
PRAKTIJKADVIES 

Waarom dit praktijkadvies over de fijnspar?
Bossen hebben het moeilijk in Nederland door verzuring 
en het veranderende klimaat. En met de fijnspar gaat het 
nu zo slecht, dat een fors deel van de fijnsparopstanden 
binnen afzienbare tijd omgevormd zal moeten worden. 
Voor de fijnspar waren de omstandigheden hier al niet 
optimaal, zoals de vochtvoorziening en het ontbreken 
van koude winters, maar is door de klimaatverandering 
op het merendeel van de groeiplaatsen ernstig onder 
druk komen te staan. Daar bovenop komt de aantasting 
van letterzetter in de verzwakte bomen. 

Geen protocol
Organisaties en particulieren met bos en natuur in eigen-
dom of beheer voeren ieder op eigen wijze het beheer 
uit. Daarom biedt dit praktijkadvies handvatten om mee 
aan de slag te gaan. Het is geen standaard protocol. In 
deze sector is een standaard protocol namelijk niet mo-
gelijk zonder een bepaalde groep eigenaren of beheer-
ders te kort te doen.
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Er wordt daarbij uitgegaan van de eigen verantwoorde-
lijkheid van de beheerder of eigenaar. Het uiteindelijke 
besluit om wel of niet dode en verzwakte fijnsparren om 
te zagen is afhankelijk van de doelstelling en mogelijk-
heden van de beheerder of eigenaar. Afstemming met de 
buren wordt wel aangeraden. Dit advies geeft de nodige 
ruimte voor individueel en lokaal maatwerk. 

In 2019 wordt de houtmarkt overspoeld met fijnspar uit 
Duitsland. Daar kampt men met dezelfde problematiek 
als in Nederland: storm en droogte. Daardoor zijn de 
houtprijzen laag. Dit zal de komende jaren voortduren 
aangezien Duitsland nog vele jaren nodig zal hebben 
om het bos om te vormen naar klimaatbestendige soor-
ten. Daarom is een lage prijs geen reden om te wachten 
met vellen mocht u het hout willen verkopen. Maar 
mocht u nog gezonde fijnspar hebben, dan kunt u het 
vellen beter wel uitstellen als dit verantwoord is vanuit 
de beoogde bosontwikkeling.
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Wat kunt u doen?

 XStap 1: Monitoren

Het is belangrijk om al uw fijnspar opstanden in de gaten 
te houden. Markeer kwijnende bomen om het proces te 
kunnen volgen. Let niet alleen op dode of afgezwakte bo-
men, maar vooral ook op invlieggaten en uitvlieggaten van 
de letterzetter. Op de stamvoet van fijnspar kan aantasting 
herkend worden aan boormeel dat op de schors ligt.

 XStap 2: Bepaal wat u wilt gaan doen met het 
hout

a. Heeft u een ecologische doelstelling, dan kunt u ervoor 
kiezen om niets te doen, met uitzondering van veilig-
heidssituaties. Dood hout is van grote waarde voor de 
biodiversiteit.

b. Heeft u een productiedoelstelling, dan kunt u proberen 
het nog niet aangetaste hout op stam te verkopen. 
Eventueel kunt u in een later stadium dode bomen 
aanbieden voor biomassa doeleinden. Het is dan van 
belang om van tevoren te weten wat het kostenaspect 
is. U moet alleen gaan vellen als het hout een bestem-
ming heeft gevonden en dan ook alles meteen kappen. 

 XStap 3: Verjonging

In een aftakelend fijnsparbos kan er op de wat 
rijkere zandgronden geleidelijk natuurlijke verjonging 
ontstaan van fijnspar en andere soorten. Op de armere 
zandgronden kan natuurlijke verjonging gestimuleerd 
worden door bodemverwonding en aanplant. Ook na 
ruiming kan met natuurlijke verjonging op een gemengde 

natuurlijke opstand worden aangestuurd die minder 
vatbaar is voor klimaatverandering of nieuwe plagen. 
Door het bijplanten van nog extra gewenste boomsoorten 
kan er een gemengd bos opgroeien. In de toekomst kan 
door dunning het aandeel fijnspar in de nieuwe generatie 
teruggedrongen worden zodat het bos nog gemengder 
wordt. De fijnspar is overwegend heel tolerant naar 
andere boomsoorten wat het groeiritme betreft. 

