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Coolhembos is één van de grotere en best ontwikkelde elzenbroekbossen van Vlaan-

deren, een prioritair te beschermen Europees habitattype (91E0). Omdat het een 

referentiebeeld is voor dit bostype, werd Coolhembos in 1995 aangewezen als bos-

reservaat en ook opgenomen in de monitoring van onbeheerde bossen. De eerste 

gestandaardiseerde inventarisatie van kruiden, struiken en bomen dateert uit 2004 en 

de proefvlakken werden opnieuw opgemeten in 2014. In deze bijdrage bespreken we 

de veranderingen die zich tussen 2004 en 2014 hebben voltrokken. We baseren ons 

daarbij op inventarisaties in twee kernvlaktes van een halve hectare 

groot, één in het laagste deel van het gebied die we verder de ‘elzen-

kernvlakte’ noemen, en één die iets hoger ligt op de overgang van de 

depressie naar de omringende hogere delen (verder ‘eikenkernvlakte’ 

genoemd). In de meeste bosreservaten zetten we ook cirkelvormige 

proefvlakken uit, op systematische wijze verspreid over het bos. Niet 

zo in Coolhembos: het is immers nagenoeg onbegonnen werk om dit 

natte en sterk begreppelde bos te doorkruisen.

Coolhembos (78 ha) ligt grotendeels in een eivormige depressie in de 

met zand gevulde Vlaamse vallei op een hoogte van slechts enkele me-

ter boven de zeespiegel. Het gebied behoorde eeuwenlang tot de Sint-

Bernardusabdij in Hemiksem (zie bosreservatennieuws 6 p. 3) en werd 

vermoedelijk reeds in de middeleeuwen uitgeveend en in rabatten ge-

legd. Op het digitaal terreinmodel is het uitgebreide grachtenpatroon 

in het bos perfect zichtbaar. Tot enkele decennia geleden stond Cool-

hembos via de Vliet in verbinding met de Rupel en overstroomde het 

soms bij hoog tij met rivierwater. Na de overstroming van Ruisbroek 

(1976) werd in het kader van het Sigmaplan een stuw geplaatst op de 

Vliet, waardoor overstroming met rivierwater niet meer mogelijk was.

Om het grondwaterniveau in het bosreservaat op te volgen, werd in 2003 een peil-

buis geplaatst in de directe omgeving van de ‘elzenkernvlakte’. Tot 2004 werd deze 

manueel opgemeten, maar sinds 2005 registreert een ‘diver’ automatisch met korte 

intervallen de hoogte van het grondwater. Dit meetpunt is opgenomen in het WA-

TINA-meetnet van het INBO, dat overal in Vlaanderen de grondwaterstanden van 

grondwaterafhankelijke ecosystemen opvolgt. 
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Digitaal terreinmodel (© AGIV) van het 

bosreservaat Coolhembos. De oranje delen 

liggen het hoogst, de blauwe het laagst en 

de groene kleur geeft delen weer met een 

intermediaire hoogte.  

Een beeld van de eikenkernvlakte: de 

populieren zijn er massaal afgestorven; 

andere bomen, vooral zomereik nemen 

over (foto: Luc De Keersmaeker)

L. De Keersmaeker, A. Leyman, K. Vandekerk-
hove, P. Van de Kerckhove, P. De Becker

Coolhembos:  
Een referentie-
beeld voor  
elzenbroekbos  
en dat willen we

zo houden 
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De meetresultaten illustreren dat in het bos aan de waterhuishouding moest wor-

den gesleuteld. In de periode 2006-2008 steeg het hoogste grondwaterpeil duidelijk 

boven zijn normale waarde en stond het bos in de winter en het voorjaar maanden-

lang tot 20 cm onder water. Hierdoor dreigde het bos te veranderen in een open 

watervlakte. De oorzaak van de snelle peilverhoging was een smalle duiker in een 

dijk aan de noordoostelijke rand van het bos, die verstopt was geraakt zodat het wa-

ter sterk werd opgestuwd. De duiker in kwestie werd in 2009 vrijgemaakt zodat het 

winterpeil in 2010 terug ongeveer 20 cm lager stond, tot net boven het maaiveld. 

