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De vitaliteit van bossen in Nederland. 
 

In 1984 is er een onderzoek gestart naar de vitaliteit van de Nederlandse 
bossen door Staats bosbeheer en IKC natuur beheer Wageningen. 

Dit onderzoek betrof enige honderden meetpunten welke veelal gelegen waren 
in het oosten van Nederland, hier liggen ook de meeste bossen die gebruikt 
worden voor de hout productie, het doel van het onderzoek was ook ten 
dienste hiervan.  

In 1985, na slechts 1 jaar onderzoek, kreeg men al te maken met 3 tal zeer 
koude jaren welke grote invloed hadden op de vitaliteit van niet alleen de 
bossen, maar ook de gehele natuur. 

De gemiddelde temperatuur in Nederland in deze 3 jaren was slechts 8.8 gr.C. 
en hiermee 1 van de koudste perioden sinds medio 1700. 

Omdat de bossen toen een grote schade opliepen en de vitaliteit enorm afnam, 
kwam de politiek tot de conclusie dat de oorzaak gelegen was in 
milieuvervuiling en zure regen, er was sprake van grote bossterfte, aan de 
natuurlijke oorzaak ging men volledig voorbij. 

Gelukkig is uit het onderzoek van 1984 een duidelijke analyse te maken die 
helder weergeeft wat er toen heeft plaats gevonden. 

Als boomkweker, van ook grote partijen Eiken, mochten wij in die jaren aan 
den lijve ondervinden hoe rampzalig het gebeuren was. Vandaar de behoefte 
om onderstaande naar voren te brengen en mogelijk te voorkomen dat er weer 
grote fouten gemaakt worden. 
 
Mijn woonplaats Aalten is hemelsbreed 150 km. van zee gelegen en nog eens 
150 km. verder is men in het Sauerland. 
De weersomstandigheden zijn aan zee, bij ons en het Sauerland geheel 
verschillend.  
Oost Nederland heeft hierdoor te maken met een zeer onstabiel klimaat.  
Winters kunnen er op die van West Nederland of op die van het Sauerland 
lijken. Deze variatie is een van de hoofdbepalende mogelijkheden van 
voorkomende planten en of deze zich kunnen handhaven. 

 



3 
 

Loofbomen maken zich in de herfst klaar om de winter te kunnen overleven. 
Zij doen dit door hun blad van de nog aanwezige voedingsstoffen te ontdoen 
en dit dan te laten vallen.  
Bij het korten van de dagen versuikeren zij hun cambium laag. 
Hierdoor ontstaan er bij normale winterse omstandigheden geen ijskristallen 
meer die hun celstructuur kan beschadigen.  
De Eik kan op deze manier wel een vorst resistentie van -30 c. of meer 
opbouwen. 
Boeren kool werkt ook met een dergelijk systeem en men kan dan ook proeven 
dat deze in de loop van het seizoen ook duidelijk zoeter smaakt. 
Er ontstaat een probleem als de midwinter zeer zacht is en er enige dagen met 
wat hogere temperaturen komen. Het opbouwen van de winterhardheid is een 
vrij lange periode doch het ontsuikeren gaat in enkele dagen als de boom weer 
meent te mogen gaan groeien. De vorst residentie verdwijnt dan als sneeuw 
voor de zon.  
Komt er dan alsnog een koude periode dan komt de schade. 
In het westen van ons land wordt dit op gevangen door het veel mildere 
klimaat.  
In het Sauerland is het afscheid van de winter veel stabieler, in een korte 
periode verdwijnt de winter en komt er geen nieuwe achteraan. 

Naaldbomen hebben een wat ander systeem en kunnen beter omgaan met de 
grillen van ons klimaat. Zij kennen een stabieler systeem, doch het is op termijn 
hun dood als hun absolute min punt door de vorst wordt overschreden. 

Bekijken wij met deze kennis naar de uitkomsten de toenmalige onderzoek dan 
kan het niet anders dan dat het gebeuren ‘zure regen’ op fantasie berust. 

