
Het bosvitaliteitsonderzoek in het Wijnendalebos 

Inleiding
Door zijn grote oppervlakte en zijn lange bosgeschiedenis vormt het Wijnendalebos voor de Vlaamse overheid een zeer 
interessant studieobject, Van bij de aankoop van het bos in 1984 werd ongeveer de helft van het openbaar bos als 
wetenschappelijke zone aangeduid. In 1995 werd deze wetenschappelijke zone officieel een bosreservaat. Zestig hectare bos is 
integraal bosreservaat, waar de mens nog weinig of niet ingrijpt. Binnen de wetenschappelijke zone werd eind de jaren '80 een 
proefvlak aangelegd in een beukenbestand. Dit proefperceel maakt deel uit van een internationaal meetnet met 11 dergelijke 
meetpunten in Vlaanderen. Dit meetnet voor de 'intensieve monitoring van het bosecosysteem' wordt door het IBW beheerd. 
Voor een aantal praktische zaken wordt er met de afdeling Bos en Groen samengewerkt. Aangezien het meetpunt tot de 
weinige meetplaatsen behoort waar ook depositie (neerslag van verontreinigende stoffen) gemeten wordt, heeft het een 
belangrijke plaats in het Vlaamse onderzoek. Dit meetnet draagt ook de naam 'Level Il'-meetnet. Daarmee wordt aangeduid tot 
welk internationaal meetnet het behoort, in totaal zijn er in Europa meer dan 800 proefvlakken in dit net. Meer uitleg over de 
internationale meetnetten vind je op de website van ICP-forests (www.icp-forests.be). Dit orgaan werd in de jaren '80 opgericht 
na de opstelling van de VN-reso!utie aangaande de grensoverschrijdende luchtverontreiniging.     

Vlaanderen heeft ook een 'Level l'-meetnet, dat ook het bosvitaliteitsmeetnet wordt genoemd. In dit meetnet worden 
hoofdzakelijk kroonbeoordelingen uitgevoerd. Depositiemetingen komen er niet in voor. Vlaanderen telt 72 proefvlakken in dit 
meetnet, waaronder ook één in het Wijnendalebos. Dit tweede proefvlak in het bos bevindt zich buiten de wetenschappelijke 
zone. Op een beperkte oppervlakte zijn 24 bomen genummerd. Van deze bomen wordt jaarlijks de gezondheidstoestand 
bepaald, Gezonde bomen vertonen maximaal 10% bladverlies. Bomen met meer dan 25% bladverlies worden als beschadigd 
beschouwd. 

 

10 



Enkele resultaten
Level l (niveau I) 

Het merendeel van de genummerde bomen in het proefvlak zijn zomereiken (71%). Daarnaast zijn er ook nog enkele beuken 
en één gewone esdoorn aangeduid. De meeste beuken hebben normaal gezien een vrij goede bladbezetting. Wanneer de 
bomen massaal zaad vormen, dragen ze vee minder blad. 2004 was zo'n typisch zaadjaar, waarbij de helft van de 
genummerde beuken veel zaadzetting vertoonde. In 2005 werd weinig of geen zaadvorming gezien, De bladbezetting in de 
kroon zag er dan ook weer veel beter uit. Ondanks de zaadvorming in 2004 werden in 2005 geen beukenzaailingen onder de 
bomen opgemerkt. De vegetatie op de bodem bestaat vooral uit bramen en adelaarsvaren. De dichte vegetatie en het dikke 
strooiselpakket bemoeilijken de natuurlijke verjonging van de bomen. 

Bij beuk is er een duidelijk verband tussen de kroonconditie van de boom en de zaadzetting. Bij zomereik is dit veel minder het 
geval. Uit de gegevens van de laatste 10 jaar zien we dat de eiken in Wijnendale het niet zo goed doen (figuur 1). Het aandeel 
beschadigde bomen is hoog in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Ook het gemiddelde bladverlies per boom ligt hoger. 
Door het hoge aandeel zwakke eiken is het resultaat voor alle bomen samen ook niet zo best. Het proefvlak vertoont een zwakke 
conditie vergeleken met de overige proefvakken in Vlaanderen. Zowel het percentage beschadigde bomen ais het gemiddelde 
bladverlies ligt jaarlijks boven het gemiddelde binnen het Vlaamse meetnet. 

Welke zijn de mogelijke verklaringen? Zoals gezegd is het aandeel eiken hoog en bovendien zijn de eiken vrij oud (naar schatting 
100 jaar). De bomen vertonen ook veelal de sporen van rupsenvraat. In het voorjaar eten rupsen van het blad, waardoor de 
bladbezetting niet optimaal is. De. bomen herstellen van deze insectenvraat, maar de nieuw gevormde bladeren zijn zeer 
gevoelig aan meeldauwschimmel. De belangrijkste badvretende vlindersoorten zijn kleine en grote wintervlinder en groene 
eikenbladroller. Deze natuurlijke aantasters zijn zeker niet de enige oorzaak van het aftakelingsproces. Luchtverontreiniging, 
een gewijzigde waterhuishouding en klimaatsfactoren kunnen ook een rol spelen. Bodemonderzoek toonde aan dat de 
zuurtegraad van de bodem in het perceel hoog is (gemiddelde pH-H20 van de minerale bodem tot op 80 cm diep = 3,8). 
Bladanalyse toont aan dat de chemische samenstelling van de boombladeren niet optimaal is (zie verder). 