Na 2009 steeg het grondwaterpeil weer, wat er op kan wijzen dat de duiker weer 

aan het dichtslibben is. We bekijken in de rest van dit artikel hoe het bos de schom-

melingen van het waterpeil heeft doorstaan. 

Evolutie van de hoogte van het grondwater 

tot het maaiveld in Coolhembos, tussen 2003 

en 2016. Merk op dat het water van 2006 tot 

2008 in het winterhalfjaar tot 20 cm hoog 

boven het maaiveld stond, als gevolg van 

een verstopte afvoerbuis. In 2009 is dat euvel 

verholpen, maar sindsdien stijgt het waterpeil 

weer (gegevens: INBO-WATINA-databank). 

Deze betonnen buis regelt de waterafvoer 

voor het volledige bos en slibt regelmatig 

dicht door bladval. Hierdoor stijgt het 

waterpeil zeer snel en kan het bos maan-

denlang onder water staan.  
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  Ontwikkeling van de kruidlaag

Voor de inventarisatie van de kruidlaag delen we beide kernvlaktes verder op in 

proefvlakken van 10 x 10 m. Dit komt neer op 50 proefvlakken per kernvlakte, 100 in 

totaal. Een eerste vaststelling is dat het gemiddelde aantal soorten per proefvlakje 

van 100 m², is afgenomen in beide kernvlaktes (tabel 1). Soorten die kenmerkend zijn 

voor droogvallende oevers, zoals blaartrekkende boterbloem, zwart tandzaad, wa-

tertorkruid, sterrekroos en waterpeper zijn aanzienlijk minder waargenomen in 2014 

dan in 2004 (tabel 2). We zien echter ook een afname van soorten die een permanent 

hoge waterstand of zelfs open water verkiezen, zoals kroossoorten (voornamelijk 

dwergkroos), wolfspoot, hop,  moeraswalstro, bitterzoet en grote waterweegbree. 

Daar staat tegenover dat andere soorten die met hun voeten in het water staan, 

zoals waterviolier, moerasvaren en gele lis, flink zijn toegenomen (Tabel 2). Er lijkt 

dus meer aan de hand te zijn. Wellicht speelt ook de toegenomen overscherming 

door bomen en struiken een rol: de plantensoorten die afnemen zijn vaak eerder 

lichtminnend  (Tabel 1).

Elzenkernvlakte Eikenkernvlakte

2004 2014 2004 2014

Aantal soorten in de kruidlaag 34 30 21 18

Bedekking struiklaag (%) 11 44 23 25

Bedekking boomlaag (%) 62 78 54 71

Plantensoorten die afnemen

kroossoorten (-97), moeraswalstro (-41), bitterzoet (-39), watertorkruid (-34), 

pinksterbloem (-32), zwart tandzaad (-29), hop (-28), blaartrekkende boterbloem 

(-22), wijfjesvaren (-16), sterrekroos (-16), melkeppe (-11), wolfspoot (-11), drie-

nerfmuur (-10), grote waterweegbree (-9), aalbes (-8), smalle stekelvaren (-8) 

Plantensoorten die toenemen

Koningsvaren (+8), stijve zegge (+9), moerasvaren (+10), elzenzegge (+12), grote 

kattenstaart (+12), hoge cyperzegge (+18), waterviolier (+34), gele lis (+50)

Tabel 1. Gemiddeld aantal soorten in de 

kruidlaag van een 10 m x 10 m proefvlak 

Tabel 2. Plantensoorten die aanzienlijk 

afnemen of toenemen in de twee kernvlaktes 

tussen 2004 en 2014, met vermelding van het 

verschil in aantal proefvlakken op een totaal 

van 100 (50 per kernvlakte) 

