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Samenvatting

De bosvitaliteitsinventaris in Vlaanderen telde voor 1995 42 proefvlakken met 1008
steekproefbomen, gebaseerd op een 8 x 8 km meetnet. In 1995 werden op basis van een 4 x 4 km
net 30 proefvlakken toegevoegd, met bijna uitsluitend loofboomsoorten. Door het toevoegen van
720 bomen, bestaat de totale steekproefnu uit 72 proefvlakken en 1728 bomen.

Het percentage beschadigde bomen, dit wil zeggen met meer dan 25% blad-/naaldverlies, stijgt
voor de totale steekproef van 22.2% in 1994 tot 33.2% in 1995. Voor de gemeenschappelijke
proefvlakken in 1994 en 1995 steeg het aandeel beschadigde bomen van 22.2% naar 30.6%. Dode
bomen werden in 1995 ni,et in de steekproefaangetroffen.

Het aandeel beschadigde bomen steeg het sterkst bij de loofboomsoorten. Globaal gezien was de
vitaliteitstoestand beter bij naaldbomen dan bij loofbomen.
De Beuk telde het hoogste percentage beschadigde bomen. Dit percentage steeg op één jaar tijd
van 4.8% naar 45.2%. Belangrijke oorzaken van deze toename zijn de droge zomers van 1994 en
1995, de hoge vruchtzetting in 1995 en biotische schadefactoren.
De vitaliteitstoestand van Zomereik en Amerikaanse eik ging ook aanzienlijk achteruit. Veel bomen
die in 1994 licht bladverlies vertoonden, waren in 1995 beschadigd (matig bladverlies).
Alleen voor de Grove den bleef de toestand stabiel ten opzichte van voorgaande jaar. Het
percentage beschadigde jonge Grove dennen «60 jaar) nam wel toe.
Het aandeel beschadigde Corsikaanse dennen nam in alle leeftijdsklassen toe.

Het percentage verkleurde bomen daalde van 11.7% in 1994 naar 10.2% in 1995. Bij de loofbomen
nam het aandeel bomen met meer dan l00/Ó bladverkleuring toe. Bij de naaldboomsoorten kwam
verkleuring minder voor dan in 1994.

Ongunstige weersomstandigheden als droogte en hoge temperaturen kunnen de slechtere
vitaliteitstoestand in 1995 gedeeltelijk verklaren. Aantastingen door insekten en schimmels
daarentegen waren onbelangrijk, uitgezonderd bij de Beuk.
Gedurende de zomermaanden werden in Vlaanderen geregeld hoge ozonconcentraties gemeten.
Hoewel indicatorplanten duidelijk ozonschade vertoonden, is de impact van de hoge concentraties
op de gezondheidstoestand van de bossen onvoldoende gekend.
Algemeen kan de interactie van luchtverontreiniging, ongunstige weersomstandigheden en
natuurlijke stress de oorzaak zijn van de verminderde vitaliteitstoestand.

In 1996 wordt naast de vitaliteitsinventarisatie ook het onderzoek in het level II-bosbodemmeetnet
voortgezet. Supplementair onderzoek wordt uitgevoerd naar ozonschade, eikensterfte en
Sphaeropsis-aantastingen. Net als in 1995 wordt met behulp van een meettoren in één van de level
n proefvlakken de luchtconcentratie van een aantal polluenten (S(h, NOx, NH3 en 0 3) verder
gemeten.



Summary

Until 1994. the forest oondition survey in the Flemish region was based on a 8x8 km-grid. In 1995 30 new plots
were established. with the intention to inclode more broadleaves in the inventory. The selection was based on a 4x4
km grid. In 1995. these trees were assessed fot the fin.1 time.~ sample includes now 72 plots with 1728 trees.

The amount of trees with more than 25% defoliation, increased from 22.2% in 1994 to 33.2% in 1995. No dead
trees were reported. Ifonly the common sample trees of 1994 and 1995 are considered, the share of moderately and
severely defoliated trees increased from 22.2% to 30.6%.

Especially in bl'Oadieaves defoliation and discolowation increased in compari!lOll with the previous year. CODifers
were genera1ly in a better condition than broadleaves.

In '95. beech (Fagus sylmtico) was the most affected species. The amount of damaged trees increased from 4.8% to
45.2%. Drougbt stress during the summers of '94 and '95. very high fiuctification and biotic agents (Apiognomonia
errabunda, Rhynchaelluslag;) were important factors influencing this result.

The condition ofthe Oak species (Quercus robur and Q. rubra) was also less favorable than in the previous years. In
1995 there was lID important shift from slightly defoliated to moderately defoliated trees.

As reganIs the coniferous species, the situation was different for Scots pine (Pillus sylvestris) and Corsican black pine
(Pinus nigra).
In Scots pine the share ofdamaged trees remained slabie. However when age was taken into account, it appeared that
needle loss increased in young trees «60 years).
In Corsican pine damage increased in all age classes. Especially in Corsican pine stands, infection by the fungus
Sphoeropsis sapinea caused dyback of shoots and branches.
In geoeral discoloration was observed less frequently in conifers than in 1994.

Unfavourahle weather conditions during the last summers (high temperature, drougbt) may partly explain the less
favourable forest condition in Flanders in 1995. The occurrence of important insect damage and fungal diseases was
low in most tree species, except in beech. During the summer months several periods with very high ozone levels
occurred. Sensitive plant species. used as indicators, showed symptoms of ozone damage. However it remained
unclear to what extent the forest condition was influenced by these high ozone concentrations. In geoeral the
inleraction betweeo unfavowable weather conditions, natural stress and air pollution might he the cause of the
weakeoing of forests and trees.

In 1996. monitoring of the forest txX>b)'stem in the level ll-plots will continue and research will he carried out on
Sphaerops;s-attack, oak dieback and ozone damage. In 1994 a measuring tower bas been constrncted near one of the
level II~lots. In 1995 the fust measurements of concentrations of air pollutants (SÜz, NOx, NH3 and 03) have been
carried out.
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1. Inleiding

In de maanden juli en augustus 1995 werd de gezondheidstoestand van de bossen in Vlaanderen
voor de negende opeenvolgende keer geïnventariseerd. De vitaliteitsinventarisatie ging van start in
1987, na het invoege treden van de EG verordening n° 3528/86, betreffende de bescherming van de
bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging.

Deze verordening heeft als doel de lidstaten van de Europese Unie te helpen:

* om op grondslag van een gemeenschappelijke methodiek een periodieke inventaris op te maken
van de schade die m~t name door luchtverontreiniging aan de bossen wordt toegebracht;

* het net van waarnemingspunten dat voor het opmaken van deze inventaris nodig is, op een
samenhangende, hannonische wijze aan te leggen ofte vervolledigen.

Meer details over de inventarisatie-methodiek kwamen in de EG verordening n° 1696/87, die een
aantal uitvoeringsbepalingen van verordening n° 3528/86 bevat. Deze bepalingen hebben onder
meer betrekking op de keuze van de steekproefpunten, op de keuze van de in de steekproef op te
nemen bomen en op de beoordelingswijze van de gezondheidstoestand van deze bomen.

Het Europese net van steekproefpunten, gebaseerd op een 16 x 16 km-raster, leverde voor
Vlaanderen slechts 11 meetpunten op. Daarom werd in 1987 een dichter meetnet van 8 x 8 km
uitgewerkt. In 1995 werd een belangrijke uitbreiding van het vitaliteitsmeetnet uitgevoerd, teneinde
een nauwkeuriger beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de loofboomsoorten.

Het doel van de vitaliteitsinventaris is:

* een jaarlijkse beschrijving geven van de globale gezondheidstoestand van de bossen in het
Vlaamse Gewest;

* een beeld geven van de vitaliteitstoestand per boomsoort;

* wijzigingen in de bosgezondheidstoestand ten opzichte van voorgaande jaren vaststellen en, in
de mate van het mogelijke, trachten na te gaan welke factoren hierin een rol spelen.

Naar analogie met de benaming van het Europese meetnet, wordt het netwerk van meetpunten
voor de vitaliteitsbeoordeling in Vlaanderen ook het Level I meetnet genoemd. Naast dit Level I
onderzoek, loopt sedert 1988 in 11 bosgebieden in het Vlaamse Gewest een monitoringprogramma
van het bosecosysteem in relatie tot de luchtverontreiniging. In één van de proefvlakken van dit
level II- ofbosbodemmeetnet, wordt de immissie van verschillende polluenten permanent gemeten.
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2. Meetnet, aantal proefvlakken en steekproetbomen

2.1. De IlÎtbOIIW van het meetnet vóór 1995

Het Europese meetnet bestaat uit een 16 x 16 km netwerk. Door de geringe bosoppervlakte in
Vlaanderen vallen slechts ] 1 snijpunten van dit raster in bosgebied. Daarom werd in 1987 een 8 x 8
km netwerk uitgezet, dat in Vlaanderen 41 punten opleverde, inclusiefde 11 Europese meetpunten
van het 16 x 16 km net. Twee belangrijke boomsoorten, namelijk Corsikaanse den en Amerikaanse
eik, waren onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom werden 5 supplementaire steekproefpunten
toegevoegd, die niet tot het raster behoren. Om diverse redenen (windval, kapping, ...) verdwenen
4 proefVlakken na verloop van tijd uit de steekproef. In 1994 bleven 42 proefVlakken over, met in
totaal 1008 steekproefbómen. Tien van deze punten maken deel uit van het Europese 16 x 16 km
net. Elk proefVlak heeft een nummer, bestaande uit 3 cijfers, waarvan het eerste verwijst naar de
houtvesterij (tabel 1). De laatste twee cijfers bepalen mee het volgnummer van het proefVlak.

Tabel 1. Nummer van de houtvesterijen in Vlaanderen.

Provincie Houtvesterij Nummer
West-Vlaanderen Brugge 1
Oost-Vlaanderen Gent 2
Vlaams Brabant Groenendaal 3

Leuven 4
Antwerpen Antwerpen 5

Turnhout 6
Limburg Bree 7

Hasselt 8
Hechtel 9

In elk van de 42 punten werden 24 bomen geselecteerd. Van deze 1008 bomen waren 55%
naaldboomsoorten en 45% loofboomsoorten (tabel 2). In totaal kwamen 15 boomsoorten in de
steekproef voor. Van de vier naaldboomsoorten was de Grove den (Pimis sylvestris) veruit de
belangrijkste soort, met daarna de Corsikaanse den (Pinus nigra laricio).
De talrijkste vier loofboomsoorten waren: Zomereik (QlIercus robur), populier (Populus hybrides),
Amerikaanse eik (Quercus robra) en Beuk (FagIls sylvatica).
Bij de verwerking van de resultaten van de bosgezondheidsinventaris werden Beuk, populier,
Zomereik, Amerikaanse eik, Grove den en Corsikaanse den afzonderlijk behandeld.

