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Samenvatting 

 
Bosvitaliteitsinventaris (Level I) 
 
De bosvitaliteitsinventaris wordt in 72 proefvlakken uitgevoerd en bevat in totaal 1732 bomen. 
17,3% van de bomen wordt als beschadigd beschouwd (21,9% in Europa). Het gemiddeld 
bladverlies bedraagt 21,1%. Er zijn meer beschadigde loofbomen dan naaldbomen, 
respectievelijk 18,8% en 14,1%. Populier vertoont de zwakste kroonconditie en grove den is de 
soort met het laagste percentage beschadigde bomen. Beuk haalt het laagste gemiddeld 
bladverlies. Sinds de vorige inventaris stierf 0,2% van de steekproefbomen af. Er stierf geen 
enkele zomereik en dat was sinds 1997 het geval niet meer geweest. 
 
Het aandeel bomen met abnormale verkleuring bedraagt 5%. Bij beuk ligt het percentage het 
hoogst (9,7%). Symptomen van aantasting, ziekte of schade worden vaak vastgesteld. Op bijna 
de helft van de bomen wordt bladvraat waargenomen. 9,5% van de steekproefbomen vertoont 
ernstige vraat. Vooral eiken vertonen veel bladvraat. Bovendien is bijna een derde van de 
zomereiken door meeldauw geïnfecteerd. Andere schimmels, zoals Sphaeropsis sapinea, 
veroorzaken scheutsterfte bij dennen. In 2007 was er bij 44,6% van de Corsicaanse dennen 
Sphaeropsis-aantasting. In totaal werd aan 43,8% van de bomen kroonsterfte waargenomen, 
maar het percentage afgestorven twijgen of takken is meestal laag. Het aandeel bomen met 
ernstige kroonsterfte is het hoogst bij populier en Corsicaanse den. 
 
Er is een lichte verbetering van de kroontoestand in vergelijking met de voorgaande inventaris. 
Het aandeel beschadigde bomen daalt met 1,2%-punten en het gemiddeld bladverlies met 
0,2%-punten. Alleen beuk en zomereik kennen geen afname van het percentage beschadigde 
bomen. 
 
Intensieve monitoring (Level II) 
 
In 2007 werd gemiddeld 988 mm neerslag geregistreerd in de 5 Level II proefvlakken, wat iets 
boven het gemiddelde ligt voor de voorbije meetperiode (1993-2007). Van de neerslag kwam 
gemiddeld 72% op de bosbodem terecht als doorval en 4% als stamafvloei, wat neerkomt op 
een gemiddelde interceptie van 24%. Stamafvloei is alleen in de loofboomproefvlakken (beuk) 
beduidend en bedraagt daar gemiddeld 8%. 
 
De depositie van potentieel verzurende kationen (NH4

+) en anionen (SO4
2- en NO3

-) via de 
neerslag is ten opzichte van 2006 licht gedaald, wat in overeenstemming is met de dalende 
trend van de stikstof- en zwavelconcentraties in de neerslag. De verzurende depositie wordt 
gebufferd door de basische kationen in de neerslag en door uitwisseling van NH4

+ tegen 
basische kationen (vnl. K+) in het kronendak. In 2007 bedroeg de totale buffering gemiddeld 
46,3%, waarvan 27,2% ter hoogte van het kronendak. Hiermee is de totale buffering licht 
toegenomen ten opzichte van 2006. 
De depositie van Na+, Cl- en Mg2+ via de neerslag is in 2007 opnieuw toegenomen, als gevolg 
van het toegenomen aantal (zuid)westerstormen. 
 
De totale depositie van stikstof ligt in 2007 tussen 19,0 en 32,2 kg N ha-1j-1, met een 
uitzonderlijk lage waarde te Zoniën. Ammonium maakt gemiddeld 74% van de totale 
stikstofdepositie uit en is vooral afkomstig van de veeteelt. In vergelijking met de Europese 
situatie zit Vlaanderen in de hogere depositieklassen voor wat stikstof betreft. 
De totale depositie van zwavel op een bosbestand ligt in 2007 tussen 10,9 en 21,7 kg S ha-1j-1, 
met een zeer lage waarde te Zoniën. Ook hier zit Vlaanderen in de hogere depositieklassen in 
vergelijking met de Europese situatie. 



 

www.inbo.be  Bosgezondheid in Vlaanderen 5 

 

De totale potentieel verzurende depositie (stikstof + zwavel) varieert van 2039 tot 3602 
molcha-1j-1 (Zeq) en ligt nog steeds boven de korte termijndoelstelling (KTD: 2900 Zeq) van 
2002, behalve te Zoniën en te Wijnendale. De middellange termijndoelstelling (MTD: 2760 Zeq) 
van 2010 wordt voorlopig enkel te Zoniën gehaald. Over de volledige meetperiode is een 
significant dalende trend waarneembaar, met een jaarlijkse gemiddelde afname van 135 
molcha-1j-1 (p<0.0001; R²: 0.78). De afname van stikstof over deze periode bedraagt gemiddeld 
1,14 kg N ha-1j-1, de afname van zwavel bedraagt gemiddeld 0,86 kg S ha-1j-1. De laatste 6 jaar 
stellen we echter vast dat de totale depositie van zwavel en stikstof geleidelijk stagneert. Er 
zullen dus wellicht meer ingrijpende beleidsmaatregelen nodig zijn om een verdere daling te 
kunnen realiseren. 
 
In de bovenste minerale bodemlaag zien we dat de zuurtegraad (pH) van het bodemwater 
overal tot 3,5 daalt, behalve in Zoniën. Dit is het gevolg van de zuurstoot die daar optreedt als 
gevolg van de bacteriële omzetting van NH4

+ in NO3
-. De buffersystemen in de toplaag blijken 

dus niet toereikend om de verzurende bestanddelen aangevoerd via depositie en vrijgekomen 
na nitrificatie en mineralisatie te neutraliseren. Pas in de dieper gelegen horizonten wordt 
opnieuw een afname van de zuurtegraad waargenomen door buffering van de onderliggende 
minerale horizonten. De hoge zuurtegraad van de bodem heeft tot gevolg dat aluminium 
uitspoelt, vooral in Ravels en Brasschaat.  
De verminderde depositie van verzurende bestanddelen via de neerslag vertaalt zich voorlopig 
niet in een evenredige afname van de nitraatuitspoeling. In Gontrode, Ravels en Brasschaat 
spoelt nog steeds een aanzienlijke hoevelheid stikstof uit. In Gontrode ligt de 
nitraatconcentratie zelfs in de buurt van de norm voor ondiep grondwater. 
 
De biomassa van vruchten en zaden in de proefvlakken met beuk was in 2007 beduidend lager 
dan in 2006, omdat 2007 geen mastjaar was voor beuk. Hierdoor is de hoeveelheid stikstof, 
koolstof en basische kationen die via het strooisel op de bosbodem terechtkwam ook afgenomen 
in de loofboomproefvlakken. In 2007 kwam 34,1 tot 84,1 kg stikstof en 3,7 tot 9,1 kg zwavel 
per hectare via het strooisel op de bosbodem terecht. 
 
De stikstofgehalten in bladeren van beuk zijn in 1995–2007 in alle proefvlakken voldoende, 
enkel in Zoniën (einde jaren ’90) en Halle (’97 en ’03) worden tijdelijk lage gehalten 
vastgesteld. De evolutie kent in alle proefvlakken nagenoeg hetzelfde verloop, met een 
stijgende N-concentratie tot 2001, gevolgd door een daling in 2003 en 2007. 
In zomereik zijn de stikstofgehalten overal voldoende, behalve in Gontrode waar sinds 2003 de 
grenswaarde van het bereik ‘hoog’ overschreden wordt. Dit betekent dat het gehalte zodanig 
hoog is dat de groei van de bomen erdoor kan afnemen (van den Burg & Schaap, 1995). Ook in 
de naaldboomproefvlakken worden de N-concentraties over de periode 1995–2007 als ‘hoog’ 
geëvalueerd. 
 
Luchtconcentraties (Meettoren Brasschaat) 
 
De concentraties van SO2 daalden tussen 1995 en 2000 en hebben zich sindsdien gestabiliseerd. 
O3 vertoont een stijgende trend, maar de variabiliteit tussen de jaren is vrij groot. Voor NO en 
NO2 was de trend tot 2001 dalend. Later greep een herstel plaats tot de oorspronkelijk niveaus 
van 1995-1996, maar vanaf 2005 wordt opnieuw een licht daling van de concentraties 
vastgesteld. 
 
Voor SO2 blijven de daggemiddelde en jaargemiddelde concentraties in 2007 net als in de 
voorgaande jaren ruimschoots onder de norm voor zowel korte als langetermijneffecten (resp. 
70 en 20 µg m-3). Voor NOx wordt het 4-uurgemiddelde van 95 µg m-3 84 maal overschreden in 
2007. Het kritische niveau voor langdurige blootstelling (30 µg m-3) wordt met een 
jaargemiddelde NOx concentratie van 40 µg m-3 nog altijd ruim overschreden. 
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De O3-drempelwaarden voor bescherming van vegetatie (ozone directive 92/97/EEC) werden in 
2007 slechts op 1 en 51 dagen overschreden voor resp. de uurlijkse (200 µg m-3) en dagnorm 
(65 µg m-3) en dit in de maanden juli en augustus. 
 
Het verloop van de luchtconcentraties is duidelijk seizoensgebonden. Voor SO2 en NOX worden 
de hoogste maandgemiddelden tijdens de winter- en herfstperiode opgetekend. Dit heeft te 
maken met de lagere oxidatiecapaciteit van de atmosfeer, de lagere atmosferische menging en 
de hogere emissies door o.a. gebouwverwarming en elektriciteitscentrales tijdens de 
winterperiode. De hoogste maandgemiddelden van O3 worden genoteerd in de periode van 
maart t.e.m. augustus. Dit heeft te maken met de minder gunstige weersomstandigheden die 
tot ozonvorming bijdragen. 
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English abstract 

 
Crown condition (Level I) 
 
The crown condition survey was conducted on 72 plots in a 4x4 km grid. Ten of these plots are 
part of the international 16x16 km grid. In 2007 1732 trees were assessed. The mean 
defoliation was 21.1% and 17.3% of the trees were in defoliation classes 2-4. 0.2% of the 
sample trees died. The share of damaged trees was 18.8% in broadleaves and 14.1% in 
conifers. There was a smaller difference in mean defoliation: 21.5% in coniferous trees and 
20.8% in broadleaved species. 
 
Compared to last year mean defoliation decreased by 0.2% points while the share of damaged 
trees decreased by 1.2% points. Most of the tree species showed an improvement of the crown 
condition. 
 
Pinus sylvestris is the species with the best crown condition. Moderate to severe needle loss was 
observed on 11.3% of the sample trees. Corsican pine (Pinus nigra subsp. Laricio) revealed on 
average a higher defoliation level than P. sylvestris, with 24.8% trees being damaged. Pinus 
nigra suffered from fungal infection and one sample tree died because of Sphaeropsis sapinea-
infection. In some pine stands infection by Scirrhia pini (Red band needle blight) was recorded. 
 
The least affected broadleaved species was Quercus rubra with 12.3% of the trees in defoliation 
classes 2-4. Fagus sylvatica is the only species with a higher defoliation score in comparison to 
2006. 13.3% of the trees showed moderate to severe defoliation. Populus sp. remained the 
species with the worst crown condition, with a high proportion of damaged trees (33.3%). 
Although population densities of Oak Processionary Moth (Thaumetopoea processionea) in 2007 
were high, especially in the eastern part of the Flemish Region, the share of moderately to 
severely defoliated Quercus robur trees remained stable (19.2%). 
 
Intensive monitoring (Level II) 
 
Total deposition in Flanders ranks among the highest classes defined within the European 
network. Nitrogen and sulphate are the prevailing ions in the atmospheric deposition. Total 
nitrogen deposition in 2007 varies between 19.0 and 32.2 kg N ha-1 and sulphur between 10.9 
and 21.7 kg S ha-1. The high nitrogen load can be attributed to the high amount of ammonium 
in the precipitation resulting from intensive animal husbandry in Flanders. Sulphur is mainly 
originating from industry and the use of fossil fuels. 
Counting nitrogen and sulphur together, total deposition of acidifying compounds in 2007 varies 
between 2039 and 3602 acid equivalents and also ranks among the highest classes defined for 
Europe. Average total acid deposition is higher than the short-term (2900 molcha-1yr-1) and 
intermediate-term (2760 molcha-1yr-1) objectives for Flanders. Short-term objective should 
already be achieved in 2002, while the intermediate-term objective must be obtained in 2010. 
Looking at location, total acid deposition in 2007 was only in 2 of the 5 plots below the short-
term objective. The acid deposition is partly neutralised (11 till 25 %) by base cations. The 
atmospheric deposition of base cations in 2007 varies between 714 and 1164 molcha-1, of which 
40% is of maritime origin. Storms play an important role in the deposition of marine base 
cations, in particular magnesium, but also natrium and chloride. 
After passing the canopy, the atmospheric deposition is concentrated by canopy interception 
evaporation (on average 25%), and the composition is changed by leaching and canopy 
exchange effects. Canopy leaching results from the wash-off of dry deposition and leaching of 
base cations. Canopy leaching of base cations is considerably for mobile potassium, but also for 
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magnesium and calcium in stands located on a chemical rich soil type. Using the canopy model 
of Ullrich, canopy leaching of base cations in 2007 varies between 459 and 1120 molcha-1 in the 
stands growing on rich soil types. In the stands located on poor sandy soils, the canopy leaching 
of cations is much lower (between 273 and 451 molcha-1). The canopy exchange effect can be 
attributed to the uptake of ammonium and protons according to the leaching of base cations. 
Regarding the very low actual acidity in precipitation in Flanders, exchange is mainly the result 
of ammonium uptake. Using the model of Ullrich, nitrogen uptake in 2007 varies between 6.0 
and 13.1 kg ha-1 in the stands located on chemical rich soil types. 
 
Trend analysis of total deposition reveals a decrease in inorganic nitrogen and sulphur due to 
(inter)national efforts to reduce the emission of their precursors. The average decline of total 
inorganic nitrogen since 1994 equals 1.14 kg N ha-1 and is mainly the result of a significant 
decline in ammonium deposition; a significant decline of the nitrate deposition is not observed. 
The average decline of total sulphur equals 0.86 kg S ha-1 and is linked with the reduced SO2 
concentrations registered on the measuring tower in Brasschaat. The decrease in acidifying 
deposition is, however, partly offset by a concomitant decrease in base cations. 
 
Crown effects have important repercussions on the composition of the precipitation under the 
canopy. Ammonium is assimilated by roots and biota or nitrified into nitrate by microorganisms 
in the upper soil horizon. A result of this process is the release of protons, resulting in a strong 
increase of the acidity in the top horizon with pH-values of about 3.5. Under these conditions 
acid cations are released and cause a potential danger of aluminium toxicity. In the stands 
located on chemical rich soil type, soil acidification is replaced to deeper horizons by crown 
buffering. The plots at Ravels and Brasschaat, located on poor sandy soil, are already in an 
advanced state of soil acidification and degradation. In these plots aluminium leaching amounts 
to over 20 kg Al ha-1. The leaching of nitrate varies between 1.28 and 34.1 kg N ha-1 in 2007 
and involves a potential risk for ground water contamination. Sulphur leaching varies between 
14.9 and 32.6 kg ha-1. No significant trend in the leaching of nitrogen and sulphur is observed. 
 
The biomass of fruits and seeds in the stands with beech in 2007 varies between 0.6 and 1.2 
ton ha-1 and is considerably lower than in 2006, because 2007 was not a masting year for 
beech. As a result of the low seed production the input of nitrogen, carbon and base cations 
resulting from litterfall also decreased in the stands with beech. In 2007 the input of nitrogen 
varies between 34.1 and 84.1 kg N ha-1 and the input of sulphur varies between 3.7 and 9.1 kg 
S ha-1. 
 
The nitrogen content of beech leaves in 1995-2007 is sufficient in all plots, only in Zoniën and 
Halle low contents were measured in certain years. The evolution of nitrogen content is 
comparable in the 4 beech plots, with an increasing N-concentration till 2001, followed by a 
decrease in 2003 and 2007. 
The nitrogen content of oak leaves is sufficient in all plots, except in Gontrode, where high 
concentrations were established from 2003 on. These high N-concentrations may reduce tree 
growth (van den Burg & Schaap, 1995). Also in the coniferous stands high N-concentrations 
were measured from 1995 to 2007. 
 
Air pollutant concentrations (measuring tower Brasschaat) 
 
Air concentrations of SO2 significantly decreased between 1995 and 2000 but have stabilised 
after 2000. Air concentrations of O3 reveal an increasing trend, regarding the high annual 
variability. Air concentrations of NO and NO2 decreased between 1995 and 2001. Than the 
concentrations of NO and NO2 temporary turned back to the original high levels, but from 2005 
a slight decrease is observed again. 
 
Like in the past years the daily and annual mean SO2 concentrations in 2007 stay below the 
critical norm for both short-term and long-term effects (70 en 20 µg m-3 respectively). For NOx 
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the 4-hour mean value of 95 µg m-3 was exceeded 84 times in 2007. With an annual mean 
concentration of 40 µg m-3 the critical level for long-term exposure (30 µg m-3) is still exceeded. 
 
The critical levels for O3 for the protection of vegetation (ozone directive 92/97/EEC) were 
exceeded on respectively 1 and 51 days for the hourly (200 µg m-3) and dayly (65 µg m-3) 
norm, in July and August. 
 
Air pollutant concentrations clearly show a seasonal variation. For SO2 and NOX the highest 
values are registered in autumn and winter as a consequence of the lower atmospheric 
oxidation capacity, the lower atmospheric turbulence and higher emissions (as for heating and 
electricity production) during winter period. The highest O3 concentrations are recorded from 
March to August, as a result of the atmospheric conditions during this period, which contribute 
to the synthesis of O3. 
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1 Inleiding 

 
De jaarlijkse inventarisatie van de bosgezondheidstoestand, de intensieve monitoring van 
bosecosystemen en de monitoring van de luchtkwaliteit boven een dennenbos in een peri-
urbane omgeving, drie belangrijke thema's in het programma van het team 
Ecosysteemverstoring en Herstel, kaderen in internationale samenwerkingsprogramma's van de 
EU (Schema ter bescherming van de bossen tegen luchtverontreiniging) en de Verenigde Naties 
(UNECE ICP Forests). Waar deze programma's aanvankelijk vooral op de omvang en de 
ontwikkeling van de schade aan bomen gericht waren, zijn zij in de loop van de jaren 
uitgegroeid tot monitoringprogramma's met een veel ruimere opzet. Aan de basis hiervan lag 
enerzijds de vaststelling dat de invloed van luchtverontreiniging op bomen moeilijk te isoleren is 
van andere abiotische en biotische factoren en anderzijds de toenemende vraag naar informatie 
over de impact van pollutie op andere ecosysteemcomponenten. De monitoring van 
bosecosystemen is dan ook gerelateerd aan een ruime waaier van onderwerpen: atmosferische 
deposities en luchtconcentraties, weersomstandigheden, bodemaspecten, ziekten en 
aantastingen van bomen, vegetatiemonitoring, …  
Deze langetermijnprogramma’s genereren omvangrijke datasets, die toelaten de actuele 
toestand van bosecosystemen en hun respons op milieudruk vast te stellen en hun evolutie in 
tijd en ruimte te volgen. Ze zijn hierdoor een belangrijk instrument voor de evaluatie van 
beleidsmaatregelen die een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer tot 
doel hebben. 
De internationale context waarin deze programma’s draaien vormt een onmiskenbaar pluspunt. 
Er is niet alleen het grensoverschrijdende karakter van de luchtverontreiniging, die vaak over 
grote afstand getransporteerd wordt. De internationale samenwerking heeft ook geleid tot een 
verregaande harmonisatie van de onderzoeksmethodes, wat de vergelijkbaarheid van de 
resultaten, vaak een pijnpunt wanneer gegevens uit verschillende landen vergeleken moeten 
worden, uiteraard alleen maar ten goede komt. Rapporten en gegevens die de toestand en de 
evolutie van bosecosystemen in een Europees perspectief weergeven, kunnen gedownload 
worden via de website van het ICP Forests (www.icp-forests.org) en het EU Joint Research 
Centre (http://forest.jrc.ec.europa.eu/).  
Het voorliggend rapport bundelt de belangrijkste resultaten van de metingen in het Vlaamse 
Gewest in 2007. 
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2 Doelstellingen 

 

2.1 Level I: bosvitaliteitsmeetnet 

 
De inventarisatie van de gezondheidstoestand van de bossen werd in 1987 opgestart in het 
Vlaams gewest en heeft als belangrijkste doelstellingen: 
• Een algemene beschrijving geven van de gezondheidstoestand van de bossen 
• De gezondheidstoestand van enkele veel voorkomende boomsoorten bespreken 
• Wijzigingen in de evolutie van de gezondheidstoestand vaststellen 
 

2.2 Level II: intensieve monitoring 

 
Het Meetnet voor de Intensieve Monitoring van Bosecosystemen werd in 1988 geïnstalleerd in 
het Vlaamse Gewest en heeft als belangrijkste doelstellingen: 
• De invloed van stressfactoren op het bosecosysteem onderzoeken en inzicht verwerven 

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

2.3 Meettoren Brasschaat: luchtconcentraties 

 
Aan de rand van het level II proefvlak in Brasschaat (Domeinbos” De Inslag”) werd in 1995 een 
meettoren geïnstalleerd met als belangrijke doelstellingen: 
• Bepalen van luchtconcentraties en fluxen van gasvormige polluenten in een 
bosecosysteem en het onderzoeken van trends 
• Vergelijken van trends van luchtconcentraties en fluxen met deposities 
 
Voor meer informatie: http://www.inbo.be/, onder kenniscentrum/biotopen/bossen/ 
bosvitaliteit. 
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3 Proefvlakken Level I en Level II 

 
De ligging van de proefvlakken van het Level I en Level II meetnet is weergegeven in Figuur 1. 
 

