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Het belang van microklimaat 
in Vlaamse bossen

Pieter Vangansbeke, Emiel De Lombaerde, Leen Depauw, Karen De Pauw, Stef Haesen, Camille Meeussen,  

Pieter Sanczuk, Koenraad Van Meerbeek, Thomas Vanneste & Pieter De Frenne

Klimaatverandering heeft een grote impact op biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Het microklimaat in een 

bos kan echter sterk verschillen van het klimaat daarbuiten. Ook binnen een bos is er veel variatie in 

microklimaat, waarbij de omstandigheden in de bosrand bijvoorbeeld sterk verschillen van die in de boskern. 

Het bosmicroklimaat speelt een belangrijke rol voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en in klimaatdaptatie. 

In deze bijdrage geven we een overzicht van het onderzoek rond microklimaat in bossen en formuleren we 

beheeraanbevelingen specifiek voor de Vlaamse context, met een hoog aandeel bosranden. 

Kort en bondig

 ◼ Het microklimaat in bossen verschilt sterk van het macro-
klimaat buiten bossen, met minder temperatuurschomme-
lingen en vooral lagere maxima.

 ◼ Door het sterk gefragmenteerde bosareaal is het aandeel 
bosranden in Vlaanderen bijzonder hoog, met een warmer 
microklimaat en andere randeffecten op soorten en ecosys-
teemdiensten tot gevolg.

 ◼ Het gebufferde microklimaat onder de bomen speelt een 
belangrijke rol voor bossoorten en ecosysteemdiensten, 
zeker in tijden van klimaatverandering.

 ◼ Met adaptief bosbeheer kunnen warme en koude microkli-
maten in bossen gecombineerd worden. Zo kunnen koude-
minnende soorten standhouden en warmteminnende 
soorten profiteren van de stijgende temperaturen. 

Koudeminnende soorten zoals Witte klaverzuring Oxalis acetosella profiteren van een goed gebufferd microklimaat in structuurrijke bossen. (© Vilda/Lars Soerink)
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Klimaatverandering in bossen

De biodiversiteit op aarde gaat aan een alarmerende snelheid 
achteruit. Wetenschappers waarschuwen voor een mogelijke 
zesde uitstervingsgolf, die in tegenstelling tot de vijf voorgaande 
golven veroorzaakt wordt door de mens. Naast een veranderend 
landgebruik en overexploitatie ligt ook klimaatverandering 
mee aan de basis van deze biodiversiteitscrisis en het daarmee 
gepaarde verlies aan ecosysteemdiensten voor de mens (IPBES 
2019, WWF 2020). Sinds 1890 is de gemiddelde jaartemperatuur 
in België al met 1,9 °C toegenomen (KMI 2021). Ook het aantal 
hittegolven en droogtes steeg de voorbije jaren sterk, niet alleen 
in frequentie maar ook in duur en intensiteit (VMM 2021). De 
klimaatscenario’s voorspellen bovendien niet veel goeds met 
een sterke toename in temperatuur en extreme weerfenomenen 
gedurende de volgende decennia, zeker als we de uitstoot van 
broeikasgassen niet drastisch terugschroeven (IPCC 2021).

Deze veranderingen in het klimaat zullen een grote impact 
hebben op de biodiversiteit en het functioneren van ecosyste-
men (Scheffers 2016). Tal van planten- en diersoorten worden 
in reactie op klimaatverandering gedwongen om hun versprei-
dingsgebieden te verschuiven naar het noorden en hoger gelegen 
gebieden, waar het vaak koeler is en er meer neerslag valt (Lenoir 
et al. 2020). Zo zou tegen 2070 het klimaat in Vlaanderen onge-
schikt worden voor soorten zoals Smalle beukvaren Phegopteris 
connectilis en Kleine veenbes Vaccinium oxycoccos (Haesen et al. 
2019). Planten zijn relatief immobiele organismen die zich traag 

verbreiden en bijgevolg weinig kans maken om gelijke tred te 
houden met het veranderende klimaat. Een alternatieve strate-
gie om met klimaatverandering om te gaan is adaptatie, waarbij 
populaties zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Tal van 
factoren (populatiegrootte, snelheid van klimaatverandering 
…) maken het echter onzeker of adaptatie het voortbestaan op 
lange termijn kan garanderen (Christmas et al. 2015). Bijgevolg 
zijn planten sterk aangewezen op de beschikbaarheid en kwali-
teit van lokale leefgebieden binnen hun huidig verspreidingsge-
bied (Shay et al. 2021). 

Meten we klimaatverandering op de juiste manier?

Gezien de grote impact is het uitermate belangrijk om de veran-
deringen in het klimaat zo goed mogelijk te kwantificeren en te 
voorspellen, om zo de juiste maatregelen te nemen die natuur-
lijke systemen en soorten beschermen. Een belangrijke vraag 
hierbij is of organismen klimaatverandering ervaren zoals wij 
die gewoonlijk meten. Het in kaart brengen van klimaatver-
andering gebeurt namelijk typisch aan de hand van gegevens 
afkomstig van weerstations, geïnstalleerd op open terrein, op 
twee meter hoogte en ver verwijderd van bomen (volgens de 
richtlijnen van de Wereld Meteorologische Organisatie; WMO 
2008). Heel wat onderzoek toont intussen aan dat het klimaat 
op kleine schaal (het zogenaamde ‘microklimaat’), zeker nabij 
de bodem in bossen, sterk verschilt van het gemeten klimaat in 
weerstations (het ‘macroklimaat’) (De Frenne & Verheyen 2016, 
De Frenne et al. 2021, Meeussen et al. 2021). Aan de hand van 

Box 1: Lexicon

Macroklimaat:
Het klimaat zoals gemeten in een officieel weerstation, 
op twee meter hoogte en weg van bomen, struiken en 
gebouwen.

