het bij het opstellen van de bodemkaart niet de bedoeling was om de
hoeveelheid veen in een bodem exact in kaart te brengen, zijn er wel heel wat
aanwijzingen waarop je kan letten. Op die plaatsen is de kans voor het aantreffen
van een hotspot heel hoog.
V

de bodem bestaat voornamelijk uit veen

v. . .

in het profiel is veen aanwezig, meestal binnen de 75 cm. Als het
veen zich dieper bevindt staat de letter soms tussen haakjes (v)… of
staat er een streepje tussen de letter en de kernserie: v-… (veen op
wisselende diepte).

...v

profiel met veenbijmenging (<30% organisch materiaal)
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. . . (v) een oppervlakkige veenbedekking, meestal op sterk gleyige of
gereduceerde gronden met of zonder profielontwikkeling

Relatie met hotspots: de kans op het aantreffen van een hotspot is hoog als
er zich (nog) ergens veen bevindt in het gebied
Veldbepaling: veen is een donkerbruin tot zwart materiaal dat hoge
hoeveelheiden organische stof en weinig minerale deeltjes bevat.
Vaak smeert het donkerbruin uit tussen je vingers. Als het veen nog
in goede staat is heeft het een laag soortelijk gewicht en kan je er
plantenresten in herkennen. Afbrekend veen kan soms een sterke
zwavelgeur hebben (rotte eieren).
2

De tweede stap van het inschatten van de bodem organische koolstof, is het op terrein gaan
en het uitvoeren van een boring. Dit kan met zowel een gutsboor als met een edelmanboor.
De diepte van de boring is afhankelijk van tot hoe diep de koolstofstock in de bodem
ingeschat moet worden. Wij raden aan om minimaal tot 1 m diepte te boren (30 cm en 1m
zijn standaarddieptes volgens het IPCC klimaatpanel).
De bodem en daarmee de bodem organische koolstof zijn niet homogeen verdeeld. Er
komen verschillende lagen of horizonten in voor. De meest voorkomende horizonten in
België zijn:
A: Bovenste horizont van de bodem, bevat veel organisch materiaal afkomstig van de
vegetatie.
E: Eluviatie- of uitlogingshorizont. Door de neerslag zijn er componenten uit deze laag
gespoeld.
B: Aanrijkingshorizont of inspoelingshorizont. Accumulatie zone van organisch
materiaal, mineralen en anorganische chemicaliën die uit het E-horizont gespoeld
zijn.
C: Restanten van het onverweerde moedermateriaal, het oorspronkelijke materiaal
waarin de bodem gevormd is.
R: Onverweerd moedermateriaal
Als de bovenste 40 cm van de bodem voor meer dan de helft uit organisch materiaal bestaat
langs het mineraal materiaal spreken we van een veengrond of Histosol. Deze bodems
worden gekenmerkt door een hoge koolstofstock. De andere, meer minerale bodems,
kunnen geanalyseerd worden door de ‘Munsell soil colour chart’, zie stap 3.

3

Het staal, bekomen door de boring op terrein, kan dan geanalyseerd worden op het
koolstofgehalte aan de hand van de kleur van de bodem. De bodem organische koolstofstock
zit namelijk omvat in het organisch materiaal van de bodem. Dit organisch materiaal is veelal
donkerder gekleurd dan de mineralen. Het Munsell kleur systeem kan dus gebruikt worden
om de hoeveelheid bodem organisch koolstof in te schatten (Jahn, Blume, Asio, Spaargaren,
& Schad, 2006). Tabel 13 geeft een inschatting van de hoeveelheid organisch materiaal in
vochtige grond weer. Hierbij staan de kleuren en munsell waardes weergegeven. Deze tabel
kan op terrein gebruikt worden en moet per laag (horizont) worden uitgevoerd door de kleur
van de bodem te vergelijken met de kleurvlakjes in het boekje. Ze is gebaseerd op de ‘FAO
Guidelines for soil description’. Opgelet, de tabel geeft het % organisch materiaal weer, niet
het % organische koolstof (ruwweg is %OC ongeveer de helft van %OM). Voor het berekenen
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van stocks zijn bovendien nog extra gegevens over het soortelijk gewicht nodig van de
bodem, die wat moeilijker te bepalen zijn. Wel mag men ervan uitgaan dat hoe lager de
munsellwaarde ‘value’ is, en hoe dikker de horizont(en) met lage munsellwaarden, hoe
groter de kans wordt op het voorkomen van een hotspot.
Tabel 13: Een inschatting van de hoeveelheid organisch materiaal in vochtige bodems volgens de ‘Munsell soil colour
chart’
Kleur

