
PRAKTIJKADVIES 

In dit praktijkadvies staat hoe na storm om kan worden 
gegaan met dennenscheerder en letterzetter met een 
indicatie van de gevolgen van de keuze om wel of niet 
te ruimen. Er wordt uitgegaan van de eigen verantwoor-
delijkheid van de beheerder/eigenaar. Het uiteindelijke 
besluit om wel of niet te ruimen is dus afhankelijk van de 
eigen doelstelling van de beheerder/eigenaar. Dit advies 
geeft de nodige ruimte voor dit individueel en lokaal 
maatwerk. 

• Idee over dood hout veranderd
Het waardeoordeel over bosbeheer en de bijdrage van 
dood hout aan het ecosysteem bos is de afgelopen de-
cennia radicaal veranderd. Tegenwoordig is het uitgangs-
punt dat het bos een ecosysteem is, waarin ook dood 
hout een belangrijke rol speelt. De storm kan bijdragen 
aan een verbetering van het ecosysteem bos door het 
dode hout dat nu in het bos staat en ligt. 

• Nederlandse bos volwassen geworden
Het algehele bosbeeld is in de laatste decennia in  
Nederland veranderd. Ten tijde van het in het leven  
roepen van de verordeningen had Nederland nog relatief 
veel eenvormige jonge fijnspar en grove dennen opstan-
den. Tegenwoordig zijn veel van deze opstanden volwas-
sen geworden, en/of gemengd of omgevormd. Hierdoor 
liggen de nog bestaande monoculturen meer verspreid 
dan voorheen, waardoor de effecten van mogelijke pla-
gen minder zijn. 

• Bij storm lokaal bomen omgewaaid
De storm die heeft gewaaid op 18 januari 2007 heeft 
geen schade op grote schaal toegebracht aan het bos 
in Nederland. Over heel Nederland bezien is er over het 
algemeen sprake van individuele bomen die zijn omge-
waaid. Lokaal zijn er echter wel behoorlijke stormvlakten 
ontstaan en over grotere oppervlakten is een aanzienlijk 
deel van de bomen dunningsgewijs gestreken (“zware 
dunning”). 

• Effectiviteit ruimen beperkt 
In het buitenland is onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
en gevolgen van wel of niet ruimen na een storm. Daaruit 
is gebleken dat ruimen na een storm minder effectief is 
dan oorspronkelijk werd gedacht. Dit betekent dat een 
zware maatregel als het verplicht ruimen in bepaalde 
gebieden, niet tot gevolg heeft dat een plaag wordt voor-
komen. Ten hoogte resulteert het instellen een dergelijke 
maatregel in een minder grote plaag. 

• Financiële consequenties
De financiële consequenties van de storm variëren. 
Oogstverliezen bij afgeknapte bomen en hogere exploi-
tatiekosten spelen een rol. Daarnaast hebben zware 
stormdunningen mogelijk een groot effect op de potentie 
van de resterende opstand en kan de toegankelijkheid 
ernstig belemmerd zijn. De kans op blauwverkleuring 
bij dood grenenhout is groot – prioriteit zou dus gelegd 
kunnen worden bij deze opstanden. Er zijn alternatieven 
mogelijk voor dit hout zoals spaanplaathout, al kunnen 
de opbrengsten daarvan lager zijn. Bovendien kan er bij 
omgewaaide bomen nog voldoende wortelcontact zijn 
om lang in leven te blijven. Letterzetter en dennenscheer-
der tasten overigens het hout zelf niet aan. Het meeste 
stormhout is prima te verkopen. Er is dus geen aanleiding 
om overhaast te werken. Hierbij wordt wel opgemerkt 
dat, zoals eerder vermeld, de verwerkende industrie een 
voorkeur heeft voor ‘gezond’ hout. De extra financiële con-
sequenties van niet ruimen op de overige bomen zullen in 
de meeste gevallen gering zijn. 

Advies ten aanzien van veiligheid en 
informatie naar publiek
Het is aan te raden om via websites, via de lokale media, 
en borden in het bos (zie  praktijkadvies Boomveiligheid 
in bos en natuur op www.vbne.nl) het publiek op de hoog-
te te brengen van de gevaren van loshangende takken en 
“hangers”. Verder is het raadzaam om bij de ingang van 
de terreinen borden te plaatsen over de actualiteit van de 
situatie in het bos. Wanneer aannemers aan het ruimen 
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zijn, is het belangrijk te communiceren naar het publiek in 
verband met de veiligheid van het publiek, zoals gebrui-
kelijk is bij boswerk. Omdat het niet ruimen na storm en 
extra sterfte door letterzetter op veel plaatsen tot voor het 
publiek ongebruikelijke bosbeelden leidt, is extra com-
municatie over oorzaak en gevolgen hiervan belangrijk, 
bijvoorbeeld door middel van tijdelijke borden met een 
korte uitleg. 

