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Bomen en hun Ecosysteemdiensten

 Wat zijn ecosysteemdiensten - ESD? 
Indeling van ecosysteemdiensten

  In welke ESD zijn bomen sterk?

 Wat is dat allemaal waard? 
Vergelijking van 2 waarderingsmethodes

 Conclusies



Ecosysteemdiensten
Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die de maatschappij van ecosystemen ontvangt onder de 
vorm van goederen en diensten.

Ecosysteemdiensten-cascade (Potschin & Haines-Young, 2011).  

Structuren en processen in ecosystemen vervullen bepaalde functies. Deze functies leveren 
ecosysteemdiensten, die de mens baten opleveren. Deze baten kunnen op een monetaire als niet-
monetaire manier gewaardeerd worden door de mens.
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Ecosysteemdiensten indelen

Volgens 
type dienst

Volgens 
biodiversiteitsniveau

Producerende diensten
Regulerende diensten
Culturele diensten
Ondersteunende diensten

Soorten
Functionele groepen 
Ecosysteemprocessen en  
- structuren
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Producerende diensten
•Houtproductie: Houtige biomassa voor de productie van industriële en 

huishoudelijke producten en voor de opwekking van energie

• Energiegewassen

• Voedselproductie

• Voederproductie

• Wild- en natuurproducten

• Productie van water - oppervlaktewater 
en grondwater
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Regulerende diensten

•Luchtkwaliteit: Afvang van fijn stof en polluenten

•Geluidbuffer: Tempering geluidsoverlast 

•Klimaatregulatie: Regulatie van globaal klimaat door controle broeikasgassen in 
atmosfeer

•Regulatie van lokaal klimaat: Regulatie van het lokaal stedelijk klimaat door 
verkoelende en isolerende werking van vegetatie

•Waterregulatie: Waterretentie door infiltratie, afremmen afstroming

• Waterkwaliteit

• Bescherming tegen overstroming

• Kustbescherming

• Bodemvruchtbaarheid

• Bestuiving

• Plaagbestrijding

• Erosiebescherming

• Fytoremediatie 6



Culturele diensten

•Recreatie: Beweging, gezondheid, sociale contacten, toerisme, 
natuureducatie

•Esthetische waarde: Aantrekkelijke landschappen, toerisme, 
impact op vastgoedwaarde
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Ondersteunende diensten

• Primaire productie

• Bodemvorming

•Nutriëntencyclus

• Risico op overlap met regulerende ESD

• In de recente literatuur wordt deze laatste groep eerder 
ecosysteemprocessen of ecosysteemfuncties genoemd



Ecosysteemdiensten van Bomen

Houtproductie

Regulatie hydrologische processen
Regulatie van luchtkwaliteit
Geluidbuffer
Klimaatregulatie
Regulatie lokaal klimaat
Recreatie en landschappen

Soorten

Ecosysteemprocessen 
en 

-structuren
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Houtproductie

• Oogst Vlaanderen: 310 000 m³ rondhout/ jaar

• Goed voor 10 % van Vlaams houtverbruik! 
Gevolg: veel import!

• Aanwas 5 m³/ha/j, oogst  2 m³/ha/j

• Kroonhout: vezel, energie
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Houtproductie

Ladder van Lansink

11



Regulatie hydrologische processen
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Regulatie hydrologische processen:
rol van bos steeds belangrijker!

Klimaatwijziging

Hoge bevolkingsdruk

Stijging bebouwde, 
verharde oppervlakte

Neerslagverandering
• Nattere winters
• Hevigere zomeronweders

Sterke concurrentie om grond, 
fysische ingrepen in 
stroombekkens

Hogere afstroming, 
verminderde infiltratie
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Regulatie van luchtkwaliteit

Zwevend stof (PMx)

• Primair fijn stof: uitstoot roet en stof 

• Secundair fijn stof: chemische reacties uit voorloperstoffen ammoniak (NH3), 
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (Nox), ozon (O3), vluchtige polluenten 
(PCB’s, dioxinen)

Bron: transport, landbouw, industrie, houtkachels

Vegetatie

• Droge depositie door impactie en afspoelen: fijn stof

• Opname via absorptie door huidmondjes: gasvormige polluenten (O3, Nox)

• Opname via adsorptie door cuticula: vluchtige componenten (PCB’s, dioxinen)

