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English abstract 

Forest condition monitoring in Belgium-Flanders started in 1987 according to the guidelines of 
the UN/ECE ICP Forests and the EU Scheme on the protection of forests against air pollution. 
Forest condition is monitored with two different intensity levels, in cooperation with the 
European Union. The first grid in Flanders was established in 1987. In this Level I survey, crown 
condition was monitored first on a systematic grid of 8x8 km. In 1995 the regional grid was 
extended to a grid of 4x4 km, resulting in 72 level I plots in Flanders. The second monitoring 
intensity level (Level II) started in 1989 in different forest ecosystems in Flanders. The Level II 
monitoring is conducted in 11 plots. In 5 of them, soil and soil solution chemistry, foliar nutrient 
status, increment, meteorological condition, ground vegetation and deposition of air pollutants 
are measured in addition to the annual crown condition assessments. Two of these intensive 
plots (0.25 ha) are located in conifer stands (pines) and 3 in broad-leaved stands (beech, oak). 
Air concentration of pollutants is measured in 1 plot. 
 

Crown condition (Level I) 
The 2006 survey was conducted on 72 plots in a 4x4 km grid. Ten of these plots are part of the 
transnational 16x16 km grid. 
 
19.1% of the sample trees showed more than 25 % defoliation and 0.4% of the trees 
died. The mean defoliation was 21.7%. The share of damaged broadleaves was 19.7%, 
while for conifers this was 17.8%. The mean defoliation in broadleaves was 21.6% and 22.0% 
in conifers. 
The level of damaged trees decreased for most of the tree species. Pinus sylvestris is the only 
main species with a small increase in the share of damaged trees and in mean defoliation. 
Fagus sylvatica showed the best condition with 11.2% of the trees in defoliation classes 2-4 and 
a mean defoliation of 16.8%. There was more fruiting in beech than in 2005, but still much less 
than in the mast year 2004. It is the only species with a significant decrease in defoliation. 
 
41.8% of the Populus trees in the survey were damaged. With 30.2% Populus showed the 
highest mean defoliation of all tree species observed. The unfavourable condition is mainly due 
to fungal diseases. A few trees died due to infection by Discosporium populeum following rust 
disease by Melampsora larici-populina. 
 
In Quercus robur there were less moderately to severely defoliated trees (20.0%) than in 2005, 
but mean defoliation was slightly higher. Defoliation in Quercus rubra was lower, with 13.2% of 
the trees being damaged. In the north-eastern part of Flanders, caterpillar damage by 
Thaumetopoea processionea on Quercus robur is continuing. 
 
Defoliation is higher in Pinus nigra subsp. laricio than in Pinus sylvestris. In 2006, infection by 
Sphaeropsis sapinea was common in both tree species. Nevertheless the condition of Pinus 
nigra improved compared to last year, but still 29.2% of the trees were in defoliation classes 2-
4. Only 14.8% of the Pinus sylvestris showed moderate to severe defoliation. 
 

Deposition 
Total deposition in Flanders can be classified in the highest classes defined within the European 
network. Nitrogen and sulphate are the prevailing ions in the atmospheric deposition. Total 
nitrogen deposition varies in 2006 between 17.9 and 32.4 kg a hectare and sulphur between 
10.2 and 21.5 kg a hectare. The high nitrogen load can be attributed to the high amount of 
ammonium in the precipitation resulting from intensive animal husbandry in Flanders. The 
prevalence of ammonium neutralises the actual acidity and explains the relative slight acidity 
(5.0 – 5.6) of the precipitation. Only when not enough ammonia could be supplied to buffer the 
acid deposition, pH values drop below 4.5. Counting nitrogen and sulphur together, total 
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deposition of acidifying compounds varies in 2006 between 1918 and 3572 acid equivalents and 
also belongs to the highest classes defined for Europe. Average total acid deposition is 
higher than the short-term (2900 molcha-1yr-1) and intermediate-term (2760 molcha-

1yr-1) objectives for Flanders. Short-term objective should already be achieved in 2002, 
while the intermediate-term objective must be obtained in 2010. Looking at location, total acid 
deposition in 2006 was only in two plots below the short-term objective. The acid deposition is 
partly neutralised (8 till 22 %) by base cations. The atmospheric deposition of base cations in 
2006 varies between 551 and 807 molcha-1, of which 34% is of maritime origin. 
 
After passing the canopy, atmospheric deposition is concentrated by canopy interception 
evaporation, (on average 25%), and the composition is changed by leaching and canopy 
exchange effects. Canopy leaching is the result of the wash-off of dry deposition and the 
leaching of base cations. Canopy leaching of base cations is considerably for mobile potassium, 
but also for magnesium and calcium in the stand located on a chemical rich soil type. Using the 
canopy model of Ullrich, canopy leaching of base cations ranges in 2006 from 393 till 1334 
molcha-1 in stands growing on these rich soil types. In the stands located on poor sandy soils, 
the canopy leaching of cations is much lower (105 till 316 molcha-1). The canopy exchange 
effect can be attributed to the uptake of ammonium and protons according to the leaching of 
base cations. Taking the very low actual acidity into account in Flemish precipitation, exchange 
is mainly the result of ammonium uptake. Using the model of Ullrich, nitrogen uptake ranges in 
2006 from 5.7 till 8.7 kg a hectare in the stands located on chemical rich soil types. 
 
Trend analysis of total deposition reveals a decrease in inorganic nitrogen and sulphur 
due to (inter)national efforts to reduce the emission of their precursors. The average 
decline of total inorganic nitrogen since 1994 is equal to -1.22 kg a hectare and is mainly the 
result of a significant decline in ammonium deposition; a significant decline of the nitrate 
deposition is not observed. The average decline of total sulphur is equal to -0.88 kg a hectare 
and is linked with the reduced SO2 concentrations measured on a measuring tower in 
Brasschaat. The decrease in acidifying deposition is, however, partly offset by a concomitant 
decrease in base cations. 
 
Crown effects have important repercussions on the composition of the precipitation under the 
canopy. Ammonium is nitrified to nitrate with the release of protons in this layer and 
the result is a strong increase of the acidity in the top horizon with pH-values of about 
3.5. Under these conditions acid cations are released and cause a potential danger of aluminium 
toxicity. In the stands located on chemical rich soil type, soil acidification is replaced to deeper 
horizons by crown buffering. The plots at Ravels and Brasschaat, located on poor sandy soil, 
have already reached a further state of soil acidification and soil deterioration. In these plots 
aluminium leaching is found to be higher than 14 kg a hectare. The leaching of nitrate ranged in 
2006 from 0.65 till 18.6 kg nitrogen a hectare and reflects in a potential danger to contaminate 
the ground water. Sulphur leaching varies between 11.0 and 24.3 kg a hectare. No significant 
trend in the leaching of nitrogen and sulphur from the soil could be observed. 
 

Air Measurements 
Monitoring of gaseous air pollutants at a measuring tower site in Brasschaat reveals a declining 
trend for SO2 and an increasing trend for ozone concentrations. The latter is especially due to 
increased background levels. For NOx no clear tendency can be discerned which confirms the 
absence of a decline of nitrate deposition. Analysis of the daily concentrations and fluxes shows 
that the ozone concentration reaches its maximum level in the afternoon, while the flux 
cumulates in the morning. Differences indicate that not only concentration is important, but also 
local conditions. In 2006 the ozone hour maximum was 7 times exceeded and the day 
limit 82 times, which is the maximal exceeding of ozone since the beginning of the 
measurements. 
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1 Inleiding 

Bossen vervullen in Vlaanderen zeer uiteenlopende functies. Ze zijn belangrijk voor recreatie, 
natuurbehoud en bescherming van ons leefmilieu en vervullen een belangrijke economische 
functie. In verband met de klimaatswijziging en de gevolgen daarvan voor onze maatschappij 
zijn bossen wereldwijd van levensbelang. De druk op onze bossen is echter groot: door 
ontbossing en versnippering wordt de oppervlakte en de kwaliteit van ons bosareaal aangetast 
en verschillende stressfactoren vormen een bedreiging voor hun vitaliteit. Om een beter inzicht 
te krijgen in de toestand van onze bossen en de factoren die hun vitaliteit beïnvloeden, werd 
eind de jaren ’80 in Vlaanderen een langlopend monitoringprogramma opgestart in het kader 
van internationale samenwerkingsprogramma’s van de Europese Commissie (Schema voor de 
Bescherming van de Bossen tegen luchtverontreiniging) en de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties (UN/ECE International Co-operative Programme for the 
Protection of Forests against air pollution – ICP Forests). Tot heden werd dit 
monitoringprogramma ononderbroken voortgezet en er werd een unieke verzameling gegevens 
over verschillende aspecten van de bosgezondheidstoestand opgebouwd. De resultaten van dit 
samenwerkingsprogramma hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het internationale 
milieu- en bosbeleid, zoals de protocols van de Verenigde Naties met betrekking tot de uitstoot 
van verontreinigende stoffen of verordeningen van de Europese Commissie in verband met de 
luchtkwaliteit. Het is ook een van de belangrijke gegevensleveranciers voor de Ministeriële 
Conferentie voor de Bescherming van de Bossen in Europa (MCPFE). 
 
Drie langlopende monitoringprojecten vormen de basis van het Vlaamse programma: de 
inventaris van de gezondheidstoestand van de Vlaamse bossen (level I), het meetnet voor de 
intensieve monitoring van bosecosystemen (level II) en de meetsite Brasschaat. Het rapport dat 
voor u ligt geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de voorbije meetperiode. 
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Doelstellingen 
 
Level I: bosvitaliteitsmeetnet 
De inventarisatie van de gezondheidstoestand van de bossen werd in 1987 opgestart in het 
Vlaams gewest en heeft als belangrijkste doelstellingen: 

• Een algemene beschrijving geven van de gezondheidstoestand van de bossen 
• De gezondheidstoestand van enkele veel voorkomende boomsoorten bespreken 
• Wijzigingen in de evolutie van de gezondheidstoestand vaststellen 

 
Level II: intensieve monitoring 
Het Meetnet voor de Intensieve Monitoring van Bosecosystemen is in 1988 geïnstalleerd in 11 
geselecteerde bosgebieden in het Vlaamse Gewest en heeft als belangrijkste doelstellingen: 

• De invloed van stressfactoren op het bosecosysteem onderzoeken en inzicht verwerven 
in de achterliggende oorzaak-gevolg relaties 

• De toestand en de evolutie van bosecosystemen beschrijven en onderzoeken 
• Een bijdrage leveren aan het opstellen van bruikbare beleidscriteria 
• Informatie aanreiken voor andere relevante aspecten voor het beleid 

 
Meetsite Brasschaat: luchtconcentraties 
Aan de rand van het level II proefvlak in Brasschaat (Domeinbos” De Inslag”) werd in 1995 een 
meettoren geïnstalleerd met als belangrijke doelstellingen: 

• Bepalen van luchtconcentraties en fluxen van gasvormige polluenten in een 
bosecosysteem en het onderzoeken van trends 

• Vergelijken van trends van luchtconcentraties en fluxen met deposities 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar volgende websites: 
 
http://www.inbo.be/: onder kenniscentrum/biotopen/bossen/bosvitaliteit/ 
http://www.icp-forests.org/: internationale meetnetten, internationale rapporten,… 



 

 

Meettoren 

2 Proefvlakken 
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2.1 Level I : 72 proefvlakken in een meetnet van 4x4 km  

 
zie lijst van de genummerde proefvlakk en (bijlage I) 
 

2.2 Level II: 11 proefvlakken van 0,25 ha 

 
 
Proefvlak nr.11 bevindt zich in het 
Wijnendalebos (280 ha) te Torhout (Ichtegem), 
gesitueerd in het lager gelegen gedeelte van 
het zandig plateau van Vlaanderen. 

bisol. 

 
De bodem bestaat uit zandig materiaal van 
pleistocene ouderdom, rustend op tertiair 
materiaal en wordt geklasseerd als Gleyic 
Distric Cam

 Proefvlak Code 

Wijnendalebos (Ichtegem)* 11 

Meerdalwoud (St-Joris-Weert) 12 

Hallerbos (Essenbeek) 13 

Ravels-Noord (Ravels)* 14 

De Inslag (Brasschaat)* 15 

Aelmoeseneiebos (Gontrode)* 16 

Buggenhoutbos (Buggenhout) 17 

Houthulstbos (Houthulst) 18 

 

 

Pijnven (Hechtel) 19 

Heiwijk (Maasmechelen) 20 

Zoniënwoud (Groenendaal)* 21 

* proefvlak met intensieve monitoring  

 

Het betreft een homogeen 
beukenbestand (plantjaar 1935) 
in het westelijk gedeelte van h
bos (51°04’N; 3°02’E; hoog
ligging: 27 m). 

et 
te- 

te van 27,4 m. 

 

Het bestand had in 2004 een bestandsgrondvlak 
van 32 m2ha–1 en een gemiddelde 
bestandshoog

 

 

 
In 2001 werd in het bestand een dunning 
uitgevoerd. 
 
In 2004 had het bestand een staand volume 
van 328 m3ha-1 en een gemiddelde aanwas 
van 10,25  m3ha-1jaar-1. 
 

 
Proefvlak nr.14 is ingericht in een Corsicaans dennenbestand (820 ha, plantjaar 1930) te Ravels 
in de NoorderKempen (51°24’N; 5°03’E, hoogteligging: 31 m). Het bestand had in 2004 een 
bestandsgrondvlak van 45,3 m2ha–1 en een gemiddelde bestandshoogte van 25,4 m. De bodem 
wordt geklasseerd als een Haplic Podzol ontwikkeld in een zandsubstraat van de afzettingen van de 
Maas. 
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Proefvlak nr.15 werd uitgezet in een homogeen Grove dennenbestand (51°18’N, 4°31’E 
hoogteligging: 16 m), gelegen in het domeinbos “De Inslag” (150 ha) te Brasschaat. Het bestand 
had in 2004 een bestandsgrondvlak van 27,1 m2ha–1 en een gemiddelde bestandshoogte van 21,3 
m. De bodem wordt geklasseerd als een Haplic Podzol ontwikkeld in zandige afzettingen die rusten 
op een dikke kleileemlaag. 
 
Proefvlak nr. 16 bevindt zich in een Eiken-Beukenbestand te Gontrode (50°58’N, 3°48’E; 
hoogteligging: 20 m) in het Aelmoeseneiebos (30 ha), gesitueerd op een interfluviatiel plateau in 
het bekken van de Schelde. Het bestand had in 2004 een bestandsgrondvlak van 30,0 m en een 
gemiddelde bestandshoogte van 24,5 m voor zomereik en beuk samen. De bodem is een sterk 
gleyige, slecht gedraineerde zandleembodem met een gedeeltelijk gedegradeerde textuur B-
horizont en een kleisubstraat beginnend op 60 cm diepte (Dystric Podzoluvisol). 
 
Proefvlak nr. 21 is gelegen in het Zoniënwoud (4400 ha) gesitueerd op een plateau ten 
Zuidoosten van Brussel (50°44’N; 4°24’E, hoogteligging 120 m). Het homogeen beukenbestand 
(plantjaar 1909) komt voor op de rand van een plateau, boven op een helling. Het bestand had in 
2004 een bestandsgrondvlak van 36,2 m2ha–1 en een gemiddelde bestandshoogte van 36,3 m. De 
matige tot goed gedraineerde leembodem heeft een gedeeltelijke gedegradeerde textuur B-
horizont die begint op een diepte van 40 cm (Dystric Podzoluvisol). 
 
In de proefvlakken van de intensieve 
monitoring wordt een normaal bosbeheer 
gevoerd, wat inhoudt dat op regelmatige 
tijdstippen dunningen worden uitgevoerd, 
waarbij een zeker aantal bomen worden gekapt 
(figuur). 
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3 Activiteiten ctiviteiten 

Bosbouwkundige inventaris 

Vegetatie-opnames 

Voedingstoestand 

Bodemoplossing 

Kroontoestand 

Bladval 

Bodemtoestand 

Depositie 

  

3.1 Monitoringprogramma 3.1 Monitoringprogramma 

Activiteit Meetfrequentie 
 Level I Level II 

Kroontoestand jaarlijks jaarlijks 

Atmosferische depositie* - continu 

Bodemoplossing* - continu 

Voedingstoestand - 2 jaarlijks 

Vegetatieopnames - 5 jaarlijks 

Bosbouwkundige inventaris - 5 jaarlijks 

Bodemtoestand 10 jaarlijks 10 jaarlijks 

Bladval* - continu 

Luchtconcentraties - continu (enkel te Brasschaat) 

* activiteiten die enkel in de 5 intensieve level II proefvlakken worden uitgevoerd 
 
Aan de hand van het bosvitaliteitsmeetnet (level I) wordt de gezondheidstoestand van enkele veel 
voorkomende boomsoorten opgevolgd. In het meetnet voor de intensieve monitoring (level II) 
wordt additioneel ook hun groei en voedselhuishouding, de evolutie van de kruidachtige vegetatie, 
de samenstelling van de neerslag, het bodemwater en de eigenschappen van de bosbodem 
bepaald. Daarnaast worden de factoren onderzocht die hier een invloed op uitoefenen, in het 
bijzonder: luchtverontreiniging, weersomstandigheden, insectenaantastingen, schimmelinfecties 
enz. Op de meettoren te Brasschaat worden gasvormige componenten bepaald. 
 

www.inbo.be  Bosgezondheid in Vlaanderen  13 

 



 

4 Methodiek Level I 

4.1 Kroontoestand 

4.1.1 Methodiek 

Het internationale bosvitaliteitsmeetnet (Level I) telt 6045 meetpunten op een systematisch raster 
van 16 x 16 km. In het Vlaamse Gewest werd van bij de aanvang van de inventarisatie een 
regionaal meetnet met een dichtere bedekking uitgezet. Het meetnet telt in Vlaanderen 72 
proefvlakken (incl. de 10 internationale plots). 
 
