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Het bosreservaat Bos Ter Rijst is gelegen in Pepingen (Vlaams-Brabant, niet te ver-

warren met het gelijknamige bos in de Vlaamse Ardennen). Het was op het moment 

van de aanwijzing als bosreservaat in 1996 zowat 28,5 ha groot. Ondertussen is daar 

in 2012 nog een goede 20 ha bijgekomen, zodat het reservaat nu bijna 49 ha groot 

is. Het is een zeer gevarieerd, structuurrijk bos. De kruidlaag is zeer volledig en een 

typisch voorbeeld van het ‘Atlantisch eikenmengbos met wilde hyacint’, met uiter-

aard veel wilde hyacint, maar ook veel bosanemoon, gele dovenetel, wijfjesvaren en 

zeldzaamheden als schedegeelster, lenteklokje en spekwortel.

In de boomlaag vinden we gemengde bestanden van eik, beuk, grauwe abeel, gewo-

ne es, tamme kastanje , gewone esdoorn en enkele Amerikaanse eiken. Eén bestand 

bestaat uit cultuurpopulier, en er is ook een vrij grote verjongingsaanplant aanwezig 

van beuk uit 1982.

In 2005 werd de intensieve monitoring hier opgestart. Het oorspronkelijke reservaat, 

en een stuk van de uitbreiding (die toen al aangekocht was) werden toen opgeme-

ten, een totaal van 35,5 ha. Er werd een kernvlakte van 70x140 m opgemeten, en een 

grid van 50 steekproefcirkels. Vorig jaar werd diezelfde zone opnieuw opgemeten. 

Sinds 20 jaar kent het oorspronkelijke bosreservaat een nulbeheer, maar ook daar-

voor was er al weinig beheer: enkel de jonge aanplant van beuk werd voordien nog 

eens gezuiverd, maar evolueert sindsdien ook spontaan. In de eerste uitbreiding 

die mee was opgenomen in de eerste monitoringronde werd in 2000, vlak voor de 

aankoop, nog een dunning uitgevoerd in de eiken en Amerikaanse eiken. Sindsdien 

werd ook in deze zone niet meer ingegrepen.
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Links: een sfeerbeeld van het bosreservaat 

Bos Ter Rijst: zeer structuurrijk bos met veel 

dood hout. (foto: Peter Van de Kerckhove).

Rechts: een zicht op één van de jonge 

beukenbestanden, waar door zelfdunning 

heel wat boompjes zijn afgestorven. (foto: 

Peter Van de Kerckhove).
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monitoringopname  
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Meer levend en dood hout, kleine verschuivingen in de boomlaag

In onderstaande tabellen en figuren geven we de evolutie weer van een aantal pa-

rameters rond bosstructuur en –samenstelling, op basis van de steekproefcirkelge-

gevens. Een opvallend cijfer hierbij is de grote hoeveelheid dood hout die we in het 

reservaat terugvinden: gemiddeld ruim 43 m³/ha. Dat is naar Vlaamse maatstaven 

een hoog cijfer, maar ligt toch in de lijn van de verwachtingen. Tien jaar geleden was 

er ook al vrij veel dood hout aanwezig (ca 30 m³/ha), en de netto toename bedraagt 

dus ongeveer 1.3 m³/ha per jaar. Dat is een gemiddeld, normaal cijfer voor een bos 

met een grote levende voorraad, zoals hier. Ook de mortaliteit ligt niet uitzonderlijk 

hoog. In onbeheerde bossen sterft op 10 jaar tijd ongeveer 1/10 van de populatie 

door natuurlijke processen (windval, concurrentie, ziekte,…). In Bos Ter Rijst lagen 

de sterftecijfers voor de dominante boomsoorten in dezelfde grootte-orde (11.3%). 

Enkel in de jonge beukenaanplanten was er opvallend meer sterfte (ongeveer 28%), 

maar ook dat is normaal: deze beukjes zijn indertijd in dicht plantverband aange-

plant, zijn nu ongeveer 30 jaar oud, en concurreren mekaar weg. Een natuurlijke 

stamtalreductie van ca. 1500 naar 1000 boompjes per ha op 10 jaar tijd is daarbij niet 

uitzonderlijk.