Microklimaat:
Het klimaat op kleine schaal, zoals het ervaren wordt door 
de meeste dieren en planten. Zeker nabij de grond in bossen, 
onder de boomkruinen, kan dit sterk verschillen van het 
macroklimaat.

Buffering:
Het verschijnsel dat het microklimaat minder fluctueert dan 
het macroklimaat, dus met lagere maximum- en hogere 
minimumtemperaturen binnen bos dan erbuiten.

Bosfragmentatie of -versnippering:
Het omzetten van aaneengesloten bos naar meerdere kleine 
bossen met ander landgebruik tussenin (bebouwing, wegen, 
landbouw …), wat leidt tot een lagere connectiviteit en een 
hoger aandeel bosrand.

Bosrandeffect:
Verandering in structuur, samenstelling of functioneren van 
een bosrand aan de grens met een open habitat in vergelij-
king met een onverstoorde boskern.

Bosranden kunnen qua omgeving en groeiomstandigheden voor planten sterk 

verschillen met boskernen, bosranden ontvangen bijvoorbeeld meer zonlicht.  

(© Pieter-Jan D'Hondt)
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schaduw en verdamping (evapotranspiratie) kan een gesloten 
kronendak klimaatextremen bufferen (lagere maxima in de 
zomer en hogere minima in de winter) en zorgen voor een hogere 
vochtigheid in lucht en bodem. Een analyse die wereldwijd 
gegevens van digitale thermometers (temperatuursensoren) 
binnen en buiten bos vergeleek, toonde aan dat de gemiddelde 
en maximale temperatuur respectievelijk gemiddeld 1,7 °C en 
4,1 °C lager zijn onder de kronen dan buiten het bos (De Frenne 
et al. 2019). Omgekeerd is de minimumtemperatuur in bossen 
gemiddeld 1,1°C hoger dan buiten het bos (De Frenne et al. 2019). 
Bossen functioneren dus als het ware als een thermische isola-
tor, waardoor de temperaturen er minder fluctueren dan buiten 
het bos.

Bossen bedekken ongeveer 30% van het landoppervlak op aarde 
en huisvesten twee derde van alle biodiversiteit op het land 
(MEA 2005, FAO & UNEP 2020). Om een beter inzicht te krijgen 
in de impact van klimaatverandering op deze soorten, is het dus 
van groot belang niet enkel te kijken naar veranderingen in het 
macroklimaat, maar ook naar veranderingen in het microkli-
maat. Het microklimaat zal niet alleen veel bepalender zijn voor 
het verspreidingsgebied van bossoorten, maar zal ook andere 
sleutelprocessen die plaatsvinden op de bosbodem sterk beïn-
vloeden, zoals verjonging en de nutriënten-, water- en koolstof-
cyclus (De Frenne et al. 2021). Deze processen kunnen op hun 
beurt een impact hebben op het macroklimaat. Hieronder gaan 
we dieper in op de bepalende factoren voor het microklimaat in 
loofbossen, op het effect van bosfragmentatie en randeffecten 
en hoe zich dat vertaalt op vlak van biodiversiteit en ecosysteem-
diensten. Verder geven we gedetailleerde cijfers van microkli-
maat en fragmentatie van bossen in Vlaanderen en leveren we 
concrete suggesties voor een adaptief bosbeheer dat rekening 
houdt met een variatie aan microklimaten op landschapsschaal. 

Oorzaken van het microklimaat in bossen

Het microklimaat in bossen wordt bepaald met behulp van 
temperatuursensoren die binnen het bos worden geplaatst 
(Figuur 1). In vergelijking met temperatuursensoren buiten bos, 
blijkt dat bossen met hun bladerdek temperatuurextremen 
bufferen, maar dat de buffercapaciteit van bossen niet uniform 
is in ruimte en tijd. Zo worden maximumtemperaturen het 
sterkst gebufferd in de zomer en zijn minimumtemperaturen in 
bossen vooral in herfst en winter hoger dan buiten bos. Uit een 
netwerk van sensoren doorheen Europa blijkt dat het micro-
klimaat in bossen wordt bepaald door een aantal belangrijke 
factoren op verschillende ruimtelijke niveaus (Zellweger et al. 
2019). Op bestandsniveau (10 tot 100 meter) zijn voornamelijk 
de bosstructuur en de boomsoortensamenstelling van belang. 
Zo wordt variatie in het microklimaat in grote mate gedreven 
door de bedekking van het kronendak: bossen die intensief 
beheerd worden (bv. sterk gedund) of bossen met weinig struc-
turele variatie (bv. monocultuur Den Pinus spec.) hebben vaak 
een minder sterk bufferend vermogen. Ook de eigenschappen 
van de boomsoort spelen een rol, met een sterkere buffering 
van het microklimaat onder boomsoorten met een sterk scha-
duwwerpend vermogen (bv. Beuk Fagus sylvatica en Fijnspar 
Picea abies). Hierdoor zijn intensief beheerde bestanden met 
boomsoorten die weinig schaduw werpen in mindere mate in 

