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Veranderingen in de vegetatie 
van het Meerdaalwoud 

tussen 1954 en 2014 
In 1948 startte een ambitieus project om de vegetatie en de bodem van België in kaart te bren-
gen. Terwijl de bodemkarteringen enkele decennia later werden afgewerkt en resulteerden in de 
befaamde bodemkaarten, was de vegetatiekartering heel wat minder succesvol. Eén van de 
schaarse vegetatiekaarten, afgewerkt door de universiteit van Gembloux, is die van Hamme-Mille 
(kaartblad 103E; Dethioux, 1959). Op deze kaart staat ook het zuidelijke deel van het Meerdaal-
woud en net als bij de bodemkaart, zitten er achter die kartering ook heel wat terrein-waarne-
mingen, waaronder vegetatieopnamen en pH metingen van de bodem uit 1954. De fiches waarop 
deze gegevens staan, geven ons dus een goed beeld van het Meerdaalwoud in het midden van 
de 20ste eeuw. In 2000 en 2014 zochten we deze proefvlakken terug op, om de veranderingen 
die het bos op 60 jaar tijd heeft ondergaan, in beeld te brengen.  

Luc De Keersmaeker & Kris Vandekerkhove

Methode van de opmetingen 
Het vergelijken van inventarisaties om langeter-
mijnveranderingen in de vegetatie te bestu-
deren, is een delicate zaak. Het opnieuw lokali-
seren van de proefvlakken is vaak niet 
eenvoudig. De proefvlakken die door Dethioux 
en zijn medewerkers zijn geïnventariseerd in 
1954, werden niet gemarkeerd op het terrein. 
Wel is het zo dat er voor elk van de vegetatie-
opnames fiches werden bijgehouden, met 
daarop ook een nauwkeurige wegbeschrijving, 
met de afstand en hoek tot de proefvlakken, ge-
meten vanaf een referentiepunt, zoals bij 
voorbeeld een kruispunt van paden. Ook de hel-
ling en andere kenmerken van het terrein werden 
genoteerd. Hierdoor konden we in het jaar 2000 
de locatie van 25 van de 70 proefvlakken uit 
1954, met een hoge betrouwbaarheid terugvin-
den. Recent kaalgekapte bestanden werden niet 
opnieuw geïnventariseerd, omdat de vegetatie 
op een kapvlakte sterk afwijkt van de rest van het 
bos. Ook proefvlakken in delen van het bos die 
in de voorbije eeuwen tijdelijk in gebruik waren 

als landbouwgrond, werden uit de vergelijking 
gehouden, omdat de bosvegetatie er wellicht 
nog aan het herstellen is van de ontginning. Zo 
werden uiteindelijk 22 proefvlakken in 2000 op-
nieuw onderzocht en ondergronds gemarkeerd, 
zodat ze een volgende inventarisatie in 2014 
zeer nauwkeurig met een detector teruggevon-
den konden worden. De proefvlakken werden 
ook opgedeeld in subplots, waardoor de soorten 
uit de kruidlaag nog nauwkeuriger geïnventari-
seerd konden worden. De inventarisatie van de 
vegetatie gebeurde op de drie tijdstippen via 
klassieke vegetatie-opnames, waarbij in elke 
(sub)plot de aanwezige soorten en hun bedek-
king werden genoteerd.  
Tenslotte werd ook de zuurtegraad van de bo-
dem bepaald in 1954 en 2000. In 1954 werd op 
het terrein de bodemzuurtegraad gemeten op 
verschillende dieptes. Hiervoor werd gebruikt ge-
maakt van een poeder dat samen met de bodem 
in oplossing werd gebracht en een kleurreactie 
geeft. Vergelijking met een kleurschaal liet zo toe 
de pH te bepalen met een nauwkeurigheid van 
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0.5 eenheid. Deze methode kon in 2000 en 2014 
niet herhaald worden, omdat de reagentia niet 
meer beschikbaar zijn. Maar we hebben wel een 
verband gelegd tussen de oude en de huidige 
meetmethode, door te veronderstellen dat de 
zuurtegraad van de bodem op een diepte van 75-
100 cm, sinds 1954 niet veranderd is. Deze rela-
tie werd gebruikt om na te gaan of de pH van de 
ondiepe bodem, waarin de kruidvegetatie wor-
telt, veranderd is tussen 1954 en 2000. In 2000 
en 2014 werd de stabielere en reproduceerbare 
pH-KCl waarde bepaald, waardoor de pH tot op 
0,1 eenheid nauwkeurig vergeleken kon worden 
tussen beide tijdstippen. 
 
