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Nemen oude bomen meer of minder CO2 op dan jonge 

bomen? 

Jan Engelbregt, 16 november 2022 

 

Het antwoord op bovenstaande vraag is eenduidig en simpel, toch duikt de 

vraag steeds weer op en ontstaat soms zelfs felle discussie. Zoals kortgeleden 

met PWN. 

Die discussie gaat niet over de in bomen opgeslagen hoeveelheden koolstof  en 

stikstof. Het staat buiten kijf, dat hoe ouder de boom is, hoe groter de massa. 

Die massa is ontstaan door vastleggen van  

koolstof en stikstof. Waar de discussie wel steeds weer over gaat, is of het CO2-

opname-vermogen van bomen kleiner of groter wordt naarmate ze ouder 

worden. De vraag is dus of je met kappen van volwassen bomen en herplanten 

van evenveel jonge bomen, de CO2-opname groter of kleiner maakt. 

 Schade in de Schoorlse Duinen na een stortbui: door dunnen worden de duinen gevoeliger voor 

erosie. (foto JE) 
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Op welke leeftijd is een boom volwassen?

De leeftijd die een boom (onder 

normale omstandigheden) van 

nature kan bereiken, is per soort 

heel verschillend. Populieren circa 

30 jaar. Zeedennen en zwarte 

dennen meer dan 100 jaar, er 

bestaan exemplaren die ouder zijn 

dan 400 jaar. Eiken kunnen 

honderden jaren oud worden. Er zijn 

olijfbomen van meer dan 2.000 jaar 

oud. De leeftijd waarop een boom 

volwassen is, kun je zien als de 

leeftijd waarop de lengte minder 

hard gaat groeien, of de leeftijd 

waarop de boom levensvatbaar 

zaad produceert. In figuur 1 wordt 

de volwassen fase de “boomfase” 

genoemd. De lengte van de boom 

neemt in deze fase nog wel toe, 

maar dat gaat steeds langzamer, tot 

aan een maximum lengte die per 

soort verschillend is. 

De leeftijd van de eik in onze 

voortuin wordt geschat op 250 jaar. 

De boom is duidelijk volwassen, 

maar groeit nog elk jaar 

een flink stuk. In de 

hoogte, in de breedte van 

de kruin en in de dikte van de stam. 

Voor die groei zijn water, koolstof, 

kalk, stikstof en andere mineralen 

nodig. Als er licht valt op het 

bladgroen, neemt het blad CO2 op 

uit de lucht, die door fotosynthese 

in het bladgroen wordt gebonden 

tot suiker. Zo haalt de boom het 

grootste deel van de benodigde 

koolstof binnen. De andere stoffen 

haalt de boom uit de grond. Elke 

boom die beschikt over bladgroen 

(in blad of in naalden) doet dat. Elke 

levende boom legt dus CO2 vast. De 

hoeveelheid suiker die de boom kan 

maken bepaalt hoeveel de boom 

kan groeien. De groei is te meten: 

hoeveel is de toename van lengte, 

kroonbreedte en/of stamdikte. Een 

groot deel van de uit CO2 gemaakte 

suiker, wordt voor lange termijn 

door de boom vastgelegd in de 

vorm van hout. Een klein deel van 

de suikers wordt voor kortere duur 

gebruikt, namelijk voor het maken 

van naalden of bladeren. 

  

 

 

Kap uitgevoerd door PWN 

in het NH Duinreservaat . 

(foto D. Pruis) 
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Terug naar de vraag: meer of minder CO2-opname op latere leeftijd?

In onze eik wordt al 250 jaar CO2 

opgeslagen. Werd meer, of juist 

minder CO2 per jaar vastgelegd toen 

de boom nog jong was? 

Het korte antwoord is: jonge bomen 

leggen veel minder CO2 vast dan 

oude bomen. Wil je een toelichting, 

lees dan verder. 

 

Groei van de houtmassa is evenredig aan opname van CO2.