 
Figuur 1 Situering van de proefvlakken van het Level I en Level II meetnet en de meettoren te Brasschaat. 

 
Het Level I meetnet bestaat uit 72 proefvlakken in een meetnet van 4x4 km. Voor een overzicht 
wordt verwezen naar de lijst van de genummerde proefvlakken (Bijlage I). 
 
Het Level II netwerk omvat 11 proefvlakken van 0,25 ha, waarvan er 5 intensief gemonitord 
worden (Tabel 1). 
 

Tabel 1 Lijst van de proefvlakken van het Level II netwerk met hun internationale code. 

Proefvlak Code 
Wijnendalebos (Ichtegem)* 11 
Meerdalwoud (St-Joris-Weert) 12 
Hallerbos (Essenbeek) 13 
Ravels-Noord (Ravels)* 14 
De Inslag (Brasschaat)* 15 
Aelmoeseneiebos (Gontrode)* 16 
Buggenhoutbos (Buggenhout) 17 
Houthulstbos (Houthulst) 18 
Pijnven (Hechtel) 19 
Heiwijk (Maasmechelen) 20 
Zoniënwoud (Groenendaal)* 21 

* proefvlak met intensieve monitoring 
 
Proefvlak nr.11 bevindt zich in het Wijnendalebos (280 ha) te Torhout (Ichtegem), in het lager 
gelegen gedeelte van het zandig plateau van Vlaanderen. Het betreft een homogeen 
beukenbestand (plantjaar 1935) in het westelijk gedeelte van het bos (51°04’N; 3°02’E; 
hoogte- ligging: 27 m). De bodem bestaat uit zandig materiaal van pleistocene ouderdom, 
rustend op tertiair materiaal en wordt geklasseerd als Gleyic Distric Cambisol. 
 

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

 
Aan de hand van het bosvitaliteitsmeetnet (level I) wordt de gezondheidstoestand van enkele in 
Vlaanderen veel voorkomende boomsoorten opgevolgd. 
 
In het meetnet voor intensieve monitoring (level II) wordt additioneel ook hun groei en 
voedselhuishouding, de evolutie van de kruidachtige vegetatie, de samenstelling van strooisel, 
depositie (neerslag, doorval en stamafvloei), de samenstelling van de bodemoplossing, de 
vochtigheidsgraad van de bodem en de fysico-chemische eigenschappen van de bosbodem 
bepaald (Figuur 2). Daarnaast worden de factoren onderzocht die hier een invloed op 
uitoefenen, in het bijzonder: luchtverontreiniging, weersomstandigheden, insectenaantastingen, 
schimmelinfecties enz. Voor elk onderzoeksluik wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde 
methodieken en protocols beschreven in de handleiding van ICP-Forests. De meetfrequentie 
voor de verschillende onderzoeksactiviteiten is weergegeven in Tabel 2. 
 
Op de meettoren te Brasschaat worden de luchtconcentraties van gasvormige componenten 
continu gemeten, naast een aantal meteorologische variabelen. 
 

 
Figuur 2 Overzicht van de verschillende metingen die uitgevoerd worden in de 5 proefvlakken met intensieve monitoring 
van het Level II meetnet. 
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Tabel 2 Overzicht van de verschillende activiteiten binnen het Level II meetnet en de meetfrequentie. 

Activiteit Meetfrequentie 
 Level I Level II 

Kroontoestand jaarlijks jaarlijks 
Atmosferische depositie* - continu 
Bodemoplossing* - continu 
Bodemvochtigheidsgraad - continu 
Voedingstoestand - 2 jaarlijks 
Vegetatieopnames - 5 jaarlijks 
Bosbouwkundige inventaris - 5 jaarlijks 
Bodemanalyses 10 jaarlijks 10 jaarlijks 
Bladval* - continu 
Luchtconcentraties - continu (enkel te Brasschaat) 

* activiteiten die enkel in de 5 intensieve level II proefvlakken worden uitgevoerd 
 

4.1 Kroontoestand 

 

4.1.1 Methodiek 

 
In 2007 rapporteerden 27 Europese landen gegevens uit het internationale 
bosvitaliteitsmeetnet. De data kwamen van 4834 plots, gelegen op een raster van 16 x 16 km, 
met meer dan 104000 steekproefbomen. In Vlaanderen behoren 10 meetpunten (240 
steekproefbomen) tot het internationale meetnet. Van bij de aanvang van de inventarisatie 
werd er ook een regionaal meetnet uitgezet. Dit meetnet telt 72 meetpunten. De selectie van de 
meetpunten gebeurde op basis van het verdichten van het internationale meetnet tot een raster 
van 8 x 8 km en 4 x 4 km.  
 
De regionale steekproef bevatte in 2007 1732 bomen, waarvan 2/3 loofbomen. De meest 
voorkomende soorten zijn zomereik en grove den. Daarnaast worden ook beuk, Amerikaanse 
eik, populier en Corsicaanse den afzonderlijk besproken. De overige soorten worden 
gegroepeerd in een groep overige loofboomsoorten en een groep overige naaldboomsoorten. 
 
De gemiddelde leeftijd ligt het hoogst bij beuk en het laagst bij populier. Voor de verwerking 
van de resultaten worden de bomen soms opgesplitst in twee leeftijdsklassen. Daarvoor wordt 
bij internationale overeenkomst een leeftijdsgrens van 60 jaar aangenomen.  
 
In totaal werden 30 steekproefbomen vervangen omdat ze getroffen werden door storm. 
Ondermeer de storm ‘Kyrill’ (18 januari 2007) richtte schade aan. Alleen in 1990 verdwenen 
nog meer steekproefbomen na stormschade. 
 

4.1.1.1 Blad-/naaldverlies 

 
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 3). De beoordeling gebeurt met behulp van een 
verrekijker. 
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Tabel 3 Klassenindeling voor blad-/naaldverlies. 

Klasse blad-/naaldverlies (%) mate van blad-/naaldverlies toestand 
0 0-10 geen gezond 
1 11-25 licht risicoboom 
2 26-60 matig licht beschadigd 
3 61-99 sterk ernstig beschadigd 
4 100 dood dood 
    

2-4 26-100 matig-dood beschadigd 

 
Gezonde bomen hebben een bladverlies van maximum 10%. Bomen met 11% tot en met 25% 
bladverlies zijn niet beschadigd maar ze vertonen geen optimale gezondheidstoestand. Bomen 
met meer dan 25% blad-/naaldverlies worden als beschadigd beschouwd, met  een opdeling 
naargelang de mate van het bladverlies. Ernstig beschadigde bomen vertonen meer dan 60% 
blad- of naaldverlies. Afgestorven bomen komen in een afzonderlijke klasse terecht. 
 

4.1.1.2 Schadesymptomen 

 
Bij het beoordelen van de gezondheidstoestand gaat de aandacht naar symptomen van 
aantasting of schade door biotische of abiotische factoren. De symptomen kunnen op 
verschillende onderdelen van de boom voorkomen: wortelaanloop,  stam, twijgen of takken, 
naalden of bladeren.  
 
De omvang geeft een indicatie van de hoeveelheid van het aangetaste deel, te wijten aan een 
organisme of een andere schadefactor. In het geval van bladvraat is dat het percentage van het 
bladoppervlak dat verdwenen is door de vraat. 
De inschatting van verkleuring, insectenaantasting en schimmelinfectie gebeurt met dezelfde 
omvangklassen als de inschatting van kroonsterfte (afgestorven scheuten, twijgen, takken) en 
verwondingen (scheuren, exploitatieschade,…). Alleen voor het bladverlies worden andere 
klassen gehanteerd.  
 
De omvang wordt in acht klassen gerapporteerd (Tabel 4). Vanaf klasse 2 (>10%) is er sprake 
van abnormale aantasting, abnormale verkleuring, abnormale kroonsterfte, … 
 

Tabel 4 Schadeklassen en respectievelijke code. 

Klasse Code 
0 % 0 

1 – 10 % 1 
11 – 20 % 2 
21- 40 % 3 
41 – 60 % 4 
61 – 80 % 5 
81 – 99 % 6 

100 % 7 

 
Indien mogelijk wordt de oorzaak van de waargenomen symptomen genoteerd. De indeling 
bestaat uit een aantal hoofdgroepen, die verder opgesplitst worden in subgroepen. 
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4.2 Atmosferische depositie 

 

4.2.1 Verzurende depositie 

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

4.2.2 Neerslag - Doorval 

 
De neerslag (bemonsterd in open terrein of vrije veld) en het doorvalwater (bemonsterd onder 
het kronendak) worden opgevangen in een neerslagcollector die bestaat uit een PVC houder 
(buis met buitendiameter =125 mm) waarvan het onderste deel in de bodem ingegraven wordt 
(Figuur 3). De trechter (Ø = 15 cm) wordt op een standaardhoogte van 1 m boven het maaiveld 
op de buis geplaatst en is via een polyethyleenbuis met de recipiënt (PE fles, inhoud = 2 l) in de 
grond verbonden. In de trechtermond wordt een nylonzeef (maaswijdte = 1 mm) aangebracht 
om naalden, schorsdeeltjes, insecten en andere grovere partikels uit het waterstaal te houden. 
Centraal in het proefvlak zijn 10 neerslagcollectoren op systematische wijze opgesteld, in de 
vorm van een kruis. Op het vrije veld wordt, op een locatie die minder dan 1500 m van het 
proefvlak verwijderd is, een set van 4 neerslagcollectoren geplaatst. Bij de bemonstering van de 
neerslagcollectoren wordt voor doorval en vrije veld apart een mengmonster gemaakt van het 
gezamenlijke volume van alle collectoren. Van gecontamineerde waterstalen (als bijvoorbeeld 
vogelpoep in de trechter wordt aangetroffen) wordt enkel het neerslagvolume bepaald. Bij elke 
bemonstering worden de recipiënt en de trechter vervangen en daarna in het laboratorium met 
gedemineraliseerd water gereinigd. 
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Figuur 3 Neerslagcollector voor doorvalwater in het proefvlak te Brasschaat. 

4.2.3 Stamafvloei 

 
Stamafvloeiwater is het water dat naar beneden vloeit via de stam en wordt opgevangen aan 
minstens 5 bomen die model staan voor een bepaalde diameterklasse binnen de populatie 
(gemiddelde diameter (dg, dg±s, dg±2s) van de desbetreffende hoofdboomsoort). Het 
stamafvloeiwater wordt, via een met silicone afgewerkte polyurethaanspiraal rond de stam, 
naar 200-litervaten geleid (Figuur 4). Voor boomsoorten met gladde schors zoals beuk worden 
meerdere vaten in serie geplaatst om het totale volume te bemonsteren. Bemonstering van het 
stamafvloeiwater gebeurt momenteel alleen nog bij beuk in de loofboomproefvlakken. In de 
eerste opvolgingsjaren werd vastgesteld dat de bijdrage van het stamafvloeiwater aan de totale 
depositie in naaldhoutbestanden van deze ouderdom verwaarloosbaar is. Ook bij zomereik bleek 
stamafvloei een zeer gering aandeel in de depositie (<1%) te vertegenwoordigen, waarna 
besloten werd om de bemonstering van stamafvloei bij zomereik eind 2006 stop te zetten. 
 

 
Figuur 4 Stamafvloeicollector bij een beuk in het proefvlak te Gontrode. 
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4.2.4 Bodemwater 

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

4.2.4.1 Humuswater 

 
Het humuswater is het water dat bemonsterd wordt juist onder de strooisellaag door middel van 
humuspercolatoren. Een humuspercolator bestaat uit een rechthoekig bakje uit inox waarop een 
roestvrij metalen rooster is aangebracht (Figuur 5). Het bakje is licht asymmetrisch vervaardigd 
zodat het water via een uitlaatopening kan aflopen in een 2 liter PE fles. In deze strooisellaag 
gebeurt de mineralisatie van strooisel (bladeren, vruchten, …) waardoor verschillende 
elementen opnieuw worden vrijgesteld. De strooisellaag is een aerobe laag, waar de afbraak 
geschiedt met behulp van zuurstof en waarbij gereduceerde elementen worden geoxideerd. 
Tijdens de nitrificatie zal aangevoerd ammonium omgezet worden in nitraat. Verdere verzuring 
wordt in de strooisellaag gebufferd door bicarbonaten en uitwisseling (lees: afgifte) van 
basische kationen en in de onderliggende minerale bodem door aluminiumvrijstelling. 
 

 
Figuur 5 Humuscollector 

 

4.2.4.2 A-, B- en C-horizont 

 
Ook onder de humuslaag wordt het water bemonsterd op verschillende diepten (A-, B- en C-
horizont) in de minerale bodem. Bij de bemonstering wordt gebruikt gemaakt van een lysimeter 
of bodemvochtmeter, waarbij het bodemwater uit de omgeving onderaan doorheen een poreuze 
ceramische cup wordt gezogen (onderdruk 60 cbar) in een centrale PVC buis een diameter van 
5 cm (Figuur 6). Bovenaan bevindt zich een rubberen stop met 2 openingen, één voor het 
vacuüm zuigen en één voor bemonstering. Om de evolutie in functie van de diepte te kunnen 
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bestuderen worden lysimeters geplaatst op verschillende dieptes. De bovenste horizonten 
worden vooral gekenmerkt door aerobe processen, terwijl op grotere diepte ook rekening moet 
gehouden worden met anaerobe processen. 
 

 
Figuur 6 Schematische voorstelling van een lysimeter. 

 

4.2.5 Bladval 

 
De bladval wordt in elk proefvlak bemonsterd m.b.v. 10 cirkelvormige bladvalnetten met een 
diameter van 60 cm. Elk van de bladvalcollectoren staat opgesteld in de buurt van een van de 
doorvalcollectoren (Figuur 7). Een bladvalcollector bestaat uit 3 houten paaltjes van 1 m 
hoogte, waarin met behulp van een hoepel een fijnmazig kunststof net (maaswijdte <2 mm) is 
opgehangen. 
 
Gedurende de bladvalperiode (september - november) wordt al het materiaal uit de 
bladvalnetten om de 2 weken opgehaald, buiten de bladvalperiode wordt maandelijks 
bemonsterd. 
 
De bladval maakt deel uit van de biogeochemische cyclus van bosecosystemen en wordt in de 
humuslaag gemineraliseerd, waardoor elementen opnieuw vrijgesteld worden voor de planten. 
Binnen het Level II meetnet wordt de bladval opgevolgd sinds 1999. 
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Figuur 7 Schematische opstelling van bladval- en doorvalcollectoren in de Level II proefvlakken (links) en afbeelding van 
een bladvalcollector in Brasschaat (rechts). 

 

4.2.6 Blad- en naaldanalyses 

 
In elk proefvlak worden 2-jaarlijks bladeren of naalden verzameld voor chemische analyse. De 
staalname gebeurt door boomklimmers (Figuur 8). Per proefvlak worden 5 gemerkte bomen 
bemonsterd. Loofboomsoorten werden bemonsterd in augustus 2007, naaldboomsoorten in 
november 2007. De resultaten geven o.a. informatie over de voedingstoestand van de bomen: 
een onvoldoende of onevenwichtige voedselvoorziening kan leiden tot een slechte 
gezondheidstoestand van de bomen. Anderzijds kunnen hoge concentraties van bepaalde 
elementen in de bladeren gelinkt zijn aan atmosferische depositie. 
 

 
Figuur 8 Boomklimmer aan het werk bij het nemen van bladstalen. 

 

4.2.7 Bosbouwkundige inventaris 

 
Van alle bomen in het proefvlak met een minimumdiameter van 5 cm, worden om de 5 jaar 
zowel de diameter en de omtrek, als de hoogte en de kroonhoogte gemeten. Met deze gegevens 
worden volume, grondvlak, jaarlijkse lopende aanwas en dominante hoogte (dit is de 
gemiddelde hoogte van de 100 dikste bomen per hectare) berekend. 
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4.2.7.1 Diameter en omtrek 

 
De omtrek wordt gemeten met een meetlint en de diameter met een (digitale) meetklem, beide 
op borsthoogte (1,3 m) en loodrecht op de groeirichting van de stam. Er worden steeds 2 
diameters gemeten loodrecht op elkaar. Per proefvlak zijn sinds begin 2007 ook 20 bomen 
voorzien van een permanente meetband rond de stam, die toelaat de groei nauwkeuriger op te 
volgen (Figuur 9). 
 

 
Figuur 9 Permanente meetband rond een Corsicaanse den in het proefvlak te Ravels. 

 

4.2.7.2 Boomhoogte en kroonhoogte 

 
De boomhoogte en kroonhoogte worden gemeten met behulp van een Vertex. De meting 
gebeurt loodrecht op de valrichting. 
 

4.3 Luchtconcentraties en meteometingen 

 
De meettoren te Brasschaat (Figuur 10) is uitgerust voor de continue monitoring van gasvormig 
SO2, O3, NO en NO2 in de atmosfeer (Tabel 5). Boven het kronendak zijn aanzuigsondes 
voorzien die via verwarmde teflontubings verbonden zijn met monitoren opgesteld in de 
meetcabine. De meetbereiken werden geherprogrammeerd i.f.v. meetconcentraties. De voeding 
van de monitoren werd voorzien van scheidingstransfo’s om effecten van netvervuiling op de 
metingen tegen te gaan. 
 

Tabel 5 Eigenschappen van de pollutiemonitoren. 

Polluent Merk Type Meetprincipe 
SO2 Thermo Instruments, US 43 C UV-fluorescentie 
O3 Thermo Instruments, US 49 C UV-fotometrie 
NO, NO2 Ecophysics, CH CLD 700 AL chemieluminescentie 

 
Bij alle monitoren wordt maandelijks de prefilter (sample filter) + stoffilter vervangen. Daarbij 
is een jaarlijkse reiniging van capillairen, flow restrictors in ultrasoonbad en jaarlijkse reiniging 
van de reactiekamers met methanol voorzien. De vervanging van cartridges voor zero gas input 
geschiedt halfjaarlijks. De ijking van de monitoren gebeurt maandelijks (afwisselend INBO en 
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VMM) op basis van een jaarlijks opgemaakte ijkkalender. De ozonmonitor wordt tweemaal per 
jaar binnengebracht in het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) voor ijking aan de 
primaire ozonstandaard. Het onderhoud en de ijkingen worden ingeschreven in een logboek en 
opgeslagen in een Accesdatabestand. 
 
In 2007 werd op 2 meethoogtes gemeten, meerbepaald 24 en 40 m, om gradiënten van de 
polluenten boven het kronendak te kunnen bepalen. De meetcyclus bedraagt 10 minuten. De 
eerste 5 minuten wordt op 40 m gemeten, daarna wordt naar het laagste niveau overgegaan via 
PLC-aansturing. De eerste minuut dient om de teflonleidingen te purgeren. Deze wordt 
weggelaten bij de berekeningen van de halfuurlijkse gradiënt en meetconcentratie. 
 
Uit de kennis van de gradiënten, de wrijvingssnelheid en de stabiliteitsklassen wordt voor de 
desbetreffende meethoogte de fluks berekend van de gemeten polluenten. Bij het berekenen 
van fluxen uit gradiënten worden uitsluitingcriteria toegepast omdat de berekende fluxen aan 
bepaalde vereisten moeten voldoen. 
 