Munsell
code voor
*
‘value’

Hoeveelheid organisch materiaal (%) in
vochtige bodems
Zand
Lemig zand,
Leem,
licht
Klei,
zandleem,
Zware klei
zandleem

Hoeveelheid organisch materiaal (%) in droge
bodems
Zand
Lemig zand,
Leem, Klei,
licht
Zware klei
zandleem,
zandleem
< 0,3
< 0,5
< 0,6
0,3 - 0,6
0,5 – 0,8
0,6 – 1,2
0,6 - 1
0,8 – 1,2
1,2 – 2
1 – 1,5
1,2 - 2
2-3
1,5 - 2
2-4
3-4
2-3
4-6
4-6
3-5
6-9
6-9
5-8
9 - 15
9 – 15
8 - 12
> 15
> 15
> 12

Licht grijs
7
Licht grijs
6,5
Grijs
6
Grijs
5,5
< 0,3
Grijs
5
< 0,3
< 0,4
0,3 – 0,6
Donker grijs
4,5
0,3 – 0,6
0,4 – 0,6
0,6 – 0,9
Donker grijs
4
0,6 – 0,9
0,6 – 1
0,9 – 1,5
Zwart grijs
3,5
0,9 – 1,5
1-2
1,5 – 3
Zwart grijs
3
1,5 - 3
2-4
3 -5
Zwart
2,5
3-6
>4
>5
Zwart
2
>6
* Munsell kleurencodes worden weergegeven als ‘hue value/chroma’. Bij een munsellcode van ‘7.5YR 3/4' is de hue 7.5YR,
de value 3 en het chroma 4. In de meeste kleurenboekjes staat de value links van het blad, van boven (licht) naar beneden
(donker).

Het staal kan ook zelf aan de hand van een ‘Munsell soil colour chart’ kleurenboekje
geanalyseerd worden, door de kleur van de bodem te vergelijken met de kleurvlakjes in het
boekje. Hiervoor moet men in het bezit zijn van zo’n boekje. De nederlandse firma
Eijkelkamp
bijvoorbeeld
biedt
deze
boekjes
aan
(https://www.eijkelkamp.com/producten/veldmeetapparatuur/kleurenidentificatieboekvoor-grond.html). Iets goedkoper is het pocketboek ‘The Globe Professional Soil Color Book’
dat je bijvoorbeeld via Amazon.com kan bestellen. Er zijn ook smartphone apps beschikbaar.
Dat werkt meestal minder goed omdat smartphones een verlicht scherm hebben, maar het
kan een alternatief zijn voor wie (nog) geen boekje heeft. Een instructievideo over hoe de
bepaling
uit
te
voeren
is
terug
te
vinden
via
deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=N6doCSP8T7I
4