• Afzetting op blad ammoniak
NH3 + SO2  (NH4)2SO4     HNO3 + H2SO4
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Regulatie van luchtkwaliteit

  Vegetatie: 
• Totale bladoppervlakte : naaldbomen > loofbomen

• Wintergroen

• Oudere bomen

  Aard verontreiniging:
• Fijnstof: naalden, ruw of behaard bladoppervlak, vochtig, complexe 

boomstructuur
• Gasvormige polluenten (Nox, ozon): brede, dunne bladeren, veel 

huidmondjes: loofbomen

• Vluchtige polluenten (PCB’s, dioxinen): vettige cuticula: naaldbomen
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Regulatie luchtkwaliteit
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Regulatie van luchtkwaliteit
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(bron: Bade et al 2011, Tonneijck en bade 2011)



Regulatie van luchtkwaliteit

   
  Maatregelen
• Dicht bij vervuilingsbron (op het industrieterrein)
• Geen te dichte planting (porositeit)
• Aerodynamische verdunning pollutiepluimen
• Street canyons met bomenrijen vermijden: lagere windsnelheid, minder 

ventilatie, minder afvoer
• Boomsoortenkeuze
• Menging: portfolio-effect

   Waardering
• Vlaamse inwoner verliest 1 jaar aan ziekte en voortijdige sterfte = 6 % van de 

totale ziektelast ≈ inschatting maatschappelijke kost

• Berekenen van de baten van de afvang van fijn stof door vegetatie
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Klimaatregulatie
Inspanningen op lokaal niveau                      Baten op mondiaal niveau  

Koolstofstock in hout: 1 m³ hout ≈ 0,25 ton C (≈ 0,9 ton CO2 )

Koolstofopslag in hout: 

• Grote bomen

• Oude bomen

Voorbeelden:
• “Leuven Klimaatneutraal”

23 271 stadsbomen
= 4000 ton C stock
+ 200 ton C/jaar opslag

• Bossen:
Beuk: 120 ton C/ha
Grove den: 80 ton C/ha
Populier: 60 ton  C/ha
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Klimaatregulatie
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In de bodem
• Bladeren, takken, wortels

• Bewortelingspatroon ≈ boomsoort

• Micro-organismen (stabiele humuscomplexen)

• Bodemorganismen (regenwormen)

Vlaamse bosbodems: ondergrondse koolstofvoorraad tot 1 m 
diepte: 140 - 170 ton C per hectare.



Klimaatregulatie

Waardering van koolstafvastlegging:

•De vermeden schadekosten van overstromingen, orkanen, droogte…
•Minder kosten voor andere maatregelen om doelstelling uitstoot te halen:
marginale reductiekost
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Regulatie van lokaal klimaat

Stedelijk hitte eiland effect
• Donkere oppervlakten

• Opwarming door energieverbruik en verkeer

• Minder vegetatie

Impact vegetatie op lokaal klimaat
•. Beschaduwing: beperken van invallende zonnestraling

•. Evapotranspiratie: verdamping vergt energie,
 lagere temperatuur in zomer

•. Windstopper = minder warmteverliezen in winter

22



Regulatie van lokaal klimaat

Stedelijk hitte eiland effect in 
Vlaamse steden
gemiddelde temperatuur 
middernacht mei-september 2008 
(De Ridder et al.)
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Regulatie lokaal klimaat

Aanbevelingen
• Groendaken en gevelgroen: opwarming op warme zonnige dagen reduceren
• Loofbomen aan zonnekant: beschaduwing in zomer, nuttige zonnestraling in 

winter
• Groenblijvende bomen aan noordkant: energieverliezen beperken op koude 

(winter)dagen 
• Beschaduwen van airco-installaties 
• Wateroppervlakten of grotere groenelementen (> 5 ha) windopwaarts: via 

verdamping en evapotranspiratie een koelend effect op warme (zomer)dagen. 

Waardering
• Gezondheidseffect: minder vroegtijdige overlijdens
• Energiebesparing: minder koelen, minder verwarmen, minder uitstoot
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Geluidbuffer

Mechanisme van een vegetatiestrook:
• Verstrooiing
• Absorptie
• Grondeffect: porositeit, vochtgehalte, strooisellaag!

