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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 

• Leeftijd 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 

• Capillariteit : 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 van binnen 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
• Er zijn  grote verschillen in biotopen op 1 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). 



De zieke boom

• Een boom wordt 400-500 jaar oud. 
• Gezondheid is afhankelijk van temperatuur, licht, vocht

• Maar ook van schimmels, insecten, bacteriën, virussen, kwetsuren

• De boom produceert afweerstoffen : phytonciden
• Vb. Den: gemalen dennennaalden in glaswater samen met eencellige, de protozoa gaan 

onmiddellijk dood. Dennenbos is kiemvrij . Deze bomen desinfecteren de omgeving. 

• Vb. Walnootboom: in het blad zitten stoffen tegen insecten. 

• Aanval : - kruin: bovenloten gaan dood
• Zijtakken worden slap
• schors pelt af 



• Verwondingen aan de stam treden meestal in de zomer op dan is er 
veel vocht in de boom  ideaal voor schimmelsporen 

• Boomweefsel tracht de wonde te sluiten: verdikkingen op de stam
• Als de schimmel toch verder kan groeien kan het nog 100 j duren voor 

de boom volledig is geveld. Het dichte houtweefsel vertraagd de 
groei. 



Er zij licht 
• Fotosynthese is noodzakelijk  om te overleven, om suikers te 

produceren. 
• Licht = energie 



• Om elk zonnestraaltje  wordt gevochten. 1 beuk heeft evenveel suikers 
nodig om te groeien als de opbrengst van 1ha tarweakker 

• De andere planten onder de boom moeten vindingrijk zijn op zoek naar 
licht 

• Vroegbloeien , anemoon, leverbloem, wilde hyacint 
• Omhoog klimmen , klimop
• hoog starten, maretak 
• Mossen , minder licht nodig 
• Korstmossen , trage groeiers 



Anemonen en wilde hyacinten 



Anemone hepatica of leverbloempje 



Klimop en maretak (vogellijm= half parasiet)



Straatkinderen
• Solitaire bomen of parkbomen verschillen van bosbomen
• Park of straat heeft harde verschraalde dichte grond, de regen spoelt 

weg 
• Bij aanplanting is wortelkluit  gesnoeid – kan niet diep wortelen 
• Zijtakken kunnen doorgroeien geen last van buurboom
• Last van : - strooizout

• Asfalt en beton
• Hondenurine
• Luchtvervuiling 
• Uitlaatgassen 

• Vatbaarder voor ziekten, worden niet zo oud 



Bosboom verschil parkboom



Verschillen met bosbomen

• Kroon te groot
• Zijtakken slungelachtig en te laag ingeplant 
• Stam dik en kort 
• Wortels weinig diep – hindernissen om diep te groeien 
• Sociaal leven geen buren of familie 
• Te veel zon verbranding 
• Snoeien verwondingen – schimmel of infectie



Burn out 
• Pionierssoorten : na vulkaanuitbarsting, aardbeving, afgebrande 

grond
• Ontstaan uit zaden die ver vliegen
• Kunnen tegen veel zon 
• Vb populier of esp: ratel van blad = 2x licht (snellere groei)
• ruwe berk : witte schors reflecteert zonlicht (betuline)
• wilg 
• Snelle groei maar ook snel uitgeput : 30 jaar 
• In de schaduw van pionierssoorten komen dan  esdoorn, beuk, eik



Pionier 



• Populierbosje 
• Snel naar boven groeien maar minder 

hoog dan andere bosbomen
• Uitgebreid wortelstel met loten 
• Na 30 j uitgeput 
• Verminderde resistentie tegen 

schimmel
• Schaduw voor ontwikkeling van nieuw 

bos 



Op naar het noorden
• Verplaatsing gebeurt door nieuwe generatie 
• Populier en wilg verspreiden door zaad. Zaad is licht heeft geen 

reserve, vindt snel nieuw leefgebied
• Esdoorn : de zaden hebben vlieg ondersteuning 
• Zware zaden worden door dieren verplaatst. De Vlaamse gaai zorgt 

voor het verste transport  
• Beukenbossen schuiven 400 m per jaar, bereiken nu reeds Zuid 

Zweden. (schuiven op van Mid-Europa) 
• Verplaatsen van bossen naar Noorden. Ontsluiting van nieuw gebied 

is noodzakelijk door de klimaatveranderingen. 
• Ingreep van de mens (nieuwe aanplant)



Mooi resistent 

• Mutaties ontstaan bij bevruchting. Bij dieren gaat dit snel . We 
noemen dit evolutie 

• Bomen leven 100-den jaren. Zij planten zich wel voort maar leven 
onder moederboom dus weinig evolutie 

• Zij zijn reeds zeer resistent tegen verschillende leefomstandigheden
• - door zich als zaailing aan te passen aan de omstandigheden 
• - genetica: in een bos zijn de genen van één soort zeer verschillend 