staat temperatuurextremen te bufferen en ontvangt de bosbo-
dem er meer rechtstreeks zonlicht (Zellweger et al. 2019). Op 
landschapsniveau (100 meter tot 50 kilometer) spelen topografie 
en de afstand tot de kust een belangrijke rol in gematigde loof-
bossen. Zo wordt de minimumtemperatuur beter gebufferd in 
bossen met een hogere topografische positie ten opzichte van de 
omgeving (bv. bossen op heuveltoppen in de Vlaamse Ardennen) 
en bij een grotere afstand tot de kust (bv. in de Kempen) 
(Zellweger et al. 2019). Tot slot speelt ook het macroklimaat zelf 
een sleutelrol op een regionaal en continentaal niveau (> 50 km): 
de temperatuurverschillen binnen versus buiten bos zijn groter 
als het warmer is (De Frenne et al. 2019). Bij een hogere tempe-
ratuur en voldoende waterbeschikbaarheid gaan bomen meer 
transpireren, waardoor het verkoelend effect van een bos nóg 
meer uitgesproken wordt.

De simultane werking van al deze factoren bepaalt het specifieke 
bosmicroklimaat, dat op zijn beurt de biodiversiteit en het func-
tioneren van bossen beïnvloedt. Ook in de context van klimaat-
verandering vervult het bosmicroklimaat een cruciale rol. Het 
macroklimaat warmt op en als de bosstructuur door de tijd 
constant blijft, dan zal ook het microklimaat opwarmen. Omdat 
bij warmere temperaturen de bufferende werking van bossen 
sterker is, zal het microklimaat weliswaar minder opwarmen 
dan het macroklimaat (De Lombaerde et al. 2021). Bovendien kan 
een veranderende bosstructuur de klimaatverandering plaat-
selijk tegengaan of versterken. Als de kroonlaag opengemaakt 
wordt door bosbeheer of door het afsterven van bomen, zal de 
netto opwarming van het microklimaat nog een stuk groter 
zijn dan de verandering van het macroklimaat. Omgekeerd 

Figuur 1. (A) Met behulp van temperatuursensoren wordt het microklimaat 

in bossen en het macroklimaat buiten bossen bepaald en vergeleken. (B) Het 

microklimaat wordt door boomkruinen gebufferd, met een lagere amplitude van 

de temperatuur tot gevolg: over het algemeen is het binnen het bos koeler in de 

zomer en overdag (T
macro

 > T
micro

; blauwe zone) en warmer in de winter en ‘s nachts 

(T
micro

 > T
macro

, rode zone) (naar De Frenne et al. 2021). 
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kan het verdichten van de kroonlaag door het beperken van (de 
oppervlakte van) beheeringrepen of door het verhogen van het 
aandeel boomsoorten die veel schaduw werpen, ertoe leiden dat 
de klimaatverandering plaatselijk onder het kronendak groten-
deels gebufferd wordt. Naar schatting is in een kleine 10% van 
de gematigde loofbossen in Europa het microklimaat de voorbije 
decennia zo zelfs koeler geworden, ondanks de opwarming van 
het macroklimaat over diezelfde periode (Zellweger et al. 2020). 
Bijgevolg kunnen veranderingen op de bosbodem niet accuraat 
voorspeld worden op basis van gegevens uit weerstations boven 
gras. Het is cruciaal om het microklimaat dat organismen effec-
tief ervaren in rekening te brengen (Zellweger et al. 2020).

Gevolgen van klimaatverandering in bossen: 
gebufferd door het microklimaat?

Bij klimaatveranderling worden soorten verwacht op te schuiven 
naar koelere gebieden als ze dezelfde temperatuur willen blijven 
ervaren. Als gevolg verwacht men een graduele verandering in de 
soortensamenstelling van gemeenschappen, waarin het aandeel 
warmteminnende soorten toeneemt en het aandeel koudemin-
nende soorten afneemt. Dit proces werd reeds gedocumen-
teerd voor verschillende soortgroepen en ecosystemen. Alpiene 
vegetaties op bergtoppen in Noorwegen worden bijvoorbeeld 
steeds meer gekenmerkt door warmteminnende plantensoorten 
(Vanneste et al. 2017). Maar vooral bij planten in de kruidlaag 
van bossen loopt de snelheid van die verandering achter op de 
huidige klimaatopwarming (Bertrand et al. 2011). Dat ligt ener-
zijds aan de specifieke eigenschappen van bosplanten, met een 

vrij lange levenscyclus en een beperkte verbreidingscapaciteit, 
die ervoor zorgen dat ze slecht in staat zijn om de klimaatveran-
dering te volgen. Anderzijds is deze vertraagde reactie te wijten 
aan het bosmicroklimaat (De Frenne et al. 2013). Doordat bossen 
temperatuurextremen beter bufferen en minder licht doorlaten 
tot op de bosbodem, zal het vervangen van koudeminnende door 
warmteminnende soorten minder snel plaatsvinden. Aangezien 

Figuur 2. Het verminderen van bosoppervlakte leidt vaak tot fragmentatie, 

waarbij het aandeel kleine bossen groter wordt. Bij een gelijke oppervlakte 

zullen meerdere kleine bossen een groter aandeel bosrand hebben dan één groot 

boscomplex (© luchtfoto's Google Maps).