2.2. De uitbreiding van het meetnet in 1995

Om een betere vertegenwoordiging van een aantal boomsoorten in de steekproef en een hogere
betrouwbaarheid van de resultaten te bekomen, werd in 1995 geopteerd voor een uitbreiding van
het aantal proefVlakken in de inventaris.

Op basis van een raster van 4 x 4 km werden 30 bijkomende steekproefpunten geselecteerd. Er
werd geopteerd om het aantal naaldbomen en populieren te beperken. De extra proefVlakken zijn in
loofboombestanden (exclusiefpopulier) aangelegd.
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De houtvesterijen Antwerpen en Leuven kregen het grootste aantal bijkomende proefvlakken (6).
Daarna volgen houtvesterij Gent met vij( Bree met vier. Turnhout met drie en de houtvesterijen
Hasselt, Brugge en Groenendaal met twee nieuwe proefvlakken. In de houtvesterij Hechtel werden
geen nieuwe proefvlakken ingericht.

Net als bij de eerste reeks. werden telkens 24 bomen per proefvlak aangeduid. In totaal zijn dus 720
bomen aan de steekproef toegevoegd. Meer dan de helft van deze bomen zijn Zomereiken. De
tweede belangrijkste soort is Beuk, gevolgd door Amerikaanse eik. Berk, Zwarte els, Gewone es
en Tamme kast~e vertegenwoordigen ieder 3 à4% van de nieuwe bomen in de steekproef In nog
mindere mate werden Wmtereik, Valse acacia en Gewone esdoorn toegevoegd. Het minst
vertegenwoordigd in de uitbreiding zijn Grove den, Grauwe abeel, lork, Zoete kers en populier.

Slechts in 7 van de 30 nieuwe proefvlakken zijn geen Zomereiken aangeduid. De helft van de
bijkomende Zomereiken komen in de houtvesterijen Antwerpen, Turnhout en Bree voor. De Beuk
komt in de proefvlakken van de houtvesterijen Hasselt en Bree niet voor. In de Antwerpse Kempen
is de Beuk wel goed in de steekproefvertegenwoordigd. De grootste diversiteit aan boomsoorten
komt in Oostvlaamse en Vlaamsbrabantse proefvlakken voor (Maarkedal en Zoutleeuw: 5 soorten,
Herent: 6 soorten).

2.J. Het vitaliteitsmeetnet in 1995

De totale steekproef telt 72 proefvlakken en 1728 bomen (tabel 3, figuur 1). Het grootste aantal
proefvlakken situeert zich in de provincies Antwerpen en Limburg (tabel 4).

Tabel 4. Verdeling van het aantal proefvlakken en steekproefbomen volgens Provincie en
Houtvesterij.

Provincie Houtvesterii Aantal proefvlakken Aantal bomen
West-Vlaanderen Brugge 6 144
Oost-Vlaanderen Gent 11 264
Vlaams Brabant Groenendaal 5 120

Leuven 10 240
Antwerpen Antwerpen 13 312

Turnhout 7 168
Limburg Bree 7 168

Hasselt 7 168
Hechtel 6 144

Het totaal aantal bomen bestaat voor 67.3% uit loofbomen en voor 32.7% uit naaldbomen. Vóór
de uitbreiding van het aantal meetpunten waren meer naald- dan loofbomen aanwezig (tabel 2).
Wat betreft de absolute aantallen in de groep naaldbomen blijft de toestand nagenoeg ongewijzigd.
Tengevolge van de 30 bijkomende loofboomproefvlakken, verandert de samenstelling van de groep
loofbomen duidelijk.
De Zomereik wordt met 30.90./0 van de totale steekproefde belangrijkste boomsoort. De Grove den
komt op de tweede plaats met 25.4%. Het aandeel steekproefbomen van Beuk stijgt tot 11.5% van
de totale proef(tabel 2). Door de uitbreiding is het aantal Gewone essen (Frarinus excelsior) hoog
genoeg om de soort vanaf 1995 apart te beschouwen bij de gegevensverwerking.
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Soorten met minder dan 40 bomen in de steekproef worden gegroepeerd in "overige
loofuoomsoorten" of "overige naaldboomsoorten". De groep "overige loofboomsoorten" telt 139
bomen van 10 verschillende boomsoorten, de groep "overige naaldboomsoorten" te)t 6 bomen
behorende tot 2 soorten.

Per provincie zijn de belangrijkste soorten in de steekproef(minimumaantal van 40 ex.):

* West-Vlaanderen:

* Oost-Vlaanderen:

* Vlaams Brabant:

* Antwerpen:

* Limburg:

Grove den (48 ex.), Zomereik (45 ex.)
Zomereik (95 ex.), Grove den (72 ex.), Beuk (53 ex.)
Zomereik (120 ex.), Beuk (64 ex.), Amerikaanse eik (59 ex.),
Grove den (48 ex.)
Zomereik (168 ex.), Grove den (133 ex.), Beuk (75 ex.)
Grove den (138 ex.), Corsikaanse den (108 ex.), Zomereik (106 ex.),
Amerikaanse eik (53 ex.)

Tabel 2. SoortensamensteUing van de steekproef vóór en na de uitbreiding van het aantal
proefvlakken in 1995 (vet: soorten met meer dan 40 bomen in de steekproef).

NlId. IHIIIIII Wet naam Code boomsoort Aantel '94 Aantel '95 Uitbreid/na '95 % 1994 % 1995

Gewone esdoom AcerpseudoplalsnU8 gEd 2 11 +9 02 06
ZWarleels Alnu& glullno&e zEI 7 31 +24 0.7 1.8
GraU'MIels Alnu& incene gEI 1 1 0.1 0.1
RU'MI ber1< 8elula pendula rBe 0 28 +28 0.0 1.6
Z8chIBberk BeIuIe pube8cens zBe 1 1 0.1 0.1
Tamme kastanje Ca/BnM Milva IK 11 33 +22 1.1 1.9
Beuk FIIfIU$ sytmica B 42 198 +156 4.2 11.S
O~es FrlIJt/rIUs 8JCcelsior Es 27 49 +22 2.7 2.8
GraU'MI abeel PopulU8 call6SC8llS gAb 0 2 +2 0.0 0.1
Populier PopVu$ hyllridK Po 99 100 +1 9.8 S.8
Zoete kers Ptvnll& &V/urn bi< 0 1 +1 0.0 0.1
Wintereik 0UeR:u& peIraee we 2 19 +17 0.2 1.1
zomereik QUen:w tobur zE 170 SM +364 16.9 30.9
Amellkaanse elk QWI'ClI$ ruIInI aE 90 143 +S3 8.9 8.3
Valse acacia Rob/nia pseudoacacia vA 0 12 +12 ----M. ---92

Totaal loofbomen 452 1163 +711 44.8 67.3

lOfk Lw sp. jl 4 5 +1 0.4 0.3
Fijnspar Piceaabies Ep 1 1 0.1 0.1
corslkaanse den PinU$ n/gIlI1arlcIo Pc 120 120 11.9 6.9
Oroveden Pinuas~rm Ps 431 439 +S ~ ~

Totaal naaldbomen 556 565 +9 55.2 32.7

AJaemeen tolaIIi Ul08 lnS +720 100.0 100.0



Tabo13. Do 72 proefvlakken VIII het bosvitaliteitsmcetnet in 1995
(CW'Sief: proofvlakkeo toegevoegd in 1995, .; 16 x 16 km net, 0: extra proefvlakken 8 x 8 km net).

Nr. PIN,. HoufvesterlJ Cod. boomsoort

101 Wijlschate Brugge gEd, tK, Es, Po, zE
102 zert<egem Brugge Ps
103 Hertsberge Brugge Ps
104 Zwevezele Brugge zei, Po
111 leper Brugge gEd, zE
112 TOIhout 8nJgge gEd, B, ze. jL

201" Maldegem Gent gEd, Es, zE
202 St. laureins Gent Ps
203 OOsteeido Gent Ps
20S Gontrode Gent tK, B, Es, zE, jl
206 Moertleke Gent Ps
207" Serskamp Gent zE
211 Wortegem-Petegem Gent rBe, zE. vA
212 Klu~ Gent B
213 Maldegem Gent rBe, gAb, bK, zE
214 Maarlcedal Gent gEd, tK, B, Es, zE
215 Ronse Gent rBe, a, aE

301 Steenhu!rel Groenendaal Po
302 Halle Groenendaal zei, gEI, B, Es, we, zE, aE
303 Tervuren Groenendaal B
311 Meise Groenendaal a, gAb, zE
312 Hoeilaarl Groenendaal B

402 Perk leuven Es, zE, aE
403 Averbode leuven Ps
404" Binkom-lubbeek leuven B, zE, aE
406" Deurne leuven Ps
411 Herent Leuven gEd, rBe, a, Po, ze. aE
412 Leuven Leuven Es, zE
413 Lubbeel< Leuven zE,aE
414 Aarschot Leuven aE, vA
415 Tielt-Winge Leuven gEd. Es. zE
416 Zoutleeuw Leuven rBe, tK, Es, zE, aE

S01 Kapellen Antwerpen tK, B, zE, aE, jl, Ps
S02 Brasschaat Antwerpen Ps
S04 Brecht Antwerpen zE
5OS" SChilde Antwerpen Ps
506 OostmaJle Antwerpen Ps
507 Qelegem Antwerpen Ps
S08 Pulle Antwerpen zBe,B,Es,Po,zE,aE,Ep
511 Putte Antwerpen a
512 Schilde Antwerpen a,zE
513 Wuustwezel Antwerpen a. aE
514 Zandhoven Antwerpen zE
515 Zoersel Antwerpen zE
516 Herentals Antwerpen rBe, zE

601 Merl<splas Tumhout zE,aE
602" Beer$e Tumhout Ps
603 Arendonk Tumhout Pc, Ps
604 Rouw Tumhout Po
611 8eefse Tumhout zE
612 H8I'S6/t Turnhout a. wE, zE
613 RaveIs Turnhout tK, zE

701 Houthalen Bree PC,Ps
702 Bocholl Bree ze
703" Opglabbeek Bree Ps
711 Houthalen-Helchteren area rBe, ze
712 Meeuwen-Gruitrode area rBe, zE. aE. vA
713 aocho1t aree zE
714 BochoIt aree zEI

801" Wimmertingen Hasselt Po
802 Zutendaal Hasselt aE,Ps
803" Gellik Hasselt Ps
804 Dilsen Hasselt Ps
805° Dilsen Hasselt aE
811 Genk Hasselt rBe, zE
812 Lanaken Hasselt wE,Ps

901" Ekset Hechtel Pc
902 leopoldsburg Hechtel Ps
903° Eksel Hechtel Pc
904° lommel Hechtel Pc
906" Ekset Hechtel aE
910° 0verpeIt Hechtel Pc

5



Meetnet Bosvitaliteitsinventaris Vlaamse Gewest
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Figuur 1. Meetnet bosvitaliteitsinventaris Vlaamse Gewest. 1

1 Ontwerp figuur: R. Groenemans, FSCC
0'1
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3. Methodiek

J.1. Aanduiden van de proefbomen

Voor de selectie van de bomen in de proefVlakken werd het satellietsysteem toegepast (figuur 2).
Vanuit een centraal punt werden in de vier hoofdwindrichtingen op een afstand van 25 meter van
het punt, telkens de 6 dichtstbij gelegen bomen geselecteerd. Deze bomen zijn overheersend,
heersend of medeheersend. Dit betekent dat de kroon niet onderdrukt is door de omringende
bomen. In enkele proefVlakken werden tengevolge van de beperkte zichtbaarheid van de kronen 24
bomen langs centrale dreven aangeduid. De bomen krijgen een volgnummer, zodat elk jaar dezelfde
exemplaren kunnen beoordeeld worden. Mgestorven bomen of exemplaren die verdwijnen bij een
dunning, worden vervangen.