Om een meer exacte inschatting te verkrijgen van de bodem organische koolstofstock in een
bepaald terrein, wordt als laatste stap aangeraden om een specifieke analyse te laten
uitvoeren door een onderzoeksinstelling zoals KU Leuven of INBO, of een commercieel labo.
Hierbij worden er bodemstalen genomen die in een labo geanalyseerd worden op de
hoeveelheid koolstof.
o Contactpersonen: Karen Vancampenhout (KU Leuven), Bruno De Vos (INBO) of
Suzanna Lettens (INBO).
Een belangrijk aandachtspunt is dat eigen resultaten van terreinbeheerders over het inschatten van
de bodem organische koolstof best worden bewaard. Hoe meer observaties, hoe beter meestal het
inzicht wordt over het bodempotentieel. Tijdens de terreinbezoeken werd duidelijk dat
terreinbeheerders met veel ervaring hun terreinen vaak al erg goed kunnen inschatten. Die kennis
moet zeker kunnen worden doorgegeven en gedeeld met minder ervaren collega’s. We raden aan
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om alle eigen bodemwaarnemingen (en eventuele labo-analyses) bij de gegevens die het beheerplan
ondersteunen te voegen.
Indien er metingen worden uitgevoerd raden we aan om het C-MON protocol van INBO te volgen.
Een belangrijk struikelblok bij het uitvoeren van deze studie waren namelijk verschillen tussen
gebruikte methodologieën, waardoor vergelijken van gegevens moeilijk of onmogelijk werd. Door
het C-MON protocol te gebruiken kunnen de gegevens vergeleken worden met monitoringsgegevens
op Vlaams niveau. De resultaten kunnen worden doorgegeven aan INBO.
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Discussie & Conclusies
Modellering (WP 1.1 en WP 1.3)
In deze studie zijn bestaande datasets voor het inschatten van de bodem organische koolstofstock in
Vlaanderen onderzocht. Deze waren de GSOC stock map zoals beschikbaar op DOV en de
ontwikkelde Digital Soil Mapping modellen van Ottoy, De Vos, et al. (2017); Ottoy et al. (2016); Ottoy,
Van Meerbeek, et al. (2017). Hiermee werd er een eerste inschatting gemaakt van de
koolstofvoorraad in ANB terreinen en de mogelijke koolstofhotspots. Hieruit bleek dat er voor beide
modellen slechts weinig data beschikbaar waren voor natuurterreinen. Vooral open natuur (i.t.t. bos)
ontbreekt. Voor de GSOC map leidt dat tot blinde vlekken (geen data) in de ANB terreinen.
De Digital Soil Mapping modellen werden nadien verfijnd. Dit gebeurde aan de hand van 521
bijkomende profielen, waarvoor een nieuwe dataset gecompileerd werd uit eerder onderzoek
uitgevoerd door de projectpartners. Dit leverde een verdubbeling op van de data waarmee het
model gerund wordt. Verder kwam de aanvullende informatie over de hoogste (GHG) en laagste
(GLG) grondwaterstanden uit de Vlaanderen-dekkende ECOPLAN-dataset (Staes, 2016), Vlaanderen
dekkende informatie over het landgebruik uit de Biologische waarderingkaart (BWK) versie 2018
(Vriens et al., 2011), informatie over het bodemtype van WRB RSG en de informatie over de textuur
van de bodem van de Belgische Bodemkaart. Met een R² adj waarde na (10-fold) cross-validatie van
0.58 bleek het model in staat om de variatie in de training data te verklaren. Het verfijnde model
schatte voor de ANB domeinen (ca. 87000 ha) de totale bodemkoolstofstock tot 1 m diepte op 21,5
Mt C of gemiddeld 24.8 kg C/m².
Er zijn echter wat bemerkingen het vermelden waard over het verfijnde model. De 521 bijkomende
profielen data zijn niet evenwichtig verspreid doorheen heel Vlaanderen en tussen habitattypes. Ze
lagen vaak in clusters (zie Figuur 9) en bepaalde landeenheden kwamen maar één keer voor. Zo zijn
er een heel aantal data afkomstig van de Zwarte Beek vallei, maar waren de gegeven van de overige
valleisystemen beperkt. Er waren ook meer data in het oosten dan in het westen van het land. Om
het model in de toekomst meer voorspellingskracht te geven is het aangeraden om nog meer en
beter verspreide profielen te verzamelen. Ook bleek het opstellen van de dataset met nieuwe
profielen een hele klus, omdat de analytische data uit de verschillende profielen op een andere
manier werden ingezameld, geanalyseerd of weergegeven. Niet vergelijkbare gegevens moesten
worden uitgesloten. Daarom raden we aan om een standaardmonitoringsprotocol te handhaven,
bijvoorbeeld het C-MON protocol, zodat data in de toekomst vergelijkbaar zijn en correcter kunnen
worden getoetst aan referentiewaarden. Tenslotte moet er opgemerkt worden dat
koolstofvoorraden in strooisellagen niet zijn opgenomen in het model, hoewel deze – zeker in bossen
en heideterreinen- heel aanzienlijk kunnen zijn, maar anderzijds ook vrij labiele pools zijn.