De bosstructuur en de boomsoort bepalen het microklimaat op bestandsniveau: een complexe bestandstructuur met schaduwboomsoorten als Beuk (hier in domeinbos 

Kampveld) zorgt voor een sterkere buffering van temperatuurextremen. (© Vilda/Yves Adams)
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door klimaatverandering er een hogere frequentie en intensiteit 
van weersextremen verwacht wordt (bv. hittegolven of lang-
durige droogte), is het in stand houden van een sterk gebufferd 
bosmicroklimaat een belangrijke mitigerende maatregel voor 
het beschermen van koudeminnende bossoorten.

Fragmentatie leidt tot een toename van het aandeel 
bosranden 

Naast klimaatverandering is het verdwijnen van habitat een 
nog veel belangrijkere oorzaak van verlies van biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten (IPBES 2019, WWF 2020). Het verdwijnen 
van bos gaat heel vaak gepaard met een sterke fragmentatie of 
versnippering van het resterende bosareaal. Dit wil zeggen dat 
niet alleen de totale oppervlakte bos achteruitgaat, maar ook dat 
bossen vaak kleiner en sterker geïsoleerd worden. Een gefrag-
menteerd landschap met veel kleine bossen heeft ook een hoger 
aandeel bosranden (Figuur 2). In Vlaanderen alleen is er bijna 

70.000 kilometer bosrand (zie Box 2) en de perimeter van bossen 
in Europa is zelfs meer dan 10 miljoen kilometer (Meeusen et al. 
2020b), dat is 25 keer de afstand van de aarde naar de maan.

Om het effect van fragmentatie te onderzoeken werden in 
bosranden doorheen heel Europa proefvlakken op verschillende 
afstand van de bosrand vergeleken met de kern van het bos (100 
meter van elke rand). Hieruit blijkt dat de afstand tot de bosrand 
een sterke impact heeft op de biodiversiteit en het functione-
ren van het ecosysteem. De rand van het bos heeft een andere 
structuur dan de kern van het bos. Bosranden hebben vaak 
meer bomen per oppervlakte, maar deze zijn kleiner en er zijn 
ook meer gaten in het kronendak. Naarmate je dieper in het bos 
gaat, sluit het kronendak zich meestal (Meeussen et al. 2020a). 
Door deze structurele verschillen verschilt ook het microklimaat 
in bosranden sterk van dat in boskernen. Van de rand van het bos 
naar de kern vinden we gradiënten in vochtigheid, wind, licht, 
temperatuur en depositie van nutriënten zoals stikstof (Wuyts et 

Box 2: Vlaamse boscontext

Het bosareaal in Vlaanderen is sterker gefragmenteerd dan 
in veel andere delen van Europa. Dit werd becijferd met 
behulp van de Europese Copernicus boskaart (EU 2020), die 
alle bossen groter dan 0,5 hectare in kaart brengt op basis 
van satellietbeelden uit 2018, onafhankelijk van de bestem-
ming. Het totale areaal volgens deze methode is een stuk 
groter dan het officiële Vlaamse bosareaal dat op het terrein 
geschat wordt met behulp van de Vlaamse bosinventarisatie 
(+/- 140.000 ha, Quataert et al. 2019). Dat komt omdat op de 
satellietbeelden bijvoorbeeld ook groepjes bomen in tuinen 
en parken en beboste woonwijken groter dan 0,5 ha mee in 
rekening gebracht worden. Volgens deze methode zijn er in 
Vlaanderen in totaal bijna 70.000 km bosranden en bevindt 
15% van het bos in Vlaanderen zich op minder dan tien meter 
van de bosrand (Tabel 1). Dit gedeelte van onze bossen is 
uiterst gevoelig aan randeffecten op microklimaat, biodiversi-
teit en ecosysteemdiensten. 

Op basis van een uitgebreid netwerk aan temperatuursen-
soren binnen en buiten bossen berekenden we het bufferend 
effect van bos door het jaar in heel Europa (Haesen et al. 
2021) en specifiek voor Vlaanderen. Het bufferend effect van 
Vlaamse bossen is het sterkst voor de maximumtemperatuur 
in de zomer (4 tot 6 °C koeler dan buiten bos). De minimum-
temperatuur binnen bos is in de herfst en de winter dan weer 2 
tot 3 °C hoger dan buiten bos. Ook de gemiddelde temperatuur 
verschilt van het macroklimaat, het is duidelijk kouder binnen 
het bos dan erbuiten in lente en zomer en warmer in najaar en 
winter. 

Het bufferend effect van bossen is niet enkel variabel in de 
tijd, maar ook in de ruimte, afhankelijk van verschillende 
factoren op niveau van het bosbestand, het landschap en het 
macroklimaat. In Haesen et al. (2021) presenteren we gede-
tailleerde kaarten op Europese schaal van het bufferend effect 
van bossen. Specifiek voor Vlaanderen ontwikkelden we een 
interactieve kaart met de gemiddelde jaarlijkse temperatuur 
binnen en buiten bos. Je kan bekijken hoeveel koeler een bos in 
jouw omgeving is op www.sglobelab.com/aircobossen. 

Tabel 1. Kenmerken van het Vlaamse bosareaal gebaseerd op de Europese Copernicus boskaart uit 2018.