Door de dennenscheerder uitgeholde en afgebroken loten  
(inzet: Alterra; foto onder: Jeroen Nusselein)

Karakteristieke gangen letterzetter (foto: Alterra)

Advies met betrekking tot de 
dennenscheerder bij dennen 
De dennenscheerder (4 mm groot) kan grove dennen 
“scheren” en daarmee beschadigen, maar deze zullen 
daardoor niet dood gaan. Door deze storm zijn lokaal 
dennenopstanden omgewaaid of zwaar ”gedund”, 
maar voor het totaal van Nederland is geen sprake van 
een grote omvang. De verwachting is dat de dennen-
scheerder relatief meer aanwezig zal zijn in deze  lokale 
opstanden. Als gevolg kan de bijgroei verminderen, 
dit vooral bij jonge dennen, maar er is geen risico dat 
opstanden verloren zullen gaan. Het advies is om geen 
speciale maatregelen te nemen ter voorkoming van 
schade door dennenscheerder. 

Advies met betrekking tot de letterzetter bij 
sparren
Onder ruimen wordt hier overigens verstaan het direct 
weghalen van omgewaaide en scheefhangende bomen 
om aantasting door letterzetter te beperken. Zoals eerder 
gezegd is het omgewaaide hout meestal goed te ver-
kopen. Het opruimen van stormhout kan dus ook een 
uitzonderlijke verkoop zijn, indien dit binnen de eigen 
doelstelling past. 

Letterzetter onderdeel huidig bosecosysteem

De letterzetter (4-5,5 mm groot) is onderdeel van het 
huidige bosecosysteem en is nagenoeg overal aanwezig 
in het Nederlandse bos. De letterzetter is een bastkever 
met minstens twee generaties per jaar, waardoor deze 
soort relatief snel kan uitgroeien tot een plaag. Afhan-
kelijk van de temperatuursom is te verwachten dat de 
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kevers uitvliegen in de perioden april/mei en juni/juli. De 
letterzetter maakt allereerst gebruik van dode of verzwak-
te bomen (of boomdelen) doordat deze te weinig af-
weerstoffen hebben. Het koloniseren van deze verzwakte 
bomen kan sterfte tot gevolg hebben. 

Letterzetter in 2e en 3e jaar na storm meest actief 

Na een storm of een droge periode zullen er meer letter-
zetters zijn door het grotere aanbod aan verzwakt dan 
wel dood materiaal. Plagen van letterzetter duren 3 tot 
6 jaar. In het eerste jaar worden vooral de uitgebroken 
stamdelen en omgewaaide bomen zonder wortelcontact 
gekoloniseerd, in het tweede jaar zowel de (in de scha-
duw) liggende als (verzwakte) staande bomen, en in het 
derde jaar voornamelijk de staande verzwakte bomen. 
De piek van de plaag is in het 2e en 3e jaar. Daarna zinkt 
de populatie in en na ongeveer 6 jaar is de plaag voor-
bij. Deze inzinking wordt onder andere veroorzaakt door 
het ontwikkelen van een grotere populatie van natuur-
lijke vijanden en kan worden versterkt door ongunstige 
weersomstandigheden voor de letterzetter, zoals kou en 
regen. Dit betekent dat er dus na de storm van 18 januari 
in 2007 op locaties waar veel fijnspar is gevallen relatief 
weinig extra aantasting van de letterzetter in staande 
bomen valt te verwachten. Vooral in 2008 en 2009 kan 
sprake zijn van een zodanige populatiegroei dat extra 
aantasting is te verwachten in staande bomen. 

Letterzetter houdt van bosranden! 

Het meest gevoelig voor de letterzetter zijn fijnspar-
ren aan bestaande bosranden en nieuwe bosranden 
die ontstaan door de storm en door het weghalen van 
verzwakte en scheefhangende bomen. Daarnaast tast 
de letterzetter voornamelijk door droogte of juist door 
vernatting verzwakte bomen aan. Vandaar dat opstanden 
die gevoelig zijn voor veranderingen in vochthuishouding, 
bijvoorbeeld bij bossen op rabatten, een grotere kans 
hebben op plaagvorming van de letterzetter. Ook bomen 
die ouder zijn dan ca. 70 jaar zijn gevoeliger dan jongere 
bomen.  

Overwegingen bij niet ruimen

Verschillende studies geven aan dat als gevolg van deze 
toegenomen activiteit van de letterzetter te verwachten 
is dat er ongeveer een 50% hogere sterfte kan optreden 
bovenop de reeds omgewaaide bomen. Deze extra sterfte 
is niet alleen gerelateerd aan de letterzetter, maar wordt 
ook veroorzaakt door veranderingen in de waterhuishou-
ding door het wegvallen van een deel van de bomen. Uit 
onderzoek blijkt verder dat bij liggende gevelde bomen 
in een opstand geen significant grotere extra boomsterfte 
door aantasting van letterzetter kon worden gevonden 
ten opzichte van opstanden zonder achtergebleven 
gevelde bomen. Niet ruimen betekent een toename van 
de biodiversiteit voor deze bossen door een toename van 
aan dode bomen gebonden insecten, mossen, vogels etc. 
De combinatie van liggend en staand dood hout levert 
een extra hoge bijdrage aan de biodiversiteit. Tegenover 
deze toename in biodiversiteit staat een  opbrengsten-
derving voor niet verkocht (dood) hout. 