Signaalkaart en risicokaart (WP 1.3)
Een eerste uitdaging bij het maken van de signaalkaart was beslissen welke landeenheden hotspots
zijn en welke niet. Gezien hotspots vooral relatief gedefinieerd zijn (hoog koolstofgehalte in
vergelijking met de rest van het landschap) gebruikten we de verhouding van de koolstofvoorraad
van de landeenheid met het gemiddelde op schaal Vlaanderen en met de gemiddelde voorraad van
het ecodistrict waarin de landeenheid gesitueerd is. Een hotspot heeft een C gehalte van > 125% van
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het gemiddelde niveau voor Vlaanderen of het ecodistict. Het oppervlakteaandeel hotspots is hier
hoger wanneer ze gedefinieerd worden op Vlaams niveau (11,3 %) in plaats van op het niveau van de
ecodistricten (10,5 %). Met een andere definitie verandert de kaart uiteraard. Ook kan een andere
schaal gebruikt worden dan Vlaanderen of het ecodistrict. Een hotspot kan zo ook een zeer klein of
eerder een groot gebied innemen. Kleinere hotspots zijn over het algemeen moeilijker beheerbaar/te
beschermen dan grotere aangezien kleine hotspots veel meer onderhevig zijn aan invloeden van
omringende percelen. Ook wordt op kleinschalige hotspots vaak minder snel de focus gelegd.. Toch
kunnen deze gebieden enorme hoeveelheden ondergrondse koolstof bevatten (en ook vrijstellen) en
is het dus aangeraden deze niet uit het oog te verliezen. Daarom is het aan te raden de
signaalkaarten ook vooral samen te interpreteren met de kaarten van de voorspelde C stocks tot 1 m
diepte. .
Ook moet worden benadrukt dat deze signaalkaart slechts een begin is, die gebieden tracht aan te
duiden waar de kans groter is om een hotspot in werkelijkheid aan te treffen. Ondanks een
verdubbeling van het aantal datapunten in natuurgebied in dit project, is de datadensiteit nog steeds
te laag. Een betere (gerichte) monitoring, meer terreinwaarnemingen (zie WP 1.5), een gemakkelijke
inzameling en bewaring van nieuwe data en regelmatige updates van de signaalkaart kunnen de
kracht van deze tool bij het bestrijden van de klimaatverandering in de toekomst gevoelig
verbeteren.
De risicokaart moet een eerste inschatting maken welke hotspots eerder stabiel, en welke eerder
instabiel zijn. Voor die kaart werden alleen factoren in rekening genomen die belangrijk waren
volgens het model, waarvoor gebiedsdekkende kaarten bestaan en die op korte of middellange
termijn veranderlijk zijn. Daardoor bleven alleen verandering van vegetatietype en verdroging over.
Gezien verandering van vegetatietype een beheerbeslissing is, wordt verwezen naar het
beoordelingskader (perceel 2). De risicokaart gaat dus vooral uit van verdrogingsgevoeligheid en
gebruikt hiervoor de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) zoals beschreven in de Ecoplan
dataset. Een betere datalaag van de actuele waterstand, bijvoorbeeld op basis van het Watina+
meetnet, kan deze kaart nog sterk verbeteren. Uit het terreinbezoek in Ravels blijkt bijvoorbeeld dat
punt 2 nu veel natter is dan bekend uit de watergegevens, door een wijziging in de grachten. Een
hotspot was er aanwezig maar werd daardoor niet voorspeld. Meer gedetailleerde
grondwatergegevens bestaan wel gefragmenteerd, maar zijn niet geconsolideerd in één datalaag
voor geheel Vlaanderen. Navraag bij VITO (Remote Sensing) leerde dat er enkel data van
rechtstreekse inschattingen beschikbaar is op lage resolutie (>1 km). Er wordt onderzoek gedaan om
vanuit Sentinel 1 (+/- 10m) bodemvocht te schatten, en KU Leuven werkt aan algoritmes ter
verbetering van de bodemvochtschattingen. Het samenstellen van dergelijke dataset viel echter
buiten het doel van dit bestek.
Uit het verfijnde model werd een drempelwaarde voor de GHG vastgesteld op 50 cm onder
maaiveld. Hotspots waar de GHG minder is dan 50 cm diepte zijn verdrogingsgevoelig en hebben dus
een verhoogd risico op C lekken. Wanneer er voor de definitie van hotspot het Vlaamse gemiddelde
gebruikt wordt, dan is ca 70% (6768 ha) van de geïdentificeerde hotspots verdrogingsgevoelig, op
ecodistrictsniveau is dit 65 %. Deze cijfers wijzen op het enorme belang om natte natuur nat te
houden en het potentiële gevaar van (langdurige) droogteperiodes. De impact van deze ‘drought
events’ op de aanwezige koolstof stocks is momenteel nog totaal onbekend.
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Validatie met bijkomende terreinmetingen (WP 1.4)
Met bijkomende terreinbezoeken en metingen werd de voorspellende kracht van de kaart voor het
koolstofgehalte en voor de aan- of afwezigheid van hotspots nagegaan.

