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Bosgezondheid

En wat heeft de klimaatverandering nog in petto?

Geert Sioen
Peter Roskams

West-Vlaamse Natuurstudiedag, 2 maart 2019
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bosvitaliteitsmeetnet 

oorsprong: Air Convention Verenigde Naties (1979), EU 
Verordening (1986)

oprichting ICP Forests (1985): internationale meetnetten

start bosvitaliteitsmeetnet Vlaanderen: 1987

doel: gezondheidstoestand bossen beschrijven, evolutie 
monitoren, (internationaal) bosonderzoek ondersteunen

bosvitaliteitsmeetnet
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Proefvlakken Bosvitaliteitsmeetnet
70-tal proefvlakken in Vlaanderen

proefvlakken in West-Vlaanderen

Ieper
Wijtschate
Zerkegem
Torhout
Zwevezele
Hertsberge

meetnet intensieve monitoring: Wijnendale en Houthulst 
(Arne Verstraeten / Peter Roskams)
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bladverlies - aandeel beschadigde bomen

beoordeling tijdens de zomer
beschadigde boom: 

meer dan 25% bladverlies

klasse blad-/naaldverlies (%) mate van blad-/naaldverlies toestand

0 0-10 geen gezond

1 11-25 licht risicoboom

2 26-60 matig licht beschadigd

3 61-99 sterk ernstig beschadigd

4 100 dood dood

2-4 26-100 matig-dood beschadigd



7/03/2019

5

resultaten

gemiddeld bladverlies en % 
beschadigd (2018: 1481 bomen)

gemiddeld bladverlies aandeel beschadigd

totaal (alle bomen) 24,6 22,8

beuk 22,7 25,4

zomereik 23,6 22,8

grove den 22,2 15,1
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Europa

gemiddeld bladverlies 2017: 21,7%
aandeel beschadigd 2017: 25,1%

hoogste bladverlies: groenblijvende eiken (steeneik, kurkeik) 
en wintereik/zomereik

variatie aan boomsoorten, bodemeigenschappen, 
hoogteligging, geografische ligging, klimatologie…

Vlaanderen: bladverlies 2017-2018

toename/afname

gemiddeld bladverlies totaal +1,4 % ptn.

aandeel beschadigd totaal +2,4 % ptn.

gemiddeld bladverlies beuk +4,0 % ptn.

aandeel beschadigd beuk +14,7 % ptn.

gemiddeld bladverlies zomereik +0,4 % ptn.

aandeel beschadigd zomereik -1,7 % ptn.

gemiddeld naaldverlies grove den +0,7 % ptn.

aandeel beschadigd grove den +2,0 % ptn.
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droogte: vroegtijdig bladverlies

storm: schade aan grove den (takbreuk)

zaadzetting loofboomsoorten toegenomen (beuk)

bladvraat, schimmelinfecties: beperkt effect

evolutie 2017-2018: mogelijke oorzaken

naaldverlies grove den

1995-2018
trend: afname naaldverlies
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grove den Europa

1998-2017
geen beduidende trend
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bladverlies zomereik

1995-2018
trend: geen toename of afname
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zomer- + wintereik Europa

1998-2017
geen beduidende trend
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bladverlies beuk

1995-2018
trend: toename bladverlies
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beuk Europa

1998-2017
trend: toename bladverlies
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klimaatverandering
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klimaatverandering

zachte, natte winters
droge, warme zomers, hittegolven
bosbrand
neerslagpieken, al dan niet tijdens storm
overstromingen
interactie abiotiek-biotiek

(fenologie, insecten, schimmels, bacteriën)

klimaat-
verandering

rapport INBO

INBO.R.2015.9952476
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bron: European Environment Agency EEA, 2012

gevoeligheid boomsoorten: 
hittegolf - droogte - storm

bron: Van der Aa et al., INBO.R.2015.9952476

beuk

wintereik

zomereik

fijnspar

douglas

grove den

zwarte den

hittegolf stormdroogte
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ziekten/aantastingen

eikenprocessievlinder (Thaumetopoea processionea) / 
dennenprocessievlinder (Thaumetopoea pityocampa)

plakker (Lymantria dispar)
eikenprachtkever (Agrilus biguttatus) / dennenprachtkever 