In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn om te 
voorkomen dat de letterzetter zich verspreid. U doet dit 
door de aangetaste en verzwakte bomen te kappen en 
het hout zo snel mogelijk af te voeren voor begin april. 
Het ruimen kan het beste plaats vinden tussen half april 
en half mei. Dit is nadat de stammen zijn gekoloniseerd 
door letterzetter, maar voordat de larven verpoppen en 
de nieuwe generatie volwassen kevers uitvliegt. Ruimen 
voorkomt niet dat fijnsparren zullen sterven door de 
aantasting van de letterzetter.

Dode bomen waar de letterzetters enige weken eerder 
zijn uitgekomen, kunnen blijven staan of liggen. Deze 
worden namelijk geen tweemaal gebruikt. Bovendien 
dragen deze bomen bij aan een snelle opbouw van een 
populatie van natuurlijke vijanden van de letterzetter.

Het is belangrijk om te beseffen dat gezien de huidige 
plaagdruk het voorkomen van de verspreiding nauwe-
lijks werkt.
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Communicatie naar het publiek
De sterfte van fijnsparren door letterzetter leidt op veel 
plaatsen tot ongebruikelijke beelden voor het publiek. In 
dat geval is het aan te raden om extra te communiceren 
over de oorzaak en de gevolgen met bijvoorbeeld borden 
met een korte uitleg. Ook kan het nodig zijn om het pu-
bliek op de hoogte te brengen van de gevaren van dode 
bomen. Zie ook het praktijkadvies Boomveiligheid in bos 
en natuur op www.vbne.nl.

De ecologie van de letterzetter
De letterzetter (Ips typographus) is 4-5,5 mm groot. Hij is 
onderdeel van het huidige bosecosysteem en nagenoeg 
overal aanwezig in het Nederlandse bos. Het is een bast-
kever met minstens twee generaties per jaar, waardoor 
deze soort relatief snel kan uitgroeien tot een plaag. Af-
hankelijk van de temperatuursom vliegen de kevers uit in 
de perioden april/mei en juni/juli. De letterzetter maakt 
gebruik van verzwakte bomen of boomdelen omdat deze 
weinige afweerstoffen hebben. Kolonisatie met de kever 
kan boomsterfte tot gevolg hebben. 
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Dit praktijkadvies is opgesteld onder de verantwoordelijk-

heid van de VBNE. De leden van de VBNE, de Bosgroepen en 

de AVIH zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming. 

Ontwikkelingscyclus
Na een storm of een droge periode zijn er meer letter-
zetters door het grotere aanbod van verzwakte bomen. 
Plagen van de letterzetter duren 3-6 jaar bij nietsdoen. 
In het 1e jaar worden vooral de uitgebroken stamdelen 
of verdroogde en omgewaaide bomen gekoloniseerd. 
In het 2e jaar worden vooral de liggende en verzwakte 
staande bomen gekoloniseerd. In het 3e jaar worden de 
staande verzwakte bomen gekoloniseerd. Daarna zakt 
de populatie in en na ongeveer 6 jaar is de plaag voorbij. 
Dit komt door de ontwikkeling van een grotere populatie 
van natuurlijke vijanden en kan worden versterkt door 
ongunstige weersomstandigheden voor de letterzetter, 
zoals kou en regen. 

Bij grote aantallen letterzetter kan deze ook overslaan op 
andere boomsoorten, zoals grove den en lariks. 

Foto’s: Wilco van Tellingen en Ronald Sinke (Staatsbosbeheer). X  Voor vragen over dit praktijkadvies kunt u contact  
  opnemen met Anne Reichgelt, a.reichgelt@vbne.nl

X Voor meer informatie: www.vbne.nl


