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forest in 2000, not in 1775

not mapped in 1775

forest in 1775 and in 2000

forest in 1775, not in 2000

• Bos ~ 10% = 140.279 ha 
• Effectief natuurbeheer* ~94.329ha, waarvan ± 26,000 ha 

natuurreservaat (1,9%)
• Landbouwareaal ~ 46% = 624.727 ha
• Bebouwde opp. ~ 28,6% = 389.800 ha

https://www.statistiekvlaanderen.be/

*de som van de oppervlakte van de Vlaamse natuur- en bosreservaten, de 
natuurdomeinen met een goedgekeurd beheerplan, de erkende natuur- en 
bosreservaten, de militaire domeinen met een natuurprotocol, de 
domeinbossen en bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd 
beheerplan conform de criteria geïntegreerd natuurbeheer, de parken in 
eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met een goedgekeurd 
beheerplan conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer, en 
de gebieden met natuurbeheerplannen van het type 2, 3 of 4

Inleiding
- één van de bos- & 

natuurarmste regio’s van 
Europa

- enorme versnippering 
(+ gevolgen)

- enorme 
‘kwaliteitsverschillen’



(Poelmans 2016)

alle vormen van 
landgebruik die grote 
aanéén gesloten 
oppervlakten eisen →
heel moeilijk waar te 
maken !

Landgebruikskaart



• Traditioneel: aandacht (o.m. 
beleid) voor bos- & 
natuurgebieden (+ ook belang van 

diversiteit boomsoorten), maar 
nauwelijks voor ‘groen’ in de 
bebouwde ruimte 

• 2,5 mln tuinpercelen
• 80% van de woningen heeft 

een tuin, samen goed voor 
150.000 ha (12% van Vl.)

• Toename: 883 ha/jr (2013-
2019)

Garmon_final-report_nov_2020.pdf

tuincomplex



Gemid. tuinopp. (m²)

²

Tuin:



Tuincomplex

• Tuin ~ Bos + Natuur

• Ook versnipperd 

• Privé: ‘tirannie van de kleine beslissingen’

• Beleidsmatig: “ts grijs & groen” ~ 

braakliggend

• Negatieve perceptie (ruimtebeleid)

• Maar: 

unieke kans om in te schakelen in 

verbetering van woon- & werkomgeving, 

milieucondities in het algemeen, tempering 

klimaatverandering ...ook om het aantal 

bomen op te drijven ! 

In tuinen: sier- & vormgevingswaarde ...

Bomen: echte dienstenleveranciers, 
dienstenstations ~ grote bladoppervlakte!

Baten >> bezwaren !



Klimaatverandering

∆ Nslg Verdamp

Normaal 50 tot ± 80 mm neerslag per maand 
(Ukkel)

Droogte gevoelige bodems

https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplicatie-thema-4

▪ Kans op droogtes ⇗ (extreme 
droogte (cf. 1976, 2018) eens in de 
4 à 5 jr (i.p.v. eens in de 20jr)

▪ Zeker in de (ver)stedelijkte
gebieden (+hitte-eiland)

▪ Droogtegevoeligheid: aanpassing 
tuinen 

Op basis van https://klimaat.vmm.be/
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+ MEER EXTREMEN
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Inheems vs. niet-inheems (uitheems)

• Van nature in een bepaald gebied (bv. Vlaanderen, 
België) voorkomend 
• tijdsperspectief: na de laatste ijstijd of nadien 
spontaan gevestigd

Veldesdoorn of Spaanse aak (Acer
campestre)

Lindman 1922
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Inheems ≠ autochtoon 
(streekeigen)

Daarnaast: herkomst 
(soms ecotypes)

Aangepast 
klimaatverandering?

Bosbouw
Voor niet-inheems 
± niet gebruikt

bv.
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inheems

uitheems

35

± 3000

• Sommige niet-inheemse soorten 
al heel lang ingevoerd & 
ondertussen handhaven ze zich 
spontaan = ingeburgerd→

o Voor 1500: archeofyten
o Na 1500: neofyten

Vietz 1800 Thomé 1885

Aantallen naar: Verloove F. 2019

528 plantensoorten
(464+64)

34

Inheems + 
Ingeburgerd = 
thuishorend (?) : niet 
meer weg te denken

Aantal ↑↑(>1950) 
(klimaatverandering
+ mobiliteit)

Wereldwijd = ± 60.000 boomsoorten



Inheems

Niet-inheems (Europees/ 
Euro-Aziatisch/Holarctis)

Niet-inheemse (overige)
ko

u
d

w
a

rm
ko

u
d

w
a

rm
ko

u
d

w
a

rm
ko

u
d

w
a

rm
ko

u
d

w
a

rm

ko
u

d
w

a
rm

koud

warm
Positie 

Be

: groot aantal soorten die hier 
lang hebben voorgekomen 

migratie



• Invasieve uitheemse soorten

= een soort van vreemde oorsprong (uitheems dus), die zich 

massaal heeft uitgebreid in zijn nieuwe omgeving en daar de 
aanwezige (inheemse) soorten verdringt. 

