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1 Inleiding 
 
De inventarisatie van de gezondheidstoestand van de bossen in het Vlaams gewest werd in 1987 gestart. Dit 
gebeurde in het kader van EU Verordening 3528/86 betreffende de bescherming van de bossen in de Unie tegen 
luchtverontreiniging. De ‘Forest Focus’ - Verordening (EC N° 2152/2003) volgde deze verordening op. 
 
Het doel van de inventarisatie in het bosvitaliteitsmeetnet (Level I) is: 
 
- een algemene beschrijving geven van de gezondheidstoestand van de bossen; 
- de gezondheidstoestand van enkele veel voorkomende boomsoorten afzonderlijk bespreken; 
- wijzigingen in de evolutie van de gezondheidstoestand vaststellen. 
 
Het verklaren van de wijzigingen in de bosgezondheidstoestand is geen hoofddoelstelling van de inventarisatie. 
Indien er duidelijke oorzaken zijn voor de evolutie van de gezondheidstoestand, dan worden deze wel besproken. 
De invloed van luchtverontreiniging op het bosecosysteem wordt in het ‘intensieve meetnet voor monitoring van 
het bosecosysteem’ opgevolgd (Level II-meetnet). 
De onderzoeksmethodiek, toegepast bij de jaarlijkse bosvitaliteitsinventaris, wordt in dit rapport slechts in 
beperkte mate besproken. Voor meer informatie over het onderzoek wordt verwezen naar volgende websites: 
 
* http://www.inbo.be/: onder kenniscentrum/biotopen/bossen/bosvitaliteit/bosvitaliteitsinventaris 
* http://www.icp-forests.org/: internationaal meetnet, internationale rapporten,… 
 
Op de INBO-website staan ook de rapporten van voorgaande jaren (onder Publicaties - Rapporten IBW - 
Bosbeheer: 2001, 2002, 2003, 2004). De website van het ICP-Forests bevat alle internationale rapporten over de 
bosgezondheidstoestand. 
 
 
2 Gegevens over meetnet, proefvlakken en steekproefbomen 
 
2.1 Meetnet, steekproef en inventarisatie 
 
Het internationale bosvitaliteitsmeetnet werd in 1987 opgericht. Dit internationaal net telde in 2004 6133 
meetpunten met meer dan 135000 bomen. In 2004 namen 31 landen aan het programma deel. In Vlaanderen 
behoren 10 meetpunten (240 steekproefbomen) tot dit internationaal net dat gebaseerd is op een systematisch 
grid 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 8 x 8 km meetnet bestond in 1994 uit 42 meetpunten. In 1995 
werd het meetnet nogmaals selectief verdicht tot 4 x 4 km. Daarbij werden 30 extra meetpunten in loofbossen 
(excl. populier) geselecteerd. De laatste 10 jaar werden geen wijzigingen meer aangebracht. De 72 meetpunten 
van het bosvitaliteitsmeetnet worden weergegeven in tabel 1 en op figuur 1. De proefvlakken worden in de tabel 
per houtvesterij gegroepeerd, met in het vet de 10 meetpunten die deel uitmaken van het internationale 16 x 16 
km-meetnet. In 53% van de proefvlakken behoren alle steekproefbomen tot dezelfde soort. In de overige punten 
varieert het aantal boomsoorten van 2 tot 7. Het proefvlak in Pulle (pv 508) telt het hoogste aantal boomsoorten. 
 
Per proefvlak zijn 24 bomen geselecteerd. Hierdoor bevat de totale steekproef 1728 bomen (72 x 24). De 
steekproef bestaat voor 2/3 uit loofbomen (tabel 2). 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 (elf soorten) en een groep overige naaldboomsoorten (drie 
soorten). 
Voor de aanvang van de veldwaarnemingen werd een foto-oefening aan de waarnemers bezorgd. Voor de INBO-
medewerkers werd een trainingscursus in het Drongengoed en Het Leen (O.-Vl.) georganiseerd (30 juni en 1 juli 
2005). Tijdens de trainingsdagen ging de aandacht naar de harmonisatie van de kroonbeoordelingen. Na de 
cursus werd op 6 juli gestart met de kroonbeoordelingen in het meetnet. De inventarisatieperiode werd beëindigd 
op 23 september 2005. Het INBO voerde de metingen in 50 proefvlakken uit. De overige 22 proefvlakken 
werden door 15 medewerkers van AMINAL, afd. Bos & Groen en 1 medewerker van AMINAL, afd. Natuur 
geïnventariseerd. Het IBW voerde controlewaarnemingen in deze 22 proefvlakken uit. Voor de verwerking 
werden de controledata gebruikt. Dit gebeurde met het oog op een verdere reorganisatie van het veldwerk.  
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Tabel 1: De proefvlakken in het bosvitaliteitsnet (vet: proefvlakken internationaal meetnet) 
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 gewone 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 gewone 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 gewone 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 Bocholt 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 
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 
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Tabel 2: Absolute en procentuele soortensamenstelling van de steekproef 
soort aantal percentage 

zomereik 
beuk 
Amerikaanse eik 
populier 
 
overige lbs.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
totaal overige lbs.* 

 
 
 
 
 
gewone es 
tamme kastanje 
zwarte els 
ruwe berk 
wintereik 
valse acacia 
gewone esdoorn 
zachte berk 
grauwe abeel 
trilpopulier 
zoete kers 
 
 

539 
197 
144 
97 

 
53 
31 
31 
25 
25 
11 
12 
1 
2 
1 
1 
 

193 

31,1 
11,4 
8,3 
5,6 

 
3,0 
1,8 
1,8 
1,5 
1,5 
0,6 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

 
11,3 

loofbomen  1170 67,7 
grove den 
Corsicaanse den 
 
overige nbs.* 
 
 
 
totaal overige nbs.* 

 
 
 
Europese lork 
Japanse lork 
fijnspar 
 
 

433 
120 

 
2 
2 
1 
 
5 

25,1 
6,9 

 
0,1 
0,1 
0,1 

 
0,3 

naaldbomen  558 32,3 
totaal  1728 100,0 

*: lbs.=loofboomsoorten; nbs.=naaldboomsoorten 
 
 
 
 
2.2 Vervangen bomen 
 
Steekproefbomen die uit het bos verdwijnen, worden vervangen zodat de steekproef niet jaarlijks kleiner wordt. 
Ook bomen waarvan de kroon door storm of exploitatie beschadigd is, worden vervangen. Dit kan eveneens 
gebeuren met verdrongen bomen. Afgestorven bomen worden niet onmiddellijk vervangen, maar blijven nog een 
jaar in de steekproef. 
 
In totaal werden 27 bomen onmiddellijk vervangen (tabel 3). Daarbij kwamen nog eens drie vervangers van 
afgestorven bomen uit 2004.  
 
Het aantal vervangers is groot in Wijtschate (pv 101) en Wimmertingen (pv 801). In beide bosbestanden werd 
een kapping uitgevoerd. In Wijtschate ging het om een kapping waarbij vooral populieren uit het bestand 
gehaald werden. Toch moesten ook vier kastanjes vervangen worden en één zomereik die eveneens uit het 
bestand verdween. Van de gekapte populieren waren er vier genummerde exemplaren. Eén zomereik moest 
omwille van beschadiging in de kroon vervangen worden. In totaal werden tien bomen vervangen. 
 
Ook in Wimmertingen, waar in een deel van het bestand een eindkap werd uitgevoerd, moesten bomen 
vervangen worden. In totaal ging het om acht bomen. Eén populier, namelijk boom 44, kwam uiteindelijk geen 
enkele keer in de inventaris voor. De boom werd in 2004 aangeduid als vervanger voor een afgestorven populier, 
maar verdween hetzelfde jaar nog bij de kapping. In de periode 2003-2005 stierf er jaarlijks een genummerde 
boom in dit bestand (tabel 4). 
 
In het proefvlak Zwevezele (pv 104) werden twee verdrongen elzen vervangen. De elzen groeiden onder de 
populierenkronen. 
 
Het proefvlak Halle (pv 302) situeert zich in het bosreservaat Hallerbos. In dit perceel werden Amerikaanse 
eiken geringd. Eén van de steekproefbomen werd om die reden vervangen. 
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Bij een dunning in het proefvlak Tervuren (Zoniënwoud, pv 303) werd één beuk gekapt. Ook in Leuven (pv 412) 
verdween één steekproefboom bij een dunning. Bij een dunning in proefvlak Eksel (Pijnven, pv 906) werden 
twee Amerikaanse eiken geveld. 
Ook in Perk (pv 402) en in Houthalen (pv701) werden bomen vervangen. In Perk ging het om een zomereik met 
zware mechanische schade in de kroon, in Houthalen om een onderdrukte Corsicaanse den. 
 
Op de meeste plaatsen behoren de vervangers tot dezelfde boomsoort als de vervangen boom. Het aantal 
exemplaren per boomsoort verandert hierdoor slechts weinig in vergelijking met vorig jaar.  
 
Tabel 3: Vervangen bomen in de steekproef  

proefvlak plaats vervangen boom nr. vervanger nr. reden 

101 Wijtschate tamme kastanje 5 zomereik 27 gekapt 
101 Wijtschate populier 6 gewone esdoorn 28 gekapt 
101 Wijtschate tamme kastanje 7 populier 29 gekapt 

101 Wijtschate zomereik 9 tamme kastanje 30 gekapt 
101 Wijtschate tamme kastanje 14 tamme kastanje 31 gekapt 
101 Wijtschate zomereik 16 gewone es 32 mechanische schade 

101 Wijtschate tamme kastanje 17 gewone es 33 gekapt 
101 Wijtschate populier 20 populier 34 gekapt 
101 Wijtschate populier     22 zomereik 35 gekapt 

101 Wijtschate populier 23 gewone es 36 gekapt 
104 Zwevezele zwarte els 2 zwarte els 27 verdrongen 
104 Zwevezele zwarte els 4 zwarte els 28 verdrongen 

302 Halle Amerikaanse eik 11 zomereik 32 geringd 
303 Tervuren beuk 22 beuk 26 gekapt 
402 Perk zomereik 13 grauwe abeel 29 kroon afgebroken 

412 Leuven zomereik 20 zomereik 30 gekapt 
701 Houthalen Corsicaanse den 33 Corsicaanse den 35 hangt in andere kroon 
801 Wimmertingen populier 8 populier 45 eindkap deel proefvlak 

801 Wimmertingen populier 9 populier 46 eindkap deel proefvlak 
801 Wimmertingen populier 10 populier 47 eindkap deel proefvlak 
801 Wimmertingen populier 11 populier 48 eindkap deel proefvlak 

801 Wimmertingen populier 25 populier 49 eindkap deel proefvlak 
801 Wimmertingen populier 26 populier 50 eindkap deel proefvlak 
801 Wimmertingen populier 32 populier 51 eindkap deel proefvlak 

801 Wimmertingen populier 44 populier 52 eindkap deel proefvlak 
906 Eksel Amerikaanse eik 19 Amerikaanse eik 37 dunning 
906 Eksel Amerikaanse eik 21 Amerikaanse eik 38 dunning 

 
 
2.3 Afgestorven bomen 
 
Vier steekproefbomen stierven af, dit betekent een mortaliteit of sterftecijfer van 0,2% (tabel 4). De laatste 10 
jaar schommelde het aandeel afgestorven bomen tussen 0 en 0,5%. Het maximum aantal afgestorven bomen 
werd in 2003 bereikt (8 ex.). 
 
De vier afgestorven bomen worden in 2006 uit de steekproef gehaald. Hun vervangers werden reeds in 2005 
aangeduid.  
 
Voor het derde jaar op rij stierven er populieren in Wimmertingen (pv 801). In dit populierenbos, gelegen langs 
de Mombeek, werd voor het tweede opeenvolgende jaar een kapping uitgevoerd. Opnieuw moesten heel wat 
bomen vervangen worden (zie 2.2). Meer dan de helft van de genummerde bomen in dit bestand vertoont 
schorsbarsten door aantasting van schorsbrand (Discosporium populeum). Deze zwakteparasiet kwam er na 
jarenlange aantasting door roestschimmel (Melampsora larici-populina). 
De afgestorven populier was pas in 2004 in de steekproef opgenomen. Het bladverlies bedroeg toen 45%. 
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In Maldegem (pv 213) stierf een ruwe berk. Ook in 2001 werd in dit kleine bos een afgestorven berk vervangen. 
Verschillende berken vertonen een ijle bladbezetting. De bladbezetting van de afgestorven berk nam vanaf 2004 
duidelijk af (periode 2001-2003: 30-35%, 2004: 70%).  
 
In Tielt-Winge (pv 415) stierf een zomereik af. Deze zware, oude eik vertoonde reeds lang een slechte 
kroonconditie. Gedurende de laatste 10 jaar lag het bladverlies slechts één maal onder de 35% (in 1997). Vanaf 
1999 bedroeg het bladverlies jaarlijks minstens 50%, vanaf 2003 zelfs 70%. De boom vertoonde op de stam ook 
al een viertal jaren slijmuitvloei. 
 
Er stierf één naaldboom. In Leopoldsburg (pv 902) werd een afgestorven grove den vervangen. Eerder moesten 
in 1993 en in 2002 reeds afgestorven dennen vervangen worden. Het proefvlak ligt in militair domein en 
vertoont een dunningsachterstand. In 2004 werd een dunning aangeduid waarbij ook 7 genummerde bomen 
gehamerd werden. Het perceel ligt in een begrazingsblok en wordt begraasd door Angus runderen. 
De afgestorven den werd pas in 2004 voor het eerst als beschadigd aanzien (netto naaldverlies: 35%). 
 
 
Tabel 4: Afgestorven bomen in de steekproef 

jaar proefvlak plaats afgestorven boom nr. vervanger nr. 
2003 104 

206 
211 
311 
311 
411 
611 
801 

Zwevezele 
Moerbeke 

Wortegem-Petegem 
Meise 
Meise 
Herent 
Beerse 

Wimmertingen 

populier 
grove den 
zomereik 
zomereik 
zomereik 
zomereik 
zomereik 
populier 

19 
6 
6 
14 
22 
6 
8 
12 

populier 
grove den 
zomereik 
zomereik 
zomereik 
zomereik 
zomereik 
populier 

26 
30 
25 
31 
32 
25 
25 
25 

2004 207 
513 
801 

Serskamp 
Wuustwezel 

Wimmertingen 

zomereik 
beuk 

populier 

6 
3 
7 

zomereik 
beuk 

populier 

30 
26 
44 

2005 213 
415 
801 
902 

Maldegem 
Tielt-Winge 

Wimmertingen 
Leopoldsburg 

ruwe berk 
zomereik 
populier 

grove den 

9 
7 
42 
17 

ruwe berk* 
zomereik* 
populier* 

grove den* 

27 
26 
53 
32 

* vanaf 2006 op te nemen in de inventaris 
 
 
2.4 Gemeenschappelijke steekproefbomen 
 
Van de totale steekproef met 1728 steekproefbomen werden 1699 bomen zowel in 2004 als in 2005 beoordeeld. 
Dertig bomen werden vervangen: 3 afgestorven bomen uit 2004 en 27 overige vervangingen. Eén boom werd 
vervangen maar kwam geen enkele keer in de steekproef terecht. Deze boom werd in 2004 aangeduid als 
toekomstige vervanger van een afgestorven boom, maar werd nog voor de volgende inventaris gekapt (populier 
n° 44 in Wimmertingen, pv 801). 
 
De steekproef met gemeenschappelijke bomen voor de periode 2003-2005 telt 1656 bomen. 
 
 
2.5 Leeftijd van de steekproefbomen 
 
De gemiddelde leeftijd van de steekproefbomen bedraagt naar schatting 72 jaar. De loofbomen zijn gemiddeld 
ouder dan de naaldbomen. De gemiddeld leeftijd van de loofbomen is 79 jaar en van de naaldbomen 58 jaar. De 
beuken hebben een gemiddelde leeftijd van 104 jaar. Geen enkele beuk is jonger dan 60 jaar (tabel 5). De 
populieren zijn het jongst: gemiddeld 45 jaar. De zomereiken zijn ouder dan de Amerikaanse eiken 
(respectievelijk 85 en 77 jaar). De groep met de overige loofboomsoorten heeft een gemiddelde leeftijd van 57 
jaar. 
Er is maar een klein leeftijdsverschil tussen de dennen. Grove den (59 jaar) is gemiddeld iets ouder dan 
Corsicaanse den (56 jaar). De leeftijd van de overige naaldboomsoorten is opvallend hoger (77 jaar, slechts 5 
bomen). 
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Tabel 5: Procentuele verdeling van de steekproefbomen per soort en per leeftijdsgroep 

soort leeftijd (gem.) < 60 jaar (%) ≥ 60 jaar (%) 
totaal 
 
loofbomen 
naaldbomen 
 
beuk 
populier 
zomereik 
Amerikaanse eik 
overige lbs. 
 
Corsicaanse den 
grove den 
overige nbs. 

72 
 

79 
58 

 
104 
45 
85 
77 
57 

 
56 
59 
77 

33,5 
 

26,8 
47,3 

 
0,0 
95,9 
15,6 
24,3 
52,9 

 
50,0 
47,1 
0,0 

66,5 
 

73,2 
52,7 

 
100,0 

4,1 
84,4 
75,7 
47,1 

 
50,0 
52,9 

100,0 
 
Voor de verwerking van de resultaten van de kroonbeoordelingen worden de bomen soms opgesplitst volgens 
leeftijd. Daarvoor wordt bij internationale overeenkomst een leeftijdsgrens van 60 jaar aangenomen. 
Bij een opdeling van de naaldbomen in een groep jonger dan 60 jaar en een groep met bomen van minstens 60 
jaar is er amper verschil tussen beide deelsteekproeven. Het aandeel grove dennen is telkens het hoogst (tabel 6). 
De groep ‘overige naaldboomsoorten’ komt enkel in de oudste leeftijdsklasse voor. 
Bij de loofbomen is er een groter verschil tussen beide leeftijdsgroepen (tabel 7). Meer dan de helft van de 
steekproef met oude loofbomen bestaat uit zomereiken. Bij de jonge loofbomen is dit maar 27%. Ten opzichte 
van voorgaande inventarissen is het aandeel zomereiken in de jongste categorie duidelijk afgenomen. Beuk komt 
enkel in de oudste leeftijdsklasse voor (23%). Vooral in de jongste leeftijdsklasse zijn populier en de groep 
overige loofboomsoorten sterk vertegenwoordigd (resp. 30% en 32%). Amerikaanse eik komt in beide 
leeftijdscategorieën procentueel ongeveer even veel voor. 
 
 
Tabel 6: Procentuele soortensamenstelling van beide leeftijdsgroepen bij naaldbomen 

< 60 jaar (%) 
grove den 

Corsicaanse den 
overige nbs. 

77,3 
22,7 
0,0 

 
 

≥ 60 jaar (%) 
grove den 

Corsicaanse den 
overige nbs. 

77,9 
20,4 
1,7 

 
Tabel 7: Procentuele soortensamenstelling van beide leeftijdsgroepen bij loofbomen 

< 60 jaar (%) 
overige lbs. 

populier 
zomereik 

Amerikaanse eik 
beuk 

32,4 
29,6 
26,8 
11,2 
0,0 

 
 

≥ 60 jaar (%) 
zomereik 

beuk 
Amerikaanse eik 

overige lbs. 
populier 

53,2 
23,0 
12,7 
10,6 
0,5 
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3 Methodiek 
 
3.1 Jaarlijkse beoordeling 
 
Met behulp van een verrekijker wordt de kroontoestand van 24 bomen per proefvlak 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 (tabel 8). 
Bladverkleuring wordt onmiddellijk aan de hand van verkleuringklassen bepaald (tabel 9). Ook bloei-effect, 
kroonsterfte en insectenaantasting wordt gekwantificeerd en in klassen ondergebracht (tabel 10). Van elke boom 
wordt de zaadproductie met behulp van een verrekijker beoordeeld (tabel 11). Bij naaldbomen werd, wegens de 
beperkte zichtbaarheid van de pas gevormde kegels, de bezetting met oudere kegels ingeschat. 
 
Bij het inschatten van het naaldverlies van grove den wordt rekening gehouden met het bloei-effect. Naarmate de 
omvang van de bloei (deel van de kroon met bloei) wordt er een compensatie voor het schijnbaar naaldverlies 
uitgevoerd. Bij de verwerking van de gegevens wordt enkel met het netto-naaldverlies gewerkt. Het bloei-effect 
wordt verder in deze tekst niet behandeld. De aanwezigheid van schimmelaantasting, vorstscheuren en 
exploitatieschade wordt tijdens het terreinwerk opgenomen maar niet gekwantificeerd. Waterscheutvorming 
wordt gelokaliseerd en, naargelang van de plaats van voorkomen, in categorieën genoteerd. Tenslotte wordt van 
elke boom de omtrek gemeten. Een aantal algemene gegevens in verband met het opnamepunt wordt eveneens 
bijgehouden. 
 