N
6ex~••• •Ie ...•• •

25m

25m 25m

25m

•

.6ex.
.~.

• •• •
o

Figuur 2. Satellietsysteem voor het aanduiden van 24 steekproefbomen vanuit een centraal punt.

3.2. Jaarlijkse beoordeling

Het belangrijkste criterium bij de vitaliteitsbeoordeling is het blad- of naaldverlies. Voor elke
afzonderlijke boom wordt dit in trappen van 5% geschat. Voor de verwerking van de gegevens
wordt achteraf een indeling in 5 klassen gemaakt: geen, licht, matig en sterk blad-/naaldverlies en
afgestorven (tabel 5).
De blad-/naaldverkleuring wordt onmiddellijk in klassen met dezelfde klassegrenzen ingedeeld
(tabel 5).

Bomen met meer dan 25% blad-/naaldverlies worden als "beschadigd" aanzien (klassen 2-4).
Bomen in de blad-/naaldverliesklassen 0 en 1 worden als "onbeschadigd" beschouwd, waarbij blad
Inaaldverliesklasse 1 als een waarschuwingsklasse kan aanzien worden. Zij vormt de overgang van
gezond naar beschadigd.

Bomen met meer dan 10% blad-/naaldverkleuring worden als verkleurd beschouwd.



8
Tabel 5. Blad~/naaldverlies- en verkleuringsklassen.

Klasse Blad-/naaldverlies Mate van
of blad-/naaldverlies

verkleuring (%) ofverkleuring
0 0-10 geen
1 11-25 licht
2 26-60 matig
3 >60 sterk
4 (100) dood

Voor andere te schatten parameters zoals kroonsterfte en insektenaantasting worden andere
klassegrenzen aangehouden (tabel 6). Verder wordt de eventuele aanwezigheid van schimmels,
waterscheuten, vorstscheuren, slijmuitvloei, exploitatieschade en opgerolde bladeren genoteerd. Bij
naaldbomen wordt het aantal naaldjaargangen bepaald en wordt rekening gehouden met het
mogelijke bloei~ffect bij het bepalen van het naaldverlies. Tenslotte wordt van alle bomen de
boomomtrek op 1.3 meter hoogte gemeten.
Speciale waarnemingen aan de bomen of opmerkingen in verband met het proefvlak worden apart
genoteerd.
De bosvitaliteitsinventarisatie wordt gecoördineerd door het mw en uitgevoerd door verschillende
terreinploegen. Per houtvesterij werken twee technisch beambten van de Vlaamse Gemeenschap
(AMINAL, Afdeling Bos en Groen, Afdeling Natuur) mee aan de jaarlijkse beoordelingen van de
steekproefbomen in de proefvlakken.

Tabel 6. Klassenindeling voor kroonsterfte en insektenaantasting.

Klasse Kroonsterfte (%) Insektenaantasting (%) Mate van kroonsterfte
ofinsektenschade

0 0 0 geen
1 1-10 1-20 licht
2 11-30 21-40 matig
3 >30 >40 sterk
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3.3. VerwericilJg

De waarnemingsformulieren met de vitaliteitsgegevens worden verzameld op het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer. Per proefvlak worden alle gegevens in dBase-bestanden omgezet. Na
validatie volgt de gegevensverwerking met behulp van verschillende software-pakketten (Excel,
Dbase, Statgraphics).

De belangrijkste verwerkingsresultaten zijn:

* gemiddeld blad-/naaldverlies en percentage beschadigde bomen (> 25% blad-/naaldverlies,
klasse 2-4);

* spreiding van de bomen over de verschillende blad-/naaldverliesklassen (indeling in 5 klassen,
indeling in lO%-klassen);

* percentage verkleurde bomen (> 100,10 blad-/naaldverkleuring, klasse 1-4);

* percentage bomen met aantastingen van insekten, schimmels,...

Het totale gegevenspakket, afkomstig van 1728 bomen, wordt tevens opgesplitst in functie van
afzonderlijke resultaten voor:

* naaldbomen en loofbomen;

* leeftijdsgroep jonger dan 60 jaar en ouder dan ofgelijk aan 60 jaar;

* belangrijkste boomsoorten: Beuk, Gewone es, populier, Zomereik, Amerikaanse eik,
Corsikaanse den en Grove den (> 40 bomen in de steekproef);

* verschillende provincies en belangrijkste boomsoorten per provincie (aantal steekproefbomen
per provincie> 40).

Verder worden de resultaten van de inventarisatie in 1995 vergeleken met de inventarisaties
gedurende de voorgaande twee jaren. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal gemeen
schappelijke bomen.

Voor de periode 1994-1995 bedraagt het aantal gemeenschappelijke bomen 1002. Voor de periode
1993-1995 bedraagt het aantal gemeenschappelijke bomen 992.
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4. Resultaten

4.1. Vltaliteitstoest1199S

In 1995 werd geen enkele dode boom in de steekproefaangetroffen. Wel moesten zes Corsikaanse
dennen, die bij een dunning verdwenen, vervangen worden. Aangezien geen enkele boom in blad
lnaaldverliesklasse 4 aangetroffen werd, wordt geen verdere melding van deze klasse gemaakt.
Hetzelfde geldt voor blad-/naaldverkleuringsklasse 4.

4.1.1. Blad-/naaldverlies

4.1.1.1. Totale steekproef

Van de 1728 steekproefbomen werden 1O.90icI in blad-/naaldverliesklasse 0, 55.90icI in klasse 1,
32.6% in klasse 2 en 0.6% in klasse 3 ingedeeld (tabel 7). Het aandeel beschadigde bomen bedraagt
33.2%.
Het gemiddeld blad-/naaldverlies voor de totale steekproefbedraagt 24.4%.
Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat voor de belangrijkste boomsoorten de meeste bomen zich in blad
lnaaldverliesklasse 1 of2 bevinden. Klasse 3 telt zeer weinig bomen.

De grenzen van klasse 2 reiken van 26% tot en met 60% blad-/naaldverlies. De meeste bomen uit
klasse 2 hebben een blad-/naaldverlies dat minder dan 40% bedraagt. Aangezien de ondergrens van
klasse 2 de grens vormt tussen de categorieën "beschadigd" en "niet beschadigd", kan een lichte
verbetering van de vitaliteitstoestand van een groot aantal bomen uit klasse 2 dus een opmerkelijke
vermindering van het aantal beschadigde bomen betekenen (de zogenaamde "klassensprong").

Bij een indeling in 10% bladverliesklassen, blijkt dat de meeste bomen een bladverlies tussen 10%
en 30% vertonen. Van het totaal aantal bomen vertoont slechts 1.8% meer dan 50% bladverlies;
meer dan 40% bladverlies komt voor bij 5.2% van de bomen.

4.1.1.2. Loofboomsoorten

Het gemiddeld bladverlies bij de loofboomsoorten ligt met 24.7% hoger dan het gemiddeld
naaldverlies (23.8%) bij de naaldboomsoorten. Amerikaanse eik en Beuk halen het hoogste
gemiddeld bladverlies, respectievelijk 26.7% en 26.6%. De soort met het laagste gemiddelde is de
es met 20.7%.

Bij de loofbomen bedraagt het aandeel beschadigde bomen 37.6% (tabel 7).
De hoogste scores worden door Beuk (44.4%), Zomereik (42.5%) en Amerikaanse eik (40.6%)
gehaald. Populier en es tellen respectievelijk 290icI en 24.5% beschadigde bomen.
De minder vertegenwoordigde soorten, gegroepeerd in "overige loofboomsoorten" tellen het minst
beschadigde bomen.

Bij een indeling in 10% bladverliesklassen blijkt dat Amerikaanse eik, Zomereik en Beuk
respectievelijk 9.1%, 7.2% en 6.5% bomen met meer dan 40% bladverlies hebben.
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4.1.1.3. Naaldboomsoorten

Van de belangrijkste naaldboomsoorten heeft de Corsikaanse den het hoogste gemiddelde
naaldverlies: 28.3% tegenover 22.6% bij de Grove den.

De groep naaldbomen telt met 24.1% duidelijk een geringer aandeel beschadigde exemplaren dan
de loofboomsoorten. De Grove den telt het laagste percentage beschadigde bomen: 21%. De
zwaarst getroffen soort is de Corsikaanse den met 36.7% beschadigde bomen. 10% van de
Corsikaanse dennen in de steekproefvertonen meer dan 40% naaldverlies.

4.1.1.4. Leeftijd

In de hogere leeftijdsklassen (~ 60 j.) komt normaal gezien een groter aandeel aan beschadigde
bomen voor. Dit geldt in '95 enkel voor de loofbomen.