Naast de meting van luchtconcentraties worden op de meettoren ook een aantal 
meteorologische variabelen continu gemeten. Dit zijn onder andere de neerslaghoeveelheid 
boven het kronendak, de windsnelheid en de windrichting, de luchttemperatuur en de 
luchtvochtigheid. 
 

 
Figuur 10 De meettoren in Brasschaat. 
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5 Chemische analyses 

 

5.1 Depositie en bodemwater 

 
Alle waterstalen worden na bemonstering gekoeld getransporteerd naar het laboratorium. De 
analyses worden uitgevoerd aan het Laboratorium voor Bodemkunde van de UGent (Geologisch 
Instituut). Volgende elementen worden bepaald: pH, geleidbaarheid, alkaliniteit, titreerbare 
zuurheid, opgeloste organische stof (DOC), kationen (Ca2+, K+, Mg2+, Na+, NH4

+, Altot en Fetot) 
en anionen (Cl-, NO3

-, NO2
-, PO4

3- en SO4
2-). Bij aankomst in het laboratorium wordt de 

zuurtegraad en de geleidbaarheid bepaald. Daarna worden de stalen gefiltreerd over een 0,45 
µm membraanfilter, opgedeeld volgens analysetechniek en koel bewaard. Stalen voor het 
bepalen van anionen en ammonium (NH4) worden niet verder behandeld en zo vlug mogelijk 
geanalyseerd door ionenchromatografie (IC). Stalen voor het bepalen van de kationen (behalve 
NH4

+) worden aangezuurd (salpeterzuur tot pH < 2) en binnen de 30 dagen geanalyseerd door 
atoomabsorptiespectrometrie (AAS-vlam/oven) (Figuur 11). De alkaliniteit (bicarbonaat) en 
titreerbare zuurheid worden via een titratie bepaald. De opgeloste organische koolstof (DOC) 
wordt bepaald met een TOC-analyser. 
 

 
Figuur 11 Analyse van de waterstalen in het labo. 

 

5.2 Blad- en naaldanalyses 

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

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

 
Bladvalstalen worden na bemonstering eerst per proefvlak gesorteerd in 5 verschillende 
fracties: 

1. bladeren en naalden 
2. vruchten, zaden, zaadomhulsels en bloeiwijzen 
3. houtig materiaal (takken, twijgen, schors) 
4. knopschubben 
5. restmateriaal (insecten, stuifmeel, hars,...) 

De verschillende fracties worden eerst luchtdroog gewogen, vervolgens in een droogstoof 
gedroogd (40 °C, 24 h), opnieuw gewogen en dan fijngemalen. Tot slot ondergaan ze in het 
labo dezelfde chemische analyses als de blad- en naaldstalen. 
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6 Resultaten 2007 

6.1 Meteorologische gegevens 

 
In 2007 bereikte de jaarlijkse gemiddelde temperatuur in België met 11,5 °C opnieuw een 
recordhoogte (Tabel 6). Vooral de maanden januari en april waren zeer uitzonderlijk warm. De 
winter was zeer zacht en kende uitzonderlijk weinig vorstdagen. Tijdens de lente werd het 
record van de langste droogteperiode ooit gebroken. De gemiddelde windsnelheid was 
uitzonderlijk laag over het ganse jaar. De totale neerslag te Ukkel lag met 880 mm iets boven 
het langetermijngemiddelde (Figuur 12). 
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Figuur 12 Jaarlijkse neerslag, langetermijngemiddelde (normaal) voor de neerslag en minimum en maximumtemperatuur 
te Ukkel. 

 

6.1.1 Winter 

 
De winter in 2007 was zeer uitzonderlijk zacht, in het spoor van het warmterecord van de herfst 
in 2006. De gemiddelde temperatuur bereikte de recordwaarde van 6,6°C, een teveel van 3,5°C 
in vergelijking met het langetermijngemiddelde (3,1°C). Hiermee werd het record van 1990 
(6,1°C) van de tabellen geveegd. Alle wintermaanden te Ukkel hadden hogere gemiddelde 
temperaturen dan hun normale waarden, maar vooral de maand januari was opvallend zacht. 
Parallel met de zachte temperaturen registreerde men te Ukkel zeer abnormaal veel neerslag: 
met een seizoenstotaal van 207,7 mm werd de normale waarde van 186,8 mm in de winter 
ruimschoots overschreden. De zonneschijnduur in het winterseizoen was zeer abnormaal laag 
voor het seizoen: er werd slechts 124 uur zonneschijn geregistreerd te Ukkel, terwijl de normale 
waarde 168 uur bedraagt. Op 18 januari werd ons land geteisterd door een zware storm, 
waarbij over het ganse land windsnelheden werden genoteerd van meer dan 100 km/u. Op 21 
januari volgde een tweede stormdepressie, die echter alleen aan de kust windsnelheden van 
meer dan 100 km/u liet optekenen. 



 

www.inbo.be  Bosgezondheid in Vlaanderen  31 

 

 

6.1.2 Lente 

 
De lente van 2007 werd zoals de winter gekenmerkt door een recordwaarde van de gemiddelde 
temperatuur. Opnieuw waren de gemiddelde maandelijkse temperatuurswaarden veel hoger dan 
de normale waarden. Te Ukkel werd met een gemiddelde temperatuur van 12,3°C de warmste 
lente sinds het begin van de waarnemingen in 1833 genoteerd, waarmee het oude record uit 
1993 (11,2°C) sterk werd overschreden. Onder veronderstelling van een stabiel klimaat, doet 
een dergelijke gebeurtenis zich gemiddeld slechts minder dan een keer om de 500 jaar voor. 
Vooral de maand april liet zich opvallen door een reeks indrukwekkende maandelijkse records te 
breken waaronder de gemiddelde temperatuur (met 14,3°C voor een normale waarde van 
9,0°C), de gemiddelde maximale temperatuur (20,5°C voor 13,1°C) en de zonneschijnduur 
(284,2 uur voor 158 uur), en door zijn lage gemiddelde windsnelheid (2,8 m/s voor 3,7 m/s). 
Ook de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid was met 62% zeer laag. Het meest opmerkelijke 
record van de maand april betreft echter de neerslag: het werd de eerste kalendermaand 
zonder meetbare neerslag te Ukkel sinds 1833 (Figuur 13). Bovendien viel er tussen 31 maart 
en 5 mei (36 opeenvolgende dagen) geen druppel regen, wat opnieuw een record betekende 
voor Ukkel. 
 

6.1.3 Zomer 

 
De zomer werd gekenmerkt door een abnormaal hoge neerslaghoeveelheid: te Ukkel werd 
252,8 mm neerslag geregistreerd, terwijl de normale waarde 210,4 mm bedraagt. Verder was 
de zomer van 2007 eerder banaal te noemen, conform aan een typische Belgische zomer. 
 

6.1.4 Herfst 

 
In het spoor van de zomer bleef ook de herfst binnen de normale waarden. Het vermelden 
waard is dat de gemiddelde windsnelheid van oktober zeer uitzonderlijk laag was. Van begin 
november tot begin december werd ons land geteisterd door een serie zuidwesterstormen, die 
boven land echter slechts een matige windkracht haalden. Er werd een storm genoteerd op 9 
november, 20 november, 2 december en 7 december. December was opmerkelijk door een 
groot contrast wat de neerslaghoeveelheden betreft: de eerste decade (van de 1e tot de 10e) 
was zeer uitzonderlijk nat, de tweede decade (van de 11e tot de 20e) was zeer uitzonderlijk 
droog. 
 

Tabel 6 Weerparameters voor het weerstation te Ukkel in 2007. 

Parameter Eenheid Ukkel 2007 Normalen 
Luchtdruk hPa 1017 1015,7 
Gemiddelde windsnelheid m/s 3,3 3,7 
Gemiddelde temperatuur °C 11,5 9,7 
Gemiddelde rel. luchtvochtigheid % 80 81 
Gemiddelde dampdruk hPa 11 10,3 
Neerslagtotaal mm 879,5 804,8 
Aantal neerslagdagen (> 0,1 mm) - 204 207,2 
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Figuur 13 Maandelijkse neerslag en gemiddelde temperatuur te Ukkel in 2007 (Bron: KMI). 
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6.2 Bosvitaliteitsinventaris (Level I) 

 
Het aandeel beschadigde bomen in de steekproef bedraagt 17,3% (Figuur 14). 16,5% van de 
bomen vertoont matig bladverlies; 0,6% sterk bladverlies en 0,2% van de bomen is 
afgestorven. Het gemiddeld bladverlies van de steekproefbomen bedraagt 21,1%. Het aandeel 
beschadigde bomen bedraagt op Europese schaal 21,9%. 
 
Meer dan twee derden van de steekproefbomen situeert zich in bladverliesklasse 1, de 
zogenaamde ‘waarschuwingsklasse’ (68,7%). Het aandeel gezonde bomen, met maximum 10% 
bladverlies, bedraagt 14%. 
 
Er wordt verondersteld dat jonge bomen vitaler zijn dan oude bomen. Dit blijkt niet altijd uit de 
resultaten van het bosvitaliteitsmeetnet. De veronderstelling dat oudere bomen een slechtere 
bladbezetting hebben, klopt wel in het geval van zomereik en Amerikaanse eik. 
 
Voor het totaal van alle bomen is er een lichte verbetering ten opzichte van 2006 merkbaar. Het 
aandeel beschadigde bomen daalt met 1,2%-punten en ook het gemiddeld bladverlies neemt af, 
zij het met slechts 0,2%-punten. Er stierven in 2007 minder steekproefbomen dan in 2006. 
 
De verbeterde gezondheidstoestand is zowel bij jonge als oude bomen merkbaar. De afname 
van het bladverlies is niet significant in de substeekproef met bomen jonger dan 60 jaar maar 
wel in de groep met bomen van minstens 60 jaar. 
 
Wanneer een substeekproef gevormd wordt met alle gemeenschappelijke bomen in de periode 
2005-2007, blijkt het percentage beschadigde bomen jaarlijks te dalen: van 20,6% in 2005 
over 18,1% in 2006 naar 16,9% in 2007 (Figuur 15). Het gemiddeld bladverlies wijzigt weinig 
tussen 2005 en 2006 maar tussen 2006 en 2007 is er een beduidende afname. 
 
Na 1995 werd in het meetnet een geleidelijke verbetering van de kroonconditie waargenomen. 
Het aandeel beschadigde bomen was enkel in de periode 1988-1993 nog lager dan in 2007. De 
laatste zeven inventarisatiejaren is het gemiddeld bladverlies steeds 21% à 22% gebleven. 
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Figuur 14 Verdeling van de steekproefbomen in bladverliesklassen. 
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Figuur 15 Evolutie van het percentage beschadigde gemeenschappelijke bomen in de periode 2006-2007. 
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6.2.1 Loofbomen 

 
Het percentage beschadigde loofbomen bedraagt 18,8% en het gemiddeld bladverlies 20,8% 
(Figuur 16). Het aandeel beschadigde bomen ligt hoger dan bij het totaal van alle bomen.  
 
Het percentage beschadigde loofbomen blijft hetzelfde als in 2006. Er zijn weliswaar 
verschuivingen naargelang de boomsoort maar voor het geheel van alle soorten is er weinig 
verschil. Het gemiddeld bladverlies daalt met 0,3%-punten. Er zijn verschillen tussen de 
leeftijdgroepen merkbaar. Bij de oude loofbomen is de kroontoestand verbeterd, bij de jonge 
loofbomen is er een achteruitgang. 
 
Het gemiddeld bladverlies van de jonge loofbomen blijft quasi gelijk maar het percentage 
beschadigde jonge bomen neemt toe. De minder goede kroontoestand van de jonge bomen in 
de steekproef is hoofdzakelijk te wijten aan de zwakkere conditie van populier en de groep 
‘overige loofboomsoorten’. Vooral in Bocholt (proefvlak 714, zwarte els) stijgt het percentage 
aangetaste bomen. 
 
Het gemiddeld bladverlies van de loofbomen is de laatste drie jaar iets lager dan het gemiddeld 
naaldverlies, maar het percentage beschadigde loofbomen ligt hoger. Het aandeel beschadigde 
loofbomen evolueert na 1995 positief. Na 2004 wordt er jaarlijks een verbetering 
waargenomen. 
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Figuur 16 Evolutie van gemiddeld bladverlies en aandeel beschadigde loofbomen tussen 1987 en 2007 (volledige 
steekproef). 
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6.2.2 Beuk 

 
Van de beuken in de steekproef is 13,3% beschadigd (Figuur 17). Het gemiddeld bladverlies is 
het laagst van alle soorten (17%). Bij beuk bemerken we ook het hoogste percentage gezonde 
bomen (35,2%). Uit de resultaten van 2006 blijkt dat bij de zwaardere bomen (hogere 
omtrekklasse) het aandeel beschadigde exemplaren hoger is. 
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Figuur 17 Procentuele verdeling van het bladverlies van de beuken per omtrekklasse (2006). 

 
Het aandeel beschadigde bomen neemt alleen voor deze soort toe in vergelijking met de 
voorgaande inventaris (Figuur 18). Het gemiddeld bladverlies nam tussen 2005 en 2006 af 
maar tussen 2006 en 2007 veranderde er weinig. Het gemiddeld bladverlies en het aandeel 
beschadigde bomen blijven het laagst van alle loofboomsoorten. 
 
Het bladverlies van de beuken vertoont duidelijke piekjaren. Deze worden hoofdzakelijk tijdens 
zaadjaren genoteerd. Het laatste mastjaar was 2004. Hoewel er veel zaad was in 2000 en 2002, 
blijkt dit minder duidelijk uit de grafieken van het bladverlies. Het aandeel beschadigde bomen 
en het gemiddeld bladverlies zijn in 2007 goed vergelijkbaar met de periode 2001-2002. 
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Figuur 18 Evolutie van gemiddeld bladverlies en aandeel beschadigde beuken tussen 1987 en 2007 (volledige steekproef). 
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6.2.3 Zomereik 

 
19,2% van de zomereiken is beschadigd (Figuur 19). Het gemiddeld bladverlies bedraagt 
21,5%. Er werden geen afgestorven bomen waargenomen. Tussen 1997 en 2007 was er 
jaarlijks minstens één afgestorven eik in de inventaris, met een maximum van 5 exemplaren in 
2003. 
 
De jonge zomereiken vertonen gemiddeld minder bladverlies dan de oude soortgenoten. Net als 
bij het totaal van alle loofbomen, blijft het aandeel beschadigde exemplaren hetzelfde als in 
2006. Het gemiddeld bladverlies daalt maar deze wijziging is niet significant. 
 
Het percentage beschadigde zomereiken en het gemiddeld bladverlies dalen na de periode 
1995-1998. Het gemiddeld bladverlies is in 2007 ongeveer even hoog als in de periode 2002-
2003. Ook in 1992 en de periode 1996-1997 was het gemiddeld bladverlies vergelijkbaar. In de 
beginperiode van de inventaris was de kroontoestand nog beter. Het aandeel beschadigde 
zomereiken daalt tot minder dan 20% en dat was voordien enkel in de periode 1987-1991 het 
geval. 
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Figuur 19 Evolutie van gemiddeld bladverlies en aandeel beschadigde zomereiken tussen 1987 en 2007 (volledige 
steekproef). 
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6.2.4 Populier 

 
Zowel het aandeel beschadigde bomen (33,3%) als het gemiddeld bladverlies (26,3%) zijn het 
hoogst bij populier. 
 
Vanaf 2003 stierven er jaarlijks populieren in het proefvlak Wimmertingen (pv 801). Ook in 
2007 stierf er een populier na infectie door schorsbrand (Discosporium populeum). De meeste 
bomen vertoonden schorsbeschadiging, een typisch symptoom van schorsbrand. De 
schorsbrandinfectie kwam er na jarenlange aantasting door roestschimmel (Melampsora larici-
populina). In het proefvlak was er in 2007 veel stormschade. De overblijvende steekproefbomen 
werden eind 2007 gekapt. 
 
Dankzij een betere conditie in de andere proefvlakken, daalt zowel het aandeel beschadigde 
bomen als het gemiddeld bladverlies. Populier blijft wel de loofboomsoort met de zwakste 
kroonconditie. Het aandeel beschadigde bomen zakt tot het niveau van 1997. Het gemiddeld 
bladverlies ligt even hoog als in de periode 2001-2002 (Figuur 20). 
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Figuur 20 Evolutie van gemiddeld bladverlies en aandeel beschadigde populieren tussen 1987 en 2007 (volledige 
steekproef). 

 



 

40 Bosgezondheid in Vlaanderen www.inbo.be 

 

6.2.5 Amerikaanse eik 

 
Het aandeel beschadigde Amerikaanse eiken in de inventaris is laag (12,3%). Het gemiddeld 
bladverlies bedraagt 20%. Er is een significant verschil tussen de leeftijdsgroepen. De jonge 
bomen vertonen gemiddeld 16,4% bladverlies. Bij de oude eiken is dat 21,2%. Slechts 2,7% 
van de jonge Amerikaanse eiken is beschadigd. 
 
Het gemiddeld bladverlies daalt ten opzichte van 2006 met 0,5%-punten en het aandeel 
beschadigde bomen met 0,7%-punten. 
 
Het aandeel beschadigde bomen en het gemiddeld bladverlies vertonen op langere termijn een 
golvend verloop. Er is de laatste twee jaar weer sprake van een verbeterende kroonconditie. 
Het gemiddeld bladverlies is in 2007 laag, maar nog steeds hoger dan in 2003 en de periode 
1997-1999 (Figuur 21). Ook in de beginperiode van de inventaris was het bladverlies en het 
aandeel beschadigde bomen duidelijk lager (1987-1991). 
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Figuur 21 Evolutie van gemiddeld bladverlies en aandeel beschadigde Amerikaanse eiken tussen 1987 en 2007 (volledige 
steekproef). 
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6.2.6 Naaldbomen 

 
Ondanks de drie afgestorven naaldbomen (0,5%) is het aandeel beschadigde bomen vrij laag 
(14,1%). Het gemiddeld naaldverlies bedraagt 21,5%. De verbetering van de kroontoestand is 
het duidelijkst bij de naaldbomen. Het gemiddeld naaldverlies neemt niet zo veel af, maar het 
aandeel beschadigde bomen vermindert met 3,3%-punten. 
 
De substeekproef met jonge en oude dennen kennen beiden een dalend aandeel beschadigde 
bomen. Het gemiddeld naaldverlies stijgt bij de oude bomen, maar blijft toch iets lager dan het 
gemiddeld naaldverlies van de jonge naaldbomen. Bij de jonge naaldbomen is er een lichte 
afname van het gemiddeld naaldverlies. 
 
In 2007 waren er op verschillende plaatsen meldingen van schade in dennenbestanden. In heel 
wat naaldbossen kwam stormschade voor. Hagelschade werd in het Meerdaalwoud en de 
omgeving van Dessel gemeld. In Meeuwen-Gruitrode en Ravels werd op naalden van 
Corsicaanse dennen rode bandjesziekte (Scirrhia pinea) waargenomen. 
 
Toch is er de laatste jaren een verbeterende kroonconditie bij de naaldbomen. In 2006 nam het 
gemiddeld naaldverlies met 0,2%-punten af en in 2007 met 0,1%-punten. Het aandeel 
beschadigde naaldbomen vertoont na 1996 een dalende trend (Figuur 22). Het valt op dat het 
aandeel beschadigde naaldbomen sedert 2004 jaarlijks lager ligt dan het aandeel beschadigde 
loofbomen. Het gemiddeld naaldverlies bedraagt de laatste vier inventarisjaren 21 à 22%. 
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Figuur 22 Evolutie van gemiddeld naaldverlies en aandeel beschadigde naaldbomen tussen 1987 en 2007 (volledige 
steekproef). 
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6.2.7 Grove den 

 
Het aandeel beschadigde grove dennen is het laagst van alle boomsoorten (11,3%). Het 
gemiddeld naaldverlies is vergelijkbaar met de overige boomsoorten (20,6%). Er stierven twee 
exemplaren in Oostmalle (pv 506), nadat de volledige kroon door storm afbrak. De jonge grove 
dennen vertonen het hoogste aandeel beschadigde bomen en het hoogste gemiddeld 
naaldverlies. 
 