Invloed vegetatie:
• Lage frequentie (200 Hz): grondeffect
•Midden frequentie (1000 – 2000 Hz): verstrooiing door stammen
• Hoge frequentie (5000 – 8000 Hz): verstrooiing door takken en twijgen
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Geluidbuffer

Akoestisch effect van vegetatie:

•BOS : 100 meter diepte ≈ 0,03-0,1 dB / m
• 100 meter bos ≈ max 10 dB
• 300 meter bos ≈ max 16 dB

•VEGETATIESTROOK: 15 m diepte ≈ 5 – 6 dB 
• Geluidsmuur 1,5 m hoog: 5 – 6 dB
• Geluidsmuur 4 m hoog: 10 – 12 dB

•Type vegetatie: 
• Bebladering, lage kroonaanzet en ondergroei: effect op hogere frequenties 
• Stammen belangrijkst voor midden fequentie
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Geluidbuffer

Tips voor aanleg
• Boomsoortenkeuze: es, esdoorn, linde, populier > sterke wortelontwikkeling, 

regenwormen, kruidlaag 

• Bodemcompactie vermijden

• Lage kroonaanzet

• Snelgroeiende soorten (snel dikke stammen)

• Opeenvolging van vegetatiegordels gunstig

• Diversiteit in structuur (Portfolio-effect)

• Psychologisch effect

Waardering
• Moeilijk wegens subjectief en psychologisch effect

• Vlaamse inwoner verliest 1 maand aan ziekte en voortijdige sterfte

• Invloed op huizenprijs: procentuele verandering met 0,4 % per dB 
geluidswijziging 27



Culturele diensten van bomen

Beweging: controle over obesitas

Sociale cohesie: bevordering integratie van o.a. etnische groepen

Impact op vastgoedwaarde
Stimulans voor toerisme
Natuureducatie: leren in een natuurlijke omgeving: oprichting gespecialiseerde 
vormingsinstellingen voor natuur- en milieueducatie
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Culturele diensten van bomen

Waardering

Beweging: lagere medische consumptie en verhoogde levenskwaliteit

Sociale cohesie: gevoel aanvaard te worden, minder criminaliteit

Impact op vastgoedwaarde: procentuele meerwaarde van woning 0,1 – 16 %

Toerisme: horeca, tewerkstelling, spreiding van toestroom

Natuureducatie: aantal jaarlijks gevolgde cursusuren = 1,3 miljoen €
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 Uitgangspunt: 25 rijhuizen, drukke verkeersader, 50 volwassen linden met fietspad



Waardering van bomen

Twee manieren:

1. Waardebepaling van bomen gebaseerd op feitelijk voorkomen

2. Waardebepaling van bomen gebaseerd op levering van  
ecosysteemdiensten, gebaseerd op de Natuurwaardeverkenner
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Waardebepaling van bomen

• Waardebepaling van bomen ‘behorend tot het openbaar domein’

• Geldelijke en patrimoniale waardebepaling van bomen zonder een 

economische waarde (sierbomen langs wegen, straten en in parken)

• Actueel gangbare methodiek bij schadegevallen : rechtspraak, 

aanrijdingen, vandalisme, graafwerkzaamheden,…  (bij overheden 

en particulieren)

• Feitelijk voorkomen: 
Soort, grootte, conditie (levensvatbaarheid), groeiplaats, plantwijze

• Houtproductie buiten beschouwing

 www.wegenenverkeer.be/standaard-bestek-250 & www.vvog.info/default.asp?page=44
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Berekening van de boomwaarde
B =  Basiswaarde = eenheidsprijs x oppervlakte stamdoorsnede 1,3 m hoogte 

(eenheidsprijs = 5,22 € / cm²)

X

S = Soortwaarde ( ≈ moeilijkheidsgraad opkweken)

X

ST = Standplaatswaarde (dichtheid bebouwing, beschikbare ruimte)

X

C = Conditie (levensverwachting, vitaliteit)

X

P = Plantwijze (alleenstaand, rijaanplanting, groep)

=  Boomwaarde 
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W = B x S x ST x C x P

Wetenschappelijke naam Nederlandse 
naam

soortwaarde

Acer campestre Veldesdoorn 0.6

Fagus sylvatica Gewone beuk 0.8

Fagus sylvatica 'Pendula' Treurbeuk 1.9

Populus canadensis
Canadese 
populier

0.2

Quercus robur Zomereik 0.7

Tilia x europaea Hollandse linde 0,6
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W = B x S x ST x C x P
ST = standplaatswaarde C = conditiewaarde P =plantwijzewaarde