Per proefvlak zijn 24 bomen geselecteerd. Hierdoor bevat de steekproef 1728 bomen. De meest 
voorkomende soorten zijn zomereik en grove den, die respectievelijk 31% en 25% van de 
steekproef uitmaken. Zomereik, beuk, Amerikaanse eik, populier, grove den en Corsicaanse den 
zijn de boomsoorten die afzonderlijk besproken worden. De overige soorten worden gegroepeerd in 
een groep overige loofboomsoorten en een groep overige naaldboomsoorten. Voor de verwerking 
van de resultaten worden de bomen soms opgesplitst in twee leeftijdsklassen. Daarvoor wordt bij 
internationale overeenkomst een leeftijdsgrens van 60 jaar aangenomen. 
 
Met behulp van een verrekijker wordt de kroontoestand van de bomen jaarlijks beoordeeld. De 
inschatting van de bladbezetting (of het bladverlies) is het belangrijkste onderdeel van de 
kroonbeoordeling. Het bladverlies wordt in trappen van 5% geschat en de bomen worden in 
bladverliesklassen ondergebracht. 
 

Gezonde bomen hebben een bladverlies van 
maximum 10%. Bomen met 11 tot en met 25% 
bladverlies zijn nog niet beschadigd maar verkeren 
evenmin in een optimale gezondheidstoestand (de 
zogenaamde risico- of waarschuwingklasse). Bomen 
met meer dan 25% blad-/naaldverlies worden als 
beschadigd beschouwd, met een opdeling naargelang 
de mate van het bladverlies. Tot en met een 
bladverlies van 60% worden beschadigde bomen in 
een klasse met ‘matig bladverlies’ ondergebracht. 
Ernstig beschadigde bomen vertonen meer dan 60% 
blad- of naaldverlies. Afgestorven bomen komen in 
een afzonderlijke klasse terecht. Ze worden bij een 

volgende inventaris vervangen. De verschillende bladverliesklassen krijgen een nummer van 0 tot 
4. 
 
De omvang van de bladverkleuring wordt aan de hand van nieuwe verkleuringklassen bepaald. De 
25%-grens wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer gehanteerd. Bomen worden wel 
nog als abnormaal verkleurd beschouwd wanneer de verkleuring aan meer dan 10% van de kroon 
waarneembaar is. Ook de insectenaantasting wordt gekwantificeerd en in klassen ingedeeld. 
 
In dit rapport wordt bij de bespreking van de kroonsterfte enkel rekening gehouden met de 
afmetingen van de afgestorven takken. De aanwezigheid van schimmelaantasting, scheuren en 
exploitatieschade wordt tijdens het terreinwerk opgenomen maar een kwantificering van de schade 
wordt in dit rapport niet weergegeven. Van elke boom wordt de zaadproductie met behulp van een 
verrekijker beoordeeld. Bij naaldbomen wordt, wegens de beperkte zichtbaarheid van de pas 
gevormde kegels, de bezetting met oudere kegels ingeschat. 
 
Waterscheutvorming wordt gelokaliseerd en, naargelang de plaats van voorkomen, in categorieën 
ingedeeld. Tenslotte wordt van elke boom ook de omtrek gemeten. 
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4.1.2 Klassenindeling 

Blad-/naaldverlies 
Klasse blad-/naaldverlies 

(%) 
blad-/naaldverlies 
(mate) 

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 

 
Verkleuring 
Klasse verkleuring 

(%) 
verkleuring 
(mate) 

0 0-10 geen 

1 11-20 licht 

2 21-60 matig 

3 61-99 sterk 

4 100 dood 

1-4 11-100 abnormale verkleuring 

 
Insectenaantasting 
Klasse insectenaantasting insectenaantasting 
 (%) (graad) 
0 0 geen 

1 1-20 licht 

2 21-40 matig 

3 >40 sterk 

 
Zaadzetting 
Klasse zaadzetting (mate) graad 
0 geen zaad waarneembaar geen 

1 met verrekijker zichtbaar licht 

2 met blote oog waarneembaar matig 

3 volledige kroon bezet sterk 

 
Kroonsterfte 
Klasse vorm kroonsterfte 
0 geen dode takken of twijgen 

1 enkel dode lopende jaarscheuten of twijgen (diameter < 2 cm) 

2 dode takken (diameter 2-10 cm), evt. ook dode scheuten 

3 dode zware takken (diameter > 10 cm), evt. ook dode scheuten en/of takken 

4.2 Depositie 

4.2.1 Verzurende depositie 

Verzuring wordt omschreven als zijnde de gezamenlijke effecten van luchtverontreinigde stoffen 
(vertrekkend vanuit gasprecursoren SO2, NOx en NH3) die via de atmosfeer worden aangevoerd en 
waaruit zuren (zwavelzuur: H2SO4 en salpeterzuur: HNO3) kunnen gevormd worden. De chemische 
en fysische transformaties gebeuren langzaam, waardoor de stoffen zich soms honderden 
kilometers kunnen verplaatsen vooraleer zij uit de atmosfeer verwijderd worden. 
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Atmosferische depositie omvat diverse processen die verantwoordelijk zijn voor het neerslaan van 
gassen, aërosolen, partikels, mist-wolkdruppels tot regen, hagel en sneeuw in het bos. De totale 
depositie van een bosbestand wordt daarom gedefinieerd als de som van de natte en droge 
depositie. Op grotere hoogteligging (midden- tot hooggebergte) levert ook de occulte neerslag 
(mist, nevel) een substantiële bijdrage tot de totale depositie; in laagland is occulte depositie van 
minder belang. De natte depositie omvat de hoeveelheid opgeloste en niet-opgeloste chemische 
verbindingen aanwezig in de neerslag (regen, sneeuw, hagel). Deze bestaan vnl. uit kleinere 
aërosolen (0,1 – 1 µm). De droge of interceptiedepositie omvat de geïntercepteerde depositie van 
gassen en partikels in afwezigheid van neerslag. 

4.2.2 Neerslag - doorval 

De neerslag (bemonsterd in open terrein of vrije veld) en het doorvalwater (bemonsterd onder het 
kronendak) worden opgevangen in een bulkcollector die bestaat uit een PVC-houder (buis met 
buitendiameter =125 mm) waarvan het onderste deel in de bodem 
gegraven wordt (afbeelding 1). De trechter (∅ = 14 cm) wordt op 
een standaardhoogte van 1 m boven het maaiveld op de buis 
geplaatst en is via een polyethyleenbuis met de recipiënt (inhoud = 
2 l) in de grond verbonden. In de trechtermond wordt een 
nylonzeef (maaswijdte = 1 mm) aangebracht om naalden, 
schorsdeeltjes, insecten en grovere partikels uit het waterstaal te 
houden. In het bestand worden 10 collectoren op systematische 
wijze uitgezet. Op het vrije veld wordt, op een locatie die minder 
dan 1500 m van het proefvlak verwijderd is, een set van 4 
collectoren geplaatst. Bij de bemonstering van de bulkcollectoren 
wordt een mengmonster gemaakt waarbij rekening wordt 
gehouden met het individuele staalvolume van elke collector 
(gewogen gemiddelde). Van gecontamineerde waterstalen wordt 
enkel het neerslagvolume bepaald. Bij elke bemonstering wordt de 
recipiënt en de trechter vervangen en daarna in het laboratorium 
met gedemineraliseerd water gereinigd. 
 

4.2.3 Stamafvloei 

Stamafvloeiwater is het water dat naar beneden vloeit via de stam en wordt opgevangen aan 
minstens 5 bomen die model staan voor een bepaalde diameterklasse binnen de populatie 

(gemiddelde diameter (dg, dg±s, dg±2s) van de 
desbetreffende hoofdboomsoort). In het mengbestand te 
Gontrode worden naast zomereik ook 2 beuken bemonsterd. 
Het stamafvloeiwater wordt, via een met silicone afgewerkte 
polyurethaanspiraal rond de stam, naar 200-litervaten 
geleid. Voor boomsoorten met gladde schors zoals beuk 
worden meerdere vaten in serie geplaatst om het totale 
volume te bemonsteren. Bemonstering van het 
stamafvloeiwater gebeurt in alle proefvlakken, behalve in de 
dennenproefvlakken. In de eerste opvolgingsjaren werd 
vastgesteld dat de bijdrage van het stamafvloeiwater aan de 
totale depositie in naaldhoutbestanden van deze ouderdom 

verwaarloosbaar is. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 Bodemwater 

Parallel met de bemonstering van de neerslag (depositie) wordt bij elke bemonstering een 
bodemwaterstaal genomen op verschillende diepten (humus, A-, B- en C-horizont). De chemische 
samenstelling van het bodemwater geeft een zeer snelle respons op veranderingen in chemische 
depositie, en dit in het bijzonder voor elementen  die weinig interacties ondergaan met de 
bodemmatrix (chloride, sulfaat). Deze elementen kunnen als tracer gebruikt worden voor 
veranderingen in depositie. Elementen die intens gebonden worden aan de bodemmatrix (nitraat, 
aluminium) oefenen weinig invloed uit op de chemische samenstelling van het bodemwater. Voor 
deze elementen is de concentratie in het bodemwater het resultaat van atmosferische depositie, 
hydrologie en interacties met de bodemmatrix. 

4.3.1 Humuswater 

Het humuswater is het water dat bemonsterd 
wordt juist onder de strooisellaag door middel van 
humuspercolatoren. Een humuspercolator bestaat 
uit een rechthoekig bakje uit inox waarop een 
roestvrij metalen rooster werd aangebracht. Het 
bakje is licht asymmetrisch vervaardigd zodat het 
water via een uitlaatopening kan aflopen in een 2 
l PET-fles. In deze strooisellaag gebeurt de 
mineralisatie van strooisel (bladeren, vruchten, 
…) waardoor verschillende elementen opnieuw 
worden vrijgesteld. De strooisellaag is een aërobe 
laag, waar de afbraak geschiedt met behulp van 
zuurstof en waarbij gereduceerde elementen 
worden geoxideerd. Tijdens de nitrificatie zal 
aangevoerd ammonium omgezet worden in nitraat. Verdere verzuring wordt in de strooisellaag 
gebufferd door bicarbonaten en uitwisseling (lees: afgifte) van basische kationen en in de 
onderliggende minerale bodem door aluminiumvrijstelling. 
 
 
 

4.3.2 Bodemvocht 

Het bodemwater is het water dat bemonsterd 
wordt op verschillende diepten in de minerale 
bodem. Bij de bemonstering wordt gebruikt 
gemaakt van een lysimeter of bodemvochtmeter, 
waarbij het bodemwater uit de omgeving doorheen 
een poreuze cup wordt gezogen (onderdruk 60 
cbar) in een centrale buis. Een lysimeter is 
vervaardigd uit een poreuze ceramische cup die 
vastgelijmd is op een PVC-buis met een diameter 
van 5 cm. Bovenaan bevindt zich een rubberen 
stop met 2 openingen, één voor het vacuüm 
zuigen en één voor bemonstering. Om de evolutie 
in functie van de diepte te kunnen bestuderen 
worden lysimeters geplaatst op verschillende 
dieptes. De bovenste horizonten worden vooral 
gekenmerkt door aërobe processen, terwijl op 
grotere diepte ook rekening moet gehouden 
worden met anaërobe processen. 
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5 Methodiek Level II 

5.1 Strooisel 

Het strooisel (afgevallen bladeren, vruchten, takken, …) wordt in elk proefvlak bemonsterd m.b.v. 
10 cirkelvormige strooiselvangnetten van 60 cm doorsnede. Bij de plaatsing wordt gelet op de 
samenstelling van de kroonlaag, teneinde alle aanwezige kroonstructuren te bemonsteren. Elke 
collector bestaat uit een geplastificeerde draad van 1 m hoogte waarin een fijnmazig net (2 mm) is 
opgehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende de bladvalperiode (september - november) wordt een veertiendaagse bemonstering 
uitgevoerd, buiten deze periode een maandelijkse. Het strooisel wordt gesorteerd in verschillende 
fracties en tenslotte gedroogd (40 °C, 24 h) en vermalen voor analyse. 

Fracties 
(i) bladeren en naalden 
(ii) vruchten, zaden en bloeiwijzen 
(iii) houtig materiaal (takken, twijgen, schors) 
(iv) knopschubben 
(v) restmateriaal 

 
 
Het strooisel maakt deel uit van de biogeochemische cyclus van bosecosystemen en wordt in de 
humuslaag gemineraliseerd waardoor elementen opnieuw vrijgesteld worden voor de planten. Het 
strooisel wordt opgevolgd sedert 1999. 

5.2 Blad- en naaldanalyses 

In elk proefvlak worden 2-jaarlijks bladeren of naalden verzameld voor chemische analyse. De 
staalname gebeurt door boomklimmers en verloopt volgens een internationaal protocol. Per 
proefvlak worden 5 bomen bemonsterd. Loofboomsoorten werden bemonsterd in augustus 2005, 
naaldboomsoorten in november 2005. De resultaten geven o.a. informatie over de 
voedingstoestand van de bomen: een onvoldoende of onevenwichtige voedselvoorziening kan 
leiden tot een slechte gezondheidstoestand van de bomen. Anderzijds kunnen hoge concentraties 
aan bepaalde elementen in de bladeren te wijten zijn aan luchtverontreiniging. 
 

5.3 Bosbouwkundige inventaris 

Van alle bomen in het proefvlak met een minimumdiameter van 5 cm, worden om de 5 jaar zowel 
de diameter en de omtrek, als de hoogte en de kroonhoogte gemeten. Al deze metingen gebeuren 
volgens een protocol gebaseerd op de handleiding van ICP-Forests. Met deze gegevens worden 
volume, grondvlak, jaarlijkse lopende aanwas en dominante hoogte (= gemiddelde hoogte van de 
100 dikste bomen per hectare) berekend. 
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Diameter – Omtrek 
De omtrek wordt gemeten met een meetlint en de 
diameter met een (digitale) meetklem, beide op 
borsthoogte (1,3 m) en loodrecht op de groeirichting 
van de stam. Er worden steeds 2 diameters gemeten 
loodrecht op elkaar. 

Boomhoogte 
De boomhoogte wordt gemeten met behulp van een 
Vertex. De meting gebeurt loodrecht op de valrichting  
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6 Methodiek luchtmetingen 

Principe 
Op de meettoren in het level II proefvlak te Brasschaat 
worden sinds april 1995 metingen verricht van de 
luchtconcentraties van gasvormige polluenten. De 40 m hoge 
toren is uitgerust met drie monitoren (SO2, O3, NOx) die 
continu de luchtconcentraties registreren op drie niveaus 
boven het kronendak van het Grove dennenbestand. De 
monitoren zijn opgesteld in een containercabine geplaatst op 
de sokkel van de toren. Via verwarmde teflonleidingen (35°C; 
vermijden van condensatie) vertrekkende vanaf 
aanzuigsondes op 3 verschillende niveaus op de toren (24, 32 
en 40 m), wordt lucht aangezogen naar het gelijkvloerse 
niveau met een debiet van 60 l min-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polluent Merk Type Meetprincipe 
SO2 This 43 C UV-fluorescentie 

O3 This 49 C UV-fotometrie 

NO, NO2 Ecophysics CLD 700 AL chemieluminescentie 
 

 
 

De immissiegegevens worden gekoppeld aan het 
databestand van de meteorologische metingen die 
sinds 1995 op de toren verricht worden. Deze omvatten 
verticale profielen van luchttemperatuur, relatieve 
vochtigheid en windsnelheid (24, 32 en 40 m). Op 40 
m hoogte wordt de inkomende en weerkaatste korte 
golfstraling, windrichting en neerslag gemeten. Een 
sonische anemometer registreert op 41 m hoogte sinds 
1997 gegevens van wrijvingsnelheid en atmosferische 
stabiliteit. Een bladnatheidsensor is opgesteld op een 
hoogte van 18 m ter hoogte van de kronen.

 



Analysen 

7 Chemische analysen 

7.1 Depositie en bodemwater 

De stalen worden na bemonstering gekoeld getransporteerd naar het laboratorium. De analyses 
worden uitgevoerd aan het Laboratorium voor Bodemkunde van de UGent (Geologisch Instituut). 
Volgende elementen worden bepaald: pH, geleidbaarheid, alkaliniteit, titreerbare zuurheid, 
opgeloste organische stof (DOC), kationen (Ca, K, Mg, Na, NH4, Altot en Fetot) en anionen (Cl, NO3, 
NO2, NH4, PO4 en SO4). Bij aankomst in het laboratorium wordt de zuurtegraad en de 
geleidbaarheid bepaald. Daarna worden de stalen 
gefiltreerd over een 0.45 µm membraanfilter, opgedeeld 
volgens analysetechniek en koel bewaard. De stalen voor 
het bepalen van anionen en ammonium (NH4) worden 
niet verder behandeld en zo vlug mogelijk geanalyseerd 
door ionenchromatografie (IC). De stalen voor het 
bepalen van de kationen (behalve NH4) worden 
aangezuurd (salpterzuur tot pH < 2) en binnen de 30 
dagen geanalyseerd door atoomabsorptiespectrometrie 
(AAS-vlam/oven). De alkaliniteit (bicarbonaat) en 
titreerbare zuurheid worden via een titratie bepaald. De 
opgeloste organische koolstof (DOC) wordt bepaald met 
een TOC-analyser. 
 

