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Bosbranden 
 op wereldwijde schaal

Het jaar 2017 is wat bosbranden betreft de boeken ingegaan als een gitzwart jaar. 
Portugal werd het hardst getroffen, maar ook in de Verenigde Staten, Spanje, Italië 
en de Balkan woedden vorig jaar meer branden dan normaal, met doden en veel 
schade tot gevolg. Een onderzoeksteam op de Vrije Universiteit bestudeert dit 
soort bosbranden op wereldwijde schaal. Met behulp van satellietdata pogen zij 
branden in kaart te brengen en de ruimtelijke en temporele patronen te begrijpen. 
Zo hopen de onderzoekers de rol van de mens, het klimaat en andere factoren in 
het ontstaan van branden beter te duiden en hun uitstoot te bepalen.

Brand in Canadees 
bos.
Foto: Randi Jandt
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	 >	In	Nederland	horen	we	vooral	via	de	
media	over	bosbranden	en	dan	in	het	bijzon-
der	als	het	branden	zijn	in	gebieden	waar	veel	
mensen	wonen.	Zo	was	het	Canadese	Fort	
McMurray	in	2016	veelvuldig	in	het	nieuws	en	
afgelopen	jaar	het	Middellandse	Zeegebied.	
Door	een	combinatie	van	hittegolven,	harde	
wind,	een	ontstekingsbron	en	slecht	bosbe-
heer	in	gebieden	met	bijvoorbeeld	veel	
extreem	brandbare	Eucalyptus	plantages	kan	
een	bosrijk	gebied	in	een	hel	veranderen.	De	
meeste	slachtoffers,	meer	dan	100,	vielen	
vorig	jaar	in	Portugal,	vaak	mensen	die	bij	
het	vluchten	met	hun	auto	een	vuurzee	in	
reden	terwijl	achtergebleven	huizen	veelal	
intact	bleven.	

 Bliksem / De	meest	gestelde	vraag	bij	dit	
soort	branden	is	of	ze	door	klimaatverande-
ring	komen.	Een	relevante	vraag,	zeker	aange-
zien	de	hittegolf	tijdens	de	bosbranden	die	
vorig	jaar	in	Portugal	woedden	direct	verband	
hield	met	orkaan	Ophelia	–	een	opmerkelijke	
orkaan	waarvan	er	in	een	warmere	wereld	
meer	zullen	voorkomen.	Daarnaast	zijn	de	
gebieden	waar	de	branden	voorkomen	de	
afgelopen	eeuw	ongeveer	twee	graden	opge-

warmd	waardoor	de	vegetatie	droger	gewor-
den	kan	zijn.	Bij	de	grootste	brand	van	Cali-
fornië	van	afgelopen	december	speelde	dit	
waarschijnlijk	ook	een	rol,	terwijl	het	brand-
seizoen	in	de	winter	normaal	gesproken	min-
der	intensief	is.
Toch	is	bosbeheer	voorlopig	een	belangrijker	
factor,	iets	dat	gelukkig	mogelijkheden	
schept	bij	het	voorkómen	of	beperken	van	
bosbranden.	Door	brandbare	boomsoorten	
zoals	Eucalyptus	en	sparren	te	vervangen	
door	veel	minder	brandbaar	loofbos,	is	een	
hoop	ellende	te	voorkomen.	Hoewel	bliksem	
een	ontstekingsbron	kan	zijn,	worden	de	
meeste	branden	nog	steeds	door	de	mens	aan-
gestoken.	Het	is,	op	basis	van	de	satellietgege-
vens	over	branden	die	nu	zo’n	twintig	jaar	
bestrijken,	niet	te	zeggen	dat	er	een	toename	
is	in	de	branden	in	het	Middellandse	Zeege-
bied.
Dat	ligt	anders	bij	de	bossen	in	boreale	gebie-
den	waar	de	mens	uiteraard	een	veel	minder	

Verbrand bos in Canada waar na afloop metingen 
worden gedaan om te bepalen hoeveel biomassa 
verloren is gegaan. 
Foto: Sander Veraverbeke

Experimentele brand in Kruger Nationaal Park, 
Zuid-Afrika, met linksboven de drone die de 
samenstelling van de rookpluim meet. 
Foto: Roland Vernooij

belangrijke	factor	is,	hoewel	je	ook	daar	meer	
branden	ziet	in	de	buurt	van	wegen.	Sander	
Veraverbeke,	universitair	docent	op	de	VU,	
publiceerde	in	2016	in	Nature	Climate	Chan-
ge	dat	de	toename	van	het	aantal	branden	in	
Noord-Amerika	deels	kan	worden	toegeschre-
ven	aan	een	toename	van	het	aantal	ontste-
kingen	door	bliksem,	iets	wat	verband	houdt	
met	een	warmere	wereld.	Overigens	is	het	
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goed	om	te	beseffen	dat	deze	branden	onlos-
makelijk	verbonden	zijn	met	de	ontwikkeling	
van	het	boreale	bos,	doordat	zij	zorgen	voor	
regeneratie	en	diversiteit.	
Ook	branden	en	savannes	zijn	onlosmakelijk	
met	elkaar	verbonden.	Sterker	nog,	zonder	
branden	zouden	de	meeste	savannes	dicht-
groeien	en	veranderen	in	bos.	Veel	savannes	
branden	om	de	paar	jaar	af	waarbij	alleen	het	
gras	verbrandt,	de	bomen	hebben	veelal	een	
dikke	bast	die	hen	beschermt	tegen	de	hoge	
temperaturen.	Het	overgrote	deel	van	het	
totale	gebied	dat	wereldwijd	ieder	jaar	ver-
brandt	(meer	dan	het	totale	oppervlak	van	
India!)	ligt	dan	ook	in	de	savannes.	Aangezien	
de	savannes	zo	dominant	zijn	in	de	statistie-
ken	over	branden	en	omdat,	vooral	in	Zuid-
Amerika	en	Afrika,	die	savannes	in	hoog	
tempo	worden	omgezet	in	landbouwgrond,	
neemt	wereldwijd	het	aantal	branden	juist	af,	
zoals	het	werk	van	Niels	Andela,	voormalig	
PhD-student	aan	de	VU,	vorig	jaar	in	Science	
liet	zien.