De hoeveelheid CO2 die een boom 

per jaar (voor lange termijn) opslaat, 

zie je in de boom terug als groei van 

het hout. De toename van de  

stamdikte in een bepaald jaar is een 

goede maatstaf voor de aanwas van 

biomassa van de boom, en dus voor 

de hoeveelheid CO2 die de boom dat 

jaar heeft opgeslagen. Als je de stam 

doorzaagt, kun je aan de jaarringen 

zien wat goede en slechte jaren 

waren, want elk jaar maakt de boom 

een nieuwe ring aan de buitenkant 

van het hout. Hoe gunstiger de 

omstandigheden, hoe dikker de 

jaarring.  

 

Aan de jaarringen kun je de CO2-opname aflezen.

De binnenringen worden door de 

boom een beetje in elkaar geperst, 

maar dat persen speelt nog geen 

grote rol in de buitenste ringen. De 

oppervlakte van de buitenste ring, 

maal de lengte van de stam is de 

aanwas van het huidige jaar. Omdat 

de buitenring altijd groter is dan de 

ringen erbinnen, zal (bij gelijke dikte 

van de ringen) de toename van dit 

jaar groter zijn dan die van vorig 

jaar. De opname van CO2 is dus (bij 

gelijke dikte van de ringen) groter 

dan vorig jaar. De boom blijft (bijna) 

zijn hele leven groeien en elk jaar 

wordt meer CO2 vastgelegd. Dat wil 

zeggen, als de omstandigheden het 

toelaten, dus als er genoeg voeding 

in de grond zit, als de samenwerking 

met andere bomen en planten goed 

verloopt en als de boom niet wordt 

belaagd door ziekten, schimmels en 

insecten. Wellicht groeit de boom 

niet meer in lengte (onze eik van 

250 jaar nog wel), maar hij/zij groeit 

zeker in stamdikte. 
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Lengte of dikte als maatstaf voor de CO2-opname? 

Hieronder, in figuur 1, zie je hoe 

douglas sparren zich in het 

Speulderbos bij Garderen 

ontwikkelden in de loop van 100 

jaar. Het plaatje heb ik ontleend aan 

“Bosecologie en Bosbeheer” van 

Den Ouden et al. Je ziet op het 

plaatje dat de jonge bomen dichter 

bij elkaar zijn getekend dan oude. 

Dat is expres zo door de tekenaar 

gedaan om in het plaatje een indruk 

te  geven van het aantal bomen per 

hectare: die neemt af in de loop van 

de tijd. Niet doordat bomen zijn 

weggelopen of spontaan zijn 

omgevallen, maar omdat in het 

betreffende bos op gezette tijden 

flink werd gedund. De overblijvende 

bomen konden zich daardoor sneller 

ontwikkelen. Zie ook 1). 

 

Zoals je in figuur 1, kunt zien, 

groeiden de bomen op latere 

leeftijd (bijna) niet meer in lengte, 

maar nog wel in stamdikte. In het 

Speulderbos werd op gezette tijden 

flink gedund. Dat had natuurlijk 

invloed op de CO2-opname-

capaciteit, daar kom ik verderop nog 

terug. Omdat het dunnen meestal 

om jonge bomen ging, kunnen we 

de invloed ervan hier (nog even) 

buiten beschouwing. 

 

  

Figuur 1:  Ontwikkeling van Douglas sparren in het Speulderbos  Garderen) 
(ontleend aan “Bosecologie en Bosbeheer” van Den Ouden et al, 2011) 
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Lengtegroei  

De ontwikkeling van de lengte van 

bomen zoals je die zag in figuur 1,  is 

in figuur 2 versimpeld weergegeven 

in de vorm van een grafiek. Zie 3) 

voor de gebruikte formule en de 

parameters.  