Voor het domein Ravels waren de voorspellingen aanvaardbaar. De datadensiteit achter het model is
dan ook het grootste in de Kempen. Over het algemeen werden de bodemkoolstofstocks wel
overschat door het model, vermoedelijk omdat er in de trainingsdata voor natte profielen veel meer
gegevens zijn uit floodplains en beekrivieren. Een betere spreiding van de trainingsdata kan hierbij
een uitkomst bieden. Een hotspot werd gemeten maar niet voorspeld in punt 2. Terreinobservaties
tonen aan dat het punt nu ook veel natter is dan aangegeven op de kartering. Het aangrenzend
perceel werd wel als een hotspot geïdentificeerd. Voormalige elementen zoals verwaarloosde
rabatten hebben wel een effect op de bodemkoolstof (beginnende vervening in de grachten), maar
zijn niet gekarteerd. Een predictor die rekening houdt met de aanleg van de rabatten (begraven
bodems en verplaatsing organisch materiaal) dient ontwikkeld te worden en in het model ingebracht
te worden. Dat kan op basis van het digitaal hoogte model (DHMII).
De voorspellingen voor de ijzerbroeken waren weinig accuraat, en in 5 van de 6 punten werd de
hoeveelheid bodemkoolstof zeer sterk onderschat. In de profielboringen werden bijna overal resten
van uitveningen aangetroffen, of ongekende veenlagen in de ondergrond. Op de bodemkaart zijn de
aanwezige veenlagen niet altijd accuraat weergegeven en over hun huidige toestand is weinig
bekend, waardoor het model er geen rekening mee hield. Door de aanwezigheid van verveende
boomstammen werden uitzonderlijk hoge koolstofstocks vastgesteld (> 100 kg C/m²) wat wijst op
super-hotspots (een van de hoogste waarnemingen ooit voor Vlaanderen). Specifiek voor het
poldergebied dienen specifieke predictoren ontwikkeld te worden op basis van alle beschikbare
gegevens (geologische boringen, historische gegevens over inpolderingen en waterbeheer, …) om
deze omvangrijke hotspot nauwkeuriger te kunnen inschatten.
De waarnemingen onderstrepen sterk het grote belang van venige en valleibodems voor een
klimaatvriendelijk natuurbeheer. Enkel punt 6 (Eversam bos) had een lagere waarde dan voorspeld,
en in de bodem werd een sterke anthropogene verstoring (ophoging, resten van bebouwing of
aangevoerd puin) vastgesteld die niet op de kaarten gedocumenteerd stond. Dergelijke ‘frozen
incidents’ tonen aan dat het belangrijk is om bodemverstoring zoveel mogelijk te vermijden in
natuurgebieden, om koolstofverliezen tegen te gaan. De aanwezigheid van verveende stammen was
ook niet gekend. Die zouden uiteraard ook beter in de bodem bewaard blijven. Om het
voorspellingsmodel te verbeteren dienen dus anthropogene verstoringsfactoren (historische
bewoning, wegen, storten, vergravingen, etc) op de één of andere manier ingebracht te worden.