Totale oppervlakte 
bos volgens deze 
definitie (ha)

Mediane oppervlakte 
per bos (ha)

Lengte bosranden 
(km)

Oppervlakte binnen 
10 m van de bosrand 
(ha)

Aandeel binnen 10 m 
van de bosrand (%)

236.000 1,15 68.000 35.000 15

Verloop door het jaar van het verschil in minimum, maximum en gemiddelde 

temperatuur binnen Vlaamse bossen (microklimaat) in vergelijking met buiten 

bos (macroklimaat): positieve waarden betekenen een warmere temperatuur 

binnen het bos dan er buiten (naar Haesen et al. 2021).
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al. 2013). De gemiddelde temperatuur in zowel de lucht als de 
bodem daalt naar de boskern toe, terwijl de vochtigheid stijgt 
(Meeussen et al. 2021). De sterkte van dit effect en hoe diep deze 
gradiënten doordringen in het bos hangen af van de structuur 
van het bos en het macroklimaat. In dichte en complexe bossen 
treedt vanaf de bosrand reeds een sterke buffering op. Het is er 
namelijk 2,8 °C koeler dan buiten het bos (en tot wel meer dan 
3 °C koeler in de boskern), terwijl het in open bossen slechts 
2 °C koeler is aan de rand (en tot 2,7 °C koeler in de boskern) 
(Meeussen et al. 2021). Alle gedetecteerde randeffecten op 
microklimaat in deze studie reikten tot maximum 36,5 meter van 
de rand in het bos.

Randeffecten op biodiversiteit

Deze gradiënten in microklimaat vertalen zich in de vegetatie 
in de kruidlaag (Figuur 3). Aan de bosrand is er niet alleen meer 
licht beschikbaar, maar vaak zitten in de bodem ook meer nutri-
enten en is de pH wat hoger. Hierdoor vinden we in de bosranden 
typisch meer plantensoorten, en voornamelijk meer generalisti-
sche soorten (Govaert et al. 2019). Deze generalisten, zoals Look-
zonder-look Alliaria petiolata of Grote brandnetel Urtica dioica, 
zijn vaak gesteld op een grotere hoeveelheid licht voor snelle 
groei. In de boskern vind je in verhouding meer bosspecialisten. 
Deze plantensoorten, zoals bv. Bosanemoon Anemone nemorosa 
en Witte klaverzuring Oxalis acetosella, zijn aangepast aan het 
gebufferde microklimaat en vertonen vaak een minder compe-
titieve strategie, maar tolereren wel schaduwrijke omstandig-
heden. Deze bosspecialisten komen wel voor aan de bosrand, 
maar lijken er gevoeliger te zijn voor opwarming dan generalis-
ten en dan bosspecialisten in de boskern (De Pauw et al. 2022). 
Bovendien zegt het aantal plantensoorten op zich ook niet alles. 
De boskern telt weliswaar minder soorten, maar de gemeen-
schap is wel samengesteld uit meer verschillende plantenfami-
lies (hogere fylogenetische diversiteit) en in gemeenschappen 

van goed gebufferde bossen is er ook een grotere variatie aan 
functionele eigenschappen zoals planthoogte of zaadmassa (De 
Pauw et al. 2021). Deze diversiteit in fylogenetische en functio-
nele eigenschappen kan een belangrijke rol spelen in de veer-
kracht en het functioneren van de vegetatie.

De effecten van microklimaat werken ook door op andere orga-
nismen: zo vinden we een hogere activiteit en soortenrijkdom 
van nachtvlinders in de boskern (Mestdagh 2021) en zijn pissen-
bedden die aan de rand voorkomen toleranter aan uitdroging 
dan typische soorten van boskernen (De Smedt et al. 2019). 
Bosranden en boskernen bevatten dus typisch een andere soor-
tensamenstelling op verschillende niveaus in het voedselweb 
en voorzien beide een belangrijke habitat voor verschillende 
soorten. 

… en op ecosysteemdiensten

Bosranden verschillen ook van boskernen wat betreft koolstof-
opslag. Vooral de bovengrondse biomassa neemt sterk toe aan 
de bosrand en zorgt zo voor extra koolstofopslag (Meeussen et 
al. 2020b). Deze stijging wordt sterk gedreven door een hogere 
stikstofdepositie aan bosranden (Wuyts et al. 2013), maar ook de 
grotere hoeveelheid licht die beschikbaar is aan de rand en het 
warmere microklimaat dragen bij aan een grotere productiviteit. 
Deze verhoogde koolstofopslag aan de bosrand wordt tot nu toe 

Figuur 3. Proefvlakken van een experiment waar in 2019 een gelijkaardige 

gemeenschap van twaalf soorten bosplanten in verschillende microklimaten 

geplant werd. Er werden proefvlakken geïnstalleerd in de bosrand en in de 

boskernen en dit werd herhaald in bestanden met een verschillende bosstructuur. 

De foto’s zijn genomen in de lente van 2020 en de samenstelling van de 

proefvlakken is al sterk verschillend met meer specialisten in de boskern en 

in de gesloten bosstructuur en meer generalisten in de bosrand en in de open 

bosstructuur.

Een geleidelijke bosrand met een goede verzegeling van het verticale vlak kan de 

impact van het randeffect beperken. (© Vilda/Jeroen Mentens)
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echter vaak niet meegenomen in berekeningen van koolstofop-
slag in Europa. Wanneer voor deze bosranden de verhoogde kool-
stofopslag in rekening wordt gebracht, zou de huidige Europese 
koolstofstock met 1,8% onderschat worden, wat overeenkomt 
met de koolstofopslag van 1 miljoen hectare extra bos (dat is extra 
bos met een oppervlakte van een derde van België). Verschillende 
aspecten van biodiversiteit en ecosysteemfunctioneren verschil-
len dus tussen bosranden en boskernen en veel van die verschillen 
worden bovendien beïnvloed door bosbeheer (Figuur 4).

