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SAMENVATTING 
 

ACHTERGROND 

   In veel tropische landen zijn grootschalige herbebossingsprogramma’s opgestart met het 

idee om (o.a.) het afvoerregime van rivieren te verbeteren (minder overstromingen, hogere 

afvoeren in het droge seizoen). In de praktijk blijven de verwachte verbeteringen echter vaak 

achterwege en zijn de rivierafvoeren vaak lager na herbebossing, voornamelijk door het hoge 

waterverbruik van de aangeplante soorten. Tegelijkertijd kan het planten van bomen op sterk 

gedegradeerde gronden de infiltratiecapaciteit van de bodem verbeteren. Het netto effect van 

bosaanplant op rivierafvoeren hangt derhalve af van de balans tussen enerzijds de verhoogde 

verdamping (afname van afvoeren), en anderzijds de verbeterde infiltratie (toename van 

afvoeren). Dit wordt ook wel de ‘infiltration-trade-off’ hypothese genoemd. Een veel 

voorkomende vorm van gedegradeerd land in de vochtige tropen betreft de zgn. Imperata 

graslanden. Vooral in gebieden waar deze geregeld worden afgebrand en begraasd, kunnen 

oppervlakkige afvoer en daarmee gepaard gaande erosie voor problemen zorgen. Daarom 

worden dit soort graslanden wereldwijd aangemerkt voor herbebossing, ook al is er nog 

weinig bekend over de eventuele hydrologische gevolgen. In dit opzicht is de claim van de 

Manobo-stam op het Filipijnse eiland Leyte, dat hun beek weer het hele jaar door water 

begon te voeren zo’n zeven tot acht jaar nadat zij een Imperata grasland hadden herbebost, 

bijzonder interessant. Om deze claim verder te onderzoeken werden twee kleine 

stroomgebieden ter plekke in het voorjaar van 2013 voorzien van meetapparatuur voor een 

vergelijkende hydrologische studie: één onder voornamelijk Imperata grasland (Basper, 3,2 

ha) en een 23 jaar tevoren herbebost gebied (Manobo, 8.75 ha). Beide stroomgebiedjes 

produceerden het hele jaar door afvoer, en waren in termen van klimaat, bodem en geologie 

vrijwel identiek, zodat eventuele verschillen in hydrologisch gedrag terug te voeren konden 

zijn op het verschil in vegetatie. Echter, zo’n vijf maanden na de start van de observaties, 

werd het gebied getroffen door één van de zwaarste tropische stormen ooit (tyfoon Haiyan), 

waardoor met name de vegetatie van het bosgebied zwaar beschadigd raakte en het 

hydrologisch gedrag veranderde. Dit gaf de mogelijkheid om ook het verschil in reactie op 

een dergelijke extreme gebeurtenis tussen grasland en herbebossing te quantificeren. In de 

volgende paragrafen worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek besproken en een 

aantal suggesties gedaan voor verder onderzoek.  
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VOORNAAMSTE ONDERZOEKSRESULTATEN 

   Hoofdstuk 2: een vergelijking van de fysische eigenschappen van de bodems onder 

Imperata grasland (Basper-locatie) en het 23-jaar oude gemengde aangeplante bos (Manobo-

locatie) leverde de volgende resultaten op: de gehaltes aan organisch koolstof in de eerste 40 

cm van de bodem waren vergelijkbaar; de porositeit was hoger, en de dichtheid lager voor de 

herbeboste bodem. De op diverse manieren gemeten verzadigde doorlatendheid (Ksat) van de 

graslandbodem was bijzonder laag (2–3 mm/uur). Daarentegen was de Ksat van de bosbodem 

in Manobo al vergelijkbaar met waarden die zijn gerapporteerd voor climax-regenwouden in 

de regio. De gemiddelde intensiteit van de regen gemeten over 5 minuten (equivalent aan 3.2 

mm/uur) in het studiegebied was hoger dan de gemiddelde Ksat van het grasland, wat het 

veelvuldig voorkomen van oppervlakkige afstroming aldaar suggereerde, in tegenstelling tot 

de bosbodem, waar Ksat-waarden zodanig hoog waren dat laterale stroming gewoonlijk vooral 

op 90 cm diepte optrad. 