1 stadscentrum 1 kerngezonde boom die voldoet aan 
alle eisen (gezondheid, 
levensverwachting, esthetisch 
uitzicht, vormgeving)

1 solitair

0.9 gesloten bebouwen / dorpskern 0,9 - 
0,6

gezonde boom, eventueel met enige 
kroonschade kruinmisgroeiing.  
Knotbomen : altijd maximum tss 0,6 
en 0,9

0.8 in rijbeplanting

0.8 open en halfopen bebouwing 0,5 - 
0,2

Boom met gering levensverwachting, 
die binnen een periode van 2 tot 6 
jaar kan afsterven

0.6 in groep 2 à 5 
stuks

0.7 overgangszone : bebouwde kom / 
ruraal gebied

0.1 bijna afgestorven boom 0.4 in grote groepen

0.6 rurale zone 0 dode boom 0.2 in bospark



eenh. prijs 
€

 omtrek
cm

opp. 
cm²

basiswaarde boom-
soort

stand
plaats

conditie plantwijze boomwaarde

Hollandse 
Linde

centrum rij  €

5,22 180 2.579 13.466 0,6 1 0,9 0,8 5.817

aantal bomen  50 st

totale waardebepaling  € 290.857

Berekening van de boomwaarde
W = B x S x ST x C x P



Waardering ESD bomen

Begroten van de ecosysteemdiensten van bomen in stedelijke context, 
gebaseerd op de Natuurwaardeverkenner

• Globale klimaatregulatie

• Regulatie lokaal klimaat

• Geluidbuffering

• Regulatie luchtkwaliteit

• Recreatieve en esthetische waarde: beleving door omwonenden
• Houtproductie niet beschouwd

37



Waardering ESD bomen

Algemene aannames: 

• Bomenrij verdwijnt: diensten worden abrupt niet meer geleverd

• Bomenrij wordt heraangelegd met kleine bomen

• Jaarlijkse toename biomassa 4 %

• Na 70 jaar terug de oorspronkelijke situatie

• Klimaatregulatie: verschil begin- en eindsituatie

• Overige ESD: voor elk jaar berekenen we 
de gederfde baat

• Hoge en lage schatting
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Waardering ESD bomen

Klimaatregulatie: 
• Kost van maatregelen om stijging < 2 °C
• Oorspronkelijke biomassa volledig naar CO2

Geluidbuffer: impact op woningprijs

Luchtkwaliteit: vermeden ziektekosten

Lokaal klimaat: energiebesparing door verkoelend effect van groen in 
de zomer

Recreatieve en esthetische waarde: beleving door omwonenden, 
impact op woningprijs
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Waardering ESD bomen

ESD Hoge schatting 
(euro)

Lage schatting 
(euro)

Vrijstelling C-opslag 6.990 4.993

Verminderde C-opslag in biomassa 4.887 3.490

Koolstofopslag in bodem 0 0

Geluidbuffer 13.724 2.364

Luchtkwaliteit 34.035 22.690

Lokaal klimaat 31.756 9.074

Recreatieve en esthetische waarde 1.531.766 546.884

SOM 1.623.156 589.494
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Vergelijking waarderingsmethodes

Grote verschillen in waarderingswaarde door verschillende invalshoek!

• Klassieke waardebepaling van bomen: gebaseerd op feitelijk 
voorkomen en vervangwaarde

• Waardering ESD van bomen: gebaseerd op gederfde baten
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• Voor wie meer wil lezen over
Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten
http://www.inbo.be/docupload/4862.pdf

• Vlaamse Natuurwaardeverkenner

http://www.lne.be/themas/beleid/

milieueconomie/waarderingvan-baten-en-schaden/

handleiding-waardering-ecosysteemdiensten 

• Nederlandse Natuurwaardeverkenner 
http://www.teebstad.nl/  en http://www.biodiversiteit.nl/teeb/groen-loont-met-teeb-stad

• Green Infrastructure Toolkit uit de UK: 
http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/html/index.php?page=projects&GreenInfrastructureValuationToolkit=true

 

Dank u!
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Met dank aan Lieven De Smet (INBO)
voor de berekening van de ESD-waarden

en 
VILDAPHOTO
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