Moerasvaren is een zeldzame kensoort van 

matig voedselrijke elzenbroeken. In Coolhem-

bos komt hij veel voor, en neemt duidelijk 

toe.(foto: Joost Reyniers) 
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Bij de soorten die in beide kernvlaktes vooruit gaan, zijn een aantal soorten zeggen 

en twee soorten varens: moerasvaren en koningsvaren. Moerasvaren is schaduwtole-

rant en het is een kenmerkende soort van elzenbroekbossen, maar kan ook in open 

moerassen groeien. Moerasvaren draagt bij tot de verlanding van open water en is 

dus een veenvormende soort. Koningsvaren was in 2004 enkel aanwezig in de eiken-

kernvlakte en nam daar ook flink toe, maar heeft zich sindsdien ook gevestigd in de 

elzenkernvlakte. De veranderingen in de eikenkernvlakte zijn erg duidelijk en wijzen 

in de richting van een geleidelijke vernatting van dit relatief hoger gelegen deel 

van Coolhembos (figuur 2). Faciesvormende zeggensoorten, zoals moeras- en oever-

zegge, nemen aanzienlijk in bedekking toe. Ze staan niet enkel langs de randen van 

de grachten maar beginnen nu ook de rabatten te overgroeien. Het aantal soorten 

pollenvormende zeggen (elzenzegge, hoge cyperzegge, stijve zegge, zompzegge) 

per proefvlak is eveneens flink toegenomen. 

In de elzenkernvlakte staat nog een derde varensoort die het vermelden waard is, 

maar die niet aanwezig is in de eikenkernvlakte: de eikvaren. Deze soort groeit op 

dood en levend hout en schijnt zich bijzonder in zijn sas te voelen in dit kletsnatte 

bos: +16 proefvlakken op een totaal van 50. Dankzij de hoge luchtvochtigheid heeft 

Coolhembos trouwens een ijzersterke reputatie inzake epifyten, vooral dan mossen 

en korstmossen (zie bosreservatennieuws 8: 12-13).  

 

Evolutie (2004-2014) van het aantal zeg-

gensoorten, moerasvaren en koningsvaren 

in de noordoostelijke kernvlakte van 

Coolhembos, opgedeeld in proefvlakken 

van 10 m x 10 m. De grijze banden geven 

het greppelpatroon weer. 
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Veranderingen in bosstructuur en –samenstelling

In beide kernvlaktes nemen stamtal, grondvlak én volume van de levende bomen 

af tussen 2004 en 2014 (Tabel 3), wat toch heel opmerkelijk is. De oorzaak voor de 

opvallende evolutie van grondvlak en levend volume ligt bij het afsterven van de 

resterende oude canadapopulieren en schietwilgen. Het globale stamtal nam dan 

weer af door de onderlinge concurrentie bij de generatie die klaarstaat om de fakkel 

over te nemen. Bij de bomen en struiken die meerstammig zijn omdat ze vroeger als 

hakhout werden beheerd, is er bovendien een afname van het aantal levende telgen 

per individu (tabel 3).

De sterfte onder de wilgen en populieren is wellicht gedeeltelijk een gevolg van de 

ouderdom van de bomen, maar de hoge waterstanden tussen 2006 en 2009 zullen 

ongetwijfeld ook een rol gespeeld hebben. Het resultaat is een duidelijke toename 

van het volume dood hout, vooral van de liggende fractie (Tabel 3). Windworpen 

hebben we niet zo veel gezien, maar de wilgen en populieren die rechtop zijn afge-

storven vallen snel om, omdat het zachte hout van deze soorten snel verteert. 

Dit verklaart ook waarom de totale bovengrondse biomassa in beide kernvlaktes 

nauwelijks veranderd is (en dus geen ‘groei’ vertoont). Het dode hout van wilg en 

populier is immers even snel afgebroken dan dat andere, trager groeiende soorten 

kunnen bijgroeien. Als we de populieren en wilgen uit de eindrekening halen, dan 

bekomen we gemiddelde netto aanwascijfers van 3,6 en 3,8 m³/ha per jaar. Ook daar 

zit nog een stuk sterfte en houtafbraak in, want matig voedselrijke broekbossen 

als deze kunnen gemakkelijk ‘bruto’ aanwassen van 8-10 m³/ha halen. De huidige 

cijfers lijken erop te wijzen dat het bos al naar een ‘natuurlijke steady state’ aan het 

evolueren is. We mogen echter het tijdelijke effect van de massale sterfte van de po-

pulieren en wilgen (door een verstoorde waterhuishouding) hierbij niet uit het oog 

verliezen. De verwachtingen zijn dat, bij een normale natuurlijke grondwaterstand, 

de voorraadpeilen nog sterk kunnen toenemen vooraleer hier een dynamisch even-

wicht wordt bereikt.   