 

Globaal gezien is de kroontoestand van de bomen in 2005 iets beter dan eind de jaren '90. Vooral in 1998 was de kroonconditie 
zwak. Toen was meer dan 60% van de eiken in het proefvlak beschadigd. In 2005 bedroeg het aandeel beschadigde eiken 41%. 
Ook dit is nog een stuk hoger dan het gemiddelde in het totale meetnet (23%). De      
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schommelingen tussen de verschillende jaren zijn vooral het gevolg van de mate van insectenaantasting. Voor het totaa van 
alle boomsoorten is 21% in het Vlaamse meetnet beschadigd. In het proefvlak in Wijnendale is dit 33%.    

Level II (niveau II) 

Het intensieve monitoringprogramma dat in Vlaanderen in 1988 van start is gegaan in het kader van het 'Pan European 
Programme on the Intensive Monitoring of Forest Ecosystems' (EC - UN/ECE ICP Forests}, heeft als doel meer inzicht te 
verwerven in de oorzaak-gevolg relaties met betrekking tot bossen en luchtverontreiniging. Het betreft een lange-termijn 
programma waarbij doorlopend of op regelmatige tijdstippen gegevens verzameld worden over de bodemeigenschappen, de 
samenstelling van het bodemwater, de depositie van polluenten, de weersomstandigheden, de toestand van de boomkronen, 
de voedingstoestand en de groei van de bomen. 

 

In het kader van dit internationale samenwerkingsprogramma worden sinds 1995 bladstalen voor chemische analyse verzameld 
met een 2-jaarlijkse frequentie (tabel 1). Deze analyses geven o.a. informatie over mogelijke tekorten aan voedingselementen 
en leveren zodoende een interessante bijdrage aan de analyse van de vitaliteitsproblematiek. Het stikstofgehalte in de 
beukenbladeren in Wijnendale blijft vrij stabiel en schommelt rond de 2,5%. Daarmee is de stikstofvoorziening optimaal (vanaf 
2,2% of 22 g/kg). Het fosfor- en kaliumgehalte is voldoende. Het gemiddelde gehalte in '95 - '03 bedraagt respectievelijk 1,2 
g/kg voor fosfor (optimaal vanaf 1,4 g/kg) en 10,1 g/kg voor kalium (optimaal vanaf 12,0 g/kg). Het magnesiumgehalte en 
vooral het calciumgehalte zijn laag: 0,8 g/kg voor magnesium (voldoende vanaf 1,0 g/kg) en s echts 2,9 g/kg voor calcium 
(voldoende vanaf 6,0 g/kg).    

Tabel 1. Nutriëntengehalten in bladeren van beuk in 1995 - 2003 (g/kg droge stof). Bron: JBW 

S ooit Aantal ex. Jaar N P K Ca Mg

Beuk 5 1995 25,0 1,1 10,0 2,3 0,7

 
 

5 
 

1997 
 

24,3
 

1,1 9,9 2,0 0,7
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 5 1999 25,8 1,4 10,0 3,3 0,8 

 5 2001 27,3 1,3 11,0 3,3 1,0 

 5 
 

2003 24,5
 

U 9,7 3,5 0,8 

Ter karakterisatie van het pollutieklimaat wordt sinds 1993 het vrije veldwater (open terrein), het doorvalwater (onder het 
kronendak) en het stamafvloeiwater met een 2-wekelijke frequentie gecollecteerd voor chemische analyse. Uit de kwantiteit in 
combinatie met de chemische samenstelling worden de jaarijkse deposities berekend. In figuur 2 is de evolutie van de potentieel 
verzurende depositie die via de neerslag op de bosbodem terechtkomt (lees: doorvalwater + stamafvloeiwater) weergegeven voor 
het Level Il-proefvlak in Wijnendale. 

 
Figuur 2. Evolutie van de potentieel verzurende depositie op de bosbodem van het proefvlak in Wijnendale. Bron: IBW 

Ammoniak is van bij de start van het onderzoek de voornaamste verzurende component die terechtkomt op de bosbodem in 
Wijnendale, gevolgd door sulfaat. Het aandeel van nitraat is aanzienlijk kleiner. De jaarlijkse deposities bedroegen in de 
beginjaren respectievelijk 43 kg ha-1]'1 voor stikstof (NH4-N + NO3-N) en 25 kg ha-1j-1 voor zwavel (S04-S). In de periode '93-'96 
wordt een sterke daling van de stikstofdepositie waargenomen. Deze daling is goed gecorreleerd rnet de afname van de 
neerslag in deze periode. Daarnaast beïnvloeden de jaarlijkse variaties in windsnelheid, relatieve vochtigheid en maximum 
temperatuur eveneens de grootte van de deposities. Ook in de periode '96-98 volgt de verzurende depositie de trend van de 
neerslag vrij behoor ijk. De hogere neerslag in de periode '99-02 daarentegen heeft niet geleid tot hogere verzurende 
deposities. In deze periode wordt een verdere daling waargenomen van de verzurende componenten die terechtkomen op de 
bosbodem. Dit kan mogelijk verklaard worden door een verdere afname van de potentiële verzurende emissie in de atmosfeer. 
Niettegenstaande deze gunstige trend is de totale verzurende depositie in 2004 nog altijd hoger dan de doelstelling voor 
Vlaanderen.      

Uit de meetgegevens blijkt dat er stilaan minder verzurende en vermestende stoffen via de lucht in het Wijnendalebos terecht 
komen. Net als in andere Vlaamse bossen is de doelstelling echter nog lang niet bereikt. De hoge zuurheid van de bosbodem 
en de slechte afbraak van het strooisel tonen aan dat er weinig kans is op goede humusvorming. Het zal wellicht nog tientallen 
jaren duren vooraleer er van bodemherstel sprake is. 

Geert Sioen en, Gerrit Genouw, Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO))  

Het INBO ontstond op 1 januari 2006 door de fusie van het Instituut voor Bosbouw en W/ldbeheer (lBW) en het Instituut voor Natuurbehoud (IN). 
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