Tabel 8: Klassenindeling voor blad-/naaldverlies 

klasse blad-/naaldverlies (%) mate van blad-/naaldverlies toestand 
0 
1 
2 
3 
4 
 

2-4 

0-10 
11-25 
26-60 
61-99 
100 

 
26-100 

geen 
licht 
matig 
sterk 
dood 

 
matig-dood 

gezond 
risicoboom 

licht beschadigd 
ernstig beschadigd 

dood 
 

beschadigd 
 
 
Tabel 9: Klassenindeling voor verkleuring 

klasse verkleuring (%) mate van verkleuring 
0 
1 
2 
3 
4 
 

1-4 

0-10 
11-25 
26-60 
61-99 
100 

 
11-100 

geen 
licht 
matig 
sterk 
dood 

 
abnormale verkleuring 

 
 
Tabel 10: Klassenindeling voor bloei-effect, kroonsterfte en insectenaantasting 

klasse bloei-effect (%) kroonsterfte (%) insectenaantasting (%) graad 
0 
1 
2 
3 

1-10 
11-30 
31-60 
>60 

0 
1-10 

11-30 
>30 

0 
1-20 

21-40 
>40 

geen 
licht 
matig 
sterk 

 
 
Tabel 11: Klassenindeling voor zaadzetting 

klasse zaadzetting graad 
0 
1 
2 
3 

geen zaad waarneembaar 
zaad of kegels met verrekijker zichtbaar 
zaad of kegels met blote oog zichtbaar 

volledige kroon met zaad of kegels bezet 

geen 
licht 
matig 
sterk 
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3.2 Verwerking van de gegevens 
 
3.2.1 Algemeen 
 
Bij de gegevensverwerking worden de bomen 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. De afgestorven bomen worden slechts één jaar bij 
de gegevensverwerking opgenomen. In het volgende inventarisatiejaar worden zij vervangen. Gekapte of 
verdrongen bomen, of bomen met zware mechanische schade, worden onmiddellijk vervangen. De verschillende 
bladverliesklassen krijgen een nummer van 0 tot 4 (tabel 8). De klassengrenzen zijn dezelfde voor de 
bladverkleuring (tabel 9). Bomen worden als abnormaal verkleurd beschouwd wanneer meer dan 10% van de 
kroon bladverkleuring vertoont. Bij de gegevensverwerking wordt meestal de opdeling beschadigd / niet 
beschadigd en verkleuring / geen verkleuring gebruikt. 
 
De verwerking van de gegevens en de bespreking van de resultaten gebeurt afzonderlijk voor de volgende 
(sub)steekproeven: 
• alle bomen: totaal van alle soorten 
• alle loofbomen 
• alle naaldbomen 
• de leeftijdsgroepen: <60 jaar en ≥60 jaar 
• de meest voorkomende boomsoorten: beuk, populier, zomereik, Amerikaanse eik, Corsicaanse den, grove 

den en de 'overige loofboomsoorten'1 
• de verschillende proefvlakken 
 
Volgende resultaten worden vermeld: 
• verdeling over de verschillende blad-/naaldverliesklassen 
• percentage beschadigde bomen 
• percentage bomen met abnormale verkleuring 
• gemiddeld blad-/naaldverlies 
• beïnvloedende factoren ( insectenaantasting, schimmelinfectie,...) 
• evolutie 2004-2005, 2003-2005, 1987-2005 
 
 
3.2.2 Statistische verwerking 
 
Het percentage blad-/naaldverlies of blad-/naaldverkleuring van de steekproefbomen volgt geen normale 
verdeling. Om deze reden kunnen enkel niet-parametrische toetsen gebruikt worden en niet de gebruikelijke 
toetsen waarbij gemiddelden worden vergeleken. Niet-parametrische toetsen maken gebruik van de mediaan. Dit 
is de waarde waar de helft van de waarnemingen boven ligt en de andere helft onder. De Wilcoxon-toets is de 
equivalent van de t-toets bij normale verdelingen en Kruskal-Wallis van ANOVA. 
 
Volgende toetsen worden gebruikt: 
 
• Wilcoxon-toets: voor niet gepaarde waarnemingen, d.w.z. om twee populaties te vergelijken die een 

verschillend aantal individuen tellen (vb. het bladverlies van de bomen jonger dan 60 jaar vergelijken met 
het bladverlies van de bomen van minstens 60 jaar). 

 
• Wilcoxon signed rank toets: voor gepaarde waarnemingen, d.w.z. waarnemingen van twee aan twee 

vergelijkbare individuen (vb. het bladverlies in 2004 vergelijken met het bladverlies in 2005 voor de 
gemeenschappelijke bomen). 

 

                                                           
1 Gezien het gering aantal bomen in de restcategorie 'overige naaldboomsoorten' (slechts 5), worden die in de verdere analyse niet behandeld. 
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• Kruskal-Wallis toets: voor het vergelijken van twee verschillende data-sets met betrekking tot een zelfde 
populatie (vb. graad van kroonsterfte en graad van bladverlies). 

 
• Spearman toets: voor het berekenen van correlaties tussen bladverlies en beïnvloedende factoren. 
 
Bij het percentage beschadigde bomen werden betrouwbaarheidsintervallen berekend. Er werd nagegaan of het 
aandeel beschadigde bomen significant verschilt van het voorgaande jaar (betrouwbaarheidsinterval op het 
verschil tussen beide jaren).  
 
 
 
 

 
 
Grove dennen in proefvlak n° 902 (Leopoldsburg) 
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4 Resultaten 
 
4.1 Kroontoestand 2005 
 
4.1.1 Blad-/naaldverlies 
 
4.1.1.1 Totale steekproef 
 
Het percentage beschadigde bomen is ongeveer even hoog als het gemiddeld bladverlies. 21,3% van de 
steekproefbomen is beschadigd en het gemiddeld bladverlies van alle steekproefbomen bedraagt 21,6% (tabel 
12, tabel 14). 
 
Het merendeel van de beschadigde bomen vertoont matig bladverlies (20,5%). Sterk bladverlies komt weinig  
voor (0,6%). Er stierven in 2005 vier bomen af (0,2%).  
 
De mediaan van het bladverlies is 20% (tabel 14). De meeste bomen vertonen een bladverlies van maximum 
30%. Slechts 10,3% van de steekproefbomen haalt een bladverlies van meer dan 30% (tabel 13). Bij een indeling 
in 10%-bladverliesklassen blijkt het hoogste aandeel bomen 11 à 20% bladverlies te vertonen (42,9%). 
 
Het percentage gezonde bomen bedraagt 15,5%. 63,2% van de bomen heeft licht bladverlies. Deze bomen 
bevinden zich in de risicoklasse, tussen gezond en beschadigd. Deze klasse telt bij alle deelsteekproeven het 
meest bomen (figuur 2). 
 
 
4.1.1.2 Loofbomen 
 
Het aandeel beschadigde loofbomen ligt boven het gemiddelde. 22,6% van de loofbomen vertoont minstens 
matig tot sterk bladverlies. Opnieuw gaat het in hoofdzaak over matig bladverlies (21,5%). Sterk bladverlies 
(0,8%) en sterfte (0,3%) komt veel minder voor. Het aandeel beschadigde bomen is hoger dan bij de 
naaldbomen. Daarentegen is het percentage gezonde bomen ook opvallend hoger (19,4%). Het hoogste aandeel 
steekproefbomen bevindt zich in de waarschuwings- of risicoklasse (58%). 
Het gemiddeld bladverlies bedraagt 21,3%. De mediaan van het blad-/naaldverlies is gelijk bij loofbomen en 
naaldbomen (20%), maar gemiddeld ligt het bladverlies lager dan het naaldverlies.  
 
Net als voorgaande jaren is het percentage beschadigde bomen het hoogst bij populier (45,3%). Het aandeel 
beschadigde bomen bedraagt zelfs bijna het dubbele van de daaropvolgende loofboomsoort, namelijk zomereik 
(23,2%). 
Voor het derde opeenvolgende jaar stierf een steekproefboom in het populierenproefvlak Wimmertingen (pv 
801). Gedurende twee opeenvolgende jaren werd in dit proefvlak een groot aantal bomen gekapt. In 2004 
werden zeventien bomen na kapping vervangen, in 2005 acht. Het aandeel bomen met symptomen van 
schorsbrand (Discosporium populeum) blijft hoog (67%). In het proefvlak kwam jarenlang ernstige 
roestaantasting (Melampsora larici-populina) voor. Ook in andere populierenproefvlakken komt 
schimmelaantasting voor, bijvoorbeeld honingzwam (Armillaria mellea) in Mol-Rauw (pv 604). 
Het gemiddeld bladverlies van de populieren bedraagt 29,3%. Alleen het naaldverlies van Corsicaanse den 
bereikt een even hoge mediaanwaarde (25). Er zijn bijna geen gezonde populieren in de steekproef. 
 
Zowel het aandeel beschadigde bomen als het gemiddeld bladverlies ligt hoger bij zomereik dan bij 
Amerikaanse eik. Het verschil is het grootst voor het percentage beschadigde bomen. 23,2% van de zomereiken 
vertoont meer dan 25% bladverlies; bij Amerikaanse eik is dat 19,4%. Het gemiddeld bladverlies bedraagt 
respectievelijk 22,4% en 21,1%. De mediaan van het bladverlies is bij beide soorten 20%. Er stierf een zware 
zomereik in het proefvlak Tielt-Winge (Walenbos, pv 415).  
 
Het aandeel beschadigde beuken ligt nog iets lager: 18,8%. Ook het gemiddeld bladverlies ligt lager vergeleken 
met eik en populier: 18,4%. De mediaan is het laagst en bedraagt net als bij de groep overige loofboomsoorten 
15%. 
 
De groep ‘overige loofboomsoorten’ vertoont bijna jaarlijks het laagste percentage beschadigde bomen 
(14,5%). Ook het gemiddeld bladverlies is van alle loofboomsoorten bij deze groep het laagst (17,8%). In het 
proefvlak Maldegem (pv 213) stierf een ruwe berk. 
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4.1.1.3 Naaldbomen 
 
De kroonconditie van de naaldbomen is beter dan die van de loofbomen, wanneer enkel met het aandeel 
beschadigde bomen rekening gehouden wordt. Het percentage beschadigde naaldbomen bedraagt 19,2%. Het 
gemiddeld naaldverlies ligt echter hoger: 22,1% (mediaan 20). Het aandeel gezonde bomen is laag (7,2%). Dit 
betekent dat opnieuw veel bomen als risicoboom gecatalogeerd worden (73,6% in de waarschuwingsklasse). 
De beschadigde bomen vertonen meestal matig naaldverlies (18,6%). Sterk naaldverlies komt weinig voor 
(0,4%).  Er stierf één grove den in Leopoldsburg (pv 902; 0,2%).  
 
Grove den blijft de naaldboomsoort met de beste conditie. Het aandeel beschadigde bomen bedraagt 15% en het 
gemiddeld naaldverlies 21,2% (mediaan 20). Er stierf een grove den, maar anderzijds waren er geen bomen met 
sterk naaldverlies.  
 
Het verschil met de kroontoestand van de Corsicaanse den blijft groot. Het percentage bomen met matig tot 
sterk naaldverlies stijgt bij deze soort tot 35%. Het gemiddeld naaldverlies bedraagt 25,6%. De mediaan van het 
blad-/naaldverlies ligt alleen bij populier even hoog (25). 
 
De groep overige naaldboomsoorten bevat slechts 5 bomen en wordt verder niet afzonderlijk besproken. 
 
Tabel 12: Procentuele verdeling per blad/naaldverliesklasse  

blad-naaldverliesklasse totaal loof 
bomen 

naald 
bomen beuk populier zomereik Am. eik overige 

lbs. 
Cors. 
den 

grove 
den 

overige 
nlb. 

klasse 0 (0-10%) 15,5 19,4 7,2 36,0 2,1 12,2 11,8 36,8 3,3 7,9 40,0 
klasse 1 (11-25%) 63,2 58,0 73,6 45,2 51,6 64,6 68,8 48,7 61,7 77,1 60,0 
klasse 2 (26-60%) 20,5 21,5 18,6 17,8 41,2 22,6 19,4 13,5 33,3 14,8 0,0 
klasse 3 (61-99%) 0,6 0,8 0,4 1,0 4,1 0,4 0,0 0,5 1,7 0,0 0,0 

klasse 4 (100%) 0,2 0,3 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 
            

kl. 2-4 (beschadigd) 21,3 22,6 19,2 18,8 46,3 23,2 19,4 14,5 35,0 15,0 0,0 
 
 
 
Tabel 13: Procentuele verdeling van de steekproefbomen in 10%-klassen (volgens blad/naaldverlies) 

blad-naaldverliesklasse totaal loof 
bomen 

naald 
bomen beuk populier zomereik Am. eik overige 

lbs. 
Cors. 
den 

grove 
den 

overige 
nlb. 

0-10 % 15,5 19,4 7,2 36,0 2,1 12,2 11,8 36,8 3,3 7,9 40,0 
11-20 % 42,9 39,4 50,3 31,6 26,8 42,1 47,2 40,4 35,8 54,3 60,0 
21-30 % 31,9 30,0 35,8 20,8 52,6 33,2 34,7 15,5 45,0 33,7 0,0 
31-40 % 7,0 7,8 5,6 7,6 11,3 9,3 4,9 4,2 12,5 3,7 0,0 

41-50 % 1,3 1,7 0,5 2,0 1,0 2,0 0,7 1,6 1,7 0,2 0,0 
51-60 % 0,5 0,7 0,0 1,0 1,0 0,6 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 
61-70 % 0,3 0,4 0,0 1,0 2,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

71-80 % 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 
81-90 % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
91-100 % 0,4 0,5 0,2 0,0 3,1 0,2 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 
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Tabel 14: Gemiddeld blad/naaldverlies (%), standaardafwijking (s.a.) en mediaan, uitgesplitst naar type en soort 
 gem. s.a. mediaan 
totaal 21,6 10,8 20 

< 60 jaar 21,8 11,1 20 
≥ 60 jaar 21,5 10,6 20 
    
loofbomen 21,3 11,8 20 

< 60 jaar 21,0 13,7 20 
≥ 60 jaar 21,5 11,0 20 
    
beuk 18,4 12,5 15 
populier 29,3 15,1 25 

zomereik 22,4 10,5 20 
Amerikaanse eik 21,1 8,1 20 
overige loofboomsoorten 17,8 12,7 15 

    
naaldbomen 22,1 8,3 20 
< 60 jaar 22,8 6,8 20 

≥ 60 jaar 21,5 9,4 20 
    
Corsicaanse den 25,6 10,2 25 
grove den 21,2 7,4 20 

overige naaldboomsoorten 15,0 7,1 20 
 
 

 
 
Zomereiken in proefvlak n° 211 (Wortegem-Petegem) 
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Figuur 2: Verdeling van de steekproefbomen over de blad-/naaldverliesklassen  
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4.1.1.4 Leeftijd 
 
De leeftijd van een steekproefboom kan bepalend zijn voor de bladbezetting. Zeer jonge bomen hebben meestal 
een goede bladbezetting. Oude bomen vertonen dikwijls dode takken in de kroon, waardoor de bladbezetting 
afneemt. De leeftijdsgrens tussen jong en oud ligt bij internationale overeenkomst vast op 60 jaar. Alle 
steekproefbomen worden in twee leeftijdscategorieën ingedeeld: een groep bomen jonger dan 60 jaar en een 
groep van minstens 60 jaar oud. De samenstelling van beide leeftijdsgroepen varieert van jaar tot jaar aangezien 
de leeftijd van de steekproefbomen ook verandert.  
 
Wanneer het bladverlies tussen de groepen vergeleken wordt, is het opvallend dat er alleen bij Amerikaanse eik 
een significant verschil is van minstens 5% (de minimum-onderscheidingsgrens bij het bepalen van het 
bladverlies). De jonge Amerikaanse eiken hebben een significant lager bladverlies dan de oudere soortgenoten 
(tabel 16). In een paar proefvlakken met jonge Amerikaanse eiken gaat het om uitgegroeid hakhout. Niet alleen 
de leeftijd speelt een rol. De mate van insectenaantasting is ook belangrijk en die ligt veel hoger in de 
proefvlakken met oudere bomen. Er zijn opvallend weinig jonge Amerikaanse eiken beschadigd (tabel 15). 
Bij zomereik bedraagt het verschil in bladverlies tussen jonge en oude bomen net geen 5%. De mediaan van het 
bladverlies tussen oud en jong verschilt net als bij Amerikaanse eik met 5%. Oude zomereiken vertonen een 
significant hoger bladverlies dan jonge bomen. 
 
Bij grove den, en door de grote vertegenwoordiging van grove den ook bij het totaal van de naaldboomsoorten, 
is er een significant verschil met minder dan 5%. De mediaan van het naaldverlies blijft gelijk. 
Het valt op dat bij grove den en het totaal van de naaldboomsoorten, het gemiddeld naaldverlies hoger ligt bij de 
jonge steekproefbomen.  In tegenstelling tot de loofboomsoorten, ligt de leeftijd van het grootste deel van de 
dennen in de buurt van de leeftijdsgrens van 60 jaar. 97% van de grove dennen is tussen 40 en 80 jaar oud. Meer 
dan de helft van de dennen is maximum 10 jaar ouder of jonger dan de leeftijdsgrens (54,7%). De geringe 
spreiding rondom de leeftijdsgrens bemoeilijkt de analyse. 
Net als bij grove den, ligt het aandeel beschadigde Corsicaanse dennen lager in de oudste leeftijdsgroep. Het 
gemiddeld naaldverlies is echter iets hoger in de oudste leeftijdscategorie. 
 
Soms is een vergelijking tussen de leeftijdsgroepen onmogelijk. Er zijn geen jonge beuken en ook te weinig oude 
populieren om een betrouwbare vergelijking mogelijk te maken. De weinige oude populieren hebben een hoog 
bladverlies.  
 
Bij de groep ‘overige loofboomsoorten’ ligt zowel het aandeel beschadigde bomen als het gemiddeld bladverlies 
iets hoger in de jongste leeftijdscategorie. De verschillen zijn niet significant. 
 
Tabel 15: Percentage beschadigde steekproefbomen per leeftijdsgroep (2005, volledige steekproef) 

beschadigd totaal loof-
bomen 

naald-
bomen beuk populier zomereik Am. eik overige 

lfb. Cors. den grove 
den 

< 60 jaar 24,2 25,2 23,1 - 46,2 21,4 2,9 16,7 41,7 17,7 

≥ 60 jaar 20,0 21,5 15,7 18,8 50,0 23,5 24,8 12,1 28,3 12,7 
           

Totaal 21,3 22,6 19,2 18,8 46,3 23,2 19,4 14,5 35,0 15,0 
 
Tabel 16: Vergelijking van het percentage blad-/naaldverlies tussen de leeftijdsgroepen per boomsoort in 2005 (Wilcoxon test, α=0.05, 
*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001, n.s.= niet significant) 
 <60 jr. : gem. % bl.verlies (s.a.) + mediaan ≥60 jr. : gem. % bl.verlies (s.a.) + mediaan sign. 
totaal 21,8 (11,1) 20 21,5 (10,6) 20 n.s. 
loofbomen 21,0 (13,7) 20 21,5 (11,0) 20 n.s. 

naaldbomen 22,8 (6,8) 20 21,5 (9,4) 20 ** 
beuk - - 18,4 (12,5) 15 - 
populier 28,8 (14,5) 25 40,0 (26,1) 40 n.s. 

zomereik 18,3 (11,8) 15 23,1 (10,1) 20 *** 
Amerikaanse eik 15,9 (6,7) 15 22,8 (7,9) 20 *** 
overige loofboomsoorten 17,9 (13,4) 15 17,6 (12,0) 15 n.s. 

Corsicaanse den 25,4 (8,1) 25 25,8 (12,0) 25 n.s. 
grove den 22,0 (6,2) 20 20,5 (8,2) 20 ** 
Overige naaldboomsoorten - - 15,0 (7,1) 20 - 
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4.1.1.5 Gegevens per proefvlak 
 
Het aandeel beschadigde bomen varieert van 0% (8 proefvlakken) tot 54% (4 proefvlakken). Figuur 3 geeft aan 
hoeveel procent van de bomen in elk proefvlak beschadigd is. 
 
Meer dan de helft van de geselecteerde bomen is beschadigd in Steenhuffel (pv 301, populier), Zoutleeuw (pv 
416, gemengd), Schilde (pv 512, beuk) en Mol-Rauw (pv 604, populier). In Steenhuffel en Schilde bedroeg het 
percentage bomen met matig tot sterk bladverlies ook in 2004 meer dan 50%. 
 
