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Opzet
1 Bossen en klimaatverandering 10 min

2 Klimaatslim bosbeheer: 10 min

3 Case essentaksterfte (Probos) 10 min

4 Case verhogen veerkracht (Bosgroep Zuid Nederland) 10 min

Vragen/Discussie: 5 min



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Bossen en klimaatverandering

Martijn Boosten – Beesd, 28 september 2018



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

Uitstoot broeikasgassen
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Klimaatverandering

• Algemene trends
• Temperatuur stijgt
• Meer zachte winters en hete zomers
• Meer neerslag in winter
• Meer extreme neerslag zomer en winter (meer 

hagel en onweer)
• Zeespiegelstijging (verzilting)

• Veranderingen in storm en windsnelheden 
vallen binnen natuurlijke variabiliteit
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Klimaatscenario’s KNMI (2014)
G: stijging van 1 ºC
W: stijging van 2 ºC 
in 2050 t.o.v.  1981-2010 

L: kleine verandering in 
luchtstromingspatroon
H: meer westenwind in 
winter (zachter en natter 
weer) en meer 
oostenwind in zomer 
(droger en warmer weer)

Bron: KNMI ’14 klimaatscenario’s voor Nederland
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Temperatuur

Bron: KNMI ’14 klimaatscenario’s voor Nederland
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Neerslag

Bron: KNMI ’14 klimaatscenario’s voor Nederland
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Gevolgen voor bossen

• Groei
• Verlengd groeiseizoen (+)
• Hogere temperatuur (+)
• Meer regen (+)
• Meer CO2 (+)
• Meer droogte (-)

Bron: KNMI ’14 klimaatscenario’s voor Nederland
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Gevolgen voor bossen

• Frequenter voorkomen plagen 
• Nieuwe ziekten en plagen
• Meer risico op stormschade en 

bosbranden
• Verzilting in kustregio’s
• Verandering soortensamenstelling

(zowel flora als fauna)
• Verandering groeiplaats
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Gevolgen voor bossen

Bron: Kremers, J. 2017. Klimaatadaptatie in het bosbeheer. Ontwikkeling van een 
model waarmee de impact van klimaatverandering op het bos voor het bosbeheer 

gevisualiseerd kan worden. Wageningen, Wageningen UR / Borgman Beheer Advies.



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
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Klimaatslim bosbeheer

1) Werken aan toekomstbestendige en 
veerkrachtige bossen

2) Meer koolstof opslaan in bossen en 
houtproducten
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Klimaatslim bosbeheer

Bossen hebben een probleem

• Klimaat is altijd al in verandering

• Verandering gaat nu te snel

• Klimaatadaptatie

Maar zijn ook deel van de oplossing

• CO2 is belangrijkst broeikasgas

• Bossen leggen CO2 vast

• Klimaatmitigatie
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Klimaatmitigatie

Meer bos

• Bos op landbouwgrond

• Bos op minder hoogwaardige korte vegetatie

Hout oogsten

• In bos en evenwicht komt evenceel CO2 vrij als er opgeslagen wordt

• Met duurzame houtoogst blijft bijgroei behouden

Duurzaam gebruik in de houtverwerkende keten

• Bouwhout

• Meubelhout

Cascade: energieproductie aan het einde van de keten.
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Klimaatadaptatie Bosecosystemen

1 Verandering van de groeiplaats 

• Warmer

• Droogte in groeiseizoen

• Extremer weer (storm, hagel)
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Klimaatadaptatie van 
bosecosystemen

2 ziekten en plagen

• Bomen kwetsbaarder

• Vaker minder koude winters

• ‘Nieuwe ziekten’ (essentaksterfte, kastanje 
kanker, …)
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Bossen vandaag voorbereiden 
op de risico’s van morgen

1 Groeiplaats verbeteren

• Nutriënten

• Vocht
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Bossen vandaag voorbereiden 
op de risico’s van morgen