7.2 Bladanalyses 

De bladstalen worden na bemonstering getransporteerd naar het laboratorium. In het labo worden 
de bladstalen verkleind (vermalen) en gemengd tot homogene stalen, die vervolgens gedroogd 
worden bij 40°C. Na het drogen worden op de stalen volgende elementen bepaald: 
 

• droogrest (oven bij 105°C) 
• asgehalte (moffeloven bij 550°C) 
• pH (potentiometrisch, WTW-meter) 
• organische stof (TOC-analyser) 
• stikstof (Kjeldahl methode) 
• zwavel, fosfor, kationen (ICP-AES, ICP-MS) 
• (zware) metalen (ICP-AES, ICP-MS). 
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8 Resultaten 

8.1 Meteorologische gegevens 

In België was het jaar 2006, 
gebaseerd op de waarnemingen te 
Ukkel, bijzonder opmerkelijk door 
het aantal recordwaarden van de 
temperatuur. Het spectaculairst 
was de recordwaarde van de 
herfst: de statistische parameters 
van deze waarnemingsreeks wijzen 
op een terugkeerperiode van meer 
dan 500 jaar. De zonneschijnduur 
vertoonde een opmerkelijk tekort in 
februari en augustus maar was 
daarentegen zéér overvloedig 
tijdens de maand juli. 

 

 

8.1.1 Winter 

De winter was kouder dan normaal. Dit feit was echter het vermelden niet waard indien wij niet 
moesten terugkeren in de tijd tot 1997 om een winter terug te vinden met eveneens temperaturen 
lager dan de normaalwaarden. Wat de neerslaghoeveelheden betreft, werd de januarimaand 
gekenmerkt door een belangrijk neerslagtekort en een zéér lage neerslagfrequentie. De 
zonneschijnduur van het winterseizoen was normaal ondanks een record lage zonneschijnduur 
tijdens de maand februari: wij registreerden slechts 29h 55 min zonneschijn tijdens deze maand 
(normaal: 73 h). Het vorige record dateerde uit 1923 met 35 h zonneschijn. 

8.1.2 Lente 

De lente was relatief droog en somber. De winterse omstandigheden die wij kenden aan het einde 
van het winterseizoen bleven duren tot aan het begin van de derde decade van maart. In zijn 
geheel kende de lente een abnormaal kleine neerslaghoeveelheid. Enkel de maand mei kende vrij 
veel neerslag die zich vooral manifesteerde tijdens de tweede helft van de maand. De periode 
einde maart – begin april was eveneens relatief nat. Met 391 uren zonneschijn (normaal: 477 h), 
was de zonneschijnduur eveneens abnormaal laag met een bijna even hoge zonneschijnduur als 
deze van de lente van 2005 (394 h). 

8.1.3 Zomer 

De zomer werd gekarakteriseerd door een uitzonderlijk hoge temperatuur. De veel te hoge 
temperaturen waren vooral opvallend tijdens de maand juli wanneer wij tussen de 10e en de 30e 
een hittegolf meemaakten (minimum vijf opeenvolgende dagen met maxima hoger dan 25°C 
waarvan 3 met maxima hoger dan 30°C). Een andere hittegolf, minder lang, manifesteerde zich 
van 9 tot 13 juni. De junimaand was bovendien zéér abnormaal warm, dit verklaart de uitzonderlijk 
hoge temperaturen van dit seizoen, niettegenstaande de normale waarden van de temperatuur 
tijdens de augustusmaand. De neerslaghoeveelheden waren lichtjes hoger dan de normaalwaarden 
alhoewel zij weinig frequent waren. Het was vooral tijdens de maand augustus dat de grootste 
hoeveelheid neerslag werd geregistreerd. Met 202,3 mm (normaal: 74,4 mm), werd deze maand 
qua neerslaghoeveelheid slechts overtroffen door augustus 1996 met een totaal van 231,2 mm. 
Wat de zonneschijnduur betreft observeerden wij een bijzonder zonnige julimaand gevolgd door 
een record sombere augustusmaand met slechts 94 h 30 min zonneschijn (normaal: 188 h), terwijl 
wij in juli recht hadden op 308 h 40 min zonneschijn (normaal: 195 h); deze waarde komt op de 
tweede plaats in de reeks zonnigste julimaanden, het record dateert uit 1959 met 314 h 35 min. 
Zeer opmerkelijk is het contrast tussen de maanden juli en augustus. Wij observeerden een ‘daling’ 
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van de temperatuur met 6,7°C tussen deze twee maanden, een ‘verlies’ van 214 h zonneschijn en 
een ‘toename’ met 154 mm neerslag. 

8.1.4 Herfst 

De herfst 2006 was zéér uitzonderlijk zacht. Ons baserend op de statistische parameters van de 
temperatuursreeks van de gemiddelde waarden te Brussel-Ukkel, heeft een dergelijk evenement 
een terugkeerperiode boven de 500 jaar. Maar anderzijds was het te verwachten dat dit record zich 
zou manifesteren. Inderdaad, de septembermaand was de warmste sinds het begin van de 
waarnemingen te Brussel-Ukkel in 1833. De gemiddelde temperatuur bedroeg 18,4°C, het vorige 
record dateerde uit 1949 en 1999 met een waarde van 17,7°C (normaal: 14,6°C). Met 14,2°C was 
de waarde van de gemiddelde temperatuur van de maand oktober opmerkelijk hoog: hij komt op 
de tweede plaats in de reeks van de warmste oktobermaanden, het record dateert uit 2001 met 
14,4°C (normaal: 10,4°C). Met een vierde plaats in de reeks warmste novembermaanden, bereikte 
de maand november een gemiddelde temperatuur van 9,1°C terwijl de normale 6,1°C bedraagt. 
Het resultaat was een gemiddelde temperatuur voor de herfst die bijzonder hoog was met 13,9°C. 
Het vorige record , dat dateerde uit 2005, werd zo maar eventjes met 1,6°C verbeterd: een 
bijzonder indrukwekkende gebeurtenis. Het neerslagtekort van september (9,2 mm tegenover 
normaal 69,8 mm) lag aan de basis van het globale tekort van de neerslaghoeveelheid voor dit 
seizoen: 137,1 mm voor een normaalwaarde van de 208,9 mm. De zonneschijnduur was normaal 
alhoewel een klein beetje te hoog met 22 h meer. 
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Gemiddelde temperatuur °C 11,4 9,8 

Gemiddelde rel. luchtvochtigheid % 79,7 82 

Gemiddelde dampdruk hPa 11,2 10,3 

Neerslagtotaal mm 835 780,1 

Aantal neerslagdagen (> 0,1 mm) - 180 203 
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8.2 Resultaten Level I 

8.2.1 Bosvitaliteitsinventaris 

Het aandeel beschadigde bomen in de steekproef bedraagt 19,1%. Het gemiddeld 
bladverlies van alle steekproefbomen is 21,7%. Ook bij de voorgaande inventaris was 
ongeveer één boom op vijf beschadigd. 
 
Net als de voorbije jaren vertonen de beschadigde bomen meestal een matig bladverlies 
(18,1%). Sterk bladverlies komt bij 0,6% van de steekproefbomen voor. In totaal stierven 7 
steekproefbomen (0,4%). De waarschuwingsklasse, d.w.z. de klasse met een bladverlies van 
11% à 25%, telt het hoogste aantal bomen (66,4%). Dit is zowel bij de totale steekproef als bij 
de substeekproeven het geval. Het aandeel gezonde bomen bedraagt 14,5%. 
Het aandeel bomen met abnormale verkleuring bedraagt 4,1%. Het grootste aandeel bomen 
met verkleuring komt in verkleuringklasse 1 voor (2,4%). Matige blad- of naaldverkleuring 
wordt bij 1,3% van de steekproefbomen vastgesteld. Sterke verkleuring wordt niet 
waargenomen. De afgestorven bomen worden in een aparte verkleuringklasse opgenomen 
(0,4%). 
 
Aan 1697 steekproefbomen werd de kroonbeoordeling twee jaar na elkaar uitgevoerd. Het 
aandeel beschadigde bomen daalt van 21% naar 19%. Het gemiddeld bladverlies 
stijgt van 21,3% naar 21,7% maar deze toename is niet significant. Voor het totaal van 
alle boomsoorten zijn er dus geen beduidende verschillen in bladverlies tussen 2005 en 2006. 
Het aandeel beschadigde bomen neemt zowel bij jonge als oude steekproefbomen af. Het 
bladverlies neemt bij jonge bomen echter beduidend toe, gemiddeld van 21,4% naar 23%. Het 
gemiddeld bladverlies blijft bij de oude bomen quasi stabiel (een afname van 0,2%-punten). 
Tussen 2004 en 2005 was er een minimale afname van het bladverlies, gevolgd door een iets 
grotere toename tussen 2005 en 2006. Geen enkel verschil is echter significant. 
Op langere termijn is er een afname van het aandeel beschadigde bomen. Het is van 1997 
geleden dat het percentage beschadigde bomen minder dan 20% bedroeg. Het gemiddeld 
bladverlies blijft de laatste jaren ongeveer stabiel. Gedurende de laatste zes inventarisatiejaren 
bedroeg het gemiddelde steeds 21% à 22%. Het gemiddeld bladverlies en het aandeel 
beschadigde bomen piekten halfweg de jaren ‘90. 
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8.2.2 Loofbomen 

2006 

Het aandeel beschadigde loofbomen ligt 
met 19,7% iets boven het resultaat van 
de totale steekproef. Het gemiddeld 
bladverlies verschilt amper van het 
algemeen gemiddelde (21,6%).  
 
Het percentage beschadigde bomen is hoger 
dan bij de naaldbomen, maar het gemiddeld 
bladverlies ligt iets onder het gemiddeld 
naaldverlies. 
 
Het aandeel bomen in de verschillende 
bladverliesklassen is vergelijkbaar met de 
verdeling in de totale steekproef. Het aandeel 
gezonde bomen is iets hoger (16,8%); het 
aandeel bomen in de risicoklasse ligt wat lager 
(63,5%). 
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Het aandeel loofbomen met abnormale 
verkleuring bedraagt 5,4%. 

gemiddeld bladverlies
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Evolutie 

Het aandeel beschadigde bomen neemt met 2,4%-punten af maar het gemiddeld 
bladverlies neemt met 0,5%-punten toe. De toename is niet significant. 
 
De jonge bomen vertonen een significant hoger bladverlies, maar het aandeel beschadigde 
bomen neemt maar met een klein aandeel toe. Bij de oude loofbomen daarentegen is er een 
lichte afname van het bladverlies en een duidelijke afname van het percentage beschadigde 
bomen. Er is dus een verbetering van de kroontoestand bij de oude loofbomen, terwijl de 
kroontoestand van jonge loofbomen eerder verzwakt. 
 
Het aandeel beschadigde loofbomen zakt de laatste drie jaar. Het gemiddeld bladverlies neemt 
echter alleen tussen 2004 en 2005 af. Net als de voorbije twee jaar is het aandeel beschadigde 
loofbomen hoger dan het aandeel beschadigde naaldbomen. Het gemiddeld naaldverlies ligt iets 
boven het gemiddeld bladverlies. Omdat het gemiddeld bladverlies toeneemt en het gemiddeld 
naaldverlies zakt, liggen beide gemiddelden in 2006 nog dichter bij elkaar in vergelijking met 
het voorgaande jaar. Het gemiddeld bladverlies bedraagt sinds 1996 jaarlijks 20% à 22%. 
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8.2.3 Naaldbomen 

2006 

Het aandeel beschadigde naaldbomen ligt met 
17,8% onder het aandeel beschadigde loofbomen. 
Toch is het gemiddeld naaldverlies met 22% vrij 
hoog.  

 

 
De meeste beschadigde bomen vertonen een matig 
naaldverlies (17,0%). Sterk naaldverlies komt zelden voor 
(0,4%). Het aandeel afgestorven naaldbomen bedraagt 
0,4%. 
 
Het aandeel naaldbomen met verkleuring ligt laag (1,3%). 
Een mogelijke verklaring is de vernieuwde methodiek, 
waarbij meer aandacht naar schadesymptomen gaat. 
Wanneer aan eenzelfde boom verkleuring en scheutsterfte 
door dezelfde factor veroorzaakt wordt, wordt enkel de 
scheutsterfte genoteerd. Aangezien bij infectie door 
Sphaeropsis-schimmel de naaldverkleuring overgaat in 
scheutsterfte, werd deze niet meer afzonderlijk 
bijgehouden. 
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Evolutie 

Wat de naaldbomen betreft, zijn er geen beduidende verschillen met de voorgaande inventaris. 
Het aandeel beschadigde naaldbomen neemt wat af maar het gemiddeld naaldverlies 
blijft quasi stabiel. Het verschil in naaldverlies is nooit significant. 
Vooral bij de oude naaldbomen zijn er amper wijzigingen. Bij de jonge naaldbomen is er 
evenmin een duidelijke trend. Het aandeel beschadigde bomen daalt maar het gemiddeld 
naaldverlies neemt iets toe in vergelijking met de vorige inventaris. 
 
Het gemiddeld naaldverlies neemt de laatste twee jaar toe, maar het aandeel beschadigde 
naaldbomen vertoont een ander verloop. Tussen 2004 en 2005 stijgt het percentage 
beschadigde bomen maar in 2006 is er opnieuw een afname. 
De verschillen qua naaldverlies zijn beduidend tussen 2004 en 2005 maar niet tussen 2004 en 
2006 of tussen 2005 en 2006. 
 
Het gemiddeld bladverlies bedraagt bij de loofbomen sinds 1996 jaarlijks 20% à 22%. Bij de 
naaldbomen is dit pas de laatste drie jaar het geval. Het is van begin de jaren ’90 geleden dat 
beide substeekproeven minder dan 20% beschadigde bomen telden. 
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8.2.4 Zomereik 
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2006 

20% van de zomereiken is beschadigd. Het gemiddeld bladverlies bedraagt 22,5%. In 
2006 stierven er drie steekproefbomen. Het aandeel beschadigde bomen is het laagst in de 
jongste leeftijdsgroep. Oude zomereiken vertonen een significant hoger bladverlies. 
 
Het hoogste aandeel bomen met 
verkleuringverschijnselen komt bij zomereik voor 
(8,8%). De verkleuring wordt bijna uitsluitend 
veroorzaakt door schimmelinfectie, met name door 
eikenmeeldauw (Microsphaera alphitoides). 
 
Per proefvlak met minstens 5 bomen van dezelfde 
hoofdboomsoort, wordt het gemiddeld bladverlies voor 
deze soort berekend. Wanneer dit gemiddelde boven de 
25% ligt, wordt het proefvlak voor deze boomsoort als 
‘beschadigd’ beschouwd. Dit is het geval voor 10 proefvlakken met zomereik, wat ongeveer een 
derde van de eikenproefvlakken is. 

Evolutie 

Bij zomereik verandert het bladverlies weinig. Het aandeel beschadigde bomen neemt af 
maar het gemiddeld bladverlies blijft bijna gelijk.  
 
Het gemiddeld bladverlies stijgt twee jaar na elkaar 
maar de toename is niet beduidend. Het aandeel 
beschadigde bomen stijgt tussen 2004 en 2005 maar 
bij de laatste inventaris wordt weer een lager 
percentage beschadigde bomen waargenomen. 
 
De kroontoestand van de zomereiken blijft vrij positief 
in vergelijking met de eerste helft van de jaren ’90. Het 
aandeel beschadigde bomen daalt en in 2006 wordt 
zelfs de laagste waarde sinds 1991 bereikt. Het 
gemiddeld bladverlies neemt in lichte mate toe. Het 
bladverlies blijft echter lager dan in 1995 en de periode 
1998-2001. 
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8.2.5 Beuk 
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2006 

Het percentage beschadigde bomen en het gemiddeld bladverlies liggen het laagst bij beuk. 
11,2% van de beuken is beschadigd. Het gemiddeld bladverlies bedraagt 16,8%. 
 
2006 werd op veel plaatsen als een goed 
zaadjaar aanzien. Nochtans was de 
zaadzetting in de beukenproefvlakken niet 
vergelijkbaar met het laatste mastjaar 
(2004). In 2004 was de bladbezetting in de 
steekproef ook veel slechter. Ook in 2000 
en 2002 waren er meer beschadigde 
beuken.  
 
Het aandeel bomen met bladverkleuring bedraagt 2,5%. 
In één van de 13 beukenproefvlakken bedraagt het gemiddeld bladverlies meer dan 25%. 

Evolutie 

Zowel het gemiddeld bladverlies als het aandeel beschadigde bomen kennen een 
afname. Beuk is de enige boomsoort waarbij er zelfs twee jaar na elkaar een significante 
afname van het bladverlies optreedt. Ook het aandeel beschadigde bomen daalt gedurende 
twee opeenvolgende inventarissen. 
 
Zowel het aandeel beschadigde bomen als het 
gemiddeld bladverlies lagen in 2004 
uitzonderlijk hoog. In 2006 werd de 
verbeterende trend van 2005 voortgezet. 
 