Omdat oude bomen nauwelijks  

meer in de lengte groeien, maar wel 

in dikte, is lengtegroei geen goede 

maatstaf voor de toename ven de 

biomassa van de boom. De grafiek 

(figuur 2) loopt redelijk in lijn met de 

constatering van Jansen et al (zie 7)), 

dat er vanaf ongeveer 50 jaar bijna 

geen lengtegroei meer is, omdat er 

nu in toenemende mate topsterfte 

optreedt. De kroonbreedte blijft 

volgens hun waarnemingen wel 

groeien en de stam blijft dikker 

worden. 
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Figuur 2: Ontwikkeling in de tijd van de lengte van bomen. 
(bepaald met de formule van Chapman-Richards) 
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Volumegroei 

De ontwikkeling van het volume (de 

biomassa) ziet er in grafiekvorm 

heel anders uit dan de ontwikkeling 

van de lengte. De volumegroei is 

hieronder weergegeven in figuur 3. 

 

Het effect van kap van volwassen bomen.

Kun je uit deze grafieken en de 

metingen in het Speulderbos 

afleiden dat dunning een goed idee 

is om de biomassa van een bos te 

laten toenemen? Daarbij gaat het 

niet om de groei van een individuele 

boom, maar om de hoeveelheid 

licht en de toegang tot voedsel die 

een boom tussen collega’s kan 

krijgen. Op die vraag kom ik daarom 

later terug.  

 

De natuurlijke CO2-cyclus. 

We gaan eens kijken wat het effect 

is op de opslag van CO2 als je een 

boom laat groeien tot hij vanzelf 

sterft en als je vervolgens de dode 

boom rustig laat staan of liggen in 

‘zijn’ bos.  

Ik gebruik daarvoor een ‘sprekend’ 

grafiekje uit het rapport “Modeling 

forest biomass” van prof. D. 

Smeulders.  

Figuur 3: Ontwikkeling in de tijd van de hoeveelheid biomassa. 
 voortbouwend op figuur 2, met gemiddelde jaarlijkse toename van de stamdiameter met 
3mm 
(NB de vastgelegde hoeveelheden CO2 en N2 nemen op dezelfde wijze toe met de leeftijd) 

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

vo
lu

m
e 

(m
3

)

levensjaar

volume ontwikkeling grove den



7 
 

In het onderstaande grafiekje (figuur 

4) is als voorbeeld de cyclus 

getekend van een populier met een 

verwachte levensduur van 25 jaar. 

De grafiek van prof. Smeulders laat 

de vastgelegde hoeveelheid CO2 

zien. Die lijn verloopt net zo, als de 

lijn voor de totale massa.  

Je kunt zien dat het oplopende 

begin van de grafiek (figuur 4) voor 

een populier, net zo’n verloop heeft 

als de ontwikkelingslijn in figuur 3, 

die was gemaakt voor een grove 

den. De vorm van de curve is voor 

alle bomen hetzelfde, maar de 

leeftijd  waarop het hoogste punt in 

de grafiek wordt bereikt, verschilt 

per soort. Dus voor een den 

verloopt de grafiek vergelijkbaar,  de 

top in de grafiek ligt dan echter bij 

(ruim) 100 jaar. Zie voor meer 

informatie de “Opbrengst tabellen” 

van Jansen et al  2). 

In het begin groeit de boom wel 

hard in de lengte, maar de toename 

van de massa is gering. Juist door de 

dikte-groei als de boom oud is, is de 

jaarlijkse massatoename groot. 

Zolang de massa toeneemt wordt 

steeds meer CO2 langdurig in de 

boom vastgelegd. Er wordt dus door 

een zeer oude boom nog steeds 

meer CO2 vastgelegd dan door een 

jonge boom. Zie 4) als je meer wilt 

lezen over variatie in de groei 

gedurende de levensduur. 

De populier in het voorbeeld sterft 

een natuurlijke dood na 25 jaar. In 

de loop van die 25 jaar, tot aan het 

sterven van de boom, neemt de 

massa van de boom toe. Dat wil 

zeggen dat er CO2 wordt vastgelegd 

(NB dus ook N2, stikstof).  