In 21 proefvlakken is meer dan een kwart tot de helft van de bomen beschadigd. In meer dan de helft van de 
proefvlakken is maximum een vierde van de bomen beschadigd: in 25 proefvlakken ligt het percentage tussen 11 
en 25% en in 22 proefvlakken is maximum 10% van de bomen beschadigd. 
 
Het gemiddeld bladverlies is het hoogst in Wimmertingen (pv 801, populier). Het bladverlies nam in dit 
proefvlak nog toe in vergelijking met voorgaande inventaris (tabel 17). 
 
Figuur 4 geeft een overzicht van het gemiddeld bladverlies in de proefvlakken. 
 
Het gemiddeld blad-/naaldverlies bedraagt 0 à 10% in 3 proefvlakken: Kluisbergen (pv 212, beuk), Bocholt (pv 
713, zomereik) en Bocholt (pv 714, zwarte els) 
Het gemiddeld blad-/naaldverlies bedraagt 11 à 20% in 23 proefvlakken. 
Het gemiddeld blad-/naaldverlies bedraagt 21 à 30% in 44 proefvlakken. 
In 2 proefvlakken ligt het gemiddelde boven de 30%: Wimmertingen (pv 801, populier) en Schilde (pv 512, 
beuk). 
 
Proefvlakken met een gemiddeld bladverlies hoger dan 25% kunnen als ‘beschadigde proefvlakken’ beschouwd 
worden. Voor 21 proefvlakken of 29% van de proefvlakken is dit het geval (tabel 17). Daarbij zijn 5 beschadigde 
naaldboomproefvlakken: Oosteeklo (pv 203), Lommel (pv 904), Eksel (pv 901), Arendonk (pv 603) en Overpelt 
(pv 910). Met uitzondering van Oosteeklo zijn dit allen proefvlakken met Corsicaanse dennen. 
Het aandeel beschadigde proefvlakken stijgt in vergelijking met de voorgaande inventaris. 
 
Tabel 17: ‘Beschadigde’ proefvlakken in 2005 

proefvlak plaats bladverlies 2005 (gem. %) bladverlies 2004 (gem. %) 
801 
512 
604 
416 
811 
702 
301 
213 
515 
415 
311 
203 
508 
904 
303 
901 
603 
514 
612 
805 
910 

Wimmertingen 
Schilde 

Mol-Rauw 
Zoutleeuw 

Genk 
Bocholt 

Steenhuffel 
Maldegem 

Zoersel 
Tielt-Winge 

Meise 
Oosteeklo 

Pulle 
Lommel 
Tervuren 

Eksel 
Arendonk 

Zandhoven 
Herselt 
Dilsen 

Overpelt 

34,8 
32,3 
29,0 
28,5 
28,3 
28,1 
27,9 
27,5 
27,3 
27,3 
27,3 
26,7 
26,3 
26,3 
26,3 
26,0 
25,8 
25,6 
25,4 
25,4 
25,2 

30,2 
31,7 
24,4 
28,1 
29,0 
19,4 
30,0 
27,9 
24,6 
28,1 
30,2 
22,5 
25,8 
24,8 
24,2 
26,3 
25,8 
21,3 
31,5 
24,0 
23,1 
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Bespreking per boomsoort  
 
Per proefvlak met minstens 5 bomen van dezelfde hoofdboomsoort, werd het gemiddeld blad-/naaldverlies voor 
deze soort berekend. Wanneer dit gemiddelde boven de 25% ligt, wordt het proefvlak voor deze boomsoort als 
‘beschadigd’ beschouwd. 
 
In 13 proefvlakken komen voldoende beuken voor om afzonderlijke resultaten weer te geven. In 2 van deze 
proefvlakken bedraagt het gemiddeld bladverlies meer dan 25%. Dit zijn de proefvlakken in Tervuren (pv 303) 
en Schilde (pv 512). Dit is een opvallende verbetering in vergelijking met 2004. De laatste jaren ligt het 
gemiddeld bladverlies in het beukenproefvlak Schilde veel hoger dan in de andere proefvlakken. De 
vitaliteitsproblemen zijn er het gevolg van abiotische factoren (vernatting, exploitatie en bodemverdichting). 
 
Van de 72 proefvlakken liggen er 4 in populierenbossen. Het bladverlies is hoger dan 25% in Steenhuffel (pv 
301), Mol-Rauw (pv 604) en Wimmertingen (pv 801). 
 
Zomereik is in 33 proefvlakken voldoende vertegenwoordigd. Ongeveer een derde van de proefvlakken kan als 
beschadigd beschouwd worden. Het aantal proefvlakken met een gemiddeld bladverlies boven de 25% steeg van 
9 naar 12: Torhout (pv 112), Meise (pv 311), Binkom-Lubbeek (pv 404), Tielt-Winge (pv 415), Zoutleeuw (pv 
416), Pulle (pv 508), Zandhoven (pv 514), Zoersel (pv 515), Merksplas (pv 601), Herselt (pv 612), Bocholt (pv 
702) en Genk (pv 811).  
 
Het gemiddelde lag in 2004 ook boven de 25% in Wijtschate (pv 101), Ieper (pv 111) en Kapellen (pv 501). Het 
gemiddelde lag toen echter lager in de proefvlakken 404, 416, 508, 514, 515 en 702. 
 
Slechts 1 op de 8 proefvlakken met Amerikaanse eik haalt een gemiddeld bladverlies van meer dan 25%. Het 
betreft het proefvlak Dilsen (pv 805), waar aan de meeste bomen matige tot sterke insectenvraat werd 
vastgesteld. Vorige inventaris betrof het een ander beschadigd proefvlak, namelijk Merksplas (pv 601). 
 
Van de 6 proefvlakken met Corsicaanse den liggen er 4 in het domeinbos Pijnven. Vier van de zes proefvlakken 
worden als beschadigd aanzien. Naast de proefvlakken Eksel (pv 901), Lommel (pv 904) en Overpelt (pv 910) 
ligt het naaldverlies ook hoog in Arendonk (pv 603). In 2004 werden enkel de proefvlakken Arendonk en Eksel 
als beschadigd beschouwd. 
 
Slechts 1 van de 19 proefvlakken met grove den heeft een gemiddeld naaldverlies hoger dan 25%: Oosteeklo 
(pv 203). Vorige inventaris was dit in geen van de proefvlakken het geval. 
 
Alleen bij beuk en zomereik komen er enkele ‘gezonde proefvlakken’ voor. Dit zijn proefvlakken waarbij het 
gemiddeld bladverlies van deze soorten maximaal 10% bedraagt. In het geval van beuk gaat het om de 
proefvlakken in Kluisbergen (pv 212) en Halle (pv 302). Bij zomereik betreft het een proefvlak met jonge eiken 
in Bocholt (pv 713). 
 
Een gemiddeld blad-/naaldverlies van meer dan 30% komt in proefvlakken met beuk, populier, zomereik en 
Corsicaanse den voor (in het rood op figuur 5). Het gaat telkens om 1 proefvlak: Schilde (pv 512, beuk), 
Wimmertingen (pv 801, populier), Tielt-Winge (pv 415, zomereik) en Arendonk (pv 603, Corsicaanse den). Het 
aantal nam in vergelijking met het voorgaande jaar af voor zomereik en beuk. Het bleef stabiel voor Corsicaanse 
den en nam toe voor populier. 
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beuk

54%

23%
8% 15%

0-10%
11-20%
21-30%
31-40%

populier

75%

25% 0-10%
11-20%
21-30%
31-40%

zomereik

3%

36%

58%

3% 0-10%
11-20%
21-30%
31-40%

Amerikaanse eik

50%50%

0-10%
11-20%
21-30%
31-40%

Corsicaanse den

83%

17%
0-10%
11-20%
21-30%
31-40%

grove den

32%

68%

0-10%
11-20%
21-30%
31-40%

 
Figuur 5: Overzicht van het aandeel proefvlakken met een gemiddeld blad-/naaldverlies van de hoofdboomsoort 
in de categorieën 0-10%, 11-20%, 21-30% en 31-40% (min. aantal van de hoofdboomsoort per proefvlak = 5). 
 

 
 
foto: nestzakken van eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) op zomereik in proefvlak n° 702 (Bocholt) 
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4.1.2 Verkleuring 
 
Met uitzondering van Amerikaanse eik en Corsicaanse den ligt het aandeel bomen met abnormale verkleuring 
hoger dan bij de voorgaande inventaris. Eén van de mogelijke oorzaken is de gewijzigde methodiek. Bruine 
naalden en bladeren werden in het verleden niet als verkleuring aanzien, maar wel bij het bladverlies gerekend. 
Vanaf 2005 wordt elke afwijking van de normale (groene) kleur als verkleuring beschouwd. 
 
Het aandeel bomen met abnormale verkleuring bedraagt 6,2% (tabel 18). Het gaat hoofdzakelijk om lichte 
verkleuring (4,9%). Matige blad-/naaldverkleuring komt bij 0,5% van de steekproefbomen voor en 0,6% 
vertoont sterke verkleuring. 0,2% van de steekproefbomen is afgestorven en wordt in een aparte 
verkleuringklasse ondergebracht. Aan 93,8% van de bomen worden geen tekenen van verkleuring waargenomen. 
 
Tabel 18: Procentuele verdeling per verkleuringklasse 

verkleuringklasse totaal loof 
bomen 

naald 
bomen beuk populier zomereik Am. eik overige 

lbs. 
Cors. 
den 

grove 
den 

overige 
nlb. 

kl.0 93,8 93,0 95,4 85,8 90,7 94,2 99,3 93,8 98,3 94,5 100,0 
kl.1 4,9 5,4 3,9 11,7 3,1 4,6 0,7 5,7 1,7 4,6 0,0 
kl.2 0,5 0,4 0,5 1,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

kl.3 0,6 0,9 0,0 1,0 5,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
kl.4 0,2 0,3 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 
            

kl. 1-4 6,2 7,0 4,6 14,2 9,3 5,8 0,7 6,2 1,7 5,5 0,0 
 
Verkleuring komt meer bij loofbomen dan bij naaldbomen voor. Het verschil is het grootst in de klasse met 
lichte bladverkleuring. Bij de naaldbomen komt sterke naaldverkleuring niet voor. In totaal vertoont 7% van de 
loofbomen verkleuringverschijnselen, bij de naaldbomen is dat 4,6%. 
 
De verkleuring ligt het hoogst bij beuk (14,2%) en populier (9,3%). De verkleuring kwam bij beuk vooral in de 
proefvlakken Tervuren (pv 303) en Wuustwezel (pv 513) voor. Populieren met vergeling werden in 
Wimmertingen (pv 801) en Pulle (pv 508) genoteerd. 
 
Ook bij de ‘overige loofboomsoorten’ (6,2%), zomereik (5,8%) en grove den (5,5%) ligt het percentage bomen 
met verkleuring boven de 5%. Bij zomereik gaat het veelal om beschadigde bomen met schimmelaantasting en 
insectenvraat. Bij grove den gaat het voornamelijk om bomen in de proefvlakken Deurne (pv 406), Schilde (pv 
505) en Beerse (pv 602). In Beerse werd in het verleden ook geregeld naaldverkleuring vastgesteld. 
 
Het aandeel bomen met verkleuring is het hoogst in Wuustwezel (pv 513) en Tervuren (pv 303). In Wuustwezel 
was de verkleuring in 2004 ook opvallend hoog. In 15 proefvlakken (21%) is het aandeel bomen met verkleuring 
hoger dan 10% (tabel 19). Alleen in Wuustwezel, Tervuren, Lanaken en Wimmertingen werd in 2004 ook 
abnormale verkleuring genoteerd. In Wuustwezel was dit voor 2004 ook al het geval. 
 
Tabel 19: Proefvlakken met meer dan 10% verkleurde bomen in 2005 

proefvlak plaats verkleuring 2005  
(% bomen met verkleuring) 

verkleuring 2004  
(% bomen met verkleuring) 

513 
303 
406 
402 
205 
602 
812 
112 
311 
505 
801 
811 
504 
508 
703 

Wuustwezel 
Tervuren 
Deurne 

Perk 
Gontrode 

Beerse 
Lanaken 
Torhout 
Meise 

Schilde 
Wimmertingen 

Genk 
Brecht 
Pulle 

Opglabbeek 

41,7 
41,7 
37,5 
25,0 
20,8 
20,8 
20,8 
16,7 
16,7 
16,7 
16,7 
16,7 
12,5 
12,5 
12,5 

37,5 
8,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

16,7 
0,0 
0,0 
0,0 

12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Er zijn verschillende proefvlakken waar zowel bladverlies als bladverkleuring opvallend veel voorkomt. Dit is 
het geval in Tervuren (pv 303), Meise (pv 311), Pulle (pv 508), Wimmertingen (pv 801) en Genk (pv 811). 
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Er zijn enkele proefvlakken waar bij de vorige inventaris abnormale verkleuring voorkwam en nu niet meer: 
Sint-Laureins (pv 202), Averbode (pv 403), Meeuwen-Gruitrode (pv 712) en Overpelt (pv 910). 
 
Verkleuring komt in alle leeftijdsgroepen voor, maar globaal gezien toch het meest bij oudere bomen. 6,9% van 
de oude bomen vertoont verkleuring tegenover 4,8% van de jonge bomen.  
 
Alleen bij zomereik en de groep ‘overige loofboomsoorten’ is er procentueel gezien meer verkleuring in de 
jongste leeftijdscategorie (tabel 20). Bij de ‘overige loofboomsoorten’ gaat het vooral om verkleuring van 
wintereiken in het proefvlak Lanaken (pv 812) en verkleuring van beschadigde ruwe berken (verschillende 
proefvlakken). Bij zomereik gaat het om verkleuring in de proefvlakken Meeuwen-Gruitrode (pv 712) en Genk 
(pv 811). 
 
Voor het totaal van alle loofbomen is er weinig verschil tussen de leeftijden (jonge bomen: 7%, oude bomen: 
6,9%). In tegenstelling tot het naaldverlies, is de naaldverkleuring opvallender bij oude naaldbomen. 6,8% van 
de oude naaldbomen vertoont naaldverkleuring tegenover 2,3% van de jonge naaldbomen. 
 
Alleen bij jonge Amerikaanse eiken en jonge Corsicaanse dennen wordt geen verkleuring waargenomen. 
 
 
Tabel 20: Percentage abnormaal verkleurde steekproefbomen per leeftijdsgroep (2005, volledige steekproef) 

abn. verkleurd totaal loof-
bomen 

naald-
bomen beuk populier zomereik Am. eik overige 

lfb. Cors. den grove 
den 

< 60 jaar 4,8 7,0 2,3 - 7,5 7,1 0,0 8,8 0,0 2,9 

≥ 60 jaar 6,9 6,9 6,8 14,2 50,0 5,5 0,9 3,3 3,3 7,9 
           

Totaal 6,2 7,0 4,6 14,2 9,3 5,8 0,7 6,2 1,7 5,5 
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4.1.3 Beïnvloedende factoren - opgevolgd bij de kroonbeoordeling 
 
4.1.3.1 Insecten 
 
De helft van de steekproefbomen vertoont insectenaantasting (50,4%). In de meeste gevallen betreft het lichte 
vraat, die weinig invloed heeft op de inschatting van het bladverlies (38,1%). 7,4% van de bomen vertoont echter 
matige vraat en bij 4,9% wordt sterke aantasting vastgesteld (tabel 21). Het percentage aangetaste bomen in de 
klassen 2 en 3 (matige tot sterke vraat) is een maat voor de omvang van de insectenaantastingen. In totaal wordt 
12,3% van de steekproefbomen in deze klassen onderverdeeld. Het aandeel bomen met matige tot sterke 
aantasting ligt vooral bij de eiken hoog. De insectenaantasting neemt toe in vergelijking met voorgaande jaar, 
maar niet voor alle boomsoorten. 
 
Bijna de helft van de Amerikaanse eiken vertoonde in 2005 matige tot sterke vraat (48,6%). Bij zomereik is 21% 
van de bomen matig tot zwaar aangevreten. Bij de overige soorten wordt er veel minder vraat genoteerd. De 
aantasting is matig tot sterk bij 7,1% van de beuken, 1% van de populieren en 7,7% van de overige 
loofboomsoorten. Sterke aantasting komt bij die soorten weinig of niet voor. Bij de naaldbomen is er amper 
insectenvraat. Matige tot sterke aantasting komt niet voor. 
 
Opvallend is de sterke toename van de insectenaantasting bij Amerikaanse eik. Het aandeel bomen met matige 
tot sterke vraat steeg van 16,5% naar 48,6%. Het percentage zomereiken in de klassen 2-3 daalde licht, van 
22,6% naar 21% (tabel 22). Bij populier bleef de toestand stabiel terwijl er bij beuk ook minder matige tot sterke 
aantasting was (van 12,1% naar 7,1%). Ook bij de groep overige loofboomsoorten is een daling merkbaar (van 
10,6% naar 7,7%). 
 
 
Tabel 21: Procentuele verdeling van de steekproefbomen volgens insectenaantasting 
insectenvraatklasse totaal loofbomen naaldbomen beuk populier zomereik Am. eik overige lfb. Cors. den grove den

1 - licht 38,1 56,2 0,2 57,4 82,5 55,3 41,7 54,9 0,0 0,2 
2 - matig 7,4 10,9 0,0 6,6 1,0 11,9 25,7 6,7 0,0 0,0 

3 - sterk 4,9 7,3 0,0 0,5 0,0 9,1 22,9 1,0 0,0 0,0 
           
totaal (1 – 3) 50,4 74,4 0,2 64,5 83,5 76,3 90,3 62,6 0,0 0,2 
matig tot sterk 
(2 – 3) 12,3 18,2 0,0 7,1 1,0 21,0 48,6 7,7 0,0 0,0 

 
 
Tabel 22:  Overzicht van het jaarlijks aandeel zomereik met insectenaantasting sedert 1995 (%). 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

kl 2 - matig 7,5 12,5 17 16,1 15,1 22,6 15 12,8 9,8 12,6 11,9 
kl 3 - sterk 0,4 0,9 6,2 20,6 21,3 12,9 16,3 7,3 5,2 10,0 9,1 

kl 2-3 (matig tot sterk) 7,9 13,4 23,2 36,7 36,4 35,5 31,3 20,1 15,0 22,6 21,0 

kl 1-3 (licht tot sterk) 75,9 60,2 65,7 75,1 81,1 88,6 74,3 71,7 78,6 75,7 76,3 

 
Van het totaal van alle steekproefbomen vertoont 12,3% matige tot ernstige insectenaantasting. In 25 
proefvlakken ligt dit aandeel nog hoger (tabel 23). Het merendeel van deze proefvlakken zijn eiken- of 
beukenproefvlakken. Opvallend is de hoge rangschikking van een aantal proefvlakken met Amerikaanse eik (pv 
805, pv 601, pv 906). 
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Tabel 23: Percentage bomen met matige tot sterke insectenaantasting per proefvlak (proefvlakken met hogere aantastingsgraad dan 
gemiddeld). 
 

proefvlak naam % bomen met matige tot sterke vraat
805 Dilsen 95,8
601 Merksplas 66,7
906 Eksel 66,7
702 Bocholt 62,5
811 Genk 50,0
211 Wortegem-Petegem 45,8
111 Ieper 41,7
112 Torhout 41,7
511 Putte 33,3
711 Houthalen-Helchteren 33,3
213 Maldegem 29,2
612 Herselt 25,0
712 Meeuwen-Gruitrode 25,0
311 Meise 20,8
514 Zandhoven 20,8
516 Herentals 20,8
104 Zwevezele 16,7
215 Ronse 16,7
415 Tielt-Winge 16,7
515 Zoersel 16,7
302 Halle 12,5
404 Binkom-Lubbeek 12,5
413 Lubbeek 12,5
508 Pulle 12,5
802 Zutendaal 12,5  

 
 
4.1.3.2 Schimmels 
 
31% van de bomen in de steekproef vertoont schimmelaantasting (tabel 24). Schimmels worden meer op 
loofbomen (36,1%) dan op naaldbomen (20,3%) aangetroffen. Het aandeel bomen met schimmelaantasting 
neemt toe, met uitzondering van beuk, Amerikaanse eik en de groep ‘overige loofboomsoorten’. 
 
Meeldauwaantasting (Microsphaera alphitoïdes) komt bij eik in verschillende gradaties voor. Soms vertonen 
alleen de waterscheuten op de stam een lichte witverkleuring. Bij hevige aantasting kan het blad verbruinen en 
opkrullen. In totaal wordt bij 68,1% van de zomereiken schimmelaantasting genoteerd, waarbij het bijna 
uitsluitend over meeldauwaantasting gaat. De toename ten opzichte van 2004 is voor deze soort het grootst. 
 