Voor de Scheldemeersen zijn de voorspellingen voor de eerste drie staalnamepunten vrij accuraat.
Punt 4 stond als mogelijke hotspot op de signaalkaart, maar op het terrein was een ophoging
aanwezig die gebeurd was na het samenstellen van de bodemkaart. De gemeten waarde was dan
ook maar ongeveer de helft van de voorspelde waarde. Op punt 5 en 6 werd een hotspot voorspeld
maar niet aangetroffen. De boorgegevens tonen echter wel venig mineraal materiaal in de
ondergrond. Vermoedelijk zijn de bodemcondities hier gunstig voor het voorkomen van veen, maar is
het niet (meer) aanwezig. Opvallend was ook de overschatting van het model voor de koolstofstocks
onder bos.
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Voor Kamp van Beverlo waren de resultaten variabel. Punt 1 (Arenosol), punt 2 (voormalig stuifduin)
en punt 4 (laagveen over aanzienlijke diepte) sluiten goed aan bij wat op basis van de bodemkaart
kan worden verwacht, al is de gemeten stock in punt 1 wel lager dan verwacht. Dat heeft
hoogstwaarschijnlijk te maken met de verstoring bij het recente heideherstel. De hotspot in punt 4
werd goed voorspeld, al is de werkelijke stock nog veel groter dan de voorspelde. In de andere
venige meetpunten werd de stock dan weer overschat: in punt 5 is enkel de bovenste 5 cm (nog)
venig. Punt 6 blijkt dan weer meer veen te bevatten dan verwacht (niet voorspelde hotspot). De
onzekerheid die wordt geïnduceerd door een slechte kennis van het voorkomen en de toestand van
veenlagen in de ANB terreinen wordt dus ook bij deze site geïllustreerd. Net zoals in punt 1 is in punt
3 de stock onder de heidevegetatie lager dan verwacht, mogelijk ook door verstoring bij
heideherstel. Omvormingsmaatregelen of onderhoudsmaatregelen als plaggen en chopperen zijn
nodig om de antropogene nutriëntenaanvoer te mitigeren, maar helaas wordt naast nutriënten ook
koolstof mee afgevoerd. Dat kan niet altijd worden vermeden, maar misschien wel beperkt door
aanpassingen van de gekozen techniek (zie beheerkader), en uiteindelijk, door het terugdringen van
de emissies. Zware verstoringen als het uitfrezen van stronken moeten zoveel mogelijk worden
vermeden.
In Zoniën werd gefocussed op de droge valleien, om bijkomend na te gaan of die inderdaad als
hotspot mogen worden beschouwd (punten 1-4). Meestal werd het koolstofgehalte door het model
zwaar overschat (soms meer dan het dubbele), en werden er op het terrein geen hotspots
aangetroffen. Wel valt een heel grote variatie in metingen op tussen de punten, hoewel ze in
gelijkaardige terreinsituaties voorkomen. Colluviale systemen zoals deze zijn enerzijds slecht
vertegenwoordigd in de trainingsdata, en worden sterk geaffecteerd door hellingsprocessen en
‘frozen incidents’. Die laatste zijn door hun onvoorspelbaarheid zowieso moeilijk te modelleren. Ook
hellingsprocessen zijn moeilijk in te bouwen in DTM modellen, omdat deze empirisch eerder dan
mechanistisch zijn. Meer gegevens zijn in die gevallen nodig om de voorspellingen te verbeteren. Het
heideherstelterrein heeft opnieuw de laagste koolstofgehaltes. Mogelijk herstellen deze zich nog in
de toekomst. Desondanks vallen de beperkte profielontwikkeling en de compactie op, die mogelijk
wijzen op sterke bodemverstoring bij de herstelwerken.

Samengevat kunnen we dan ook stellen dat de signaalkaart behoorlijk werkt voor plaatsen waar er
meer gegevens voorhanden zijn in de trainingsdata, en waar de aangetroffen koolstofstocks in de
bodems in lijn zijn met wat je op basis van de bodemkaart en vegetatie zou verwachten. Hoewel DSM
geen mechanistisch model is, kunnen er toch enkele grote trends worden afgeleid uit de vijf
bezochte gebieden die aangeven wat belangrijke redenen zijn voor een afwijking tussen de
voorspelde koolstofstocks en de reeël gemeten waarden. Een bias in de trainingsdata van het model,
niet gekarteerde elementen (onbekende veenlagen, gefossilizeerd & verveend hout, ongekende
veendiktes, geen gegevens over de huidige staat van het veen, niet-gekarteerde ophogingen, niet
gekarteerde antropogene verstoringen en vergravingen, historisch landgebruik, …), niet ingebrachte
data betreffende actuele grondwaterstanden en ‘frozen incidents’ (verstoringen).