Elzenkernvlakte Eikenkernvlakte

2004 2014 2004 2014

Levende bomen

Stamtal (1/ha) 860 734 1066 960

Grondvlak (m2/ha) 34,5 32,4 23,9 22,6

Volume (m3/ha) 296 262 226 214

Telgen per individu 1,4 1,3 1,4 1,3

Dood hout volume

Liggend (m3/ha) 43 69 30 53

Staand (m3/ha) 27 31 34 36

Totaal (m3/ha) 70 100 64 89

 

De evolutie van het aantal telgen (= individuele boompjes + staken op de hakhoutsto-

ven) per diameterklasse illustreert dat vooral dunne telgen in aantal afnemen (figuur 

4). Dit is vooral in de eikenkernvlakte opvallend – in de elzenkernvlakte vestigt zich 

al weer een nieuwe generatie van vooral zwarte elzen en grauwe abelen. De afname 

van het aantal telgen in de kleine diameterklassen is slechts gedeeltelijk het resultaat 

van doorgroei naar grotere klassen: ook sterfte speelt een belangrijke rol. 

Tabel 3. Evolutie van stamtal, grondvlak en 

volume van de levende bomen en van de 

staande en liggende fracties van het dood 

hout in de kernvlaktes van Coolhembos 
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De vestiging van grauwe abelen in de zeer natte elzenkernvlakte is opmerkelijk en 

enigszins onverwacht. Ze komen vermoedelijk voort van wortelopslag van enkele 

volwassen bomen in de buurt. Wordt dit de opvolger van de cultuurpopulieren en 

schietwilgen die zijn afgestorven? In de eikenkernvlakte kunnen zomereik en ber-

ken (voornamelijk zachte berk) zich goed handhaven: ze nemen in 10 jaar tijd 5 tot 

15 cm toe in diameter. Blijkbaar zijn de omstandigheden op de rabatten voorlopig 

niet te nat voor deze soorten. Lijsterbes neemt daarentegen af, niet enkel interne 

concurrentie tussen opgroeiende struiken, of te natte voeten speelt hier een rol, 

maar bij deze soort werd ook opvallend veel vraatschade waargenomen. Wellicht is 

dit relatief droge deel van Coolhembos een favoriet toevluchtsoord voor reeën bij 

hoge waterstanden.

Zaailingen en verjonging

We tellen in de 50 deelproefvlakjes van elke kernvlakte ook de zaailingen en verjon-

ging van houtige soorten, zodat we een nauwkeurig beeld krijgen van de evolutie 

van de natuurlijke verjonging in het onbeheerde bos. Globaal genomen neemt het 

aantal zaailingen en verjonging toe, en dit zowel in de eikenkernvlakte als in de 

elzenkernvlakte (tabel 4). Vooral zwarte els neemt sterk toe op beide plaatsen, met 

name in de klasse met hoogte van 0-30 cm. We moeten hier wel de kanttekening bij 

plaatsen dat het aantal zaailingen in de kleinste klasse, vaak sterk kan variëren van 

jaar tot jaar. In de elzenkernvlakte neemt ook de verjonging van zwarte els met een 

hoogte van meer dan 2 m aanzienlijk toe. De tussenliggende klassen nemen af – mo-

gelijk een klassiek patroon van opeenvolgende generaties.

Soorten die in mindere mate toenemen, zijn wilgen (zowel breedbladige als smal-

bladige soorten), sporkehout en grauwe abeel. Van zomereik, zachte berk en Ameri-

kaanse vogelkers werd minder verjonging waargenomen in 2014 dan in 2004.   