Klimaatadaptief bosbeheer: een variatie aan 
microklimaten

Het is duidelijk dat het bosmicroklimaat een belangrijke invloed 
uitoefent op verschillende functies van een bos zoals koolstof-
opslag en biodiversiteit. Gezien de toenemende effecten van 
klimaatverandering moeten keuzes in bosbeheer met voor-
zichtigheid gepland worden. Het aantal, de soort en leeftijd van 
de bomen die een beheerder laat kappen of aanplant, zal het 
toekomstige microklimaat en de variatie daarin sterk bepalen 
met belangrijke gevolgen voor de biodiversiteit in een bos. Een 
beheerder kan zijn bos enerzijds beheren zodat het weerstand 
biedt tegen de gevolgen van klimaatopwarming en anderzijds 
het bos transformeren zodat het zich sneller kan aanpassen 
aan het warmere klimaat (Hylander et al. 2021). Een optimaal 
beheer in functie van biodiversiteit moet rekening houden met 
een slimme combinatie van verschillende weerstand- en trans-
formatiestrategieën op het niveau van een bos of het landschap.

Vele planten, zwammen en diersoorten zijn aangepast aan 
het leven in de donkere, koele en vochtige omstandigheden in 

een bos. Daarom kan een beheerder zich erop richten om deze 
omstandigheden te behouden en de opwarming binnen een 
bos te beperken. In de eerste plaats kan dit door het beheer 
aan te passen en niet in te grijpen in het bos (nulbeheer) of 
beheeringrepen uit te voeren op boomniveau (‘close-to-na-
ture’-bosbeheer). Door de bedekking van de boomlaag zo 
continu mogelijk te houden doorheen de tijd, zal het buffe-
rend vermogen behouden blijven. In functie van koudemin-
nende soorten worden beheersystemen die sterk ingrijpen 
in de boomlaag, zoals kaalkap of het cyclisch openen van de 
kroonlaag bij hakhoutbeheer, dus best bedachtzaam toege-
past. Anderzijds kan een beheerder het bufferende vermogen 
vergroten door sterk schaduwwerpende boomsoorten zoals 

Een open bosrand (hier naast een akker) kan er voor zorgen dat randeffecten op 

microklimaat dieper in het bos kunnen doordringen. (© Vilda/Jeroen Mentens)

Figuur 4. Vereenvoudigde weergave van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek in bosranden doorheen Europa. Verschillende aspecten van biodiversiteit en 

ecosysteemfunctioneren zijn hoger in bosranden en andere in boskernen, veel patronen worden bovendien beïnvloed door bosbeheer. De achtergrondafbeelding van een 

bosrand nabij de Hoge Venen is gemaakt met een LIDAR scanner die gebruikt wordt om de driedimensionale bosstructuur in detail te karakteriseren (Verhelst 2021).
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Beuk of Winterlinde Tilia cordata te behouden of te promo-
ten bij verjonging. Deze weerstandsstrategieën kunnen extra 
belangrijk zijn voor het creëren of beschermen van microrefu-
gia. Dit zijn plaatsen in het bos die door een dicht kronendak 
of een specifieke topografie koeler zijn dan omliggend bos. In 
deze microrefugia kunnen soorten zo overleven in een ruimere 
omgeving van ongeschikte groeiomstandigheden. Een belang-
rijk risico is dat bomen afsterven door verstoringen zoals wind, 
ziekte of droogte en dat op die manier het kronendak opengaat 
en het koele microklimaat verstoord wordt. Uit onderzoek 
blijkt dat de sterfte in de kroonlaag in Europa de voorbije 
decennia al fors is toegenomen onder invloed van klimaatver-
andering (Senf et al. 2018). Door te kiezen voor een gemengde 
boom soortensamenstelling wordt dit risico zo goed mogelijk 
gespreid en kan het kronendak toch gesloten blijven als een 
specifieke boomsoort afsterft. Droogtestress kan beperkt 
worden door de hydrologie van bossen te herstellen zodat het 
grondwater in de zomer minder diep wegzakt en door dichte 
bestanden te dunnen zonder de kroonlaag te openen, om zo de 
competitie voor water te verminderen (D’Amato et al. 2013).

Bosbeheerders kunnen ook voor een strategie kiezen om soorten 
te faciliteren die aangepast zijn aan warmere omstandigheden. 
Deze warmteminnende soorten zullen baat hebben bij het creë-
ren van meer open condities in een bos. Zo zijn veel aan bossen 
gebonden vlindersoorten de laatste decennia sterk afgenomen 
door het dichter worden van het kronendak (Gorissen et al. 
2004) en heeft het stopzetten van hakhoutbeheer als domi-
nante beheervorm in bossen geleid tot een sterke afname van 
de plantensoortenrijkdom (Kopecký et al. 2013). Een beheerder 
kan zorgen voor een warmer microklimaat in een bos door meer 
open plekken te creëren of te kiezen voor een beheer waarbij het 
kronendak op verschillende plaatsen sterk (bv. groepenkap of 
zelfs kaalslag) of cyclisch wordt geopend (bv. hakhout- of middel-
houtbeheer). Deze ingrepen kunnen ertoe leiden dat het bos zich 
sneller kan aanpassen aan het opwarmend klimaat (transforma-
tie). Verder kunnen bij verjonging en bosuitbreiding inheemse 
boomsoorten aangeplant worden die toleranter zijn voor hogere 
temperaturen, zoals Wintereik Quercus petraea en Winterlinde 
of kan een beperkte bijmenging van zuidelijke genetische 
varianten gebruikt worden (Van Den Berge et al. 2021). Ook het 