Figuur 4: Het verloop van de in een boom vastgelegde hoeveelheid CO2   

(in dit voorbeeld een Populier met een levensduur van 25 jaar). 

Bron: “Modelling forest biomass” van D. Smeulders, TU/e, April 2021 
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Bij natuurlijk verval komt de 

vastgelegde CO2 heel langzaam vrij 

Als de boom na het afsterven in het 

bos achterblijft en langzaam wordt 

afgebroken door insecten en 

schimmels, komt de vastgelegde 

CO2 geleidelijk weer vrij. In het 

voorbeeld loopt de hoeveelheid in 

de boom vastgelegde CO2 tijdens 

het verteringsproces in de loop van 

25 jaar terug naar nul. 

De lijn in figuur 4 is dus een 

weergave van de natuurlijke CO2-

cyclus: steeds meer vastleggen en 

na de dood geleidelijk weer afstaan. 

 

Door kap van levende bomen ontstaat CO2-schuld.

De situatie die ontstaat als de boom voortijdig wordt gekapt (“geoogst” of 

“gedund”), is getekend in de grafiek van figuur 5. De stippellijn geeft aan 

hoeveel CO2 er in de boom zou zijn vastgelegd als die in leven zou zijn 

gebleven.  

 

 

Bij vroegtijdige kap treden twee 

voor het milieu belangrijke effecten 

op: 

Ten eerste neemt de boom geen CO2 

meer op. 

Bij vroegtijdige kap wordt het 

kroonhout, de takken en twijgen 

(inclusief blad of naalden) vaak ter 

plaatse versnipperd en worden de 

stammen afgevoerd.  

Ten tweede wordt het vrijkomen van 

de CO2 versneld.  

Dit tweede effect van de kap is de 

versnelling van het verteringsproces 

van de dode boom (door 

versnippering, verbranding, etc). 

Figuur 5: Ook als kap wordt gecompenseerd door  herplant ontstaat een grote CO2- schuld 
Bron: “Modelling forest biomass” van D. Smeulders, TU/e, April 2021 
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Zelfs bij de ‘meest duurzame’ 

toepassing van gekapt hout gaat het 

afbraak proces veel sneller dan bij 

natuurlijk verval.  

Door kap van een boom ontstaat 

dus een CO2-schuld ter grootte van 

de hoeveelheid CO2 die de boom bij 

leven nog had kunnen opnemen, 

plus de uit de afgestorven boom bij 

het afbraak proces eerder en 

versneld vrijkomende hoeveelheid 

CO2. 

 

Gekapte bomen worden toch gecompenseerd door herplant?

Hoe het zit met herplant laat de 

grafiek in figuur 5 ook zien. De in 

een nieuwe, nog jonge boom 

vastgelegde hoeveelheid CO2 is 

klein, maar neemt toe naarmate de 

boom ouder wordt. Na enige tijd is 

de in de nieuwe boom vastgelegde 

hoeveelheid CO2 gelijk geworden 

aan de hoeveelheid CO2 die nog in 

de resten van de oude boom zou 

hebben gezeten, als die niet zou zijn 

verbrand of versnipperd. Maar ook 

in dit geval is er een CO2-schuld 

ontstaan. Die schuld is af te lezen uit 

het verschil tussen de rode lijn 

(kappen en herplanten) en de 

gestippelde lijn (die aangeeft wat er 

was gebeurd als de oude boom was 

blijven staan en na de natuurlijke 

dood was blijven liggen). Je kunt in 

de grafiek zien, dat de door de kap 

ontstane CO2-schuld dus ondanks de 

herplant bijna net zo groot is als 

zonder herplant.

 

Zonder de benodigde vergunning van de gemeente Bergen NH (dus illegaal) door PWN gekapt gebied in het 
NH Duinreservaat  (foto Dik Pruis) 
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Is herplanten zinloos? 