Tabel 1:  Stamtal (N), Grondvlak (G) en 

Volume (V) voor de verschillende boom-

soorten en het dood hout in het bosreser-

vaat Bos Ter Rijst in de twee opnamejaren 

(minimumdiameter voor opname: 5 cm)

2005 2015

Soort N G V N G V

Amerikaanse eik 13 0,9 13,7 11 1,3 21,0

Beuk 274 4,5 59,0 199 5,2 69,8

Es (gewone) 44 3,8 64,8 41 4,4 77,2

Esdoorn (gewone) 165 4,0 32,2 154 4,9 44,0

Grauwe abeel 11 1,8 24,1 8 1,8 24,7

Populier species 23 6,8 98,5 22 8,0 119,8

Tamme kastanje 63 4,9 51,5 53 5,5 63,3

Ruwe berk 16 1,3 14,6 9 1,1 13,0

Zomereik 51 7,1 112,3 40 7,3 118,2

Overige 84 0,9 6,1 69 0,8 6,1

Dood Liggend 15,5 24,5

Dood Staand 41 1,5 14,0 63 1,9 19,0

Totaal levend 744 35,9 476,8 606 40,3 557,2

Totaal dood 29,6 43,5

Totaal bovengrondse biomassa 506.4 600.7

Op 10 jaar tijd is de netto totale houtvoorraad (levend en dood samen) in het bosre-

servaat toegenomen met ruim 90 m³/ha. Dat is zeer behoorlijk, en ligt ook in de lijn 

van de andere bosreservaten op rijkere leembodems. Deze hoge netto toename wijst 

er op dat het bos nog volop in de ‘aggradatie’- of ‘bijgroei’-fase zit, en dus nog niet 

in de verouderings- of aftakelingsfase. Het bos heeft zijn natuurlijke evenwichtspunt, 

waarbij aangroei en sterfte mekaar in evenwicht houden, duidelijk nog niet bereikt.

Als we naar de individuele boomsoorten kijken, dan stellen we weinig grote verschui-

vingen vast. Het aandeel van zomereik neemt wat af (-2.5%) ten gunste van populier, 

es, tamme kastanje en gewone esdoorn, maar de verschuivingen zijn vrij klein. 
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Deze gemiddelde cijfers maskeren wel een aantal evoluties, die we beter kunnen 

afleiden uit de vergelijking van de vroegere en huidige diameterverdeling. Wat daar 

vooral opvalt is de sterke afname van beuk in de kleine diameters, maar dat hadden 

we al verklaard: dat is de stamtalreductie in de jonge aanplanten die zich doorzet, 

terwijl in de diameters tussen 20 en 35 cm het stamtal van beuk duidelijk toeneemt: 

de beukjes die overleven groeien in naar de hogere dikteklassen. In de grotere di-

ameterklassen zijn er geen grote veranderingen: een aantal bomen groeit door 

naar een grotere diameterklasse, waardoor je een typisch golvend patroon krijgt. 

Eén trend is wel opvallend en verdient onze aandacht: het aandeel kleine esdoorns 

neemt opvallend sterk af, en vertaalt zich niet volledig in grotere aantallen in de gro-

tere diameters. En dit terwijl nochtans het aandeel van esdoorn in de houtvoorraad 

toch duidelijk toeneemt. Met andere woorden, de zwaardere esdoorns doen het vrij 

goed, maar er lijkt iets te gebeuren in de kleinere klassen. Er zijn immers beduidend 

minder jonge esdoorns nu dan 10 jaar geleden. Is dat gewoon omdat het bos ‘vol’ 

aan het lopen is, en er dus geen ruimte meer is voor nieuwe ingroei ? Of is er meer 

aan de hand ?

Dit fotopaar (met 10 jaar tussen) illustreert 

treffend de veranderingen in het bos: de 

dode eik centraal op de foto is ondertussen 

omgevallen;  andere dode eiken en 

beuken hangen en liggen er nog altijd, 

zelfs de beuken’snag’ staat nog overeind 

maar is wat afgebrokkeld; de jonge 

esdoorns lijken nauwelijks gegroeid, en in 

de kruidlaag is bosanemoon hier duidelijk 

toegenomen (zie ook het artikel over de 

kruidlaag in Bos Ter Rijst) (foto’s: Peter Van 

de Kerckhove).

De boomsoorten-

samenstelling (naar 

houtvolume) is op 

10 jaar tijd in het 

bosreservaat niet 

zoveel veranderd. 

