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Nederlandse Samenvatting 
 

Interactieve effecten van de eigenschappen van plantensoorten, hun 

verschillende organen, afbraakstadia en vochtgraad op het brandgedrag van 

dood plantenmateriaal 

The strooisellaag in natuurlijke bossen bestaat gewoonlijk uit een mengsel van dood 

plantenmateriaal van verschillende soorten en verschillende organen (vooral 

bladeren, twijgen en dikke takken). Interacties tussen dode delen van verschillende 

soorten en organen, op grond van variatie in hun eigenschappen (“traits”), kunnen er 

toe leiden dat het brandgedrag van de strooisellaag niet simpelweg voorspeld kan 

worden op grond van de gemiddelde brandbaarheid van de individuele soorten en 

organen die in een mengsel samenkomen. Dit verschijnsel heet “non-additiviteit” van 

brandbaarheid, een nog vrijwel onontgonnen terrein van onderzoek. Echter, strooisel 

is niet alleen brandstof; het vormt ook een substraat voor langzame afbraak via 

microbiële processen: decompositie. Tijdens het decompositieproces veranderen de 

structurele en chemische eigenschappen van strooisel inclusief die van dood hout. In 

het bos vinden we twijgen en takken van verschillende soorten en afbraakstadia, maar 

we begrijpen nauwelijks hoe die, direct via hun onderliggende eigenschappen alsook 

indirect via de vochtgraad van het hout, hun brandbaarheid bepalen. In dit proefschrift 

heb ik daarom onderzocht: (I) hoe de richting (stimulerend versus remmend) en de 

grootte van het effect van non-additiviteit van dode bladeren en twijgen van 

verschillende plantensoorten in mengsels met betrekking tot brandgedrag bepaald 

worden door de onderliggende eigenschappen van de verschillende strooiseltypen; 

(II) hoe decompositie (via houtdichtheid) de brandbaarheid van dood hout bepaalt en 

de daaraan gekoppelde broeikasgasemissies tijdens een brand. 

Ik heb, via experimenten in een brandlaboratorium, aangetoond dat mengsels van 

bladstrooisel die als component kleine naalden van coniferen bevatten in het 

algemeen sterke non-additiviteit m.b.t. brandbaarheid laten zien (Hoofdstuk 2). 

Evolutionair gezien gaat het hier met name om een aantal geslachten binnen de 

dennenfamilie (Pinaceae) met enkelvoudige, kleine naalden; deze naalden stapelen 

tot dichte, slecht geventileerde strooisellagen  die niet of nauwelijks branden. 

(Dennen zelf (Pinus), met hun langere naalden in paren of groepjes bijeen, stapelen 

daarentegen luchtiger en branden wel goed.) In strooiselmengsels kunnen kleine, 

enkelvoudige naalden, afhankelijk van de partnersoort, hetzij de ruimtes opvullen 

tussen grote (op zichzelf brandbare) bladeren, wat leidt tot zuurstofgebrek en 

negatieve non-additiviteit m.b.t. brandgedrag; hetzij grote bladeren luchtig met elkaar 

verbinden, wat leidt tot stimulering van brand en dus  positieve non-additiviteit. 

Dergelijke sterke non-additieve effecten op brandgedrag heb ik (in Hoofdstuk 3) ook 

aangetoond in mengsels van bladeren en twijgen van zowel dezelfde als van 

verschillende boomsoorten – combinaties die ook in het veld gevonden worden. 

In een experiment met vier boomsoorten hadden kleine naalden i.h.a. een “negatief 

dominantie-effect” op de ontvlambaarheid van blad-twijg-mengsels door de ruimtes 

op te vullen tussen twijgen, met zuurstofgebrek als resultaat. Dunne, sterk vertakte 

twijgen van loofbomen vormden op zichzelf een te open structuur om goed te branden, 

maar de kleine blaadjes van dezelfde loofbomen konden in mengsels de ruimtes 



tussen de twijgen voldoende opvullen (maar zonder zuurstofgebrek), waardoor de 

brandbaarheid verhoogd werd: positieve non-additiviteit. Als deze mengsels eenmaal 

ontvlamd waren, werd de snelheid van brandverspreiding vooral bepaald door de 

blaadjes, terwijl de duur van de brand bepaald werd door de totale hoeveelheid massa 

van de brandstof. Al met al hebben mijn experimentele resultaten het potentiële grote 

belang aangetoond van non-additiviteit m.b.t. brandbaarheid van strooiselmengsels, 

waarbij voor het begrip van de mechanismen een hoofdrol is weggelegd voor de 

grootte en vorm van de individuele strooiseldeeltjes. 

Ik heb ook experimenteel laten zien dat twijgen die al deels afgebroken (verrot) zijn, 

bij een gegeven watergehalte beter branden dan nog “verse” dode twijgen. Deels 

verrotte twijgen drogen ook sneller uit dan verse, waardoor ze ook sneller brandbaar 

worden na een natte periode (Hoofdstuk 4). In experimenten met grof dood hout van 

diverse rottingsstadia, heb ik, ook weer in het brandlaboratorium, aangetoond dat 

meer verrot hout langer blijft smeulen en uiteindelijk meer volledig verbrandt dan 

vers dood hout. Hierbij komt ook meer CO2 en CO (koolstofmonoxide) vrij, zowel 

uit luchtdroog hout als uit hout met een initieel vochtgehalte van 30% (Hoofdstuk 5). 

Verder heb ik gevonden dat, ten opzichte van de geringe effecten van boomsoort, 

initieel vochtgehalte of mate van contact met de bodem, de brandbaarheid van grof 

dood hout – en de daaraan gekoppelde gasemissies - voornamelijk worden bepaald 

door het rottingsstadium. Houtdichtheid, welke geleidelijk afneemt tijdens 

decompositie, speel een sleutelrol in de brandbaarheid van zowel twijgen als dikke 

takken. 

Mijn resultaten over de non-additieve effecten van strooiselmengsels van 

verschillende soorten en plantendelen op de brandbaarheid van oppervlaktestrooisel, 

en over hoe dergelijke effecten begrepen kunnen worden op grond van de 

eigenschappen m.b.t. grootte en vorm van de strooiseldeeltjes, zullen bijdragen tot 

een beter begrip van de relaties van de brandbaarheid van individuele 

strooiseldeeltjes, via die van gemengde strooisellagen, met die van hele ecosystemen. 

Mijn nieuwe bevindingen over de interacties tussen decompositie en brandbaarheid 

van dood hout, en de daaraan gekoppelde broeikasgasemissies, voegen een nieuwe 

dimensie toe aan ons begrip van bosbranden en hun rol in de mondiale koolstofcyclus. 

 

 