   Hoofdstuk 3: regenval, beekafvoeren en sedimentproductie werden gedurende een jaar 

gemeten in het Basper grasland stroomgebied. De centrale 14% van het gebied bestond uit ca. 

10-jaar oude natuurlijke hergroei, de rest was bedekt met Imperata gras en struikgewas. Op 8 

November 2013 werd het gebied getroffen door tyfoon Haiyan. De reactie op neerslag was 

bijzonder uitgesproken met gemiddelde afvoercoefficiënten (Qq/P) van 24% en 47% voor en 

na de tyfoon; de snelle afvoercomponent bestond voornamelijk uit wijdverspreide 

oppervlakkige afstroming vanwege de lage tot zeer lage doorlatendheden van de bodem. 

Daaraan gekoppeld was de productie van sediment zeer hoog (~27.5 t/ha/jaar), vooral door de 

verhoogde aardverschuivingsactiviteit gedurende de tyfoon en de naweeën daarvan. Op basis 

van de gebiedswaterbalans werden waarden van 4.7 en 3.6 mm/dag afgeleid voor het 

gemiddelde waterverbruik van de vegetatie, respectievelijk voor de verstoring en 4–7 

maanden na het passeren van tyfoon Haiyan.   

   Hoofdstuk 4: regenval (P), doorval (TF) en stamafvoer (SF) werden gedurende een jaar 

gemeten in het Manobo bos om de mate van onderschepping van de neerslag 

(interceptieverdamping I) te bepalen als functie van de staat van het kronendak. Daartoe werd 

ook de ‘leaf area index’ (LAI) op gezette tijden gemeten boven individuele TF-collectors. 

Omdat de collectors een aantal keren overstroomd raakten werden interceptie totalen geschat 

met behulp van een analytisch model voor drie perioden: (i) voor verstoring door tyfoon 

Haiyan (basiswaarde); (ii) na Haiyan (sterk beschadigd kronendak); en (iii) na een zeker 

herstel van het kronendak. De geschatte I (als % van P) was 18% voor verstoring, 12% na 
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verstoring, en 17.5% na partiëel herstel. SF was laag en bedroeg 2.7%, 1.3% en 2.0% in de 

verschillende perioden. De contrasten in I weerspiegelden veranderingen in LAI en 

verdampingssnelheden tijdens regen. Het gemodelleerde verschil in jaarlijkse I met en zonder 

verstoring van het bos was opvallend klein (~60 mm/jaar), wellicht vanwege de relatief 

beschermde ligging van de onderzoekslocatie tijdens de tyfoon.  

   Hoofdstuk 5: regenval, afvoeren, bodemvocht, grondwaterstanden, alsmede 

sedimentproductie werden gedurende een jaar gemeten in het met Gmelina, mahonie en 

kokospalmen herbeboste Manobo stroomgebied. Op basis van de waterbalans werd het 

gemiddelde waterverbruik van de 23 jaar oude vegetatie voor verstoring door tyfoon Haiyan 

geschat op ~5 mm/dag (erna op ~3 mm/dag). De snelle afvoer bedroeg 16% van de neerslag 

voor verstoring en bestond uitsluitend uit laterale ondergrondse afvoer (voornamelijk op 60–

90 cm diepte). Na verstoring van de vegetatie groeide de gemiddelde reactie op neerslag naar 

44% en werd de laterale ondergrondse afvoer oppervlakkiger. Het jaarlijkse 

sedimenttransport (3.7 t/ha) werd voor 70% bereikt tijdens de eerste twee maanden na de 

tyfoon en was vergelijkbaar met waarden gemeten voor ongestoord regenwoud in de regio. 

