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Samenvatting 
 
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste bevindingen van de 
studie kort samengevat. 
 
Hoofdstuk 2: Als belangrijke component van de totale verdamping van 
bosvegetatie is allereerst de mate van onderschepping (‘interceptie’) van 
inkomende regen door het natuurlijke loofbos en door de dennenaanplant 
(25 jaar oud) onderzocht. De regeninterceptie op jaarbasis door het 
natuurlijke bos (22.6%) was iets hoger dan die voor het dennenbos 
(19.4%), in overeenstemming met de structurele verschillen tussen de 
twee bossen in termen van boomdichtheid (1869 bomen per hectare in 
het loofbos tegenover 885 in het dennenbos) en het totale geprojecteerde 
bladoppervlak (‘leaf area index’: 4.5–5.4 m2 m-2 voor het loofbos vs. 2.0–
2.2 m2 m-2 voor het dennenbos). De geciteerde jaartotalen zijn verkregen 
met behulp van een interceptiemodel (het zogenaamde ‘revised analytical 
model’ van J.H.C. Gash) wat een goede overeenstemming te zien gaf met 
tijdens de moesson gemeten interceptie-totalen zo lang geoptimaliseerde 
waarden gebruikt werden voor de snelheid van verdamping van 
onderschept regenwater vanaf de natte boomkronen. 
 
Hoofdstuk 3: De tweede hoofdcomponent van de verdamping door een 
bos betreft de wateropname uit de bodem door de wortels (‘transpiratie’). 
Voor het eerst zijn de transpiratiesnelheden gedurende verschillende 
seizoenen voor de belangrijkste boomsoorten in het natuurlijke loofbos 
van het Himalaya Middengebergte en voor (aangeplante) dennen 
gemeten met behulp van in de stam aangebrachte sapstroomsensoren, 
naast continue metingen van de weers-omstandigheden en de 
bodemvochtsituatie. De transpiratiesnelheid in beide bostypen werd 
vooral bepaald door de vochtigheid van de lucht (‘vapour pressure 
deficit’), in mindere mate door de hoeveelheid beschikbare energie voor 
verdamping (‘straling’), en vrijwel niet door de hoeveelheid beschikbaar 
vocht in de eerste 75 cm van het bodemprofiel. Transpiratiesnelheden 
gedurende de droge tijd waren het hoogst en vertoonden opvallend 
weinig variatie in de tijd, hetgeen suggereert dat de wortels gedurende die 
tijd nog steeds toegang hadden tot vocht in diepere lagen van het 
bodemprofiel en in het onderliggende verweerde gesteente. Wateropname 
door de dennen was hoger dan die van het loofbos gedurende het gehele 
jaar (ook na correctie voor verschillen in inkomende straling voor de 
twee bossen). 



 
Hoofdstuk 4: De capaciteit van de bodem om regen te absorberen 
(‘infiltratiecapaciteit’) en door te laten (‘percolatie’) wordt in dit 
hoofdstuk vergeleken voor het sterk gedegradeerde grasland, het 
nagenoeg ongestoorde natuurlijke loofbos, en voor het aangeplante 
dennenbos dat gedurende 25 jaar door de lokale bevolking op intensieve 
wijze is gebruikt in de vorm van begrazing door vee en het verzamelen 
van strooisel en brandhout. Daarnaast werden metingen gedaan op een 
veel gebruikt voetpad binnen het grasland. De hoge doorlatendheden die 
gevonden werden voor de bodem onder het natuurbos voorkwamen het 
veelvuldig optreden van oppervlakkige afstroming, ook tijdens extreme 
regenintensiteiten. Derhalve vindt onder intact loofbos voornamelijk 
verticale percolatie plaats. Daarentegen trad in het grasland en vooral op 
het voetpad oppervlakkige afstroming al op bij relatief lage 
regenintensiteiten vanwege de bijbehorende sterk verminderde 
infiltratiecapaciteit en doorlatendheid. Een verrassend resultaat was 
verder dat de infiltratie en percolatie onder het dennenbos niet 
noemenswaardig afwijken van de situatie onder grasland, ondanks 25 jaar 
bosontwikkeling. Dit is hoogstwaarschijnlijk een effect van genoemde 
intensieve begrazing en verwijdering van strooisel. De hoge volumes aan 
oppervlakkige afvoer die gegenereerd worden op het gedegradeerde 
grasland (21.3% van de regen) en in het dennenbos (18.6% van de netto 
neerslag) dragen naar verwachting sterk bij aan lokaal verhoogde 
piekafvoeren. De huidige resultaten onderstrepen daamee het belang van 
een intacte bosvloer (strooisellaag en ondergroei) voor het optimaal 
hydrologisch functioneren van een bos (geplant of natuurlijk). 
 