Het gemiddeld naaldverlies verschilt weinig met 2006, maar het percentage beschadigde bomen 
daalt wel duidelijk. De kroontoestand van de dennen evolueerde in de periode 1987-1996 
negatief maar daarna trad een verbetering op (Figuur 23). Het aandeel beschadigde bomen 
benadert nu weer de beginperiode van de inventaris. De laatste zeven jaar bedroeg het 
gemiddeld naaldverlies steeds 21% à 22%. 
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Figuur 23 Evolutie van gemiddeld naaldverlies en aandeel beschadigde grove dennen tussen 1987 en 2007 (volledige 
steekproef). 
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6.2.8 Corsicaanse den 

 
Het aandeel beschadigde Corsicaanse dennen bedraagt meer dan het dubbele van de grove 
dennen (24,8%). Ook het gemiddeld naaldverlies ligt duidelijk hoger (25%). Er stierf een 
Corsicaanse den in Arendonk (pv 603) na jarenlange infectie door Sphaeropsis-scheutsterfte 
(Sphaeropsis sapinea). Het gemiddeld naaldverlies en het aandeel beschadigde bomen is het 
hoogst bij de oude Corsicaanse dennen. 
 
Het gemiddeld naaldverlies verschilt weinig met 2006, maar het percentage beschadigde bomen 
neemt af. Er is zelfs twee jaar na elkaar sprake van een betere kroonconditie. Het aandeel 
beschadigde bomen daalt op 2 jaar tijd met 10% punten. Corsicaanse den blijft niettemin de 
naaldboomsoort met het hoogste gemiddeld naaldverlies en het hoogste aandeel beschadigde 
bomen. 
 
Op langere termijn schommelt het naaldverlies. De perioden met een slechtere kroonconditie 
waren 1989, 1995-1996, 2000 en 2002-2003 (Figuur 24). 
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Figuur 24 Evolutie van gemiddeld naaldverlies en aandeel beschadigde Corsicaanse dennen tussen 1987 en 2007 (volledige 
steekproef). 
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6.2.9 Overige boomsoorten 

 
Het gemiddeld bladverlies en het aandeel beschadigde exemplaren is in de groep ‘overige 
loofboomsoorten’ even groot: 20,6%. Zowel het aandeel beschadigde bomen als het gemiddeld 
bladverlies is het hoogst in de jongste leeftijdscategorie. Dit is vooral te wijten aan de slechte 
kroonconditie van de jonge zwarte elzen en essen in Bocholt (pv 714) en Zoutleeuw (pv 416). 
 
Het gemiddeld bladverlies blijft hetzelfde als in 2006. Het aandeel beschadigde bomen daalt in 
lichte mate. 
 

6.2.10  Gegevens per proefvlak 

 
Het percentage beschadigde bomen varieert van 0% in 11 proefvlakken tot 79% in één 
proefvlak. Het hoogste percentage beschadigde bomen wordt in Kinrooi vastgesteld (pv 702, 
zomereik). De oorzaak van de zwakke kroonconditie is de bladvraat door eikenprocessierupsen. 
Het is het enige proefvlak waar meer dan drie kwart van de steekproefbomen beschadigd is. 
 
In Schilde (pv 512, beuk en zomereik) is tussen de helft en drie kwart van de steekproefbomen 
beschadigd. De slechte gezondheidstoestand wordt er door abiotische factoren veroorzaakt, 
mogelijk in combinatie met verkeerde beheermaatregelen. Het grootste deel van de 
proefvlakken telt maximum 25% beschadigde bomen.  
 
Proefvlakken met een gemiddeld bladverlies hoger dan 25% worden als ‘beschadigde 
proefvlakken’ beschouwd. Voor 13 proefvlakken is dit het geval. Slechts drie daarvan zijn 
naaldboomproefvlakken: Sint-Laureins (pv 202, grove den), Oostmalle (pv 506, grove den) en 
Arendonk (pv 603, grove den en Corsicaanse den). Het gemiddeld bladverlies is het hoogst in 
Kinrooi (pv 702, zomereik). Ook in Wimmertingen (pv 801, populier) en Schilde (pv 512, beuk 
en zomereik) ligt het gemiddeld bladverlies boven de 30%.  
 
Er blijkt hoofdzakelijk een positieve evolutie ten opzichte van 2006. Het percentage beschadigde 
bomen neemt af in 32 proefvlakken. Er is een toename in 23 proefvlakken en in 17 
proefvlakken blijft het aandeel beschadigde bomen gelijk. De evolutie van het gemiddeld 
bladverlies is eveneens positief. In 42 proefvlakken neemt het bladverlies af. Er is een toename 
in 29 proefvlakken en in één proefvlak blijft het gemiddeld bladverlies hetzelfde. De evolutie 
van het bladverlies is in 24 proefvlakken significant. In 8 proefvlakken is er een beduidende 
toename van het bladverlies. Er is echter in 16 proefvlakken een significante afname. 
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6.2.11  Symptomen en oorzaken 

 

6.2.11.1 Algemeen 

 
Het overgrote deel van de steekproefbomen vertoont symptomen van aantasting, infectie, 
beschadiging,… De omvang is meestal beperkt. Bij 53% van de bomen wordt meer dan één 
symptoom genoteerd. Bladvraat is het meest voorkomende symptoom (Tabel 7). Bijna de helft 
van de bomen vertoont lichte of ernstige vraat (47,1%). 
 
Na bladvraat is het meest voorkomende symptoom ‘dode of stervende scheuten, twijgen of 
takken’. 43,8% van de bomen vertoont scheut- of taksterfte. De oorzaak van de kroonsterfte is 
in het geval van populier en de naaldboomsoorten meestal een schimmelinfectie. 
Schimmelinfectie wordt bij 28,6% van alle bomen in de steekproef genoteerd. 
 
Bijna één boom op vijf vertoont verwondingen aan de stam (18,9%). Dit kan ontschorsing zijn 
(vandalisme, schade door bosexploitatie,…) of scheurvorming (vorst,…). Duidelijke menselijke 
schade wordt bij 8,5% van de bomen waargenomen (Tabel 8). Bovendien zorgt de mens ook 
voor onrechtstreeks schade, bv. door beweiding (proefvlakken in begraasde terreinen), 
luchtverontreiniging,… 
 
Een ‘teken van aanwezigheid van insecten’ of een ‘teken van aanwezigheid van schimmels’ is 
alleen bij populier één van de meest voorkomende symptomen. In het geval van insecten gaat 
het vooral om boorgaten of boormeel op de stam. Wat schimmels betreft, gaat het bijvoorbeeld 
over de waarneming van vruchtlichamen of mycelium. 
 

Tabel 7 Percentage bomen met  symptomen (totaal: 1732 bomen). 

aangetast deel symptoom aantal bomen % 
bladeren aangevreten/verdwenen 816 47,1 
  verkleuring (geel, bruin,…) 514 29,7 
  bladvervorming 22 1,3 
  teken van aanwezigheid schimmels 19 1,1 
  kleinbladerigheid 3 0,2 
  ander teken 2 0,1 
takken/scheuten dood/afstervend 759 43,8 
  gebroken 59 3,4 
  vervorming 9 0,5 
  aangevreten/ontbrekend 5 0,3 
  afgestoten/afgesneden 5 0,3 
  teken van aanwezigheid insecten 4 0,2 
  wonden (ontschorsing, scheuren,…) 3 0,2 
  harsuitvloei of slijmuitvloei 3 0,2 
  ander teken 3 0,2 
  teken van aanwezigheid schimmels 2 0,1 
  necrose (necrotische plekken) 1 0,1 
stam wonden (ontschorsing, scheuren,…) 328 18,9 
  vervorming (kanker, tumor, ribbels,…) 158 9,1 
  harsuitvloei of slijmuitvloei 114 6,6 
  teken van aanwezigheid insecten 68 3,9 
  teken van aanwezigheid schimmels 31 1,8 
  ander teken 14 0,8 
  gekanteld (scheef) 12 0,7 
  necrose (necrotische plekken) 10 0,6 
  ander symptoom 4 0,2 
  kwijnend/rottend 3 0,2 
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Tabel 8 Belangrijkste groepen van oorzaken (totaal aantal bomen: 1732). 

oorzaak (groep) aantal bomen % 

onbekend 1011 58,4 

insectenvraat 840 48,5 

schimmels 495 28,6 

schade door de mens 148 8,5 

abiotische factoren 24 1,4 

vraat (wild, vee) 20 1,2 

andere factoren 5 0,3 

 
 

6.2.11.2 Verkleuring 

 
Het aandeel bomen met ernstige verkleuring bedraagt 5%. Er zijn meer loofbomen met 
abnormale verkleuring dan naaldbomen. Het percentage bedraagt respectievelijk 5,7% en 
3,4%. Abnormale verkleuring wordt het meest bij de beuken waargenomen (9,7%). 
 
Het aandeel bomen met uitzonderlijke verkleuring bedraagt 5,9% bij zomereik en 1,4% bij 
Amerikaanse eik. Ernstige verkleuring wordt bij zomereik bijna uitsluitend door eikenmeeldauw 
(Microsphaera alphitoides) veroorzaakt. Bij de ‘overige loofboomsoorten’ vertoont 6,7% van de 
bomen abnormale verkleuring. Dit is ondermeer het geval bij zwarte els in Bocholt (pv 714) en 
es in Zoutleeuw (pv 416). 
 
Opvallende naaldverkleuring wordt bij 3,7% van de grove dennen vastgesteld. Vooral in Beerse 
(pv 602) is er verkleuring van de dennenkronen. Ernstige naaldverkleuring komt bij Corsicaanse 
den minder voor. In het Pijnven (Eksel, pv 903) is er bruinverkleuring door de 
rodebandjesziekte (Dothistroma septospora, syn. Scirrhia pini). 
 
In vergelijking met de voorgaande inventaris wordt er iets meer abnormale verkleuring 
waargenomen. Bij grove den, Corsicaanse den, beuk en de groep ‘overige loofboomsoorten’ 
neemt het aandeel bomen met verkleuring toe. Zomereik, populier en Amerikaanse eik kennen 
een afname van het aandeel bomen met bladverkleuring. 
 

6.2.11.3 Insecten 

 
Insectenaantasting kan bladverkleuring of bladverlies veroorzaken. Een aantasting kan echter 
ook aan takken of scheuten of zelfs aan de stam zichtbaar zijn. In dit overzicht gaat de 
aandacht naar het symptoom ‘gedeeltelijk of totaal aangevreten bladeren of naalden’. Het gaat 
vooral om aantasting door rupsen van vlindersoorten, maar bladvraat door kevers is ook 
mogelijk. In het geval van beukenspringkever (Rhynchaenus fagi) gaat het om bladmineerders, 
waarvan het volwassen insect bladvraat veroorzaakt. 
 
Het aandeel bomen met ernstige bladvraat bedroeg in 2007 9,5%. Bladvraat is het meest 
voorkomend symptoom bij de eiken en de groep ‘overige loofboomsoorten’. Het aandeel 
Amerikaanse eiken met opvallende vraat was de voorbije inventaris zeer hoog (39,7%). Het 
proefvlak in het Pijnven (Eksel, pv 906) haalt het hoogste percentage bomen met sterke 
insectenvraat. Ook het aandeel zomereiken met ernstige vraat is hoog (16,8%). 
 
De sterke vraatschade in Kinrooi (pv 702, Figuur 25) is het gevolg van aantasting door 
eikenprocessierupsen (Thaumetopoea processionea). Omdat de vraat vroeg in het voorjaar 
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startte, recupereerden de eiken vroeger en was de kroontoestand in juli iets beter dan het 
voorgaande jaar. Er was in 2007 een uitbreiding van de eikenprocessievlinder in Vlaanderen, 
maar in het meetnet werd geen opvallende toename waargenomen. In de overige 
eikenproefvlakken werd vraat door kleine en grote wintervlinder veroorzaakt, eventueel in 
combinatie met andere soorten. Met de warme en droge maand april waren er optimale 
weersomstandigheden voor de ontwikkeling van de rupsen. 
 

 
Figuur 25 Aantasting door eikenprocessievlinder in Kinrooi (Grootbroek, pv 702). 

 

6.2.11.4 Schimmels 

 
Op 29,2% van de zomereiken werd meeldauw (Microsphaera alphitoides) waargenomen. Een 
andere bladschimmel, nl. Discula umbrinella (Apiognomonia), veroorzaakt ook bladverkleuring. 
Deze schimmel kwam op 4,3% van de zomereiken voor. De schimmel Discula umbrinella werd 
ook op 12,3% van de Amerikaanse eiken vastgesteld. Dezelfde bladschimmel, Discula 
umbrinella (Apiognomonia errabunda), veroorzaakt een bladvlekkenziekte bij beuk. Deze 
bladvlekkenziekte werd in 2007 op 26,3% van de beuken gezien. De beuken vertonen geen 
ernstige verkleuring door schimmelinfectie. 
 
Populier en de ‘overige loofboomsoorten’ vertoonden weinig verkleuring door schimmels. 
Schimmelinfectie kwam bij populier vooral onder de vorm van kroonsterfte of als ‘teken van 
aanwezigheid van schimmels’ voor. Schorsbrand (Discosporium populeum) werd bij 20,2% van 
de populieren als oorzaak genoteerd. 
 
Op 44,6% van de Corsicaanse dennen werd Sphaeropsis sapinea waargenomen (Figuur 26). Dit 
was niet onder de vorm van naaldverkleuring, maar wel als het afsterven van scheuten of 
takken. Sphaeropsis is de meest voorkomende oorzaak van symptomen bij Corsicaanse den. 
Naaldverkleuring door Scirrhia pini (syn. Dothistroma pini) werd in 2007 bij verschillende 
Corsicaanse dennen opgemerkt. 23,2% van de grove dennen vertoont Sphaeropsis-infectie. Er 
was lichte verkleuring aan 3% van de grove dennen door Sphaeropsis sapinea, maar de infectie 
wordt ook bij grove den meer onder de vorm van afgestorven scheuten en takken genoteerd. 
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Figuur 26 Infectie van de jongste scheuten van Corsicaanse den door Sphaeropsis sapinea. 

 

6.2.11.5 Kroonsterfte 

 
Afgestorven jaarscheuten, twijgen (diameter <2 cm) of takken (>2 cm) komen bij 43,8% van 
de steekproefbomen voor (Figuur 27). Zonder rekening te houden met het percentage van de 
afgestorven takken of twijgen, blijkt het aandeel loofbomen met kroonsterfte (43,3%) bijna 
even hoog als het aandeel naaldbomen (44,9%). 
 
Bij de populieren komt kroonsterfte het meest voor (83,8%). Van de Corsicaanse dennen en de 
Amerikaanse eiken vertoont ongeveer de helft van de steekproefbomen tak- of scheutsterfte 
(resp. 51,2% en 50,0%). Het percentage bomen met kroonsterfte ligt bij grove den en beuk 
ook dicht bij elkaar (resp. 43,5% en 42,9%). Zomereik en de ‘overige loofboomsoorten’ halen 
een lager percentage (38,5% en 30,6%). 12,1% van de populieren vertoont ernstige taksterfte 
in de kroon. Bij de meeste substeekproeven blijft dit beperkt tot ongeveer 1%. 
 
De oorzaak van de kroonsterfte is meestal onbekend. Alleen bij populier wordt geregeld naar 
aantasting door schorsbrand (Discosporium populeum) verwezen. Zelden worden andere 
oorzaken opgegeven, zoals concurrentie of kanker. 
 
Sterfte van de lopende jaarscheuten is typisch voor naaldboomsoorten. 5,8% van de 
Corsicaanse dennen vertoont ernstige sterfte van de lopende jaarscheuten. Deze sterfte wordt 
meestal door Sphaeropsis-infectie veroorzaakt. Twijgsterfte komt dan weer het meest bij de 
loofboomsoorten voor. Het aandeel bomen met ernstige schade bedraagt 9,1% bij populier, 
5,1% bij beuk en 5,7% bij de overige loofboomsoorten. Bij de naaldboomsoorten is opnieuw de 
Corsicaanse den het meest getroffen (2,5%). 
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Figuur 27 Zomereik met kroonsterfte in Schilde (pv 512). 

 

6.2.11.6 Stamverwonding 

 
Aan 18,9% van de steekproefbomen worden stamwonden waargenomen. De wonden kunnen 
aan de stamvoet en de wortelaanlopen voorkomen (Figuur 28), aan de stam in het kroondeel of 
onder de kroon, of aan de gehele stam. Het aandeel bomen met verwonding aan de stam is iets 
groter bij loofbomen (19,3%) dan bij naaldbomen (18,0%). Het kan gaan om scheurvorming, 
ontschorsing of andere wonden. Het aandeel bomen met verwonding is het hoogst bij beuk. 
 
De naaldbomen vertonen geregeld ontschorsing (16,9%). Op soortniveau komt ontschorsing 
veel voor bij grove den (20,2%) en beuk (18,4%). De verwondingen worden dikwijls 
veroorzaakt door exploitatie. De beschadiging kan zichtbaar zijn onder de vorm van 
sleepsporen, velschade, beschadiging door machines,… Bij 13,8% van de beuken wordt 
exploitatie als oorzaak van de schade vermeld. Bij grove den is dat bij 14,9% van de bomen het 
geval. Bij zomereik wordt exploitatie veel minder als oorzaak genoteerd (4,1%). Bij de 
Amerikaanse eiken wordt bij 2,7% van de steekproefbomen schade ten gevolge van exploitatie 
waargenomen. 
 
Van alle loofbomen vertoont 10,6% scheurvorming aan de stam. De scheuren ontstaan door 
spanningen in het hout (bv. vorst, invloed van oude schade, aantasting,…). Scheuren komen bij 
naaldbomen zelden voor (0,9%). Ze worden het meest bij Amerikaanse eik en beuk 
waargenomen (resp. 17,8% en 17,4%). 
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Figuur 28 Beschadiging van wortelaanloop door exploitatie (Zandhoven, pv 514). 

 

6.2.11.7 Blad-/stamvervorming, hars- of slijmuitvloei, takbreuk 

 
Vervorming van bladeren, stam of takken komt procentueel gezien het meest bij de eiken en de 
‘overige loofboomsoorten’ voor. Slechts 1,3% van de steekproefbomen vertoont 
bladvervorming. Alleen de groep ‘overige loofboomsoorten’ telt meer dan 5% bomen met dit 
symptoom. Es en tamme kastanje vertonen soms opgerolde bladeren in de kroon. Het aandeel 
vervormde bladeren is meestal beperkt tot maximum 10%. 
 
Kankers en tumoren zijn opvallende symptomen, zeker wanneer zij op de stam voorkomen. 
Kanker- en tumorvorming wordt het meest bij de beuken waargenomen (5,1%). Daarna volgen 
zomereik (4,3%), populier (3%) en Amerikaanse eik (2,7%). 
Overgroeide scheuren, zogenaamde ribbels of lijsten, komen bijna altijd op het onderste 
stamdeel voor (Figuur 29). Ribbelvorming wordt bij de loofboomsoorten regelmatig genoteerd, 
zoals bij 11% van de Amerikaanse eiken en 8,3% van de zomereiken. Vervormingen die geen 
kankers, tumoren of ribbels zijn, worden in een groep met ‘andere vervormingen’ ingedeeld. 
‘Andere vervormingen’ komen bij 4,1% van de Amerikaanse eiken en bij 3,1% van de 
zomereiken voor. De naaldbomen vertonen weinig stamvervormingen. 
 
Hars of slijm wordt afgescheiden als afweer tegen aantasting of na beschadiging. Bij bomen die 
een wonde met hars of slijm vertonen, wordt enkel de verwonding genoteerd. Slijm- of 
harsuitvloei komt bij 6,8% van de bomen voor. 9,1% van de naaldbomen vertoont harsuitvloei 
en 5,7% van de loofbomen slijmuitvloei. Harsuitvloei is bij grove den één van de meest 
voorkomende symptomen. Op 11,5% van de dennen wordt hars aangetroffen. Slijmuitvloei 
komt af en toe bij zomereik voor (8,7%). Bij de andere soorten is er op minder dan 5% van de 
bomen uitvloei merkbaar. Slechts uitzonderlijk wordt een oorzaak opgegeven, zoals 
Sphaeropsis-infectie. 
 
Het percentage bomen met afgebroken takken is het hoogst bij grove den (6,2%). Bij sneeuw 
of storm zijn dennen gevoelig voor takbreuk. Wanneer een groot deel van de takken afkraakt, 
wordt de steekproefboom vervangen. Bij het volledig afbreken van de kroontop wordt de boom 
als afgestorven beschouwd. 
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Figuur 29 Als stamscheuren overgroeien kan er ribbelvorming ontstaan (Genk, pv 811). 
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6.3 Intensieve Monitoring (Level II) 

 

6.3.1 Volumes van neerslag, doorval en stamafvloei 

 

6.3.1.1 Neerslag 

 
De totale hoeveelheid neerslag die in de 5 Level II proefvlakken in 2007 geregistreerd werd 
bedroeg gemiddeld 988 mm, variërend van 953 mm in Zoniën tot 1036 mm in Wijnendale 
(Tabel 9). Hiermee was 2007 een iets natter jaar dan gemiddeld voor de voorbije meetperiode 
(1993-2007). In de proefvlakken werd gemiddeld 108 mm meer neerslag geregistreerd dan op 
het KMI te Ukkel (880 mm) (Figuur 31). Dit verschil is toe te schrijven aan lokale variatie in de 
neerslaghoeveelheden, o.a. door plaatselijke hevige buien. 
 