Het bladverlies kent bij deze soort een grillig 
verloop. De zaadjaren 1995 en 2004 zijn goed 
herkenbaar aan de pieken in het bladverlies. 
Tijdens deze mastjaren werd er minder blad 
gevormd. De mastjaren 2000 en 2002 zijn 
minder herkenbaar in de overzichtsgrafieken. 
1987 en 1991 waren geen uitzonderlijke 
zaadjaren maar kenden wel een hoog bladverlies. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

'87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06

pe
rc

en
ta

ge
 (%

)

gemiddeld bladverlies
aandeel beschadigd

aandeel proefvlakken per gemiddelde 
bladverliesklasse

54%

23%

8% 15%
0-10%
11-20%
21-30%
>30%

0

20

40

60

80

kl. 0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4
bladverliesklasse

aa
nd

ee
l b

om
en

 (%
)

2004

2005

2006



 
8.2.6 Grove den 
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2006 

Het aandeel beschadigde grove dennen is laag (14,8%). Het gemiddeld naaldverlies 
bedraagt 21,2%. De kroontoestand van de grove dennen is opvallend zwak in Sint-Laureins 
(pv 202). In dit proefvlak stierven twee steekproefbomen. Er is ook opvallende taksterfte, 
veroorzaakt door de schimmel Sphaeropsis sapinea. 
 
Het aandeel beschadigde bomen is het hoogst in de 
jongste leeftijdsgroep. Hiervoor zijn verschillende 
verklaringen mogelijk: in jonge bestanden is er 
meer concurrentie van naburige bomen en is er nog 
niet zoveel gedund (minder verzwakte bomen 
gekapt). In de steekproef is er weinig spreiding rond 
de leeftijdsgrens van 60 jaar. 
In totaal vertoont 1,5% van de grove dennen 
verkleuring. 
 
Slechts 1 van de 19 proefvlakken met grove den heeft een gemiddeld naaldverlies hoger dan 
25%. 

Evolutie 

Zowel het percentage beschadigde bomen als het gemiddeld naaldverlies veranderen nauwelijks 
in vergelijking met de voorgaande inventaris. 
 
Het aandeel beschadigde bomen en het gemiddeld naaldverlies nemen twee jaar na 
elkaar toe maar de toename van het naaldverl
het aandeel beschadigde bomen is klein, vooral 
tussen 2005 en 2006. 
 

ies is niet significant. Ook de toename van 

et gemiddeld naaldverlies verloopt al jaren 
 

% à 

ten. 

H
stabiel. Het neemt tot 1996 toe, maar daarna
treedt een verbetering op. De laatste zes jaar 
bedraagt het gemiddeld naaldverlies steeds 21
22%. Sinds 1993 is het aandeel beschadigde grove 
dennen alleen in 1997 en in 2004 nog lager. Het 
percentage beschadigde bomen blijft laag in 
vergelijking met de meeste andere boomsoor
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8.2.7 Corsicaanse den 
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et aandeel beschadigde bomen als het gemiddeld naaldverlies liggen hoger dan bij 
grove den. 29,2% van de bomen situeert zich in de naaldverliesklassen 2-4. Het 

door de 

t hoogst in 
e oudste leeftijdgroep. Het aandeel 

t 0,8% van de Corsicaanse 
ennen verkleuring.  

se den worden als beschadigd aanzien omdat het 
s meer dan 25% bedraagt. 

Zowel h

gemiddeld naaldverlies is 25,1%. 
Ook voor deze soort zijn er proefvlakken met 
opvallende scheutsterfte, veroorzaakt 
schimmel Sphaeropsis sapinea. 
 
Het gemiddeld naaldverlies is he
d
beschadigde bomen is eveneens hoger in 
deze categorie. 
 
In totaal vertoon

aandeel proefvlakken per gemiddelde 
naaldverliesklasse

83%
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d
Twee van de zes proefvlakken met Corsicaan
gemiddeld naaldverlie

Evolutie 

De kroonconditie van de Corsicaanse den verbetert maar de wijzigingen zijn niet significant. Het 
aandeel beschadigde bomen neemt af maar het gemiddeld naaldverlies verandert 

verlies schommelt op langere termijn. 
ussen 2004 en 2005 is er een significante 

t 

. In 

oog en 
e 23%. 

weinig. 
 
Het naald
T
toename van het naaldverlies maar daarna volgt 
opnieuw een lichte afname. Het gemiddeld 
naaldverlies blijft in 2006 boven het niveau van 
2004. Het aandeel beschadigde bomen daal
duidelijker. Voor het eerst sinds jaren ligt het 
percentage beschadigde bomen onder de 30%
de periode 2002-2003 was het aandeel 
beschadigde bomen het hoogst.  
Het gemiddeld naaldverlies ligt al jaren h
zakte na 1993 nooit meer onder d
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8.2.8 Amerikaanse eik 
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2006 

 van de Amerikaanse eiken is beschadigd. Het gemiddeld bladverlies bedraagt 
20,5%. 

Amerikaanse eiken hebben gemiddeld 
7,6% bladverlies. Bij oude soortgenoten is dat 

ijn, werd 

bijna 
 

ken is het gemiddeld bladverlies hoger dan 

ie

13,2%

 
De jonge 
1
gemiddeld 21,4%. Bij deze soort speelt 
insectenaantasting een belangrijke rol. In jonge 
bestanden, die uit hakhout uitgegroeid z
in 2006 minder vraat waargenomen. 
Het aandeel bomen met verkleurde bladeren 
bedraagt 2,1%. De verkleuring wordt 
uitsluitend veroorzaakt door schimmelinfectie,
met name door Gloeosporium (Discula 
umbrinella). 
In één van de acht proefvlakken met Amerikaanse ei
25%. Het betreft een proefvlak in Merksplas, waar een groot deel van de bomen matige tot 
sterke insectenvraat vertoonde. 

 
Evolut  

Zowel het gemiddeld bladverlies als het aandeel beschadigde bomen nemen af. Er is 

ij Amerikaanse eik verschilt het bladverlies 
ssen 

s is klein 

 

ijn 

 

geen significante wijziging van het bladverlies.  
 
B
beduidend tussen 2004 en 2005 maar niet tu
2004 en 2006 of tussen 2005 en 2006. 
De afname van het gemiddeld bladverlie
en het bladverlies bedraagt de laatste drie jaar 
20% à 21%. Het aandeel beschadigde bomen is
iets lager dan in 2000 en de periode 2003-2004. 
Zowel het aandeel beschadigde bomen als het 
gemiddeld bladverlies vertonen op langere term
een schommelend verloop. Het hoger aandeel 
beschadigde bomen lag in 2005 wellicht aan de
sterke insectenvraat in een aantal proefvlakken. 
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8.2.9 Populier 
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2006 

41,8% van de populieren vertoont meer dan 25% bladverlies. Ook het gemiddeld 
bladverlies is het hoogst van alle boomsoorten (30,2%). 
De oorzaak van de verzwakte gezondheidstoestand 
in Wimmertingen (pv 801) is een aantasting door 
schorsbrand (Discosporium populeum). Van 2003 
tot en met 2006 werden er jaarlijks afgestorven 
bomen waargenomen. In Mol-Rauw (pv 604) was 
een afgekraakte steekproefboom door honingzwam 
(Armillaria mellea) aangetast. 
 
5% van de populieren vertoont abnormale 
bladverkleuring. Er is een duidelijke correlatie met 
het bladverlies. 
Van de 72 proefvlakken liggen er 4 in populierenbossen. Het bladverlies is gemiddeld hoger dan 
25% in Steenhuffel (pv 301), Mol-Rauw (pv 604) en Wimmertingen (pv 801). 
 

Evolutie 

Het aandeel beschadigde populieren neemt af maar het gemiddeld bladverlies neemt 
toe. 
 
Het gemiddeld bladverlies stijgt twee jaar na 
elkaar, maar de toename is niet beduidend. Het 
aandeel beschadigde bomen stijgt tussen 2004 en 
2005 maar bij de laatste inventaris wordt weer 
een lager percentage beschadigde bomen 
waargenomen. Het aandeel beschadigde 
populieren blijft wel boven de 40%. 
Het gemiddeld bladverlies blijft toenemen. Voor 
het eerst bedraagt het gemiddeld bladverlies van 
de populieren in de steekproef meer dan 30%. 
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8.2.10 Overige soorten 

2006 

Het aandeel beschadigde ‘overige loofboomsoorten’ bedraagt 20,7%. Het gemiddeld 
bladverlies van deze groep bedraagt 20,4%. Er werden geen sterk beschadigde of 
afgestorven exemplaren waargenomen. 
 
Zowel het aandeel beschadigde bomen als het gemiddeld bladverlies ligt iets hoger in de jongste 
leeftijdscategorie. De verschillen zijn niet significant. 
 
2,1% van de ‘overige loofbomen’ vertoont abnormale verkleuring van de boomkroon. 
 
De groep overige naaldboomsoorten bevat slechts 5 bomen en wordt niet afzonderlijk 
besproken. 

Evolutie 

Van alle loofboomsoorten wordt enkel bij de groep ‘overige soorten’ een duidelijke 
toename van het bladverlies vastgesteld. De significante toename is te wijten aan de 
slechtere bladbezetting van gewone es en zwarte els. 
 
Het verschil in bladverlies is het meest significant voor deze deelsteekproef. Omdat deze groep 
vooral jonge bomen telt, is de toename van het bladverlies ook merkbaar bij het totaal van alle 
jonge loofbomen. Vooral de zwarte elzen in Bocholt (pv 714) vertonen een zwakkere 
kroonconditie. 
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8.2.11 Resultaten per proefvlak 

Het aandeel beschadigde bomen varieert van 0% in 13 proefvlakken tot 92% in 1 proefvlak. In 
Kinrooi (pv 702) is meer dan drie kwart van de zomereiken beschadigd. De oorzaak van de 
zwakke vitaliteit is de bladvraat door eikenprocessierupsen. In Wimmertingen (pv 801, populier) 
en Genk (pv 811, zomereik) is tussen de helft en drie kwart van de bomen beschadigd. Ook hier 
zijn biotische factoren (schimmels, insecten) verantwoordelijk voor de zwakke kroonconditie. 
Het grootste deel van de proefvlakken telt maximum 25% beschadigde bomen. 
 
Proefvlakken met een gemiddeld bladverlies hoger dan 25% kunnen als ‘beschadigde 
proefvlakken’ beschouwd worden. Voor 19% van de proefvlakken is dit het geval. Daarbij zijn 
slechts twee beschadigde naaldboomproefvlakken: Sint-Laureins (pv 202, grove den) en Eksel 
(pv 901, Corsicaanse den). Het aandeel beschadigde proefvlakken neemt af in vergelijking met 
de voorgaande inventaris. 

 
Het gemiddeld bladverlies is het hoogst in Kinrooi. Ook in Wimmertingen, Sint-Laureins en Genk 
(pv 811, zomereik) ligt het gemiddeld bladverlies boven de 30%. 
 
Alleen bij beuk en zomereik komen er ‘gezonde proefvlakken’ voor. Dit zijn proefvlakken waar 
het gemiddeld bladverlies van deze soorten maximaal 10% bedraagt. In het geval van beuk 
gaat het om Ronse (pv 215) en Halle (pv 302). Bij zomereik betreft het een proefvlak met jonge 
eiken in Bocholt (pv 713). 
 
Wanneer de kroontoestand per proefvlak vergeleken wordt, blijkt er overwegend een positieve 
evolutie ten opzichte van 2005. Het aandeel beschadigde bomen blijft gelijk in 11 proefvlakken. 
Er is een toename in 26 proefvlakken en een afname in 35 proefvlakken. Het gemiddeld 
bladverlies neemt enerzijds in 33 proefvlakken toe. Anderzijds daalt het bladverlies in 36 
proefvlakken. Het bladverlies neemt in 11 proefvlakken significant toe en in 13 proefvlakken is 
er een beduidende afname. 
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8.2.12 Beïnvloedende factoren 

8.2.12.1 Insecten 

Het aandeel bomen met matige tot sterke vraat geeft het percentage bomen weer waarvan 
meer dan 20% van de bladoppervlakte verdween door insectenvraat. In totaal vertoont 2,6% 
van de bomen matige tot sterke vraat. Insectenaantasting wordt bij de naaldbomen nauwelijks 
waargenomen. Bij de loofbomen zijn het bijna uitsluitend eiken die matige tot sterke 
insectenvraat vertonen. Bomen die een hogere graad van insectenaantasting vertonen, krijgen 
een hoger bladverlies toegekend. Bij beide eikensoorten is de relatie significant. 
 
Matige tot sterke vraat kwam in 2006 iets meer bij zomereik (6,5%) dan bij Amerikaanse eik 
(5,6%) voor. Sterke vraat kwam bij zomereik uitsluitend in Kinrooi voor (pv 702), waar alle 
eiken aantasting door eikenprocessievlinder (Thauemetopoea processionea) vertoonden. 
 
Naast eikenprocessievlinder, wintervlinder en/of eikenbladroller, werd in het meetnet ook 
aantasting door volgende insecten genoteerd: gewone dennenscheerder (Tomicus 
piniperda), populierenhaantje (Chrysomela populi), elzenhaantje (Agelastica alni), 
beukenspringkever (Rhynchaenus fagi), Stereonychus fraxini, wollige beukenstamluis 
(Cryptococcus fagisuga) (op de stam), wilgenhoutrups (Cossus cossus) (op de stam). 

8.2.12.2 Schimmels 

Op 32,5% van de bomen in de steekproef werd schimmelaantasting waargenomen. 
 

Aantasting door de schimmel Sphaeropsis sapinea 
komt jaarlijks in verschillende proefvlakken voor. De 
aantasting was opvallend in het Pijnven (pv 901) en in 
Sint-Laureins (pv 202). Ongeveer een derde van de 
grove dennen vertoont de symptomen (35,3%). Bij 
Corsicaanse den is zelfs meer dan de helft van de 
bomen geïnfecteerd (55,8%). 
 
Bijna de helft van de zomereiken vertoont 
schimmelinfectie (43,6%). Op enkele uitzonderingen 

na betreft het aantasting door eikenmeeldauw (Microsphaera alphitoïdes). Bij hevige aantasting 
kan het blad verbruinen en opkrullen. Andere waargenomen soorten op eik zijn Discula 
umbrinella, Ustulina deusta, Collybia fusipes, Armillaria sp. en Ungulina fomentaria. Bij 
Amerikaanse eik (23,6%) betreft het bijna uitsluitend bomen met aantasting door de 
bladschimmel Discula umbrinella (Gloeosporium). 
 
Het aandeel populieren met schimmelaantasting bedraagt 26,5%. Het gaat overwegend om 
aantasting door schorsbrand (Discosporium populeum). In het proefvlak Wimmertingen (pv 
801) werden opvallend veel schorsbarsten waargenomen, een typisch symptoom van 
schorsbrand. De infectie door deze zwakteparasiet kwam er na jarenlange aantasting door 
roestschimmel (Melampsora larici-populina). 
De bladschimmelaantasting die op beuk frequent voorkomt, is de bladvlekkenziekte (Discula 
umbrinella). Het aandeel aangetaste bomen bedraagt 17,4%. Op enkele bomen werd aantasting 
door Nectria sp. waargenomen. 
 
Bomen met schimmelaantasting vertonen een minder goede bladbezetting. Het gemiddeld 
bladverlies verschilt het meest bij populier. Bij eik en de dennensoorten verschilt het gemiddeld 
bladverlies minder dan 5%-punten. De relatie is bij beuk en de ‘overige loofboomsoorten’ niet 
significant. 
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8.2.12.3 Zaadzetting 

Het aandeel bomen met sterke zaadzetting neemt toe ten opzichte van 2005. Dit is vooral bij de 
loofbomen het geval. 
 
Hoewel er plaatselijk veel beukenzaad was, kan 2006 aan de hand van de inventaris moeilijk als 
zaadjaar beschreven worden. Tijdens het mastjaar 2004 was er sterke zaadzetting bij 15,2% 
van de beuken. In 2005 en 2006 was dit slechts bij 1% van de bomen het geval. In vergelijking 
met de voorgaande inventaris zijn er in 2006 wel meer beuken met matige zaadzetting (10,7% 
t.o.v. 4,1%). Het toenemend aandeel bomen met matige zaadzetting gaat niet gepaard met een 
slechtere bladbezetting. Het aandeel beschadigde bomen neemt zelfs af. 
2006 bleek een goed zaadjaar voor zomereik. Matige tot sterke zaadzetting werd bij 10,9% van 
de zomereiken gezien. De toename van de zaadzetting ging niet gepaard met een significant 
verminderde bladbezetting. 
 
Alleen bij beuk is er een significante correlatie tussen de zaadzetting en de bladbezetting. Het 
gemiddeld bladverlies ligt bij beuken met matige zaadzetting hoger dan bij beuken met weinig 
zaad. De correlatie met de bladbezetting is zwakker bij zomereik. Eiken met veel zaad vertonen 
een minder goede bladbezetting, maar het verschil in bladverlies bedraagt gemiddeld minder 
dan 5%-punten. 

 

8.2.12.4 Exploitatieschade 

exploitatie kan onder veel 
de, schalmen, beschadiging 
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f harsuitvloei. Het vocht 

 
en 
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.2.12.6 Kroonsterfte 

 bomen vertoont kroonsterfte (58%). Kroonsterfte wordt het meest bij 

het 

Beschadiging van bomen door 
vormen: sleepsporen, velscha
door machines,… De schade is bij 5,9% van de bomen 
merkbaar. De schade komt meer voor bij grove den 
(9,2%) dan bij Corsicaanse den (3,3%). Loofbomen 
vertonen minder exploitatieschade, maar toch valt he
hoog aandeel beuken met schade op (12,2%). Vooral
stambasis en de wortelaanlopen worden regelmatig door
machines beschadigd. Er is in 2006 geen beduidend 

verschil in bladverlies tussen bomen met of zonder exploitatieschade. 