Vanafeen leeftijd van 60 jaar is 48.3% van de loofbomen beschadigd, onder de 60 jaar 21% (tabel
15 in bijlage). Bij de naaldboomsoorten daarentegen worden in 1995 in beide leeftijdsklassen
nagenoeg evenveel beschadigde bomen vastgesteld. Oude naaldbomen (~ 60 j.) tellen 22.3%
beschadigde exemplaren; jonge naaldbomen « 60 j.) 24.4%. De hoogste scores voor het
naaldverlies komen echter vooral in de hogere leeftijdsklassen voor: 11.1% van de oude
Corsikaanse dennen wordt in naaldverliesklasse 3 genoteerd tegenover 2.4% van de jonge
Corsikaanse dennen. Van de oude Beuken en Zomereiken situeren zich respectievelijk 1% en 0.5%
in klasse 3.
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Tabel 7. Procentuele verdeling per blad-/naaldverliesklasse en verkleuringsklasse in 1995 (volledige
steekproef, 1728 bomen).

BIlcMr11eli Totaal Loolbomen Naaldbomen Beuk Es Populier Zomereik Am. elk CMlrige Ibs. Cors. den Grow den CMlrige nbs.
IdIIsse 0 10.9 14.2 4.2 8.1 24.5 25 12.4 5.6 27.3 1.7 4.8 16.7
1d8s181 55.9 48.2 71.7 47.5 51 46 45.1 53.8 55.4 61.6 74.2 83.3
klasse 2 32.6 37.3 23 43.4 24.5 29 42.1 40.6 17.3 31.7 21 0
klnse3 0.6 0.3 1.1 1 0 0 0.4 0 0 5 0 0
klasse 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IolB.1 100 100 tOO 100 100 tOO tOO 100 100 100 100 100
kt. 2-4 33.2 37.6 24.1 44.4 24.5 29 42.5 40.6 173 36.7 21 0

Verkleuring Totaal Loofbomen Naaldbomen Beuk Es Populier Zomereik Am. eik CMlrige Ibs. Cors den Grow den CMlrige nbs.
klesse 0 89.1 89.1 88.8 76.3 87.8 100 91.2 88.8 92.9 79.2 91.4 100
ktasse 1 8.9 8.5 9.6 13.6 12.2 0 82 10.5 5 18.3 7.3 0
klasse 2 1.4 1.5 1.4 7.1 0 0 0.4 0 0.7 2.5 1.1 0
klasse 3 0.6 0.9 0.2 3 0 0 0.2 0.7 1.4 0 0.2 0
klasse 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
loblal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
kl. 1-4 10.9 10.9 11.2 23.7 12.2 0 8.8 112 7.1 20.8 8.6 0

Populier
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Figuur 3. Procentuele verdeling per blad-/naaldverliesklasse voor enkele belangrijke boomsoorten.
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4.1.1.5. Provincie

Het gemiddeld blad-/naaldverlies en het aandeel beschadigde bomen per provincie werd onderling
vergeleken en geconfronteerd met de resultaten op Vlaams niveau. Het hoogste gemiddelde
bladverlies wordt in de provincie Antwerpen waargenomen (gemiddeld 28.3% blad-/naaldverlies),
de laagste waarde in de provincie Limburg (gemiddeld 21.go/cJ blad-/naaldverlies). Dit resultaat
wordt echter beïnvloed door de verschillende boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling in de
respectievelijke provincies.

Het hoog gemiddelde in de provincie Antwerpen wordt deels veroorzaakt door het groot aandeel
Zomereiken en Beuken en het hoge aantal weinig vitale bomen van deze soorten. Zo bedraagt het
aandeel beschadigde Zomereiken hier 64.3% (tabel 8), dit is 21.8% punten hoger dan gemiddeld in
Vlaanderen. De gemiddelde leeftijd van de eiken ligt met 84 jaar bijna 10 jaar hoger dan het
Vlaamse gemiddelde.

Het lage gemiddelde blad-/naaldverlies in Limburg kan gedeeltelijk verklaard worden door de vele
jonge eiken. Jonge loofbomen waren in Vlaanderen gemiddeld vitaler dan oude soortgenoten. De
gemiddelde leeftijd van de onderzochte eiken in Limburg is 44 jaar, 31 jaar minder dan het Vlaamse
gemiddelde. Het aandeel beschadigde bomen lag bij de Zomereiken in Limburg (23.6%) dan ook
duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde (42.5%).

In Oost-Vlaanderen ligt de gemiddelde leeftijd van de Grove dennen 12 jaar lager dan op Vlaams
niveau (49 jaar). Het aandeel beschadigde Grove dennen ligt 20.7% punten hoger. Op Vlaams
niveau komen in de groep jonge naaldbomen in verhouding ook meer beschadigde exemplaren
voor.
Bij Beuk en Zomereik is het aandeel beschadigde bomen in Oost-Vlaanderen laag, respectievelijk
21.8% en 17.2%. Enkel bij Beuk is de gemiddelde leeftijd (80 jaar) duidelijk lager dan op
gewestelijk niveau (94 jaar). Op Vlaams niveau waren jongere beuken ook opvallend vitaler dan
oude beuken.

In de provincie Vlaams Brabant liggen bij Beuk zowel de gemiddelde leeftijd (103 jaar) als het
aandeel beschadigde bomen (62.5%) duidelijk boven het Vlaamse gemiddelde. Bij Amerikaanse eik
en Grove den situeert het percentage beschadigde bomen zich respectievelijk met 22% punten en
21% punten onder het Vlaamse gemiddelde. De gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse eiken ligt
11 jaar lager dan gemiddeld in Vlaanderen (67 jaar).



14

Tabel 8. Procentuele verdeling per blad-/naaldverliesklasse van de belangrijkste boomsoorten per
provincie.

West-Vlaanderen (6 proeMakken, 144 bomen) Vlaams Brabant (15 proeMakken, 360 bomen)

bladverIleskI. Zomereik Grove den bladverlieskl Beuk Zomereik Am. eik Grove den
klasse 0 11.1 6.3 klasse 0 3.1 3.3 13.6 8.3
klasse 1 51.1 72.9 klasse 1 34.4 52.5 67.8 91.7
klasse 2 37.8 20.8 klasse 2 62.5 44.2 18.6 0
klasse 3 0 0 klasse 3 0 0 0 0
klasse 4 0 0 klasse 4 0 0 0 0
totaal 100 100 totaal 100 100 100 100
kl. 24 37.8 20.8 kl. 24 62.5 44.2 18.6 0

Oost-Vlaanderen (11 proefvlakken, 264 bomen) Limburg (20 proeMakken, 480 bomen)

bladverlieskI. Beuk Zomereik Grove den bladverlieski Zomereik Am. eik Corso den Grove den
klasse 0 11.3 17.9 2.8 klasse 0 34 0 1.9 3.6
klasse 1 66.1 56.8 55.5 klasse 1 42.4 58.5 67.5 n.6
klasse 2 22.6 25.3 41.7 klasse 2 23.6 41.5 27.8 18.8
klasse 3 0 0 0 klasse 3 0 0 2.8 0
klasse 4 0 0 0 klasse 4 0 0 0 0
totaal 100 100 100 totaal 100 100 100 100
kl. 2-4 22.6 25.3 41.7 kl. 24 23.6 41.5 30.6 18.8

Antwerpen (20 proeMakken, 480 bomen) Vlaanderen (72 proeMakken, 1728 bomen)

bladverlieskl. Beuk Zomereik Grove den bladverlieski Beuk Zomereik Am. elk Corso den Grove den
klasse 0 10.7 2.4 5.3 klasse 0 6.1 12.4 5.6 1.7 4.6
klasse 1 45.3 33.5 75.2 klasse 1 47.5 45.1 53.6 61.6 74.2
klasse 2 42.7 62.9 19.5 klasse 2 43.4 42.1 40.6 31.7 21
klasse 3 1.3 1.2 0 klasse 3 1 0.4 0 5 0
klasse 4 0 0 0 klasse 4 0 0 0 0 0
totaal 100 100 100 totaal 100 100 100 100 100
kl. 24 44 64.3 19.5 kl. 2-4 44.4 42.5 40.6 36.7 21

4.1.1.6. Proefvlak

Figuur 4 geeft het percentage beschadigde bomen per proefvlak weer. In 23.6% van de
proefvlakken is meer dan de helft van de steekproefbomen beschadigd.
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4.1.2. Blad-/naaldverkleuring

Het aandeel verkleurde bomen bedraagt 10.9%. Bij naaldbomen (11.2%) ligt dit percentage iets
hoger dan bij loofbomen (1O.9O/C)) (tabel 7). Vooral bij Beuk en Corsikaanse den komt een
belangrijk deel bomen in verkleuringsklasse 1-3 voor. Bijna één op vier Beuken en één op vijf
Corsikaanse dennen vertoont verkleuring. Bij populier wordt geen verkleuring vastgesteld.

Verkleuringsverschijnselen komen bij naaldbomen meer in jonge bestanden voor: bij 12.5% van de
jonge naaldbomen tegenover 4.9O/C) van de oude. Vooral bij Corsikaanse den is het verschil
opmerkelijk. 28.6% van de jonge bomen vertoont meer dan 10% bladverkleuring tegenover slechts
2.8% vanaf60 jaar (tabel 15 in bijlage).
Bij de loofboomsoorten doet zich het tegenovergestelde voor. 15.6% van de oude loofbomen heeft
meer dan 10% bladverkleuring tegen 3.3% van de jonge bomen. Bijna een vierde van de oude
Beuken bevindt zich in verkleuringsklasse 1-3. Op de tweede plaats volgt de Amerikaanse eik met
16.5% verkleurde oude bomen.

Zowel bij naaldbomen als bij loofbomen situeren de bomen met verkleuring zich vooral in
verkleuringsklasse 1. Alleen bij Beuk heeft meer dan 10% van de bomen meer dan 25%
bladverkleuring (tabel 7).

4.1.3. Schadefactoren

4.1.3.1. Insekten

Bij 45.90.10 van de bomen wordt insektenvraat vastgesteld. In de meeste gevallen (37.6%) gaat het
om lichte insektenschade. Bij 7.4% van de bomen wordt matige insektenschade genoteerd. 0.90/0
van de bomen heeft te lijden van zware insektenvraat (tabel 9).

Bij de Beuk komen 44.4% licht aangetaste bomen voor, 8.1% middelmatige aantastingen en 3.5%
ernstige schade. Het betreft hier vooral bladvraat door de Beukenspringkever (Rhynchaenus fagi).
Bij zwaar aangetaste Beuken wordt geelverkleuring van de kronen vastgesteld.

Bij de es komen 30.6% bomen met lichte insektenvraat voor, 8.2% van de bomen vertonen
middelmatige en 4.1% ernstige schade.

Bij de populier komt bij 66% van de bomen lichte schade voor, bij 5% matige schade.

Op de Zomereik komen vele insektensoorten voor, maar toch blijft de schade gering. 68% van de
bomen vertoont lichte aantasting, 7.5% middelmatige en 0.4% zware schade.

