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Vriendschappen 

• Boomwortels en schimmels maken een netwerk 

• - mycelium omhult de wortelpunten 

• - uitwisseling van voedingstoffen 
• Schimmels geven  N2 en P 

• De boom  geeft suikers 

• Uitwisseling van informatie  – beschermen tegen ziekte 

• - beschermen tegen insecten

• ecosystemen



Mycelium: schimmeldraden 







Taal van de bomen 

• Communicatie door geurstoffen uit te sturen 

• - gif op het blad (giraf lust de blaadjes niet meer)

• - gas uitsturen vb ethyleen 

• - elektrische signalen 

• Geurstof die insecten aantrekken of afstoten soms zelf doden vb
looistoffen bij eik of  salicylaten bij de wilg 

• Uitwisseling van informatie via schimmelnetwerk 

• Prettige geurboodschap vb bloesem om bijen aan te trekken 



Sociale dienst 

• Voeding uitwisselen 

• Hulp voor de zwakkere

• Bomen dicht op elkaar zijn productiever er is meer uitwisseling via het 
wortelstel 



Liefde 

• Naaldbomen : jaarlijks zaden 

• Loofbomen kennen Mastjaren 

• Voordeel: Veel zaden overvloed er blijft een rest die kan ontkiemen 
en niet opgegeten wordt door dieren. Genen worden goed gemengd 

• Nadeel voor bijen  

• Inteelt vermijden – windverstuiving 
• Eenhuizig : tijdstip aanpassen de mannelijke bloesem vroeger dan de 

vrouwelijke 

• Tweehuizig , geurstoffen om insecten aan te trekken 



Mastjaren: veel meer vruchten 
Beuk



Boomloterij 

• De boom heeft energie nodig voor 
• Groei 

• Voortplanting

• Reserve voor ziekte , slechte weersomstandigheden

• Standplaats , insecten , klimaat zijn belangrijk de geluksvogels die 
door diertjes naar een goed vrij plekje bosgrond zijn vervoerd kunnen 
doorgroeien 

• Elke beuk brengt 1,8 milj nootjes op max leeftijd van 400 j voort 
daarvan groeit slechts 1 boom uit 



Lekker langzaam 

• Leefijd bepalen : kleine knopen op zijtakken 

• Grote bomen houden jonge bomen klein
• Houtcellen klein 

• Weinig licht (3%)

• Flexibel 

• Taaie stam minder vatbaar voor ziekten

• Voeding ook van moederboom



Boomhandleiding 

• Goede boom heeft standaard uitzicht en kan dan heel oud worden 

• Rechte stam 

• Regelmatige kroon 

• Symmetrische wortels 

• Geeft stabiliteit , jonge bomen staan in wachtmodus om de plaats van 
de ouder in te nemen. Ouder sterft , plots veel licht en de jonge boom 
kan fel doorgroeien



beukenbos



Boomschool 

• Leren aanpassen aan omstandigheden 
• Reserve aanleggen in wortels (suikers)

• Droge jaren opvangen reservewater bewaren ondergronds

• Bomen versus leren? Geheugen? 

• Onderzoek met mimosa en waterdruppels op de blaadjes 



Samen staan we sterker 

• Strijd om het licht 

• Strijd om water           

Samen met schimmels zwammen, mycelium van de passende soort 

- opname van N2 en P , stijgt 

- netwerk met andere bomen

- toename van wateropname 

- filter tegen zware metalen ( vind je terug in de paddenstoel)

Zwammen zijn afhankelijk van de boom : 1/3 van de productie van suikers gaat naar de zwam 

Boom is afhankelijk van de zwam : netwerk , boodschap , afweer indringer 



Watertransport 

• Capilariteit : waterkolom (geen onderbreking door luchtbelletjes), 
slechts max 1m hoog 

• Transpiratie : in de zomer verdampt het blad in de kroon hierdoor is 
er onderdrukt en stijgt het water , een soort zuigkracht 

• Osmose : cel is suikerrijk , water wordt aangetrokken 

• Grootste sapstroom is in voorjaar ????? Geen blad ??

• geruis in de stam afkomstig van CO2 belletjes 





Bomen zijn trots op hun leeftijd 

• Bast schors jong – oud , glad-gerimpeld 
• Groei barst schors verbreed schubben vallen af 

• Zon geeft meer rimpels

• Rimpels geeft groei van mos , houdt de regen vast

• Kroon is kaler , nieuwe scheuten zijn korter , klauw uitzicht 

• Stam is volgroeid , dikker 





Specialisatie 

• Aanpassen van boom aan de standplaats

• Beuk : voedselrijk , vochtig, weinig vorst, matig sneeuw 

• Spar: groeit overal, rechte stam, naalden, groenblijver, vorm, inplant 
van takken, niet te groot, niet zo oud 

• Eik : groei onder beuk, minder licht , diepere wortel ,niet zo hoog , 
heel oud 

• Els : nat gebied, Frankia samenwerking. 