Tabel 9 Volumes van neerslag, doorval en stamafvloei in de Level II proefvlakken in 2007. 

Parameter Eenheid Proefvlak  
  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 
Neerslag (E) mm 1036 991 995 965 953 988 
Doorval (D) mm 672 726 788 651 694 706 
 % 65 73 79 67 73 72 
Stamafvloei (F) mm 138 nb nb 30 59 76 
 % 13 nb nb 3 6 8 
Bestandneerslag (D+F) mm 809 726 788 681 753 751 
 % 78 73 79 71 79 76 
Interceptie (E-(D+F)) mm 226 265 207 284 200 237 
 % 22 27 21 29 21 24 

 

 
Figuur 30 Neerslagcollectoren en natte-depositievanger in het vrije veld te Brasschaat. 
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Figuur 31 Gemiddelde jaarlijkse neerslag te Ukkel en in de 5 proefvlakken. 

 

6.3.1.2 Doorval en stamafvloei 

 
In 2007 bereikte gemiddeld 76% van de neerslag de bosbodem onder de vorm van doorval 
(72%) of stamafvloei (4%). Stamafvloei bedraagt gemiddeld 8% van de neerslag in de 
loofboomproefvlakken, variërend van 3% in Gontrode (menging van eik en beuk) tot 13% in 
Wijnendale (homgeen beuk). In de naadboomproefvlakken is de bijdrage van stamafvloei 
onbeduidend (<1%) omwille van de ruwe schors die naaldbomen hebben. 
 
Het gemiddeld aandeel van de neerslag dat wordt tegengehouden door het kronendak 
(interceptie) bedroeg in 2007 dus 24% (Figuur 32). De interceptie is het grootst in Gontrode, 
waar zich een dichte onderetage heeft ontwikkeld. In Ravels daalde de interceptie met 3% 
doordat enkele bomen geveld werden door windval tijdens de storm “Kyrill” op 18 januari 2007. 
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Figuur 32 Evolutie van het aandeel van de neerslag dat door het kronendak wordt geïntercepteerd. 

 

6.3.2 Seizoensvariatie van doorval en stamafvloei 

 
De interceptie is in de loofboomproefvlakken hoger in het groeiseizoen (april-oktober) dan 
daarbuiten, omdat een boom die in blad staat meer neerslag vangt. Vooral in de homogene 
beukenbestanden (Wijnendale, Zoniën) is het verschil duidelijk merkbaar (10-15%), als gevolg 
van de hoge bedekking die een schaduwboomsoort als beuk heeft (Figuur 33). In Gontrode 
komt een menging van eik en beuk voor en is het verschil kleiner (5-10%) omdat eik als 
lichtboomsoort een relatief geringe bedekking heeft. 
 
In de naaldboomproefvlakken (Ravels en Brasschaat) zien we nauwelijks een verschil tussen 
winter en zomer, omdat de dichtheid van het kronendak in de loop van het jaar slechts geringe 
verschillen vertoont. 
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Figuur 33 Gemiddeld aandeel van de neerslag dat als doorval op de bosbodem terechtkomt per staalnameperiode. 

 
Ook het volume stamafvloei is in de loofboomproefvlakken lager in het groeiseizoen omwille van 
de bebladering (Figuur 34). Het verschil tussen winter en zomer varieert van 1% (Gontrode) tot 
5% (Wijnendale). 
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Figuur 34 Gemiddeld aandeel van de neerslag dat als stamafvloei op de bosbodem terechtkomt per staalnameperiode voor 
de 3 loofboomproefvlakken. 

 

6.3.3 Concentraties in de neerslag 

 

6.3.3.1 Kationen 

 
Na+ en NH4

+ zijn de prominente kationen in de neerslag, Ca2+ is het voornaamste basische 
kation (Tabel 10). De volume gewogen gemiddelde concentraties van de basische kationen 
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(Ca2+, Mg2+, K+) zijn qua grootteorde tamelijk vergelijkbaar tussen de proefvlakken. De hoogste 
waarde voor ammonium werd net als de voorgaande jaren geregistreerd te Ravels, wat 
vermoedelijk te wijten is aan de intensieve landbouw in de omgeving. Gemiddeld zijn de 
concentraties van ammonium gedaald ten opzichte van 2006. De concentraties van natrium en 
magnesium zijn fors gestegen ten opzichte van 2006. De concentratie van kalium vertoont een 
lichte stijging. 
 

6.3.3.2 Anionen 

 
Cl- is het dominante anion in de neerslag (Tabel 10). De volume gewogen gemiddelde 
concentraties van NO3

- zijn qua grootteorde vergelijkbaar tussen de proefvlakken, al bestaan er 
beperkte lokale verschillen, afhankelijk van de antropogene activiteit in de omgeving. In 
vergelijking met 2006 wordt een daling vastgesteld van de concentraties van de potentieel 
verzurende anionen (SO4

2- en NO3
-). De concentraties van chloride zijn in 2007 fors gestegen 

ten opzichte van 2006. Nitriet (NO2
-) wordt slechts sporadisch aangetroffen (meestal onder of 

soms net boven de bepaalbaarheidsgrens), aangezien het een tussenproduct is bij de omzetting 
van ammonium naar nitraat. Ook fosfaat (PO4

3-) wordt soms aangetroffen, maar alleen indien 
het staal gecontamineerd is (meestal met vogelpoep). 
 

Tabel 10 Volume gewogen gemiddelde jaarconcentraties in de neerslag in 2007. 

Parameter Eenheid Proefvlak  
  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 
Zuurtegraad (pH) - 5,38 5,44 5,15 5,34 5,25 5,30 

Protonen (H) µeq/l 4,2 3,7 7,1 4,5 5,6 5,0 
Kationen              

calcium (Ca) mg/l 0,41 0,40 0,44 0,50 0,48 0,44 
magnesium (Mg) mg/l 0,43 0,33 0,37 0,35 0,26 0,35 

kalium (K) mg/l 0,41 0,40 0,29 0,23 0,39 0,35 
natrium (Na) mg/l 2,02 1,67 2,08 2,21 1,38 1,87 

ammonium(NH4) mg N/l 0,70 0,89 0,66 0,85 0,63 0,75 
Anionen              

alkaliniteit (HCO3) mg/l 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 
sulfaat (SO4) mg S/l 0,60 0,84 0,94 0,93 0,69 0,80 
chloride (Cl) mg/l 3,36 2,58 3,27 3,51 2,24 2,99 
nitraat (NO3) mg N/l 0,44 0,52 0,47 0,43 0,48 0,47 

 

6.3.3.3 Invloed van de zee 

 
Door opstuivend zeewater komt een deel van het zeezout als aerosol in de atmosfeer terecht. 
De ligging van een proefvlak ten opzichte van de zee heeft hierdoor een invloed op de gahalten 
aan natrium en chloride die gemeten worden in de neerslag. Zoniën, Ravels en Brasschaat staan 
minder onder invloed van NaCl-aerosolen afkomstig van de zee dan Wijnendale en Gontrode, 
waar de hoogste gehalten aan natrium en chloride gemeten worden. 
 
Het gevolg is dat stormen een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid Na+, Cl- 
en ook Mg2+ die op een bosbestand terechtkomen, zeker indien er op dat moment veel neerslag 
valt. In 2007 werd ons land opvallend vaak geteisterd door stormen, waardoor de depositie van 
natrium, chloride en magnesium sterk toenam ten opzichte van 2006. Op 18 januari woedde 
een zware voorjaarsstorm en op 21 januari volgde een tweede, zwakkere storm. De bijdrage 
van deze stormen in de deposities was echter niet noemenswaardig groot, omdat er weinig 
neerslag viel. In het najaar hielden stormen huis op 9 en 20 november en op 2 en 7 december. 
Deze stormen hebben een grotere impact gehad op de neerslagdeposities. Dit wordt mooi 
geïllustreerd door Figuur 35, waarin de procentuele bijdrage van elke maand in de 
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neerslagdepositie van natrium is voorgesteld. Voor chloride en magnesium vinden we een 
gelijkaardig patroon terug. 
 

Aandeel van de staalnameperiodes in de Na-depositie van 2007
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Figuur 35 Procentuele bijdrage van de individuele staalnameperiodes in de totale natriumdepositie van 2007. 

 

6.3.3.4 Zuurtegraad 

 
De volume gewogen jaargemiddelde pH-waarde van de neerslag in 2007 bedraagt 5,30. Dit 
impliceert een gemiddeld protonengehalte in de neerslag van 5,0 µeq/l. De zuurtegraad van de 
neerslag vertoont sinds het begin van de metingen een significant stijgende trend (p<0,005), 
die in alle proefvlakken gevolgd wordt (Figuur 36). 
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Figuur 36 Evolutie van de zuurtegraad (pH) van de neerslag. 
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6.3.3.5 Verzurende ionen 

 
De concentratie van de 3 voornaamste verzurende ionen in de neerslag is in de periode 1993-
2007 gemiddeld afgenomen (Tabel 11). De oorzaak en het verloop zijn echter per ion 
verschillend. 
 

Tabel 11 Gemiddelde jaarlijkse afname van de concentratie aan verzurende ionen in de neerslag. 

Parameter Eenheid Jaarlijkse afname p-waarde 
ammonium (NH4) mg/l -0,06 <0,001 

sulfaat (SO4) mg/l -0,05 0,002 
nitraat (NO3) mg/l -0,02 0,001 

 

6.3.3.5.1 Ammonium (NH4
+) 

 
De volume gewogen gemiddelde concentratie van ammonium in de neerslag evolueerde van 
1,69 mg N l-1 in 1993 naar 0,75 mg N l-1 in 2007 en is dus duidelijk aan een dalende trend 
onderhevig (Figuur 37). De daling is te wijten aan de toegenomen inspanningen door landbouw 
en industrie om de emissies van ammonium te reduceren (mestinjectie, strengere 
bemestingsnormen, ammoniumreductieplan, ...). 
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Figuur 37 Evolutie van de concentratie van ammonium (NH4

+) in de neerslag. 

 

6.3.3.5.2 Sulfaat (SO4
2-) 

 
De concentratie van sulfaat in de neerslag is eveneens duidelijk aan een dalende trend 
onderhevig (Figuur 38). De positieve evolutie is vooral te danken aan het toenemend gebruik 
van schonere brandstoffen (de omschakeling van steenkool op aardgas, het gebruik van 
zwavelarme benzine en diesel, …). 
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Figuur 38 Evolutie van de concentratie van sulfaat (SO4

2-) in de neerslag. 

 

6.3.3.5.3 Nitraat (NO3
-) 

 
De concentratie van nitraat in de neerslag blijft na een aanvankelijke daling op een vrijwel 
constant peil hangen sinds 1996 (Figuur 39). De verklaring hiervoor moet wellicht worden 
gezocht bij het steeds drukker wordende verkeer, dat de inspanningen door landbouw en 
industrie om de stikstofemissies te reduceren gedeeltelijk teniet doet. 
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Figuur 39 Evolutie van de concentratie van nitraat (NO3

-) in de neerslag. 

 

6.3.3.6 Basische kationen 

 
De concentratie van K+ en Mg2+ in de neerslag is niet aan een duidelijke trend onderhevig 
(Figuur 40). De concentratie van Ca2+ is wel duidelijk afgenomen tussen 1993 en 2004 en dit 
met 0,09 mg/l (Tabel 12). In 2007 zien we een lichte toename van magnesium, die te verklaren 
is door het toegenomen aantal zuidwesterstormen. 
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Figuur 40 Evolutie van de concentratie van basische kationen (Ca2+, Mg2+ en K+) in de neerslag. 

 

Tabel 12 Gemiddelde jaarlijkse afname van de concentratie van basische kationen in de neerslag. 

Parameter Eenheid Jaarlijkse afname p-waarde 
Calcium mg/l -0,09 0,001 
Magnesium mg/l 0,00 NS 
Kalium mg/l -0,01 NS 

 

6.3.4 Depositie via de neerslag 

 
De neerslagdepositie bestaat uit een menging van natte en droge depositie als gevolg van het 
gebruikte type collector. De gemiddelde neerslagdepositie van NH4

+, SO4
2- en NO3

- bedraagt in 
2007 respectievelijk 526, 492 en 325 molcha-1j-1 (Zeq), wat resulteert in een potentieel 
verzurende neerslagdepositie in de 5 locaties van gemiddeld 1344 Zeq. De hoogste depositie 
van SO4

2- wordt waargenomen te Brasschaat, wat mogelijk een gevolg is van de hogere 
industriële activiteit (petrochemische nijverheid) en de aanwezigheid van een woonkern 
(verwarming gebouwen) in de nabije omgeving. De hoogste depositie van NH4

+ wordt 
waargenomen te Ravels, mogelijk door de intensieve landbouw in de nabije omgeving. Ook de 
depositie van NO3

- is het hoogst in Ravels. 
 
De neerslagdepositie van basische kationen (Ca2+, Mg2+, K+) in de 5 locaties bedraagt 
gemiddeld 591 molcha-1j-1 (Beq) en is het hoogst in Wijnendale en Brasschaat. 
 

6.3.4.1 Evolutie 

 
De neerslagdepositie van NH4

+ en SO4
2+ is sinds 1998 aan een duidelijk afnemende trend 

onderhevig (Figuur 41). Gemiddeld bedraagt de afname jaarlijks 42 Zeq voor NH4
+ en 26 Zeq 

voor SO4
2+. De neerslagdepositie van NO3

- blijft echter op een min of meer stabiel niveau sinds 
1995. De neerslagdepositie van basische kationen vertoonde tot 2004 een afnemende trend, 
maar sinds 2005 wordt opnieuw een geleidelijke toename vastgesteld. 
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Figuur 41 Evolutie van de neerslagdepositie. 

 

6.3.4.2 Aandeel maritieme depositie 

 
Het gedeelte van de neerslagdepositie dat van maritieme oorsprong is wordt berekend op basis 
van de natriumdepositie, waarbij verondersteld wordt dat natrium volledig afkomstig is van de 
zee (geen natriumbronnen in de nabije omgeving). Naast Na+ en Cl- is ook Mg2+ voor een groot 
deel afkomstig van natuurlijke of maritieme oorsprong, terwijl calcium, kalium en sulfaat overal 
voor minder dan 20% afkomstig zijn van de zee (Figuur 42). Het percentage chloride boven de 
100% is vermoedelijk afkomstig van chloridebron(nen) in de omgeving. De maritieme bijdrage 
van calcium vertoont een stijgende trend (0,8% toename per jaar) mogelijk als gevolg van een 
dalende uitstoot. 
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Figuur 42 Maritiem aandeel van de neerslagdepositie. 
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6.3.5 Concentraties in het doorvalwater 

 

6.3.5.1 Kationen 

 
De volume gewogen concentraties van de kationen zijn aanzienlijk hoger in het bestandswater 
(doorval en stamafvloei) dan in de neerslag verzameld in het vrije veld. Dit is enerzijds te 
verklaren door concentratie van de neerslag (verdamping) en anderzijds door aanrijking van het 
doorval- en stamafvloeiwater met droge depositie en kroonafgifte van kationen. Het hoogste 
gehalte aan basische kationen (Ca2+, Mg2+, K+) wordt aangetroffen te Gontrode (Tabel 13). Dit 
is het gevolg van de hogere basenverzadigingsgraad van de bodem en het boomsoorteffect 
(afgifte van kalium bij eik). In vergelijking met 2006 is het gehalte aan magnesium en natrium 
in de doorval toegenomen. De gehalten aan calcium, kalium en ammonium zijn echter gedaald. 
 

6.3.5.2 Anionen 

 
De volume gewogen concentraties van de anionen zijn eveneens hoger in het bestand dan in 
het vrije veld, door concentratie van de neerslag en aanrijking van het doorval- en 
stamafvloeiwater met droge depositie en kroonafgifte. Vooral zwakke zuren worden uit de kroon 
uitgespoeld. Soms worden er opmerkelijke verschillen aangetroffen tussen de proefvlakken. In 
Wijnendale en Zoniën worden lagere concentraties aan sulfaat en nitraat waargenomen door de 
geringere antropogene activiteit in de omgeving (Tabel 13). In vergelijking met 2006 zijn de 
gehaltes aan sulfaat en nitraat iets gedaald. Het chloridegehalte is toegenomen, wat te wijten is 
aan de toegenomen incidentie van stormen. Nitriet wordt slechts zelden waargenomen omdat 
het een tussenproduct is bij de bacteriële omzetting van ammonium in nitraat. Fosfaat wordt 
enkel aangetroffen in stalen die gecontamineerd zijn met vogelpoep. 
 

Tabel 13 Volume gewogen gemiddelde jaarconcentraties in het doorvalwater in 2007. 

Parameter Eenheid* Proefvlak  
  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 
Zuurtegraad (pH) - 5,64 5,04 5,03 5,32 5,11 5,18 

protonen (H+) µeq/l 2,27 9,09 9,4 4,76 7,8 6,67 
Kationen              

calcium (Ca2+) mg/l 0,91 0,80 1,06 1,39 1,05 1,04 
magnesium (Mg2+) mg/l 0,84 0,66 0,76 0,80 0,44 0,70 

kalium (K+) mg/l 3,65 2,92 2,87 5,29 2,52 3,45 
natrium (Na+) mg/l 4,07 3,83 4,53 3,86 2,32 3,72 

ammonium(NH4
+) mg N/l 1,44 3,29 2,11 1,60 0,94 1,88 

Anionen              
alkaliniteit (HCO3

-) meq/l 0,08 0,08 0,05 0,09 0,05 0,07 
sulfaat (SO4

2-) mg S/l 1,77 2,69 2,76 2,69 1,36 2,25 
chloride (Cl-) mg/l 7,75 7,28 7,97 7,63 4,31 6,99 
nitraat (NO3

-) mg N/l 0,74 1,13 1,16 0,97 0,77 0,95 

 

6.3.5.3 Zuurtegraad 

 
In 2007 bedraagt de volume gewogen jaargemiddelde pH van het bestandswater 5,18, wat iets 
lager is (hogere zuurheid) dan in de neerslag. Enkel in Wijnendale (nr.11) is de pH van de 
doorval iets hoger dan in de neerslag. De zuurtegraad van het doorvalwater vertoont geen 
duidelijke trend over het verloop van de meetperiode (Figuur 43). 
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Figuur 43 Evolutie van de zuurtegraad (pH) van het doorvalwater. 

 

6.3.5.4 Verzurende ionen 

 

6.3.5.4.1 Ammonium (NH4
+) 

 
De bestandsdepositie van ammonium verschilt sterk naar gelang de locatie. Zo ontving het 
bestand te Zoniën in 2007 slechts 7,1 kg NH4-N, terwijl de bosbodem te Ravels nog 23,9 kg 
NH4-N ha-1j-1 ontving. Verschillen zijn te verklaren door verschil in aanvoer van de natte en 
droge depositie en door verschil in kroonopname. De hogere depositie in de dennenbestanden 
te Ravels en Brasschaat is o.a. te verklaren door de beperkte buffermogelijkheid (lees: kleinere 
opname van stikstof) van de dennen op de arme standplaats. De bestandsdepositie is sinds 
1998 aan een duidelijk dalende trend onderhevig (Figuur 44). De afname bedraagt gemiddeld 1 
kg NH4-N ha-1j-1. 
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Figuur 44 Evolutie van de bestandsdepositie van ammonium (NH4

+). 
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6.3.5.4.2 Sulfaat (SO4
2-) 

 
De bestandsdepositie van sulfaat varieert in 2007 van 10,9 kg SO4-S ha-1j-1 in Zoniën tot 21,7 
kg SO4-S ha-1j-1 in Brasschaat. De grootteorde van de depositie is vergelijkbaar met deze van 
ammonium, maar de verschillen tussen de proefvlakken zijn kleiner doordat zwavel weinig 
interageert met de kroon. Verschillen zijn dus louter toe te schrijven aan verschil in aanvoer van 
natte en droge depositie. Net zoals ammonium is de bestandsdepositie van zwavel sinds 1998 
aan een dalende trend onderhevig (Figuur 45). De afname bedraagt gemiddeld 1,2 kg S ha-1j-1. 
In 2007 was echter opnieuw een lichte stijging te zien t.o.v. het voorgaande jaar. 
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Figuur 45 Evolutie van de bestandsdepositie van sulfaat (SO4

2-). 