8.2.12.5 Uitvloei van hars of slijm 

4,9% van de bomen vertoont slijm- o
wordt afgescheiden als afweer tegen aantastingen of na 
beschadiging. Harsuitvloei wordt het meest bij grove den
vastgesteld (7,9%). De uitvloei treedt geregeld op bij denn
met Sphaeropsis-scheutsterfte. Slijmuitvloei is aan 5,9% van d
zomereiken waarneembaar. Bomen met slijmuitvloei vertonen 
een beduidend hoger bladverlies. 
 

8

Meer dan de helft van de
naaldbomen vastgesteld. Dit komt vooral door het hoge aandeel dode scheuten bij naaldbomen. 
Als men enkel met dode takken en dode zware takken rekening houdt, blijkt dat loofbomen 
meer kroonsterfte vertonen. De kroonsterfte is het opvallendst bij populier. Bij beuk worden 
minst afgestorven takken vastgesteld. De relatie bladverlies-kroonsterfte is steeds significant. 
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8.3 Resultaten Level II 

8.3.1 Neerslag – doorval – stamafvloei 

8.3.1.1 Volumes 2006 

Parameter Eenheid Proefvlak  
  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 

  11 14 15 16 21  

Neerslag (E) mm 869 979 981 938 1040 961 

Doorval (D) mm 546 687 762 663 751 682 

 % 63 70 78 71 72 71 

Stamafvloei (F) mm 111 nb nb 40 56 69 

 % 13 nb nb 4 5 7 

Bestandneerslag (D+F) mm 657 687 762 703 807 723 

 % 76 70 78 75 78 75 

Interceptie (E-(D+F)) mm 212 292 219 235 233 238 

 % 24 30 22 25 22 25 

8.3.1.2 Neerslag 

In 2006 bedroeg de neerslag gemiddeld 961 mm en 
m in Wijnendale tot 1040 mm in 

.3.1.3 Jaarlijkse kwantiteit neerslag 

De jaarlijkse kwantiteit van de 
3 

mm voor de 5 proefvlakken 

MI-

 

varieerde van 869 m
Zoniën. In de 5 proefvlakken lag de gemiddelde 
neerslag wel 125 mm hoger dan deze gemeten door het 
KMI te Ukkel (835 mm). Deze verschillen zijn toe te 
schrijven aan lokale variatie in de 
neerslaghoeveelheden (o.a. door plaatselijke hevige 
buien). De natste maand in de proefvlakken was 
augustus (>200 mm), maar ook in mei en december 
viel ruim 100 mm neerslag. Opvallend droge maanden 
waren januari en september (<20 mm). Het 
doorvalwater vertegenwoordigde gemiddeld 71% van 
de neerslag, terwijl slechts 7% op de bodem 
terechtkomt via stamafvloei. Stamafvloei is enkel in de 
loofboomproefvlakken beduidend. 
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8.3.2 Neerslag – concentraties 2006 

Parameter Eenheid* Proefvlak  
  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 

Zuurtegraad (pH) - 5,66 5,34 5,19 5,43 5,24 5,34 

Protonen (H) µeq/l 2,2 4,5 6,5 3,7 5,7 4,5 

Kationen              

calcium (Ca) mg/l 0,43 0,36 0,37 0,47 0,35 0,40 

magnesium (Mg) mg/l 0,31 0,21 0,27 0,24 0,21 0,25 

kalium (K) mg/l 0,39 0,30 0,34 0,27 0,32 0,32 

natrium (Na) mg/l 1,52 1,17 1,34 1,39 1,00 1,28 

ammonium(NH4) mg N/l 0,84 1,01 0,83 0,94 0,72 0,87 

Anionen              

alkaliniteit (HCO3) mg/l 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 

sulfaat (SO4) mg S/l 0,69 0,86 0,94 0,88 0,66 0,81 

chloride (Cl) mg/l 2,61 1,93 2,21 2,41 1,66 2,16 

nitraat (NO3) mg N/l 0,49 0,53 0,53 0,52 0,49 0,51 
* volume gewogen gemiddelde jaarconcentratie 
 

8.3.2.1 Kationen 

Natrium en ammonium zijn de prominente kationen in de neerslag, calcium is het 
voornaamste basische kation. De volume gewogen gemiddelde concentraties van de basische 
kationen (Ca, Mg, K) zijn qua grootteorde vrij goed vergelijkbaar tussen de proefvlakken. De 
hoogste waarde voor ammonium werd gemeten in het open veld te Ravels, wat mogelijk te 
wijten is aan de intensieve landbouw in de omgeving. Gemiddeld zijn de concentraties van 
ammonium, alsook die van natrium, gedaald ten opzichte van 2005. De concentraties van 
calcium, kalium en magnesium zijn licht gedaald ten opzichte van 2005. 

8.3.2.2 Anionen 

Chloride is het dominante anion in de neerslag, nitriet wordt slechts sporadisch aangetroffen 
(meestal onder of soms net boven de bepaalbaarheidsgrens). De aanwezigheid van fosfaat wijst 
op een contaminatie van het staal met vogelpoep. De volume gewogen gemiddelde 
concentraties van anionen (Cl, SO4, NO3) zijn qua grootteorde vergelijkbaar tussen de 
proefvlakken, al bestaan er beperkte lokale verschillen, afhankelijk van de antropogene 
activiteit in de omgeving. In vergelijking met 2005 wordt een daling vastgesteld van de 
concentraties van de potentieel verzurende anionen (sulfaat en nitraat), alsook van chloride. 
 
De gehalten aan natrium en chloride zijn perfect gecorreleerd (R²: 0,995) wegens het 
voorkomen van NaCl-aërosolen in de atmosfeer. Te Zoniën worden de laagste gehalten aan 
natrium en chloride gemeten in de neerslag. Deze locatie staat veel minder onder invloed van 
NaCl-aërosolen afkomstig van de zee(water) dan Wijnendale en Gontrode waar de hoogste 
gehalten aan natrium en chloride gemeten worden. 
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8.3.2.3 Zuurtegraad 
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Zuurtegraad (pH)

De volume gewogen 
jaargemiddelde pH-waarde in de 
neerslag in 2006 bedraagt 5,34. 
Dit impliceert een gemiddeld 
protonengehalte in de neerslag 
van 4,5 µeq/l. De zuurtegraad van 
de neerslag vertoont sedert 1996 
een stijgende trend. Sinds 2005 
wordt echter een trendbreuk 
vastgesteld en daalt de 
zuurtegraad opnieuw, mogelijk 
een reflectie van de afgenomen 
concentraties van de potentieel 
verzurende ionen. 
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8.3.3 Neerslag – evolutie concentraties 

8.3.3.1 Ammonium (NH4
+) 
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8.3.3.3 Nitraat (NO3
-) 

De concentratie van nitraat in d
neerslag bleef na een aanvankel
daling tussen 1993 en 1995 op een 
constant peil hangen. De af
trend voor de ganse periode i
nog significant. De verklarin
stagnatie moet wellicht worden
gezocht bij het steeds drukker 
wordende verkeer, dat de
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3.3.4 Trend 

Parameter Eenheid* Jaarlij namekse af  p-waarde 
ammonium (NH4) mg/l -0,06 <0,001 

sulfaat (SO4) mg/l -0,04 0,008 

nitraat (NO3) mg/l -0,02 0,006 

8.3.3.5 Basische kationen 

De concentratie 
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8.3.3.6 
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Parameter Eenheid* Jaarlij namekse af  p-waarde 
Calcium mg/l -0,09 0,001 

Magnesium mg/l -0,01 0,024 

Kalium mg/l -0,01 NS 
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oordwesterstorm (Windkracht 
0), die gepaard ging met 
indstoten tot meer dan 100 km/u. 
ij ons was deze storm minder 
evig, maar toch bleef deze niet 
eheel zonder gevolg. Door het 
ormgeweld kwam immers veel 
pstuivend zeewater als aerosol in 
e lage atmosfeer terecht, wat 

leidde tot een sterke stijging van de 

magnesiumconcentratie in de 
atmosfeer. Deze ionen werden door 
de wind ook naar Vlaanderen 
getransporteerd, waar ze tijdens de 
eerste helft van de maand 
november verantwoordelijk waren 
voor een 5 tot 15 keer hogere 
concentratie (t.o.v. het 
gemiddelde voor de overige 
periodes) van Na, Cl en Mg in de 
neerslag (figuur). Deze ionen zijn 
wel degelijk van de zee afkomstig, 
want de concentraties van de 
andere elementen in de neerslag zijn 
niet verhoogd. 
 

ge hoeveelheid 

8.3.4 Neerslag – invloed van stormen 
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bulkdepositie van Na, 16,5% van 
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8.3.5 Neerslag – depositie 

 

 

8. 20

De bulkdepo itr edraagt gemiddeld ectiev
596, 484 -1j- ) wat eert in poten erzure ulkde e 
in de 5 locaties 43 . De hoogste sulfaatdepositie  waarg en te
Brasschaat, w g is van de hogere triële teit (petrochemis
nijverheid h een w rn (ve ing gebouwen) i abije

. De hoogste ammoniumdepositie wordt waargenomen te Ravels, mogelijk door de 
intensiev  na gevin  depos n nitraat vertoont geen signi e 
verschillen tu fvl
 
De bulkdeposi sche kationen (Ca, Mg, K) i locati ddel
molcha-1j-1 (Beq) et hoogst in Wijnendale en Brasschaat. 
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e landbouw in de bije om g. De itie va ficant
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n de 5 es bedraagt gemi d 461 

 
 

nde 

 
tie van maritieme oorsprong. De invloed wordt berekend 

iumdepositie, waarbij verondersteld wordt dat natrium volledig afkomstig is 
van de zee (geen natriumbronnen in de nabije omgeving). Naast natrium en chloride blijkt ook 

an de 

e van 

gelijk als 

De bulkdepositie van ammonium (NH4) en sulfaat (SO4) is sedert 1998 aan een duidelijk 
afnemende trend onderhevig. De bulkdepositie van nitraat (NO3) blijft daarentegen op een 
min of meer stabiel niveau. De bulkdepositie van basische kationen vertoont een afneme
trend, maar sinds 2005 wordt opnieuw een lichte toename vastgesteld. 

8.3.5.2 Aandeel maritieme depositie 2006 

Door opstuivend zeewater komt een deel van het zeezout als aërosol in de atmosfeer terecht.
Hierdoor is een gedeelte van de deposi
op basis van de natr

magnesium voor een groot deel 
afkomstig van natuurlijke of 
maritieme oorsprong, terwijl 
calcium, kalium en sulfaat overal voor 
minder dan 20% afkomstig is v
zee. Het percentage chloride boven 
de 100% is vermoedelijk afkomstig 
van chloridebron(nen) in de 
omgeving. De maritieme bijdrag
calcium vertoont een stijgende trend 
(1,3% toename per jaar) mo
gevolg van een dalende uitstoot.  
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8.3.6 Bestand – concentraties 2006 

Parameter Eenheid* Proefvlak  
  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 

Zuurtegraad (pH) - 5,94 5,61 5,11 5,79 5,15 5,39 

protonen (H) µeq/l 1,16 2,43 7,8 1,61 7,1 4,03 
Kationen              

calcium (Ca) mg/l 1,44 0,89 1,07 1,07 0,84 1,06 

magnesium (Mg) mg/l 0,68 0,46 0,51 0,77 0,42 0,57 

kalium (K) mg/l 4,82 2,54 2,05 6,29 2,25 3,59 

natrium (Na) mg/l 2,99 2,45 2,87 2,40 1,52 2,45 

ammonium(NH4) mg N/l 1,81 3,30 2,60 2,14 1,02 2,17 
Anionen              

alkaliniteit (HCO3) meq/l 0,12 0,08 0,03 0,17 0,09 0,10 

sulfaat (SO4) mg S/l 2,00 2,64 2,83 2,62 1,18 2,26 

chloride (Cl) mg/l 6,24 4,66 5,43 5,22 2,74 4,86 

nitraat (NO3) mg N/l 0,85 1,22 1,20 0,96 0,64 0,97 

8.3.6.1 Kationen 

De volume gewogen concentraties van d
het vrije veld. Dit is enerzijds te verklare
anderzijds door aanrijking van het doorv
kroonafgifte van kationen. Het hoogste 
aangetroffen te Gontrode. Dit is het ge
bodem en het boomsoorteffect (afgifte 
gehalten aan basische kationen in de doo
ammonium zijn daarentegen gedaald. 

8.3.6.2 Anionen 

e kationen zijn aanzienlijk hoger in het bestand dan in 
n door concentratie van de neerslag (verdamping) en 
al- en stamafvloeiwater met droge depositie en 
gehalte aan basische kationen (Ca, Mg, K) wordt 
volg van de hogere basenverzadigingsgraad van d

van kalium bij eik). In vergelijking met 2005 zijn de 
rval licht toegenomen. De gehalten aan natrium en 

e volume gewogen concentraties van de anionen zijn eveneens hoger in het bestand dan in 
ag en aanrijking van het doorval- en 
afgifte. Kroonafgifte wordt voornamelijk 

 opmerkelijke verschillen aangetroffen tussen 
de proefvlakken. In Wijnendale en Zoniën worden lagere concentraties aan sulfaat en 
nitraat waargenomen door geringere antropogene activiteit in de omgeving. In 
Brasschaat ligt de alkaliniteit lager dan in de andere proefvlakken, wat o.a. te verklaren is door 
de consumptie van bicarbonaat bij de buffering van ammonium. Nitriet wordt zelden 
waargenomen, de aanwezigheid van fosfaat wijst op contaminatie door vogelpoep. In 
vergelijking met 2005 zijn de gehalten aan sulfaat, chloride en nitraat iets gedaald. 

8.3.6.3 Zuurtegraad 

In 2006 bedraagt de volume gewogen 
jaargemiddelde pH van het bestandswater 
5,39, wat iets hoger is (lagere zuurheid) 
dan in de neerslag. Enkel in Brasschaat 
(nr.15) en Zoniën (nr.21) is de pH van de 
doorval iets lager dan in de neerslag. De 
trend toont een toename van de 
zuurtegraad in het doorvalwater sedert 
1997. Sinds 2005 worden echter opnieuw 
hogere pH-waarden gemeten.  

e 

D
het vrije veld, door concentratie van de neersl
stamafvloeiwater met droge depositie en kroon
aangetroffen van zwakke zuren. Soms worden er
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8.3.7 Bestand – seizoensva

In de loofboomproefvlakken 
vertoont de doorvaldepositie van 
kalium een duidel
seizoensvariatie. De gemiddelde 
waarden voor de doorvaldepositie per 
2-wekelijkse staalnameperiode van 
1993 tot 2006 vertonen op jaarbasis 
twee goed afgelijnde pieken. De 
eerste piek wordt waargenomen 
tijdens de maand mei en valt samen 
met het openen van de knoppen. De 
tweede piek is opvallender en 
manifesteert zich eind oktober – 
begin november, wanneer de 

chter slechts één piek 

or 

positie van basisch
kationen. Dit is te verklaren doordat 
de naalden bij Grove en Corsicaanse 
den het ganse jaar door vernieuwd 
worden. 

riatie basische kationen 

ijke 

bladeren afvallen. 
 
Ook voor calcium is een zekere 
seizoensvariatie in de 
doorvaldepositie te herkennen. Hier 
wordt e
waargenomen, die kleiner is dan bij 
kalium. Deze piek manifesteert zich 
in mei, wanneer de knoppen zich 
openen. 
 
Magnesium vertoont in tegenstelling 
tot kalium en calcium geen 
seizoensvariatie. 
 
De geringere seizoensvariatie bij 
magnesium en calcium in vergelijking 
met kalium is deels te verklaren do
de grotere mobiliteit van kalium. 
Magnesium en calcium vormen 
complexen met andere elementen, 
waardoor ze minder snel uitlogen. 
 
In de naaldboomproefvlakken zien 
we daarentegen geen 
seizoensvariatie in de 
doorvalde e 
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n
-N, terwijl 

de bosbodem te Ravels nog 22,6 kg 

ren door de 
d (lees: 
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S in 
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De bestandsdepositie van nitraat is 
 

 

me 

8.3.8 Bestand – verzurende deposities 

8.3.8.1 Ammonium (NH4
+) 

De bestandsdepositie van ammonium 
verschilt sterk naar gelang de locatie. 
Zo ontving het bestand te Zoniën i  
2006 slechts 8,2 kg NH4

N ha-1j-1 ontving. Verschillen zijn te 
verklaren door verschil in aanvoer van 
de natte en droge depositie en door 
verschil in kroonopname. De hogere 
depositie in de dennenbestanden 
te Ravels (nr.14) en Brasschaat 
(nr.15) is o.a. te verkla
beperkte buffermogelijkhei
kleinere opname van stikstof) van de 
dennen op de arme standplaats. De bestandsdepositie is sedert 1998 aan een duidelijke dale
trend onderhevig. De afname bedraagt gemiddeld 1 kg NH4-N ha-1j-1. 