Laagdrempelig protocol (WP 1.5)
Tenslotte werd in het rapport uitgelegd hoe je op basis van de bodemkaart, eenvoudige
terreinmetingen en het meten van de bodemkleur alvast een ‘educated guess’ kan doen over de
waarschijnlijkheid van het voorkomen van een hotspot (kwalitatief). Je kan het protocol ook
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gebruiken om op het terrein een evaluatie te maken van de landeenheden waar de signaalkaart een
hotspot voorspelt. Die gegevens en ideeën kunnen dan worden aangewend bij het uitwerken van
beheerplannen.
Om echter een kwantitatieve koolstofstock te bekomen, of om met zekerheid te kunnen zeggen of er
ook effectief een hotspot aanwezig is, zijn staalnames en laboanalyses nodig. Met het oog op
vergelijkbaarheid en eenvoudigere compilatie van datasets in de toekomst wordt aangeraden om
daarbij het C-MON protocol te volgen (INBO).

Toekomstig databeheer?
Uit de analyse van de GSOC kaart blijkt dat regionaal opgestelde datasets eerder zwak presteren in
het identificeren van koolstofhotspots in natuurgebieden, omdat die datasets niet opgesteld zijn met
als bedoeling om lokale hotspots in natuurgebieden op te sporen en omdat de focus eerder op
landbouw en bos ligt. Voor dit project werden dan ook extra datasets gezocht, vooral op basis van
bestaande geodatasets van de aanvragers die verzameld werden/worden in het kader van afgeronde
en lopende onderzoeksprojecten. Deze data waren sterk gefragmenteerd, en tot dusver niet
samengebracht.
Bij het verzamelen van die bestaande data, werd snel duidelijk dat de beschikbare datasets erg
heterogeen zijn, en verschillend in opzet en kwaliteit. Dat is logisch aangezien ze in het verleden met
uiteenlopende bedoelingen zijn samengesteld. Om alle data te verzamelen en toegankelijk te maken
voor later onderzoek, dringt een harmonisatie zich op. De opbouw van een databank of
databeheerkader viel buiten het doel van deze studie, maar kan kan worden uitgewerkt worden in de
vorm van een data management plan (DMP): een formeel document dat beschrijft hoe onderzoekers
voor, tijdens en na het onderzoek omgaan met de verzamelde data (e.g. definitie UGent,
https://www.ugent.be/nl/onderzoek/datamanagement/datamanagementplan). Naast de gemeten
waarden moet daarin ook informatie per meetpunt b.v. over het gebruikte protocol en
analysemethoden, bewaard worden. Ook de scripts voor pre-processing van de data, bijvoorbeeld
voor machine learning, kunnen in databanken worden bijgehouden, zodat nieuw onderzoek telkens
kan voortbouwen op voorgaand onderzoek.
Als werkinstrument kan een relationele databank zoals PostgreSQL met geografische uitbreiding
PostGIS handig zijn. Maar voor het uiteindelijke resultaat heeft het formaat minder belang, als lijkt
compatibilitiet met Geopunt een pluspunt. Relationele databanken zijn een handig hulpmiddel om
snel en efficiënt subsets samen te stellen die relevant zijn voor gericht onderzoek (b.v. enkel
natuurreservaten, enkel histosols, enkel bemonsteringsdiepte > 25 cm). Het kan bovendien een
interessante piste voor verder onderzoek zijn om attributen van polygonen (i.p.v. rasters) te
verwerken in het model. Op die manier is het mogelijk de meetdata te koppelen aan percelen
(polygonen) en hun perceelsnummers. De data kan dan verder verrijkt worden met extra attributen,
met name bijkomende predictors voor het C-gehalte van de bodem. Polygoonbestanden
(vectorbestanden) zijn ook nauwkeuriger, wat gezien het lokale karakter van de hotspots belangrijk
kan zijn. In een databanksysteem zoals PostGis kunnen deze vectorbestanden naadloos
samenwerken met raster (zoals bestaande bodemkaarten).
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Conclusie en aanbevelingen:
De signaalkaart in dit rapport is bedoeld als startpunt. Ze geeft weer waar – op basis van
gebiedsdekkende bepalende factoren – hoge bodemkoolstofgehaltes of hotspots zouden kunnen
voorkomen. Ze houdt echter geen rekening met slecht gekarteerde elementen (zoals dikte en staat
