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Bossen en biodiversiteit: de Vlaamse context 

De Keersmaeker et al. (2001) 

+/- 150 000 ha (11%) 
 
Sterk versnipperd (2x) 
 
15 % oud – 85 % jong bos 
 
Hoge milieudruk  
(verzuring, vermesting,  
verdroging, ver…) 
 
Relatief extensief beheer, 
maar rel. hoge recreatie- 
druk. 



Bossen en biodiversiteit: status en trends 

• Toename van soorten 
gebonden aan dood hout en 
oude bomen 

• Afname van soorten van 
open en halfopen habitats 

• Afname/stabilisatie 
verzuringsgevoelige soorten 

• Toename zuidelijke soorten 

Bron: L. De Keersmaeker &  K.  
           Vandekerkhove 



Bossen en biodiversiteit: status en trends 

Staat van instandhouding boshabitats (2007 – 2012) = code rood 

Louette et al. 2013 



Clusters kennisvragen biodiversiteit 

Begrijpen 

Visie & Doelen 

Inrichting en  
beheer 



Status van kennis en onderzoek 

Web of Science; zoektermen: (Belgium or Flanders) and (biodiversit* or diversit*) and (forest* or woodland or tree*) 

# artikels 

Impact 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Biodiv – Funct. 

Doelen 

Inrichting 

Beheer 

280 hits, 
149 relevant 

# artikels gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften 



Impact op biodiversiteit 

• Impact van ‘global change drivers’: 
– Versnippering en (voormalig) landgebruik  
– Verdroging en vernatting    
– Vermesting en verzuring   
– Menselijke druk (exploitatieschade, recreatie, …) 
– Klimaatverandering     
– Invasieve exoten en nieuwe ziekten en plagen  



Impact op biodiversiteit 

• Impact van ‘global change drivers’: 
– Versnippering en (voormalig) landgebruik  ++++ 
– Verdroging en vernatting    + 
– Vermesting en verzuring    +++ 
– Menselijke druk (exploitatieschade, recreatie, …) ++ 
– Klimaatverandering     + 
– Invasieve exoten en nieuwe ziekten en plagen  ++ 

Vooral veel onderzoek naar effecten van voormalig landgebruik en versnippering 



Impact op biodiversiteit 



Impact op biodiversiteit 

• Onderzoeksnoden: 
– Effecten van nieuwe 

‘drivers’ (bv. klimaat-
verandering en  ziekten 
en plagen) 
 

– Relatief belang en 
interacties tussen 
verschillende ‘global 
change drivers’ 
 

Essentaksterfte 

Multifactorexperiment (Haben Blondeel, UGent) 



Relaties tussen biodiversiteit en 
het functioneren van ecosystemen 

 
• Hoe werkt functionele biodiversiteit?   

 
• Wat is de weerstand en veerkracht van    

bosecoystemen en welke rol speelt de  
functionele biodiversiteit hierbij? 



Relaties tussen biodiversiteit en 
het functioneren van ecosystemen 

 
• Hoe werkt functionele biodiversiteit? (nieuw) ++ 
 
• Wat is de weerstand en veerkracht van   + 

bosecoystemen en welke rol speelt de  
functionele biodiversiteit hierbij? 



Relaties tussen biodiversiteit en 
het functioneren van ecosystemen 

Verheyen et al. 2013 Plant Ecol. & Evol.  |  www.treedivbelgium.ugent.be 

FORBIO: effecten van boomsoortendiversiteit op het functioneren van bosecosystemen 
    



Relaties tussen biodiversiteit en 
het functioneren van ecosystemen 

http://www.treedivnet.ugent.be/   |  Verheyen et al. 2016 AMBIO   

FORBIO, deel van een wereldwijd netwerk    



Relaties tussen biodiversiteit en 
het functioneren van ecosystemen 

• Onderzoeksnoden: 
– Van effecten van 

boomsoortendiversiteit 
naar effecten van 
complexiteit van 
voedselwebben  
 

– Effecten van biodiversiteit 
(in de brede zin) op 
weerstand en veerkracht 
tegen meerdere (en 
interagerende) ‘global 
change drivers’ 