Zeker niet, want (zoals in figuur 5 is 

te zien), na verloop van lange tijd 

wordt de CO2-hoeveelheid die is 

vastgelegd in een nieuw 

aangeplante boom groter dan de 

hoeveelheid die nog over zou zijn 

gebleven in een boom die op 

natuurlijke wijze aan het verteren is. 

In het voorbeeld met de populier is 

dat punt ongeveer 10 jaar na de 

herplant bereikt. Let op, die 10 jaar 

geldt voor de populier, bij een den 

duurt het veel langer.  

Herplanten heeft dus wel zin, maar 

biedt geen goede CO2-compensatie. 

Flinke CO2-opname laat lang op zich 

wachten en lost de door de kap 

ontstane ‘schuld’ maar een klein 

beetje af. Eigenlijk zou één gekapte 

volwassen boom moeten worden 

gecompenseerd door aanplant van 

minstens tien jonge bomen, die dan 

ook nog eens ieder kunnen blijven 

staan zonder het risico te worden 

gedund. 

 

 

  Een ravage en veel bodemschade na unning door SBB in de Schoorlse Duinen. 

(foto JE) 
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Vermindert ‘duurzaam gebruik’ de CO2-schuld? 

Ja, maar niet meer dan een beetje. 

Van geoogst hout dat een 

‘langdurige bestemming’ krijgt 

(bijvoorbeeld meubels, vloeren of 

constructies in gebouwen), komt de 

koolstof niet als CO2 in de atmosfeer 

terug tijdens de levensduur van 

deze toepassing.  

Maar een klein deel van een boom 

kan duurzaam worden gebruikt. 

Het grootste deel van een boom is 

te dun, te krom, heeft teveel 

knoesten en kwasten, of is wortel, 

kroon, twijg of blad. Veel van het 

‘duurzaam’ toegepaste hout komt 

terecht in het zaagafval en wordt 

direct verstookt. 

Hoe lang duurt ‘duurzaam gebruik’? 

Is een ‘duurzame’ toepassing ook 

echt een langdurige toepassing of 

wordt het hout bijvoorbeeld 

eenmalig gebruikt als 

betonbekisting, als pallet, of als 

verpakking? Blijft het hout echt veel 

langer in stand dan wanneer het in 

het bos was blijven liggen?  

 

Gedunde bomen dan maar opstoken als biomassa?

Nee, echt niet doen. Dan komt alle 

in het hout vastgelegde CO2 en 

stikstof direct weer in het milieu en 

komen er ook nog eens gevaarlijke 

stoffen (PAC’s) en fijnstof vrij. 

 

Neemt door dunning de vastgelegde hoeveelheid CO2 toe of af?

Dunning is een verhaal apart. 

Dunning van een bos brengt grote 

schade toe aan het bestaande 

ecosysteem. Het ontstane 

evenwicht tussen planten en dieren 

(insecten, schimmels, etc.) wordt 

doorbroken. Dieren (en planten) die 

leven in en van de bomen leggen 

het loodje. Vogels raken hun 

nestplaats kwijt. De bodem wordt 

door de oogstmachines en het 

vrachtverkeer zwaar belast, in elkaar 

geperst, waardoor veel bodemleven 

sterft. De waterhuishouding wordt 

ontregeld omdat de sponswerking 

voor heel lange tijd verdwijnt 

(minder capaciteit voor 

wateropname).  

Positieve doelen. 

Een bosbeheerder die gaat dunnen 

heeft positieve bedoelingen voor 

ogen, want door dunning wordt het 

bestaande bos versterkt. De 

beheerder beoogt minstens drie 

verbeteringen: 

- de onderlinge concurrentie tussen 
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bomen beperken en zo individuen 

meer groeikans geven, 

- licht tot op de bodem in het bos 

laten, waardoor zaad kan ontkiemen 

en nieuwe aanwas zich kan 

ontwikkelen, 

- monoculturen doorbreken, om 

plaats te maken voor andere 

soorten.  