 

6.3.5.4.3 Nitraat (NO3
-) 

 
De bestandsdepositie van nitraat is aanzienlijk lager dan deze van ammonium en sulfaat en 
varieert in 2007 van 5,9 kg NO3-N ha-1j-1 in Zoniën tot 9,1 kg NO3-N ha-1j-1 in Brasschaat. 
Verschillen tussen de locaties zijn net zoals bij zwavel voornamelijk te wijten aan verschil in 
aanvoer van natte en droge depositie, omdat nitraat weinig interageert met de kroon. De 
bestandsdepositie van nitraat is eveneens aan een dalende trend onderhevig, maar de jaarlijkse 
afname is klein: 0,1 kg NO3-N ha-1j-1 (Figuur 46). 
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Figuur 46 Evolutie van de bestandsdepositie van sulfaat (NO3

-). 

 

6.3.5.5 Neutralisatie 

 

6.3.5.5.1 Zuurbijdrage 

 
De verzurende depositie in de toplaag van de bosbodem (zuurstoot) is hoofdzakelijk te wijten 
aan de depositie van ammoniumstikstof (95%) en protonen (5%) op de bosbodem. Sulfaat en 
nitraat stellen protonen vrij in de neerslag, terwijl ammonium verzurend werkt na nitrificatie in 
de toplaag van de bosbodem. Zure metaalkationen (Fe, Al, Mn) worden niet gemeten in 
neerslag, doorval en stamafvloei omdat de concentraties zeer laag zijn. De totale verzurende 
depositie op de bosbodem is duidelijk aan een dalende trend onderhevig (Figuur 47). 
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Figuur 47 Evolutie van de verzurende bestandsdepositie. 
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6.3.5.5.2 Basische bijdrage 

 
De gemiddelde bestandsdepositie van basische kationen in de 5 proefvlakken was in 2007 gelijk 
aan 1,49 kmolcha-1j-1. Net zoals de voorgaande jaren is het aandeel van kalium in 2007 het 
grootst (0,66 kmolcha-1j-1) en dit vooral te Gontrode door de aanwezigheid van eik in het 
proefvlak. De basische bijdrage is sinds 1993 aan een licht dalende trend onderhevig, die vooral 
toe te schrijven is aan een dalende depositie van calcium. In 2006 en 2007 wordt deze trend 
echter niet gevolgd (Figuur 48). 
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Figuur 48 Evolutie van de bestandsdepositie van basische kationen. 

 

6.3.5.5.3 Neutralisatieprocessen 

 
De verzurende depositie wordt gedeeltelijk gebufferd door de basische kationen in de neerslag. 
Bijkomend wordt een deel van de verzurende depositie geneutraliseerd door het kronendak. Bij 
deze buffering worden ammonium en protonen ingewisseld voor basische kationen (vnl. 
kalium). Buffering ter hoogte van het kronendak verwijdert op die manier zure bestanddelen uit 
de neerslag voor deze op de bosbodem terechtkomt. In 2007 bedroeg de totale buffering 
gemiddeld 46,3%, waarvan 27,2% ter hoogte van het kronendak (Figuur 49). De 
kroonbuffering is het sterkst uitgesproken in de chemisch rijkere proefvlakken te Gontrode en 
Zoniën (Tabel 14). De totale neutralisatie volgt een stijgende trend te Wijnendale en te Ravels, 
voor de andere proefvlakken is er geen duidelijke trend waarneembaar. 
 

Tabel 14 Neutralisatie van verzurende depositie door basische kationen (Bc) en het kronendak. 

Parameter  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën Gemiddeld 
Buffering Bc % 25,5 17,1 16,1 11,2 25,4 19,1 
Buffering Kroon % 27,4 7,8 16,2 50,1 34,7 27,2 
Buffering Totaal % 52,9 24,9 32,3 61,3 60,1 46,3 
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Figuur 49 Evolutie van de neutralisatie van de verzurende depositie. 

 

6.3.5.6 Kroonuitwisseling 

 
De neerslag ondergaat bij de doorgang door het kronendak een indikkingproces door 
krooninterceptie-verdamping. Dit veroorzaakt een toename van de concentraties, maar het 
heeft geen invloed op de depositie. De samenstelling van de neerslag wordt wel beïnvloed door 
aanrijkings- en uitwisselingseffecten met het kronendak. Enerzijds gebeurt er een aanrijking 
door het afspoelen van droge depositie, anderzijds verandert de chemische samenstelling door 
uitwisseling van ammonium en protonen tegen basische kationen (K+, Mg2+, Ca2+). Gezien de 
lage gehalten van protonen in de neerslag kan verondersteld worden dat de inwisseling in de 
Vlaamse proefvlakken hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de opname van ammonium (Figuur 
50). 
 

 
Figuur 50 Het proces van kroonuitwisseling. 

 

6.3.5.6.1 Kroonafgifte 

 
De kroonafgifte van basische kationen is vooral belangrijk voor het eenwaardig mobiel kalium 
(K+). In 2007 worden verliezen genoteerd tot 846 molcha-1j-1 in het chemisch rijkste proefvlak 
te Gontrode en minder dan 600 molcha-1j-1 in de overige proefvlakken (Figuur 51). De verliezen 
van magnesium zijn beperkt tot 93 molcha-1j-1 te Gontrode. In de overige proefvlakken zijn er 

Opname: NH4
+ 

Afgifte: K+, Mg2+, Ca2+ 
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aanwijzingen van opname van magnesium, die oplopen tot 74 molcha-1j-1 te Wijnendale. Ook 
voor calcium worden de grootste verliezen in Gontrode genoteerd: 180 molcha-1j-1. In de overige 
proefvlakken zijn de verliezen veel lager en in Ravels is er zelfs opname van calcium. In 
vergelijking met 2006 zijn de verliezen in alle proefvlakken gedaald, wat toe te schrijven is aan 
de toegenomen depositie van basische kationen. Natrium wordt verondersteld niet deel te 
nemen aan de kroonuitwisseling. Bij de kroonverliezen wordt enkel rekening gehouden met 
actieve uitwisselingsprocessen. Passieve uitspoeling van basische kationen ten gevolge van het 
afsterven van bladeren wordt niet in rekening gebracht waardoor de afgifte mogelijk onderschat 
is. 
 

Kroonafgifte (kmolcha-1j-1)

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën

K

Mg

Ca

 
Figuur 51 Kroonafgifte van basische kationen in 2007. 

 

6.3.5.6.2 Kroonopname 

 
De kroonopname van ammonium is in 2007 toegenomen in Wijnendale, Brasschaat en Gontrode 
(Figuur 52). In Ravels is de opname zeer beperkt, in de andere proefvlakken is de opname 
hoger dan 5 kg NH4-N ha-1j-1 (Tabel 15). De kroonopname van ammonium volgt geen 
significante trend. 
 

Tabel 15 Kroonopname van NH4 in 2007. 

Parameter Eenheid Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
CLBc molcha-1j-1 540 273 451 1120 459 

minus CLwa molcha-1j-1 0 184 40 50 0 
minus CLCl molcha-1j-1 117 82 0 134 30 

Kroonopname kg N ha-1j-1 5,9 0,1 5,8 13,1 6,0 
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Figuur 52 Evolutie van de kroonpname. 

 

6.3.5.6.3 Seizoensvariatie basische kationen 

 
In de loofboomproefvlakken vertoont de bestandsdepositie van kalium een duidelijke 
seizoensvariatie (Figuur 53). Tijdens het groeiseizoen is de bestandsdepositie van kalium hoger 
dan in de winter, en vertoont twee duidelijke pieken. Een eerste piek wordt waargenomen 
tijdens de maand mei en valt samen met het openen van de knoppen. Een tweede piek 
manifesteert zich in de herfst wanneer de bladeren afvallen. In de naaldboomproefvlakken is de 
seizoensvariatie veel geringer, omdat naaldbomen het ganse jaar door hun naalden vernieuwen. 
 
Ook de bestandsdepositie van calcium vertoont een zekere seizoensvariatie in de 
loofboomproefvlakken (Figuur 54). De bestandsdepositie van calcium is eveneens verhoogd 
gedurende het groeiseizoen. In mei is er eveneens een duidelijke piek, maar de piek in de herfst 
is veel minder duidelijk dan bij kalium. 
 
De bestandsdepositie van magnesium vertoont geen duidelijke seizoensvariatie (Figuur 55). 
 
De verschillen in de seizoensvariatie bij de basische kationen zijn mede te verklaren door een 
verschil in mobiliteit. Kalium is een zeer mobiel element, omdat het in tegenstelling tot 
magnesium en calcium geen complexen met andere elementen kan vormen. 
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Figuur 53 Seizoensvariatie in de bestandsdepositie van kalium. 
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Figuur 54 Seizoensvariatie in de bestandsdepositie van calcium. 
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Figuur 55 Seizoensvariatie in de bestandsdepositie van magnesium. 
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6.3.6 Totale depositie 

 

6.3.6.1 Stikstof 

 
De totale depositie van stikstof op een bosbestand ligt in 2007 tussen 19,0 en  
32,2 kg N ha-1j-1, met een uitzonderlijk lage waarde te Zoniën (Tabel 16). Ammonium maakt 
gemiddeld 74% van de totale stikstofdepositie uit. In vergelijking met de Europese situatie zit 
Vlaanderen in de hogere depositieklassen. Het aandeel van de droge depositie in de totale 
depositie van stikstof is overal een stuk hoger dan het aandeel van de neerslagdepositie, 
behalve te Zoniën, dat de meest beschutte ligging heeft. In Brasschaat bedraagt het aandeel 
van de droge depositie van stikstof bijna het dubbele dan dat van de natte depositie. 
 

Tabel 16 Totale depositie van stikstof in 2007. 

Parameter Eenheid Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
Totaal kg N ha-1j-1 25,6 32,2 31,4 31,0 19,0 
Neerslag kg N ha-1j-1 11,8 14,0 11,2 12,3 10,6 
Droog kg N ha-1j-1 13,8 18,2 20,2 18,7 8,4 
droog/bulk - 1,2 1,3 1,8 1,5 0,8 

 

6.3.6.2 Zwavel 

 
De totale depositie van zwavel op een bosbestand ligt in 2007 tussen 10,9 en 21,7 kg S ha-1j-1, 
met een zeer lage waarde te Zoniën (Tabel 17). In vergelijking met de Europese situatie zit 
Vlaanderen in de hogere depositieklassen. De bijdrage van maritieme sulfaten (totaal - totaal*) 
is beperkt tot gemiddeld 14%. Het aandeel van de droge depositie in de totale depositie van 
zwavel is in 2007 gemiddeld iets hoger dan het aandeel van de neerslagdepositie, maar 
verschilt per locatie met een laag aandeel aan droge depositie te Zoniën. 
 

Tabel 17 Totale depositie van zwavel in 2007. 

Parameter Eenheid Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
Totaal kg S ha-1j-1 15,4 19,5 21,7 18,6 10,9 
Totaal* kg S ha-1j-1 12,4 17,1 18,7 16,4 9,3 
Neerslag kg S ha-1j-1 6,2 8,3 9,3 9,0 6,6 
Droog kg S ha-1j-1 9,2 11,2 12,4 9,6 4,3 
droog/bulk - 1,5 1,3 1,3 1,1 0,7 

 

6.3.6.3 Potentieel verzurende depositie (N+S) 

 
De totale potentieel verzurende depositie (TDac) varieert van 2039 tot 3602 molcha-1j-1 (Zeq) 
en ligt boven de korte termijndoelstelling (KTD: 2900 Zeq) van 2002, behalve te Zoniën en te 
Wijnendale (Tabel 18). De middellange termijndoelstelling (MTD: 2760 Zeq) van 2010 wordt 
voorlopig enkel te Zoniën gehaald. De verzurende depositie, na neutralisatie van niet maritieme 
basische kationen (TDac*), varieert van 1457 tot 2986 Zeq en behoort tot de hogere 
depositiewaarden in Europa. In 2007 wordt wel lichte een daling vastgesteld, die mogelijk te 
wijten is aan de toegenomen depositie van basische kationen. 
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Tabel 18 Totale potentieel verzurende depositie in 2007. 

Parameter Eenheid Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
TDac molcha-1j-1 2793 3514 3602 3377 2039 
TDac* molcha-1j-1 1999 2841 2785 2986 1457 

 

6.3.6.4 Basische kationen (Bc) 

 
De totale depositie van basische kationen varieert in 2007 van 714 tot 1164 molcha-1j-1 (Beq) en 
is ten opzichte van 2006 toegenomen, als gevolg van het frequenter optreden van stormen 
(Tabel 19). De maritieme bijdrage (totaal - totaal*) bedraagt gemiddeld 40%. Vooral maritiem 
magnesium heeft een belangrijk aandeel in de totale depositie van basische kationen. De droge 
depositie is aanzienlijk lager dan de neerslagdepositie, die vermoedelijk overschat wordt door 
de fractie droge depositie in de neerslagcollectoren in het vrije veld. 
 

Tabel 19 Totale depositie van basische kationen in 2007. 

Parameter Eenheid Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
Totaal molcha-1j-1 1164 953 1034 714 746 
Totaal* molcha-1j-1 713 600 580 377 508 
Neerslag molcha-1j-1 685 569 600 575 525 
Droog molcha-1j-1 479 385 434 139 221 
droog/bulk - 0,7 0,7 0,7 0,2 0,4 

 

6.3.6.5 Evolutie 

 
De totale depositie van stikstof en zwavel in de 5 Vlaamse proefvlakken vertoont over de 
periode 1994-2007 een significant dalende trend (Figuur 56), met een jaarlijkse gemiddelde 
afname van 135 molcha-1j-1 (p<0.0001; R²: 0.78). Deze trend is significant voor alle 
proefvlakken. 
 
De afname van stikstof over deze periode bedraagt gemiddeld 1,14 kg N ha-1j-1 (p<0.001; R²: 
0.66) en is significant voor alle proefvlakken. De dalende trend van stikstof is vooral toe te 
schrijven aan dalende deposities van ammonium gedurende deze periode tengevolge van 
(inter)nationale beleidsinspanningen ter beperking van de uitstoot van ammoniak. Nitraat is niet 
aan een dalende trend onderhevig doordat de beleidsinspanningen mogelijk tenietgedaan 
worden door de toename van de transportsector (lees: meer auto’s). We stellen vast dat de 
afname van de stikstofdepositie hierdoor de laatste 6 jaar geleidelijk stagneert. Allicht zijn meer 
ingrijpende beleidsmaatregelen nodig om een verdere daling te kunnen realiseren. 
 
De afname van zwavel bedraagt gemiddeld 0,86 kg S ha-1j-1 (p<0.0001; R²: 0.81) en is 
eveneens significant voor alle proefvlakken. We stellen echter vast dat ook de zwaveldepositie 
de laatste 5 jaar geleidelijk stagneert, wat in overeenstemming is met de stagnerende 
luchtconcentraties (zie verder). Ook voor zwavel zijn dus meer ingrijpende beleidsmaatregelen 
nodig om een verdere daling te kunnen realiseren 
 
De som van de basische kationen (Bc) is eveneens aan een dalende trend onderhevig, maar de 
afname is relatief gering en bedraagt jaarlijks gemiddeld 28 molcha-1j-1 (p<0,05; R²: 0.32). De 
laatste 4 jaar wordt opnieuw een stijging van de Bc vastgesteld, o.a. door het toegenomen 
aantal zuidwesterstormen. 
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Figuur 56 Evolutie van de totale depositie. 

 

6.3.6.6 Emissie vs Depositie 

 
Het milieurapport (Mira-T 2007) toont aan dat de totale potentieel verzurende emissie tussen 
1990 en 2006 gedaald is met 49%. Deze daling is vooral te danken aan de daling van de SO2-
emissie (-60%) door het lager zwavelgehalte in diverse brandstoffen. Door de maatregelen in 
het Ammoniakreductieplan en het Mestactieplan daalt de NH3-emissie sinds 2000. De NOx-
emissie is pas de laatste jaren aan een dalende trend onderhevig. De dalende emissies 
resulteren duidelijk in een dalende trend van de deposities in Vlaanderen. Vooral de totale 
potentieel verzurende emissie en de totale potentieel verzurende depositie (gemiddelde waarde 
voor de 5 Vlaamse Level II proefvlakken) is duidelijk gecorreleerd (R²: 0.77), zoals Figuur 57 
mooi illustreert. 
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Figuur 57 Totale depositie in functie van de totale potentieel verzurende emissie (MIRA-T 2007). 
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6.3.7 Bodemwater 

 

6.3.7.1 Zuurtegraad (pH) 

 
De ammoniumstikstof (NH4

+) die op de bosbodem terechtkomt wordt in de toplaag omgezet in 
nitraatstikstof (NO3

-) door nitrificatie, waardoor het verdwijnt uit de bodemoplossing. Het 
resultaat van deze nitrificatie is de vrijstelling van protonen (H+) die de pH-waarde aanzienlijk 
doen dalen in de toplaag van de bodem (zuurstoot). De pH-waarde in de A-horizont is in alle 
proefvlakken gedaald tot ca. 3,50 behalve te Zoniën (Figuur 58). De buffersystemen in de 
toplaag blijken dus niet toereikend te zijn om de verzurende bestanddelen aangevoerd via 
depositie en vrijgekomen na nitrificatie en mineralisatie te neutraliseren. Pas in de dieper 
gelegen horizonten wordt opnieuw een afname van de zuurtegraad waargenomen door buffering 
van de onderliggende minerale horizonten. De afnemende depositie van verzurende 
bestanddelen vertaalt zich momenteel dus nog niet in een duidelijke daling van de zuurtegraad 
van de bodemoplossing in de toplaag van de bodem. 
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Figuur 58 Zuurtegraad in de humuslaag en de A-, B- en C-horizont in 2007. 

 

6.3.7.2 Stikstof (N) 

 
Een gedeelte van de nitraatstikstof in de bovenste horizonten wordt opgenomen in het 
ecosysteem (boomwortels, kruidlaag, ...), terwijl de rest uitspoelt naar de dieper gelegen 
horizonten. In Wijnendale en Zoniën zien we dat het stikstofgehalte afneemt in de dieper 
liggende horizonten, terwijl te Gontrode, Ravels en Brasschaat nog steeds een aanzienlijk 
stikstofgehalte wordt aangetroffen in de diepste horizont (Figuur 59). In Gontrode liggen de 
concentraties zo hoog dat de norm voor bescherming van ondiep grondwater (50 mg NO3

- l-1) 
nog steeds wordt overschreden in de A-horizont en in de buurt hiervan ligt in de B- en C-
horizont. 
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Figuur 59 Nitraatconcentratie in de humuslaag en de A-, B- en C-horizont in 2007. 

 

6.3.7.3 Zure kationen (Altot, Fetot) 

 
In de humuslaag is aluminium organisch gecomplexeerd waardoor het gehalte onbeduidend laag 
is. De vrijstelling van zure kationen start in de bovenste horizont door de afwezigheid van het 
carbonaatbuffersysteem en het in werking treden van het Al-buffersysteem waardoor het 
gehalte aan zure kationen hoger is in de diepere horizonten. Aluminium- en ijzerionen kunnen 
zowel tweewaardig (Al2+, Fe2+) als driewaardig (Al3+, Fe3+) positief geladen zijn. Zolang de pH 
lager is dan 5 blijft Al in oplossing. Het hoogste gehalte aan zure kationen wordt aangetroffen in 
de proefvlakken te Ravels, Brasschaat en Wijnendale (Figuur 60). 
 

Concentratie Altot+Fetot (mmolcl
-1)

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën

H

A

B

C

 
Figuur 60 Concentratie Altot +Fetot in de humuslaag en de A-, B- en C-horizont in 2007. 
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6.3.7.4 Uitspoeling 

 
De uitspoeling van aluminium en ijzer naar het grondwater is het hoogst in de 
dennenbestanden, zijnde Ravels en Brasschaat (Tabel 20). In de loofboomproefvlakken is de 
bodem nog iets beter gebufferd en zijn de verliezen aan Al en Fe kleiner. De uitspoeling van 
basische kationen (Ca, Mg, K) is duidelijk het hoogst in Gontrode, het chemisch rijkste 
proefvlak. 
 