(gegevens op basis 

van de 

steekproefcirkels)
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Via de gekoppelde waarnemingen kunnen we ons ook een idee vormen van de 

diameterbijgroei van de individuele bomen. Daar zien we dat de gemiddelde jaar-

ringbreedte bij gewone esdoorn heel laag ligt, rond 1 mm. Bij tamme kastanje, es en 

zelfs bij eik liggen die gemiddelden hoger (1,6 en 1,4 resp. 1,3 mm). Bij de kleinste 

esdoorns is er nog nauwelijks diktegroei vast te stellen, met een gemiddelde jaar-

ringbreedte van minder dan 0.7 mm. Enkel de beukjes in klasse 5-10 cm deden het 

nog slechter, maar van beuk is gekend dat ze soms decennialang onderdrukt kunnen 

staan en daarbij nauwelijks bijgroeien. De beuken boven 15 cm diameter (in 2005) 

maken daarentegen groeiringen van 2,5 tot 3 mm per jaar. Zelfs de heel zware beu-

ken (>100 cm diameter in 2005) maken nog steeds groeiringen van gemiddeld 2,6 

mm per jaar. Ze worden enkel overtroffen door de abelen en populieren die gemid-

deld 3.3 en 3.5 mm bijgroeien. Dat is voor populieren eigenlijk niet zo veel, en het 

valt op dat een aantal cultuurpopulieren er toch niet al te florissant bij staan. Uit de 

volinventaris van het zwaar dood hout blijkt trouwens dat er minstens 23 populieren 

zijn afgestorven de afgelopen 10 jaar. Maar terug naar de esdoorns: waarom zouden 

die jongere bomen zo weinig bijgegroeid zijn ? Jonge esdoorns in goede conditie 

kennen normaal gezien net een snelle groei. Ook in andere bosreservaten (Ever-

zwijnbad, Wijnendale,…) zet de ‘invasie’ door gewone esdoorn die we op basis van 

de eerste inventaris verwachtten, zich niet door. Het is voorlopig onduidelijk waar 

de verklaring hier ligt: is er sprake van klimaatstress (esdoorn is een soort die een 

koel klimaat prefereert), spelen ziektes als esdoornkanker een rol, of is er gewoon 

teveel concurrentie in de onderetage ?

Een bos vol verjonging

Op dit laatste punt gaan we nog even verder in. Wat we op zicht konden vaststellen 

vertaalt zich ook in de cijfers: de onderetage in Bos Ter Rijst is de laatste 10 jaar ‘vol-

gelopen’ met verjonging, vooral van gewone es en gewone esdoorn, maar ook van 

beuk, grauwe abeel (wortelopslag) en tamme kastanje: de dichtheid aan gevestigde 

Veranderingen in 

stamtal tussen 2005 en 

2015 (op basis van de 

steekproefcirkels): er 

is een sterke afname 

in de kleine beukjes, 

vooral door natuurlijke 

dunning in de jonge 

aanplanten, maar ook 

jonge esdoorns komen 

duidelijk minder voor 

dan tien jaar geleden.
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verjonging (dus zaailingen niet meegerekend) is meer dan vertienvoudigd. In de klei-

nere hoogteklassen zijn die cijfers wel heel volatiel, maar ook in de categorie 50-200 

cm is het aantal met een factor 10 toegenomen en dat is wel opmerkelijk. Bij de 

hoogste boompjes is de tendens dan weer negatief: een deel zal al zijn doorgegroeid 

naar de kleinste diameterklasse in de boomlaag (5cm en meer), maar bij esdoorn, en 

zeker bij es is hier meer aan de hand. De sterke terugval bij es (van 28 naar 1 per ha) 

is ongetwijfeld te linken aan de essenziekte, die ook in dit reservaat lelijk huis houdt, 

zeker onder de jonge boompjes. Bij de volwassen bomen zet deze trend zich nog niet 

direct door: de mortaliteit bij de oudere essen ligt voorlopig nog onder de 10%. 

En in de kernvlakte ?!

De resultaten die we tot nu toe beschreven gelden voor de steekproefcirkels. Die zijn 

systematisch over het reservaat verdeeld en geven een globaal beeld voor het hele 

bos. De kernvlakte is specifiek gekozen in één van de best ontwikkelde, structuurrijke 

gemengde bosbestanden van het reservaat, en geeft nog beter aan in welke richting 

een natuurlijk bos van dit type evolueert. Dat merk je ook in de resultaten voor die 

kernvlakte die hieronder worden weergegeven.