Ook bij populier is er een toename merkbaar. Ongeveer 1 boom op 5 vertoont schimmelaantasting (21,7%). Het 
gaat bijna uitsluitend om aantasting door schorsbrand (Discosporium populeum). In het proefvlak Wimmertingen 
(pv 801) werden schorsbarsten op 67% van de genummerde bomen waargenomen. Deze beschadiging van de 
schors is een symptoom van schorsbrand (vroegere naam: Dothichiza). 
  
De bladschimmelaantasting die op beuk geregeld waargenomen wordt, is de bladvlekkenziekte (Apiognomonia 
errabunda). Het aandeel aangetaste bomen daalt tot 9,6%.  
 
Het aandeel ‘overige loofbomen’ met schimmelaantasting daalt tot 6,7%. Er zijn bijna geen Amerikaanse eiken 
die aantasting door (blad-)schimmels vertonen (1,4%). 
 
Sphaeropsis-scheutsterfte (Sphaeropsis sapinea) kan vooral bij Corsicaanse den leiden tot kroonsterfte. De 
aantastingsgraad stijgt licht, tot 15,8%. Bij grove den beperkt de schimmelaantasting zich in de regel tot 
aantasting van de jongste scheuten (21,7%). 
 
Tabel 24: Percentage bomen met schimmelaantasting 

 totaal loofbomen naaldbomen beuk populier zomereik Am. eik overige lfb. Cors. den grove den 

schimmels 31,0 36,1 20,3 9,6 21,7 68,1 1,4 6,7 15,8 21,7 

 
 
Het aandeel bomen met schimmelaantasting varieert van proefvlak tot proefvlak. In 27 meetpunten ligt het 
percentage aangetaste bomen hoger dan het algemeen cijfer (31%). 
 
Net als bij insectenaantasting gaat het vooral om aantasting in eikenproefvlakken (tabel 25). Er zijn ook 
verschillende dennenproefvlakken met een hoge aantastingsgraad. De proefvlakken met Amerikaanse eik die 
insectenaantasting vertoonden, waren niet door schimmels aangetast.  
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Tabel 25: Percentage bomen met schimmelaantasting per proefvlak (proefvlakken met hogere aantastingsgraad dan gemiddeld). 
 

proefvlak naam % bomen met schimmelaantasting
811 Genk 95,8
311 Meise 91,7
412 Leuven 91,7
111 Ieper 87,5
207 Serskamp 83,3
202 St. Laureins 75,0
203 Oosteeklo 75,0
516 Herentals 75,0
611 Beerse 75,0
612 Herselt 75,0
201 Maldegem 70,8
211 Wortegem-Petegem 70,8
515 Zoersel 70,8
801 Wimmertingen 66,7
206 Moerbeke 62,5
402 Perk 62,5
415 Zoutleeuw 58,3
514 Zandhoven 58,3
112 Torhout 54,2
504 Brecht 54,2
603 Arendonk 54,2
711 Houthalen-Helchteren 54,2
506 Oostmalle 45,8
205 Gontrode 37,5
501 Kapellen 37,5
413 Lubbeek 33,3
802 Zutendaal 33,3  

 
 
4.1.3.3 Zaadzetting 
 
Zaad- of kegelvorming werd aan 54,8% van de bomen waargenomen (tabel 26). Sterke zaadzetting kwam in 
2005 weinig voor (0,5%). Lichte zaadzetting werd bij 23,5% van de bomen genoteerd en matige zaadzetting bij 
30,8%. Kegelvorming bij naaldbomen is opvallender dan zaadzetting bij loofbomen en wordt ook veel meer 
gezien. 
 
Het aandeel bomen met sterke zaadzetting nam af ten opzichte van 2004 en dat is hoofdzakelijk te wijten aan de 
afname van de zaadzetting bij beuk. Toen vertoonde 15,2% van de beuken sterke zaadzetting, in 2005 was dit 
slechts 1%. Ook lichte en matige zaadzetting nam bij beuk sterk af, respectievelijk van 38,6% naar 7,1% en van 
29,4% naar 4,1%. 
 
De zaadproductie is in 2005 duidelijker bij Amerikaanse eik dan bij zomereik. In de categorieën ‘matige tot 
sterke zaadzetting’ is het verschil niet zo groot: 3% bij zomereik en 4,9% bij Amerikaanse eik. Er zijn opvallend 
meer Amerikaanse eiken waarbij de eikels enkel met de verrekijker zichtbaar zijn. Bij zomereik zijn er veel 
bomen waarbij er zelfs met de verrekijker geen eikels waarneembaar zijn. In totaal wordt aan 38,3% van de 
zomereiken zaad waargenomen en aan 71,6% van de Amerikaanse eiken. 
 
De groep ‘overige loofboomsoorten’ vertoont minder zaadzetting dan in 2004. In totaal wordt aan 38,9% 
zaadzetting waargenomen. Matige tot sterke zaadproductie komt bij 8,8% van de bomen voor. Bij populier werd 
geen zaadvorming waargenomen. Op het tijdstip van de beoordelingen is er geen zaad meer aan de bomen. 
 
De kegelproductie is bij de naaldboomsoorten vergelijkbaar. Aan praktisch alle naaldbomen worden kegels 
waargenomen. Het gaat bijna uitsluitend over matige zaadzetting, waarbij de kegels met het blote oog zichtbaar 
zijn. Er is weinig verschil tussen grove den en Corsicaanse den. De kegels kunnen twee jaar of meer aan de 
boom blijven. 
 
Tabel 26: Procentuele verdeling van de steekproefbomen volgens zaadzetting 

zaadzetting totaal loofbomen naaldbomen beuk populier zomereik Am. eik overige lfb. Cors. den grove den

0 - geen 45,2 65,1 3,6 87,8 - 61,7 28,4 61,1 2,5 3,5 
1 - licht 23,5 30,6 8,6 7,1 - 35,3 66,7 30,1 10,8 8,1 

2 - matig 30,8 3,9 87,3 4,1 - 2,4 4,9 8,8 86,7 87,7 

3 - sterk 0,5 0,4 0,5 1,0 - 0,6 0,0 0,0 0,0 0,7 

totaal (1-3) 54,8 34,9 96,4 12,2 - 38,3 71,6 38,9 97,5 96,5 
matig tot sterk 

(2 – 3) 31,3 4,3 87,8 5,1 - 3,0 4,9 8,8 86,7 88,4 

- : niet waarneembaar op het tijdstip van de kroonbeoordeling 
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4.1.3.4 Andere factoren 
 
Aan 1 boom op 20 is schade door exploitatie merkbaar (4,9%, tabel 27). De schade uit zich meestal in het 
ontbreken van schors aan de stamvoet. Oorzaak is beschadiging door machines of weggesleepte stammen. Deze 
exploitatieschade komt vooral bij naaldbomen voor (6,1%) en in het bijzonder bij grove den (7,9%). Loofbomen 
vertonen minder beschadiging (4,3%). Toch ligt het schadeniveau bij populier (7,2%), beuk (6,1%) en de groep 
‘overige loofboomsoorten’ (5,7%) hoger dan gemiddeld. Eiken vertonen opvallend minder sporen van 
beschadiging: 3,3% bij zomereik en 1,4% bij Amerikaanse eik. Het valt op dat er geen exploitatieschade aan 
Corsicaanse dennen werd genoteerd. 
 
Scheuren aan de stambasis zijn niet altijd het gevolg van vorstschade. Toch worden ze hier als ‘vorstscheuren’ 
genoteerd. Ze komen alleen bij de loofboomsoorten voor (5,5%). Opvallend is het hoog aandeel Amerikaanse 
eiken met scheuren (11,8%). Daarna volgen de ‘overige loofboomsoorten’ (6,2%) en zomereik (5,8%). Bij de 
overige loofboomsoorten gaat het vooral om scheuren aan de stamvoet van tamme kastanje en gewone es. 
Bij populier (3,1%) en beuk (0,5%) ligt het aandeel bomen met scheuren onder het gemiddelde.  
 
Slijmuitvloei komt bij 3,7% van de bomen voor en is zowel bij loofbomen als naaldbomen waar te nemen. Het 
vocht wordt afgescheiden als afweer tegen aantastingen of na beschadiging. Harsuitvloei wordt iets meer 
waargenomen dan slijmuitvloei, respectievelijk bij 4,3% van de naaldbomen en bij 3,3% van de loofbomen. 
Slijmuitvloei treedt bij meer dan 5% van de zomereiken op. Grove den (4,4%) en Corsicaanse den (4,2%) 
vertonen regelmatig harsuitvloei. Harsuitvloei treedt geregeld op bij dennen met Sphaeropsis-scheutsterfte. 
 
Opgerolde bladeren in de kroon worden bijna uitsluitend bij beuk, tamme kastanje en gewone es waargenomen. 
In totaal gaat het om 2,5% van de steekproefbomen. Bij beuk (9,1%) en bij de groep overige loofboomsoorten 
(10,9%) ligt het aandeel hoger dan 5%. Er zijn slechts een beperkt aantal essen en kastanjes in de steekproef, 
waardoor een afzonderlijke bespreking voor deze soorten niet gemaakt wordt. 
 
Tabel 27: Percentage bomen met exploitatieschade, vorstscheuren of slijmuitvloei 

 totaal loofbomen naaldbomen beuk populier zomereik Am. eik overige lfb. Cors. den grove den 

exploitatieschade 4,9 4,3 6,1 6,1 7,2 3,3 1,4 5,7 0,0 7,9 
vorstscheuren 3,7 5,5 0,0 0,5 3,1 5,8 11,8 6,2 0,0 0,0 
slijmuitvloei 3,7 3,3 4,3 1,0 1,0 5,6 2,1 1,6 4,2 4,4 

 
 
Kroonsterfte wordt veel genoteerd, maar bij de meeste bomen is het aandeel afgestorven takken en twijgen klein. 
Bijna de helft van de bomen vertoont kroonsterfte (48,2%), maar de kroonsterfte beperkt zich bij 40,2% tot 
maximum 10% van de kroon. De kroonsterfte is matig bij 6,8% en sterk bij 1,2% van de bomen (tabel 28). 
 
Kroonsterfte komt meer bij loofbomen dan bij naaldbomen voor. Matige tot sterke kroonsterfte wordt bij 10,5% 
van de loofbomen waargenomen en 2,8% van de naaldbomen. De kroonsterfte is hoog bij populier en neemt nog 
toe in vergelijking met voorgaande inventaris (44,3% met matige tot sterke kroonsterfte). 
 
Ook bij beuk neemt het aandeel afgestorven takken en twijgen toe. In 2005 werd aan 13,2% van de beuken 
belangrijke taksterfte waargenomen. 
 
Bij de rest van de soorten is er een status quo. Bij Amerikaanse eik vertoont 7,6% van de bomen matige tot 
ernstige taksterfte, terwijl dit bij Zomereik 5,6% is. De groep overige loofboomsoorten haalt 6,3%. Net als bij de 
vorige inventaris is er meer ernstige taksterfte bij Corsicaanse den (5%) dan bij grove den (2,3%). 
 
 
Bijna twee derden van de loofbomen vertoont waterscheutvorming (60,9%). Slechts 1% vertoont alleen 
waterscheuten op de stam. Waterscheutvorming treedt het meest in de boomkroon op (34,2%), gevolgd door de 
combinatie van waterscheuten op de stam en in de kroon (25,7%). Op de naaldbomen worden geen 
waterscheuten vastgesteld. 
 
Waterscheuten komen het meest bij eik en populier voor. Bij de eiken komen de scheuten vooral in de kroon 
voor. De meeste populieren vertonen waterscheuten in de kroon en op de stam. 86,6% van de populieren 
vertoont waterscheuten. De waterscheuten komen nooit alleen op de stam voor. Dit is ook zo bij Amerikaanse 
eik, waarvan 83,4% waterscheuten heeft. Bij zomereik is er een klein deel met waterscheuten enkel op de stam. 
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Maar net als bij Amerikaanse eik komen de meeste waterscheuten in de kroon voor. In totaal vertoont 75,1% van 
de zomereiken waterscheutvorming. Beuk (17,2%) en de overige loofboomsoorten (36,3%) vertonen minder 
waterscheuten dan gemiddeld. 
 
 
Tabel 28: Voorkomen van kroonsterfte en waterscheuten (% bomen) 

kroonsterfte totaal loof-
bomen 

naald-
bomen beuk populier zomereik Am. eik overige 

lfb. Cors. den grove 
den 

1 -  licht 40,2 48,4 23,1 35,5 49,5 53,4 59,0 38,9 19,2 24,5 
2 - matig 6,8 9,0 2,3 11,2 38,1 5,0 6,9 4,7 3,3 2,1 
3 - sterk 1,2 1,5 0,5 2,0 6,2 0,6 0,7 1,6 1,7 0,2 

totaal (2 -3) 8,0 10,5 2,8 13,2 44,3 5,6 7,6 6,3 5,0 2,3 
totaal (1 - 3) 48,2 58,9 25,9 48,7 93,8 59,0 66,6 45,2 24,2 26,8 

waterscheuten           
1 - stam 0,7 1,0 0,0 1,5 0,0 0,9 0,0 2,1 0,0 0,0 
2 - kroon 23,2 34,2 0,0 15,2 24,7 43,8 54,9 16,1 0,0 0,0 

3 - stam & kroon 17,4 25,7 0,0 0,5 61,9 30,4 28,5 18,1 0,0 0,0 
           

totaal (1 - 3) 41,3 60,9 0,0 17,2 86,6 75,1 83,4 36,3 0,0 0,0 
 
 
4.1.4 Relatie bladverlies en beïnvloedende factoren: een statistische analyse 
 
Wanneer minder dan 5% van de (sub)steekproefbomen voor een bepaalde parameter een score haalt, worden 
geen tests uitgevoerd om de relatie met het bladverlies te onderzoeken. Met een Kruskal Wallis toets werd 
nagegaan of het bladverlies significant verschilt wanneer een factor voorkomt of in graad toeneemt. Normaal 
gezien neemt het bladverlies toe wanneer een boom voor een bepaalde factor in een hogere klasse terechtkomt 
(m.u.v. waterscheutvorming). Wanneer het bladverlies significant toeneemt met een minimum van 5% wordt het 
verschil als ‘praktisch significant’ aangenomen. De correlaties worden met behulp van een Spearman rang 
correlatie toets berekend. Ook hier worden enkel de boomsoorten weerhouden, waarbij de te onderzoeken 
parameter aan minstens 5% van de bomen waargenomen wordt. 
 
De factoren ‘opgerolde bladeren’, ‘exploitatieschade’, ‘slijmuitvloei’ en ‘vorstscheuren’ halen zelden de 5%-
norm. Bij boomsoorten waarvan toch minstens 5% deze factor vertoonden, werd soms een significante relatie 
met het bladverlies waargenomen.  
 
De correlatie is het grootst tussen kroonsterfte en bladverlies (tabel 39). Bomen met een toenemende 
kroonsterfte vertonen ook meer bladverlies (tabel 29). Het verschil in bladverlies tussen de kroonsterfteklassen 
bedraagt meestal 5%-punten of meer. Bij de naaldboomsoorten is het verschil kleiner tussen kroonsterfteklasse 0 
en kroonsterfteklasse 1. 
 
Tabel 29: Relatie tussen kroonsterfte en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per kroonsterfteklasse (Kruskal Wallis toets) 
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%) 
totaal 

loofbomen 

naaldbomen 

beuk 

populier 

zomereik 

Amerikaanse eik 

overige lbs.  
Corsicaanse den 

grove den 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

17,2 (15) 
14,3 (15) 
20,6 (20) 
10,9 (10) 
15,0 (15) 
16,8 (15) 
15,3 (15) 
11,7 (10) 
23,4 (25) 
19,8 (20) 

23,6 (25) 
23,4 (25) 
24,5 (25) 
20,9 (20) 
23,9 (25) 
24,6 (25) 
22,7 (20) 
21,3 (20) 
27,8 (30) 
23,8 (25) 

34,4 (30) 
34,5 (30) 
33,5 (30) 
37,3 (35) 
31,1 (30) 
37,0 (35) 
31,5 (30) 
37,8 (35) 

38,8 (37,5) 
31,1 (30) 

74,8 (72,5) 
73,2 (65) 
83,3 (75) 

58,8 (62,5) 
75,8 (80) 
83,3 (85) 
60,0 (60) 
81,7 (95) 
75,0 (75) 

100,0 (100) 
significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
De correlatie tussen verkleuring en bladverlies is minder groot (tabel 39). De correlatie is niet significant voor 
de naaldbomen en Amerikaanse eik. Dit was ook het voorgaande jaar niet het geval. 
Bij Amerikaanse eik, Corsicaanse den en het totaal van de naaldboomsoorten zijn er ook minder dan 5% van de 
bomen die verkleuringverschijnselen vertonen. Alleen bij zomereik komen er in alle verkleuringklassen bomen 
voor (tabel 30). De klassenovergangen gaan niet altijd gepaard met een verschil in bladverlies van minstens 5%-
punten. Eiken in verkleuringklasse 2 hebben bijvoorbeeld een gemiddeld bladverlies van 32%, eiken in 
verkleuringklasse 3 halen gemiddeld 32,5%. 
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Tabel 30: Relatie tussen verkleuring en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per verkleuringklasse (Kruskal Wallis toets) 
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%) klasse 4 (%) 
totaal 

loofbomen 

naaldbomen  
beuk 

populier 

zomereik 

Amerikaanse eik  
overige lbs.  
Corsicaanse den  
grove den  

*** 
*** 
n.s. 
** 

*** 
*** 
n.s. 
* 

n.s. 
n.s. 

20,9 (20) 
20,3 (20) 
21,9 (20) 
17,0 (15) 
25,6 (25) 
21,6 (20) 
21,1 (20) 
16,9 (15) 
25,6 (25) 
20,9 (20) 

26,8 (25) 
28,4 (25) 
22,3 (20) 
25,0 (25) 
43,3 (35) 
32,0 (30) 
25,0 (25) 
23,6 (20) 
25,0 (25) 
22,0 (20) 

33,1 (30) 
37,0 (30) 
26,7 (25) 
40,0 (30) 

- 
32,5 (32,5) 

- 
- 
- 

26,7 (25) 

55,5 (52,5) 
55,5 (52,5) 

- 
32,5 (32,5) 
72,0 (65) 
43,3 (40) 

- 
- 
- 
- 

100,0 (100) 
100,0 (100) 
100,0 (100) 

- 
100,0 (100) 
100,0 (100) 

- 
100 (100) 

- 
100 (100) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
De relatie met insectenaantasting is het duidelijkst bij de eiken (tabel 39). Bomen die een hogere graad van 
insectenaantasting vertonen, halen een hoger bladverlies. De relatie is pas merkbaar vanaf aantastingklasse 2 en 
bij Amerikaanse eik zelfs maar vanaf aantastingklasse 3 (tabel 31). 
Bij beuk, populier en de groep ‘overige loofboomsoorten’ is de relatie licht significant. Bij beuk en de ‘overige 
loofboomsoorten’ is er een relatie vanaf aantastingklasse 2. Bij populier lijkt het alsof aangetaste bomen een 
betere bladbezetting hebben, wat onmogelijk is. Aangezien er slechts 1 populier in klasse 2 is en geen enkele in 
klasse 3, zijn de resultaten niet betrouwbaar. Er zijn minder dan 5% naaldbomen met insectenaantasting. 
 
Tabel 31: Relatie tussen insectenaantasting en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per aantastingklasse (Kruskal Wallis toets) 
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%) 
totaal 

loofbomen 

beuk 

populier  
zomereik 

Amerikaanse eik 

overige lbs.  

*** 
*** 

* 
* 

*** 
*** 

* 

21,6 (20) 
20,5 (20) 
17,7 (15) 

45,0 (32,5) 
20,2 (20) 
18,9 (20) 
18,8 (15) 

19,2 (20) 
19,2 (20) 
17,8 (15) 
26,3 (25) 
19,5 (20) 
16,3 (15) 
16,2 (15) 

25,6 (25) 
25,6 (25) 
24,6 (25) 
20,0 (20) 
28,4 (30) 
22,0 (20) 
23,1 (20) 

34,5 (35) 
34,5 (35) 
55,0 (55) 

- 
37,6 (35) 
29,6 (30) 
30,0 (30) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
Bomen met schimmelaantasting vertonen meer bladverlies (tabel 39). Bij populier, zomereik en Corsicaanse 
den is het verschil significant, maar alleen bij populier en Corsicaanse den bedraagt het verschil ook meer dan 
5%-punten. Het verschil is het grootst bij populier (tabel 32), gevolgd door Corsicaanse den. Hoewel het verschil 
bij zomereik uiterst significant is, bedraagt het gemiddeld geen 5%-punten. 
Bij zomereik is de relatie tussen insectenvraat en schimmelaantasting nog sterker dan voorgaande jaar. In 2004 
vertoonde 66% van de matig tot sterk aangevreten eiken ook meeldauwaantasting. In 2005 was dit toegenomen 
tot 80%. 
 