• Biodiversiteitsschade, door wegconcurreren, aan 
thuishorende soorten (natuurbehoudsargument) planten die 
zich verspreid hebben, of waarvan het zeer

• Economische schade in beheerde systemen (bv. 
landbouw)

Europese verordening (nr1143/2014) invasieve 
uitheemse soorten (1/1/2015) → unielijst (update 2019):
2 boomsoorten Acacia saligna, (Hemelboom) Ailanthus
altissima op lijst

EU regulation → https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm

Garonzi Stefania, Wikimedia

• Ook invasieve inheemse soorten (E. 

thugs : gangstersoorten) → inheemse dominanten

Gebruik geen invasieve soorten, 
maar invasiviteit is een dynamisch 
gebeuren!
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~‘Problemen’ met inheemse soorten

Soorten in nesten

+...

Species 
Droogte 

tolerantie
Pinus halepensis 4.97±0.03 
Cupressus sempervirens 4.95 
Pistacia vera 4.95 
Quercus ilex 4.72±0 
Elaeagnus angustifolia 4.47±0.47 
Juniperus communis 4.41±0.59 
Pinus nigra 4.38±0.47 
Pinus sylvestris 4.34±0.47 
Acer monspessulanum 4.31±0.41 
Fraxinus ornus 4.31±0.41 
Prunus fruticosa 4.31±0.41 
Prunus mahaleb 4.31±0.41 
Quercus cerris 4.29±0.21 
Pinus mugo 4.23±0.47 
Quercus pubescens 4.1±0.25 
Arbutus unedo 3.9 

Droogtetolerantie Europese 
boomsoorten

Bron: Niinemets & Valladares 2006
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# argumenten om niet-invasieve niet-inheemse 
boomsoorten niet uit te sluiten in tuinen

• Niet alleen weinig inheemse 
boomsoorten, maar ook weinig soorten 
die aangepast zijn aan droogte



• Problemen met (inheemse) soorten

+ groeiende problemen van 

ziekten en plagen bij boomsoorten 

(inheemse > niet-inheemse bomen) 

Invasieve 
uitheemse 
ziekteverwekkers 
voor bossen

Santini et al. 2013

• Iepenziekte (schimmel: Ophiostoma ulmi + Iepenspintkever voor 
overdracht)

• Essentaksterfte (schimmel: Hymenoscyphus fraxineus)
• Eikenprocessierups plaag (Thaumetopoea processionea)
• Verwelkingsziekte (Verticillium dahliae bij Acer, Fraxininus, Tilia, ...)
• Watermerkziekte (bacterie, Brenneria salicis bij Salix alba)
• Bacterievuur (Erwinia amylovora bij Crataegus, Malus, Pyrus, Sorbus, ...)
• Acute eikenziekte (bij o.m. Quercus robur) ...

Rinck Zevenberg, 
bomendeskundige (Nl)

• Inheemse boomsoorten meer in 
nesten dan niet-inheemse 
boomsoorten, maar geen 
enkele boomsoort is volledig 
veilig (essentie van een levend 
wezen)

• Antwoord o.m. gebruik grote 
diversiteit aan soorten 
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Sjöman et al. 2016 – UFUG 18



Beuk
Fladderiep
Gewone es
Gewone esdoorn
Gladde of Veldiep
Grauwe abeel
Grove den

Haagbeuk
Ratelpopulier
Ruwe berk
Ruwe iep
Schietwilg
Taxus

Wilde peer
Wintereik
Zachte berk
Zoete kers
Zomereik
Zwarte els
Zwarte populier

Amandelwilg
Boswilg
Eenstijlige mei-
doorn
Gele kornoelje
Gewone vogelkers
Hulst

Jeneverbes
Kraakwilg
Laurierwilg
Veldesdoorn
Wilde appel
Wilde lijsterbes
Wilde mispel

+ meeste inheemse boomsoorten te groot 
(hoogte x breedte) voor een doorsnee tuin
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Weinig inheemse boomsoorten 
zijn echt geschikt voor tuinen

✓ ✓
✓ ✓



21m²

2,58
m

3,6m±42m²

Gemiddelde 
(bovengrens)

n = 511 & 
⇧ gemid=7,3m

Kroonprojectie 1
Wortelprojectie 2

kroonprojectie

wortelprojectie

Kroon- & Wortelprojectie (of spreiding)

21m²

2,58
m

4,5 (met sd:5,3)m
±63m²

tot

(normale boomvorm)
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Maar plasticiteit 
wortelsysteem!