Volgens leden van de lokale Manobo-stam viel de beek voor herbebossing gewoonlijk droog 

tijdens het droge seizoen (april), terwijl de afvoer permanent werd zo’n 7–8 jaar na 

herbebossing. Vergelijking van het waterverbruik door het bos met dat van het Basper 

grasland (~100 mm/jaar hoger voor het bos) en van het infiltratieverschil tussen de twee 

gebieden  (~240 mm/jaar hoger in het bos) suggereerde inderdaad een netto positief effect 

van herbebossing. Echter, de geconstateerde verbetering van de afvoeren in Manobo kan 

deels ook een gevolg zijn van de vernatting van het lokale klimaat. Verder (model-)onderzoek 

is gewenst. 

   Hoofdstuk 6: herbebossing van gedegradeerde gebieden kan de doorlatendheid van de 

bodem verbeteren waardoor de dominante afvoerpatronen tijdens neerslag kunnen 

veranderen. Het is echter niet duidelijk of dergelijke veranderingen ook nog zichtbaar zijn 

tijdens hoge neerslag-intensiteiten en -hoeveelheden. De reactie op neerslag werd daarom 

vergeleken voor twee stroomgebiedjes in de Filipijnen: een sterk gedegradeerd 

(aardverschuivingen) Imperata grasland en een 23-jaar oude herbebossing met een 

vergelijkbaar bodemtype. Neerslag, afvoeren en de electrische geleidbaarheid van het water 

(EC) werden continu gemeten gedurende vijf maanden en talrijke watermonsters (regen, 

bodemvocht, grondwater, rivierwater) geanalyseerd (chemie, stabiele isotopen). De reactie 

van het grasland op neerslag was veel sneller en uitgesprokener dan die van het herbeboste 
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stroomgebied, terwijl veranderingen in de EC, chemie en het isotopengehalte van het 

beekwater tijdens neerslag veel groter waren in het grasland. De resultaten suggereerden dat 

oppervlakkige afvoer veel frequenter en wijdverspreider was in het grasland dan in het 

herbeboste gebied (waar de meeste afvoer ondergronds werd gegenereerd) en dat deze 

verschillen gehandhaafd bleven tijdens hoge neerslaghoeveelheden. Succesvolle 

herbebossing lijkt dan ook het hydrologisch functioneren van gedegradeerde gebieden te 

kunnen verbeteren, mits de bodem lang genoeg kan herstellen. 

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK  

   Het feit dat de vegetatie, en daarmee de hydrologische observaties, al na vijf maanden 

werden verstoord door het passeren van tyfoon Haiyan, betekende dat de waterbalans en 

sediment-productie niet bepaald konden worden over een volledig ongestoorde jaarcyclus. 

Tevens besloegen de observaties slechts de eerste zeven maanden na de storm, zodat 

eventuele lange-termijneffecten niet meegenomen zijn. In de volgende paragrafen wordt een 

aantal suggesties gedaan voor vervolgonderzoek met betrekking tot het waterverbruik van de 

vegetatie, de reactie van de twee stroomgebieden op neerslag, en de mogelijkheid om een 

netto positief hydrologisch effect van herbebossing harder te maken. 

   Waterverbruik door de vegetatie (ET): afvoeren uit het grasland moesten worden geschat 

voor een periode van 12 dagen nadat de meetstuw tijdens tyfoon Haiyan begraven was onder 

een aardverschuiving. De daarmee gepaard gaande onzekerheid in de jaarafvoer komt terug 

in de schatting van de ET, net als de onzekerheid in regenval gemeten tijdens de extreme 

windsnelheden gedurende de tyfoon. Hoewel de uiteindelijk geschatte gemiddelde 

transpiratie voor het ongestoorde Manobo bos (~3 mm/dag) plausibel is te noemen, is 

bevestiging door middel van meer ‘directe’ observaties (bij voorbeeld sapstroommetingen) 

wenselijk, met name gedurende de periode dat het bos herstellende is van de opgelopen 

stormschade. Hetzelfde geldt voor een afzonderlijke bepaling van de verdamping (transpiratie 

en interceptie) vanaf de regenererende vegetatie rond de beek in het Basper grasland en voor 

de grassen en struiken op de hellingen aldaar.  