  

 

 

 

 

      Mei 2022. 
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Vorstschade winter 1985. 
  1985 

           Grove den
            
           Japanse Larix
            

 

          

           Fijnspar  

           Corcicaanse
           den 
           Douglas
  

            

 

Op het bovenstaand vitaliteit overzicht is te zien dat de vitaliteit van de 
Corcicaanse den en de Douglas in 1985 fors is af genomen van ca: 80% naar 
40%.  
Alleen al dit gegeven geeft dat er geen sprake kon zijn van milieuschade of 
verzuring, immers vrijwel alle meetpunten gaven een zelfde beeld. Een zo 
plotselinge vervuiling of verzuring over honderden meetpunten is onmogelijk, 
dus er moest iets anders gebeurt zijn.  
Dat gebeuren is in onderstaande grafiek te zien. De Corcicaanse den en de 
Douglas hebben een vorst resistentie van ca: -25 gr.C.  In de januari winter van 
1985 was de laagste temperatuur gemiddeld in Nederland -25 gr.C  In de 
oostelijk gelegen meetpunten zal deze tegen de -30gr.C. gelegen hebben. De 
andere dennen soorten hebben een veel hogere vorst resistentie de Grove den 
wel tot -40 gr.C. Omdat een naaldboom zich vrijwel niet hersteld van 
vorstschade moesten wij in de kwekerij deze soorten dan ook ruimen. 
Op bovenstaande grafiek is ook duidelijk te zien dat ook in de bossen geen 
herstel plaats vond. 

Meer of minder vorst van 1 graad C. bepaalt het einde van het leven van de 
Douglas of de Corsicaanseden den. 
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Vorstschade winter 1986. 
          

 

 

Beuk /Eik
 Eik / Beuk
  
  
  
 Er heeft in
 deze grafiek
 vermoedelijk 
 verwisseling 
 plaats 
gevonden. 
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Op bovenstaande grafiek is te zien dat de Eik in de winter van 1986 eveneens 
bijna 40 % van zijn vitaliteit verloor. Dit is eveneens ongelooflijk dat dit het 
gevolg was van een milieu of verzurings gebeuren. Wederom is de oorzaak te 
vinden in grafiek van de temperaturen van de winter van 1986. 
Wij hadden toen een 14 dagen vorst, eind dec. begin jan. een mooie midwinter 
en dit bracht geen schade. Rampzalig waren de bijna 3 weken warmte van de 
rest van januari en de toen komende zeer zware februari winter. Dit was de 
strengste winter na een warme januari maand sinds 1700. 

De Eik die in de winter van 1985 geen schade had omdat zijn vorst bescherming 
nog in takt was, werd nu de klos. Zijn vorst bescherming was verdwenen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het toenmalige gebeuren is vele jaren discussie geweest en er kwam 
steeds meer twijfel over het verhaal van de zure regen. 

Maar eindelijk in september 2004 kwam het Compendium van de leefomgeving  
met een rapport/advies. 
Het welk hier is weer gegeven. 
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Wonderlijk is in bovenstaande, dat de grafieken zijn aan gepast in inheemse en 
uitheemse boomsoorten. Het begrip loof- en naaldbomen verdween, terwijl dit 
een essentieel begrip is om te kunnen begrijpen waarom er toentertijd 
verschillen waren in de mogelijke gevolgen van schade door vorst. 
Men wilde blijkbaar een nieuwe waarheid maken en de oorzaak neer leggen in 
het niet autochtoon zijn van soorten. 

De  Japanse larix verdween dan ook van het toneel, terwijl dit juist de soort was 
die als vrijwel beste uit de onderzoeken tevoorschijn was gekomen. 
Ik vindt het jammer dat deze op basis van niet autochtoon zijn vrijwel niet 
meer aangeplant wordt.  
Vraag mij ook af wat de reden was waarom het Compendium dit heeft gedaan, 
dit manipuleren van onderzoeken hoort toch niet thuis bij dit instituut.  