Veranderingen in de diameterklassen van 

struiken en bomen, met de aandelen van 

de belangrijkste soorten, in de twee kern-

vlaktes van Coolhembos



1616

Tabel 4. Vergelijking van de aantallen 

zaailingen en verjonging op de twee inventa-

risatietijdstippen (2004 en 2014), in de twee 

kernvlakten in Coolhembos

ELZENKERNVLAKTE

Soort Totalen Verschillen per hoogteklasse (cm)

2004 2014 0 - 30 30 - 50 50 - 200 > 200

Zwarte els 7302 10772 3832 -124 -752 514

Es 1082 1018 -138 154 -108 28

Grauwe abeel 570 1248 202 272 42 162

Zomereik 1150 220 -934 12 -6 -2

Wilg (smalbl.) 104 696 472 122 -4 2

Sporkehout 108 358 148 40 0 62

Wilg (breedbl.) 32 346 26 30 26 232

Gelderse roos 172 120 -48 14 -18 0

Overige 114 284 182 4 -20 4

Totaal 10636 15062 3740 524 -840 1002

EIKENKERNVLAKTE

Soort Totalen Verschillen per hoogteklasse (cm)

2004 2014 0 - 30 30 - 50 50 - 200 > 200

Lijsterbes 5318 6088 626 468 168 -492

Zwarte els 976 2528 1604 -20 -30 -2

Zomereik 1826 962 -822 4 -4 -42

Sporkehout 668 1950 356 490 388 48

Zachte berk 474 196 -180 10 -36 -72

Am. vogelkers 166 84 -110 16 12 0

Overige 200 124 -118 28 8 6

Totaal 9628 11932 1356 996 506 -554

Conclusies

De resultaten van de monitoring tonen aan dat het bos tussen 2004 en 2014 aanzien-

lijk donkerder is geworden. Hierdoor zijn lichtminnende kruiden – waaronder heel 

wat plantensoorten van oevers en natte ruigten – achteruit gegaan. We mogen hier 

niet uit besluiten dat het bos droger is geworden, wel integendeel. Veenvormende 

plantensoorten die een sleutelrol spelen in de verlanding van de grachten, zoals di-

verse soorten zeggen en moerasvaren, namen toe. De geleidelijke opvulling van het 

historische grachtenpatroon, door bladval en door veenvormende plantensoorten, 

kan ervoor zorgen dat het grondwaterpeil in de zomer minder diep wegzakt dan 

voorheen. Dit is voor de ontwikkeling van het elzenbroekbos een gunstige evolutie 

en de respons van zwarte els, vooral centraal in het bos (‘elzenkernvlakte’), schijnt 

dit bevestigen.   
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Boven: fotopaar genomen op dezelfde 

plaats in 2004 en 2014 in de elzenkern-

vlakte. Lichtminnende ruigtekruiden lijken 

afgenomen, moerasvaren (in de achter-

grond) neemt duidelijk toe.

Onder: fotopaar van de eikenkernvlakte.

Zowat alle resterende populieren in dit 

proefvlak zijn ondertussen afgestorven 

en omgevallen. Moeras- en oeverzegge 

en Gele lis (op de achtergrond) nemen 

duidelijk toe.

Een plotse stijging van het winterpeil, door verstopping van de duiker in het noor-

den van Coolhem, is ongunstig voor de ontwikkeling van elzenbroekbos: langdurige 

overstromingen kunnen voor een plotse bossterfte zorgen. Mogelijk heeft dit de 

doodsteek gegeven aan de oude wilgen en populieren die op een periode van 10 

jaar tijd allemaal zijn afgestorven. Voor het behoud en de ontwikkeling van het el-

zenbroekbos streven we dus naar een geleidelijke evolutie van het grondwaterpeil 

in de richting van het natuurlijke grondwaterpeil voor elzenbroekbossen, zonder 

langdurige overstromingen in de winter en het voorjaar. Om dit laatste te voor-

komen, zou de duiker in het noorden van het bos best worden vervangen door 

een open afvoer, zodat het waterpeil uitsluitend geregeld wordt door de regelbare 

stuw, die daar nu reeds aanwezig is.