Rekening houden met de buren

Als besloten wordt om niet te ruimen is het belangrijk om 
daarover in contact te treden met de buren. Uit de litera-
tuur is bekend dat de letterzetter in de meeste gevallen 
niet verder vliegt dan 500 meter en dat 90-95% van de 
nieuwe aantastingen plaatsvindt binnen 100 tot 200 
meter van de aantastingshaard. Veel belangrijker voor 
plaagvorming zijn echter dode en verzwakte fijnsparren in 
de opstand zelf en niet die op enige afstand. Dit betekent 
dat er sprake kan zijn van een additioneel effect op na-
burige fijnsparopstanden, indien die naburige opstanden 
wel geheel geruimd zijn, op een afstand van minder dan 
200 meter liggen, en het aantal niet geruimde fijnsparren 
groot is. Er is weinig feitelijk kennis beschikbaar over de 
effectiviteit van het instellen van eventuele bufferzones 
waar bomen geruimd worden. Uit praktische overwegin-
gen wordt geadviseerd om rond geruimde opstanden, 
waar de wens is extra aantasting door letterzetter zo laag 
mogelijk te houden, in een bufferzone van 200 meter niet 
meer dan 5 omgevallen fijnsparren achter te laten.  
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Overwegingen bij ruimen

Vanuit fytosanitaire overwegingen kan overwogen worden 
om direct de omgevallen bomen te ruimen. Uit onder-
zoek blijkt dat als besloten wordt om te ruimen, dat dan 
ongeveer de helft van de extra gedode fijnsparren door 
letterzetter gered kan worden. Dit afgezien van de sterfte 
door andere oorzaken dan de letterzetter. Met andere 
woorden, ruimen voorkomt dus niet dat er extra fijnspar-
ren zullen sterven door aantasting van de letterzetter, 
maar ruimen betekent wel dat er minder bomen extra 
zullen sterven. Ruimen is het meest effectief door alleen 
(bijna) dode bomen te verwijderen. Op die manier blijft 
het randeffect (zie boven) beperkt en is de verandering in 
de waterhuishouding minimaal. Houdt u er wel rekening 
mee dat deze “holle” fijnsparopstanden hoe dan ook 
gevoelig zijn voor uitdroging. Hierdoor is de levensver-
wachting van dergelijke opstanden soms zo laag dat het 
vanuit financieel perspectief te overwegen is om de hele 
opstand ineens op te ruimen, in plaats van alleen de 
omgewaaide bomen.

Als besloten wordt om te ruimen is het belangrijk om met 
de volgende gegevens rekening te houden: 
• Eerst moeten de kleinere beschaduwde vlakten ge-

ruimd worden, omdat die het langst geschikt blijven 
voor de letterzetter. Beschaduwde omgewaaide, maar 
niet snel stervende stammen, blijven soms wel 2-3 
jaar geschikt voor de letterzetter omdat ze niet snel 
uitdrogen. Om te voorkomen dat er niet langdurige ver-
spreidingshaarden ontstaan, wordt aangeraden eerst 
dit schaduwhout te ruimen. Stammen (zonder wortel-
contact) op een grote zonnige vlakte drogen sneller uit 
waardoor ze niet geschikt meer zijn voor de letter- 
zetter. 

• Het ruimen is het meest effectief indien het plaatsvindt 
nadat de stammen zijn gekoloniseerd door de letter-
zetters, maar voordat de larven verpoppen en de nieu-
we generatie volwassen kevers uitvliegt. Dit betekent 
dat, afhankelijk van de temperatuursom, ruiming het 
beste plaats kan vinden tussen half april en half mei. 
Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de 
Gedragscode Bosbeheer (zie www.vbne.nl). Wanneer 

niet alle bomen geruimd kunnen worden voordat de 
kevers uitvliegen is een alternatief om te ontschorsen-
op-de-plek. Als er al jonge kevers onder de bast zitten 
moet de bast worden verwijderd en verbrand.  
Uit kostenoverwegingen raden we deze maatregel 
echter af. 

• Het is aan te bevelen om dode bomen waar de letter-
zetters enige weken eerder zijn uitgekomen te laten 
staan/liggen. Deze worden namelijk geen tweemaal 
gebruikt voor legsel en zijn dus niet meer gevaarlijk. 
Bovendien dragen deze bomen bij aan een snelle op-
bouw van een populatie van natuurlijke vijanden van 
de letterzetter. 

• Het gebruik maken van lokstoffen is geen effectieve 
bestrijdingswijze van letterzetter. Slechts een klein 
deel van de aanwezige keverpopulatie “loopt in de 
val”, zeker bij een overmaat aan broedgelegenheid.  
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