Tabel 32: Relatie tussen schimmelaantasting en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per klasse van schimmelaantasting (Kruskal 
Wallis toets)  
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) 
totaal 

loofbomen 
naaldbomen 
beuk  
populier  
zomereik 
overige lbs. 
Corsicaanse den 
grove den 

*** 
*** 
n.s. 
n.s. 
** 

*** 
n.s. 
*. 

n.s. 

20,5 (20) 
19,8 (20) 
21,8 (20) 
17,9 (15) 
26,7 (25) 
19,7 (20) 
17,9 (15) 
24,6 (25) 
21,1 (20) 

23,9 (20) 
24,1 (25) 
23,4 (20) 
22,9 (15) 
38,6 (30) 
23,6 (25) 
16,2 (15) 
31,1 (30) 
21,8 (20) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
De relatie tussen zaadproductie en blad-of naaldbezetting is niet eenduidig. Hoe meer kegels aan een 
naaldboom, hoe gezonder de boom lijkt. De correlatie met het naaldverlies is dus negatief (tabel 39). Dit was ook 
de voorgaande inventaris het geval. De relatie is echter maar in geringe mate significant (bij grove den zelfs niet) 
en de mediaan tussen de klassen verschilt weinig (tabel 33). 
 
Bij het totaal van alle bomen ligt het bladverlies gemiddeld dicht bij elkaar en is er alleen bij klasse 3 (sterke 
zaadzetting) een duidelijke toename van het bladverlies. Het verschil is echter kleiner dan 5%-punten. 
 
De duidelijkste relatie is er bij beuk en Amerikaanse eik. Het bladverlies neemt bij toenemende zaadzetting toe, 
maar het lijkt alsof dit niet klopt voor bomen in de hoogste zaadzettingklasse. Bij beuk zijn er echter slechts twee 
bomen in de hoogste zaadzettingklasse, bij Amerikaanse eik komt sterke zaadzetting niet voor. 
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Het verschil in bladverlies tussen de zaadzettingklassen is geregeld kleiner dan 5%-punten. Bij zomereik gaat het 
bladverlies in stijgende lijn, maar daalt de mediaan weer bij sterke zaadzetting. 
 
Op het tijdstip van de waarnemingen is er geen zaadzetting bij populier. Bij de overige loofboomsoorten is er net 
als bij de naaldboomsoorten een - weinig waarschijnlijke - negatieve correlatie.   
 
Tabel 33: Relatie tussen zaadzetting en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per zaadzettingklasse (Kruskal Wallis toets) 
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%) 
totaal 

loofbomen 

naaldbomen 

beuk 

zomereik 

Amerikaanse eik 

overige lbs.  
Corsicaanse den  

grove den 

*** 
* 
* 

*** 
* 

*** 
* 
* 

n.s. 

21,3 (20) 
21,1 (20) 
28,3 (25) 
17,5 (15) 
21,9 (20) 
16,5 (15) 
19,5 (15) 
35,0 (30) 
29,0 (25) 

22,1 (20) 
21,7 (20) 
24,8 (25) 
23,6 (20) 
22,9 (20) 
22,8 (20) 
15,8 (15) 
31,9 (25) 
22,1 (20) 

21,6 (20) 
21,2 (20) 
21,6 (20) 

29,4 (27,5) 
25,8 (30) 
24,3 (25) 
12,7 (10) 
24,6 (25) 
20,8 (20) 

24,4 (25) 
25,0 (25) 
23,3 (25) 
20,0 (20) 
28,3 (25) 

- 
- 
- 

23,3 (25) 
significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
Uit tabel 33 lijkt het alsof het bladverlies voor het totaal van alle bomen significant toeneemt bij 
zaadzettingklasse 3 (hoogste gemiddeld bladverlies, hoogste mediaan). Uit een Wilcoxon test blijkt echter dat 
het bladverlies alleen significant verschilt tussen zaadzettingklasse 0 en de zaadzettingklassen 1 en 2.  
 
Alleen bij de loofboomsoorten komen waterscheuten voor. Er is amper een verschil in bladverlies tussen de 
klassen. Enkel voor het totaal van de loofbomen en het algemeen totaal wordt er een significant verschil 
vastgesteld (tabel 34). Het gemiddeld bladverlies ligt hoger bij bomen die enkel op de stam waterscheuten 
vertonen. Er zijn echter weinig bomen in deze klasse en het verschil met de andere klassen bedraagt ook geen 
5%-punten. De mediaan van het bladverlies blijft ook gelijk. 
  
Tabel 34: Relatie tussen waterscheuten en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per klasse van waterscheutvorming (Kruskal 
Wallis toets)  
 sign. klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 
totaal  
loofbomen  

beuk  
populier  
zomereik  

Amerikaanse eik 

overige lbs.  

** 
*** 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

21,0 (20) 
19,5 (20) 
18,0 (15) 
36,2 (30) 
21,7 (20) 
22,7 (20) 
16,8 (15) 

25,0 (20) 
25,0 (20) 
18,3 (20) 

- 
17,0 (20) 

- 
40,0 (25) 

22,8 (20) 
22,8 (20) 
21,0 (15) 
30,2 (30) 
23,5 (20) 
21,8 (20) 
16,5 (15) 

21,9 (20) 
21,9 (20) 

5,0 (5) 
27,4 (25) 
21,3 (20) 
18,8 (20) 
19,6 (20) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
klasse 0: geen waterscheuten, klasse 1: waterscheuten op de stam, klasse 2: waterscheuten in de kroon, klasse 3: combinatie van 1 en 2 
 
 
Slijmuitvloei komt alleen bij zomereik bij meer dan 5% van de bomen voor. Eiken met slijmuitvloei vertonen 
een beduidend hoger bladverlies (tabel 35). 
 
Tabel 35: Relatie tussen slijmuitvloei en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per klasse van slijmuitvloei (Kruskal Wallis toets)  
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) 
zomereik *** 21,7 (20) 33,7 (30) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
 
Exploitatieschade wordt bij verschillende boomsoorten waargenomen, maar alleen bij grove den is er een licht 
significant verschil in naaldverlies tussen beschadigde en niet-beschadigde bomen (tabel 36). Het gemiddeld 
naaldverlies verschilt geen 5%-punten tussen beide categorieën. 
 
Tabel 36: Relatie tussen exploitatieschade en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per klasse van exploitatieschade (Kruskal 
Wallis toets) 
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) 
naaldbomen 
beuk 
populier 
overige lbs. 
grove den 

n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
* 

22,0 (20) 
17,9 (15) 
17,5 (15) 
29,4 (25) 
21,0 (20) 

23,5 (25) 
25,8 (25) 
21,8 (20) 
27,9 (30) 
23,5 (25) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
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Vorstscheuren komen geregeld voor maar hebben weinig of geen invloed op het bladverlies (tabel 37). Alleen 
bij zomereik is er een licht significant verschil, maar het verschil in gemiddeld bladverlies bedraagt geen 5%-
punten.  
 
Tabel 37: Relaties tussen vorstscheuren en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per klasse van vorstscheuren (Kruskal Wallis 
toets) 
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) 
loofbomen 
zomereik  
overige lbs.  
Amerikaanse eik 

n.s. 
* 

n.s. 
n.s. 

21,3 (20) 
22,1 (20) 
17,7 (15) 
21,3 (20) 

22,9 (20) 
26,3 (25) 

17,9 (12,5) 
19,4 (20) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
 
Alleen bij beuk en de groep overige loofboomsoorten worden er aan minstens 5% van de bomen opgerolde 
bladeren waargenomen. De relatie met het bladverlies is bij de groep ‘overige loofboomsoorten’ significant 
maar het verschil in bladverlies bedraagt gemiddeld geen 5%-punten (tabel 38). 
 
Tabel 38: Relaties tussen opgerolde bladeren en bladverlies: gemiddeld bladverlies (+mediaan) per klasse van opgerolde bladeren (Kruskal 
Wallis toets) 
 sign. klasse 0 (%) klasse 1 (%) 
beuk 
overige lbs.  

n.s. 
*** 

18,1 (15) 
17,4 (15) 

21,4 (20) 
21,0 (20) 

significantie: *= p<0.05, **=p<0.01,  ***=p<0.001, - = niet van toepassing 
 
 
Conclusies 
 
Net als voorgaande jaren blijken niet alle parameters een invloed te hebben op het bladverlies en zeker niet bij 
alle boomsoorten. Alleen bij kroonsterfte is het verband met het bladverlies voor alle boomsoorten duidelijk. 
Bij de naaldboomsoorten en Amerikaanse eik is er geen verband tussen blad-/naaldverlies en verkleuring. 
 
De relatie met insectenvraat is zeer duidelijk bij beide eikensoorten. Bij beuk en de overige loofboomsoorten is 
het verband minder significant. Bij populier en de naaldboomsoorten is het verband er niet (of onbetrouwbaar). 
De Spearman test geeft ook bij beuk en de ‘overige loofboomsoorten’ aan dat er geen significant verband is. 
 
De Kruskal-Wallis test en de Spearman test leveren dezelfde resultaten op wat schimmelaantasting betreft. 
Alleen bij zomereik, populier en Corsicaanse den is er significant meer bladverlies bij aangetaste bomen. Bij de 
laatste twee soorten is het verschil in bladverlies tussen de klassen groter dan 5%-punten. 
 
De correlatie tussen zaadzetting en bladverlies is niet eenduidig. Enkel bij Amerikaanse eik is er een uiterst 
significant verband. In de hoogste zaadzettingklasse komen echter geen bomen voor. Bij beuk is de relatie ook 
beduidend, maar er zijn in 2005 weinig bomen met sterke zaadzetting. Bij zomereik blijft het gemiddeld 
bladverlies stijgen, maar de mediaan neemt af en de verschillen in bladverlies blijven klein. Er komen ook 
negatieve correlaties voor. 
 
Er zijn weinig betrouwbare correlaties tussen het bladverlies en het voorkomen van waterscheuten. 
 
Het waarnemen van slijmuitvloei is significant gecorreleerd met het bladverlies bij zomereik. Eiken met 
slijmuitvloei vertonen duidelijk meer bladverlies. 
Alleen bij grove den is er een licht significant verband tussen naaldverlies en exploitatieschade. Bomen met 
exploitatieschade vertonen gemiddeld meer naaldverlies, maar het verschil is klein. 
Ook wat (vorst-)scheuren betreft is de correlatie zwak. Zomereiken met scheuren vertonen een hoger bladverlies, 
maar het verschil is opnieuw kleiner dan 5%-punten. Het voorkomen van opgerolde bladeren betekent niet dat 
het bladverlies hoger ingeschat wordt. Allen de substeekproef met ‘overige loofboomsoorten’ vertoont een hoger 
bladverlies, maar het gemiddelde verschilt opnieuw minder dan 5%-punten. 
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Tabel 39a: Correlaties tussen blad- of naaldverlies en vitaliteitsbepalende factoren (Spearman’s rank correlation, rho), aanduiding van 
significante verbanden (min. 5% van de bomen met aantasting) 
 kroonsterfte verkleuring zaadzetting insectenschade schimmelaantasting 

      
totaal 0,52*** 0,17 *** 0,08** 0,12*** 0,15*** 

      
loofbomen 0,65*** 0,21*** 0,08** 0,30*** 0,20*** 
beuk 0,73*** 0,26** 0,29*** 0,09 0,08 

populier 0,73*** 0,48** - -0,27** 0,28** 
zomereik 0,54*** 0,23** 0,12** 0,43*** 0,20*** 
Am. eik 0,60*** - 0,36*** 0,61*** - 

overige lbs. 0,66*** 0,21** -0,18* 0,11 -0,02 
      
naaldbomen 0,32*** - -0,11** - 0,08 

Cors. den 0,38*** - -0,22* - 0,22* 
grove den 0,31*** 0,08 -0,09 - 0,06 

significantie: *= p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001 , - : niet van toepassing 
 
Tabel 39b: Correlaties tussen blad- of naaldverlies en vitaliteitsbepalende factoren (Spearman’s rank correlation, rho), aanduiding van 
significante verbanden (min. 5% van de bomen met aantasting) 
 waterscheuten slijmuitvloei exploitatieschade vorstscheuren opgerolde bladeren 

      
totaal 0,07** - - - - 
      
loofbomen 0,15*** - - 0,04 - 

beuk 0,02 - 0,12 - 0,13 
populier -0,21* - 0,06 - - 
zomereik 0,01 0,18*** - 0,09* - 

Am. eik -0,15 - - -0,07 - 
overige lbs. 0,15* - 0,10 -0,02 0,18* 
      

naaldbomen - - 0,07 - - 
Cors. den - - - - - 
grove den - - 0,11* - - 

significantie: *= p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001 , - : niet van toepassing 
 
 
4.1.5 Beïnvloedende factoren - niet opgevolgd bij de kroonbeoordeling 
 
4.1.5.1 Weersomstandigheden (bron: maandberichten KMI) 
 
Het najaar van 2004 en de winter 2004-2005 werden gekenmerkt door vrij normale weersomstandigheden. Het 
voorjaar van 2005 was tamelijk droog. De regionale neerslaggemiddelden lagen vooral in maart onder de 
normale waarden. April was warmer dan normaal, maar het neerslagtotaal week niet af van het lange 
termijngemiddelde. Mei kende normale gemiddelden qua temperatuur en neerslag. Aan het einde van de maand 
werden hoge temperaturen genoteerd. In Ukkel waren er 4 zomerse dagen met max. temp. ≥ 25°C (normaal 1,7 
d.), waarvan één tropische, met max. temp. ≥ 30°C (normaal 0,1 d.). Op 27/5 werd in Ukkel een temperatuur van 
31,7°C genoteerd. Dit was de derde hoogste mei-temperatuur sedert het begin van de waarnemingen in dit KMI-
station. 
 
Ook in juni werden er zeer hoge temperaturen waargenomen. Vooral in de tweede helft van de maand was er 
veel zon. De gemiddelde temperatuur bedroeg in Ukkel 18,3°C (normaal 15,5°C). Er werden 12 zomerdagen 
geregistreerd (normaal 4,6 d.), waarvan 4 tropische dagen (normaal 0,6 d.). De streekgemiddelden van de 
neerslag waren lager dan de normalen. Juni 2003 was een nog warmere maand. Sedert het begin van de 
waarnemingen in 1833 kwamen slechts 3 warmere junimaanden voor. 
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Juli werd een natte zomermaand. De temperaturen bleven normaal maar het neerslagtotaal was uitzonderlijk 
groot. Het aantal zomerse dagen was in Ukkel groter dan gemiddeld (11, normaal 6,6 d.) maar er was geen 
enkele tropische dag (normaal 1,6 d.). 
Ook augustus was gewoon qua temperatuur. Er waren slechts 4 zomerdagen (normaal 5,9 d.), waarvan één 
tropische dag (normaal 0,8 d.). In tegenstelling tot juli kende augustus normale neerslaghoeveelheden. 
 
Het aantal zomerse dagen was zelfs groter in september dan in augustus. De eerste maand van de 
meteorologische herfst was uitzonderlijk zacht. Te Ukkel was de gemiddelde temperatuur 16,6°C (normaal 
14,6°C). Er waren 5 zomerse dagen (normaal 2,2 d.). De streekgemiddelden van de neerslag waren lager dan de 
normalen. 
 
In bijlage wordt de balans van de maandelijkse neerslagtotalen voor een aantal KMI-stations sedert 1995 
weergegeven (bron: maandberichten KMI). Negatieve waarden geven een neerslagtekort aan, positieve waarden 
een neerslagoverschot. De balans van de gemiddelde temperaturen ten opzichte van de lange 
termijngemiddelden wordt eveneens weergegeven. Bij negatieve waarden ligt het cijfer onder het lange 
termijngemiddelde, bij positieve waarden erboven. 
Uit de tabellen blijkt dat in 6 van de 19 opgesomde KMI-stations er in de periode april-september een 
neerslagtekort was. Er is een duidelijk regionaal verschil. In het westen van Vlaanderen is er in de meeste 
weerstations een neerslagoverschot. De stations in de Limburgse Kempen vertonen een neerslagtekort. 
De laatste jaren waren er vooral neerslagtekorten in de periode 1995-1997 en in 1999 en 2003. Er viel veel meer 
neerslag tijdens het vegetatieseizoen van 1998 en 2001. Ook in 2000 viel er meer neerslag, maar dan vooral in 
het centrum en het oosten van Vlaanderen. In geen enkel weerstation lag de gemiddelde temperatuur voor het 
volledige vegetatieseizoen onder de lange termijngemiddelden. Dit was sedert 1995 enkel in 1996 in 
verschillende stations het geval. 
 
Uit het overzicht blijkt dat 2005 geen uitzonderlijk jaar was. De temperaturen waren alleen in juni uitzonderlijk 
hoog. De daaropvolgende maanden bleven echter normaal. Juli was zelfs een natte maand. Toch werd in enkele 
meetstations in de Kempen een neerslagtekort gedurende het vegetatieseizoen genoteerd.  
 
 
4.1.5.2 Luchtverontreiniging 
 
In het meetnet voor de intensieve monitoring van het bosecosysteem (Level II-meetnet) wordt de depositie van 
verontreinigende stoffen opgevolgd. De meetresultaten van vijf proefvlakken in 2004 worden beschreven in het 
rapport ‘Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest’ (IBW.Bb.R.2005.012, technisch 
rapport, eindverslag 2005, Genouw, G., Neirynck, J. en Roskams, P.). De depositie nam in 2004 toe in 
vergelijking met het voorgaande jaar. Toch is er op langere termijn een afnemende trend waarneembaar. Op 
Europees niveau behoort Vlaanderen tot de hogere depositieklassen. 
 
De sulfaatdepositie onder bosscherm varieert in de proefvlakken van 16 tot 24 kg S ha-1 jr-1. Gemiddeld bedraagt 
de totale zwaveldepositie 19 kg ha-1 jr-1. De ammoniumdepositie is het hoogst in de dennenbestanden. De 
neerslag varieert van 20 kg onder loofboombestanden tot meer dan 30 kg N ha-1 jr-1 onder dennenbestanden. De 
totale stikstofdepositie varieert van 21 kg tot 37 kg N ha-1 jr-1, met een gemiddelde van 30 kg. 73% van de 
stikstofdepositie komt onder de vorm van ammonium op het bos terecht.  
 
De totale zuurdepositie, uitgedrukt in equivalenten, bedraagt 2540 molc ha-1 jr-1 (eq ha-1 jr-1) tot 4020 molc ha-1 jr-1 
(eq ha-1 jr-1). Het aandeel stikstof bedraagt gemiddeld 64%, het aandeel zwavel 36%. In drie van de vijf gevolgde 
proefvlakken is de depositie hoger dan de korte termijndoelstelling (die in 2002 bereikt moest worden). In twee 
proefvlakken is de depositie al lager dan de middellange termijndoelstelling (te bereiken in 2010). 
 
Tussen 1994 en 2003 daalde de totale potentieel verzurende depositie van gemiddeld 4456 zeq ha-1 jr-1 tot 2482 
zeq ha-1 jr-1 (Dumortier et al., 2005). De stikstofdepositie, berekend bij constante neerslag, evolueerde van 47 kg 
N ha-1 jr-1 naar 28 kg N ha-1 jr-1. 
De kritische last wordt omschreven als de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een 
bepaald ecosysteem zonder dat er - volgens de huidige kennis - schadelijke effecten optreden. De kritische last 
voor stikstof bedraagt 15 kg voor loofbos en 10 kg voor naaldbos. In 2003 lag de depositie in 100% van de 
oppervlakte bos in Vlaanderen boven deze norm. De kritische last verzuring, voor bescherming van de 
plantenwortels tegen aluminiumtoxiciteit, bedraagt 2753 zeq ha-1 jr-1 voor loofbos en 3086 zeq ha-1 jr-1 voor 
naaldbos. In 61% van de bosoppervlakte in Vlaanderen was de depositie in 2003 groter dan de kritische last voor 
verzuring.  
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4.2 Evolutie vitaliteitstoestand 2004-2005 
 
4.2.1 Blad-naaldverlies 
 
4.2.1.1 Algemeen 
 
Aan 1699 gemeenschappelijke bomen werd de kroonbeoordeling twee jaar na elkaar uitgevoerd. Het aandeel 
beschadigde gemeenschappelijke bomen steeg met 1,2%-punten tot 21,5% (tabel 40, figuur 6). Het gemiddeld 
bladverlies bleef echter quasi stabiel (-0,1%-punten) en de mediaan van het bladverlies bleef gelijk (tabel 41). 
Het bladverlies verschilt dan ook niet significant tussen 2004 en 2005. 
 