Bij de Amerikaanse eik wordt een lager aandeel licht beschadigde exemplaren genoteerd (45.4%).
29.4% van de bomen vertonen echter middelmatige aantasting en 2.8% ernstige schade.

De naaldboomsoorten vertonen in '95 weinig insektenschade: 0.2% van de onderzochte exemplaren
vertoont lichte schade b~i de Grove den. Bij de Corsikaanse den wordt geen insektenschade
vastgesteld.
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4.1.3.2. Schinunels

Schinunelaantastingen werden bij 22.3% van de bomen opgemerkt.

53.6% van de Zomereiken vertoont schimmelaantastingen, waarbij het bijna steeds om aantastingen
van Eikenrneeldauw (Microsphaera a/phitoides) gaat. In de meeste gevallen zijn de aantastingen
van geringe betekenis.

Bij 31.8% van de Beuken worden schimmelaantastingen gemeld. De belangrijkste schimmel is
Apiognomonia errabunda. Nog voor het begin van de zomer werd ten gevolge van deze schimmel
vervroegde bladval bij Beuk waargenomen.

5% van de Corsikaanse dennen vertoont schimmelaantasting. De belangrijkste schimmel bij de
Corsikaanse den is Sphaeropsis sapinea.

4.1.3.3. Andere schadefactoren

4.3% van de bomen vertoont exploitatieschade. Het betreft hier zowel verse als oude, reeds
overgroeide wonden, vooral sleepschade. Vorstscheuren komen bij 12.9% van de lootbomen voor.
Kroonsterfte beperkt zich in de meeste gevallen tot de lichtste graad (1-10% kroonsterfte).
Lootbomen vertonen meer kroonsterfte dan naaldbomen. De kronen van Zomereik en Amerikaanse
eik zijn het meest beschadigd (respectievelijk 20.4% en 18.2% matig tot sterke kroonsterfte).
Waterscheuten worden procentueel het meest bij populier vastgesteld (16%). Slijmuitvloei komt bij
3.4% van de Zomereiken voor.

Tabel 9. Aanwezigheid van herkenbare schadefactoren in 1995 (% aangetaste bomen, volledige
steekproef, 1728 bomen).

Boomsoort AanlIl Inseklensàtade SchImmelaantast. e"Ploitatleschade Vorstscheuren Kroonster1le Waterscheuten SlijmulMoel
licht matlo st«k licht meUo st«k

Beuk 198 44.4 8.1 3.5 31.8 5.6 7.6 55.1 IU 0.0 1.5 0.0
Es 49 30.6 82 4.1 0.0 102 26.5 59.2 8.2 0.0 4.1 00
Populier 100 66.0 M 0.0 1.0 0.0 8.0 46.0 10.0 0.0 16.0 1.0
Zom.....k 534 68.0 7.5 0.4 53.6 6.9 13.3 67.4 18.7 1.7 6.0 3.4
Am. elk 143 45.5 29.4 2.8 4.2 3.5 14.7 69.9 15.4 2.8 3.5 2.1
OIIllIlgelbs. 139 37.4 15.1 0.7 13.7 4.3 15.8 55.4 7.2 0.0 9.4 0.0

Loolboman 1163 55.8 11.0 1.4 32.2 5.5 12.9 62.0 13.4 1.1 6.1 19

Corso den 120 00 00 0.0 5.0 0.0 0.0 10.8 4.2 0.0 0.0 0.0
GrcMtden 439 0.2 0.0 0.0 0.9 2.5 0.0 53.5 3.0 0.5 00 00
OIIllIlgenbs. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NaaldbOmen 565 02 0.0 0.0 1.8 1.9 0.0 44.4 3.2 0.4 0.0 0.0

Totaal 1728 37.6 7.4 0.9 22.3 4.3 8.7 56.3 10.1 0.9 4.1 13
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4.2. Evolutie vitaliteitstoestmul1994-1995

4.2.1. Blad-Inaaldverlies

De verschillende steekproefgrootte in 1994 (lOOS bomen) en 1995 (172S bomen) heeft tot gevolg
dat de inventarisresultaten uit beide jaren niet zomaar met elkaar kunnen vergeleken worden. Om
de evolutie van de vitaliteitstoestand tussen 1994 en 1995 te kunnen onderzoeken, werd daarom
een deelsteekproef samengesteld uit enkel die bomen, die in beide jaren beoordeeld werden. Deze
deelsteekproef wordt "de gemeenschappelijke bomen" genoemd. Concreet betekent dit, dat voor
de vergelijking 1994-I995 enkel de bomen uit het "oude" 8 x S km-net in aanmerking komen.

In de 42 proefvlakken van het 8 x 8 km net werden 6 exemplaren vervangen wegens een
uitgevoerde dunning. Het betrof 6 Corsikaanse dennen die door exemplaren ván dezelfde soort
vervangen werden. Gezien het gemiddeld naaldverlies voor deze bomen op 1% na gelijk is in 1994
en 1995, kunnen de globale resultaten van het 8 x 8 km net vergeleken worden tussen '94 en '95.

Figuur 5 toont hoe, voor de beperkte steekproef van lOOS bomen, het percentage beschadigde
bomen voor de belangrijkste boomsoorten negatief evolueert. Voor deze beperkte steekproef stijgt
het percentage beschadigde bomen van 22.2% naar 30.6%.

Het percentage beschadigde bomen neemt bij alle boomsoorten toe. Het aandeel beschadigde
loofbomen neemt toe van 22.6% tot 38.3%. Het percentage beschadigde naaldbomen stijgt in
mindere mate van 22.00.10 naar 24.3%.

Het aandeel beschadigde Beuken stijgt het sterkst, van 4.S% naar 45.2%.

Ook bij Zomereik en Amerikaanse eik is het aandeel beschadigde bomen gestegen tot meer dan
400.10 (respectievelijk van 28.2% naar 42.9% en van 28.9% naar 50%). De beperkte steekproef
geeft in 1995 wel een hoger aandeel beschadigde Amerikaanse eiken ten opzichte van de totale
steekproef: 50.0% ten opzichte van 40.6%.

Bij de populier is de toename het geringst: van 23.2% beschadigde bomen naar 29.3%.

Enkel bij Grove den blijft het percentage beschadigde exemplaren ongeveer stabiel: van 20.4% naar
21.1%. Het aandeel beschadigde Corsikaanse dennen stijgt van 27.5% naar 36.7%.
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Figuur 5. Evolutie van het percentage beschadigde bomen in de periode 1994-1995 (8 x 8 km net,
1008 bomen).

Andere belangrijke evoluties inzake bladverlies zijn (tabel 15 in bijlage):

* Het percentage beschadigde bomen neemt vooral toe in de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder
(+15.6% punten). In de categorie jonger dan 60 jaar bedraagt de stijging 4.2% punte~

* Een belangrijke toename doet zich alleen bij de oude loofbomen voor (+22.8% punten). Het
percentage oude beschadigde naaldbomen daalt licht (-3% punten). Bij jonge loof- en
naaldbomen stijgt het percentage beschadigde exemplaren respectievelijk met 5.8% punten en
3.6% punten.

* Voor de totale groep loof· en naaldbomen stijgt het aandeel bomen met meer dan 25% blad
/naaldverlies respectievelijk met 15.7% punten en 2.3% punten.

Ten opzichte van 1994 komen veel bomen in een hogere blad-/naaldverliesklasse terecht. Slechts
een klein aantal maakt een sprong van twee klassen. Bijna 60% van de Beuken ging één klasse
achteruit, 4.8% zelfs twee klassen. Bij populier blijft 81.8% van de steekproetbomen in dezelfde
klasse. Populier is daannee de meest stabiele boomsoort qua bladverlies. De minst stabiele soort is
Beuk met slechts 35.10./0 bomen in dezelfde klasse als in 1994.

Tabel 10 toont welke sprongen tussen de blad-/naaldverliesklassen gemaakt worden. Bijna alle
klasse O-Beuken uit '94 komen in '95 in klasse 1 en in mindere mate in klasse 2 terecht. Meer dan de
helft van de Beuken uit klasse 1 zijn in klasse 2 terechtgekomen, en worden dus als "beschadigd"
genoteerd.
Bij Zomereik komt een belangrijke sprong tussen klasse 0 en klasse 1 voor. Bijna de helft van de
klasse O-bomen in '94, is in '95 in waarschuwingsklasse 1 terechtgekomen. Bij de Amerikaanse eik
is dit exact de helft. Bij deze eikensoort komt ook een duidelijke verschuiving van klasse 1 naar
klasse 2 voor, wat het aandeel beschadigde bomen in belangrijke mate doet toenemen.
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Bij de Corsikaanse den zijn iets meer bomen van klasse 2 naar klasse 1 verschoven, dan van 2 naar
3. De toestand evolueerde echter negatiefdoor de belangrijke verschuiving van klasse 1 naar klasse
2 en 3 en van klasse 0 naar klasse 1.
Ook bij de Grove den verschuiven veel klasse O-bomen naar waarschuwingsklasse 1 en worden
14% van de risicobomen (klasse 1) in '95 als beschadigd genoteerd. Er is anderzijds ook een
belangrijke verschuiving van klasse 2 naar klasse 1.

Samenvattend kan gesteld worden dat de vitaliteitstoestand bij nagenoeg alle boomsoorten negatief
geêvolueerd is in de periode 1994-1995. Deze achteruitgang komt vooral tot uiting in een
verschuiving van blad-lnaaldverliesklasse 0 naar klasse 1 en van klasse 1 naar klasse 2. Omgekeerd
wordt bij individuele exemplaren van verschillende boomsoorten ook een verbetering van de
vitaliteitstoestand waargenomen (vooral verschuiving van klasse 2 naar klasse 1).



Tabel 10. Spreiding in blad-/naaldverliesk1assen van de bomen uit eenzelfde klasse in 1994.