Evolutie van het beheer 
en de structuur 
Het zuidelijke deel van Meerdaalwoud is overwe-
gend een structuurrijk, door oude eiken en 
beuken gedomineerd bos op een leembodem. 
Tot in het begin van de 19de eeuw werd het bos 
grotendeels beheerd als een middelhout. Deze 
beheervorm combineert hakhout, dat met een in-
terval van 12-14 jaar werd gekapt en het 
brandhout leverde, met verspreide opgaande bo-
men die als timmerhout werden gebruikt. De 
opgaande bomen waren vooral eiken, omdat dit 
het beste constructiehout opleverde en omdat ei-
ken veel licht doorlaten, zodat het hakhout terug 
kan uitschieten. Historische bronnen leren ons 
ook dat de eiken niet werden gekapt, maar wer-
den ‘gerooid’. De wortel werd dus mee 
uitgegraven en in het eersgat dat zo ontstond, 

werd een nieuwe eik werd aangeplant. Hiervoor 
werd groot plantgoed gebruikt (Vandekerkhove 
et al. 2016). Eiken, die veel licht nodig hebben, 
kunnen anders de competitie met het hakhout 
wellicht niet de baas. 
In de loop van de 19de eeuw wijzigde het beheer 
en werd het aandeel van de opgaande bomen in 
het middelhout steeds belangrijker, zodat gelei-
delijk aan een ‘opperhoutrijk middelhout’ 
ontstond. In dezelfde periode werd minder pro-
ductief hakhout op zandige bodem omgevormd 
naar beuken- of naaldhoutbos. Na de tweede 
wereldoorlog werd het middelhoutbeheer defini-
tief gestopt en vervolgens werd het bos beheerd 
als een ongelijkjarig hooghout (Vandekerkhove 
et al. 2016). 
Toen Dethioux en zijn collega’s in 1954 in het 
bos rondliepen, hadden de 22 geselecteerde 
proefvlakken op twee na nog een middelhout-
structuur volgens de beschrijvingen op de fiches, 
terwijl in 2000 alle proefvlakken omgevormd wa-
ren naar hooghout. In 1954 werd de totale 
bedekking van soorten uit de struiklaag geschat 
op 78%, maar dit liep terug tot 47% in 2000 en 
42% in 2014 (Tabel 1). Het omgekeerde deed 
zich voor bij de boomlaag: de gesommeerde be-
dekking van soorten uit de boomlaag nam toe 
van 55% in 1954 tot 103% in 2000 en 93% in 
2014 (Tabel 1). De cijfers illustreren dus duidelijk 
dat de overgang van middelhout naar hooghout 
samenging met een toename van de bedekking 
van opgaande bomen, terwijl door lichtgebrek de 
bedekking van de struiken afnam. Vooral licht 

Som van de bedekkingen (%) 1954 2000 2014 

Struiken (alle 22 proefvlakken) 78 47 42 

   13 niet gekapte proefvlakken (2000-2014)   37 

   9 gekapte proefvlakken (2000-2014)   46 

Bomen (alle 22 proefvlakken) 55 103 93 

   13 niet gekapte proefvlakken (2000-2014)   102 

   9 gekapte proefvlakken (2000-2014)   87 

▶ Tabel 1. Som van de be-

dekking (%) door struiken en 
bomen in 22 proefvlakken in 
Meerdaalwoud, in 1954, 
2000 en 2014. Tussen 2000 
en 2014 werd gekapt in 9 
proefvlakken, 13 proefvlakken 
bleven onbeheerd in deze pe-
riode. 
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behoevende soorten (Boswilg, berken, …) ne-
men tussen 1954 en 2000 af, terwijl soorten die 
schaduw beter verdragen, zoals Gewone es-
doorn, Hazelaar, Haagbeuk en Beuk zijn 
toegenomen (Baeten et al. 2008). 
Na 2000 veranderde het beeld opnieuw: tussen 
2000 en 2014 werd gekapt in 9 van de 22 proef-
vlakken. Van de 13 onbeheerde proefvlakken, 
situeren er zich 8 in een bosreservaat met nulbe-
heer, dat wil zeggen dat er geen bosbeheer meer 
wordt uitgevoerd. De overige vijf liggen welis-
waar in ‘beheerd’ bos, maar er was toevallig in 
de tussenliggende periode van 14 jaar op die 
specifieke plekken geen kap uitgevoerd. De im-
pact van de kap in de 9 proefvlakken die in dit 
tijdsinterval wél beheerd werden, was eerder 
klein: er was geen sprake van een eindkap en 

meestal werden slechts enkele bomen geoogst. 
Dit vertaalde zich in een lichte daling van de 
kroonbedekking door bomen, terwijl de bedek-
king door de struiken er gelijk bleef. In de 
onbeheerde proefvlakken zien we het omge-
keerde: de bedekking van de boomlaag blijft 
even hoog, terwijl die van de struiklaag verder 
terugliep (Tabel 1). 
 
