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Belang van bomen, bosjes en bossen

Belang van groen

(in de stad) wordt

steeds groter

Bomen, bosjes en

bossen vervullen

daarbij een

sleutelrol
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Inhoud lezing

• (Bondig) overzicht van kennis die helpt bij het plannen van 

stadsbossen voor mens en natuur

• Toelichting van opties voor het planten van stadsbossen
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Plannen voor mens en natuur
Ecosysteemdiensten omvatten ‘al de 

goederen en diensten die ecosystemen

aan de samenleving leveren’ (website 

Dep. Omgeving)
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Plannen voor mens en natuur

Ecosysteemdiensten

+/- beschouwd in het

Nature Smart Cities-

project
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Plannen voor natuur
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Tapijt van bosanemoon (Bron: Ecopedia)

Vuistregels voor de creatie van biodivers bos:
Kenmerk Detail … en wat met stadsbossen?

Oppervlakte Grotere bossen huisvesten meer soorten … zijn vaak klein

Connectiviteit Hogere connectiviteit biedt meer

kolonisatiekansen

… typisch gelegen in urbane 

context

Leeftijd Typische bossoorten zijn erg trage kolonisatoren

en hebben vaak meerdere decennia tot eeuwen

nodig om een nieuw bos te koloniseren

… stadsbossen zijn vaak heel jong

Groeiplaats Lage nutriëntenniveaus zijn noodzakelijk voor

heel wat specialistische bossoorten

… uitgangssituatie is vaak erg 

variabel en biedt soms

opportuniteiten, maar soms ook

minder

Boomsoortensamenstelling Gemengde bossen op basis van inheemse soorten

hebben het grootste potentieel

… vaak gemengd + vaak met een

(spontaan) aandeel uitheemse

soorten

Verticale en horizontale structuur Heterogeniteit (structuurrijk kronendak, open 

plekken, ….) bevordert biodiversiteit

… vaak erg heterogeen

Oude bomen en dood hout Grote, oude – al dan niet kwijnende bomen - en

(dik) dood hout zijn sleutelcomopenten voor de 

biodiversiteit in bossen

… vaak nog beperkt aanwezig in 

stadsbossen

Plannen voor natuur
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Plannen voor natuur

Bestuivers als voorbeeld:
- kruidlaag van bossen heeft een groot nectarpotentieel

(met name in het vroege voorjaar)

- dichtheid van de kroonlaag is dé belangrijkste

stuurvariabele voor nectarpotentieel (lager = beter)    

De Schuyter et al. – in voorbereiding
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Plannen voor de mens: microklimaat
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Plannen voor de mens: microklimaat

Gillerot et al.,

in voorbereiding
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Plannen voor de mens: koolstofopslag
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https://www.durfdenken.be/nl/onderzoek-en-maatschappij/het-grote-belang-van-kleine-bossen en

Meeussen 2022

Plannen voor de mens: koolstofopslag

Extra koolstof in randen in Europa

= equivalent van 1 miljoen ha bos

Kleine bosjes zijn performante koolstofvastleggers!

https://www.durfdenken.be/nl/onderzoek-en-maatschappij/het-grote-belang-van-kleine-bossen
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Plannen voor de mens: geluid
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Bos kan (de effecten van) verkeerslawaai reduceren d.m.v.

verschillende processen:

• Fysische reductie:

• Directe effecten via de vegetatie

• Verstrooiing (vegetatie)

• Absorptie (schors)

• Indirecte effecten via de bodem en microklimatologie

• Interferentie (bodem)

• Afbuiging (microklimatologie)

• Psychologische reductie
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Voorbeeld van directe

fystische reductie via 

verstrooiing

Plantverband

Biologisch realistisch (max. grondvlak)

Verstrooiing is hoger:

- hoger stamtal

- dikkere bomen

- plantverband minder

belangrijk



22

Bos kan (de effecten van) verkeerslawaai reduceren d.m.v.

verschillende processen:

• Fysische reductie:

• Directe effecten via de vegetatie

• Verstrooiing (vegetatie)

• Absorptie (schors)

• Indirecte effecten via de bodem en microklimatologie

• Interferentie (bodem)

• Afbuiging (microklimatologie)

• Psychologische reductie

Synthese geluid: 

betekenisvolle fysische reductie

enkel bij voldoende groot bos met

een hoge dichtheid en een zachte

bodem

maar … effect van psychologische

reductie is niet te onderschatten
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Plannen voor mens en natuur: synthese

Variatie! (open – gesloten, soorten, dik – dun, …)

Gesloten bladerdek, grote bomen

Hoge stamdichtheid, grote bomen + randen zijn interessant

(Zeer) hoge stamdichtheid + zachte bodem
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Plannen voor mens en natuur: waar wil ik
naartoe?

Verschillende doelstellingen leiden tot 

verschillende bosbeelden, bv.

- Biodiversiteit vs koolstofopslag

- Biodiversiteit vs geluidsreductie

- …

-> grondige evaluatie van

doelstellingen + hun relatief belang

bepaalt het na te streven bosbeeld
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Inhoud lezing

• (Bondig) overzicht van kennis die helpt bij het plannen van 

stadsbossen voor mens en natuur

• Toelichting van opties voor het planten van stadsbossen
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Aan welke knoppen kunnen we als beheerder draaien om de beoogde

doelstellingen te bereiken?

• de uitgangssituatie conditioneren

• to plant or not to plant?

• bomen inzetten als ecosysteemingenieurs

• mengen in tijd en ruimte

• …

…. en daarbij steeds rekening houden met een veranderend klimaat

Hoe geraak ik daar?
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Uitgangssituatie conditioneren

Kommiezenheide (grootschalig herbossingsproject ANB)

Lokaal grondverzet

om vocht- en fosfor-

gradiënten te

creëren
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To plant or not to plant?

den Ouden et al. (2010)
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To plant or not to plant?

Hybride (kunstmatige + natuurlijke verjonging) biedt

veel mogelijkheden
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Belangrijke kenmerken:

• groeisnelheid (bv. in 

functie van microklimaat)

• schaduwwerpend

vermogen

• strooiselkwaliteit

• …

Bomen inzetten als ecosysteem-
ingenieurs

Verheyen et al. (2021)
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Mengen in ruimte en tijd

Mengen voor biodiversiteit en

(klimaat)robuustheid

Mengvormen:(intiem/individueel), 

rijgewijs, strooksgewijs, 

groepsgewijs

den Ouden et al. (2010)
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Mengen in ruimte en tijd

den Ouden et al. (2010)
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Mengen in ruimte en tijd

Alnarp (Zweden, feb ’10)
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Rekening houden met een veranderend
klimaat

Succesvolle bosuitbreiding = 5 x en !
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