Het percentage beschadigde bomen stijgt in geringe mate, maar ook het aandeel gezonde bomen neemt toe (van 
14,1% naar 15,5%). Dit betekent dat er minder bomen met licht bladverlies zijn. In 2004 zat 65,6% van de 
bomen in deze risicoklasse, in 2005 was dit 63%. De toename van het percentage beschadigde bomen situeert 
zich vooral in de klasse met matig bladverlies: van 19,8% in 2004 naar 20,6% in 2005. Sterk bladverlies komt in 
de laatste inventaris bij 0,7% van de bomen voor (+0,2%-punten). Van alle gemeenschappelijke bomen stierf 
0,2% in 2005. 
 
De toename van het bladverlies is hoofdzakelijk bij jonge bomen merkbaar. Het aandeel beschadigde bomen 
neemt toe tot 24% (+3,3%-punten). De toename van het bladverlies (gemiddeld 21,8%, +0,9%-punten) is zelfs 
significant.  
 
Bij de oude bomen blijft het aandeel beschadigde exemplaren bijna stabiel op 20,3% (+0,1%-punten) en is er 
zelfs een significante afname van het blad-/naaldverlies tot 21,5% (-0,6%-punten) . 
 
Tabel 40: Evolutie van het aandeel beschadigde bomen in de periode 2004-2005 (gemeenschappelijke bomen) 
 aandeel beschadigde bomen (%) 
 2004 2005 verschil 
totaal 20,3 21,5 1,2 

<60 jaar 20,7 24,0 3,3 
≥60 jaar 20,2 20,3 0,1 

    
loofbomen 22,9 22,7 -0,2 

<60 jaar 23,7 25,1 1,4 
≥ 60 jaar 22,7 21,8 -0,9 

beuk 28,2 19,0 -9,2 
populier 42,5 48,3 5,8 
zomereik 22,5 23,3 0,8 
Amerikaanse eik 14,8 19,7 4,9 
overige loofbomen 15,7 15,1 -0,6 
    
naaldbomen 15,1 19,1 4,0 

<60 jaar 17,1 22,8 5,7 
≥ 60 jaar 13,3 15,6 2,3 

Corsicaanse den 30,3 34,5 4,2 
grove den 10,9 15,0 4,1 
 
 
 
4.2.1.2 Loofbomen 
 
Er wordt een beduidende verbetering van de kroontoestand waargenomen. Het aandeel beschadigde bomen daalt 
weliswaar maar zeer weinig (tot 22,7%, -0,2%-punten), maar het gemiddeld bladverlies daalt significant tot 
21,4% (-0,4%-punten). 
 
Net als bij het algemeen totaal is er een verschil tussen de leeftijdcategorieën. Jonge bomen hebben een 
toenemend bladverlies, maar het verschil is niet significant. Het aandeel beschadigde jonge loofbomen bedraagt 
25,1% (+1,4%-punten) en het gemiddeld bladverlies 20,4% (+0,2%-punten). 
Oude loofbomen vertonen een betere bladbezetting vergeleken met voorgaande inventaris. Het percentage 
beschadigde bomen daalt tot 21,8% (-0,9%-punten). Het bladverlies neemt gemiddeld met 0,7%-punten af en de 
afname tot 21,8% is beduidend. 
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Het aandeel beschadigde oude bomen daalt dankzij de betere kroontoestand van de beuken in de inventaris. De 
beuken vertoonden een ijle bladbezetting in 2004. Het aandeel beschadigde bomen lag toen opvallend hoog. Een 
belangrijke oorzaak was de sterke zaadproductie. In 2005 werd zaadzetting veel minder waargenomen. De 
bladbezetting verbeterde uiterst significant. Het aandeel beschadigde bomen daalt het meest van alle soorten  
(-9,2%-punten; tot 19%). Ook het gemiddeld bladverlies neemt sterk af en bedraagt nog 18,4% (-5%-punten). Na 
een toename van 10% in 2004, daalt de mediaan van het bladverlies opnieuw met 10%. 
 
Ook bij de groep ‘overige loofboomsoorten’ neemt het bladverlies af en verbetert de kroonconditie. Het aandeel 
beschadigde bomen daalt tot 15,1% (-0,6%-punten) en het gemiddeld bladverlies daalt tot 17,9%  
(-1,2%-punten). De afname is beduidend. Alleen bij beuk en de ‘overige loofboomsoorten’ wijzigt de mediaan 
van het bladverlies. 
 
Bij Amerikaanse eik is er een significante toename van het bladverlies. Het percentage beschadigde bomen ligt 
bijna 5%-punten hoger dan in 2004 (19,7%, +4,9%-punten). Het bladverlies neemt significant toe, maar het 
gemiddeld bladverlies blijft lager dan bij zomereik (21,1%, +1,3%-punten). 
 
Zomereik en populier vertonen geen beduidende veranderingen. Het aandeel beschadigde populieren stijgt 
(48,3%, +5,8%-punten) maar de toename van het bladverlies is niet significant (29,8%, +2,6%-punten). 
Zowel het percentage beschadigde zomereiken als het gemiddeld bladverlies stijgen, maar de toename is klein. 
Het aandeel bomen met matig tot sterk bladverlies stijgt tot 23,3% (+0,8%-punten) en het gemiddeld bladverlies 
tot 22,4% (+0,5%-punten). 
 
 
Tabel 41: Evolutie van het percentage blad-of naaldverlies in de periode 2004-2005 (gemeenschappelijke bomen) 
 2004 (%) 2005 (%) verschil (%)1

 gem (sd) mediaan gem (sd) mediaan  
totaal 21,7 (9,5) 20 21,6 (10,8) 20 -0,1 
<60jaar 20,9 (9,3) 20 21,8 (11,2) 20 0,9* 
≥60 jaar 22,1 (9,6) 20 21,5 (10,7) 20 -0,6* 
      
loofbomen 21,8 (10,5) 20 21,4 (11,9) 20 -0,4* 
lfb. <60 jaar 20,2 (11,2) 20 20,4 (13,1) 20 0,2 
lfb. ≥60 jaar 22,5 (10,2) 20 21,8 (11,3) 20 -0,7** 
beuk 23,4 (11,3) 25 18,4 (12,6) 15 -5,0*** 
populier 27,2 (8,7) 25 29,8 (15,7) 25 2,6 
zomereik 21,9 (10,0) 20 22,4 (10,5) 20 0,5 
Amerikaanse eik 19,8 (8,2) 20 21,1 (8,2) 20 1,3** 
overige loofbomen 19,1 (12,0) 20 17,9 (12,9) 15 -1,2* 

      
naaldbomen 21,4 (7,2) 20 22,1 (8,3) 20 0,7* 

nlb. <60 jaar 21,6 (6,4) 20 22,8 (6,8) 20 1,2** 

nlb. ≥60 jaar 21,2 (7,8) 20 21,5 (9,4) 20 0,3 

Corsicaanse den 23,9 (9,3) 20 25,6 (10,3) 25 1,7** 

grove den 20,7 (6,3) 20 21,2 (7,4) 20 0,5 
1 2005-2004, significantie bij Wilcoxon rang test, * =p<0.05,**=p<0.01,***=p<0.001 

 
 
 
4.2.1.3 Naaldbomen 
 
Het naaldverlies neemt toe in vergelijking met voorgaande inventaris. Zowel het aandeel beschadigde bomen als 
het gemiddeld naaldverlies zijn toenemend en dit geldt voor alle deelsteekproeven. De wijziging van het 
naaldverlies is alleen bij grove den en het totaal van alle oude naaldbomen niet significant. 
 
Het aandeel beschadigde naaldbomen neemt met 4%-punten toe en bedraagt nu 19,1%. De toename van het 
gemiddeld naaldverlies bedraagt slechts 0,7%-punten (tot 22,1%) maar is toch significant.  
 
De verschuiving is het grootst bij de jonge naaldbomen. Het aandeel beschadigde jonge naaldbomen stijgt met 
5,7%-punten tot 22,8%. Het naaldverlies neemt beduidend toe en bedraagt gemiddeld 22,8% (+1,2%-punten). 
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De naaldbomen van minstens 60 jaar vertonen een stabielere toestand. Het percentage beschadigde bomen stijgt 
weliswaar met 2,3%-punten (tot 15,6%) maar het gemiddeld bladverlies wijzigt slechts met 0,3%-punten 
(toename tot 21,5%). 
 
De duidelijkste wijziging op soortniveau is er voor Corsicaanse den. Beide dennensoorten vertonen een 
gelijkmatige toename van het aandeel beschadigde bomen, maar Corsicaanse den is de enige naaldboomsoort 
waarbij er ook een significante toename van het naaldverlies is.  
 
Het percentage beschadigde Corsicaanse dennen stijgt tot 34,5% (+4,2%-punten) en het gemiddeld naaldverlies 
tot 25,6% (+1,7%-punten). Het is de enige naaldboomsoort met een toenemende mediaan van het naaldverlies. 
 
Bij grove den stijgt het aandeel beschadigde bomen weer tot 15% (+4,1%-punten). Het gemiddeld naaldverlies 
neemt met een halve procent toe en bedraagt 21,2%. 
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Figuur 6: Evolutie van het percentage beschadigde gemeenschappelijke bomen in de periode 2004-2005 
 
 
4.2.1.4 Wijzigingen in blad-of naaldverlies van individuele bomen 
 
Bomen die twee jaar na elkaar beoordeeld worden, kunnen bij de tweede inventaris in een andere 
bladverliesklasse ingedeeld worden. Wanneer dit gebeurt, maakt de boom een zogenaamde ‘klassensprong’. 
Deze sprong is meestal klein, maar kan ook meer dan één klasse bedragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer een boom snel aftakelt en op korte termijn afsterft. 
 
Het beeld van de wijzigingen tussen twee opeenvolgende inventarisatiejaren wordt vervolledigd door het 
aangeven van deze klassensprongen. De verandering van bladverliesklasse van individuele bomen is, na het 
gemiddeld bladverlies (+ mediaan) en het percentage beschadigde bomen, een extra parameter die de evolutie 
van de gezondheidstoestand kan aangeven. 
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Net als voorgaande jaar, bleef meer dan twee derden van de steekproefbomen in dezelfde bladverliesklasse 
(68,6%, tabel 42). Voor het totaal van alle bomen is er weinig verschil tussen de klassensprongen. Er komen iets 
meer bomen in een hogere bladverliesklasse terecht dan omgekeerd. Dit bevestigt de vaststelling dat het aandeel 
beschadigde bomen toeneemt. Er zijn geen bomen die bij de overgang tussen beide inventarissen een sprong van 
drie klassen maken. 
 
Tabel 42: Procentuele verdeling van de klassensprongen tussen 2004 en 2005 
 vitaliteit sterk 

gestegen 
2 klassen lager 

vitaliteit licht 
gestegen 

1 klasse lager 

vitaliteit stabiel 
zelfde blad- of 

naaldverliesklasse

vitaliteit licht 
gedaald 

1 klasse hoger 
vitaliteit sterk gedaald 

2 klassen hoger 

totaal 0,4 15,1 68,6 15,7 0,2 
      
loofbomen 0,5 18,2 64,4 16,6 0,3 
beuk 2,6 34,4 54,3 8,7 0,0 
populier 0 12,6 63,2 23,0 1,2 
zomereik 0 14,2 67,0 18,4 0,4 
Am. eik 0,7 13,4 62,0 23,9 0,0 
overige lfb. 0 19,0 69,6 11,4 0,0 
      
naaldbomen 0 8,8 77,4 13,6 0,2 
Cors.den 0 8,4 77,3 14,3 0 
grove den 0 8,6 77,6 13,6 0,2 
 
Het aandeel bomen dat in dezelfde bladverliesklasse blijft, is hoger bij naaldbomen dan bij loofbomen. Bij de 
naaldbomen is er een eenduidig negatieve evolutie. Zowel bij grove den als bij Corsicaanse den zijn er meer 
bomen die in een hogere naaldverliesklasse terechtkomen dan omgekeerd. Er is bij beide boomsoorten geen 
enkel exemplaar waarvan de kroontoestand sterk verbetert. Bij Corsicaanse den is er geen enkele boom die twee 
klassen hoger terechtkomt. 
 
Voor het totaal van de loofboomsoorten verbetert de toestand. Er zijn meer bomen die in een lagere klasse 
terechtkomen en dus een betere kroonconditie vertonen dan omgekeerd. Het aandeel beschadigde loofbomen 
neemt ook lichtjes af ten opzichte van 2004. 
De verbetering komt er dankzij de gunstige wijziging van de kroonconditie bij beuk en de ‘overige 
loofboomsoorten’. Vooral het aandeel beuken dat een sprong in positieve zin maakt, valt op (34,4%). Het is ook 
de boomsoort met het hoogste percentage bomen dat een sprong van twee klassen vooruit maakt (2,6%). 
 
Bij het vergelijken van de klassensprongen is duidelijk dat populier, zomereik en Amerikaanse eik er op 
achteruit gaan. De negatieve evolutie is het kleinst voor zomereik. 
 
Tabel 43 geeft een overzicht van de klassensprongen voor de totale steekproef, de loofbomen, de naaldbomen, de 
verschillende hoofdboomsoorten  en de ‘overige loofboomsoorten’. In de linkerkolom wordt het aantal bomen in 
de verschillende bladverliesklassen in 2004 weergegeven (referentie 100%). Aan de rechterzijde wordt 
weergegeven welk aandeel hiervan in welke klassen in 2005 werd ingedeeld . 
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Tabel 43: Procentuele spreiding over de verschillende blad- of naaldverliesklassen van de bomen afkomstig uit eenzelfde blad- of 
naaldverliesklasse in 2004 

aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4
klasse 0 239 56,1 43,1 0,8 0,0 0,0
klasse 1 1114 11,0 75,0 14,0 0,0 0,0
klasse 2 337 1,8 39,5 56,6 1,5 0,6
klasse 3 9 0,0 0,0 11,1 66,7 22,2

aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4
klasse0 194 58,8 40,2 1,0 0,0 0,0 klasse0 45 44,4 55,6 0,0 0,0 0,0
klasse 1 686 15,0 69,7 15,3 0,0 0,0 klasse 1 428 4,7 83,4 11,9 0,0 0,0
klasse 2 255 2,4 40,8 54,4 2,0 0,4 klasse 2 82 0,0 35,4 63,4 0,0 1,2
klasse 3 7 0,0 0,0 14,3 57,1 28,6 klasse 3 2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4
klasse0 28 82,1 17,9 0,0 0,0 0,0 klasse0 6 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0
klasse 1 112 38,4 51,8 9,8 0,0 0,0 klasse 1 77 2,6 80,5 16,9 0,0 0,0
klasse 2 54 9,3 44,4 44,4 1,9 0,0 klasse 2 34 0,0 23,5 76,5 0,0 0,0
klasse 3 1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 klasse 3 2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4
klasse 0 2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 klasse0 38 44,7 55,3 0,0 0,0 0,0
klasse 1 48 4,2 66,6 29,2 0,0 0,0 klasse 1 348 4,9 84,2 10,9 0,0 0,0
klasse 2 37 0,0 24,3 62,2 10,8 2,7 klasse 2 47 0,0 42,6 55,3 0,0 2,1
klasse 3 0 - - - - - klasse 3 0 - - - - -

aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4
klasse 0 86 47,7 50,0 2,3 0,0 0,0
klasse 1 328 7,3 76,2 16,5 0,0 0,0
klasse 2 117 0,0 44,4 55,6 0,0 0,0
klasse 3 3 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3

aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4
klasse0 23 30,4 69,6 0,0 0,0 0,0
klasse 1 98 9,2 72,4 18,4 0,0 0,0
klasse 2 21 4,8 47,6 47,6 0,0 0,0
klasse 3 0 - - - - -

aantal klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4
klasse0 55 78,2 21,8 0,0 0,0 0,0
klasse 1 100 25,0 67,0 8,0 0,0 0,0
klasse 2 26 0,0 34,6 65,4 0,0 0,0
klasse 3 3 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3

blad-of naaldverlies-
klasse 2004

blad- of naaldverliesklasse 2005 (%)

bladverliesklasse 2005 (%)

bladverliesklasse 2005 (%)

naaldverliesklasse

naaldverliesklasse 2005 (%)

naaldverliesklasse 2005 (%)

naaldverliesklasse 2005 (%)
2004

bladverliesklasse 2005 (%)

loofbomen

beuk

naaldbomen

Cors.den

grove denpopulier

zomereik

Am. eik

overige lfb.

bladverliesklasse
2004

naaldverliesklasse
2004

bladverliesklasse 2005 (%)

bladverliesklasse
2004

naaldverliesklasse
2004

bladverliesklasse 2005 (%)

totaal

2004

2004

bladverliesklasse
2004

bladverliesklasse

bladverliesklasse
2004

bladverliesklasse

bladverliesklasse 2005 (%)
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4.2.1.5 Evolutie per proefvlak 
 
Wanneer de evolutie per proefvlak bekeken wordt, blijkt ook dat de kroontoestand in 2005 gemiddeld slechter is 
dan in 2004. Veel proefvlakken met beuk doen het beter maar op andere plaatsen is een achteruitgang merkbaar. 
 
Het aandeel beschadigde bomen blijft in 16 proefvlakken gelijk. Het percentage beschadigde bomen neemt af in 
23 locaties maar is toenemend in 33 bestanden (figuur 7). Het aandeel beschadigde bomen stijgt maximaal met 
33%-punten in Bocholt (pv 702, zomereiken aangetast door eikenprocessievlinder). Anderzijds daalt het aandeel 
beschadigde bomen maximaal met 29%-punten in Kapellen (pv 501) en Herselt (pv 612). 
 
Dit zijn de enige proefvlakken waar het aandeel beschadigde bomen met meer dan 25%-punten daalt. Het 
percentage beschadigde bomen neemt ook met meer dan 25%-punten toe in Eksel (pv 906, Amerikaanse eik). 
Een toename met 11 à 25%-punten wordt in 13 proefvlakken waargenomen, een daling met hetzelfde aandeel in 
10 proefvlakken. Er komen maximaal 10% beschadigde bomen bij in 18 proefvlakken. In 11 proefvlakken is er 
een afname met maximaal 10%-punten. 
 
Wat het gemiddeld blad- of naaldverlies betreft, is er niet veel verschil. Het gemiddeld bladverlies blijft in 2 
proefvlakken exact hetzelfde. Het bladverlies neemt toe in 36 proefvlakken en daalt in 34 proefvlakken. 
De toename van het gemiddeld bladverlies bedraagt maximaal 13,4% in Wimmertingen (pv 801, populier). De 
afname is het grootst in Hoeilaart (pv 312, beuk). 
 
Ook het aantal proefvlakken waar er significante wijzigingen vastgesteld worden, laat zien dat er weinig 
verschillen met het voorgaande jaar zijn. In 10 proefvlakken wordt een significante toename van het bladverlies 
waargenomen, terwijl er in 11 proefvlakken een significante daling is. Het valt wel op dat er meer proefvlakken 
zijn waar de afname significant is met een daling van minstens 5%-punten.  
Dit is in volgende proefvlakken het geval: Hoeilaart (-7,7%-punten), Halle (-7,4%-punten), Kluisbergen (-7,3%-
punten), Herselt (-6%-punten), Maarkedal (-5,8%-punten), Wuustwezel (-5,2%-punten) en Putte (-5%-punten). 
Dit zijn allemaal proefvlakken met beuken. 
 
Het verschil in bladverlies wordt als beduidend weerhouden wanneer het minstens 5%-punten bedraagt. Deze 
5%-drempel is ook de beoordelingsprecisie. Het bladverlies neemt significant toe met een verschil van minstens 
5%-punten in volgende proefvlakken: Wimmertingen (+13,4%-punten), Bocholt (+8,7%-punten) en Eksel 
(+5,9%-punten). In Wimmertingen gaat het om een populierenproefvlak, in Bocholt en Eksel betreft het 
respectievelijk zomereik en Amerikaanse eik. Het populierenproefvlak kampt met schimmelaantasting terwijl 
beide eikenproefvlakken in 2005 een hoge graad van insectenaantasting vertoonden. 
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4.2.2 Verkleuring 
 
Uit de resultaten van de inventaris blijkt dat de verkleuring toeneemt, behalve bij Amerikaanse eik en 
Corsicaanse den (tabel 44).  
 