Biodiversiteitsdoelen:  
vastleggen en opvolgen 

• Wetenschappelijke onderbouwing van    
biodiversiteitsdoelen in een veranderende  
wereld 
 

• Ontwikkeling van criteria, indicatoren en  
meetnetten voor het beoordelen van de  
status en trends van biodiversiteitsdoelen 
in bossen 



Biodiversiteitsdoelen:  
vastleggen en opvolgen 

• Wetenschappelijke onderbouwing van   + 
biodiversiteitsdoelen in een veranderende  
wereld 
 

• Ontwikkeling van criteria, indicatoren en  +++ 
meetnetten voor het beoordelen van de  
status en trends van biodiversiteitsdoelen 
in bossen 



Biodiversiteitsdoelen:  
vastleggen en opvolgen 

Er wordt veel opgevolgd en er werden al  
heel wat indicatoren/protocols ontwikkeld 



Biodiversiteitsdoelen:  
vastleggen en opvolgen 

• Nood aan wetenschappelijk onderbouwde biodiversiteitsdoelen die 
rekening houden met de (veranderende) context 

Demey et al. (2015)  
Klimaatadaptatie in 
natuur- en bosbeheer 



Inrichting en zonering  
i.f.v. biodiversiteit 

• Wat is de vereiste kwaliteit van het tussengebied           
voor functionele verbindingen tussen bossen? 
 

• Doelmatigheid van zoneringsstrategieën      
(scheiden of verweven) voor biodiversiteit en 
andere functies 
 

• Afwegings- en planningskader voor open versus    
gesloten natuur 
 



Inrichting en zonering  
i.f.v. biodiversiteit 

• Wat is de vereiste kwaliteit van het tussengebied          + 
voor functionele verbindingen tussen bossen? 
 

• Doelmatigheid van zoneringsstrategieën     + 
(scheiden of verweven) voor biodiversiteit en 
andere functies 
 

• Afwegings- en planningskader voor open versus   + 
gesloten natuur 
 



Inrichting en zonering  
i.f.v. biodiversiteit 

De Keersmaeker et al. (2014) 



Inrichting en zonering  
i.f.v. biodiversiteit 

Bosland (Pijnven): 
beheerscenario dat  
biodiversiteitsbehoud 
verzoent met recreatie 
en houtoogst (scheiden 
 vs verweven; open vs 
gesloten) 
 
 
 
 
 
Vangansbeke et al. (2016) 



Inrichting en zonering  
i.f.v. biodiversiteit 

• Onderzoeksnoden (excuses voor de herhaling …): 
– Wat is de vereiste kwaliteit van het tussengebied voor 

functionele verbindingen tussen bossen? 
– Doelmatigheid van zoneringsstrategieën   

(scheiden of verweven) voor biodiversiteit en 
andere functies 

– Afwegings- en planningskader voor open versus  
gesloten natuur 



Beheer i.f.v. biodiversiteit 

• Onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie  
van beheermaatregelen 
 

• Beheer i.f.v. weerbaarheid en veerkracht 
 

 
 



Beheer i.f.v. biodiversiteit 

• Onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie  ++  
van beheermaatregelen 
 

• Beheer i.f.v. weerbaarheid en veerkracht  + 
 

 
 



Beheer i.f.v. biodiversiteit 



Beheer i.f.v. biodiversiteit 

• Onderzoeksnoden: 
 

– Onderzoek naar effectiviteit (op landschapsschaal) en 
efficiëntie van beheermaatregelen 

 
– Beheer i.f.v. weerbaarheid en veerkracht  

(zie ook cluster functionele biodiversiteit) 
 

 
 



Conclusies 
• Onderzoek naar biodiversiteit in Vlaamse bossen kent een 

lange traditie 
 

• Vlaamse onderzoeksinstellingen zijn internationaal erkend voor 
onderzoek naar dit thema -> consolideren van ‘know how’ 
 

• Verbreding is niettemin aan de orde: 
– Thematisch (nieuwe en interagerende ‘global change drivers’, 

functionele biodiversiteit, veranderende doelen, goed onderbouwde 
inrichting en beheer) 

– Taxonomisch (sterk ‘plant’ gefocust) 
– Geografisch (bepaalde bostypes onderbelicht) 
– … 
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