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Klimaatverandering en ziekten en plagen 
in het bos, kunnen we daarop anticiperen?

Werkschuurbijeenkomsten
 Netwerk, kleinschalig, praktisch, met collega beheerders, regionaal

Niemand zal nog ontkennen dat er de laatste jaren een 
verandering plaatsvindt in onze leefomgeving. Het weer is 
anders, heftiger, de insecten en vogelrijkdom staan hoog 
op de agenda en onderwerpen als verdroging en verzuring, 
die al sinds decennia spelen zijn actueler dan ooit. Het kli-
maat verandert. In deze bijeenkomst wordt gekeken wat de 
gevolgen kunnen zijn voor bomen en bos, wat voor ziekten 
en plagen u kunt tegenkomen en geven wij handvatten hoe 
als beheerder hiermee om te gaan. 

Wat is de invloed van het klimaat op 
onze bossen
Het bos staat onder druk zegt Martijn Boosten van Probos. We 
zien dat aan de gebeurtenissen die het bos teisteren. Talloze 
dode fijnsparren en lariksen door de droogte in combinatie 
met aantasting door de letterzetter en lariksbastkever. Mono-
culturen blijken uiterst kwetsbaar te zijn. Onderzoek vanuit 
de WUR laat bovendien zien dat tijdens de droogte groei in 
het bos heeft stilgestaan. Daarnaast heeft het bos los van 

klimaatverandering te kampen met de gevolgen van verzuring 
door stikstofdepositie. Verzuring heeft bijvoorbeeld effect op 
mycorrhiza, terwijl op arme zandgronden boomwortels naar 
schatting voor 80% van hun voedselopname afhankelijk zijn 
van deze schimmels. Daarnaast daalt de hoeveelheid calcium 
in de grond. Dit kalkgebrek gaat verder door de voedselketen 
richting de toppredatoren als sperwers. Conclusie: de nutriën-
tenhuishouding is ernstig verstoord. 

Paardenkastanjemineermot
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Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Gevolgen voor bossen

Bron: Clerkx et al. 2013. Bosbeheer en klimaatverandering. Resultaten van de LANDCLIM-
simulaties voor Zuidoost-Veluwe. Wageningen, Alterra

Verwachtingen voor de toekomst
De klimaatverandering brengt met zich mee: hetere drogere 
zomers, zachtere winters, extremere neerslag en verzilting 
van bodems waarbij zout zeewater doordringt tot in het land. 
Gevolgen voor het bos zijn een langer groeiseizoen, dat al eind 
februari van start kan gaan. Dit heeft zijn gevolgen voor veel 
insecten die zijn afgestemd op de bloeiperiode van bepaalde 
boomsoorten. Ziekten en plagen zullen frequenter voorkomen 
en er zullen nieuwe ziekten en plagen komen. De dennen-
processierups is bijvoorbeeld onderweg vanuit het zuiden en 
is al tot Wallonië doorgedrongen. Larven van (plaag)insecten 
kunnen beter overwinteren. Groeiplaatsen zullen daardoor ver-
anderen. Boomsoorten die in Nederland aan de rand van hun 
groeigebied zitten, zoals de fijnspar, zullen het daarom steeds 
lastiger krijgen. Maar ook voor de zomereik worden sommige 
groeiplaatsen steeds ongunstiger. Een soort als de grove den 
kan juist goed omgaan met de drogere zomers.

De functie van een bos
Bos zal ondanks klimaatverandering altijd bos blijven, maar 
de functievervulling kan wel in het gedrang komen. Houtoogst 
kan verminderen als de groei achterblijft en de bijgroei stopt. 
Vooral de particuliere landgoedeigenaar zal dan inkomsten 
gaan missen. Maar het heeft ook effect op de recreatie. 150 
Miljoen mensen bezoeken per jaar een bos.  

Opgeslagen CO2

Wij hebben ons te houden aan de klimaatverplichtingen 
betreft CO

2
 opslag. 60% van de opgeslagen CO

2
 zit in bos. Een 

goede reden om onze bossen in stand en vitaal te houden. 
Een duurzame manier om de opgeslagen CO

2
 na de kap te be-

houden is dit hout inzetten voor meubelbouw. Hetzelfde geldt 
voor houten meubels in de kringloopwinkel. 