De conclusie dat de groei en vitaliteit per jaar wisselt in beter en slechter is een 
juiste. Door verzuring zou er alleen achter uitgang zijn. 
Dat er vele oorzaken zijn van de fluctuaties in de vitaliteit is een waarheid 
als een koe. 
Immers niets is zo wispelturig als het weer.  

De gegeven vooruitzichten: Het Nederlandse bos wordt op korte en 
middellange termijn niet bedreigt in zijn voortbestaan. 
Er wordt een termijn gegeven van 200 jaar, mocht er verzuring zijn/doorgaan 
er dan gevolgen zouden kunnen zijn.  

Laten wij nu de komende 50 jaar dan ook eens gebruiken om echt te 
onderzoeken wat er klopt van de onnavolgbare berekeningen betreffende de 
ammoniak uitstoot van de agrarische sector.  

De uitleg van onze huidige minister van Klimaat, dat stikstof een goedje is, dat 
als een verstikkende deken om de aarde hangt is toch van een kleuterschool 
niveau en dan ook nog eerstejaars.  
Wel bleef het na het verschijnen (2004) van dit Compendium rapport een 
poosje stil. 

Met een optreden van een nieuwe deskundige in de kamer enige jaren 
geleden, nog wel ‘de Groot’ geheten, die weer zijn kennis naar buiten bracht 
met de stelling, er zijn al 10% van de eiken bomen door verzuring dood gegaan 
waren, bracht wederom dat de eerdere blunder van de politiek weer volop als 
waarheid wordt gezien.  
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Op de eerste grafiek, ‘vorstschade winter 1985’ is een opmerkelijke terug val te 
zien van de Fijnspar. 
Ik herinner mij nog sterk de zware nachtvorst begin Juni, in de kwekerij hadden 
vele vroeg uitlopende bomen, zoals Kastanje, Es enz. die al 20 cm of meer schot 
hadden, wat totaal zwart gevroren, dus dood was. Elke aardappel teler zal zich 
zijn zwart gevroren velden voor de geest kunnen halen. 

Ook de fijnspar had zware schade en is hier uit het landschap vrijwel geheel 
verdwenen. Een naaldboom heeft vrijwel geen vermogen tot herstel. 

In de winter van 2012 kregen de Eiken opnieuw een grote klap, wederom een 
late winter in februari, zoals op onderstaande grafiek te zien is.  
De Eik was ook nu zijn maximale vorstbescherming verloren.  
Vanuit de Wageningse wens tank kwamen op nieuw alarmerende rapporten en 
wederom waren er politici die hier blindelings in mee gingen. 
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Ook uit de geschiedenis is het geen onbekend gegeven dat de winterdag voor  
vele soorten rampzalig kan zijn. 
Eind jaren 1600 begin jaren 1700, werden in onze omgeving vele landgoederen 
aangelegd, met name voor de hout productie. 
Zo ook toen een collega, die in opdracht van de stad Zutphen, hier het zo 
geheten ‘Kloosterbos’ heeft aan geplant, kreeg zware problemen. 
Toen hij in 1710 zijn werk van het aanplanten van 10.000 Eiken en Elsen moest 
op leveren bleken deze dood te zijn.  
De winter van 1709 had zijn werk van vele jaren vernietigd. In de processen die 
hierover hebben gelopen kan men lezen dat men gaande van Winterswijk naar 
de Rechtbank in Zutphen geen levende bomen was tegen gekomen. 
Ook in reisverslagen van een tiental jaren later leest men dat men door een 
kaal landschap ging en men kon reizen van kerktoren naar kerktoren. 