De dennenproefvlakken op de arme zandbodems bevinden zich in een vergevorderd stadium 
van bodemverzuring en –verarming. Buffering door basische kationen is hier onbeduidend, 
waardoor deze voornamelijk gebeurt door uitwisseling van aluminium op het bodemcomplex. Te 
Gontrode en Zoniën wordt nog een beduidend deel van de zure componenten gebufferd door 
basische kationen, de rest door de aluminiumbuffer. 
 
Het gehalte aan sulfaat dat uitspoelt in de proefvlakken varieert in 2007 van 14,9 tot 32,6 kg S 
ha-1. Deze uitspoeling is in alle proefvlakken hoger dan de aanvoer van zwavel via de 
(atmosferische) depositie. De uitspoeling van nitraat is het hoogst te Gontrode met 34,1 kg N  
ha-1. Te Ravels en te Gontrode is de uitspoeling van stikstof vergelijkbaar met de aanvoer van 
anorganische stikstof via de depositie. In Wijnendale, Brasschaat en Zoniën is de uitspoeling 
beduidend kleiner dan de depositie en vindt aanrijking van stikstof plaats. 
 

Tabel 20 Uitspoeling van kationen en anionen in 2007. 

Parameter Eenheid Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
Diepte (cm)  75-100 75-80 75-100 45-50 45-50 
Kationen           

aluminium (Al) kg ha-1 -10,9 -40,1 -21,2 -12,0 -1,98 
ijzer (Fe) kg ha-1 -0,19 -0,40 -0,46 -0,34 -0,36 

calcium (Ca) kg ha-1 -2,45 -5,12 -5,57 -26,3 -7,68 
magnesium (Mg) kg ha-1 -2,35 -2,25 -2,41 -10,2 -3,13 

kalium (K) kg ha-1 -0,90 -2,72 -2,21 -22,1 -4,83 
natrium (Na) kg ha-1 -27,5 -31,5 -35,7 -33,8 -17,3 

Anionen            
sulfaat (SO4) kg S ha-1 -17,6 -32,6 -30,3 -31,5 -14,9 
chloride (Cl) kg ha-1 -52,1 -52,8 -62,8 -49,7 -29,9 
nitraat (NO3) kg N ha-1 -1,28 -32,5 -12,9 -34,1 -1,46 

 
De uitspoeling van nitraat is in 2007 toegenomen ten opzichte van de voorgaande 3 jaren 
(Figuur 61). De uitspoeling is sterk gerelateerd met het neerslagregime: in jaren met veel 
neerslag wordt meer nitraat uitgespoeld dan in de drogere jaren. Trendanalyse toont aan dat 
enkel in Wijnendale en Brasschaat een significante afname van 1,9 kg N ha-1j-1 in de uitspoeling 
van nitraat wordt waargenomen (p<0.001). Een dalende trend in de uitspoeling van nitraat is 
mogelijk het gevolg van de dalende aanvoer (lees: depositie) van stikstof of van een grotere 
accumulatie in het bodemcompartiment. Bij de uitspoeling van zwavel wordt in geen enkel 
proefvlak een dalende trend waargenomen. Bij de uitspoeling van aluminium wordt alleen in 
Wijnendale een significante afname van 1 kg Al ha-1j-1 waargenomen (p<0.01). 
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Figuur 61 Uitspoeling van NO3

- in 2007. 
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6.3.8 Bladval 

6.3.8.1 Biomassa 

 
De totale bladvalbiomassa varieert in 2007 van 4296 kg ha-1 in Brasschaat tot 6994 kg ha-1 in 
Gontrode (Tabel 21). Gemiddeld bestaat 96,9% van de totale bladvalbiomassa uit organisch 
materiaal. Bladeren en naalden vertegenwoordigen het grootste aandeel van de biomassa 
(gemiddeld 56%), variërend van 2,0 ton ha-1 in Brasschaat tot 3,9 ton ha-1 in Zoniën. In 
vergelijking met het voorgaande jaar is de biomassa van vruchten en zaden in de proefvlakken 
met beuk aanzienlijk lager (gemiddeld 0,8 ton ha-1 in 2006 t.o.v. 2 ton ha-1 in 2007). Reden is 
dat 2007 geen mastjaar was voor beuk, terwijl 2006 wel een mastjaar was. De biomassa van 
het houtig materiaal ligt in de grootteorde van 500-1000 kg ha-1 en bedraagt gemiddeld 13% 
van de totale strooiselbiomassa. Het restmateriaal bevat alles wat niet onder de voorgaande 
categorieën kan worden ondergebracht (dode insecten, hars, spinrag, mossen en korstmossen, 
...) en omvat minder dan 1 ton ha-1. Sinds 2005 worden in de loofboomproefvlakken ook 
knopschubben uit het restmateriaal gesorteerd en behandeld als een aparte fractie. Afgevallen 
bloeiwijzen worden meestal bij de knopschubben gesorteerd, omdat het moeilijk is om beide 
van elkaar te scheiden. De biomassa van knopschubben en bloeiwijzen bedraagt in 2007 enkele 
honderden kg ha-1, goed voor 6-8% van de totale bladvalbiomassa. 
 

Tabel 21 Biomassa van de verschillende bladvalfracties in 2007. 

Bladvalfractie Eenheid Proefvlak 

  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
  beuk Cors. den Grove den eik/beuk beuk 
bladeren en naalden kg ha-1 3688 2808 2049 3211 3882 
vruchten en zaden kg ha-1 617 971 1256 1245 622 
houtig materiaal kg ha-1 748 743 558 1061 593 
knopschubben kg ha-1 340 - - 582 301 
restmateriaal kg ha-1 506 468 434 895 392 
Totaal kg ha-1 5899 4991 4296 6994 5790 

 

6.3.8.2 Depositie 

 
In 2007 kwam 34,1 tot 84,1 kg stikstof en 3,7 tot 9,1 kg zwavel per hectare via de bladval op 
de bosbodem terecht (Tabel 22). De input van stikstof is hoger in de loofboomproefvlakken dan 
in de naaldboomproefvlakken. De input van basische kationen (Ca, K en Mg) varieert van 24,7 
kg ha-1 (Brasschaat) tot 101,6 kg ha-1 (Gontrode). De input van zure kationen (Fe en Al) 
varieert van 1,61 kg ha-1 (Wijnendale) tot 3,07 kg ha-1 (Ravels). 
Ten opzichte van 2006 is de hoeveelheid stikstof, koolstof en basische kationen afgenomen in 
de loofboomproefvlakken. Dit komt doordat 2007 geen zaadjaar was voor beuk. 
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Tabel 22 Totale nutriënteninput via de bladval in 2007. 

Parameter Eenheid Proefvlak 
  Wijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Zoniën 
  beuk Cors. den Grove den eik/beuk beuk 
Macro-elementen       

stikstof (N) kg ha-1j-1 66,9 47,7 34,1 84,1 49,0 
zwavel (S) kg ha-1j-1 6,8 5,0 3,7 9,1 5,8 
fosfor (P) kg ha-1j-1 4,4 2,6 1,9 6,3 4,7 

Kationen       
calcium (Ca) kg ha-1j-1 25,8 12,3 13,8 55,6 50.5 

magnesium (Mg) kg ha-1j-1 4,5 2,7 2,3 8,1 5,5 
kalium (K) kg ha-1j-1 25,5 13,8 8,7 37,8 20,7 

natrium (Na) kg ha-1j-1 3,6 1,8 1,2 3,0 2,2 
Zure kationen       

aluminium (Al) kg ha-1j-1 0,56 1,94 0,95 0,96 0,76 
IJzer (Fe) kg ha-1j-1 1,06 1,13 0,96 1,91 1,40 

 

6.3.8.3 Evolutie 

6.3.8.3.1 Bladeren en naalden 

 
Bladeren en naalden maken het grootste aandeel van de totale bladvalbiomassa uit, in 2007 
variërend van 46% in Gontrode tot 63% in Wijnendale. Gemiddeld vallen er jaarlijks 1,5 tot 3 
ton naalden per ha of 2,5 tot ruim 4 ton bladeren per ha in de onderzochte proefvlakken (Figuur 
62). De biomassa van bladeren en naalden vertoont lichte jaarlijkse schommelingen, afhankelijk 
van weersomstandigheden en zaadproductie. In zaadjaren is de bladmassa gewoonlijk iets 
kleiner. 
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Figuur 62 Evolutie van de biomassa van bladeren en naalden. 

 

6.3.8.3.2 Vruchten en zaden 

 
De jaarlijkse biomassa van vruchten en zaden vertoont de sterkste schommelingen van alle 
bladvalfracties. De reden is het voorkomen van mastjaren bij beuk en eik, die zich de laatste 10 
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jaar om de 2 jaar hebben voorgedaan, zoals Figuur 63 illustreert. Het voorkomen van mastjaren 
wordt door verschillende factoren bepaald, waarbij de gemiddelde temperatuur in de zomer van 
het voorgaande jaar een belangrijke rol lijkt te spelen. 
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Figuur 63 Evolutie van de biomassa van vruchten en zaden. 

 

6.3.8.3.3 Houtig materiaal 

 
De hoeveelheid houtig materiaal die jaarlijks in de proefvlakken naar beneden valt schommelt 
van een paar honderd kg ha-1 tot ruim 1 ton ha-1 (Figuur 64). De jaarlijkse biomassa hangt 
onder meer af van het voorkomen van zware stormen, die belangrijke schade aan bosbestanden 
kunnen aanrichten (windval, afbreken van kronen en takken). De geregistreerde biomassa 
hangt bij de fractie houtig materiaal meer af van toevalsfactoren dan bij de andere 
bladvalfracties. Het vallen van een zwaardere tak is immers een zeer lokaal incident, dat zich 
relatief zelden voordoet. 
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Figuur 64 Evolutie van de biomassa van houtig materiaal in de bladval. 
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6.3.9  Blad- en naaldanalyse 

De tweejaarlijkse bladanalyses aan geselecteerde bomen in de proefvlakken geven informatie 
over nutriëntengehalten en -verhoudingen. Te hoge of te lage gehalten en onevenwichtige 
nutriëntenverhoudingen behoren tot de factoren die de vitaliteit van de bomen ongunstig 
beïnvloeden. Stikstof is hierbij een van de sleutelelementen. Het was in onze bossen lange tijd 
de meest beperkende groeifactor, maar dat is door de sterk toegenomen aanvoer van stikstof 
via atmosferische depositie op de meeste plaatsen in Vlaanderen verleden tijd. 
 
In 1995–2007 zijn de stikstofgehalten in beuk in alle proefvlakken voldoende, enkel in Zoniën 
(einde jaren ’90) en Halle (’97 en ’03) worden tijdelijk lage gehalten vastgesteld. De hoogste 
waarden worden in Wijnendale gemeten, gevolgd door Buggenhout (Figuur 65). De evolutie 
kent in alle proefvlakken nagenoeg hetzelfde verloop, met een stijgende N-concentratie tot 
2001, gevolgd door een daling in 2003 en 2007. 
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Figuur 65 Evolutie van het gemiddelde stikstofgehalte in bladeren van beuk in 1995 – 2007 (grenswaarden van den Burg, 
J. & Schaap, W., 1995). 

 
In zomereik zijn de stikstofgehalten overal voldoende (Figuur 66), behalve in Gontrode waar 
niet alleen de hoogste waarden van de 3 eikenproefvlakken worden vastgesteld, maar ook N-
gehalten die sinds 2003 de grenswaarde van het bereik ‘hoog’ overschreden hebben. Dit 
betekent dat het gehalte zodanig hoog is dat de groei van de bomen erdoor kan afnemen (van 
den Burg & Schaap, 1995). De gemiddelde stikstofconcentratie is hier nagenoeg constant 
gestegen van 25582 mg/kg in 1995 tot 29220 mg/kg in 2007. De hoogste waarde gemeten bij 
een individuele boom bedraagt 31400 mg/kg. 
In de naaldboomproefvlakken worden de hoogste N-concentraties in Brasschaat en Ravels 
gemeten (Figuur 67). In beide proefvlakken en in het grove dennenbestand in Maasmechelen 
worden de N-concentraties over de periode 1995–2007 als ‘hoog’ geëvalueerd. In het 
Corsicaans dennenbestand in Hechtel zijn de gemiddelde stikstofconcentraties het laagst. 
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Figuur 66 Evolutie van het gemiddelde stikstofgehalte in bladeren van zomereik in 1995 – 2007 (grenswaarden van den 
Burg, J. & Schaap, W., 1995). 
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Figuur 67 Evolutie van het gemiddelde stikstofgehalte in halfjarige naalden van Corsicaanse den en Gewone den in 1995 – 
2007 (grenswaarde van den Burg, J. & Schaap, W., 1995). 
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6.4 Luchtconcentraties – meettoren Brasschaat 

 

6.4.1  Concentratieniveaus 2007 

 
Het verloop van de luchtconcentraties is duidelijk seizoensgebonden. Voor SO2 en NOX worden 
de hoogste maandgemiddelden tijdens de winter- en herfstperiode opgetekend. Dit heeft te 
maken met de lagere oxidatiecapaciteit van de atmosfeer, de lagere atmosferische menging en 
de hogere emissies door o.a. gebouwverwarming, elektriciteitscentrales tijdens de 
winterperiode. 
 
Voor SO2 liggen de maandgemiddelden van januari tot en met april en november boven de 
jaargemiddelde concentratie van 7,7 µg m-3 (Tabel 23). In juli evenaart het maandgemiddelde 
de jaargemiddelde concentratie, wat uitzonderlijk is. De hoogste concentratie (11,2 µg m-3) 
wordt in maart opgetekend. In november wordt het hoogste daggemiddelde (32,9 µg m-3) 
gemeten. 
 
Voor NO liggen de maandgemiddelden in oktober, november en december boven het 
jaargemiddelde van 7,5 µg m-3 terwijl de maandgemiddelde NO2 concentraties gedurende het 
ganse winterhalfjaar, behalve maart boven de jaargemiddelde concentratie van 27,6 µg m-3 
liggen. 
 
Voor NO wordt het hoogste maandgemiddelde in december (24.8 µg m-3) opgetekend. Voor NO2 
is dit het geval in de maand november (35,7 µg m-3). De hoogste dagwaarden voor NO en NO2 
(resp. 177,1 en 85,3 µg m-3) vallen in december. 
 

Tabel 23 Maandgemiddelde concentraties in µg m-3, berekend uit daggemiddelden. Met grijs gemarkeerde waarden liggen 
boven jaargemiddelde concentraties. 

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

SO2             
Gem 10.3 na 11.2 10.0 6.9 4.8 7.7 5.4 6.0 5.6 8.7 8.4 
Max 22.1 na 27.5 27.2 17.3 15.6 21.7 15.0 16.7 26.8 32.9 25.8 
O3             

Gem 38.9 32.4 51.2 68.9 71.8 66.6 50.1 50.7 26.2 9.1 na 9.0 
Max 59.0 59.8 76.9 105.4 102.6 107.7 78.5 100.6 53.5 25.4 na 30.8 
NO             

Gem 2.2 7.1 7.4 na 1.1 1.5 2.3 3.3 5.8 12.4 15.0 24.8 
Max 18.1 33.5 34.7 na 4.9 8.4 8.7 21.5 58.8 78.2 106.5 177.1 
NO2             

Gem 30.2 33.2 26.6 na 20.7 19.9 23.9 na 23.6 33.0 35.7 31.2 
Max 57.4 49.5 65.1 na 37.9 32.3 38.0 39.4 36.5 70.8 72.1 85.3 

 
De hoogste maandgemiddelden van O3 worden genoteerd in de periode maart - augustus. Ozon 
bereikt haar hoogste maandgemiddelde concentraties in mei (71.8 µg m-3). In deze maand 
loopt de maximale daggemiddelde concentratie op tot 102.6 µg m-3. Ook in april en juni worden 
hoge maandgemiddelden genoteerd. Vanaf april worden al temperatuurmaxima tot 28 °C 
opgetekend. In juli en augustus, traditioneel meetmaanden met hoge ozonwaarden, liggen de 
ozonconcentraties beduidend lager (slechts 50 µg m-3). Dit heeft te maken met de minder 
gunstige weersomstandigheden die tot ozonvorming bijdragen. Zo ligt de zonne-instraling in 
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augustus en september lager dan in het voorjaar en de voorzomer (Tabel 24). De julimaand 
werd ook gekenmerkt door veel neerslag en overheersing van westenwinden. In oktober en 
december werden lage ozonmaandgemiddelden geregistreerd. 
 

Tabel 24 Overzicht van de maandelijkse gemiddelde temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtdruk, zonne-instraling en 
neerslag te Brasschaat (40 m hoogte). 

Maand Temperatuur Relatieve vochtigheid Luchtdruk Instraling Neerslag 

 (°C) (%) (hPa) (W m-²) (mm) 

jan 7.3 83 1020 21 67.7 

feb 6.2 85 1010 43 41.3 

maa 8.2 73 1018 108 78.2 

apr 13.6 59 1022 211 0.0 

mei 13.8 73 1011 184 87.6 

jun 16.9 77 1014 191 73.5 

jul 16.8 74 1013 185 140.2 

aug 16.7 75 1015 163 66.9 

sep 14.1 79 1021 115 52.4 

okt 10.1 83 1024 70 40.7 

nov 6.7 84 1020 33 79.6 

dec 3.7 86 1022 27 67.0 

totaal 11.1 77 1017 115 795.0 

 
Het hoge maandgemiddelde van SO2 in de maand juli is voor een belangrijk stuk toe te 
schrijven aan de sterke vertegenwoordiging van W en WZW winden (± 40 - 50% in de 
windrichtingfrequentie) tijdens deze meetmaand (Tabel 25). Door de dominantie van deze 
windrichting wordt dit polluent versterkt aangevoerd vanuit de Antwerpse industriezone 
(petrochemische nijverheid) tot aan de meetsite (Figuur 68). Ook andere gemeten gasvormige 
componenten zijn duidelijk onderhevig aan aanvoer uit een specifieke windrichting. De aanvoer 
van NOx gebeurt vnl. uit de ZW windsector (verkeer E19-autoweg, verkeer Brasschaat zelf, 
gebouwenverwarming). Voor NO valt de belangrijkste piek in de zuidelijke windsector en is 
duidelijk afhankelijk van de NO-emissie door verkeer op de E19. Stikstofdioxide bereikt ook 
hogere waarden in de westelijke sector. Ozon realiseert haar hoogste waarden in de noordelijke 
sector waarbij het minder onderhevig is aan titratie door NO. 
 



 

86 Bosgezondheid in Vlaanderen www.inbo.be 

 

 

Tabel 25 Windrichtingfrequenties (in %) per maand. Overheersende winden (> 10%) zijn voor iedere maand met grijs 
gemarkeerd weergegeven. 

 jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 

N 1% 3% 8% 7% 5% 3% 2% 10% 14% 4% 4% 3% 5% 

NNO 1% 2% 5% 10% 8% 8% 1% 7% 6% 4% 4% 1% 5% 

NO 3% 4% 5% 16% 9% 12% 2% 7% 2% 6% 2% 2% 5% 

ONO 2% 5% 7% 23% 8% 6% 2% 6% 2% 21% 0% 13% 8% 

O 0% 2% 5% 9% 5% 4% 2% 1% 2% 12% 0% 12% 5% 

OZO 0% 4% 6% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 3% 0% 2% 2% 

ZO 0% 5% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 4% 6% 1% 2% 

ZZO 0% 10% 4% 1% 1% 3% 2% 8% 2% 4% 5% 2% 3% 

Z 0% 12% 4% 2% 4% 3% 4% 5% 3% 2% 4% 7% 4% 

ZZW 6% 10% 8% 1% 6% 7% 8% 7% 5% 8% 7% 12% 7% 

ZW 26% 10% 7% 2% 8% 12% 16% 8% 16% 11% 11% 20% 12% 

WZW 26% 13% 12% 4% 15% 11% 23% 11% 11% 4% 13% 10% 12% 

W 16% 6% 9% 5% 12% 8% 10% 7% 9% 2% 11% 5% 8% 

WNW 11% 7% 10% 6% 5% 5% 8% 5% 6% 3% 10% 5% 7% 

NW 3% 7% 5% 5% 5% 7% 8% 5% 9% 6% 13% 3% 6% 

NNW 1% 1% 5% 5% 4% 3% 4% 9% 10% 5% 9% 3% 5% 

Calm* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Na** 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

* calm: windsnelheden < 0.2 m s-1 
** na: niet beschikbaar 
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Figuur 68 Pollutierooster van gemeten gasvormige hoofdcomponenten in 2007 (in ppb). 
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Uit verdeling van de daggemiddelde percentielen blijkt dat enkel voor SO2 hogere waarden 
gemeten worden t.o.v. 2006 (Tabel 26). In 2007 wordt in alle lage percentielklassen lagere 
mediane ozonconcentratie gemeten. Ze zijn ongeveer vergelijkbaar met waarden verkregen bij 
de aanvang van de metingen in 1995-1996. Voor NOx zijn de 2007 liggen de waarden lager in 
alle percentielklassen in vergelijking tot 2006. In 2007 was er wel een lagere beschikbaarheid 
van meetwaarden tengevolge van een defect aan de monitor. 
 