Box 3: Voorbeelden van klimaatadaptieve beheermaatregelen

Op landschapsschaal worden strategieën gericht op transfor-
matie en weerstand best gecombineerd, om zowel vestiging 
van warmteminnende soorten te faciliteren als om koudemin-
nende soorten te behouden. Hieronder een lijst van concrete 
beheermaatregelen gericht op weerstand en transformatie 
en hun plaats in het landschap (zie Figuur, geïnspireerd op 
Vandekerkhove 2020 en Hylander et al. 2021).

Concrete voorbeelden van maatregelen in een beheer 
gericht op weerstand: 
(W1)  Behouden of versterken van het koele microklimaat in 

boskernen door een nulbeheer. 
(W2)  Houtoogst in boskernen beperken of kiezen voor behee-

ringrepen op boomniveau om het microklimaat zo 
weinig mogelijk te verstoren. 

(W3)  Creëren van een gesloten, zuidgerichte bosrand met 
schaduwboomsoorten en verticale verzegeling met 
behulp van struiken om de diepte van het randeffect te 
beperken en de koele boskern af te schermen. 

(W4)  Streven naar bosuitbreiding aansluitend bij bestaande 
boscomplexen om het aandeel rand te verlagen ten 
opzichte van het aandeel kern. 

(W5)  Het versterken van het hydrologisch netwerk door het 
ophouden van water in het bos en het herstellen van 
bospoelen en overstromingszones helpt om hittegolven 
te bufferen.

Concrete voorbeelden van maatregelen in een beheer 
gericht op transformatie: 
(T1)  In de periferie of in kleinere bosjes kan er nog gekozen 

worden voor vlaksgewijze beheeringrepen met een 
beperkte oppervlakte in functie van houtproductie zoals 
kaalslag en hakhout- of middelhoutbeheer. Licht- en 
warmteminnende soorten profiteren mee. 

(T2)  Aanleggen van houtkanten en kleine bosjes om de 
connectiviteit voor (voornamelijk warmteminnende) 
bossoorten doorheen de matrix te bevorderen. 

(T3)  Creëren van open, golvende zuidgerichte bosranden om 
de diepte van het randeffect te vergroten. In combinatie 
met open plekken en dreven wordt, ver van de boskern, 
een netwerk van warm boshabitat gevormd. 

Voorbeelden van concrete beheermaatregelen gericht op weerstand en 

transformatie. Zie de tekst in de box voor een uitgebreide uitleg per maatregel.
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gebruik van nieuwe boomsoorten die een aanliggend natuurlijk 
verspreidingsgebied hebben, zoals Moseik Quercus cerris, zou in 
de toekomst overwogen kunnen worden. Daarnaast is het nuttig 
om de connectiviteit te vergroten binnen een gefragmenteerd 
boslandschap. Dit kan de verbreiding vergemakkelijken zodat 
soorten het verschuivend klimaat beter kunnen volgen. Zoals bij 
koudeminnende bossoorten kan een beheerder door deze ingre-
pen microrefugia beschermen of creëren voor warmteminnende 
soorten aan het koude uiteinde van het verspreidingsgebied van 
een soort.

Bosranden als hefboom

Uit onderzoek blijkt ook het grote belang van bosranden en kleine 
bosjes voor verschillende ecosysteemdiensten zoals koolstofop-
slag, maar ook voor de biodiversiteit van licht- en warmtemin-
nende soorten. Zeker in de Vlaamse context (zie Box 2), met 15% 
van ons bos dichter dan 10 meter bij de rand, is het belangrijk om 
bosranden in te zetten als een hefboom voor een klimaatadap-
tief bosbeheer. Enerzijds kunnen bosranden beschouwd worden 
als een ecosysteem op zich en door bijvoorbeeld zuidgerichte 
bosranden golvend in te richten worden extra warme micro-
klimaten gecreëerd, die het vestigen van warmteminnende 
soorten kunnen vergemakkelijken (transformatie). Door derge-
lijke bosranden open te houden met dunningen en door licht-
boomsoorten te selecteren, kan de diepte van het randeffect ook 
vergroot worden. Door die brede, warme bosranden ruimtelijk 
te gaan aanvullen met open plekken in het bos en te verbinden 
met kleine bosjes door een netwerk van houtkanten wordt de 

connectiviteit van het landschap voor warmteminnende soorten 
versterkt (Litza et al. 2022). Anderzijds kunnen bosranden inge-
zet worden als buffer om het koele microklimaat van de boskern 
te behouden of te versterken (weerstand). Door een zuidgerichte 
bosrand zo gesloten mogelijk te houden, door het selecteren van 
schaduwboomsoorten en door het optimaal verzegelen van het 
verticaal vlak van de bosrand met een opgaande rand met strui-
ken kan de diepte van het randeffect tot een minimum beperkt 
worden. Zo wordt zelfs in relatief kleinere bossen het macro-
klimaat gebufferd en kunnen koudeminnende soorten er een (al 
dan niet tijdelijk) onderkomen vinden. Percelen rond dergelijke 
microrefugia zijn bij uitstek interessant voor bosuitbreiding om 
het boscomplex robuuster te maken en om het aandeel boskern 
te vergroten. Zowel warme als koude bosranden hebben dus hun 
nut en worden best gecombineerd in het landschap, waarbij de 
warme, open bosranden best ingericht worden in bossen waar 
nu al een wamer microklimaat heerst (bv. in open bossen of in de 
buurt van open plekken of dreven).