Dat de natuur vrijwel alles bepalend is wat waar kan groeien en dat het 
hierdoor ook ondenkbaar is dat iets blijft zoals het is. Ook de natuur is steeds in 
ontwikkeling en zal ook steeds blijven veranderen. Iets tegen de natuur in, in 
stand houden is feitelijk onmogelijk.  
Kijk ik hier naar de extreme droogte van de laatste jaren, dan zie ik dat b.v. een 
totaal verdroogd weiland, dat zich bij regen razendsnel kan herstellen en soms 
na slechts 14 dagen weer gemaaid kan worden. Terwijl vele soorten zich niet of 
nauwelijks herstellen. 
De natuur heeft de grassoorten een soort wortel stokken gegeven, die vrijwel 
zelfstandig, zonder wortels of blad, kunnen overleven.  
Tijdens de droogte word in de bodem veel CO2 op geslagen. 
CO2 is een ‘zwaar’ gas en kan in een droge periode wel op lopen tot 5000 p.p.m 
of meer in de bodem. 
Door de regen komt deze CO2 uit de bodem en loopt deze vlak boven de 
bodem waar het gras wil groeien wel op tot 700-800 p.p.m. en dus optimale 
groei omstandigheden.  
Ook b.v. de brandnetel heeft vergelijkbare mogelijkheden en heeft hiermee 
ook  grote voordelen op de soorten die moeilijk of niet herstellen van droogte. 

Voor mij werd het een steeds groter raadsel hoe het verhaal van verzuring, 
hardnekkig zijn eigen leven weer ging leiden. 

Dit bracht mij er toe onze Minister-president het volgende briefje te schrijven. 
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Hierop ontving ik het onderstaande mailtje.

Dit bracht mij er toe bij Dhr. Rutte per 2-12-2019 hierop te reageren middels de 
volgende brief.  
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Een inhoudelijk antwoord op de, op zich toch vrij simpele 3 vragen, mocht ik 
nooit ontvangen. 

Voor mij blijft dan ook staan dat er geen sprake is van verzuring en dat hierdoor 
b.v. de Eiken doodgaan. Met name de Eik is zeer tolerant wat betreft de pH 
waarde. Een waarde tussen de 4 en 6 zal hem laten groeien. 
Het uitdragen dat een eventuele wijziging van 0.003 pH de Eik laat sterven, 
zoals dhr. de Groot in de kamer doet is beschamend. Dit geeft toch duidelijk 
blijk van totale onkunde. 
Hiervan de agrarische sector als schuldige aanwijzen is beneden elk peil, 
om over de gevolgen van de stikstof waanzin maar te zwijgen. 

U zult begrijpen dat ik ook graag tekst en uitleg had gekregen dat er in 
Nederland al sinds 30 jaar een klimaat is met een hogere temperatuur en dat 
het niet zo is dat dit nog steeds stijgende is. 

Het sortiment wat wij als kwekers hierdoor kunnen kweken is sterk gewijzigd 
evenals de natuurlijke diversiteit. Het willen behouden van de oude natuur, 
passend bij ons voormalig klimaat, zal zinloos blijken en dient ook zeker niet de 
natuur zelf. Het is uitsluitend ideologie.  

 

Onderstaand plaatje van het RIVM geeft de verspreiding van NH3 en NOx 
naar de natuur weer.

 

Kronkel? 
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Op deze verbeelding stijgen zowel NH3 als NOx op van de bodem en slaan dan 
weer neer in onze natuur gebieden. 
Als ik echter een ballon zou vullen met NH3 (ammoniak) zou deze proberen de 
hemel te bereiken en de ballon met NOx zou als een pudding op de bodem 
uitzakken. NOx heeft het bijna drievoudige gewicht van NH3. 
Deze beide gassen hebben hierdoor toch totaal verschillende mogelijkheden 
van verspreiding? 
Logischerwijze zal NOx dicht bij de bron neerslaan. 
NH3 zal zijn weg naar boven zoeken en echt niet boven een natuur gebied 
denken, o ja, hier moet ik naar beneden. Dat NH3 uit de agrarische sector, in 
zijn vorm, gemeten kan worden in een natuur gebied lijkt mij dan ook fantasie. 
NH3 heeft een vrij korte verblijftijd in de lucht en zal ook in de vorm van natte 
depositie van vrijwel geen gevolgen hebben. Bedenk b.v. dat het slechts ca: 5% 
van de uren per jaar regent. 