Geld verdienen als doel. 

Commerciële bosbeheerders voegen 

daar nog een vierde doel bij: 

- door gericht dunnen ontwikkelen 

de overblijvende bomen zich sneller 

in de lengte, waardoor de financiële 

opbrengst  groter wordt. Het gaat 

een commerciële beheerder echt 

niet om de biomassa of de CO2-

opslag maar om het geld. Een lange 

boom is meer waard. 

Het resultaat van dunning. 

Door de kap (het dunnen) neemt de 

biomassa van het bos af. Het zal 

jaren duren voor die weer op 

hetzelfde niveau is door de aanwas. 

Zie de grafiek in figuur 6, die is 

ontleend aan het artikel  “Heikele 

onderwerpen in de 

biomassadiscussie” van L. 

Oldenkamp. Zie 6).  Ook in deze 

grafiek kun je zien dat de biomassa 

in een bos door dunning afneemt en 

er dus een CO2-schuld ontstaat.

 

 

Figuur 6: De aanwas in m3 per jaar per hectare bos 
Let op, de grafiek laat niet de totale biomassa zien, maar de jaarlijkse aanwas. 
Het rechterdeel van de grafiek loopt naar beneden, dat wil zeggen dat de aanwas weliswaar 
kleiner wordt, maar er is nog wel degelijk aanwas, de bomen groeien nog steeds. 
(Bron: Energeia) 
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Als het zo duidelijk is, dat oude bomen meer CO2 opnemen dan 
jonge, waarom is daar dan steeds discussie over?

Er kunnen veel redenen voor 

worden bedacht. Niet iedereen 

heeft bijvoorbeeld hetzelfde doel 

voor ogen. Soms wil iemand een 

discussie welbewust flink 

aanzwengelen. Bijvoorbeeld om 

anderen zo aan het twijfelen te 

brengen, dat ze je je gang maar 

laten gaan en dus kunt gaan kappen 

(en herplanten).  

De steeds weer oplaaiende discussie 

kan ook komen door verwarring die 

ontstaat bij het “lezen” van  

aanwascurven.  

 

 

Figuur 7: Jaarlijkse lengte toename grove den (aanwascurve) 
 (afgeleid uit figuur 2) 

In figuur 7 kun je daar een 

voorbeeld van zien. Dit is de 

aanwascurve die de lengte van een 

grove den weergeeft gedurende de 

eerste 25 levensjaren. Deze curve is 

gebaseerd op dezelfde gegevens als 

de lengte-ontwikkelingscurve die je 

eerder zag in figuur 2, en de massa-

ontwikkeling in figuur 3. In figuur 7 

kun je zien dat de lijn in het begin 

flink stijgt: de jaarlijkse groei is 

groot. Na een jaar of 15, als de top 

in de grafiek is bereikt, neemt de 

groeisnelheid af. Ogenschijnlijk is de 

groei eruit. Dat is niet echt zo, want 

er is wel degelijk nog jarenlang groei 

in de lengte, maar het gaat wel wat 

minder hard dan in de jaren er voor. 

De volumegroei gaat juist heel hard 

door: de kroon wordt breder en de 

stam wordt dikker. Vergelijk figuur 7 

maar eens met figuur 3. 
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Een commerciële bosbeheerder zal 

kijken naar de maximale opbrengst. 

Een den of spar met een leeftijd van 

25 jaar groeit nog steeds, maar de 

jaarlijkse aanwas wordt kleiner. 

Vanuit economisch oogpunt gezien 

kan het dan lonend zijn om het bos 

te kappen en te herplanten.  

 

 

 

Verwijzingen 

1)    Ontwikkeling van Douglassparren in opstanden binnen het Speulderbos (Veluwe). Per 10 

jaar zijn de globale dichtheid en de boomvormweergegeven. De bosontwikkelingsfasen zijn 

onder de grafiek aangegeven. De opstanden volgen de groei volgens klasse 16 m3 per 

hectare per jaar volgens Jansen et al. Zie 2) 

Bron: “Bosecologie en Bosbeheer”, 2011, J. Den Ouden, B. Muys en G.M.J. Mohren. 