Beuk Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse a (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse a 100 7.7 76.9 15.4 a
klasse 1 100 a 44.4 55.6 a
klasse 2 100 a 0 100 0
klasse 3 - - - - -

Populier Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse a 100 85.7 14.3 0 a
klasse 1 100 12.7 74.6 12.7 a
klasse 2 100 0 4.3 95.7 a
klasse 3 - - - - -

Zomereik Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse 0 100 54.5 45.5 0 0
klasse 1 100 9 63.1 27.9 0
klasse 2 100 0 12.5 87.5 0
klasse 3 - - - - -

Am. eik Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse a 100 50 50 0 a
klasse 1 100 0 61.7 38.3 0
klasse 2 100 0 15.4 84.6 0
klasse 3 - - - - -

Overige Ibs. Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse 0 100 36.8 57.9 5.3 0
klasse 1 100 6.9 79.3 13.8 0
klasse 2 100 0 33.3 66.7 a
klasse 3 - - - - -

Totaalloolbomen Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse 0 100 50 45.6 4.4 0
klasse 1 100 6.7 64.9 28.4 0
klasse 2 100 0 11.8 88.2 0
klasse 3 - - - - -

Cors. den Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse a 100 16.7 83.3 a a
klasse 1 100 1.3 77.7 19.7 1.3
klasse 2 100 0 13.3 76.7 10
klasse 3 100 a a 0 100

Grove den Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse 0 100 38.9 61.1 0 0
klasse 1 100 2 84 14 0
klasse 2 100 a 45.5 54.5 0
klasse 3 - - - - -

Totaal naaldbomen Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse a (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse 0 100 35.6 64.4 a 0
klasse 1 100 1.8 82.8 15.1 0.3
klasse 2 100 0 37.8 59.7 2.5
klasse 3 100 0 0 a 100

Totaal Bladverlies 1994 Bladverlies 1995
klasse 0 (%) klasse 1 (%) klasse 2 (%) klasse 3 (%)

klasse 0 100 44.2 53.1 2.7 0
klasse 1 100 3.9 75.2 20.7 0.2
klasse 2 100 a 25.8 72.8 1.4
klasse 3 100 0 0 0 100

21
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4.2.2. Blad-/naaldverkleuring

Het percentage verkleurde bomen neemt licht aften opzichte van 1994. Bij de beperkte steekproef
daalt het aandeel bomen met meer dan lOOit» bladverkleuring van 11.7% naar 10.2%.
De afiJ.ame is het duidelijkst bij de oudere bomen: -3.4% punten bij bomen vanaf 60 jaar; -0.5%
punten bij bomen jonger dan 60 jaar (tabel 15 in bijlage).

De vermindering in bladverkleuring geldt alleen voor naaldbomen. Bij naaldbomen neemt dit met
5% punten aftot 11.1%. Bij loofbomen echter neemt het percentage verkleuring met 2.7% punten
toe tot 9.1%,
De daling is het grootst bij oude naaldbomen: -24.6% punten. Bij oude loofbomen neemt de
verkleuring het meesttoe: +4.901t» punten.

Bij Amerikaanse eik, Corsikaanse den en Beuk neemt het percentage verkleurde bomen toe,
respectievelijk met 11.1% punten, 7.4% punten en 2.4% punten. Zomereik en Grove den kennen
een dalend aandeel verkleurde exemplaren met respectievelijk -0.1% punten en -8.3% punten. Net
als in '94 wordt bij populier geen bladverkleuring waargenomen.

4.3. Evolutie vitaliteitstoestand 1993-1995

Voor de periode 1993-1995 komen in totaal 992 gemeenschappelijke bomen in 42 verschillende
proefvlakken voor. Van deze bomen werd gedurende de drie opeenvolgende jaren de vitaliteit
beoordeeld. Bomen die om één ofandere reden vervangen werden, worden dus niet meegerekend
in deze trendanalyse.

Uit figuur 6 blijkt dat drie jaar lang bij alle boomsoorten het grootste deel van de bomen zich in
blad-/naaldverliesklasse 1bevindt. Op een paar uitzonderingen na daalt het aandeel bomen in klasse
ojaarlijks. Dit is ook zo voor waarschuwingsklasse 1, met uitzondering voor Grove den. De daling
in de klassen 0 en 1 gaat gepaard met een algemene stijging van het aandeel beschadigde bomen in
klasse 2 (26-60% bladverlies). Boven de 60% klassegrens komen alleen bij Corsikaanse den een
aantal bomen voor.

Gezien de brede klassegrens voor beschadigingsklasse 2, is het aangewezen de verschuivingen in
10% blad-/naaldverliesklassen te bekijken (figuur 7). Daaruit blijkt opnieuw een dalende trend in de
klassen 0-10% en 11-20%, en een stijgende trend in de hogere klassen. De meeste beschadigde
bomen bevinden zich duidelijk binnen de 25-40% blad-/naaldverlies. Beschadigde bomen met een
blad-/naaldverlies tussen 41% en 6oolt», die nog steeds tot klasse 2 behoren, komen veel minder
voor. In de hogere schadeklassen (> 60%) komt enkel nog Corsikaanse den voor. In 1995 had
7.9% van de gemeenschappelijke Corsikaanse dennen meer dan 50% naaldverlies. Meer dan 50%
blad-/naaldverlies is voor de andere soorten uitzonderlijk.

Tabel 11 vergelijkt de resultaten van '93, '94 en '95 voor alle bomen, dus niet alleen voor de
gemeenschappelijke exemplaren. Na drie jaar steeg het percentage beschadigde bomen veel sterker
dan het gemiddeld blad-/naaldverlies.
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Tabel 11. Aantal bomen, gemiddeld blad-/naaldverlies en percentage beschadigde bomen in de
periode 1993-1995 (totale steekproef).

Soort Jaar Aantal Gem. blad-/naaldver1ies % Beschadigd

Beuk 1993 42 18.1 4.8
Es 27 - -
Populier 99 17.7 12.1
Zomereik 171 23.7 31
Am. eik 89 22.2 19.1
Corso den 120 22 18.3
Grove den 432 20 14.8
Loofbomen 451 20.7 19.5
Naaldbomen 557 20.4 15.6
Totaal 1008 20.6 17.4

Beuk 1994 42 16.6 4.8
Es 27 - -
Populier 99 20.8 23.2
Zomereik 170 22.8 28.2
Am. eik 90 24.5 28.9
Corso den 120 24 27.5
Grove den 431 21.8 20.4
Loofbomen 452 21.4 22.6
Naaldbomen 556 22.2 21.9
Totaal 1008 21.9 22.2

Beuk 1995 198 26.6 44.4
Es 49 20.7 24.5
Populier 100 22.6 29
Zomereik 534 25.8 42.5
Am. eik 143 26.7 40.6
Corso den 120 28.3 36.7
Grove den 439 22.6 21
Loofbomen 1163 24.7 37.7
Naaldbomen 565 23.8 24.1
Totaal 1728 24.4 33.2

4.4. Evolutie vitaliteitstoestand1987-1995

Figuur 8 geeft het variërend aandeel beschadigde bomen weer, zowel voor het totaal van de
soorten als voor alle soorten afzonderlijk. De weergegeven percentages beschadigde bomen zijn die
uit het 8 x 8 km net. Het betreft niet alleen de gemeenschappelijke bomen in de periode 1987-1995.

De grootste vitaliteitsschommeling vindt plaats bij de Beuk. Net als 1987 en 1991 is 1995 een
piekjaar in percentage beschadigde bomen. Het aandeel beschadigde Zomereiken gaat sinds 1990 in
stijgende lijn. Alleen in 1993 deed zich een tijdelijke verbetering van de gezondheidstoestand voor.
In een periode van zes jaar stijgt het aandeel beschadigde Amerikaanse eiken bijna continu van
1.1% naar 500.10 (uitgebreide steekproef 40.6%). Bij populier tekent zich vanaf 1994 een stijgend
aandeel beschadigde bomen af, maar de toename is minder uitgesproken.
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De toename in percentage beschadigde bomen is het geringst bij de Grove den. Toch is het aandeel
beschadigde exemplaren van deze soort bijna continu gestegen van 3.3% in 1987 tot 21.1% in
1995.
Na een eerste piek in 1989 verbeterde de toestand van de Corsikaanse den in 1990, doch 5 jaar
later bereikt het aandeel beschadigde bomen opnieuw hetzelfde niveau.

Het verloop van het totaal van alle soorten is vooral de laatste jaren opvallend. Op korte tijd wordt
ongeveer een verdubbeling van het percentage beschadigde bomen vastgesteld.

Figuur 8. Evolutie van het percentage beschadigde bomen in de periode 1987-1995 (8 x 8 km net).
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4.5.1. Blad-/naaldverlies

Met behulp van een t-toets wordt naar significante verschillen in gemiddeld blad-/naaldverlies
gezocht. Bij een significantieniveau a.=O.05 blijken Beuk, Zomereik en Amerikaanse eik in '95 een
significant hoger bladverlies te vertonen dan es en populier (tabel 12). Bij de naaldboomsoorten is
het gemiddeld naaldverlies bij Corsikaanse den significant hoger dan bij Grove den. Voor de rest
worden geen significante verschillen in gemiddeld bladverlies tussen boomsoorten waargenomen.
Algemeen is er ook geen significant verschil in gemiddeld blad-/naaldverlies tussen de groep
loofbomen en de groep naaldbomen in de steekproef

Bomen ouder of gelijk aan 60 jaar hebben een significant hoger bladverlies dan bomen jonger dan
60 (27.2% t.O.v. 21.90/Ó, p<O.OOI). Dit resultaat wordt echter bepaald door de loofbomen in de
proef Bij de naaldbomen is het gemiddeld naaldverlies niet significant verschillend. Oude
loofbomen hebben met een gemiddeld bladverlies van 27.6% een significant hoger bladverlies dan
jonge loofbomen (20.1%, p<O.OOI).

Wanneer de resultaten van de vitaliteitsbeoordelingen per provincie vergeleken worden, blijkt het
gemiddeld bladverlies in de provincie Antwerpen significant hoger te liggen dan in de provincies
Limburg en Oost- en West-Vlaanderen. Het blad-/naaldverlies in de provincie Vlaams Brabant ligt
significant hoger dan het gemiddeld blad-/naaldverlies in de provincie Limburg.

Ook per boomsoort kunnen verschillen tussen de provincies waargenomen worden. Significante
verschillen in gemiddeld blad-/naaldverlies betekenen niet noodzakelijk een betere of slechtere
algemene gezondheidstoestand van die soorten in die provincies. De gemiddelde leeftijd van de
steekproefbomen, die van provincie tot provincie verschilt, heeft zeker een invloed. Het effect van
de verschillende beoordelingsteams wordt door middel van trainingscursussen zo gering mogelijk
gehouden, doch valt niet volledig uit te sluiten.

Tabel 13 toont aan dat de meeste significante verschillen voorkomen bij Zomereik en Grove den, de
best vertegenwoordigde soorten in de steekproef De weinige, significante verschillen bij de overige
soorten worden weergegeven in tabel 14.

Tabel 12. Significante verschillen in gemiddeld blad-/naaldverlies tussen de verschillende
boomsoorten in de steekproef(a.=O.05; *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<O.OOI).