Stormachtige tijden
• In winter is er geen blad , dus ook geen probleem. 
• Zomerstorm. De groeivorm van tak is belangrijk, als een boog  
• Bliksem: spreekwoord eiken moet je wijken, beuken moet je zeuken 
• Schors van eik heeft diepe groeven, beukenschors is gladder, water 

loopt af en elektriciteit wordt afgeleid
• Ondergronds zal de elektriciteit de wortel- en schimmelverbindingen 

mee doden. 
• Brand: natte hout brandt niet 
• Overstroming: wilg en populier geen probleem







Nieuwe burgers

• Invoer van Douglas spar, Japanse Lariks, Reuze zilverspar, Vogelkers 
• Vogelkers heeft  geen natuurlijke vijand en kan zich snel verspreiden 
• Douglas spar sterft hier in bepaalde streken door Mn in bodem en 

wordt overgroeid door de beuk. Kruising met inheemse soorten.  
• Soms worden uitheemse insecten, schimmels meegebracht 
• Vb loofhoutboktor of essenziekte (piepkleine paddenstoelen)
• Uitheemse planten Reuze berenklauw, Japanse duizendknoop, Reuze 

Balsemien: exoten zonder vijand . Probleem oplossen door ooibossen 
te ontwikkelen 



Amerikaanse vogelkers 



loofhoutboktor



Gezonde boslucht 
• Boslucht is supergezond!
• De lucht onder boom wordt gefilterd door de bladeren. Bladeren 

vangen zwevende deeltjes op nl 7milj kg /km2 bos . In vgl met een 
weiland is dat 100 x meer. 

• Filter van roet, stof, stuifmeel, koolwaterstoffen, N2 verbindingen. 
• Toevoegen van geurstoffen en phytonciden aan de lucht. De 

phytonciden hebben een gunstige invloed op ons immuunsysteem
• Naaldbomen verminderen de kiembelasting in de lucht onder hun 

kruin.



• Onderzoek toont aan dat een boswandeling een gunstige invloed heeft op 
onze bloedruk, longcapaciteit en op de elasticiteit van de aderen.  

• Boslucht is zuurstofrijker, het O2-gas komt vrij uit de fotosynthese-reactie 
(enkel overdag). 

• Boslucht is zuurstofrijker, het O2-gas komt vrij uit de fotosynthese-reactie 
(enkel overdag). 

• Hoe ademen bomen : de longen zijn de bladeren of naalden die hebben 
aan de onderkant mondjes , daar komt de zuurstof vrij en wordt de CO2 
opgenomen. Ook de wortels nemen CO2 op (belangrijk in de winter)



Shinrin 



Huidmondjes 



Waarom is het bos groen 

• Bij heldere hemel is de lucht blauw, er is veel licht, voor de bomen is er veel 
fotosynthese, er worden veel suikers gemaakt. 

• Wit licht is opgebouwd uit verschillende kleuren (golflengten). ROGGBIV
• Zien we de kleur groen dan wil dat zeggen dat de golflengte groen wordt 

teruggekaatst en niet opgenomen. 
• Boom = groen, dwz dat het groen licht niet wordt gebruikt maar 

teruggekaatst. De boom gebruikt wel blauw-oranje-geel- rood licht. 
• Groen licht komt door het bos, geeft een ontspannen sfeer op de mens. 

Maar bijna geen ondergroei
• Besluit: De bomen zijn blij met het blauwe licht(lucht)



Vrij spel 

• Oerbossen zijn verdwenen, nu kennen we eerder plantage bossen 
gekenmerkt door bomen van 1 soort en 1 leeftijd. 

• Men streeft naar terugontwikkeling van oerbos . 
• Vrij spel, geen menselijk ingrijpen: na een paar  jaar kan dit al gunstig 

evolueren  in het plantage bos. 
• Door dood hout te laten liggen kunnen jonge loofbomen geboren worden. 

(vocht, humus, hindernis voor dieren)
• De open plekken worden door de loofbomen veroverd. Het bladerdek sluit 

en biedt bescherming aan de nieuwe soort. 
• Deze omvormingsfase duurt 200 jaar, dan kunnen we terug spreken van 

oerbos. 



• Bij de vorming van nieuw bos denken vele dat er ondoordringbaar 
struikgewas zal ontstaan. 

• Het tegenovergestelde is waar, door de diepe schaduw krijgen 
kruidachtigen en struiken nauwelijks licht. 

• In productiebossen worden bomen weggehaald, hier groeien struiken 
en bramen 



Biorobot 

• Verhouding van mensen tov dieren kent een gunstige evolutie 
• Nu ook streven naar een gunstige evolutie van mens tov planten. 

• Vb niet gebruik van grote machines in bosbouw maar terug paarden 
gebruiken,  bomen en hun natuurlijke omgeving minder verstoren. 

• Bomen en planten meer begrijpen en ecologisch benaderen. 



Ademende bossen

• https://youtu.be/AzbGweVlzew



einde








