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Opkomende ziekten in bossen :  
uitdagingen, perspectieven en rol van het 
NRL plantenziekten
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In de loop van de laatste 30 jaar kwamen bossen meer en meer voor opkomende ziekten te staan. Deze ziekten 
kunnen een zeer belangrijke impact hebben, niet alleen vanuit economisch standpunt (lagere houtproductie, 
verlies van tewerkstelling in de houtfilière, financieel verlies voor boomkwekerijen), maar evenzeer vanuit een eco-
logisch (teloorgang van de biodiversiteit, verstoring van ecosystemen) en een maatschappelijk oogpunt (veran-
dering in het landschap, verdwijnen van bossoorten die het publiek na aan het hart liggen. Als voorbeeld citeren 
wij de iepziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Ophiostoma novo-ulmi, het afsterven van de zwarte els 
veroorzaakt door Phytophthora alni (fig. 1a), het afsterven van de es veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyp-

hus pseudoalbidus (fig. 1b), of meer recent het afsterven van de lariks veroorzaakt door  Phytophthora ramorum. 
Twee van die pathogene organismen (P. alni en H. pseudoalbidus) hebben reeds enorme schade aangericht in 
Belgische bossen. 

Waar komt een opkomende ziekte vandaan ?

De voornaamste insleepweg van pathogene organismen is het toenemende internationale verkeer. Besmette 
planten of delen van planten (zaaizaden, scheuten, levende planten bestemd voor boomkwekerijen), hout of 
paletten (“wood packaging”) zijn potentiële “toegangspoorten” voor schimmels, insecten of nematoden in bossen. 
De rol van het publiek is ook niet te verwaarlozen, of het nu door rechtstreekse introductie is van planten of zaden 
meegebracht in bagage en die aan elke controle ontsnappen of pathogene organismen die op hun kledij zit of in 
modder die aan hun schoenen blijft kleven. Tezelfdertijd worden door de klimaatverandering, de temperatuur en 
vochtigheidsgraad van een gebied gewijzigd, waardoor de plaatselijke waardplanten verzwakken en gevoeliger 
worden voor infecties. Daarbij komt nog dat gewijzigde klimatologische omstandigheden ook kunnen leiden tot 
de uitbreiding van het verspreidingsgebied van een pathogeen organisme.

Niettegenstaande de oorzaken voor insleep gekend zijn (maar soms moeilijk te controleren), zijn de factoren, die 
maken dat een exotisch pathogeen organisme zich in een bepaalde zone gaat vestigen en een epidemie ver-
oorzaakt, moeilijk te beheersen omwille van de complexiteit van de toenemende verspreiding. Hoewel Richtlijn 
2000/29/EC aangetoond heeft waardevol te zijn voor gereguleerde organismen, heeft ze geen impact op de op-
komende pathogenen omdat de ziektes die ze veroorzaken niet voorspelbaar zijn. Bovendien leveren die meestal 
geen grote fytosanitaire problemen op in hun milieu van oorsprong (omwille van het feit dat waardplanten en 
het pathogeen agens samen evolueren). Dit betekent dat de opduikende organismen aan fytosanitaire controles 
ontsnappen, althans in het begin. Ten slotte, wanneer opkomende ziekten zich in een natuurlijke omgeving (bv 
bossen) manifesteren, zijn ze moeilijk te controleren met behulp van fytosanitaire maatregelen omdat ze zich heel 
snel verspreiden. 
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Fig. 1. Symptomen veroorzaakt door de opkomende problematiek in Belgische bossen.
A : afsterven van zwarte els (Alnus glutinosa) veroorzaakt door Phytophthora alni – symptomen op de stam en aan 
de kruin
B : afsterven van de es (Fraxinus excelsior) veroorzaakt door Hymenoscyphus pseudoalbidus - symptomen in het 
hout en aan de kruin (foto’s, A. Chandelier)

Hoe reageren we op deze nieuwe fytosanitaire bedreigingen ?

Op Europees vlak staat men in wetenschappelijke kringen klaar via verschillende projecten  [FORTHREAT (1), ISE-
FOR (2)]. Er worden verschillende pistes voorgesteld om de ontwikkeling van opkomende ziektes bij verschillende 
boomsoorten te beperken (Stenlid et al. 2011) (3), waaronder :
•	 intensifiëring van de monitoring in Europa;
•	 invoering van snelle opsporingsystemen voor pathogene organismen (« Early Warning Systems »), en meer 

bepaald van sporenvallen (fig. 2); 
•	 gebruik maken van “getuigenplanten” die in verschillende gebieden overal ter wereld worden aangeplant om 

hun gedrag te evalueren t.o.v. een fytosanitaire problematiek die in Europa niet gekend is;
•	 aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de fytosanitaire controle (bestaande normen beter imple-

menteren; rekening houden met de noodzaak van versterkte fytosanitaire analyses in ontwikkelingslanden 
waar vaak planten vandaan komen; fytosanitaire risico evaluatie door PRA (« Pest Risk Analysis »).
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Fig. 2. Opstellen van sporenvallen in bossen om de populatie van pathogene schimmels te volgen die via de lucht 
verspreid worden (foto, A. Chandelier)

Wat doet het NRL plantenziekten ?

In België bestudeert het NRL plantenziekten de opkomende problematiek in de bossen in  verschillende on-
derzoeksprojecten, die nationaal of internationaal gefinancierd worden. Door zijn deelname aan verschillende 
Europese vergaderingen over gereguleerde organismen (meer bepaald de vergaderingen van de “European and 
Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO”) brengt het de gewestelijke en federale beleidsinstanties 
op de hoogte van elke nieuwe fytosanitaire bedreiging voor bossen. Ten slotte adviseert het ook het FAVV over 
problemen waarover opleiding kan worden gegeven aan de inspecteurs die belast zijn met de controle van 
boomkwekerijen in het bijzonder. Bovendien maakt het laboratorium mycologie van het CRAW deel uit van het 
consortium van laboratoria van het “Observatoire Wallon de la Santé des Forêts”. In dat kader werkt het labo mee 
aan het fytosanitair toezicht op bossen en organiseert het opleidingen voor bosbeheerders met als doel de ziek-
ten te herkennen die de verschillende boomsoorten treffen.
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