Tabel 26 Percentielverdeling van de daggemiddelden in µg m-3. 

 P10 P30 P50 P60 P70 P80 P90 P95 P98 Max Gem 

SO2 1.5 4.0 6.1 7.6 9.3 11.5 15.0 19.7 25.4 32.9 7.7 

O3 7.1 23.4 45.1 50.1 55.2 63.6 76.4 90.0 100.9 107.7 42.1 

NO 0.1 0.6 1.5 2.6 4.5 8.0 18.8 35.8 62.2 177.1 7.5 

NO2 13.5 19.7 25.6 29.2 31.8 36.4 43.5 49.0 64.7 85.3 27.6 

 
De percentielverdeling van de halfuurswaarden geeft een beter overzicht van de meetextremen 
(Tabel 27). In 2007 werden hogere maxima en 98 percentielen opgetekend voor O3 en SO2 dan 
in 2006. Het jaar 2007 verhoudt zich tot 2004, 2005 en 2006 door lagere ozonwaarden in de 
lagere percentielklassen. 
 

Tabel 27 Percentielverdeling van de halfuurswaarden in µg m-3. 

 P10 P30 P50 P60 P70 P80 P90 P95 P98 Max Gem 

SO2 0.4 2.5 4.5 6.1 8.3 11.8 19.0 26.2 35.1 104.6 7.6 

O3 2.6 19.9 39.1 49.1 58.1 68.3 84.1 101.7 127.5 211.5 42.5 

NO 0.0 0.0 0.1 0.7 1.8 4.9 19.4 48.3 86.3 283.9 7.7 

NO2 9.8 16.2 23.3 28.1 33.9 41.7 51.9 60.4 71.8 112.3 27.7 
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6.4.2 Trends concentraties 1995-2007 

 
Voor SO2 wordt zowel voor de jaargemiddelden als medianen een daling vastgesteld tot 2000 
(Figuur 69). Nadien gaan de meetconcentraties zich stabiliseren. In 2007 worden zelfs licht 
hogere waarden bereikt in vergelijking tot 2006. In vergelijking tot 1995 zijn de waarden meer 
dan gehalveerd (20 µg m-3 versus 8 µg m-3). In het begin van de metingen werden nog 
maandgemiddelde concentraties van 30 µg m-3 gemeten. Ook maandgemiddelden >15 µg m-3 
worden de laatste jaren niet meer opgetekend. Een maandgemiddelde van 18 µg m-3 werd nog 
waargenomen in december 2004, als gevolg van episodes van temperatuursinversie. 
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Figuur 69 Verloop van de jaargemiddelde (links) en –mediane concentraties (rechts) van SO2, NOx en O3 tussen 1995 en 
2007. 

 
Voor NO en NO2 is de trend tot 2001 dalend (Figuur 70). Later grijpt een herstel plaats tot de 
oorspronkelijk niveaus van 1995-1996. Vanaf 2005 wordt opnieuw een licht daling in de NO en 
NO2 concentraties vastgesteld die zich in 2007 verder op dit niveau blijken te stabiliseren. Het 
verloop van de maandgemiddelde concentraties brengt echter geen definitief uitsluitsel over een 
mogelijke trend in NOx. 
 
Voor ozon is de stijging van de gemiddelden en medianen uitgesproken maar de curve vertoont 
heel wat variabiliteit tussen de jaren; het jaargemiddelde en –mediaan van 2007 is 
vergelijkbaar met de concentraties gemeten in de periode 2004-2005 en de periode 1998-2001, 
jaren met relatief slechte zomers (Figuur 71). In de jaren 2002, 2003 en 2006 overschrijden de 
jaargemiddelden telkens 45 µg m-3, als gevolg van gunstigere weersomstandigheden en de 
algemene stijgende tendens in ozonconcentraties. In het voorjaar/voorzomer van 2007 worden 
maandgemiddelden tot 70 µg m-3 gemeten. Dergelijke lang uitgestrekte periodes met hoge 
meetwaarden in het voorjaar werden voordien enkel in 1995, 2003 en 2006 genoteerd, jaren 
met hoge ozonmeetwaarden. 
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Figuur 70 Verloop van de maandgemiddelde SO2 en NOx concentraties over de periode 1995-2007. 
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Figuur 71 Verloop van de maandgemiddelde O3 concentratie over de periode 1995-2007. 
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6.4.3 Kritische normen 

 
Voor SO2 blijven de daggemiddelde en jaargemiddelde concentraties net als in de voorgaande 
jaren ruimschoots onder de norm voor zowel acute als chronische effecten (resp. 70 en 20 µg 
m-3). Voor stikstofoxiden wordt het 4-uurgemiddelde van 95 µg NOx m

-3 84 maal overschreden 
in 2007. Het kritische niveau voor langdurige blootstelling (30 µg m-3) wordt met een 
jaargemiddelde NOx concentratie van 40 µg m-3 nog altijd ruim overschreden (Tabel 28). 
 

Tabel 28 Toetsing van kritische waarden voor kortstondige (aantal overschrijdingen 4-uurgemiddelde) en langdurige 
blootstelling (jaargemiddelde) van NOx (in NO2 eq) over de periode 1996 tot 2007. 

 NOx 
Jaar Kortstondig 

(aantal overschrijdingen) 
Langdurig 

(>30 µg m-3) 
1996 121 51.8 
1997 124 56.2 
1998 116 45.4 
1999 95 37.2 
2000 70 30.7 
2001 110 49.1 
2002 140 47.7 
2003 105 52.4 
2004 93 51.8 
2005 99 42.2 
2006 91 43.1 
2007 84 39.8 

 
Voor ozon wordt de kritische AOT40-index voor langdurige blootstelling van 10000 ppbuur met 
een AOT40-waarde van 8807 ppbuur ruimschoots gerespecteerd (Figuur 72). Extreme 
overschrijdingen grepen slechts in 1995, 2003 en 2007 plaats. Sinds 1995 werd de AOT40-
index van 10000 ppbuur 8 maal overschreden (1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 en 2006). 
Het aantal overschrijdingen van de drempelwaarden voor bescherming van vegetatie (ozone 
directive 92/97/EEC) greep in 2007 maar plaats op 1 en 51 dagen voor resp. de uurlijkse (200 
µg m-3) en dagnorm (65 µg m-3). De dagnorm werd in 2007 echter meer overschreden als in 
2004 en 2005, relatief minder ozonjaren. In 2007 bleven deze overschrijdingen beperkt tot in 
de maand mei en juni. De overschrijding van de 65 µg m-3 dagnorm vertoont nog altijd een 
duidelijk stijgende tendens, ook al wordt de trend beïnvloed door meteorologische verschillen 
tussen de meetjaren. 
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Figuur 72 Jaarlijks verloop van de AOT40-index, aantal dagen met overschrijdingen van de uurgemiddelde 
ozonconcentraties (boven EU-drempelwaarde 200 µg m-3) en daggemiddelde ozonconcentraties (> 65 µg m-3). 
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6.4.4 Depositiemetingen van ozon via de gradiëntmethode 

 
De metingen van ozon op verschillende meethoogtes boven het kronendak worden gebruikt om 
de fluks of depositie van ozon over het bos te bepalen. De hoogste ozonconcentraties worden 
vastgesteld in het voorjaar en de zomer. Gemiddelde dagmaxima lopen dan op tot 80 µg m-3 en 
meer (Figuur 73). In tegenstelling tot voorgaande jaren worden in het voorjaar hogere 
dagmaxima en nachtminima genoteerd dan in de zomerperiode. 
 
In de zomerperiode wordt een lage ozondepositie vastgesteld, wat uitzonderlijk is. Dit zou 
kunnen te wijten zijn aan de uitzonderlijke weersomstandigheden. In de lente wordt 
daarentegen wel een hoge ozondepositie vastgesteld. Toen lagen de concentraties ook hoger. Er 
is ook geen verminderde depositie rond de middag, wat erop wijst dat er geen biofysische 
beperkingen zijn in de opname van ozon. 
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Figuur 73 Dagverloop van de ozonconcentratie (links) en ozonfluks (rechts) tijdens het meetjaar 2007. 

 
Er wordt ook ’s nachts een belangrijke hoeveelheid ozon afgezet. Dit zou kunnen te wijten zijn 
aan reacties met NO (geëmitteerd door bosbodem), terpenen of niet-assimilerende 
biomassacomponenten (schors, takken). 
 
De afwezigheid van een duidelijk lineair verband tussen meetconcentratie en ozonfluks komt 
ook tot uitdrukking in het jaarverloop van de maandgemiddelde ozonconcentraties en –fluksen. 
Een beduidende ozondepositie grijpt slechts plaats tot en met juni (Figuur 74). Later valt de 
ozondepositie langzaam terug op een depositiegrootte typisch voor het winterhalfjaar. 
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Figuur 74 Jaarverloop van maandgemiddelde ozonconcentraties en –fluksen. 
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8 Bijlagen 

Bijlage I De proefvlakken in het bosvitaliteitsmeetnet (vet: internationaal meetnet). 
nr. proefvlak plaats naam/toponiem eigendom hoofdboomsoort(en) 

     
101 Wijtschate Diependaal privé zomereik, tamme kastanje, gewone es  
102 Zerkegem De Os en de Ezel privé grove den 
103 Hertsberge Vagevuurbossen openbaar grove den 
104 Zwevezele Jobeekbosje privé populier 
111 Ieper Galgebossen openbaar zomereik 
112 Torhout Wijnendalebos openbaar zomereik, beuk 

     
201 Maldegem Paddepoelebos privé zomereik 
202 Sint-Laureins Kommer privé grove den 
203 Oosteeklo Heide privé grove den 
205 Gontrode Aelmoeseneiebos openbaar zomereik 
206 Moerbeke Heidebos privé grove den 
207 Serskamp De Zandputten privé zomereik 
211 Wortegem-Petegem Oud Moregembos privé zomereik 
212 Kluisbergen Feelbos privé beuk 
213 Maldegem Krayeloo privé ruwe berk, zomereik 
214 Maarkedal Koppenbergbos openbaar gewone es, beuk, zomereik 
215 Ronse St.-Pietersbos privé beuk 

     
301 Steenhuffel Molenbeek privé populier 
302 Halle Hallerbos openbaar zomereik, beuk 
303 Tervuren Zoniënwoud openbaar beuk 
311 Meise Leefdaalbos privé zomereik 
312 Hoeilaart Zoniënwoud openbaar beuk 

     
402 Perk Hellebos openbaar zomereik 
403 Averbode Haeckbos privé grove den 
404 Binkom-Lubbeek Kapellebos openbaar Amerikaanse eik, zomereik 
406 Deurne Kenisberg privé grove den 
411 Herent Kareelbos openbaar Amerikaanse eik, beuk 
412 Leuven Egenhovenbos openbaar zomereik 
413 Lubbeek Collegebos privé zomereik, Amerikaanse eik 
414 Aarschot ‘s Hertogenheide privé Amerikaanse eik 
415 Tielt-Winge Walenbos openbaar zomereik 
416 Zoutleeuw Tienbunders privé gewone es, zomereik 

     
501 Kapellen Kapellenbos privé zomereik, Amerikaanse eik, beuk 
502 Brasschaat Peerdsbos openbaar grove den 
504 Brecht Groot Schietveld openbaar zomereik 
505 Schilde Het Kamp privé grove den 
506 Oostmalle Wolfschot openbaar grove den 
507 Oelegem Loddershoek openbaar grove den 
508 Pulle Krabbels privé gewone es, zomereik 
511 Putte Moretusbos openbaar beuk 
512 Schilde Hof ter Linden privé beuk, zomereik 
513 Wuustwezel Pastoorsbos openbaar beuk 
514 Zandhoven Bosloop privé zomereik 
515 Zoersel Zoerselbos openbaar zomereik 
516 Herentals Peertsbos openbaar zomereik 

     
601 Merksplas Kolonie openbaar Amerikaanse eik, zomereik 
602 Beerse Smalbroek openbaar grove den 
603 Arendonk Lusthoven openbaar grove den, Corsicaanse den 
604 Mol-Rauw Verkallerbos openbaar populier 
611 Beerse Luisterborg openbaar zomereik 
612 Herselt Kaaibeekbos privé zomereik, beuk 
613 Ravels Krombusseltjes bos privé tamme kastanje, zomereik 

     
701 Houthalen Kelchterhoef openbaar grove den, Corsicaanse den 
702 Kinrooi Grootbroek openbaar zomereik 
703 Opglabbeek Heiderbos openbaar grove den 
711 Houthalen-Helchteren Tenhout privé zomereik 
712 Meeuwen-Gruitrode Masy openbaar zomereik 
713 Bocholt Lozerheide openbaar zomereik 
714 Bocholt Stamprooiersbroek openbaar zwarte els 

     
801 Wimmertingen Mombeek privé populier 
802 Zutendaal Grote Heide openbaar grove den 
803 Gellik De Hoefaart openbaar grove den 
804 Dilsen Kalerheide openbaar grove den 
805 Dilsen Dilserbos openbaar Amerikaanse eik 
811 Genk Bokrijk openbaar zomereik 
812 Lanaken Molenberg openbaar wintereik 

     
901 Eksel Pijnven openbaar Corsicaanse den 
902 Leopoldsburg Kamp van Beverlo openbaar grove den 
903 Eksel Pijnven openbaar Corsicaanse den 
904 Lommel Pijnven openbaar Corsicaanse den 
906 Eksel Pijnven openbaar Amerikaanse eik 
910 Overpelt Pijnven openbaar Corsicaanse den 
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Bijlage II Procentuele verdeling per blad/naaldverliesklasse. 

blad-
naaldverliesklasse totaal loofbomen naaldbomen zomereik beuk Am. eik populier overige lbs. grove den Cors. den overige nbs. 

klasse 0 (0-10%) 14,0 17,6 6,4 13,7 35,2 14,4 1,0 21,7 7,6 0,8 40,0 

klasse 1 (11-25%) 68,7 63,6 79,5 67,1 51,5 73,3 65,7 57,7 81,1 74,4 60,0 

klasse 2 (26-60%) 16,5 18,1 13,1 18,5 13,3 11,6 31,3 20,1 10,6 22,3 0,0 

klasse 3 (61-99%) 0,6 0,6 0,5 0,7 0,0 0,7 1,0 0,5 0,2 1,7 0,0 

klasse 4 (100%) 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,8 0,0 

             
klasse 2-4 
(beschadigd) 17,3 18,8 14,1 19,2 13,3 12,3 33,3 20,6 11,3 24,8 0,0 

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

  gemiddelde standaardafwijking mediaan 

totaal 21,1 10,2 20 

totaal < 60j 21,9 9,9 20 

totaal ≥ 60j 20,6 10,2 20 

     

loofbomen 20,8 10,5 20 

loofbomen < 60j 21,8 11,7 20 

loofbomen ≥ 60j 20,5 10,0 20 

     

naaldbomen 21,5 9,4 20 

naaldbomen < 60j 22,0 7,4 20 

naaldbomen ≥ 60j 21,1 10,9 20 

     

zomereik 21,5 9,9 20 

beuk 17,0 10,3 15 

Amerikaanse eik 20,0 8,8 20 

populier 26,3 11,4 25 

overige lbs. 20,6 11,3 20 

     

grove den 20,6 8,5 20 

Corsicaanse den 25,0 11,7 25 

overige nbs. 14,0 4,2 15 
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Bijlage IV Belangrijkste symptomen per boomsoort in het bosvitaliteitsmeetnet (totaal aantal bomen per 
soort tussen haakjes). 

boomsoort (n) symptoom aantal bomen % 

beuk (196) dood/afstervend (takken, scheuten) 84 42,9 

  wonden (ontschorsing, scheuren,…) 65 33,2 

  bladverkleuring (bruin) 59 30,1 

  bladvraat  55 28,1 

  bladverkleuring (geel) 32 16,3 

populier (99) dood/afstervend (takken, scheuten) 83 83,8 

  bladvraat  76 76,8 

  wonden (ontschorsing, scheuren,…) 14 14,1 

  teken van aanwezigheid insecten 12 12,1 

  teken van aanwezigheid schimmels 8 8,1 

zomereik (541) bladvraat  407 75,2 

  dood/afstervend (takken, scheuten) 208 38,4 

  bladverkleuring (bruin) 130 24,0 

  vervorming (bladeren, stam, takken) 82 15,2 

  bladverkleuring (geel) 80 14,8 

Amerikaanse eik (146) bladvraat  129 88,4 

  dood/afstervend (takken, scheuten) 73 50,0 

  bladverkleuring (bruin) 42 28,8 

  wonden (ontschorsing, scheuren,…) 33 22,6 

  vervorming (bladeren, stam, takken) 25 17,1 

overige loofboomsoorten bladvraat  131 67,9 

(193) dood/afstervend (takken, scheuten) 59 30,6 

  wonden (ontschorsing, scheuren,…) 47 24,4 

  vervorming (bladeren, stam, takken) 37 19,2 

  bladverkleuring (bruin) 21 10,9 

Corsicaanse den (121) dood/afstervend (takken, scheuten) 62 51,2 

  bladverkleuring (bruin) 38 31,4 

  wonden (ontschorsing, scheuren,…) 10 8,3 

  bladvraat (naalden) 3 2,5 

grove den (435) dood/afstervend (takken, scheuten) 189 43,4 

  wonden (ontschorsing, scheuren,…) 91 20,9 

  bladverkleuring (bruin) 53 12,2 

  harsuitvloei 50 11,5 
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Bijlage V Evolutie van het aandeel beschadigde bomen in de periode 2006-2007 (gemeenschappelijke 
bomen). 

  aandeel beschadigde bomen (%) 

  2006 2007 verschil 

totaal 18,1 16,9 -1,2 

<60 jaar 20,2 20,0 -0,2 

≥60 jaar 17,0 15,5 -1,5 

       

loofbomen 18,4 18,4 0,0 

<60 jaar 20,9 23 2,1 

≥60 jaar 17,6 16,8 -0,8 

zomereik 19,4 19,4 0,0 

beuk 10,8 12,4 1,6 

Am. eik 13,3 12,6 -0,7 

populier 33,3 32,1 -1,2 

overige lbs. 21,0 19,9 -1,1 

       

naaldbomen 17,3 14 -3,3 

<60 jaar 19,5 16,9 -2,6 

≥60 jaar 15,2 11,3 -3,9 

grove den 14,1 11,2 -2,9 

Cors. den 29,2 24,2 -5,0 

 
Bijlage VI Evolutie van het percentage blad-of naaldverlies in de periode 2006-2007 (gemeenschappelijke 
bomen). 

2006 (%) 2007 (%) 

  gem. (s.a.) mediaan gem. (s.a.) mediaan 
verschil (%)¹ 

totaal 21,2 (9,2) 20 21,0 (10,1) 20 -0,2** 

<60 jaar 21,9 (8,8) 20 21,7 (9,8) 20 -0,2 

≥60 jaar 20,9 (9,4) 20 20,6 (10,2) 20 -0,3** 

            

loofbomen 21,0 (9,8) 20 20,7 (10,4) 20 -0,3* 

<60 jaar 21,5 (10,1) 20 21,4 (11,6) 20 -0,1 

≥60 jaar 20,8 (9,7) 20 20,4 (9,9) 20 -0,4* 

zomereik 22,0 (9,6) 20 21,5 (10,0) 20 -0,5 

beuk 16,5 (9,9) 15 16,6 (9,8) 15 0,1 

Am. eik 20,5 (7,6) 20 20,0 (8,9) 20 -0,5 

populier 26,5 (11,0) 25 26,1 (11,3) 25 -0,4 

overige lbs. 20,5 (9,4) 20 20,5 (11,2) 20 0,0 

            

naaldbomen 21,7 (7,8) 20 21,5 (9,5) 20 -0,2* 

<60 jaar 22,4 (7,3) 20 22,0 (7,4) 20 -0,4 

≥60 jaar 21,0 (8,2) 20 21,2 (11,1) 20 0,2 

grove den 20,8 (7,1) 20 20,7 (8,5) 20 -0,1 

Cors. den 25,1 (9,3) 25 25,0 (11,8) 25 -0,1 
12007-2006, significantie bij Wilcoxon rang test, *=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 
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