Igem. blad/naaldwrlies (%)+ st.afw. - soort A laem. blad/naaldverlies (%) + st.afw. - soort B sion.
'Beuk 26.6 (11.2) Es 20.7 (10.2) ***

Populier 22.6 (10.n **
Zomereik 25.8 (11.9) Es 20.7 (10.2) **

Populier 22.6 (10.n *
Am. eik 26.7 (10.9) Es 20.7 (10.2) ***

PODulier 22.6 (10.n **
Corso den 28.3 (14.3) Grove den 22.6 (7.4) ***
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Tabel 13. Verschillen in gemiddeld blad-/naaldverlies bij Zomereik en Grove den tussen de Vlaamse
provincies onderling en het Vlaamse Gewest (a=O.OS~ *=p<O.OS, **=p<0.01, ***=p<O.OOI).

Zomereik VI. Gew. W.-Vl. O.-Vl. VI. Brab. Antw. Limb.
VI. Gew. - n.s. *** n.s. *** ***

W.-Vl. - * n.s. *** **

O.-VI. . *** *** n.s.
VI. Brab. - *** ***

Antw. - ***

Llmb. -
Gem. bladvertles (st. etw.): VI. Gew.: 25.8% (11.9), WVI.: 24.4% (10.3), O.V1.: 20.9% (9.1),

VI. Brab.: 27.1% (9.8), Antw.: 32.2% (11.7), Limb.: 19.0% (11.7)

Grove den VI. Gew. W.-VI. O.-VI. VI. Brab. Antw. Limb.
VI. Gew. - n.s. *** *** n.s. n.s.
W.-Vl. - * *** n.s. n.s.
O.-Vl. - *** * ***

VI. Brab. - *** ***

Antw. - n.s.
Limb. -

Gem. bladverties (st. atw.): VI. Gew.: 22.6% (7.4), W.V1.: 22.0% (6.4), O.V1.: 25.8% (8.9),
VI. Brab.: 17.7% (3.9), Antw.: 23.3% (7.7), Limb.: 22.2% (6.4)

Tabel 14. Significante verschillen in gemiddeld blad-/naaldverlies bij de overige boomsoorten tussen
de Vlaamse provincies onderling en het Vlaamse Gewest (a=O.05; *=p<0.05, **=p<0.01,
***=p<0.001).

Beuk O.-Vl. Beuk VI. Gew. **
Beuk O.-Vl. Beuk VI. Brab. ***
Beuk O.-Vl. Beuk Antw. *
Beuk VI. Brab. Beuk VI. Gew. *
Am. eik VI. Brab. Am. eik VI. Gew. ***
Am. eik VI. Brab. Am. eik Limb. ***
Beuk: VI. Gew.: 26.6% (11.2), O.VI.: 21.9% (8.8), VI. Brab.: 30.2% (8.7), Antw.: 26.5% (12.5)
Am. eik: VI. Gew.: 26.7% (10.9), VI. Brab.: 21.0% (8.2), Limb.: 27.8% (8.7)

4.5.2. Evolutie vitaliteitstoestand 1994-1995

De resultaten van de 1002 gemeenschappelijke bomen werden aan een t-toets onderworpen. Met
uitzondering van Grove den en populier worden voor alle boomsoorten significante toenames in
blad-/naaldverlies vastgesteld. Ook voor wat betreft de globale groep loofbomen, naaldbomen en
alle steekproefbomen zijn er significante verschillen.

Het gemiddeld blad-/naaldverlies per proefvlak ligt in 1995 significant hoger in 17 van de 42
proefvJakken. In 3 proefvlakken met Grove den en populier daalt het gemiddeld blad-/naaldverlies
significant.

Om gegevensreeksen van bJad-/naaldverkleuring, insektenschade en kroonsterfte te vergelijken,
wordt gebruik. gemaakt van een WiJcoxon test. Deze toets vergelijkt de mediaanwaarde van
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reeksen gegevens. Dit is de waarde waar 500.10 van de gegevens boven en 50% van de gegevens
onder liggeil.

Bij de vergelijking van blad-/naaldverkleuring worden significante verschillen in mediaanwaarde
gevonden voor de groep naaldbomen (mediaan hoger in 1994, p<0.(5) en voor Grove den
afZonderlijk (mediaan hoger in 1994, p<O.OI). Hieruit kan besloten worden dat verkleuring enkel
bij Grove den duidelijk vemûnderde tussen 1994 en 1995.

Insektenschade is in 1995 bij loofbomen significant hoger dan in '94. De mediaanwaarde ligt
significant hoger voor Beuk (p<O.OOI), Amerikaanse eik (p<O.OOI) en Zomereik (p<0.05).

De mediaanwaarde voor·kroonsterfte is voor geen enkele boomsoort significant verschillend. Dit
betekent dat de toestand inzake kroonsterfte stabiel bleef

4.5.3. Evolutie vitaliteitstoestand 1993-1995

Op de resultaten van de 992 gemeenschappelijke bomen werden verschillende t-toetsen uitgevoerd.
Het gemiddeld blad-/naaldverlies neemt voor de totale steekproefjaarlijks significant toe. Dit geldt
eveneens voor de afZonderlijke groep naaldbomen. Voor de loofbomen is de toename in gemiddeld
bladverlies tussen 1993 en 1994 niet significant.

Grove den en populier evolueren verschillend ten opzichte van de andere soorten. Tussen '93 en '94
neemt het blad-/naaldverlies significant toe (populier: p<0.05, Grove den: p<O.OOI); tussen '94 en
'95 is er geen significant verschil. Bij de overige boomsoorten zijn de toenames tussen '93 en '94
niet significant, met uitzondering van Amerikaanse eik. Het bladverlies neemt zelfs af bij Beuk en
Zomereik. De toename in gemiddeld blad-/naaldverlies is tussen '94 en '95 wel significant voor
Zomereik, Amerikaanse eik en Corsikaanse den (p<0.01), en voor Beuk (p<0.00l).



30

s. Bespreking

In 1995 is de vitaliteit van het Vlaamse bos afgenomen in vergelijking met het voorgaande jaar.
Vooral bij de lootboomsoorten werd meer bladverlies vastgesteld. Bij de naaldboomsoorten nam
het aantal beschadigde bomen in geringe mate toe ten opzichte van 1994. Bij de meeste
boomsoorten werd een verschuiving vastgesteld van het aandeel bomen met licht blad-/naaldverlies
naar het aandeel bomen met matig blad-/naaldverlies.
In vergelijking met 1994 werd bij de naaldbomen minder naaldverkleuring vastgesteld, bij de
loofbomen meer bladverkleuring.

De bosgezondheidstoestand wordt door biotische (insekten, schimmels) en abiotische
(weersomstandigheden, luchtverontreiniging) factoren beïnvloed.

5.1. Weersomstandigheden

De weersomstandigheden waren in het vooIjaar van 1995 vrij normaal. Alleen in de maand april
werd een abnormaal tekort aan zonneschijnduur waargenomen. Vanaf juni brak, net als in 1994,
een uitzonderlijk warme zomer aan. Hoewel de gemiddelde temperatuur in juni niet abnormaal was,
werden toch reeds meer zomerdagen (temperaturen >2S0 C) en hittedagen (>30°C) dan normaal
vastgesteld. In juli werd een normaal neerslagtotaal gemeten, maar uitzonderlijk hoge temperaturen
en een uitzonderlijk hoge zonneschijnduur. De gemiddelde temperaturen waren 4 à SOC hoger dan
normaal. Maximale temperaturen van 37°C werden opgetekend. In totaal werden 17 zomerdagen
waarvan 7 hittedagen geteld.

Ook augustus '95 kende uitzonderlijk hoge temperaturen, een uitzonderlijk hoge zonneschijnduur
en bovendien een zeer abnormaal neerslagtekort. De gemiddelde maximumtemperaturen lagen in
Vlaanderen opnieuw 4 à 4.5°C hoger dan normaal, met absolute maxima van 27 tot 36°C.
Augustus telde 19 zomerdagen waarvan 5 hittedagen. Normaal is dit gemiddeld respectievelijk 6 en
1. De hoeveelheid neerslag lag in Vlaanderen tot 60% lager dan de normale neerslaghoeveelheid.
Op de Kempische zandgronden ging dit gepaard met het verdorren van de vegetatie en verhoogd
brandgevaar. Een aantal kleinere bosbranden werden in de loop van augustus gemeld.

De verminderde vitaliteit van de bomen in 1995 kan mede een gevolg zijn van deze uitzonderlijke
weersomstandigheden. In 1994 werden ook bijzonder hoge temperaturen gemeten. Alleen al in de
maand juli werden 22 zomerdagen waarvan 9 hittedagen genoteerd. De hoge temperaturen gingen
gepaard met een zeer onregelmatige neerslagfrequentie en met een abnormaal neerslagtekort in de
Kempen.

Tijdens de zomer van 1995 werden een aantal onweders met hagelschade genoteerd. Een hevig
onweer op 11 juli zorgde te Brasschaat voor belangrijke hagelschade aan Grove dennenbestanden.

5.2. Insekten

Heel wat bomen vertonen insektenschade, maar slechts in een beperkt aantal gevallen betreft het
matige tot sterke schade. In vergelijking met 1994 komt meer insektenschade voor, waarbij het
aandeel bomen met matige en zware insektenvraat stijgt met respectievelijk 5.6% en O.<)o/Ó.

De belangrijkste aantastingen worden bij Amerikaanse eik en Beuk aangetroffen. Bij de
naaldboomsoorten komt insektenschade bijna niet voor..
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s.J. Schi1lllMls

Vooral bij Beuk en Zomereik wordt de aanwezigheid van schimmels vastgesteld. Het betreft vooral
aantastingen van meeldauw (Microsphaera a/phitoides) bij eik en de bladschimmel Apiognomollia
en-abunda bij Beuk. Bij de overige boomsoorten worden schimmels nooit bij meer dan 5% van de
bomen gemeld. Uit de steekproef komen weinig schimmelaantastingen bij naaldbomen naar voor.
Toch werden op verschillende plaatsen in Vlaanderen belangrijke aantastingen van de schimmel
Sphaeropsis sapinea gemeld, die vooral bij Corsikaanse den voorkwam en taksterfte veroorzaakte.