Hier te vinden.  

 

2)    In het boek “Opbrengst Tabellen” kun je voor veel boomsoorten vinden hoe de 

houtmassa zich ontwikkeld tijdens de levensduur van een boom. De opbrengsttabel die ik 

heb gehanteerd, geldt voor een Oostenrijkse den in de kuststreek. In de bij de tabellen 

behorende grafieken is te zien dat dit type den op tachtigjarige leeftijd nog steeds groeit in 

lengte (en dus ook in dikte). Zolang de boom groeit, neemt de boom CO2 op.  

Bron: “Opbrengst Tabellen voor belangrijke boomsoorten in Nederland”, 2011, J.J. Jansen J. 

Sevenster P.J. Faber.  Hier te vinden. 

 

3)   De formule van Chapman-Richardson is:         h = a(1 – bt)c 

Deze formule is o.a. te vinden in het boek van Jansen et al 7). 

In de formule is h de lengte van de boom op leeftijd t. De parameters a, b en c zijn 

afhankelijk van de soort boom, de standplaats en de boomafstand en enkele andere 

groeibepalende factoren (zoals toegang tot voedingstoffen en water). 

Om een paar voorbeelden voor bomen in Nederland te noemen: 

Boom a b c 

Japanse lariks 23,743 0,9603 1,2277 

zomereik 39,143 0,9867 0,96667 

Amerikaanse eik 29,026 0,979 0,8082 

berk 43,281 0,9876 0,9504 

grove den / zee den 24,426 0,9656 1,5998 

 

Voor een grove den (of een zee den) wordt de formule:       h = 24,426(1-0,9656t)1,5998 

https://www.researchgate.net/publication/46383521_Bosecologie_en_Bosbeheer
https://edepot.wur.nl/174739


15 
 

 

4)    In de plantenfysiologie is de RGR een meting die wordt gebruikt om de groeisnelheid van 

een plant te kwantificeren. Het is gelijk aan de massatoename gedurende één dag, 

gerelateerd aan de initiële biomassa. De RGR is de meest gebruikte methode voor het 

schatten van plantengroei, maar is bekritiseerd omdat meten meestal gepaart gaat aan 

vernietiging van de planten. Een ander probleem is dat de RGR over het algemeen afneemt, 

naarmate de biomassa van de plant toeneemt. Traditioneel werd dit probleem genegeerd bij 

het modelleren van groei. De RGR neemt om verschillende redenen af: toename van niet-

fotosynthetische biomassa (wortels en stengels), zelfschaduwing van de onderste bladeren 

door de bovenste bladeren, de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem wordt 

beperkend.  

Bron: “Relatieve groeisnelheid” op FRWiki.   Het artikel vind je hier. 

 

5)    Het rapport van prof. D. Smeulders heet “Modelling forest biomass” en is opgesteld in 

2021. Je kunt het complete rapport hier vinden. 

 

6)   Zie: “Heikele onderwerpen in de biomassadiscussie, L. Oldenkamp in Energeia. Je kunt 

het artikel hier vinden. 

 

7)   Zie: “Groei en productie van grove den in Nederland”,  J.J. Jansen, G.M.J. Mohren , A. 

Oosterbaan, L. Goudzwaard en J. den Ouden. Je kunt het rapport hier vinden. 

 

 

http://www.duinstichting.nl/wp-content/uploads/2022/11/CO2-opname-door-oude-bomen-

v3.pdf 

 

http://www.duinstichting.nl/wp-content/uploads/2021/05/Wood-corr-van-Dvaid-Smeulders.pdf
https://energeia.nl/trilemma/40086329/heikele-onderwerpen-in-biomassadiscussie
https://edepot.wur.nl/444090