De functie van bos: recreatie, hout en biodiversiteit
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Motjes voor je koplampen in december – kleine 
wintervlinder
De Douglas voegt niks toe aan onze insectenrijkdom, dood en 
levend niet! Hetzelfde onderzoek in Noord-Amerika uitgevoerd, 
levert een score op van 260 insectensoorten op een levende 
Douglas.  
Op de Amerikaanse eik leven ook erg weinig soorten. Ter 
vergelijk: de zomereik biedt plaats aan 56 soorten gallen, de 
Amerikaanse eik aan niet één. De kleine wintervlinder heeft er 
wel een plek gevonden. Hij is te herkennen aan de op Hema 
worstjes lijkende rupsjes. Ideaal voer voor mezen. In december 
vliegen de kleine wintervlindermannetjes, ook in het donker, 
je ziet ze vaak voor je koplampen op de weg. Vrouwtjes komen 
vanuit de strooisellaag de boom in gekropen, vleugelloos, 
waarna bevruchting plaatsvindt. Eitjes worden in het late 
najaar afgezet op de twijgen. 

Stressfactor voor nieuwe eikenaanplant
Wat voor nieuwe eikenbeplanting in het algemeen een enorme 
stressfactor is, is te weinig water. Zeker vier jaar lang zou 
nieuwe aanplant bewaterd moeten worden. Zo niet, dan ligt de 
weg vrij voor de eikenspintkever. Kilometers dure eikenbeplan-
ting kan door deze kever teniet worden gedaan. De kever is in 
Nederland een zeer algemene soort. Hij maakt een moeder-
gangetje horizontaal in de bast, legt daar eitjes en de larven 
kruipen verticaal omhoog en omlaag. 

Welke ziekten en plagen komen het 
meest voor: 
 
Insectensoorten op bomen
Bomen bieden insecten veel verschillende voedselplekken, 
een goede overwinteringsplaats en zijn een voorspelbare 
voedselbron want ze staan jaarlijks op dezelfde plek. Leen 
Moraal (Wageningen Environmental Research) neemt ons mee 
in de wereld van insecten die bomen belagen. 
Er zijn diverse insectengroepen waaruit enkele insecten 
plaaginsecten zijn. Een plaaginsect levert hinder op (honing- 
dauw op je auto), geeft gezondheidsklachten (eikenprocessie-
rups), ontsiert (kastanjemineermot) of verzwakt bomen. Door 
een primaire plaag van bladvretende insecten verzwakt een 
boom. Komt er daarna nog een secundaire plaag overheen 
dan wordt het zwaar voor een boom en kan hij dood gaan. Een 
verzwakte boom is een walhalla voor veel insectensoorten.

Welke bomen zijn het meest geliefd
Er is een groot verschil in het voorkomen van insectensoorten 
op verschillende bomen. De favoriete bomen zijn wilg, eik en 
berk. Exoten zoals plataan, Douglas, Amerikaanse eik, paar-
denkastanje, walnoot en robinia (nectar-uitgezonderd) hebben 
onze insecten bijzonder weinig te bieden.

Ook bij het vóórkomen van insecten op dood hout scoren onze 
inlandse boomsoorten het best. 

Boom na vraat kleine wintervlin-
der en rups kleine wintervlinder

Eikensterfte 
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D-vormig uitvlieggat -  
eikenprachtkever 
Zien we een boom met kleine D-vormige gaatjes, dan is de 
eikenprachtkever daar aan het werk geweest. Hij maakt  ring-
vormige gangen, de eik zal er snel dood aan gaan. De gangen 
zijn vooral aan de zuidkant vindbaar. Het uitvlieggaatje is 
goed herkenbaar door zijn vorm, de schors hoeft er niet voor 
afgehaald te worden.

Na stormen kunnen er grote pieken ontstaan in het voorkomen 
van de letterzetter, ondanks goed bosbeheer. Goed beheer 
helpt wel. Zonder beheer zijn de plagen vooral in de beginfase 
veel heviger. 

Lokstofvallen
Deze vallen werken niet goed. Er worden weliswaar kilo’s 
kevers mee weggevangen, maar in totaal is het slechts zo’n 
10% van de aanwezige kevers. Er is in een bos gewoon teveel 
concurrentie van andere bomen die kevers aantrekken. 