1
3

Ruimte-inname (B,O,A)



plantendiversiteit in tuinen • Niet-inheemse soorten heel gewoon 
in tuinen = traditie, deel van het 
wezen van een tuin

• Op zich geen reden om niet-inh. 
bomen in tuinen aan te planten

• 267 privé-tuinen in 5 steden (met 
grote verschillen in klimaat, 

geografische ligging en bevolking)1

Besluit Belfast Cardiff Edinburgh Leicester Oxford

Aantal tuinen 54 53 61 48 51

Total # spp. 1056 479 633 538 639 583

Inheems (%) 30 152 (32) 183 (29) 160 (30) 186 (29) 168 (29)

Niet--inh.(%) 70 327 (68) 450 (71) 378 (70) 454 (71) 415 (71)

1BUGS2: Loram et al. 2008 – J Veg Sc 19: 321-330:

Plantensoorten

19

Grote culturele diensten (vnl sierwaarde)
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1. Klimaatbestendigheid
bv. WHZ Droogte- & 
hitte-tolerantie

2. Bodem & licht
bv. pH, bodemcompactie

3. Benodigde ruimte
bv. boomgrootte, 
kroonbreedte, 
wortelspreiding 

5. Selecteer vereiste 
ecosysteem-diensten

bv. koeling, waardplant, 
habitat levende wezens, 
fijnstofcaptatie, 
producten...

6. Bijzondere criteria
bv. esthetische aspecten, 
habitus, bloemen, blad, 
winterkenm., vruchten

Groeiplaats-
condities

Beschikbare ruimte 
(boven- & ondergronds, 

afstand)

Ecosysteem-
diensten 

4. Risico’s
bv. allergie, 
takbreuk, toxiciteit, 
...

MH op basis diverse bronnen

21

Bomen kiezen



Criteria

• Invasieve soorten
• Klimaat(bestendig)
• Ruimte: niet te groot (hgte: <12 m) 

+ brdte), boven- & ondergronds
• Bodem- & lichtcondities
• Allerlei keuzecriteria

✓ ✓
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Droogtetolerantie
Winterhardheid
Weinig plaag- & 
ziektegevoelig



...570 soorten (incl. cvs)

23 groepen ...

23

2020



* 
zi

e
 t

e
k

st
 v

o
o

r 
sp

e
c

if
ie

ke
 c

u
lt

iv
a

rs
 d

ie
 <

 1
2

m

maar 
herkomst 
onduidelijk !

Inheemse of elders in Europa voorkomende boomsoorten

Bron:
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I

Z

U

relatie tussen totaal # 
pollinatoren & 

bloemeenheden

Uitheemse soorten niet 
interessant of weinig gebruikt 
door insecten,

Maar ze kunnen ook 
pollinatorvriendelijk zijn

Bloeipiek = piek in # pollinatoren
wat ook de oorsprong van de 
plantensoorten is !

+ 
Bloesemboog → diversiteit 
aan soorten! U : uitheems

Z : ‘near-native’ (N. halfrond)
I : inheems ▼

■
▲

Voorbeeld ED: 

Salisbury et al. 2015 – J Appl Ecol 52: 1156-1164 –
flower visiting aerial insects – exotics nativeshttps://bijenstichting.nl/bijen-informatie/drachtplanten/bloesemboog/

Diversiteit



27Cardinale et al. 2012_Nature 486: 59- 67

> stabiliteit
> resistentie (weerstand)
> resilience (veerkracht)

> duurzaamheid 

10-20-30 regel voor diversiteit aan 
bomen in urbane gebieden:

Niet meer dan 10% van elke soort
Niet meer dan 20% van elk genus
Niet meer dan 30% van elke familie

Santamour 1990_METRA conf.

Biologische diversiteit (variatie in 
genen, soorten en functionele 
kenmerken)

Ecosysteemfunctie
(opname bronnen, 
biomassa 
productie, afbraak, 
recyclage 
nutriënten)

➔

LET OP met klonen, cultivars
Ecotypen (genetische variatie) 

(“insurance value of biodiversity”)

bv.
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Oude bomen = waaier aan microhabitats

https://www.thinglink.com/scene/1296581326178091009

1. Holten (t.g.v. in rotten)
2. Gaatjes (t.g.v. insecten, spechten)
3. Holten aan de voet van bomen
4. Breukhout blootgesteld aan de 

lucht (takken)
5. Barsten & loshangende schors
6. Met water gevulde gaten
7. Dood hout in de kroon
8. Vruchtlichamen van paddestoelen
9. Uitvloeiingen van sap en hars
10. Epifyten 

https://www.ecopedia.be/pagina/module-2-habitat-trees-and-old-growth-forest

Oude bomen : 
biodiversiteit-

hotspots 



“Bomen maken dat een plaats klopt,       
er beter uitziet en beter aanvoelt” (TDAG 2012)

Paperback
Pagina's: 224
Prijs: € 19,95

3de druk juni 2021
Harde kaft
Pagina's: 384
Prijs: € 34,90

dat geldt nog meer voor een grotere diversiteit aan bomen !

https://www.youtube.com/watch?v=Uy3Ix50CVg8