2 Intens gemengde bossen

• Risicospreiding

• Verhoogde weerstand tegen droogte (Silva 
2016)
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Bossen vandaag voorbereiden 
op de risico’s van morgen

3 Vitaliteit en Structuur

• Alle bosfasen

• gelaagdheid

• Groeiruimte

• (Groeiplaats)
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Bossen vandaag voorbereiden 
op de risico’s van morgen

4 Droogteresistente herkomsten

• Verbreden genetische basis

• Herkomsten uit droge warme gebieden

• Autochtoon genetisch materiaal?
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Bossen vandaag voorbereiden 
op de risico’s van morgen

5 Nieuwe droogteresistente soorten

• Aanwezige droogteresistente soorten 

• ‘Bekende’ droogteresistente soorten

• Experimenten met nieuwe …
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CO2-vastlegging als gevolg van 
de aanpak essentaksterfte
Martijn Boosten – Beesd, 28 september 2018
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Essentaksterfte
• SBB: 4.600 ha essenbos, waarvan 80% 

aangetast (85-90% matig tot zwaar 10-15% licht aangetast)

• Verwachting: slechts 1-5% blijft 
resistent

• Veel monocultuur (2/3 vd oppervlakte)
• Meer dan helft oppervlakte heeft 

productiefunctie
• Versnelde kap/omvorming nodig i.v.m. 

zorgplicht, waardedaling hout en in 
stand houden productiefunctie

• Onderzoek naar CO2-effect omvorming
• Flevoland: natuurlijke verjonging komt 

slechts moeizaam op gang
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Casus Horsterwold (Fl)
Uitgangssituaties
• Zwaar aangetaste monocultuur es (kiemjaar 1972)
• Zwaar aangetaste monocultuur es met ondergroei 

hazelaar (kiemjaar 1972)
• Licht aangetaste essenopstand gemengd met beuk 

(kiemjaar 1990)

Scenario’s na kap aangetaste essen:
• Autonome ontwikkeling
• Inplant met populier (en daarna duurzaam loofhout)
• Inplant met duurzaam loofhout
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Berekening CO2-effect

• CO2-voorraad in het bos
(boven en ondergrondse biomassa)

• CO2-vastlegging in houtproducten die 
vrijkomen bij dunning en eindkap

• Substitutie-effect (vervanging fossiele 
grond- en brandstoffen) door gebruik 
houtproducten
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Onderverdeling in productcategorieën en de bijbehorende omzettingsfactor en substitutiefactor per productcategorie. Als voorbeeld 
is voor een aantal houtsoorten aangegeven wat de procentuele verdeling van het geoogste volume is over de productcategorieën.

Productcategorie Houtproducten met een 
lange levensduur

Houtproducten met een 
middellange levensduur

Houtproducten met een 
korte levensduur

Energiehout

Omvat de volgende 
sortimenten:

bouw- en constructiehout vezel-, fineer, meubel, kist-
en paalhout, 

papier, pulp en karton Brandhout en energiehout

Omzettingsfactor 0,02 0,039 0,32 0,7

Substitutiefactor (tC/tC) 1,5 1,5 0,67 0,67

Houtsoort
% oogst per productcategorie

Amerikaanse eik
diameter < 25 cm

0,00 7,63 0,00 92,37

Amerikaanse eik
diameter >= 25 cm

21,84 5,97 0,00 72,19

Berk
diameter < 25 cm

0,00 49,68 0,00 50,32

Berk
diameter >= 25 cm

0,00 49,68 0,00 50,32

Beuk
diameter < 25 cm

0,00 66,30 0,00 33,70

Beuk
diameter >= 25 cm

5,57 62,61 0,00 31,82

Etc.
… … … …
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Verloop vastlegging door de tijd

Uitgangssituatie: zwaar aangetaste 
monocultuur es
Scenario: herplant met populier (gevolgd 
door duurzaam loofhout)

Uitgangssituatie: zwaar 
aangetaste monocultuur es

Scenario: herplant met 
duurzaam loofhout



Probos weet wat er gebeurt in bos en hout

CO2-vastlegging in jaar 50

Uitgangssituatie: zwaar aangetaste monocultuur es
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CO2-vastlegging in jaar 50 (2)

Uitgangssituatie: licht aangetaste opstand es gemengd met beuk
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Vergelijking scenario’s
Vergelijking effecten scenario 1 t/m 3 op CO2-winst, omvormingkosten, productiewaarde en natuurwaarde voor casus 1.