 

Een inboring door de eikenprachtkever mislukt ook wel eens. 
De eitjes worden op de schors afgezet, de larfjes boren zich 
als groep naar binnen. Als de boom nog vitaal genoeg is, kan 
de boom reageren met de productie van afweerstoffen zoals 
fenolen waarna de kleine larven doorgaan. De boom verzwakt 
verder en een volgende aantasting kan wel succesvol zijn.  
Vernatting is voor de eik net zo desastreus als verdroging. 
Haarwortels sterven bij vernatting af waardoor de boom ver-
zwakt en de weg vrij ligt voor de eikenprachtkever. De water-
stand kan wel verhoogd worden, maar dan langzaam met 5 cm 
per jaar, zodat de wortels dit kunnen bijhouden. 

Het kenmerkende patroon van de letterzetter
Het patroon dat de letterzetter maakt bestaat uit een parings-
kamer, moeder- en larvengangen. Als een naaldboom nog vi-
taal is, kan een boom met zijn hars en harsdruk de kevers die 
zijn binnen gedrongen weer naar buiten persen (uitharsen). 
Een boom kan dit niet herhaaldelijk doen, dus als er dat sei-
zoen een nieuwe vlucht de boom belegert of het jaar erop, kan 
de boom alsnog dood gaan.  

Mislukte inboring eikenprachtkever Uitharsen van keversPatroon letterzetter  

Uitvlieggat eikenprachtkever Letterzetter
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Lariksbastkever
Deze kever lijkt erg op de letterzetter, maar heeft een onbe-
haard achterdeel. Alle drie de stadia (kever, larve en pop) 
kunnen tegelijkertijd in de boom vindbaar zijn. 

Grote sparrenbastkever
Deze maakt een gemeenschappelijke gang van waaruit de 
groep larven samen doorvreet. Een vervelend beest om te 
bestrijden. Komt voor in fijnspar, Douglas en den. 

Koperetser
Dit kevertje van maar 1,5 tot 3 mm groot heeft een dunne 
schors nodig. Maar kan verwoestend werk afleveren, vooral in 
boomtoppen. Zo’n boom is na zo’n plaag erg geschikt voor de 
letterzetter.

Eikenprocessierups en zijn ideale omgeving
In 1991 kwam deze rups naar Nederland. Hij is hier zelfstandig 
gekomen. In 1996 bereikte het voorkomen een hoogtepunt in 
Brabant. Er was weinig animo voor onderzoek. Het werd even 
wat rustiger maar langzaam veroverde deze mot Nederland. 
De grote oorzaak naast de klimaatverandering is de opbouw 
in een wegbeplanting: er is te weinig struiklaag. Asfalt warmt 
op en geeft een goede omgevingstemperatuur. Eikenlaanbo-
men staan precies op goede afstand van elkaar, het worden 
snelwegen waar de rups makkelijk langs verder kan trekken. 
Hierbij is er een tekort aan natuurlijke vijanden. De minder 
duurzame populieren werden ongewenst en daarvoor in de 
plaats werden eiken geplant. Het microklimaat is gewoon ul-
tiem geworden voor de rups. In Frankrijk zijn minder klachten, 
daar is het microklimaat minder gunstig.  
Een oplossing kan liggen in meer struiklaag aanleggen tussen 
de bomen, en dan met nectarplanten. Sluipwespen, belangrij-
ke natuurlijke vijanden, kunnen zo een langer seizoen maken 
door al de nectar die als energiebron voorhanden is en zo 
langer rupsen infecteren. 

In februari 2020 worden er twee bijeenkomsten georganiseerd 
over de eikenprocessierups.  
Meer info op https://www.vbne.nl/.

Roetschorsziekte
Deze schimmel wordt vanuit het publiek genoemd. Vooral 
esdoorns worden hierdoor getroffen. Kosten voor verwijdering 
zijn hoog. De ziekte verspreidt zich door de sporen. Er zijn be-
schermende pakken nodig bij de verwijdering want dit wordt 
met harde waterstralen gedaan. De schimmelsporen zijn bijna 
net zo gevaarlijk als asbest. Het stof dat vrijkomt bij zagen van 
geïnfecteerde bomen is zeer schadelijk voor de gezondheid. 
Kennis over plaaginsecten lijkt niet altijd in voldoende mate 
aanwezig onder (nieuwe) beheerders. De kennis die er is zou 
meer uitgedragen kunnen worden. Veldbezoek kan wenselijk 
zijn met een deskundige. Er is via de werkgever cursusbudget 
verkrijgbaar als de werkgever deelneemt aan de cao bos en 
natuur. 
Info over schadelijke insecten:  
www.insectenweb.nl en Nederlandstalige cd-rom Tree Doctor. 