Nog een uitleg (kronkel?) van het RIVM. 
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Op bovenstaand meetresultaat van het Drentse Aa gebied ziet men dat er een 
4 tal meetpunten zijn in dit gebied. Deze meetpunten zijn geplaatst in de 4 
verschillende natuurvormen van dit gebied. 
Ieder type natuur heeft zijn eigen natuurlijke productie van NH3 en deze eigen 
productie is sterk afhankelijk van de weers omstandigheden.  
Een nat gebied zal bij warmte minder meer ammoniak produceren dan andere 
typen natuur. 
U ziet in het meetresultaat dan ook zeer grote verschillen per gebied. 
In de zeer warme droge zomers van 2018 en 2019 was de concentratie in 
gebied 1 tot wel 40% hoger. 
De zomers van 2010 en 2011 waren ook warm maar bepaald niet droog, dit gaf 
een zeer veel hogere concentratie ammoniak in gebied 2. 
Overduidelijk is hiermee dat de hogere concentraties niets van doen hebben 
met van elders komende ammoniak.  
Men kan toch niet aannemen dat de van elders komende ammoniak een keuze 
maakt en het ene jaar denkt, ik ga nu naar gebied 1 en het andere jaar liever in 
gebied 2 zijn heil zoekt. 

Dit en het gegeven dat ammoniak als ‘licht’ gas in beginsel niet zal neerslaan 
maakt de uitspraak dat de hogere concentratie’s wat van doen hebben met de 
hogere verdamping uit mest pure onzin.  

Nu zowel bovenstaande en ook het rapport “Kwaliteit en trend zuurgraad 
ecosystemen, 2017 “, het welk ik van dhr. Rutte mocht ontvangen, op geen 
enkele wijze ook maar enige aanleiding geven dat ammoniak van onze 
agrarische bedrijven ook maar enige schade toebrengt aan onze natuur 
gebieden mag men toch enige herbezinning van de politiek verwachten. 

Ook betreffende het klimaat is het denk ik ook goed zich hierop nog eens nader 
te orienteren en een verklaring te zoeken voor het gegeven dat wij al 30 jaar 
te maken hebben met een niet stijgende temperatuur.  

In de recente tijd hebben wij vaker te maken gehad met lagere en hogere 
temperaturen. 

Onze vikingen vestigenden zich ca: 1000 jaar geleden op Groenland en hadden 
hier ruim 200 boeren bedrijven. In de jaren 1600 moesten zij deze verlaten 
omdat het er te koud was geworden en de ijskamp groeide. 
Momenteel is deze weer zodanig van omvang dat men er archeologies 
onderzoek gaande is naar deze nederzettingen. 
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Hannibal, een portugees veldheer, trok ruim 2000 jaar geleden ten strijde 
tegen Rome. 
Zijn tocht, met olifanten ging door de alpen. In de jaren 1600 nam hier de 
ijsmassa ook enorm toe en momenteel meent men met archelogisch 
onderzoek de route te hebben gevonden die hij door de alpen gebruikte. 
Men heeft resten gevonden van olifanten mest van ca: 2000 jaar geleden. 
Deze is door het smelten van het ijs weer bereikbaar geworden. 

Het is dan ook de vraag waarom dit smelten van het ijs nu zou stoppen. 
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Bovenstaand plaatje geeft wat de wetenschap ons in 1970 voor spiegelde 
betreffende de verwachten temperaturen in de toekomst. 

Dit was een tijd dat men zich nog baseerde op echte metingen en feiten en 
men geen gebruik maakte van bedenksels en modellen om te berekenen welke 
rampen ons te wachten staan. 

Hoop dat deze kronkels ons nog eens aan het denken zullen zetten en ons zal 
doen inzien dat wij onze voedsel productie niet moeten verkwanselen aan pure 
onzin. 

 

 

                                     Mei 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