Verjonging 2005 Verjonging 2015 Verschil
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Beuk 13 0 19 31 585 104 0 689 572 104 -19 657

Gewone es 365 25 28 418 5947 1385 1 7333 5582 1360 -27 6915

Esdoorn 176 9 79 264 1613 355 50 2018 1437 346 -29 1754

Grauwe abeel 0 3 3 6 303 253 0 556 303 250 -3 550

Tamme kastanje 0 3 3 6 493 37 2 532 493 34 -1 525

Zomereik 88 3 0 91 167 3 0 170 79 0 0 79

Totaal 905 223 305 1434 9300 2219 77 11596 8395 1996 -228 10162

2005 2015

Soort N G V N G V

Beuk 6 5 110,7 6 5,08 112,0

Es (gewone) 6 1,4 26,5 7 1,49 28,9

Esdoorn (gewone) 189 2,1 13,8 178 2,55 18,9

Grauwe abeel 4 1,3 17,2 4 1,50 21,3

Tamme kastanje 130 5,1 43,3 108 5,70 60,0

Zomereik 104 22,0 354,4 93 22,45 376,2

Overige 41 0,3 1,4 21 0,2 1,4

Totaal (levend) 479 36,83 567,2 417 38,99 618,7

Dood staand 74 2 22,5 60 1,47 17,5

Dood liggend 19,0 0 0 47,1

553 38,8 608,7 477 40,46 683,30

Tabel 2: Gevestigde verjonging in 2005 

en 2015 (gemiddeld aantal/ha) in de 

steekproefcirkels

Tabel 3: Boomsoortensamenstelling 

(N=stamtal, G=grondvlak; V=volume per 

ha) voor de kernvlakte van Bos Ter Rijst.



27

2005 2015

Soort N G V N G V

Beuk 6 5 110,7 6 5,08 112,0

Es (gewone) 6 1,4 26,5 7 1,49 28,9

Esdoorn (gewone) 189 2,1 13,8 178 2,55 18,9

Grauwe abeel 4 1,3 17,2 4 1,50 21,3

Tamme kastanje 130 5,1 43,3 108 5,70 60,0

Zomereik 104 22,0 354,4 93 22,45 376,2

Overige 41 0,3 1,4 21 0,2 1,4

Totaal (levend) 479 36,83 567,2 417 38,99 618,7

Dood staand 74 2 22,5 60 1,47 17,5

Dood liggend 19,0 0 0 47,1

553 38,8 608,7 477 40,46 683,30

In de boomlaag vinden we grotendeels dezelfde boomsoorten terug, met uitzon-

dering van cultuurpopulier. Ook de jonge beukenaanplanten ontbreken: het aan-

deel beuk is hier meer dan gemiddeld (ca 18%), maar komt voort van nauwelijks 6 

zeer dikke bomen, die centraal in de kernvlakte staan. Het aandeel van zomereik is 

dan weer veel hoger dan gemiddeld over het gehele reservaat.

Wat opvalt is dat de bovengrondse biomassa, zowel levend als dood, hier een pak 

hoger ligt: zowat 100 m³/ha meer. We zitten dus al dichter bij het ecologische even-

wichtspunt, maar hebben dit punt zeker nog niet bereikt: ook hier neemt de totale 

biomassa nog altijd fors toe. Er is nog steeds een netto biomassatoename (levend 

en dood hout samen) van zowat 75 m³, dus 7,5 m³/ha/jaar. Ook opvallend is de 

hoge voorraad aan dood hout: die is de afgelopen 10 jaar toegenomen van ca 40 m³/

ha (ook al niet onaardig), naar bijna 65 m³/ha. Een belangrijk deel van de ‘bijgroei’ 

aan dood hout is op conto van twee zeer dikke beuken, waarvan een groot deel van 

de kruin is uitgebroken (maar die nog altijd leven).  

Voor het overige zijn de vastgestelde trends uit de steekproefcirkels ook hier waar te 

nemen: veel meer gevestigde verjonging van es, esdoorn, beuk en tamme kastanje, 

en een stagnatie in de doorgroei van de jonge essen en esdoorns. Een fenomeen dat 

we zeker verder proberen te begrijpen en te verklaren.

Het dood hout volume in de kernvlakte 

nam toe van 40 naar 65 m³/ha, dat is ruim 

10% van de totale houtvoorraad.

Toch neemt ook de levende voorraad nog 

altijd sterk toe.

Het bosreservaat Bos Ter Rijst is een levend 

voorbeeld van het natuurstreefbeeld voor 

het Natura2000-habitattype 9130  

(Atlantische variant).