Bron foto: processierups.nu

https://www.vbne.nl/
http://www.insectenweb.nl
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Wat kan de beheerder doen
Pieter Westerhof van Bosgroep Midden Nederland is de derde 
spreker. Hij benadrukt het belang om snel stappen te gaan 
zetten in het beheer. In de afgelopen 10 jaar is de kwaliteit 
van onze bossen significant slechter geworden. Het is per 
soort verschillend welke schades er aan bomen ontstaan. Bij 
plaatselijke uitval of sterfte in het kronendak spelen aanspra-
kelijkheid en risico een toenemende rol vanwege het risico op 
vallend doodhout.  

Elk bos is anders en heeft eigen wensen maar water vasthou-
den is voor elk van groot belang. De hoogteligging van het 
bos, en op welke hoogte de grondwaterstand ligt speelt hierbij 
een belangrijke rol. Bos kan niet ineens onder water gezet wor-
den want dan sterven de haarwortels af. Een verhoging van de 
grondwaterspiegel kan wel, maar dan met bijvoorbeeld 5 cm 
per jaar. Op deze manier kunnen de bomen het bijhouden. Dit 
is echter iets wat vooraf goed bekeken moet worden door een 
deskundige. Ook kunnen bijvoorbeeld de sloten in het bos 
minder diep gemaakt worden. Dat is iets dat in overleg moet 
met het Waterschap maar waar deze zeker voor open staan. 
Van belang is wel dat het water blijft stromen want stilstaand 
water heeft de neiging te verzuren. 

Boom en struiksoorten 
Niet alleen aan bodem- en waterhuishouding kun je iets doen, 
ook de boomsoortenkeuze is van groot belang. Niet alleen in 
verband met het veranderende klimaat maar ook in belang van 
volgende generaties. Robuuste, meer weerbare boomsoorten 
kunnen ook binnen de inlandse rassen gevonden worden. Be-
langrijk is vooral om niet in te zetten op soorten die bewezen 
hebben de huidige omstandigheden niet het hoofd te kunnen 
bieden zoals bijvoorbeeld de fijnspar. Verder is risicospreiding 
van groot belang, probeer bossen al gemengd aan te leggen 
en monoculturen te voorkomen. 

Er is volop keus in inheemse boomsoorten die bestand zijn 
tegen het huidige klimaat en ook een goede bron zijn voor het 
insectenleven. Te denken valt aan haagbeuk, fladderiep, linde, 
gewone esdoorn en zoete kers. Ook struikvormende soorten 
zijn van belang, denk hierbij aan vuilboom, lijsterbes en bij-
voorbeeld hazelaar. Vlier en hulst zijn hier ook geschikt, maar 
deze zijn voor insecten niet interessant.  
Bij het kiezen van boomsoorten kan ook gedacht worden aan 
uitheemse boomsoorten die meer droogte resistent zijn. Te 
denken valt aan tamme kastanje, zwarte noot, plataan en 
boomhazelaar. Nadeel van dergelijke boomsoorten is dat som-
mige soorten minder goed bestand zijn tegen late nachtvorst 
in het voorjaar. Ook zijn uitheemse soorten minder interessant 
vanuit ecologisch oogpunt. Deze trekken minder insecten en 
hebben ook minder natuurlijke vijanden. Het palet verbreden 
met uitheemse boomsoorten vindt ook Martijn Boosten een 
goed idee, maar wel oppassen dat we niet meer ziekten en 
plagen in huis halen. Doe het op gecontroleerde basis. Er zijn 
veel landgoederen die ervaring hebben met uitheemse soor-
ten, daar zou ervaring te halen zijn. Toekomstbestendig en veerkrachtig bos

Droogteschade
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Voorbeelden uit de praktijk
Berk doet het op de meer vochthoudende zandgronden 
momenteel heel goed. Deze boom werd lang als ongewens-
te soort gezien maar zou een belangrijke rol kunnen gaan 
spelen in het toekomstige bosbeheer. In 40 jaar groeit een 
berk uit naar een flinke boom die goed zaaghout oplevert. 
De berk groeit in de jeugdfase vrij snel waardoor het beheer 
hierop wel moet worden ingericht. Er is nu alleen geen markt 
voor veel berkenhout. Het zou zonde zijn als het enkel wordt 
verkocht als brandhout. Dus gelijktijdig met de toename van 
het aandeel berk zou de markt klaar gemaakt moeten worden 
voor deze houtsoort. Een andere soort met prachtig hoogwaar-
dig hout is de zwarte els. Ook hier is de afzet een uitdaging in 
verband met de van nature rode kleur van het hout. 
De Douglas-spar heeft hoogwaardig hout, een duurzame 
gebruikstoepassing en is op veel plaatsen te vinden in de bos-
sen van Nederland. Hij groeit heel snel en levert daardoor veel 
inkomsten op. Voor de CO

2
 vastlegging dus ook interessant, 

alleen niet voor het insectenleven. 