Voor het totaal van alle bomen is er zelfs een verdubbeling. Het aandeel bomen met verkleuringverschijnselen 
stijgt van 3,1% naar 6,2%. 5% van de jonge bomen heeft bladverkleuring (+0,1%-punten) tegenover 6,9% van 
de oude bomen (+4,7%-punten). 
 
De verkleuring neemt zowel bij naaldbomen als loofbomen toe. Vooral bij loofbomen is er meer bladverkleuring 
(7%, +4%-punten). Bij de naaldbomen neemt de verkleuring in mindere mate toe (4,7%, +1,3%-punten). De 
toename is het grootst bij de jonge loofbomen (tot 7,3%, +4,4%-punten). Bij oude loofbomen is het aandeel met 
verkleuring iets kleiner (6,9%, +4%-punten). 
 
Bij de naaldbomen is de toename het grootst bij de oude exemplaren: van 0% naar 6,7%. De substeekproef met 
jonge naaldbomen vertoont zelfs minder verkleuring. 2,3% van de jonge bomen vertoont naaldverkleuring (-
4,9%-punten). 
 
In 2004 was er ongeveer even veel verkleuring bij loofbomen als bij naaldbomen. In 2005 werd er meer 
verkleuring bij de loofbomen gezien. 
 
Tabel 44: Evolutie van het aandeel abnormaal verkleurde bomen in de periode 2004-2005 
 aandeel abnormaal verkleurde bomen 
 2004 2005 verschil 
totaal 3,1 6,2 3,1 

<60 jaar 4,9 5,0 0,1 
≥60 jaar 2,2 6,9 4,7 

    
loofbomen 3,0 7,0 4,0 

<60 jaar 2,9 7,3 4,4 
≥ 60 jaar 2,9 6,9 4,0 

beuk 6,7 13,8 7,1 
populier 1,2 10,5 9,3 
zomereik 1,9 5,9 4,0 
Amerikaanse eik 0,7 0,7 - 
overige loofbomen 4,9 6,5 1,6 
    
naaldbomen 3,4 4,7 1,3 

<60 jaar 7,2 2,3 -4,9 
≥ 60 jaar 0,0 6,7 6,7 

Corsicaanse den 5,9 1,7 -4,2 
grove den 2,8 5,5 2,7 
 
De verkleuring neemt het meest toe voor populier (10,5%, +9,3%-punten). Het aandeel gemeenschappelijke 
bomen met verkleuring is het hoogst bij beuk (13,8%, +7,1%-punten). Bij zomereik en de groep overige 
loofboomsoorten is de toename kleiner (resp. 5,9%, +4%-punten en 6,5%, +1,6%-punten). Het aandeel 
Amerikaanse eiken met abnormale verkleuring blijft gelijk en quasi nihil (0,7%). 
 
Er zijn opnieuw meer grove dennen dan Corsicaanse dennen met verkleuring. Terwijl het aandeel grove dennen 
met naaldverkleuring toeneemt tot 5,5% (+2,7%-punten), neemt het aandeel Corsicaanse dennen met verkleuring 
af tot 1,7% (-4,2%-punten). 
 
In 2005 werd de beoordelingsmethodiek licht gewijzigd. Verbruining van naalden en bladeren werd voor het 
eerst als verkleuring aanzien. Verdorde bladeren werden vroeger bij het bladverlies gerekend. Wellicht zorgt 
deze wijziging voor een toename van het toegekende percentage bladverkleuring. 
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4.2.3 Statistische analyse van de evolutie 2004-2005 
 
De wijziging van het bladverlies werd getoetst met behulp van een Wilcoxon toets voor gepaarde waarnemingen 
(tabel 41). Heel wat verschillen in blad- of naaldverlies zijn significant. Het globaal verschil voor alle 
steekproefbomen samen is dat echter niet. 
 
Het bladverlies verschilt niet significant voor het totaal van alle bomen, maar er is wel een significante toename 
bij de jonge bomen en een significante afname bij de oude bomen. 
 
Onder de loofboomsoorten is er een uiterst significante daling van het bladverlies bij beuk. Bij Amerikaanse eik 
neemt het bladverlies beduidend toe en bij de groep ‘overige loofboomsoorten’ is er een significante afname. 
Zomereik en populier vertonen een niet significante toename van het bladverlies. De oude beuken hebben een 
belangrijk aandeel in de significante afname van het bladverlies van oude loofbomen. Ook het totaal van alle 
loofbomen vertoont een significante daling van het bladverlies.  
 
Net als voorgaande jaar is er geen significant verschil bij grove den.  Corsicaanse den vertoont eveneens een 
toename van het naaldverlies, maar deze is wel significant. Ook de toename van het naaldverlies bij jonge 
naaldbomen en het totaal van alle naaldbomen is beduidend. 
 
 
Betrouwbaarheidsintervallen 
 
De Wilcoxon-toets wordt gebruikt voor het aangeven van significante verschillen in blad-/naaldverlies. Daarbij 
wordt uitgegaan van het toegekend percentage blad- of naaldverlies per boom. 
 
Door het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen kunnen ook de verschillen tussen de jaren met betrekking 
tot het percentage beschadigde bomen nader bekeken worden. Wanneer de berekende 
betrouwbaarheidsintervallen tussen de jaren overlappen is er geen beduidend verschil. 
 
Aan de hand van de berekende betrouwbaarheidsintervallen blijkt dat het aandeel beschadigde bomen alleen bij 
beuk significant verandert. Wat verkleuring betreft, worden er meer beduidende verschillen waargenomen. Het 
percentage bomen met abnormale verkleuring stijgt significant voor beuk, populier en zomereik. Bij de andere 
soorten is er geen significante verandering. Het aandeel bomen met verkleuring neemt ook significant toe voor 
het geheel van alle bomen, het totaal van de oude bomen, alle deelsteekproeven met loofbomen (totaal, jong, 
oud) en de oude naaldbomen. Bij de jonge naaldbomen is er een significante afname van de verkleuring. 
 
Ook de evolutie van de aantastinggraad door insecten of schimmels kan op deze manier onderzocht worden. Uit 
de betrouwbaarheidsintervallen van het aandeel bomen met matige tot sterke vraat (klasse 2-3) blijkt dat er 
alleen bij Amerikaanse eik sprake is van een significante wijziging. Het aandeel Amerikaanse eiken met matige 
tot zware insectenaantasting neemt beduidend toe. 
 
Op het vlak van schimmelaantasting zijn er meer beduidende verschillen. Alleen voor populier, Corsicaanse den 
en de groep ‘overige loofboomsoorten’ wijzigt het aandeel bomen met schimmelaantasting niet significant. Ook 
wat het geheel van de jonge loofbomen betreft, is dit niet het geval. Alleen bij beuk en Amerikaanse eik is er 
sprake van een significante afname. De overige substeekproeven vertonen een beduidende toename van 
schimmelaantasting.  
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4.3 Evolutie 2003-2005 (gemeenschappelijke bomen) 
 
Van de 1728 steekproefbomen zijn er 1656 die drie jaar na elkaar beoordeeld werden. Deze subset met 96% van 
de steekproefbomen vertoont een toename van het bladverlies. Het aandeel beschadigde bomen stijgt van 18,8% 
in 2003 over 20,3% in 2004 tot 21% in 2005. Het verloop per bladverliesklasse wordt in figuur 8 weergegeven. 
Het gemiddeld bladverlies evolueert van 20,3% in 2003 over 21,6% in 2004 naar 21,4% in 2005. 
 
Na de achteruitgang van de kroonconditie in 2004 is de toestand in 2005 min of meer stabiel gebleven. Tussen 
2003 en 2004 nam zowel het gemiddeld bladverlies als het aandeel beschadigde bomen toe. Tussen 2004 en 
2005 was er alleen een kleine toename van het aandeel beschadigde bomen. Het gemiddeld bladverlies daalt, 
maar de afname is niet significant (tabel 45). De kroontoestand blijft duidelijk slechter dan in 2003. Vergeleken 
met 2003 is het bladverlies significant toegenomen en ook het aandeel beschadigde bomen overtreft het cijfer 
van toen. 
 
Het verloop is gelijkaardig bij de loofbomen. Een toename van het bladverlies tussen 2003 en 2004 werd 
gevolgd door een kleinere afname. Zodoende blijft het aandeel beschadigde bomen en het gemiddeld bladverlies 
boven het niveau van 2003. Het percentage beschadigde bomen stijgt van 17,3% in 2003 naar 22,7% in 2004, 
waarna het weer daalt tot 21,8%. De verschillen in bladverlies zijn telkens significant. 
 
De evolutie van het naaldverlies verloopt net andersom. Tussen 2003 en 2004 verbetert de kroontoestand, 
waarna er opnieuw een lichte achteruitgang merkbaar is. Het aandeel beschadigde bomen zakt van 21,7% naar 
15,2% en neemt daarna weer toe tot 19,2%. Het naaldverlies verschilt significant tussen 2003 en 2004 en tussen 
2004 en 2005, maar voor de totale periode (2003-2005) is er geen beduidend verschil. 
 
Tabel 45: Verschil in gemiddeld bladverlies (%) in de periode 2003-2005 
 2003-2004 2004-2005 2003-2005 
totaal 
 
loofbomen 
beuk 
populier 
zomereik 
Amerikaanse eik 
overige loofbomen 
 
naaldbomen 
Corsicaanse den 
grove den 

1,3*** 
 

2,6*** 

8,6*** 

-0,4 

1,1*** 
2,6*** 

1,5** 
 

-1,3*** 
-4,0*** 
-0,5 

-0,2 

 
-0,7* 

-5,0*** 

0,0 
0,5 

1,3** 

-1,3* 

 
0,7* 

1,8*** 

0,5 

1,1*** 

 
1,9*** 

3,6*** 

-0,4 

1,6*** 

3,9*** 
0,2 

 
-0,6 

-2,2** 

0,0 

2004-2003, 2005-2004, 2005-2003, significantie bij Wilcoxon rang test, *p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 
 
Beuk vertoont grote schommelingen ten gevolge van de sterke zaadzetting in 2004. Het aandeel beschadigde 
bomen bedraagt 6,2% in 2003, 28,5% in 2004 en 19,1% in 2005. Het bladverlies wijzigt telkens significant. Ten 
opzichte van 2003 ligt het bladverlies in 2005 nog steeds beduidend hoger. 
Het aandeel beschadigde populieren schommelt rond de 50%. De kroontoestand is in 2004 en 2005 iets beter 
dan in 2003. Het gemiddeld bladverlies varieert slechts weinig en er zijn geen significante verschillen. 
Bij zomereik is er een toename van het bladverlies tussen 2003 en 2004. De laatste twee inventarissen geven 
geen significante verschillen aan. Het bladverlies blijft in 2005 wel beduidend hoger dan in 2003. Het aandeel 
beschadigde bomen steeg van 19,5% in 2003 over 22,2% in 2004 naar 22,6% in 2005. 
Het aandeel Amerikaanse eiken in de bladverliesklassen 2-4 was in 2003 zeer laag. In 2004 en 2005 nam het 
gemiddeld bladverlies jaarlijks toe. Het aandeel beschadigde bomen steeg van 13,4% in 2003 naar 14,8% in 
2004 en bedroeg in 2005 19,7%. De verschillen in bladverlies zijn telkens beduidend. 
Bij de groep ‘overige loofboomsoorten’ was er een toename van het bladverlies in 2004, maar kwam er achteraf 
een herstel. Tussen 2003 en 2005 is er geen significant verschil. 
 
Net als bij beuk en Amerikaanse eik zijn alle verschillen in naaldverlies beduidend bij Corsicaanse den. Er was 
een beduidende verbetering van de kroontoestand in 2004 die opnieuw gevolgd werd door een toename van het 
naaldverlies in 2005. Zowel het aandeel beschadigde bomen als het gemiddeld naaldverlies blijven in 2005 lager 
dan in 2003. Het aandeel beschadigde bomen bedroeg in 2003 46,6%, in 2004 30,2% en in 2005 35,3%. 
Bij grove den blijft het naaldverlies vrij stabiel. Het aandeel beschadigde bomen daalt van 15,2% in 2003 naar 
11% in 2004 en neemt daarna weer toe tot 14,9%. Geen enkel verschil in naaldverlies is beduidend. 
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Figuur 8: Procentuele verdeling per blad- of naaldverliesklasse voor de gemeenschappelijke bomen in de periode 2003-2005 
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4.4 Evolutie 1987-2005 (volledige steekproef) 
 
Het verloop van de kroontoestand over de volledige inventarisatieperiode kan nagegaan worden aan de hand van 
het percentage beschadigde bomen per jaar (figuur 9) en het gemiddeld bladverlies per jaar (figuur 10). Omdat er 
te weinig steekproefbomen zijn die gedurende de ganse periode in de steekproef zaten, wordt geen gebruik 
gemaakt van de set gemeenschappelijke bomen. Voor de periode 1987-2001 wordt de dataset gebruikt die 
opgemaakt werd voor de beschrijvende trendanalyse ’87-’01 (Sioen, Quataert & Roskams, 2005). De gegevens 
van de periode 2002-2005 worden uit de aparte datasets voor die jaren gehaald. 
 
Het aandeel beschadigde bomen stijgt net als in 2004 in lichte mate. Het gemiddeld bladverlies vertoont een 
lichte afname. Het valt op dat zowel het percentage beschadigde bomen als het gemiddeld bladverlies de laatste 
jaren stabieler verloopt dan in de jaren ’90. Vooral in de eerste helft van de jaren ’90 was de toename van het 
blad- en naaldverlies opvallend. De laatste vijf jaar schommelt het aandeel beschadigde bomen tussen 20% en 
22%. Het gemiddeld bladverlies varieert tussen 21% en 22%. 
 
Door de toename van het aandeel beschadigde naaldbomen en de afname van het percentage beschadigde 
loofbomen, komen de curven van het aandeel beschadigde loof- en naaldbomen weer dichter bij elkaar.  
Net als in 2004 blijft het aandeel beschadigde loofbomen een stuk hoger dan bij de naaldbomen. Ondanks de 
toename blijft het aandeel beschadigde naaldbomen lager dan in de periode 1999-2003. 
Het aandeel beschadigde loofbomen daalt maar blijft hoger dan in 2002 en 2003. Het aandeel ligt meer in de lijn 
van de resultaten in de periode 1999-2001. Na 1993 bleef het aandeel bomen in de bladverliesklassen 2-4 alleen 
in de jaren 2002 en 2003 onder de 20%. 
 
Het verschil tussen het gemiddeld naaldverlies en het gemiddeld bladverlies blijft klein. Het gemiddeld 
naaldverlies is weer iets hoger dan het gemiddeld bladverlies. Dit was de laatste tien jaar bijna jaarlijks het geval. 
Alleen in 2004 lag het gemiddeld bladverlies hoger. Dit was een jaar met een uitzonderlijk hoge zaadproductie 
bij beuk en dus ook een geringe bladbezetting. 
 
De beukenzaadjaren 1995 en 2004 zijn herkenbaar aan de pieken in het bladverlies. Zowel het aandeel 
beschadigde bomen als het gemiddeld bladverlies zijn die jaren opvallend hoog. Net als in 1996 is er in 2005, 
een jaar na de piek, een opvallende terugval. De mastjaren 2000 en 2002 zijn minder herkenbaar in de 
overzichtsgrafieken. 1987 en 1991 waren geen uitzonderlijke zaadjaren maar kenden wel een hoog bladverlies. 
 
Populier vertoont de laatste drie jaar een vrij stabiel verloop. Het aandeel beschadigde bomen blijft weliswaar 
bijzonder hoog en het gemiddeld bladverlies was nooit zo groot (29,3% in 2005). 
 
De kroontoestand van de zomereiken blijkt de laatste tien jaar stabieler dan in de beginperiode van de inventaris. 
Het aandeel beschadigde bomen en het gemiddeld bladverlies stegen sinds 2002 weer jaarlijks maar de toename 
is beperkt. Het hoogste percentage beschadigde eiken kwam in 1995 voor, gevolgd door 1998. 
 
Net als in de periode ’99-’01 stijgt het bladverlies opnieuw bij Amerikaanse eik. Het bladverlies bereikte pieken 
in 1995-1996 en 2001-2002. Het gemiddeld bladverlies ligt in 2005 al even hoog als in het piekjaar 2001. Het 
aandeel beschadigde bomen is lager dan toen en blijft nog net onder de 20%. Zowel het aandeel beschadigde 
bomen als het gemiddeld bladverlies vertonen een schommelend verloop.  
 
Het naaldverlies schommelt ook bij Corsicaanse den. Het gemiddeld naaldverlies ligt al jaren hoog en was na 
1993 nooit meer lager dan 23%. In de periode 2002-2003 was het aandeel beschadigde bomen het hoogst. In 
2005 was er opnieuw een toename van het naaldverlies, maar de kroontoestand bleef beter vergeleken met 2002 
en 2003. 
 
Bij de grove den verloopt het gemiddeld naaldverlies zeer stabiel. Het naaldverlies nam tot in 1996 toe, maar 
daarna trad een verbetering op. Het gemiddeld naaldverlies schommelt sindsdien tussen 21% en 23%. Het 
aandeel beschadigde bomen en het gemiddeld naaldverlies stijgen voor het eerst na drie jaren van afname. Het 
aandeel beschadigde bomen blijft lager dan bij de andere hoofdboomsoorten. 
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Figuur 9: Evolutie van het aandeel beschadigde bomen tussen 1987 en 2005 (volledige steekproef) 
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Figuur 10: Evolutie van het gemiddeld blad-/naaldverlies tussen 1987 en 2005 (volledige steekproef) 
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5 Besluit 
 
In 2005 was 21,3% van de steekproefbomen in het bosvitaliteitsmeetnet beschadigd. Het gemiddeld bladverlies 
van alle bomen bedroeg 21,6%. Vier bomen stierven af (0,2%). 
 
Er zijn procentueel gezien meer loofbomen beschadigd: 22,6% van de loofbomen en 19,2% van de naaldbomen 
bevinden zich in bladverliesklassen 2-4. Het gemiddeld naaldverlies (22,1%) ligt echter iets boven het gemiddeld 
bladverlies (21,3%). Wanneer de bomen in twee leeftijdscategorieën ingedeeld worden, waarbij de grens bij 60 
jaar genomen wordt, blijkt dat er weinig significante verschillen in bladverlies zijn. Het duidelijkste verschil is er 
bij Amerikaanse eik, waar jonge bomen beduidend minder bladverlies vertonen. Ook bij zomereik is eenzelfde 
significant verschil merkbaar. Jonge grove dennen vertonen een significant hoger naaldverlies, maar het verschil 
is gemiddeld klein (mediaan gelijk). 
 
Zowel het aandeel beschadigde bomen (45%) als het gemiddeld bladverlies (29%) is het hoogst bij populier, 
gevolgd door Corsicaanse den (35% beschadigd, gemiddeld naaldverlies 26%). Daarna volgen de eiken, waarbij 
de zomereiken gemiddeld meer bladverlies vertonen dan de Amerikaanse eiken. Het aandeel beschadigde bomen 
bedraagt 23% bij zomereik en 19% bij Amerikaanse eik, het gemiddeld bladverlies respectievelijk 22% en 21%. 
Het bladverlies is nog iets kleiner bij beuk (19% beschadigd, gemiddeld bladverlies 18%). Grove den en de 
groep ‘overige loofboomsoorten’ vertonen de beste kroonconditie. Het percentage beschadigde bomen bedraagt 
15% bij grove den (gemiddeld 21%) en 14,5% bij de ‘overige loofboomsoorten’ (gemiddeld 18%). 
 
Het aandeel bomen met abnormale verkleuring bedraagt 6,2%. Verkleuring van de boomkroon wordt het meest 
bij loofbomen waargenomen. 7% van de loofbomen tegenover 4,6% van de naaldbomen vertoont verkleuring. 
Het aandeel bomen met verkleuringverschijnselen is het hoogst bij beuk (14%). 
 
Voor het totaal van alle steekproefbomen verschilt het bladverlies weinig van de voorgaande inventaris. Het 
aandeel beschadigde bomen neemt met 1,2% toe maar het gemiddeld bladverlies blijft quasi stabiel.  
De kroontoestand verbetert opvallend bij beuk. Het aandeel beschadigde bomen daalt met 9%-punten en het 
gemiddeld bladverlies met 5%-punten. Ook bij de groep ‘overige loofboomsoorten’ is er een significante afname 
van het bladverlies. Bij de overige boomsoorten blijft het bladverlies stabiel of verslechtert de kroonconditie. 
De toename van het naaldverlies is het duidelijkst bij Corsicaanse den, maar ook bij Amerikaanse eik wordt een 
significante toename van het bladverlies genoteerd. 
Grove den en populier vertonen een slechtere kroonconditie in vergelijking met 2004, maar de wijziging is niet 
significant. De verschillen in bladverlies zijn het kleinst bij zomereik. 
 