In het rijk der duisternis 

• Bodem 

• De kleine bewoners in de bodem bepalen het ecosysteem. 

• 1 handvol bosaarde bevat evenveel kleine diertjes als er mensen zijn 
op aarde 

• 1 theelepel bevat 1 km zwamdraden 

• De kleine bewoners bepalen het ecosysteem
• Samenstelling van een goede bodem

• Evolutie in die bodem



Mosmijt, snuitkever, springstaart



CO2 stofzuiger 

• Fotosynthese : CO2+H2O+ fotosynthese = suiker 

• De boom slaat continu CO2 op gigantische hoeveelheid

• 1 boom = 20 ton CO2 dwz boom dood : 20 ton CO2 die vrijkomt 
• - afgegeven aan de lucht 

• - in de grond  (insecten, regen)

• - humus wordt 

• - later steenkool of turf of olie  

• Alle planten filteren CO2 



Houten airco 

• Afkoeling in de zomer 

• Loofbos Naaldbos 

• Temperatuur 10 °C lager dan naaldbos 

• Humus houdt water zandgrond niet

• Veel schaduw naalden laten water

• Biomassa slaat water op kan geen regen opslaan 

• Waterdamp verkoelt snelle verdamping 



Bos als waterpomp

• Water verdampt uit de zee, wolk , regen 

• Geldt maar tot 600 km landinwaarts 

• Bos is noodzakelijk , de bomen vangen de regen op en bevochtigen 
verder landinwaarts 

• Indien geen bos binnen de 600 km dan is er woestijn 

• De bossen aan de kust zijn de belangrijkste schakel in dit systeem 

• Boskap in Amazonestreek ? 



Mijn of dijn 

• Ecosysteem : evenwicht . Hoe meer soorten hoe meer evenwicht 

• Ieder voor zich en de wet van de sterkste 

• Elke soort heeft een aangeboren gedrag dat het bos beschermt tegen 
roofbouw vb

• vlaamse gaai rooft vruchten en begraaft die 

• Specht hakt door de bast voor suikers 

• Bladluis in de nerf van blad en zuigen suikers en vocht 

• Schildluizen op de bast

• Galmuggen , rupsen , schorskever

• En dan is er de verdediging van de boom



Specht uil 



Sociale woningbouw

• De boom is de woning van vogels, marters ,vleermuizen
• Specht , uilen

• Wanneer de specht blijft doorhakken kan dit de boom zo aantasten 
dat hij vanbinnen rot . De rottende stam wordt dan een thuis voor 
een hele levensgemeenschap 

• Houtmieren

• schimmels 

• Kevers

• Tor 

• spinnen



Moederschepen van biodiversiteit 

• Een boomonderzoeker bespoot een 600-jarige boom met insecticide 

• 2041 dieren vielen dood : onderverdelen in 257 soorten

• Door de grote verschillen in biotopen op de boom
• Kroon is licht 

• Tussen takjes blijven plasjes 

• In holtes donker en mufvocht 

• Spleten in bast 



Winterslaap
• Reservoirs zijn na de zomer goed gevuld 

• De activiteiten worden verminderd, reservestoffen worden uit de bladeren gehaald , chlorofyl 
wordt ontbonden. De carotenen worden zichtbaar. (niet bij eik ,zuinige boom slaat alles op)

• Bladeren vallen af, vermindering met 1200m2 oppervlak : bescherming tegen uitdrogen en tegen 
winterstorm. Tegen sneeuw 

• Bladval is actief proces: ontdoen van overtollige stoffen, opslaan van reserve stoffen, afsluiten van 
tak-eind. 

• Jonge bomen doen dit later , genieten van extra licht. In voorjaar starten jonge bomen ook eerder 
om dezelfde reden. ( warmer aan grond). 

• Els, Es en Vlier : gooit groene bladeren af , de recyclage van chlorofyl gebeurd door schimmel en 
bacteriën en wordt door de wortels weer opgenomen. 

• Naaldbomen : slaan antivries op , de naalden worden bedekt met een waslaag 



Herfstkleuren 



Eik 



Naaldboom 



Tijdgevoel 

• Stijgende temperatuur is een bepalende factor, maar enkele warme dagen in 
februari veroorzaken geen bladgroei. 

• Ook daglengte is belangrijk. Voor beuk moet het min 13 uur licht zijn voor 
ontwikkelen van blad. 

• Dwz dat de boomknoppen lichtgolven kunnen opvangen . De schubben van de 
bot zijn doorzichtig

• Ook stam kan licht registeren (zijtakjes maken als buurboom wegvalt)

• Boom heeft tijdgevoel : bladval , bladknop groei, ontkiemen van zaden allen in de 
juiste periode (test met boom verplaatst naar Australië). 



Bedankt voor uw aandacht 