Als voorbeeld voor een menging noemt Pieter een project 
waar een menging is aangeplant van haagbeuk, inlandse 
eik, zwarte en hybride noot en zoete kers. Dan is daar nog 
de Amerikaanse vogelkers, een soort die mooi en duurzaam 
hout levert en waarvan het blad een positief effect heeft op de 
strooisellaag. De soort is echter behoorlijk invasief en vanwe-
ge de in het blad aanwezige blauwzuur verbindingen helaas 
weinig interessant voor insecten. Maar hij is er en helemaal 
bestrijden lukt niet. In Amerika is het kwaliteitshout en wordt 
er geld aan verdiend.

Groot nadeel van loofhout is de gevoeligheid voor wildvraat. 
Om vraat aan jonge loofbomen te voorkomen worden twee 
oplossingen genoemd. Rasters om grotere gebieden en bij 
individuele of kleinschalige herplant hoge kokers om de jonge 
bomen te beschermen. Kokers moeten wel voldoende hoog 
zijn, bijvoorbeeld 1,80 m hoog om de bomen te beschermen 
tegen bijvoorbeeld edelherten. 
 
Geselecteerde ‘toekomstbomen’ krijgen extra kans groot te 
worden als deze in de jonge fase vrijgesteld kunnen worden: 
de concurrerende boompjes eromheen worden dan regelmatig 
weggehaald. Hiervoor is vaak wel een behoorlijke investering 
of een legertje vrijwilligers nodig. 

Kosten
De meeste loofbomen kunnen rond ¤ 1,- /stuk gekocht wor-
den, de meer bijzondere soorten gaan richting ¤ 2,- / stuk. 
Kosten kunnen gedrukt worden door groepsgewijs aan te 
planten en niet meer vlaktegewijs. De prijs voor wildkokers ligt 
rond de ¤ 3,- /stuk. Een rasterplaatsing zit tussen de ¤ 7.000 
- ¤ 10.000 euro. Dus nadenkwerk is nodig over beheerplannen 
voor nu en de toekomst. Op rijke grond plant je bijvoorbeeld 
geen kleine dennen (2-jarig), anders zit je met hoge maaikos-
ten. Het opsnoeien van een boom komt snel aan ¤ 7,- per 
boom. Vrijwilligers of stagiaires zijn hier letterlijk onbetaalbaar. 
Een tip van Pieter: denk aan sponsoring. CO

2
 winst bij natuur-

lijke verjonging. Bijvoorbeeld een raster dat betaald wordt 
door een bedrijf, dat vervolgens de CO

2
 vermarkt. Er is ook wat 

voor te zeggen om je wildstand goed te monitoren: minder 
wild versus de hoge kosten van inrastering. 
 
De vraag die voor iedereen geldt: de klimaatverandering komt 
op ons af en wat gaat u er morgen mee doen in uw bos? Is 
houtopbrengst een bepalende factor of zijn de natuurwaarden 
belangrijker? Kunnen op termijn de exoten het bos uit en in 
hoeverre wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw 
van de bomen?

Conclusie:
Het is een genuanceerd verhaal en het is maatwerk per terrein. 
Wat is de herkomst, welke genetische diversiteit is aanwezig? 
We hebben in verhouding jong bos in Nederland, er is geen re-
den tot paniek maar probeer flexibel te denken en onderneem 
nu actie! Houd rekening met de diversiteit aan regelgeving die 
geldt. Een lange termijn koers bepalen van 20 jaar zal waar-
schijnlijk ingehaald worden door veranderende regels.  
In 2018 zijn diverse klimaatprojecten en pilots van start 
gegaan. In twee jaar tijd zal er veel nieuwe kennis beschikbaar 
komen. Lees meer op www.vbne.nl.  

Bron foto’s: Stichting Probos, Wageningen Environmental  

Research, Bosgroep Midden Nederland

Bosbeheer in uitvoering

http://www.vbne.nl
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