8.3.8.2 Sulfaat (SO4
2-) 

De bestandsdepositie van sulfaat 

60
Depositie (kg N ha-1j-1)

varieert in 2006 van 10,2 kg 
Zoniën (nr.21) tot 21,5 k

n Brasschaat (nr.15). De 
grootteorde van de depos
vergelijkbaar met deze va
ammonium, maar de verschille
tussen de proefvlakken zijn
doordat zwavel weinig interage
met de kroon. Verschillen zijn
louter toe te schrijven aan verschil 
in aanvoer van natte en droge 
depositie. Net zoals ammonium is 
de bestandsdepositie van zwavel 
sedert 1998 aan een duidelijke dalende trend onderhevig. De afname bedraagt gemidd
kg S ha-1j-1. 

8.3.8.3 Nitraat (NO -) 

aanzienlijk lager dan deze van
ammonium en sulfaat en varieert in 
2006 van 5,2 kg N in Zoniën (nr.21) 
tot 9,1 kg N ha-1j-1 in Brasschaat 
(nr.15). Verschillen tussen de locaties 
zijn net zoals bij zwavel voornamelijk 
te wijten aan verschil in aanvoer van
natte en droge depositie, vermits 
nitraat weinig interageert met de 
kroon. De depositie van nitraat is 
eveneens aan een dalende trend 
onderhevig, maar de jaarlijkse afna
is klein: 0,1 kg NO3-N ha-1j-1. 
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8.3.9 Bestand – neutralisatie 

8.3.9.1 Zuurbijdrage 

 

ot) is hoofdzakelijk te wijten 
em. Sulfaat en nitraat stellen 
 nitrificatie in de toplaag van 
epositie op de bosbodem is 
er ca. 10%. Zure 

ncentraties. 

 de 5 proefvlakken (figuur) was in 
s het aandeel van kalium in 

006 het grootst (0,65 kmolcha-1j-1) en dit vooral te Gontrode door de aanwezigheid van eiken 
in het proefvlak. De b ra d n  da en vig, 

jve n ee de d tie va m. 

8.3. lis tie 

e totale depositie wordt na buffering door basische kationen in de neerslag verder 
eneutraliseerd door het kronendak. Bij deze buffering worden ammonium en protonen voor 
asische kationen (vnl. kalium) ingewisseld. Buffering ter hoogte van het kronendak verwijdert 
p die manier zure bestanddelen uit de neerslag voor deze op de bosbodem terechtkomt. In 
006 bedroeg de totale buffering gemiddeld 45,9%. De kroonbuffering is het sterkst 
itgesproken in de chemisch rijkere proefvlakken te Gontrode en Zoniën. De totale 
eutralisatie volgt geen significante trend en varieert te Gontrode (figuur) van 40 tot 70%. 

De verzurende depositie in de toplaag van de bosbodem (zuursto
aan de depositie van ammoniumstikstof en protonen op de bosbod
protonen vrij in de neerslag, terwijl ammonium verzurend werkt na
de bosbodem. De bijdrage van protonen tot de totale verzurende d
enkel essentieel te Brasschaat (figuur) en te Zoniën en bedraagt hi
metaalkationen (Fe, Al, Mn) worden niet gemeten door te lage co

8.3.9.2 Basische bijdrage 

De gemiddelde bestandsdepositie van basische kationen in
2006 gelijk aan 1,37 kmolcha-1j-1. Net zoals de voorgaande jaren i
2

 asische bijd ge is se ert 1993 aa  een licht lende tr d onderhe
die vooral toe te schri n is aa n dalen eposi n calciu

9.3 Neutra a

D
g
b
o
2
u
n
 

Parameter  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 

Buffering Depositie % 19,0 11,66 14,8 11,80 20,1 15,5 

Buffering Kroon % 39,2 12,1 10,0 49,8 41,2 30,4 

Buffering Totaal % 58,2 23,7 24,8 61,6 61,3 45,9 
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.3.10 Bestand – kroonuitwisseling 

 doorgang door het kronendak enerzijds 

8

De neerslag ondergaat na
een indikkingsproces door krooninterceptie-verdamping en 
anderzijds wordt de samenstelling van de neerslag beïnvloed door 
aanrijkings- en uitwisselingseffecten met het kronendak. De 
krooninterceptie-verdamping beïnvloedt enkel de concentraties in 
de neerslag, maar niet de deposities. De aanrijkingseffecten zijn 
daarentegen het resultaat van het afspoelen van droge depositie, 
de uitloging van basische kationen en de uitwisselingseffecten 
door opname van ammonium en protonen tegen basische 
kationen. Gezien de lage gehalten van protonen in de neerslag 
kan verondersteld worden dat de inwisseling in de Vlaamse 
proefvlakken hoofdzakelijk toe te schrijven is aan opname van 
ammoniakale stikstof.  
 

8.3.10.1 Kroonafgifte 

De kroonafgifte van basische kationen is vooral belangrijk voor het éénwaardige mobiele 
kalium. In 2006 worden verliezen genoteerd tot 1030 molcha-1j-1 in het chemisch rijkste 

minder dan 700 molcha-1j-1 in de overige proefvlakken. Natrium wordt 
 nemen aan de kroonuitwisseling. De verliezen van magnesium zijn 

de. 
 
 

name van 
n 

 in 
et 2005 zijn 

kken licht 
e. Bij de 

ening 
ehouden met actieve uitwisselings-

processen. Passieve uitspoeling van 
basische kationen ten gevolge van het 

rdt niet in r kening acht waardoo mogelijk onderschat 

8.3.1 n

e kroonopname van ammonium is in 2006 aanzienlijk te Zoniën en in mindere mate te 
-1 -1

proefvlak te Gontrode en 
verondersteld niet deel te
beperkt tot 190 molcha-1j-1 te Gontro
In de overige proefvlakken zijn de
verliezen veel lager en te Brasschaat zijn
er zelfs aanwijzingen van op
magnesium. De verliezen van calcium zij
met 190 molcha-1j-1 het grootst
Wijnendale. In vergelijking m
de verliezen in alle proefvla
gestegen, behalve te Gontrod
kroonverliezen wordt enkel rek

Kroonafgifte (molcha-1j-1)
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Ca
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g

afsterven van bladeren w
is. 

o e gebr r de afgifte 

0.2 Kroo opname 

D
Gontrode. In deze proefvlakken wordt meer dan 5 kg N ha j  opgenomen. Te Ravels en 
Brasschaat is de opname van stikstof iets lager. In vergelijking met 2005 is de stikstofopname 
in 2006 in alle proefvlakken toegenomen, met uitzondering van Gontrode (figuur). 
 

Parameter  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 

CLBc molcha-1j-1 856 393 316 1334 587 

molcha-1j-1 minus CLwa 386 247 0 666 0 

mol ha-1j-1 minus CL  154 50 58 175 6 Cl c

Kroonopname kg N ha-1j-1 4,4 1,3 3,6 6,9 8,1 
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De kroonopna mon ordt 
 stell t de 

verl on t de 
vnl. h evolg zij n de 
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 anionen. Daarnaast kan de uitspoeling 
van basische kationen ook geassocieerd 
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Het verlies van basische kationen 
geassocieerd met de uitspoeling van 
zwakke (organische) zuren (CLwa) mag 
niet in rekening gebracht worden. De 
concentratie van zwakke zuren kan niet 
rechtstreeks gemeten worden en werd 
berekend uit het verschil tussen kationen 
en

zijn met de uitspoeling van
chloriden. 

8.3.11 otale dep ie 20

8.3.11 tikstof (N)

Parameter  Wijn le enda R  avels Bra atsscha  Gontrode Zoniën 

kg N ha-1j-1 Totaal 24,4 32,4 31,2 29,5 17,9 

Bulk kg N ha-1j-1 11,6 15,0 13,4 13,7 12,6 

Droog kg N ha-1j-1 12,8 17,4 17,8 15,8 5,3 

droog/bulk - 1,1 1,2 1,3 1,2 0,4 

 
De totale depositie van stikstof op een bosbestand ligt tussen 17,9 en 32,4 kg N ha-1j-1, met een
uitzonderlijk lage waarde te Zoniën door een laag geh

 
alte aan droge depositie. Ammonium 

aakt gemiddeld 73 % van de totale stikstofdepositie uit. Vergeleken met de Europese situatie 
t Vlaanderen in de hogere depositieklassen. Het aandeel van de droge depositie in de totale 
epositie van stikstof is in 2006 gemiddeld iets hoger dan het aandeel van de bulkdepositie, 
aar in Zoniën is de droge depositie veel lager dan de bulkdepositie. 

8.  Z e

m
zi
d
m
 

3.11.2 wav l (S) 

Parameter  

 

Wi le jnenda Ravels Brass  Gontrode Zochaat niën 

kg S ha-1j-1 Totaal 14,6 18,1 21,5 18,9 10,2 

Totaal* kg S ha-1j-1 12,9 16,7 19,7 17,5 9,1 

Bulk kg S ha-1j-1 6,0 8,4 9,3 8,3 6,9 

Droog kg S ha-1j-1 8,6 9,8 12,3 10,7 3,3 

droog/bulk - 1,4 1,2 1,3 1,3 0,5 

 
De totale depositie van zwavel op een bosbestand ligt tussen 10,2 en 21,5 kg S 

e Zoniën. Vergeleken met de Europese situatie zit Vlaanderen 
n tiekl ssen.  bijdrage van maritieme sulfaten (totaal - totaal*) is beperkt 
to l  Het aa e ep  t si zwavel is in 

midde er d t aand an de b epositie h ver end per locatie 
aag n dr epositi oniën

ha-1j-1, met een zeer lage waarde t
i  de hogere deposi a  De

t gemidde d 9%. ndeel van d droge d ositie in de otale depo tie van 
2006 ge ld iets hog an he eel v ulkd , doc schill
met een l aandeel aa oge d e te Z . 
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8.3.11.3 Potentieel verzurende depositie (N + S) 

Parameter  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 

TDac molcha-1j-1 2653 3445 3572 3289 1918 

TDac* molcha-1 -1

 

j  2190 2999 2979 2982 1466 

 
ac) varieert van 1918 tot 3572 Zeq 

en ligt boven de korte termijndoelstelling (KTD: 2900 Zeq) van 2002, behalve te 
Zoniën en te Wijnendale. De verzurende depositie, na neutralisatie van niet 
maritieme basische kationen (TDac*), varieert van 1466 tot 2999 Zeq en behoort 
tot de hogere depositiewaarden in Europa. 
 

8.3.11.4 Basische kationen (Bc) 

De totale potentieel verzurende depositie (TD

Parameter  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 

Totaal molcha-1j-1 763 616 807 603 551 

Totaal* molcha-1j-1 504 402 528 388 386 

Bulk molcha-1j-1 492 420 483 465 445 

Droog molcha-1j-1 271 196 324 138 106 

droog/bulk - 0,5 0,5 0,7 0,3 0,2 

 
De totale depositie van basische kationen varieert van 551 tot 807 molcha-1j-1, de maritieme 
bijdrage (totaal - totaal*) bedraagt gemiddeld 34%. Vooral maritiem magnesium heeft een 
belangrijk aandeel in de totale depositie van basische kationen. De droge depositie is aanzienlijk 
lager dan de bulkdepositie, die vermoedelijk overschat wordt door de fractie droge depositie in 
de bulkcollectoren. 

ie – evolutie 

 

8.3.12 Totale deposit

De totale depositie van stikstof en zwavel in de 5 Vlaamse proefvlakken is sedert 1994 aan een 
significant dalende trend onderhevig. De bijdrage van de neerslag als predictorvariabele is enkel 
matig significant (p<0.05) voor zwavel. De afname van stikstof bedraagt gemiddeld -1,22 kg N 
ha-1j-1 (p<0.001;R²: 0.64) en is significant voor alle proefvlakken. De dalende trend van stikstof 
is vooral toe te schrijven aan dalende deposities van ammonium gedurende deze periode 
tengevolge van (inter)nationale beleidsinspanningen ter beperking van de uitstoot van 
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onderhevig doordat de beleidsinspanningen 
an de transportsector (lees: meer auto’s). De 
 S ha-1j-1 (p<0.0001; R²: 0.78) en is 

ar echter gemiddeld wel de laagste 
sitie wordt gemeten. De dalende trend van stikstof en zwavel resulteert in een 

dalende trend van de totale verzurende depositie in de vijf proefvlakken met een gemiddelde 
 Deze trend is significant voor alle 

pr om van de basische kationen is eveneens aan een dalende trend 
onderhevig, maar de afname is minder sterk dan die van de verzurende componenten. De 

 molcha-1j-1. 

lan daalt de NH3-emissie sedert 2000. De NOx-

e dalende 
missies resulteren duidelijk in 
en dalende trend van de 

ties in Vlaanderen 

tussen de totale potentieel 

Bodemwater – concentraties 2006 

(pH) 

e bovenste 
arde in de 

Zoniën 
plaag 

nde 
en 
atie te 

egen 
 van de 
ing van 

ammoniak. Nitraat is niet aan een dalende trend 
mogelijk tenietgedaan worden door de toename v
afname van zwavel bedraagt gemiddeld -0,88 kg
significant in alle proefvlakken, behalve in Zoniën, wa
zwaveldepo

waarde van -142 molcha-1j-1 (p<0.0001; R²: 0.77).
oefvlakken. De s

jaarlijkse afname bedraagt -35
 
Emissie vs depositie 
 
Het milieurapport (Mira-T 2007) toont aan dat de totale potentieel verzurende emissie tussen 
1990 en 2006 met 49% gedaald is. Deze daling is vooral te danken aan de daling van de SO2-
emissie (-60%) door het lager zwavelgehalte in de diverse brandstoffen. Door de maatregelen 
in het Ammoniakreductieplan en het Mestactiep
emissie is pas de laatste jaren 
aan een dalende trend 
nderhevig. Do

e
e
deposi
(figuur). Vooral de relatie 

verzurende emissie en de 
totale potentieel verzurende 
depositie (gemiddelde 5 
Vlaamse level II proefvlakken) 
is duidelijk gecorreleerd 
(R²:0.77). 
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8.3.13.1 Zuurtegraad 

De zuurtegraad is relatief laag in de 
humuslaag en neemt sterk toe in d
minerale bodemlaag. De pH-wa
toplaag daalt tot ca 3,5, behalve te 
(nr.21). De buffersystemen in de to
blijken niet toereikend om de verzure
bestanddelen aangevoerd via depositie 
vrijgekomen na nitrificatie en mineralis
neutraliseren. Pas in de dieper gel
horizonten wordt opnieuw een afname
zuurtegraad waargenomen door buffer
de onderliggende minerale horizonten. 
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8.3.13.2 Zure kationen (Al, Fe) 

n de humuslaag is aluminium ganisch 
eerd waardoor het gehalte 

onbeduidend laag is. De vrijste ng van zure 
i n de bovenste horizont door de 

afwezigheid van het carbonaatbuffersysteem 
h  h  Al-

buffersysteem waardoor het gehalte aan zure 
i re horizonten. 

Zolang de pH lager is dan 5 blij  Al in 
o alte aan zure 

kationen wordt aangetroffen in e proefvlakken 
 Ravels (nr.14), Brasschaat (nr.15) en Wijnendale (nr.11). 

.3.13.3 Stikstof (N) 

et gehalte aan ammoniumstikstof wordt in de 
t 
e 

rming van nitraatstikstof en 
de vrijstelling van protonen die de pH-waarde 

ag 
.11) en Zo

 naar dieper 
r de 

r.15 s een i stofg n
 c rat de bu n rm v diep

 

I or
gecomplex
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kat onen hoger is in de diepe
ft

opl ssing. Het hoogste geh
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te

8

H
toplaag genitrificeerd waardoor het verdwijn
uit de bodemoplossing. Het resultaat van dez
nitrificatie is de vo

aanzienlijk doen dalen in
(zuurstoot). Te Wijnend
(nr.21) daalt het stiksto
liggende horizonten, te
(nr.16), en in mindere mate te Ravels (n
en te Brasschaat (n
diepste horizont. In Gon
grondwater. 
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8.3.14 Bodemwater – uitspoeling 

8.3.14.1 2006 

De uitspoeling van 
aluminium naar het 
grondwater is het 
hoogst (>14 kg ha-1) 
in de  
ennenbestanden, d

maar ook te 

Parameter Eenheid Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
Diepte - 75-100 75-80 75-100 45-50 45-50 

Kationen           

aluminium (Al) kg ha-1 -7,80 -18,0 -14,4 -6,34 -1,62 

ijzer (Fe) kg ha-1 -0,15 -0,24 -0,43 -0,19 -0,26 

calcium (Ca) kg ha-1 -2,61 -2,87 -4,96 -17,4 -5,89 

kg ha-1magnesium (Mg)  -2,19 -1,10 -1,99 -6,38 -2,15 

Wijnendale en in 
mindere mate te 

 

ationen: deze is het hoogst te Gontrode en Zoniën en 

d 
buffering van basische kationen is 

onbeduidend, waardoor de zuurbuffering vnl. gebeurt door uitwisseling van 
t bodemcomplex. Te Gontrode en Zoniën wordt nog een beduidend deel van 

rische) 

et 

8.3.14.2 Evolutie 

De uitspoeling van nitraat was in de periode 2004 - 2006 aanzienlijk lager dan de voorgaande 
jaren. De uitspoeling is sterk gerelateerd met het neerslagregime, zo wordt in jaren met veel 
neerslag meer nitraat uitgespoeld dan in de drogere jaren. Trendanalyse toont aan dat enkel te 
Wijnendale (nr.11) en Brasschaat (nr.15) een significante afname van -2 kg N ha-1j-1 in de 
uitspoeling van nitraat wordt waargenomen (p<0.01). Een dalende trend in de uitspoeling van 
nitraat is mogelijk het gevolg 
van de dalende aanvoer (lees: 
depositie) van stikstof of van 
een grotere accumulatie in het 
bodemcompartiment. Bij de 
uitspoeling van zwavel wordt in 
geen enkel proefvlak een 
significant dalende trend 
waargenomen. Bij de uitspoeling 
van aluminium wordt enkel in 
Wijnendale (nr.11) een 
significante afname van -1 kg Al 
ha-1j-1 waargenomen. 
 