 Ruimtelijke resolutie / Naast	het	
bestuderen	van	dit	soort	patronen	en	trends	
is	het	berekenen	van	de	uitstoot	van	branden	
een	hoofdthema	van	het	‘firelab’	op	de	VU.	
Het	firelab,	bestaande	uit	de	groep	van	hoog-
leraar	Guido	van	der	Werf	en	Sander	Veraver-
beke,	werkt	nauw	samen	met	o.a.	VU	ecoloog	
en	hoogleraar	Hans	Cornelissen.	De	Global	
Fire	Emissions	Database	die	door	Van	der	

Werf	is	ontwikkeld,	wordt	tegenwoordig	meer	
dan	300	keer	per	jaar	geciteerd.	De	gegevens	
uit	de	database	zijn	voornamelijk	afkomstig	
van	satellietdata	en	modelstudies	en	worden	
gebruikt	door	verschillende	wetenschapsvel-
den	om	bijvoorbeeld	klimaatmodellen	te	
draaien,	en	om	uitstootgegevens	van	verschil-
lende	landen	te	bepalen.	Er	wordt	nauw	
samengewerkt	met	collega’s	bij	ruimtevaar-
torganisaties	NASA	en	ESA,	en	ook	wordt	er	
veldwerk	in	de	tropen	gedaan	in	samenwer-
king	met	lokale	partners.
Wereldwijd	zijn	branden	de	belangrijkste	
bron	van	roet	en	koolmonoxide,	maar	uiter-
aard	komen	er	ook	broeikasgassen	vrij.	In	het	
algemeen	kan	de	CO

2
-uitstoot	van	een	brand	

niet	vergeleken	worden	met	de	uitstoot	van	
fossiele	brandstoffen,	omdat	de	CO

2
-uitstoot	

van	branden	wordt	gecompenseerd	als	gras	of	
bos	na	een	brand	weer	aangroeit.	Op	dit	
moment	wordt	er	door	PhD-student	Dave	van	
Wees	hard	gewerkt	om	de	ruimtelijke	resolu-
tie	van	de	database	op	gelijke	schaal	te	krij-
gen	met	de	satellietdata:	van	de	huidige	25	bij	
25	kilometer	naar	500	naar	500	meter,	ofte-
wel	een	factor	2500	meer	detail.
Hoewel	de	CO

2
-uitstoot	van	branden	dus	min-

der	relevant	is	voor	klimaatverandering	(ten-
zij	branden	gebruikt	worden	bij	ontbossing	
en	het	ontginnen	van	veengronden),	zijn	er	
wel	verschillende	projecten	gestart	om	de	uit-
stoot	van	methaan	en	lachgas	bij	branden	te	
verminderen.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	de	

Metingen van de hoeveelheid organisch 
materiaal die bij een brand in Canadese 
bossen verloren gaat.
Foto: Sander Veraverbeke

Brand in de Braziliaanse savanne, deze branden 
worden voor landschapsmanagement en 
wetenschappelijk onderzoek aangestoken. 
Foto: Roland Vernooij

savannes	vroeg	in	het	droge	seizoen	af	te	
branden	in	plaats	van	laat	in	het	seizoen.	Het	
idee	is	dat	de	branden	dan	minder	destructief	
zijn	en	dat	er	in	het	verbrande	gebied	ook	
veel	plekken	zijn	die	niet	gebrand	hebben.	
Hierdoor	ontstaan	een	soort	van	brandgan-
gen	die	voorkomen	dat	het	hele	gebied	alsnog	
in	de	fik	vliegt,	mocht	een	brand	laat	in	het	
droge	seizoen	ontstaan	als	de	vegetatie	nog	
meer	uitgedroogd	is.	In	Australië	zijn	er	al	
elektriciteitsmaatschappijen	die	op	deze	
manier	hun	CO

2
-uitstoot	compenseren.	

Naarmate	het	koolstofbudget	waarmee	de	
opwarming	van	de	aarde	onder	de	twee	gra-
den	kan	blijven	opraakt,	zal	negatieve	emissie	
belangrijker	worden	en	zal	er	meer	aandacht	
komen	voor	dit	soort	maatregelen.	Ongewis	is	
nog	hoeveel	effect	dit	zal	hebben,	en	dit	is	
onderwerp	van	verder	onderzoek.	Zo	is	pro-
motieonderzoek	van	Roland	Vernooij	erop	
gericht	om	beter	te	begrijpen	hoe	brandma-
nagement	in	savannes	tot	het	verminderen	
van	uitstoot	kan	leiden.	

Guido van der Werf
guido.vander.werf@vu.nl 
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Brand in Canadees bos. 
Foto: Randi Jandt