van veenpakketten, lokale variaties, …) anomaliën of “frozen incidents” zoals verstoringen, oude
rabatten of geblokkeerde grachten. Ook is de algemene datadensiteit voor bodemkoolstof in
Vlaanderen erg laag en ze vertoont een sterke bias, zeker in vergelijking met onze buurlanden. De
kaart moet dus nog aangevuld worden met extra gegevens, vooral in valleigebieden, open natuur en
veengebieden. Ideaal komen die uit een grootschalige en fijnmazige koolstofmonitoring volgens
wetenschappelijke protocollen zoals C-MON. Maar daarbovenop zal ook bijkomende informatie
nodig zijn bv aangaande de diepte en dikte van veenlagen, en de omvang (oppervlakte) van de
veengebieden, en moeten nieuwe predictoren ontwikkeld worden, bijvoorbeeld voor het voorkomen
van rabatten .
Met een eenvoudig veldprotocol kan op dit moment wel al een ‘educated guess’ gemaakt worden.
Verdere kennisopbouw en monitoring zijn derhalve cruciaal voor betere voorspellingen en dus ook
voor een beter beheer om de klimaatdoelstellingen te halen. De terreinkennis van beheerders kan
hierbij cruciaal zijn, en moet worden behouden en opgewaardeerd. Het bodemluik in beheerplannen
zou kunnen worden uitgebreid. Strooisellagen werden nu niet meegenomen in de modellen, hoewel
ze aanzienlijke hoeveelheden koolstof kunnen bevatten.
Op basis van onze gegevens heeft naast beheerkeuzes de verdroging het meeste impact op de
stabiliteit van hotspots in de toekomst. Bijna 70% van de door het huidige model aangegeven
hotspots vertonen een risico op verdroging. De impact en snelheid van verdroging van natte natuur
en het risico op C-lekken door droogteperiodes is een groot kennishiaat en dient dringend
onderzocht te worden. Ook werd duidelijk dat de ANB terreinen vaak erg versnipperd voorkomen, in
het bijzonder in de open valleigebieden. Dit is een mogelijk struikelblok voor toekomstig
klimaatvriendelijk beheer.
Wat betreft aanbevelingen voor het beheer wordt uit internationaal onderzoek steeds duidelijker dat
koolstofopslag in de bodem niet duurzaam kan gebeuren via eenmalige ingrepen, maar dat ‘constant
care’ noodzakelijk is (e.g. J. Lehmann, Wageningen Soil Conference 2019). Koolstofverliezen door
LULUCF wordt dan ook wel eens een ‘slowly unfolding disaster genoemd’. Ook blijkt uit
internationaal onderzoek naar landfuncties dat ecosysteemdiensten zoals bodemkoolstofopslag niet
overal in even grote mate kunnen worden gerealiseerd. Met behulp van de in dit rapport opgestelde
kaarten kunnen terreinbeheerders echter een eerste afbakening maken van de zones binnen hun
terrein waar een koolstof-bewust beheer het meeste impact zal helpen.
Uit het model en de terreinobservaties bleek duidelijk het verpletterende belang van veen en
valleibodems. Die moeten in een koolstofvriendelijk natuurbeheer prioriteit krijgen, beter gekarteerd
worden en er moet gedacht worden aan actieplannen om lekken bij droge periodes te vermijden.
Enkele beheerders zijn daar in Vlaanderen al mee bezig (vb. De Zegge, Zwarte Beek, Landschap De
Liereman). In een breder perspectief kan ook het beschermen van veenvoorraden in het buitenland
meegenomen worden, door het gebruik van veengebaseerde producten te herbekijken.
Ook is het duidelijk dat bodemverstoringen veelal een nefaste impact hebben. Ze moeten zo veel
mogelijk worden vermeden -zeker in vermoedelijke hotspots- en indien dat niet mogelijk is moet
voor een techniek met zo weinig mogelijk verstoring gekozen worden (zie beheerkader). Stronken
frezen of gefossiliseerd hout bovenhalen is nefast in vrijwel alle bodems en moet worden vermeden.
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Ontgrondingen om eutrophiëring te resetten of om te bodems te verschralen moet ook kritisch
worden bekeken in het licht van substantiële koolstoflekken. In een breder kader moet ook gekeken
worden naar antropogene emissies: de nood aan verstoring in natuurgebieden wordt immers minder
als vermestende emissies kunnen worden teruggedrongen.
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