(Phaenops cyanea)
dennenscheerder (Tomicus piniperda)
grote dennensnuitkever (Hylobius abietis)
bastkevers / ambrosiakevers (Ips sp., Trypodendron sp.)
Sphaeropsis-scheutsterfte (Sphaeropsis sapinea)

rodebandjesziekte (Scirrhia pini, syn. Dothistroma
septosporum)

kastanjekanker (Cryphonectria parasitica)
kastanjemineermot (Cameraria ohridella)

eikenprocessievlinder
Thaumetopoea processionea
nachtvlinder
bladvraat door rupsen
warmteminnend
meer aantasting sinds de jaren 1990
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dennenprocessievlinder

Thaumetopoea pityocampa
naaldvraat door rupsen (nachtvlinder)
potentiële aantasting, verspreidingsgebied breidt uit naar het 

noorden
Warmteminnend

rodebandjesziekte

Scirrhia pini, synoniem Dothistroma septosporum
schimmel op dennennaalden (Pinus)
invasieve exoot (in Vlaanderen sinds 2007)
infectie makkelijker door zachte natte winters
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2018: droogte + hitte (data KMI)

WARM

KOUD
DROOG NAT

2018

2018: droogte + hitte (data KMI)

neerslagtekort zomer 2018 (juni-juli-augustus)

verhouding tot de normaalwaarde
neerslaghoeveelheid

gestandaardiseerde neerslagindex
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2018: droogte + hitte
slecht herstel grondwaterpeil (februari 2019, bron: DOV)

Pijnven Hechtel-Eksel, 1 augustus 2018



7/03/2019

17

beuk, 25 juli 2018

beuk, 30 augustus 2018
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esdoorn, 30 augustus 2018

tamme kastanje, 20 september 2018
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vitaliteitsproblemen naaldbomen

verzwakte bomen door droogte en hitte
toename schorskevers en andere houtborende insecten

letterzetter (Ips typographus)
koperetser (Pityogenes chalcographus)
dennenscheerder (Tomicus piniperda)
zestand-dennenschorskever (Ips sexdentatus)
blauwe dennenprachtkever (Phaenops cyanea)
…
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‘klimaatslim’ bosbeheer

omvorming kwetsbare naaldbossen naar gemengde bossen

geen droogtegevoelige soorten op droge standplaatsen

dunningen, geen kaalslag, strooisel- en humuslaag 
beschermen, waterhuishouding niet verstoren

koolstofopslag stimuleren (bos = C-sink)

conclusie

De bosvitaliteitsmeetnetten werden opgericht om de gevolgen van 
luchtverontreiniging te bestuderen. Nu ondersteunen ze ook ander onderzoek, 
o.a. naar de effecten van klimaatverandering.

In Vlaanderen en Europa wordt 20 à 25% van de bomen als beschadigd 
beschouwd. Dit is soort- en plaatsafhankelijk. De trend in Europa is de laatste 
20 jaar negatief voor verschillende boomsoorten (o.a. beuk).

Veel factoren bedreigen de gezondheidstoestand. Vaak versterken ze elkaar.

Klimaatverandering beïnvloedt het bos op verschillende manieren. Nu is er al 
een negatieve impact van droge zomers en warme winters.

De droogte van 2018 heeft voorlopig vooral een negatief effect op 
naaldboomsoorten (sterfte door droogte + schorskevers)

Een klimaatslim bosbeheer is een duurzaam bosbeheer met aandacht voor 
klimaatmitigatie en -adaptatie.
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bedankt voor uw aandacht!

Week van het Bos 2008 – thema Bos en KlimaatCartoon Sandra de Haan