Gontrode en Zoniën 
spoelt Al uit. Een 
omgekeerd effect 
wordt waargenomen 
voor de uitspoeling van basische k
beduidend lager te Wijnendale, Ravels en Brasschaat. 
De dennenproefvlakken op de arme zandbodems bevinden zich in een vergevorder
stadium van bodemverzuring en –verarming, 

aluminium op he
de zure componenten gebufferd door basische kationen, de rest door de aluminiumbuffer. 
Het gehalte aan sulfaat dat uitspoelt in de proefvlakken varieert van 11,0 tot 24,3 kg S ha-1. 
Deze uitspoeling is van dezelfde grootteorde als de aanvoer van zwavel via de (atmosfe
depositie, behalve te Wijnendale waar de uitspoeling kleiner is dan de aanvoer en er dus 
accumulatie van zwavel plaatsvindt. De uitspoeling van nitraat is het hoogst te Gontrode m
18,6 kg N ha-1. In vergelijking met de aanvoer van anorganische stikstof via de depositie is 
uitspoeling in alle proefvlakken kleiner dan de depositie (retentie gemiddeld 79%). 
 
 
 

kalium (K) kg ha-1 -0,90 -1,55 -2,18 -13,59 -3,46 

kg ha-1natrium (Na)  -15,5 -20,2 -25,3 -23,1 -11,2 

Anionen            

sulfaat (SO4) kg S ha-1 -12,2 -20,37 -24,3 -21,5 -11,0 

chloride (Cl) kg ha-1 -34,1 -32,0 -41,3 -34,6 -20,6 

nitraat (NO3) kg N ha-1 -2,26 -10,2 -9,08 -18,62 -0,65 
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8.3.15 Fenologische opnames 

Sinds 2002 volgen we de fenologie van Beuk. We kijken vooral naar het moment van bloei, 
bladontplooiing, bladverkleuring en bladval. Zowel in voor- als najaar worden telkens dezelfde 
bomen opgezocht om de bloei en bladontwikkeling te observeren. In de lente kijken we elke 
week met een telescoop naar de bladontplooiing en naar de bloemen. In de herfst beoordelen 
we de bladverkleuring en de bladval. 
Bovendien nemen we foto’s van het bos die de ontwikkeling van het seizoen illustreren. Met een 
super-breedhoeklens maken we kroonfoto’s zodat we de evolutie van de kroondichtheid en 
kroonsluiting en de doorval van licht kunnen zien. 

8.3.15.1 Lente 

2006 wa ld’ jaar wat b en van de e bladeren be
te ontwikkelen in week 17 (einde april); twee weken later waren ze volledig ontplooid. 
In een warmere lente lopen de bomen iets vroeger uit dan in een koelere lente. In ons 
onderzoek zien we nog niet echt dat er een verschuiving van het groeiseizoen is, omdat de 
tijdsreeks daarvoor nog te kort is. 
Beuk kent mastjaren, dat wil zeggen dat hij niet elk jaar fructificeert (vrucht zet). Wij noteren 
nu elke twee jaar een vrij sterke bloei, wat toch meer is dan in oudere literatuur vermeld wordt. 
In 2006 werd eveneens bloei waargenomen, zij het niet zoveel als in 2002 of 2004. Het moment 
van maximale bloei viel in 2006 een week later (week 19) dan in vorige jaren. 
 

s een ‘gemidde etreft het uitlop bladeren. D gonnen 
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8.3.15.2 Herfst 

Weersomstandigheden spelen een grote rol bij het verkleuren en het vallen van de bladeren. 
Wanneer de dagen korten en kouder worden, wordt geen bladgroen meer aangemaakt: de 
bladeren verkleuren. Nadien worden ze door de boom afgestoten. 
In 2006 begonnen de beuken te verkleuren in week 38, dit is de laatste week van september. 
Bladval begon in week 41 (half oktober); de laatste bladeren waren gevallen in week 49 (begin 
december). 
We merken wel het effect van een warme herfst: in ons onderzoek begon de bladval van 
beuken in een koelere herfst half september; in jaren met een warmere herfst was dit half 
oktober. 
 

  
 

Bladval Beuk levell II 2004-2006

8.3.15.3 Gevolgen 

Wanneer de blaadjes vroeger aan de bomen komen, en ze ook later afvallen, krijgen we een 
nger groeiseizoen. Hierdoor kunnen bomen meer groeien. 
it lijkt op het eerste gezicht misschien positief, maar het is nog niet duidelijk wat stijgende 
mperaturen betekenen voor de vitaliteit van de bomen. 
et huidige ritme van groei en bloei is immers samen met vele organismen afgestemd. 
ommige insecten en schimmels leven op en van boombladeren. De fenologie van bomen 
oedselaanbod) kan bijdragen tot het al dan niet voorkomen van insectenplagen of ziekten die 
ven van bladeren. 
dien bladeren samen ontluiken met bv. het uitkomen van insecten of het kiemen van 
himmels kan dit de conditie van bomen en bossen danig benadelen. 

nkel een langdurige observatie levert betrouwbare en nuttige informatie op. Wij zetten onze 
jdsreeks verder om bij te dragen tot een juist inzicht en een accurate aanpak. 
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8.3.16 20

In de proefvl n aar depositie geb  worden ook stalen et stro
opgevan sche karakteris van het strooisel kunnen ons 

fo  leveren over de g d idstoe n bomen (bijv. bepaalde gebreken), die 

 Strooisel – 06 

akken waar o
en geanalyseerd. De chemi

derzoek n eurd, van h oisel 
gen 

rmatie
tieken 

in ezon he stand va
zowel rechtstreeks (uitwisseling) als onrechtstreeks (bodem) beïnvloed kan worden door 
luchtvervuilende stoffen. 

8.3.16.1 Biomassa 

Parameter Eenheid Proefvlak 
    Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
Boomsoort   beuk Cors. den Grove den eik/beuk beuk 

bladeren en naalden kg ha-1j-1 5001 2624 2109 3814 2851 

vruchten en zaden kg ha-1j-1 1798 1941 2498 2086 2188 

houtig materiaal kg h j-1 a-1 635 595 380 1095 877 

restmateriaal kg h j-1 a-1 54,4 295 378 575 1383 

Totaal kg ha-1j-1 7489 5454 5366 7569 7299 
 
De totale hoeveel o rt va 66 kg ha  Brassch tot 756 -1 te 
Gontrod n  biom wordt g rd door de biomassa van blade
en naald g  is he deel va chten e den in efvlakke

et beuk aa 2006 een mastjaar was voor beuk,

heid stro isel variee n 53 -1 te aat 9 kg ha
e. Het hoogste aa
en. I

deel in de assa eleve ren 
n tegenstellin

nzienlijk toegenomen, wat aantoont dat 
 tot 2005 t aan n vru n za de pro n 

 in m
overeenstemming is met de fenologische waarnemingen. De hoeveelheid houtig materiaal 
schommelt in 2006 doorgaans tussen 500 en 1000 kg ha-1j-1. 

8.3.16.2 Depositie 

Parameter Eenheid Proefvlak 
    Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
Boomsoort   beuk Cors. den Grove den eik/beuk beuk 

organisch materiaal kg ha-1j-1 6826 5152 5076 6842 6619 

stikstof kg ha-1j-1 101,7 41,3 36,8 95,5 79,3 

zwavel kg ha-1j-1 8,1 4,2 3,5 8,4 7,2 

basische kationen kg ha-1j-1 68,7 22,1 24,3 118,0 99,8 

zure kationen kg ha-1j-1 1,89 2,60 1,97 2,22 2,17 
 
De input van organisch materiaal via het strooisel aan de bosbodem varieert in 2006 van 5,2 tot 
,8 ton per hectare waarvan ongeveer de helft bestaat uit koolstof. Samen met het organisch 

materiaal bereikte 41,3 tot 101,7 kg stikstof en 3,5 tot 8,4 kg zwavel per hectare de 
bosbodem in 2006. De input van stikstof is duidelijk hoger in de loofboomproefvlakken dan in 
de naaldboomproefvlakken. De input van basische kationen (calcium, kalium en magnesium) 
varieert van 22,1 tot 118,0 kg per hectare en van zure kationen van 1,97 tot 2,60 kg per 
hectare in 2006. Bij een jaarlijkse ‘turnover’ kunnen deze elementen telkens opnieuw ter 
beschikking komen van de plant. 
Ten opzichte van 2005 is de hoeveelheid stikstof, koolstof, zwavel en basische kationen 
toegenomen in 2006 en dit vooral in de loofboomproefvlakken. Dit is te verklaren door het 
optreden van een mastjaar bij beuk. 
 
 
 
 

6
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8.3.17 Strooisel – evolutie 

 

8.3.17.1 Bladeren en naalden 

Bladeren en naalden maken het 
grootste aandeel van het 
strooiselgewicht uit. Gemiddeld 
vallen er jaarlijks 1,5 tot 3 ton 
naalden per ha of 2,5 tot 4 ton 
bladeren per ha in de onderzochte 
proefvlakken. Van jaar tot jaar 
komen kleinere tot grotere 
schommelingen voor, afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de 
productie van vruchten en zaden. 
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8.3.17.2 Houtig materiaal 

De hoeveelheid houtig materiaal die 
jaarlijks in de proefvlakken naar 
beneden valt schommelt van een 
paar honderd kg per ha tot ruim 1 
ton per ha. De waargenomen 
hoeveelheid hangt onder meer af 
van het voorkomen van stormen, 
waarbij vaak takken worden 
afgerukt. 
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8.3.17.3 Vruchten en zaken 

De hoeveelheid geproduceerde 
vruchten en zaden vertoont de 
sterkste schommelingen van alle 
fracties. De reden is het voorkomen 
van mastjaren bij beuk en eik, die 
zich tegenwoordig ongeveer om de 2 
jaar voordoen, zoals de figuur mooi 
illustreert. In mastjaren gebeurt een 
massale vruchtzetting, met een 
sterke toename van het gewicht aan 
vruchten en zaden. 
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8.3.17.4 Restfractie 

De restfractie omvat alle 
strooiselmateriaal dat niet onder de 
andere fracties kan worden 
geklasseerd en neemt het kleinste 
aandeel in van alle fracties. 
Gemiddeld bedraagt het jaarlijkse 
gewicht van de restfractie minder 
dan 1 ton per ha. Sinds 2005 worden 
ook knopschubben uit de restfractie 
gehaald en behandeld als een aparte 
fractie. 
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8.4 Resultaten luchtmetingen Brasschaat 

8.4.1 Luchtmetingen – concentraties 

8.4.1.1 Pollutierooster 

De gemeten luchtpolluenten vertonen 
een sterke windrichtingafhankelijkheid. 
Stikstofoxiden (NOx) zijn belangrijk in de 
westelijke tot zuidelijke windsector 
omwille van de directe nabijheid van de 
stad (verkeer, gebouwenverwarming) en 
de E-19 (op 2 km ten Z). Het bos 
ondergaat ook de invloed van 
schadelijke SO2-componenten 
(zwaveldioxide) bij westenwind. Deze 
zijn afkomstig van de petrochemische 
nijverheid op de linkeroever die 
ongeveer 15 km van de meetsite 
verwijderd is. Ozon (O3) is momenteel 
het enige polluent dat directe schade 
aan het bosbestand kan veroorzaken. 
Het vertoont de hoogste concentraties 
bij noordelijke luchtstromingen. 
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8.4.1.2 Trend 

In 2006 werd de dalende trend voor 
de zwaveldioxide (SO2) concentratie 
verder gezet (p<0.0001) en werd de 
laagste waarde sinds de aanvang van 
de metingen genoteerd. Ten opzichte 
van 1996 zijn de concentraties meer 
dan gehalveerd tot waarden die 
onder 10 µg m-3 liggen. 

 

 
De ozon (03) concentratie is 
onderhevig aan een significant 
stijgende trend (p<0.01). In 2006 
werd het hoogste jaargemiddelde 
gemeten sinds de aanvang van de 
metingen. Dit is te wijten aan de 
hoge achtergrondconcentraties en de talrijke ozonpieken in juni en juli. In de jaren 2002, 2003 
en 2006 overschreden de jaargemiddelden telkens de drempel van 45 µg m-3. 
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De NO- en NO2-concentraties in 2006 zijn sterk vergelijkbaar met de concentraties gemeten in 
2005. Het verloop van de maandgemiddelde concentraties brengt geen definitief uitsluitsel over 
een mogelijke dalende trend in NOx. 
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8.4.2 Luchtmetingen – ozon 

8.4.2.1 Dagfluctuaties 

De ozonconcentratie en 
ozondepositie-snelheid pieken op 
een verschillend tijdstip tijdens de 
dag. De ozonconcentratie vertoont 
een maximum laat in de namiddag 
terwijl de depositiesnelheid in de 
voormiddag piekt. De ozonfluks piekt 
rond de middag. Het verschillend 
dagverloop wijst er o.a. op dat 
depositie niet enkel afhankelijk is 
van de ozonwaarden in de 
omgevingslucht maar ook van 
standplaatsfactoren afhangt. Om de 
opname van ozon via de stomata 
mogelijk te maken, moet de 
bodemvochtreserve voldoende groot 
zijn. 
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8.4.2.2 Trend 

Voor ozon wordt de kritische 
AOT40-index voor langdurige 
blootstelling van 10000 
ppb.uur met een AOT40-
waarde van 16704 ppb.uur 
ruimschoots overschreden. 
Dergelijke extreme 
overschrijdingen (> 15000 
ppb.uur) werden alleen in 
1995, 2003 en 2006 
vastgesteld. De AOT40-index 
van 10000 ppb.uur werd 
sinds 1995 al 7 keer 
overschreden (1995, 1997, 
1999, 2001, 2002, 2003 en 
2006). De drempelwaarden 
voor bescherming van 
vegetatie (ozone directive 
92/97/EEC) voor resp. de 
uurlijkse (200 µg m-3) en 
dagnorm (65 µg m-3) werden 
in 2006 resp. 7 en 81 keer overschreden. Hiermee klopt 2006 voor wat betreft het aantal 
overschrijdingen van de uurnorm en dagnorm het vorige recordjaar (2003). Het aantal dagen 
waarop de dagnorm van 65 µg m-3 overschreden wordt vertoont een duidelijk stijgende trend, 
hoewel deze beïnvloed wordt door meteorologische verschillen tussen de meetjaren. 

0

5000

0000

15000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AOT40 (ppb.uur)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

aantal 
overschrijdingen

AOT40
> 65
>200

1

 



 

60 Bosgezondheid in Vlaanderen www.inbo.be 

 

9 Conclusies 

9.1 Bosvitaliteitsinventaris 

Ongeveer een vijfde van de 1728 steekproefbomen in het bosvitaliteitsmeetnet is 
beschadigd (19,1%). Het gemiddeld bladverlies van de bomen bedroeg in 2006 21,7%. Er 
stierven 7 steekproefbomen (0,4%). Er zijn meer beschadigde loofbomen (19,7%) dan 
naaldbomen (17,8%) maar het gemiddeld naaldverlies ligt iets hoger dan het gemiddeld 
bladverlies (22% tegenover 21,6%). Het hoogste aandeel beschadigde bomen wordt bij populier 
vastgesteld. Ook in de proefvlakken met Corsicaanse den worden veel beschadigde bomen 
waargenomen. Beuk heeft van de belangrijkste soorten het laagste aandeel beschadigde bomen 
en het laagste gemiddeld bladverlies. 
 
Het aandeel bomen met abnormale verkleuring bedraagt 4,1%. Verkleuring van de 
boomkroon wordt het meest bij loofbomen waargenomen. 5,4% van de loofbomen vertoont 
verkleuring tegenover 1,3% van de naaldbomen. 
 
Het aandeel beschadigde bomen daalt in 2006 in vergelijking met de vorige inventaris. In de 
steekproef met gemeenschappelijke bomen zakt het percentage beschadigde bomen 
van 21% naar 19%. Het verschil in bladverlies is echter niet significant. Net als in 2005 
verbetert de kroontoestand van de beuken. Ook Amerikaanse eik en Corsicaanse den vertonen 
een duidelijke afname van het aandeel beschadigde bomen maar bij deze soorten is er geen 
significante daling van het bladverlies. Een opvallende toename van het bladverlies is er enkel 
bij de groep ‘overige loofboomsoorten’. 
 
Insectenaantasting wordt het meest in de eikenproefvlakken waargenomen. Opvallend is de 
zware vraatschade door eikenprocessierupsen in Kinrooi. In 2006 werd een hoog aandeel 
naaldbomen met Sphaeropsis-infectie waargenomen. 