Verkleuring neemt toe, behalve bij Amerikaanse eik en Corsicaanse den. Ook de graad van insecten- en 
schimmelaantasting neemt toe ten opzichte van de vorige inventaris, maar niet bij alle boomsoorten. 
Zowel bij beuk als bij de groep ‘overige loofboomsoorten’ daalt het aandeel bomen met schimmel- of 
insectenaantasting. Bij Amerikaanse eik neemt de omvang van de insectenaantasting significant toe, maar is er 
minder schimmelaantasting. De toename van de insectenaantasting is het grootst bij Amerikaanse eik. De 
toename van schimmelinfecties is het grootst bij zomereik. 
 
De weersomstandigheden gedurende het groeiseizoen waren, met uitzondering van de maand juni, normaal. De 
depositie van verzurende stoffen nam in 2004 toe ten opzichte van 2003, maar dit is hoofdzakelijk te wijten aan 
de lage neerslaghoeveelheid in 2003. De dalende trend van de depositie blijft op langere termijn zichtbaar, maar 
de korte en middellange termijndoelstellingen zijn nog niet overal gehaald. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de kroonconditie in 2005 vrij stabiel bleef. Het naaldverlies nam toe, maar dit 
werd gecompenseerd door een verbetering van de kroontoestand bij enkele loofboomsoorten. De verbetering van 
de kroonconditie was het opvallendst bij beuk. 
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Bijlage 1: Gemeenschappelijke bomen: evolutie aandeel beschadigde bomen per proefvlak en gemiddeld blad- of naaldverlies per proefvlak 
(%; met aanduiding van significante verschillen na testen d.m.v. Wilcoxon signed rank test: 2005-2004, significantie bij Wilcoxon 
rang test, * p<0.05,**p<0.01,***p>0.001) 

proefvlak aandeel beschadigd 
2005

aandeel beschadigd 
2004

verschil aandeel 
beschadigd

gem. bladverlies 
2005

gem. bladverlies 
2004

verschil in gem. 
bladverlies

101 28,6 21,5 7,1 27,9 27,5 0,4
102 16,7 29,2 -12,5 22,3 24 -1,7
103 25 4,2 20,8 22,5 21,9 0,6
104 22,7 22,7 0 21,6 24,3 -2,7*
111 25 45,8 -20,8 24 26,5 -2,5
112 33,4 29,2 4,2 23,1 25,2 -2,1
201 0 0 0 17,1 17,9 -0,8
202 12,5 20,8 -8,3 21,5 22,5 -1
203 33,4 16,7 16,7 26,7 22,5 4,2**
205 8,3 8,3 0 15 15,6 -0,6
206 8,3 0 8,3 18,4 17,1 1,3
207 0 0 0 16,7 15,2 1,5
211 16,7 29,2 -12,5 20 22,3 -2,3
212 0 12,5 -12,5 9,4 16,7 -7,3***
213 33,3 37,5 -4,2 27,5 27,9 -0,4
214 4,2 12,5 -8,3 15,6 21,4 -5,8**
215 4,2 8,4 -4,2 13,3 15,6 -2,3
301 54,2 66,7 -12,5 27,9 30 -2,1
302 4,4 4,4 0 13,7 21,1 -7,4***
303 34,8 13,1 21,7 26,5 24,1 2,4
311 41,7 62,5 -20,8 27,3 30,2 -2,9*
312 20,9 41,7 -20,8 20,6 28,3 -7,7**
402 26,1 17,4 8,7 21,3 20,2 1,1
403 25 12,5 12,5 23,8 22,1 1,7
404 16,7 12,5 4,2 19,6 19,6 0
406 4,2 12,5 -8,3 18,1 20 -1,9
411 12,5 16,7 -4,2 20 20,6 -0,6
412 4,4 13,1 -8,7 20 19,1 0,9
413 0 0 0 14,2 13,8 0,4
414 0 0 0 14,2 14,6 -0,4
415 37,5 45,8 -8,3 27,3 28,1 -0,8
416 54,2 41,7 12,5 28,5 28,1 0,4
501 4,2 33,4 -29,2 19,8 25 -5,2
502 20,8 0 20,8 21,6 21 0,6
504 12,5 0 12,5 21,9 22,1 -0,2
505 16,7 4,2 12,5 22,7 19,4 3,3*
506 4,2 0 4,2 20,2 22,1 -1,9
507 8,3 20,8 -12,5 20 23,5 -3,5**
508 29,2 25 4,2 26,2 25,8 0,4
511 12,5 20,8 -8,3 16,7 21,7 -5*
512 54,2 54,2 0 32,3 31,7 0,6
513 26,1 34,8 -8,7 19,1 24,3 -5,2*
514 41,7 16,7 25 25,6 21,2 4,4**
515 29,2 25 4,2 27,3 24,6 2,7
516 12,5 8,3 4,2 20 18,1 1,9
601 25 37,5 -12,5 24 26,3 -2,3
602 29,2 25 4,2 23,7 23,3 0,4
603 33,3 25 8,3 25,8 25,8 0
604 54,2 29,2 25 29 24,4 4,6**
611 8,3 8,3 0 20,8 18,9 1,9
612 41,7 70,8 -29,1 25,5 31,5 -6**
613 4,2 0 4,2 13,5 11,2 2,3
701 17,4 8,7 8,7 22,2 19,2 3**
702 50 16,7 33,3 28,1 19,4 8,7***
703 29,2 16,7 12,5 24,6 22,1 2,5*
711 20,8 20,8 0 19,5 23,3 -3,8
712 20,8 20,8 0 22,9 20,6 2,3
713 0 0 0 7,3 7,5 -0,2
714 0 8,3 -8,3 8,7 11 -2,3
801 50 37,5 12,5 39 25,6 13,4*
802 12,5 12,5 0 21,9 19 2,9
803 0 0 0 14,3 13,5 0,8
804 12,5 8,3 4,2 19,6 17,3 2,3
805 45,8 33,3 12,5 25,5 24 1,5
811 50 50 0 28,3 28,9 -0,6
812 4,2 0 4,2 16,4 12,9 3,5**
901 29,2 41,7 -12,5 26,1 26,3 -0,2
902 12,5 12,5 0 21,8 23,5 -1,7*
903 8,3 4,1 4,2 21,1 18,8 2,3
904 45,8 41,6 4,2 26,3 24,8 1,5
906 31,9 4,6 27,3 24,1 18,2 5,9***
910 41,6 33,3 8,3 25,2 23,1 2,1  
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Bijlage 2: Afwijking gemiddelde temperatuur en neerslaghoeveelheid ten opzichte van het lange termijn 
gemiddelde in drie KMI weerstations (bron: maandberichten KMI) 
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Bijlage 3: Neerslaghoeveelheden gedurende het vegetatieseizoen in 2005 (mm) 
 

neerslag '05 (mm) april mei juni juli augustus september apr.-sep. 
Middelkerke 80,3 76,8 45,6 126,5 94,3 89,8 513,3 
Knokke-Zwin 55,7 105 38,7 165,7 91,3 44,2 500,6 
Vlamertinge 60,4 87,7 19,6 172,9 81,9 42,1 464,6 
Beitem 49,1 82,2 31,1 165,9 99,3 45,9 473,5 
Moerbeke-Waas 89,4 92,2 50,4 133,2 101 63,9 530,1 
Eeklo 76,9 117,9 42,9 238,2 136,4 42,2 654,5 
Kruishoutem 60 75,4 36,8 129,6 111,1 41,6 454,5 
Geraardsbergen 71,9 69 39,2 145,4 101,3 69,5 496,3 
Stabroek 56,9 82,2 67,1 188,6 96,4 61,4 552,6 
St-Kat-Waver 78,4 86,3 47,9 85,4 64,5 59,4 421,9 
Geel 46,1 53,8 47,7 82,2 51,1 51,9 332,8 
Koersel 39,6 54,8 38 108,5 64,3 44,8 350 
Meeuwen 47,8 62,8 51,4 81,2 98 51,3 392,5 
Lanaken 49,3 43,6 33,7 66,6 73,4 52,2 318,8 
Gorsem 75,2 65,5 42,5 112,7 96,8 62,1 454,8 
Brussegem 46,1 60 53,9 123,5 69,5 74,2 427,2 
Ukkel 86,3 56,2 56,4 82,1 58,3 43,1 382,4 
Rillaar 34,9 42,9 36,7 88,6 66,9 30,2 300,2 
Beauvechain 80,3 76,8 45,6 126,5 94,3 89,8 513,3 
 
Bijlage 4: Afwijking van de totale jaarlijkse neerslaghoeveelheid gedurende het vegetatieseizoen ten opzichte 
van het lange termijngemiddelde sedert 1995 (mm, positief = neerslagoverschot, negatief = neerslagtekort) 
 
neerslag- 
hoeveelheid  

norm 
(mm) 

tot.‘95-
norm 

tot.‘96- 
norm 

tot.‘97- 
norm 

tot.‘98-
norm 

tot.‘99-
norm 

tot.‘00-
norm 

tot.‘01-
norm 

tot.‘02-
norm 

tot.‘03-
norm 

tot.‘04- 
norm 

tot.‘05- 
norm 

Middelkerke 329 37,9 36,9 94,6 99,4 201,8 88,6 174,6 29 -91 -18,7 184,3 
Knokke-Zwin 354 19,8 -0,8 -16,9 130,5 61,3 -145 189,5 35,7 -71,2 64,7 146,6 
Vlamertinge 349 -51,6 7,6 -52,8 64,8 105,6 72,6 248 104,7 -51,4 12,7 115,6 
Beitem 366 -22,7 -33,3 -28,8 26,9 86,9 60,1 120,9 -8,2 -46,1 -3,4 107,5 
Moerbeke-Waas 375 8,1 -63,3 -39 212 104,5 123,3 188,1 89,3 -20,4 100,2 155,1 
Eeklo 410 -19,1 -23,8 -61,7 140,3 -16,2 92,5 226,5 35,5 -38,4 44,2 244,5 
Kruishoutem 415 -106 -20,5 -76,9 63,8 -24,2 42,5 94,7 19,3 -62,7 -62,2 39,5 
Geraardsbergen 397 -65,4 -46,4 -49,5 136,7 59,9 74 129 86,2 -71,3 15,7 99,3 
Stabroek 408 -71,9 -106,8 -28,5 251,1 -55,1 118,9 117 35,6 -101,4 -23,6 134,6 
St-Kat-Waver 395 -55,4 -53,3 -77,6 223,5 -25,9 128,7 129 -23,1 -56,6 50 26,9 
Geel 402 1,6 -50,5 -41,3 232,3 15,7 103,7 167,7 -2,7 -48 52,6 -69,2 
Koersel 424 -62,2 -40,1 84,8 205,8 -5,6 153,5 134,8 39,6 -34,3 68,1 -93 
Meeuwen 452 -169,7 -69,7 -73,1 103,4 -91,1 115,4 38,9 38,4 -112,7 -48 -102 
Lanaken 409 -158,2 -5,5 -48,5 109 18,1 124,8 124 54,3 -62,9 62,4 -16,5 
Gorsem 395 -55,2 -81,9 -36,2 95 -73,9 141,1 69,2 29,7 -71,6 68,5 -76,2 
Brussegem 378 -39,4 35,3 -34 120,5 7,3 90,4 558,1 29 -26,3 96,5 76,8 
Ukkel 400 -79,5 36,5 -46,3 78 -37,7 24,6 171,7 65,8 -88,8 74,4 27,2 
Rillaar 376 -24 13,4 23,3 355,2 -4,5 143 152,7 22,5 -30,7 77 6,4 
Beauvechain 382 -50,7 -36,2 -36,8 141,3 -41,3 53,6 78,3 110,3 -76,7 14,1 -81,8 
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Bijlage 5: Afwijking van de totale neerslaghoeveelheid gedurende de maanden van het vegetatieseizoen 2005 ten 
opzichte van het lange termijngemiddelde (mm, positief=neerslagoverschot, negatief= neerslagtekort) 
 

neerslag’05-LTG april mei juni juli augustus september apr-sep 
Middelkerke 38,3 29,8 -4,4 68,5 30,3 21,8 184,3
Knokke-Zwin 10,7 54 -18,3 108,7 23,3 -31,8 146,6
Vlamertinge 12,4 32,7 -37,4 109,9 24,9 -26,9 115,6
Beitem 3,1 29,2 -26,9 99,9 28,3 -26,1 107,5
Moerbeke Waas 43,4 36,2 -12,6 63,2 30 -5,1 155,1
Eeklo 29,9 60,9 -22,1 161,2 53,4 -38,8 244,5
Kruishoutem 10 15,4 -31,2 50,6 29,1 -34,4 39,5
Geraardsbergen 19,9 10 -25,8 72,4 26,3 -3,5 99,3
Stabroek 10,9 24,2 -2,9 105,6 12,4 -15,6 134,6
St Kat Waver 28,4 23,3 -20,1 11,4 -7,5 -8,6 26,9
Geel -1,9 -7,2 -22,3 4,2 -24,9 -17,1 -69,2
Koersel -7,8 -11,7 -24,4  -21,5 -27,6 -93
Meeuwen -15,4 -13,2 -41 19,5 -21,7 -30,2 -102
Lanaken -2,2 1,8 -18,6 1,2 18 -16,7 -16,5
Gorsem 1,3 -18,4 -37,3 -10,4 0,4 -11,8 -76,2
Brussegem 26,2 7,5 -20,5 42,7 25,8 -4,9 76,8
Ukkel -6,9 -2 -13,1 49,5 -4,5 4,2 27,2
Rillaar 30,3 -3,8 -0,6 22,1 -8,7 -32,9 6,4
Beauvechain -15,1 -16,1 -28,3 17,6 -4,1 -35,8 -81,8
 
 
Bijlage 6: Gemiddelde temperatuur gedurende het vegetatieseizoen. Lange termijngemiddelde en jaarlijkse 
afwijking van dit gemiddelde sinds 1995 (°C, positief = temperatuuroverschot, negatief = tekort) 
 

T gem. 
apr.-sep. (°C) norm afw.  

T95 
afw.  
T96 

afw.  
T97 

afw.  
T98 

afw.  
T99 

afw.  
T00 

afw.  
T01 

afw.  
T02 

afw.  
T03 

afw.  
T04 

afw.  
T05 

Middelkerke 13 1,4 0 1,4 1,4 2,1 1,6 1,2 1,4 2,0 1,7 1,5
Knokke-Zwin 13,6 1,6 0,3 1,4 1,4 2,1 0,35 1,2 1,6 2,2 1,5 2,1
Vlamertinge 13,5 1,8 0,4 1,5 1,6 2,4 1,7 1,4 1,5 2,4 1,6 1,6
Beitem 14 1,6 0,1 1,2 1,1 1,9 1,3 1,1 1,3 2,2 1,4 1,0
Moerbeke-Waas 14 1,3 -0,1 1 1,1 1,9 1,2 1,0 1,2 1,8 1,3 1,2
Eeklo 14,4 1 -0,4 0,7 0,8 1,6 0,9 0,9 1,2 2,0 1,1 1,1
Kruishoutem 14,4 0,9 -0,6 0,5 0,7 1,5 1 0,8 1,0 1,7 1,2 1,2
Geraardsbergen 14,2 1,3 -0,2 0,9 1 1,7 1,3 0,9 1,2 2,2 1,5 1,6
Stabroek 14,2 1,6 0,1 1,1 1,2 2 1,5 1,3 1,5 2,4 1,8 1,8
St-Kat-Waver 14,2 1,7 0,2 1,2 1,3 2,2 1,7 1,3 1,6 2,5 1,7 1,9
Geel 14,2 1,3 -0,3 0,9 1 1,8 1,4 1,0 1,3 2,1 1,3 1,5
Koersel 14,4 1 -0,7 0,4 0,6 1,4 1 0,5 0,6 1,6 0,8 1,1
Meeuwen 14,1 1,3 -0,2 0,8 0,9 1,9 1,4 1,0 1,2 2,0 1,1 1,3
Lanaken - - - - - - - - - - 0,7 1,0
Gorsem 14 1,8 0,1 1,2 1,6 2,4 1,9 1,5 1,7 2,5 1,6 1,8
Brussegem 14,5 0,9 -0,7 0,4 0,5 1,6 0,9 0,4 0,7 1,6 0,8 1,0
Ukkel 14,5 1,1 -0,3 0,8 0,6 1,5 0,9 0,4 0,8 1,9 0,9 1,3
Rillaar 14,1 1,7 0,2 1,2 1,3 2,1 1,6 1,2 1,6 2,6 1,4 1,6
Beauvechain 13,9 1,7 0,4 1,2 1 2 1,3 0,9 1,3 2,4 1,5 1,8
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Bijlage 7: Gemiddelde temperatuur gedurende de maanden van het vegetatieseizoen 2005 verminderd met het 
lange termijngemiddelde (°C, positief = temperatuuroverschot, negatief = tekort) 
 

Temp. ’05 - LTG april mei juni juli augustus september apr.-sep. 
Middelkerke 1,55 1,45 2,45 1,45 0,2 1,8 1,5
Knokke-Zwin 2,4 1,95 2,8 1,55 1,1 3 2,1
Vlamertinge 1,75 1,1 2,9 1,8 0,25 2,05 1,6
Beitem 1,2  2,3 1,15 -0,55 0,8 1,0
Moerbeke Waas 1,3 0,8 2,4 1,3 -0,2 1,35 1,2
Eeklo 1,35 0,65 2,3 1 -0,4 1,7 1,1
Kruishoutem 1,2 0,75 2,15 1,3 -0,2 1,9 1,2
Geraardsbergen 1,9 1,1 2,75 1,3 0,2 2,35 1,6
Stabroek 2,2 1,15 2,9 1,7 0,2 2,45 1,8
St. Kat. Waver 2,1 1,45 2,8 1,95 0,4 2,4 1,9
Geel 1,95 1,25 2,65 1,8 -0,4 2 1,5
Koersel 1,35 0,75 1,9 1,65 -0,75 1,6 1,1
Meeuwen 1,95 1,15 2,15 1,75 -0,65 1,6 1,3
Lanaken 1,65 0,6 2 1,3 -1 1,7 1,0
Gorsem 2 1,8 2,7 2,15 0,1 2,3 1,8
Brussegem 1,3 0,85 2,15 1,1 -0,7 1,55 1,0
Ukkel 1,6 0,7 2,45 1,3 -0,3 1,85 1,3
Rillaar 1,9 1,2 2,7 1,95 0 2,05 1,6
Beauvechain 2,15 1,5 3 1,85 0,1 2,05 1,8
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Forest Condition in Flanders - Results of the level I survey in 2005 
 
 
The crown condition survey in the northern part of Belgium is conducted on 72 plots in a 4x4 km grid. The main 
tree species are Quercus robur and Pinus sylvestris.  
Fagus sylvatica, Quercus rubra, Pinus nigra subsp. laricio and Populus sp. are also well represented. 
 
The share of damaged trees is 21.3%. Discolouration is assessed on 6.2% of the sample trees. 
During the last 10 years the mortality rate fluctuated from 0 to 0.5%. Last year 0.2% of the trees died. Most of 
the dying trees are broadleaves. 
 
Compared to last survey, defoliation increased in conifer stands while the health status of broadleaves remained 
stable. 22.6% of the broadleaves and 19.2% of the conifers show a bad condition. Discolouration increased also 
and is now higher in broadleaves than in conifers, respectively 7% and 4,6%. 
 
Pinus sylvestris remains the species with the best condition (15%). The most severely damaged species is 
Populus with 46.3% of the trees in defoliation classes 2-4. The crown condition of Pinus nigra is still weak, with 
35% of the trees being damaged. The crown condition of Pinus nigra and Quercus rubra showed a significant 
worsening.  
 
Quercus robur (23.2%) has a higher share of damaged trees than Q. rubra (19.4%). Especially young Q. rubra 
trees revealed a lower defoliation. 
 
One year after the mast year 2004, seed production in Fagus sylvatica forests was almost absent. The condition 
of the trees was significantly better than the year before. 18.8% of the trees show moderate to severe leaf loss. 
 
Especially in Quercus rubra stands there was more insect damage compared to the year before. In Quercus 
robur insect damage stayed the same but more trees suffered from Microsphaera alphitoïdes infection. In the 
north eastern part of Flanders, there was a high infestation of  Thaumetopoea processionea in Quercus robur 
trees. In one Level I plot, every sample tree suffered from caterpillar damage and nests were noticed on every 
stem. 
 
In one Populus plot, infection by the fungus Discosporium populeum keeps going on. Dead trees were noticed 
yearly during the last 3 surveys. The infection started after several years of severe Melampsora larici-populina 
infestation. 
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