Casus 1: zwaar aangetaste monocultuur es

Scenario 1: autonome 
ontwikkeling

Scenario 2: aanplant populier Scenario 3a: aanplant 
duurzaam loofhout (esdoorn, 
beuk, zoete kers)

Scenario 3b: aanplant 
duurzaam loofhout 
(zomereik, linde, els, 
haagbeuk)

CO2-voorraad huidig bos 
(ton/ha) 440

CO2-vastlegging in jaar 50 
(ton/ha) 471 963 1029 794

CO2-winst in jaar 50 
(ton/ha) 31 523 589 354

Omvormingskosten (€/ha): 
Jaar 1 €0,- € 5.700,- € 8.550,- € 8.550,-

Herplantkosten (€/ha): Jaar 
20 €0,- € 8.550, - €0,- €0,-

Productiewaarde (score 1 
t/m 4) 1 4 3 2

Natuurwaarde ++ + ++ ++
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Conclusie

• Herplant levert aanzienlijke CO2-winst op
• Soortkeuze beïnvloed CO2-winst 
• Vastlegging in houtproducten is relatief 

klein
• Substitutie-effect is groot
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Case verhogen veerkracht
1 Herstel groeiplaats
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Degradatie van bossen op zand



Sauener Wald
• 1000 ha grove dennenplantage, verworven in 1912

• Vanaf 1913 geleidelijke onderplant met loofhout, vooral eik, beuk, Am eik.

• Maar ook: linde, esdoorn, ratelpopulier,  … , robinia, boomhazelaar, zwarte noot, …

• Humusontwikkeling

• Bijgroei: 6 m3/ha in 1912 → 12 m3/ha  in 1994.
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Dominantie rijk strooiselsoorten
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Rijk strooisel en regenwormen
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Case verhogen veerkracht
2 Versterken menging



16 februari 2011Bosgroep Zuid Nederland43
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Case verhogen veerkracht
3 Structuur en vitaliteit
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16 februari 2011Bosgroep Zuid Nederland46
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Case verhogen veerkracht
4 Herkomsten
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Case verhogen veerkracht
5 nieuwe boomsoorten

• Bekende ‘nieuwe’ boomsoorten

• Nieuwe boomsoorten met Europese ervaring

• Nieuwe nieuwe boomsoorten

• Test invasieve karakter
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‘Noorse’ esdoorn
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‘Noorse’ esdoorn

Spits esdoorn
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Boomhazelaar (Corylus colurna)
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Zilverlinde (Tilia tomentosa)
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Maar: bodem is de basis 
Bij introductie nieuwe bomen voorkeur voor rijkstrooisel

Meestal loofhout

• Tilia

• Prunus

• Acer

• Corylus

• Populus, Salix, Juglans, …

Maar ook naaldhout

• Douglas vriendelijker dan Grove den en Lariks

• Wierookceder (Calocedrus decurrens)
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Maar: bodem is de basis 
Bij introductie nieuwe bomen voorkeur voor rijkstrooisel

Meestal loofhout

• Tilia

• Prunus

• Acer

• Corylus

• Populus, Salix, Juglans, Carya, …

Maar ook naaldhout

• Douglas (4) vriendelijker dan grove den en lariks

• Wierookceder (3) (Calocedrus decurrens)

(1 en 2 gele den (Pinus ponderosa))



Bedankt voor uw aandacht