9.2 Depositie 

Anorganische stikstof en zwavel zijn de dominante componenten in de totale depositie van de 
proefvlakken van het Vlaamse bosbodemmeetnet. De totale depositie van stikstof varieert in 
2006 van 17,9 tot 32,4 kg stikstof per hectare en van zwavel van 10,2 tot 21,5 kg per hectare. 
Hiermee kan Vlaanderen gerangschikt worden in de hoogste depositieklassen binnen het 
Europese monitoringnetwerk. De hoge stikstofinput kan voornamelijk (73%) toegeschreven 
worden aan de ammoniakale stikstof, vooral afkomstig van de intensieve landbouw (veeteelt) in 
Vlaanderen. Het aandeel van bulk- en droge depositie in de totale depositie van stikstof en 
zwavel is in de meeste proefvlakken evenredig. Doordat in praktijk bulkcollectoren i.p.v. natte 
depositievangers gebruikt worden is de natte depositie overschat en is het aandeel van natte 
depositie in de totale depositie in werkelijkheid lager dan dat van de droge depositie. 
De depositie van verzurende componenten (SOx, NHx en NOy) in de proefvlakken in 
Vlaanderen varieert in 2006 van 1918 tot 3572 zuurequivalenten per hectare en kan 
gerangschikt worden binnen de hoogste klasse van het Europees meetnet. In 2006 lag de 
verzurende depositie in 3 van de 5 proefvlakken nog steeds boven de korte 
termijndoelstelling van 2002 (Mina-plan 2; KTD: 2900 Zeq) en boven de middellange 
termijndoelstelling van 2010 voor bossen in Vlaanderen (MIRA-T, 2007). Het verzurend karakter 
van de atmosferische depositie wordt gedeeltelijk gebufferd door basische kationen. Deze 
depositie van basische kationen varieert in 2006 van 551 tot 807 molcha-1, waarvan 34% 
afkomstig is van maritieme oorsprong. 
De atmosferische depositie ondergaat na doorgang door het kronendak niet alleen een 
indikkingproces door krooninterceptie-verdamping (gemiddeld 25%), maar ook de 
samenstelling van de neerslag wordt gewijzigd door aanrijkings- en uitwisselingseffecten met 
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het kronendak. De aanrijkingseffecten zijn het resultaat van het afspoelen van droge depositie 
en de uitloging van basische kationen (vnl. kalium). De kroonverliezen zijn vooral beduidend 
voor het mobiel kalium, maar ook voor magnesium en calcium in de proefvlakken met een 
rijke voedingstoestand. De uitwisselingseffecten zijn toe te schrijven aan de opname van 
ammonium en protonen tegen basische kationen (calcium, magnesium en kalium). Gezien de 
lage gehalten van protonen in de neerslag van het Vlaamse bosbodemmeetnet kan 
verondersteld worden dat de inwisseling uitsluitend toe te schrijven is aan opname van 
ammoniakale stikstof. In 2006 wordt volgens berekeningen met het kroonuitwisselingsmodel 
van Ullrich 5,7 tot 8,7 kg stikstof per hectare via het kronendak opgenomen in de 
proefvlakken op de rijkere standplaatsen. Op de arme standplaatsen bedraagt de opname van 
stikstof in 2006 3,6 tot 3,8 kg N per hectare. 
 
De deposities zijn sedert 1994 in de 5 proefvlakken aan een duidelijk dalende trend 
onderhevig tengevolge van (inter)nationale inspanningen ter beperking van de uitstoot of 
emissies. De afname van de depositie van anorganische stikstof bedraagt gemiddeld  
-1,22 kg per hectare per jaar en is toe te schrijven aan de dalende trend van de ammoniakale 
stikstof; bij nitraatstikstof wordt geen dalende trend waargenomen. De afname van de 
zwaveldepositie bedraagt gemiddeld -0,88 kg per hectare per jaar en is gekoppeld aan de 
dalende SO2 concentraties gemeten in het meetnet in Vlaanderen. De positieve trend van 
verminderde verzurende depositie in Vlaanderen wordt voor een stuk tenietgedaan door een 
simultaan optredende verminderde depositie van basische kationen. Daarnaast moet 
men ook rekening houden met de erfenis uit het verleden, waarbij stikstof- en 
zwavelcomponenten zich geaccumuleerd hebben in de bosbodem en bij vrijstelling nog steeds 
verzuring teweegbrengen. 
De uitwisselings- en andere effecten in het kronendak hebben een belangrijke invloed op de 
samenstelling van de neerslag onder het kronendak, wat leidt tot versterkte verzuring van de 
bovenste bodemlaag. In deze toplaag wordt de ammoniakale stikstof genitrificeerd tot 
nitraatstikstof met vrijstelling van protonen waardoor de zuurtegraad van het bodemwater 
stijgt tot een pH van ca. 3.5. Bij deze hoge zuurtegraad worden zure kationen (Al, Fe) 
vrijgesteld in het bodemwater, wat aanleiding kan geven tot aluminiumtoxiciteit. Op de rijkere 
standplaatsen wordt de bodemverzuring door de kroonbuffering naar diepere 
bodemcompartimenten verplaatst. De dennenproefvlakken te Ravels en Brasschaat, op de arme 
zandgronden, bevinden zich in een ver gevorderd stadium van bodemverzuring en -verarming. 
In deze proefvlakken wordt een uitspoeling van aluminium genoteerd van meer dan 14 kg per 
hectare per jaar. De uitspoeling van nitraat varieert in 2005 van 0,65 tot 18,6 kg N per 
hectare per jaar, wat aanleiding kan geven tot verontreiniging van het grondwater. De 
uitspoeling van sulfaat varieert van 11,0 tot 24,3 kg per hectare. Voor beide elementen wordt 
geen beduidende trend in de uitspoeling uit het bodemcompartiment waargenomen. De 
afnemende sulfaat- en ammoniumdeposities vertalen zich dus nog niet in een verminderde 
uitspoeling van zwavel en stikstof uit de bodem. 
De totale hoeveelheid strooisel varieert in 2006 van 5130 tot 7569 kg per hectare. Het hoogste 
aandeel in de biomassa wordt geleverd door naalden en bladeren. In tegenstelling tot 2005 is 
2006 een mastjaar voor de beuk en in mindere mate ook voor eik, waardoor het aandeel van 
vruchten en zaden in de totale hoeveelheid strooisel in de loofboomproefvlakken aanzienlijk 
hoger is. 

9.3 Luchtmetingen 

In 2006 werd de laagste SO2 concentratie gemeten sedert de start van de metingen, 
waarbij de SO2 concentratie sedert 1995 ongeveer gehalveerd is. De ozonconcentratie 
daarentegen vertoont een stijgende trend. In 2006 was de ozonconcentratie met een waarde 
van 16704 ppb.uur beduidend hoger dan de kritische AOT-index voor langdurige blootstelling 
(10.000 ppb.uur). Stikstofoxiden zijn niet onderhevig aan een duidelijke trend wat in 
overeenstemming is met het uitblijven van een dalende trend bij de depositie van nitraat. 
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De ozonconcentratie en ozondepositie is sterk variabel gedurende de dag, waarbij de 
ozonconcentratie een maximum vertoont in de namiddag en de depositie in de voormiddag. Het 
verschil wijst erop dat niet enkel de ozonconcentratie in de lucht belangrijk is, maar ook de 
standplaatsfactoren. Met in totaal 7 overschrijdingen van de uurnorm en 82 overschrijdingen 
van de dagnorm is 2006 koploper voor wat betreft het aantal overschrijdingen van de uurnorm 
en dagnorm.
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Bijlagen 

Bijlage 1 
Proefvlakken level I: bosvitaliteitsmeetnet 
 
 

nr. proefvlak plaats houtvesterij eigendom hoofdboomsoort(en) 
101 Wijtschate Brugge privé tamme kastanje, zomereik 
102 Zerkegem Brugge privé grove den 
103 Hertsberge Brugge openbaar grove den 
104 Zwevezele Brugge privé populier 
111 Ieper Brugge openbaar zomereik 
112 Torhout Brugge openbaar zomereik, beuk 
201 Maldegem Gent privé zomereik 
202 St.Laureins Gent privé grove den 
203 Oosteeklo Gent privé grove den 
205 Gontrode Gent openbaar zomereik 
206 Moerbeke Gent privé grove den 
207 Serskamp Gent privé zomereik 
211 Wortegem-Petegem Gent privé zomereik 
212 Kluisbergen Gent privé beuk 
213 Maldegem Gent privé ruwe berk, zomereik 
214 Maarkedal Gent openbaar es, beuk, zomereik 
215 Ronse Gent privé beuk 
301 Steenhuffel Groenendaal privé populier 
302 Halle Groenendaal openbaar zomereik, beuk 
303 Tervuren Groenendaal openbaar beuk 
311 Meise Groenendaal privé zomereik 
312 Hoeilaart Groenendaal openbaar beuk 
402 Perk Leuven openbaar zomereik 
403 Averbode Leuven privé grove den 
404 Binkom-Lubbeek Leuven openbaar Amerikaanse eik, zomereik 
406 Deurne Leuven privé grove den 
411 Herent Leuven openbaar Amerikaanse eik, beuk 
412 Leuven Leuven openbaar zomereik 
413 Lubbeek Leuven privé zomereik, Amerikaanse eik 
414 Aarschot Leuven privé Amerikaanse eik 
415 Tielt-Winge Leuven openbaar zomereik 
416 Zoutleeuw Leuven privé es, zomereik 
501 Kapellen Antwerpen privé zomereik, Amerikaanse eik 
502 Brasschaat Antwerpen openbaar grove den 
504 Brecht Antwerpen openbaar zomereik 
505 Schilde Antwerpen privé grove den 
506 Oostmalle Antwerpen openbaar grove den 
507 Oelegem Antwerpen openbaar grove den 
508 Pulle Antwerpen privé es, zomereik 
511 Putte Antwerpen openbaar beuk 
512 Schilde Antwerpen privé beuk, zomereik 
513 Wuustwezel Antwerpen openbaar beuk 
514 Zandhoven Antwerpen privé zomereik 
515 Zoersel Antwerpen openbaar zomereik 
516 Herentals Antwerpen openbaar zomereik 
601 Merksplas Turnhout openbaar Amerikaanse eik 
602 Beerse Turnhout openbaar grove den 
603 Arendonk Turnhout openbaar grove den, Corsicaanse den 
604 Rauw Turnhout openbaar populier 
611 Beerse Turnhout openbaar zomereik 
612 Herselt Turnhout privé zomereik, beuk 
613 Ravels Turnhout privé tamme kastanje, zomereik 
701 Houthalen Bree openbaar grove den, Corsicaanse den 
702 Kinrooi Bree openbaar zomereik 
703 Opglabbeek Bree openbaar grove den 
711 Houthalen-Helchteren Bree privé zomereik 
712 Meeuwen-Gruitrode Bree openbaar zomereik 
713 Bocholt Bree openbaar zomereik 
714 Bocholt Bree openbaar zwarte els 
801 Wimmertingen Hasselt privé populier 
802 Zutendaal Hasselt openbaar grove den 
803 Gellik Hasselt openbaar grove den 
804 Dilsen Hasselt openbaar grove den 
805 Dilsen Hasselt openbaar Amerikaanse eik 
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nr. proefvlak plaats houtvesterij eigendom hoofdboomsoort(en) 
811 Genk Hasselt openbaar zomereik 
812 Lanaken Hasselt openbaar wintereik 
901 Eksel Hechtel openbaar Corsicaanse den 
902 Leopoldsburg Hechtel openbaar grove den 
903 Eksel Hechtel openbaar Corsicaanse den 
904 Lommel Hechtel openbaar Corsicaanse den 
906 Eksel Hechtel openbaar Amerikaanse eik 
910 Overpelt Hechtel openbaar Corsicaanse den 

vet: proefvlakken internationaal meetnet 
 
Bijlage 2 
Procentuele verdeling per blad/naaldverliesklasse 
 
blad-
naaldverliesklasse 

totaal 
loof- 

bomen 
naald- 
bomen 

beuk populier 
zomer
-eik 

Am. 
eik 

overige 
lbs. 

Cors. 
den 

grove 
den 

overige 
nlb. 

klasse 0 (0-10%) 14,5 16,8 9,5 39,8 2,0 11,3 11,1 20,7 2,5 11,3 20,0 

klasse 1 (11-25%) 66,4 63,5 72,7 49,0 56,2 68,7 75,7 58,6 68,3 73,9 80,0 

klasse 2 (26-60%) 18,1 18,6 17,0 10,7 36,7 18,7 13,2 20,7 27,5 14,3 0,0 

klasse 3 (61-99%) 0,6 0,7 0,4 0,5 3,1 0,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 

klasse 4 (100%) 0,4 0,4 0,4 0,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

kl. 2-4 (beschadigd) 19,1 19,7 17,8 11,2 41,8 20,0 13,2 20,7 29,2 14,8 0,0 

 
Gemiddeld blad/naaldverlies (%), standaardafwijking (s.a.) en mediaan, uitgesplitst naar type 
en soort 
 
 gem. s.a. mediaan 

totaal 21,7 10,8 20 

< 60 jaar 23,1 12,1 20 

≥ 60 jaar 21,0 10,0 20 

loofbomen 21,6 11,5 20 

< 60 jaar 23,1 13,8 20 

≥ 60 jaar 21,0 10,6 20 

beuk 16,8 10,7 15 

populier 30,2 17,0 25 

zomereik 22,5 11,2 20 

Amerikaanse eik 20,5 7,6 20 

overige loofboomsoorten 20,4 9,3 20 

naaldbomen 22,0 9,1 20 

< 60 jaar 23,0 9,9 20 

≥ 60 jaar 21,1 8,1 20 

Corsicaanse den 25,1 9,3 25 

grove den 21,2 8,8 20 

overige 
naaldboomsoorten 

16,0 4,2 15 
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Evolutie van het aandeel beschadigde bomen 
Periode 2005-2006: gemeenschappelijke bomen 
 
 aandeel beschadigde bomen (%) 
 2005 2006 verschil 

totaal 21,0 19,0 -2,0 

<60 jaar 23,6 22,7 -0,9 

≥60 jaar 19,8 17,3 -2,5 

loofbomen 22,0 19,6 -2,4 

<60 jaar 24,0 24,7 0,7 

≥ 60 jaar 21,3 17,8 -3,5 

beuk 18,9 11,2 -7,7 

populier 44,7 42,6 -2,1 

zomereik 22,5 19,9 -3,2 

Amerikaanse eik 19,4 13,2 -6,3 

overige loofbomen 13,1 20,9 7,9 

naaldbomen 18,9 17,8 -1,1 

<60 jaar 23,1 20,2 -2,8 

≥ 60 jaar 15,3 15,6 0,3 

Corsicaanse den 35,0 29,2 -5,8 

grove den 14,4 14,6 0,2 

 
Bijlage 3 
Evolutie van het percentage blad/naaldverlies 
Periode 2005-2006: gemeenschappelijke bomen 
 
 2005 (%) 2006 (%) verschil 

(%)1  gem (sd) mediaan gem (sd) mediaan  

totaal 21,3 (9,9) 20 21,7 (10,7) 20 0,4 

<60jaar 21,4 (10,1) 20 23,0 (11,9) 20 1,6** 

≥60 jaar 21,3 (9,9) 20 21,1 (10,0) 20 -0,2 

loofbomen 21,0 (10,8) 20 21,5 (11,4) 20 0,5 

lfb. <60 jaar 20,3 (12,0) 20 22,9 (13,2) 20 2,6*** 

lfb. ≥60 jaar 21,3 (10,4) 20 21,0 (10,6) 20 -0,3 

beuk 18,5 (12,5) 15 22,5 (11,2) 20 -1,7*** 

populier 28,1 (12,9) 25 29,8 (15,9) 25 1,7 

zomereik 22,2 (10,0) 20 22,5 (11,2) 20 0,3 

Amerikaanse eik 21,1 (8,1) 20 20,5 (7,6) 20 -0,6 

overige loofbomen 16,8 (9,5) 15 20,5 (9,3) 20 3,7*** 

naaldbomen 21,9 (7,6) 20 22,0 (9,1) 20 0,1 

nlb. <60 jaar 22,7 (6,8) 20 23,1 (10,0) 20 0,4 

nlb. ≥60 jaar 21,2 (8,2) 20 21,1 (8,2) 20 -0,1 

Corsicaanse den 25,6 (10,2) 25 25,1 (9,3) 25 -0,5 

grove den 20,9 (6,3) 20 21,2 (8,9) 20 0,3 
1 2006-2005, significantie bij Wilcoxon rang test, * =p<0.05,**=p<0.01,***=p<0.001 
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Procentuele verdeling per verkleuringsklasse 
 

verkleuringklasse totaal 
loof- 

bomen 
naald- 
bomen 

beuk populier 
zomer
-eik 

Am. 
eik 

overige 
lbs. 

Cors. 
den 

grove 
den 

overige 
nlb. 

kl.0 95,9 94,6 98,7 97,5 95,0 91,2 97,9 97,9 99,2 98,5 100,0 

kl.1 2,4 3,3 0,5 1,5 2,0 5,0 2,1 2,1 0,8 0,5 0,0 

kl.2 1,3 1,7 0,4 1,0 1,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

kl.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kl.4 0,4 0,4 0,4 0,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

kl. 1-4 4,1 5,4 1,3 2,5 5,0 8,8 2,1 2,1 1,7 1,5 0,0 

 
Bijlage 4 
Evolutie van het aandeel beschadigde bomen 
Volledige steekproef tussen 1987 en 2006 
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Indeling van de proefvlakken in schadeklassen volgens het aantal beschadigde bomen 
 
 

 