5.4. Luchtverontreiniging

Rechtstreekse schade door luchtverontreiniging werd aan de bomen in het vitaliteitsmeetnet niet
waargenomen. Deze vaststelling is in overeenstemming met de waarnemingen uit de ons
omringende landen. Luchtverontreiniging kan het functioneren van het bosecosysteem echter
indirect beïnvloeden via inwerking op de bodemprocessen. Bodemverzuring, uitloging van
voedingsstoffen en een verstoring van de voedingshuishouding van de bomen kunnen hiervan de
gevolgen zijn. De resultaten vàn de bosvitaliteitsinventaris laten echter niet toe om besluiten te
trekken over deze indirecte schade aan het bosecosysteern, daarvoor is meer gedetailleerd
onderzoek noodzakelijk (cfr. Verder onderzoek).

5.5. Venier ondenPelc

Het wetenschappelijk onderzoek in de proefvlakken van het level I en level 11 meetnet wordt in
1996 voortgezet. In de maanden juli en augustus wordt de vitaliteitstoestand in alle proefvlakken
van beide meetnetten geïnventariseerd. Gedurende het ganse jaar worden in 6 level 11 proefvlakken
depositiemetingen uitgevoerd.
In 1994 werd in het level 11 proefvlak te Brasschaat een meettoren gebouwd. Sedert maart 1995
worden continu metingen uitgevoerd naar de luchtconcentratie van S(h, NOx, NH3 en 0 3. Deze
metingen gebeuren op verschillende niveaus in en boven het kronendak van het Grove
dennenbestand. De eerste resuhaten tonen aan dat in de zomer van 1995 een aantal piekdagen met
hoge concentraties aan ozon voorkwamen. In 1996 wordt gestart met boomfYsiologisch onderzoek
naar indicaties van ozonschade.

Tevens wordt in 1996 onderzoek naar de oorzaken van eikensterfte in Vlaanderen en een project
inzake Sphaeropsis-aantastingen in dennenbossen aangevat.

Begin 1996 verscheen een rapport over de bodemtoestand van de Vlaamse level I proefvlakken die
deel uitmaken van het Europese 16 x 16 km meetnet. In de loop van 1997 verschijnt een Europees
rapport met de resultaten van deze internationale bodeminventarisatie.
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6. Besluit

In 1995 is de bosgezondheidstoestand in het Vlaamse Gewest achteruit gegaan in vergelijking
met het voorgaande jaar. Het aandeel beschadigde bomen, dit zijn bomen met meer dan 25%
blad·/naaldverlies, bedraagt nu 33.2%. Indien enkel de gemeenschappelijke proefvlakken uit
1994 en 1995 met elkaar vergeleken worden, stijgt het aandeel beschadigde bomen van 22.2%
naar 30.6%.
Abnormale verkleuring wordt waargenomen bij 10.9% van de onderzochte bomen. Voor de
gemeenschappelijke bomen uit 1994 en 1995 daalt het aandeel exemplaren met verkleurde
bladeren/naalden van 11.101c. naar 10.2%.

Bij de lootboomsoortert wordt meer schade vastgesteld dan bij de naaldboomsoorten. De
boomsoorten met het hoogste aandeel beschadigde bomen zijn Beuk, Zomereik en
Amerikaanse eik. Bij deze soorten wordt meer dan 40% van de onderzochte bomen als
'beschadigd' genoteerd. Vooral bij de oude lootbomen (>= 60 j.) is het bladverlies aanzienlijk
toegenomen. De grootste toename wordt waargenomen bij Beuk, gevolgd door Zomereik en
Amerikaanse eik.
Beuk is de lootboomsoort met het hoogste aandeel verkleurde bomen.

Bij de naaldboomsoorten wordt het hoogste naaldverlies waargenomen bij Corsikaanse den
met 36.7% beschadigde bomen. Bij Grove den blijft de vitaliteitstoestand ongeveer stabiel.
Bij naaldboomsoorten wordt iets meer verkleuring vastgesteld dan bij lootboomsoorten.
Abnonnale naaldverkleuring wordt vooral vastgesteld bij Corsikaanse den.

De droge en wanne zomers van 1994 en 1995 zijn mede verantwoordelijk voor de
vastgestelde achteruitgang van de bosgezondheidstoestand.
In 1995 hebben insektenaantastingen en schimmelinfecties vooral een invloed gehad op de
gezondheidstoestand van Beuk. Algemeen wordt echter weinig melding gemaakt van duidelijk
herkenbare schade-oorzaken.
Op basis van de inventarisresultaten kunnen geen besluiten getrokken worden over de invloed
van luchtverontreiniging op de bosgezondheidstoestand. Symptomen van rechtstreekse
beschadiging van bomen door luchtverontreiniging worden in het meetnet niet waargenomen.
Luchtverontreiniging kan evenwel indirecte schade aan het bosecosysteem veroorzaken door
uitspoeling van voedingsstoffen en een verstoring van de bodemprocessen.

Onderzoek naar de oorzaken van bosverzwakking en schade aan bomen wordt uitgevoerd in
het meetnet voor de intensieve monitoring van het bosecosysteem. Dit project loopt
momenteel in 11 bosgebieden in het Vlaamse gewest.
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~: IULAGEr Tähel15. Vergelijking resultaten blad-/naaldverlies 1994-1995 (8 x 8 km meetnet, 4 x 4 km meetnet).

r Jaartal 1994 1995 1995
Meetnet (aantal Droefvlakken) 8x8 (42) 8x8 (42) 4x4 (72)

Aantal bomen 1008 1008 1728
% beschadigd (kl. 2-4) 22.2 30.6 33.2
% verkleurd (kl. 1-4) 11.7 10.2 10.9

Aantal bomen < 60 j. 643 643 915
% beschadigd (kl. 2-4) 20.4 24.6 22.7
% verkleurd (kl. 1-4) 9.5 9 8

Aantal bomen ~ 60j. 365 365 813
% beschadigd (kl. 2-4) 25.5 41.1 45
% verkleurd (kl. 1-4) 15.7 12.3 14.3

Aantal loofbomen 452 452 1163
% beschadigd (kl. 2-4) 22.6 38.3 37.6
% verkleurd (kl. 1-4) 6.4 9.1 10.9

Aantal loofbomen < 60j. 189 189 453
% beschadigd (kl. 2-4) 18.5 24.3 21
% verkleurd (kl. 1-4) 1.1 0.5 3.3

Aantal loofbomen ~ 60j. 263 263 710
% beschadigd (kl. 2-4) 25.5 48.3 48.3
% verkleurd (kl. 1-4) 10.3 15.2 15.6

Aantal naaldbomen 556 556 565
% beschadigd (kl. 2-4) 22 24.3 24.1
% verkleurd (kl. 1-4) 16.1 11.1 11.2

Aantal naaldbomen < 60j. 454 454 462
% beschadigd (kl. 2-4) 21.1 24.7 24.4
% verkleurd (kl. 1-4) 13 12.6 12.5

Aantal naaldbomen ~ 60j. 102 102 103
% beschadigd (kl. 2-4) 25.5 22.5 22.3
% verkleurd (kl. 1-4) 29.5 4.9 4.9

Aantal Beuk 42 42 198
% beschadigd (kl. 2-4) 4.8 45.2 44.4
% verkleurd (kl. 1-4) 2.4 4.8 23.7

Aantal Beuk < 60j. 7 7 7
% beschadigd (kl. 2-4) 0 14.3 14.3
% verkleurd (kl. 1-4) 14.3 0 0

Aantal Beuk ~ 60j. 35 35 191
% beschadigd (kl. 2-4) 5.7 51.4 45.5
% verkleurd (kl. 1-4) 0 5.7 24.5

Aantal Gewone es 27 27 49
% beschadigd (kl. 2-4) 11.1 18.5 24.4
% verkleurd (kl. 1-4) 0 3.7 12.2

Aantal Gewone es < 60j. 17 17 31
% beschadigd (kl. 2-4) 11.8 29.4 35.5
% verkleurd (kl. 1-4) 0 0 12.9



F····r::·..." ,:~

.,.··i ......

~r;·BJlLAGE
~. Tabe115. Vergelijking resultaten blad-/naaldverlies 1994-1995 (8 x 8 km meetnet, 4 x 4 km meetnet).

Jaartal 1994 1995 1995
Meetnet (aantal Droefvlakken) 8x8 (42) 8x8 (42) 4x4 (72)

Aantal Gewone es ~ 60j. 10 10 16
% beschadigd (kl. 2-4) 10 0 5.6
% verkleurd (kl. 1-4) 0 10 11.1

Aantal populier (allen < 60 j.) 99 99 100
% beschadigd (kl. 2-4) 23.2 29.3 29
% verkleurd (kl. 1-4) 0 0 0

Aantal Zomereik 170 170 534
% beschadigd (kl. 2-4) 26.2 42.9 42.5

I % verkleurd (kl. 1-4) 13 12.9 6.6

Aantal Zomereik < 60j. 40 40 156
% beschadigd (kl. 2-4) 25.0 22.5 16.7
% verkleurd (kl. 1-4) 2.5 2.5 3.2

Aantal Zomereik ~ 60j. 130 130 376
% beschadigd (kl. 2-4) 30.2 49.2 53.2
% verkleurd (kl. 1-4) 16.2 16.2 11.1

Aantal Amerikaanse eik 90 90 143
% beschadigd (kl. 2-4) 26.9 50 40.6
% verkleurd (kl. 1-4) 6.7 17.6 11.2

Aantal Amerikaanse eik < 60j. 4 4 46
% beschadigd (kl. 2-4) 0 0 19.6
% verkleurd (kl. 1-4) 0 0 0

Aantal Amerikaanse eik ~ 60j. 86 86 97
% beschadigd (kl. 2-4) 30.2 52.3 50.5
% verkleurd (kl. 1-4) 7 18.6 16.5

Aantal Corsikaanse den 120 120 120
% beschadigd (kl. 2-4) 27.5 36.7 36.7
% verkleurd (kl. 1-4) 13.4 20.6 20.8

Aantal Corsikaanse den < 60j. 84 84 84
% beschadigd (kl. 2-4) 25 35.7 35.7
% verkleurd (kl. 1-4) 7.2 28.6 28.6

Aantal Corsikaanse den ~ 60j. 36 36 36
% beschadigd (kl. 2-4) 33.4 38.9 38.9
% verkleurd (kl. 1-4) 27.8 2.8 2.8

Aantal Grove den 431 431 439
% beschadigd (kl. 2-4) 20.4 21.1 21
% verkleurd (kl. 1-4) 16.9 8.6 8.6

Aantal Grove den < 60j. 370 370 378
% beschadigd(kl. 2-4) 20.3 22.2 22
% verkleurd (kl. 1-4) 14.4 8.9 28.6

Aantal Grove den ~ 60j. 61 61 61
% beschadigd (kl. 2-4) 21.3 14.8 14.8
% verkleurd (kl. 1-4) 32.7 6.5 6.5