   Reactie op neerslag: al zijn de aanwijzingen voor de dominantie van oppervlakkige afvoer 

tijdens regen in het Basper grasland talrijk, directe metingen met behulp van ‘overland flow 

detectors’ of proefperken (‘runoff plots’) zouden welkom zijn. Om verschillende typen 

oppervlakkige afstroming te kunnen onderscheiden verdient het aanbeveling om ook ondiepe 

grondwaterstanden continu te meten op de hellingen. Hetzelfde geldt voor de veronderstelde 
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dominantie van ondergrondse snelle laterale afvoer tijdens regen in het Manobo bos. 

Aanvullende directe metingen met behulp van ‘lateral-flow lysimeters’ of  speciaal daartoe 

gegraven geulen langs de contour om de ondergrondse afvoer te onderscheppen (‘hillslope 

trenching’) zouden meer duidelijkheid kunnen geven op welke diepte de laterale stroming 

optreedt bij verschillende regenintensiteiten en natheidsgraden van de bodem. Ook de 

karakterisering van macroporie-netwerken in de bodem door middel van het injecteren van 

gekleurde tracers (bijv. ‘methylene blue’) of het maken van 3-D scans van intacte bodem-

kolommen kan meer inzicht geven in de gemeten verschillen in hydrologisch gedrag tussen 

de bos- en graslandbodems. Tevens maakt dit soort informatie het gebruik van meer 

geavanceerde bodemwaterstromingsmodellen mogelijk (scheiding van stroming door de 

bodemmatrix en langs preferente routes) waardoor ook meer inzicht kan worden verkregen in 

het hoe en waarom van de plotselinge aardverschuivingen in het studiegebied. 

   Eventueel positief netto hydrologisch effect van herbebossing: een vergelijking van de 

geschatte verdamping door enerzijds het Imperata grasland en anderzijds het 23 jaar oude 

aangeplante bos suggereerde dat het verschil in verdamping (een toename van ~100 mm/jaar 

na herbebossing) kleiner was dan de bijbehorende reductie in waterverliezen via 

oppervlakkige en snelle ondergrondse afstroming tijdens regen (‘stormflows’, -240 mm/jaar). 

Het zo verkregen positieve nettoverschil van 140 mm/jaar hangt echter sterk af van het 

relatief kleine verschil in verdamping tussen de twee vegetaties en de daarmee gepaarde 

onzekerheid (zie boven). Pogingen om het verschil in verdamping te bevestigen met behulp 

van de zgn. ‘double-mass technique’ en het HBV-light model gaven geen bevredigende 

resultaten en aanvullende modellering (bijv. ‘data-based mechanistic modeling’) blijft nodig. 

Anderzijds, een proef met het SVIM-infiltratiemodel om de snelle afvoeren in het Basper 

grasland te voorspellen aan de hand van korte-termijn variaties in regenintensiteiten was zeer 

succesvol. Dergelijke resultaten beloven veel goeds voor de mogelijkheid om snelle afvoeren 

te voorspellen in soortgelijke gedegradeerde gebieden in de tropen waar oppervlakkige afvoer 

het dominante hydrologische proces is tijdens regen. Dit soort voorspellingen kunnen op hun 

beurt gebruikt worden als referentie (‘baseline’) bij het evalueren van de hydrologische 

effecten van diverse strategieën om gedegradeerde bodems te rehabiliteren, zoals 

herbebossing, agro-bosbouw, of landbouw aandacht voor bodem- en water conservering. 
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