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Hoeveel weegt een boom?

• Bovengrondse biomassa is meest visueel
➢Above-ground biomass (AGB)

• Biomassa van de volledige boom?



Waarom?

• Belangrijke parameter
➢Bosbouw

➢Monitoring

➢Onderzoek

➢Koolstof opslag en dynamiek 

in bossen



Koolstofopslag

• AGB is cruciaal voor het opvolgen van mitigatie en compensatie 
projecten

• UNFCCC landen (waaronder België) moeten jaarlijks broeikasgas 
rapporten indienen



Hoe?

• Letterlijk wegen: ‘destructive harvesting’

• Nadelen:
➢Arbeidsintensief

➢Traag

➢Destructief!

• Problemen nemen toe bij grotere bomen



Allometrische modellen

• Werken met allometrische
vergelijkingen
➢Biomassa linken aan makkelijker te 

meten parameters

• AGB kan vervolgens niet-destructief 
geschat worden voor andere, 
gelijkende bomen

• In België: volume tabellen van 
Dagnélie



Problemen rond huidige modellen

• Kleine, homogene datasets

• Klein grootte bereik

• Bias naar kleinere bomen

• Gebruik buiten de geplande

doeleinden

Drie zomereiken uit het noorden van het VK



Veranderingen in bosbeheer

• Aandeel monoculturen neemt af
➢Meer structurele diversiteit

• Meer inzet op natuurlijke processen
➢Toename in veteraanbomen

➢Toename dood hout

Condities waar huidige modellen het 

meeste falen

Historische kastanje in Bosland (Pelt)



Nieuwe modellen?

• Fundamentele problemen in huidige modellen,

uitvergroot door veranderingen in bosbeheer

Tijd voor nieuwe modellen:
➢Dekken het volledige grootte bereik van verschillende soorten

➢Beter gekende fout/onzekerheid

• Nood aan veel training data, op een veel grotere schaal!

MAAR problemen rond destructive harvesting blijven 



Terrestrial Laser Scanning

• LiDAR techniek
➢Afstand wordt bepaald via de reistijd van een

laserpuls

• Output: een puntenwolk



Terrestrial Laser Scanning

• Meerdere locaties nodig om bomen 
compleet te bemonsteren

• Twee scan posities op elke locatie

• Meestal plots in een grid patroon

Standaard scan patroon

‘Tilt’ positie

‘Upright’ positie



Puntenwolk

• Verzameling punten met 
x,y,z coördinaat

• Nog geen fysieke 
betekenis

• Model nodig!

Puntenwolk met de zelfde kastanje in pelt



Een boom 3D reconstrueren

• Individuele bomen uitknippen

• Boom reconstrueren:
➢cylinders



Credit: Markku Akerblom



Hoe accuraat is deze methode?

• Verschillende studies rapporteren

duidelijke overeenkomsten tussen

TLS biomassa en referentiewaarden

• Onzekerheid rond de

houtdensiteit

Calders et al., 2015



BEAMS project

• Veldwerkcampagnes in West-Europe (België, VK, 
Duitsland, Frankrijk)

• 5 doelsoorten:
➢Eik (Q. sp.)

➢Beuk (F. sylvatica)

➢Berk (B. sp.)

➢Esdoorn (A. pseudoplatanus)

➢Den (P. sylvestris)

• Zo compleet mogelijke grootte bereik 
bemonsteren in verschillende regio’s



Grote Hof - Hobos

• Eerste plot van het project

• 45x45 m plot

• Historische beuken

• Zeer mature berken

• Eik en den aanwezig



Grote hof - Hobos

45 x 45m plot, bovenaanzicht puntenwolkPuntenwolk uit één tilt scan (perspectief scanner)



Grote hof - Hobos



Grote hof - Hobos
DBH = 0,24 m
H = 16,4 m
V = 1,2 m³

DBH = 0,50 m
H = 24,3 m
V = 12,2 m³

DBH = 0,72 m
H = 21,8 m
V = 15,7 m³

DBH = 0,77 m
H = 23,0 m
V = 16,0 m³



Outlook

• Nieuwe allometrische modellen voor boomvolume/biomassa
➢BEAMS project

• Houtdensiteit?

• Hoe kunnen we bovengrondse biomassa converteren naar totale 
biomassa?
➢Nood aan betere kennis rond biomassa in de wortels
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