Hoofdstuk 5: Ter ondersteuning van de rond Dhulikhel verkregen 
resultaten en om inzicht te krijgen in de veranderingen op lange termijn 
in de infiltratiecapaciteit van (bos)bodems in relatie tot langdurig 
intensief gebruik werden aanvullende metingen verricht in het gebied 
rond Chautara, zo’n 22 km van Dhulikhel. Hier werden 
infiltratiesnelheden en doorlatendheden gemeten in hetzelfde 
(gedegradeerde) grasland, loofbos, en dennenplantages als die in 1986 
bestudeerd werden door D.A. Gilmour en collega’s en met gebruik van 
dezelfde meettechnieken. Op deze wijze werd een unieke directe 
vergelijking mogelijk van de situatie in 1986 en 2011 waardoor de 
gezamenlijke effecten van intensief landgebruik over een periode van 25 
jaar konden worden gequantificeerd. Abrupte afnames in de 
doorlatendheid werden vastgesteld voor de eerste 25 cm van het 



bodemprofiel onder zowel het natuurlijke bos als onder de 
dennenaanplant, maar niet onder het grasland waar de mate van 
bodemdegradatie klaarblijkelijk reeds een ‘plafond’ had bereikt in 1986. 
De bodemverslechtering in de onderzochte bostypes kon gerelateerd 
worden aan hetzelfde intensieve soort gebruik als eerder gesignaleerd in 
de bossen rond Dhulikhel. De voor het gebied rond Chautara verkregen 
resultaten bevestigen nogmaals het feit dat bij het beheer van bossen door 
lokale gemeenschappen in het Middengebergte hydrologische aspecten 
meer aandacht verdienen. Het simpelweg aanplanten van bomen op 
gedegradeerde gronden is op zich niet voldoende om het hydrologisch 
functioneren te herstellen, de aanplant dient ook duurzaam te worden 
beheerd. 
 
Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de eerdere 
hoofdstukken geïntegreerd om zo het netto effect van het herbebossen 
van gedegradeerd grasland met snelgroeiende dennen op de waterbalans 
te evalueren. Het aanplanten van de dennen deed het waterverbruik van 
de vegetatie toe nemen met 355 mm per jaar ten opzichte van het 
grasland. Tegelijkertijd was de winst in termen van de hoeveelheid extra 
geïnfiltreerd water onder dennenbos met 90 mm per jaar een stuk minder 
dan verwacht, zodat het netto resultaat van de aanplant negatief is en tot 
geringere grondwateraanvulling en rivierafvoeren zal leiden. Het huidige 
resultaat komt grotendeels voor rekening van de beperkte 
bodemverbetering onder dennen maar zelfs als alle netto neerslag had 
kunnen infiltreren (bij voorbeeld door een beter beheer van de aanplant) 
dan nog zou dit onvoldoende zijn geweest om de hoge verdamping van 
de dennen te compenseren. Daarentegen suggereert een vergelijking van 
het verschil in waterverbruik van het natuurlijke bos en het grasland (ca. 
300 mm per jaar) met de geschatte winst aan infiltratie (ca. 285 mm per 
jaar) dat vervanging van het gedegradeerde grasland door een goed 
beheerd natuurlijk loofbos uiteindelijk een min of meer neutraal effect zal 
hebben op de afvoeren. De gevonden resultaten bevestigen wederom het 
belang van een goed beheer c.q. bescherming van de bossen van het 
Middengebergte voor het optimaal hydrologisch functioneren van het 
gebied. De grote uitdaging voor het beheer van de bossen in de streek ligt 
in het combineren van de belangen van de lokale bevolking met het 
garanderen van een optimaal ecologisch en hydrologisch functioneren 
van de bossen.  