Warm en koud tegelijk

Een bosbeheer dat rekening houdt met zowel warmte- als 
koudeminnende soorten om biodiversiteit te optimaliseren is 
dus een heuse evenwichtsoefening. Bij het toepassen van een 
beheer gericht op weerstand, dat in eerste instantie koude-
minnende soorten wil behouden, is het belangrijk om hier en 
daar ook rekening te houden met licht- en warmteminnende 
soorten en dus ver genoeg van de boskern ook te investeren in 
open boshabitat. Anderzijds is het bij transformatiebeheer, in 

Op landschapsschaal is het belangrijk om boskernen gesloten te houden om koudeminnende soorten te behouden en tegelijkertijd bosfragmenten te verbinden met 

houtkanten om de connectiviteit van het landschap te vergroten in functie van verbreiding van planten en dieren (© Pieter-Jan D'Hondt)
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het voordeel van warmteminnende soorten, belangrijk om reke-
ning te houden met de randeffecten in het aanliggende gesloten 
bos. Door het openen van het kronendak zal de buffering van 
het microklimaat niet enkel ter plekke afnemen, maar kan dit 
ook sterke effecten hebben op de temperatuur en luchtvoch-
tigheid in de rest van het bos. Zo werd aangetoond dat de effec-
ten van een bosrand vaak 25 tot 50 meter diep het bos kunnen 
penetreren en in uitzonderlijke gevallen zelfs tot meer dan 100 
meter diep (Schmidt et al.,2019, Meeussen et al. 2021). Daarom 
wordt aangeraden om de diameter van verjongingsgroepen 
niet groter te maken dan twee boomhoogtes. Voor bepaalde 
soorten die sterk afhangen van het microklimaat in boskernen 
kunnen grotere open plekken nefaste gevolgen hebben. Zo zijn 
gespecialiseerde nachtvlindersoorten beperkt tot boskernen 
en hebben ze voldoende grote stukken met gesloten kroonlaag 
nodig op meer dan 100 meter van bosranden én grote open 
plekken om hun populaties in stand te houden (Slade et al. 2013). 
Als het kronendak op een grotere oppervlakte geopend wordt, 
kan dat er ook toe leiden dat de effecten van stikstofdepositie 
versneld en versterkt tot uiting komen (de zogenaamde stikstof 
tijdbom, Verheyen et al. 2012). Door de hogere temperaturen kan 

organisch materiaal bovendien sneller mineraliseren, waardoor 
op korte termijn veel voedingsstoffen beschikbaar komen. In 
combinatie met de verhoogde lichtinval kan dat leiden tot domi-
nantie van concurrentiekrachtige generalisten zoals bramen en 
brandnetels en het verdringen van gespecialiseerde bosplanten.

Op landschapsschaal is het belangrijk om strategieën van weer-
stand en transformatie slim te combineren (zie Box 3). Gezien 
het beperkte aantal grote boscomplexen in Vlaanderen met een 
goed gebufferd microklimaat is het bij ons van prioritair belang 
om deze boskernen te beschermen. Als beheerders in deze 
bossen maatregelen willen toepassen om warmteminnende 
soorten te promoten, kan dit best gebeuren in de buitenrand, 
zodat het microklimaat van de boskern zo min mogelijk wordt 
verstoord (Vandekerkhove 2020).

SUMMARY

Vangansbeke P., De Lombaerde E., Depauw L., De Pauw K., Haesen 
S., Meeussen C., Sanczuk P., Van Meerbeek K., Vanneste T. & De 
Frenne P. 2022. The importance of microclimate in Flemish forests. 
Natuurfocus 21(1): 13-23 [in Dutch].

The climate is changing rapidly, with potentially strong effects on bio-
diversity and ecosystem services. However, compared to the macrocli-
mate, the microclimate in forests is very different, with less fluctuations 
and mainly lower maximum temperatures. This microclimate buff-
ering is variable through space and time and largely depends on for-
est structure and tree species identity. On average maximum summer 
temperatures are about 4-6 °C lower in Flemish forests than outside, 
while minimum temperatures in winter are about 2-3 °C higher. This 
microclimate buffering is important for many forest species and ecosys-
tem services, definitely in times of climate change. Forests in Flanders 
are highly fragmented, with a median forest area of 1.1 ha, which results 
in a high amount of forest edge compared to forest cores: about 15% of 
the Flemish forest area is located at less than 10 m from a forest border. 
These forest edge zones are very different from forest cores. For vascu-
lar plant biodiversity for instance, higher species numbers are found at 
the forest edge, but the share of forest specialists and the phylogenetic 
diversity are higher in forest cores. Also ecosystem services exhibit im-
portant edge effects, with a higher carbon storage and a reduced micro-
climatic buffering in forest edges compared to cores. Climate adaptive 
forest management combines cold and warm forest microclimates on 
a landscape scale to simultaneously conserve cold-adapted species and 
promote establishment of warm-adapted species.
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