Evolutie van de kruidlaag 
Tussen 1954 en 2000 is de samenstelling van de 
kruidlaag sterk veranderd, met ‘winnaars’ en 
‘verliezers’. De ‘winnaars’ zijn voornamelijk scha-
duw- en zuurtolerante soorten zoals Witte 
klaverzuring, Brede en Smalle stekelvaren en IJle 
zegge. Bij de ‘verliezers’ vinden we zowel bos-
planten die gebonden zijn aan een weinig zure 

▲ Soorten die een afname kenden tussen 1954 en 2014. Boven: Slanke sleutelbloem (Griet Grootaers), Eenbes 

(André Verboven). Onder: Donkersporig bosviooltje (Dirk Baksteen), Knopig helmkruid (Ingrid Nel), Wilde kamperfoelie 
(Griet Grootaers), Pilzegge (Thomas Gyselinck). 
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bodem (bv. Slanke sleutelbloem, Eenbes en 
Aardbeiganzerik), als licht behoevende bosplan-
ten die wel op zure bodem kunnen groeien (bv. 
Wilde kamperfoelie en Gewone ereprijs) (Baeten 
et al. 2008). De achteruitgang van licht behoe-
vende soorten kan verklaard worden door het 
veranderde bosbeheer dat hierboven werd ge-
schetst: de geleidelijke overgang van middelhout 
naar ongelijkjarig hooghout veroorzaakte een 
verschuiving in de bedekkingen van de struik- en 
de boomlagen. Mogelijk belangrijker dan de ge-
middelde verdonkering, is de verminderde 
variatie in lichtverhoudingen, bij de overgang van 
middelhout naar hooghout. Bij het middelhout 
heb je een frequente afwisseling van lichtrijke en 
heel donkere fases, terwijl het hooghout wordt 
gekenmerkt door een lange periode van min of 

meer constante schaduwdruk. Hierdoor bleef het 
bos over een lange periode van meerdere decen-
nia gesloten en donker.  
Opvallend was ook de sterke achteruitgang in de 
bedekking van Bosanemoon, van 46% in 1954 
naar 28% in 2000 (Baeten et al. 2008). Op een 
aantal plaatsen in het Meerdaalwoud was het 
kenmerkende tapijt van voorjaarsflora, met Bos-
anemoon als dominante soort, op termijn van 
minder dan 50 jaar haast verdwenen. Bosane-
moon is nochtans zeer schaduwtolerant en elders 
was vastgesteld dat de soort ook sterk kan toe-
nemen bij omvorming van middelhout naar 
hooghout (Van Calster et al. 2008). Wellicht is 
de verandering van het bosbeheer in Meerdaal-
woud geen verklaring voor de achteruitgang, 
maar moeten we naar andere veranderingen 

▼ Soorten die een afname kenden tussen 1954 en 2014 gevolgd door (deels) herstel tussen 2000 en 2014. Boven: 

Bosanemoon (André Verboven), Kruipend zenegroen (Jacques Willems). Onder: Aardbeiganzerik (Thomas Gyselinck), 
Fraai hertshooi (Maxime Fajgenblat). 
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kijken, zoals verzuring van de bodem. Bosane-
moon verdraagt ook een matig zure bodem, 
maar bij een pH-H2O waarde van minder dan 4,2 
krijgt de soort het lastig en verdwijnt. In 1954 
zaten slechts enkele proefvlakken rond of onder 
deze drempelwaarde, maar door forse verzuring 
van de oppervlakkige bodem (voornamelijk door 
zure regen en stikstofdepositie) nam dat aandeel 
toe tot ongeveer de helft in 2000. De achteruit-
gang van bosanemoon is dus wellicht het gevolg 
van de aanzienlijke verzuring die is opgetreden 
tussen 1954 en 2000 (Baeten et al. 2008).  
Tussen 2000 en 2014 zien we opnieuw opmer-
kelijke veranderingen in de kruidlaag. In die 
periode nam het aantal soorten per proefvlak toe 
op plaatsen waar gekapt werd, terwijl in de on-
beheerde proefvlakken meer soorten 

achteruitgingen dan toenamen. De planten met 
een voorkeur voor gekapte proefvlakken, zijn 
overwegend forse competitieve, licht behoe-
vende soorten, zoals bosbramen of Framboos, of 
soorten met een ruderaal karakter die snel kun-
nen reageren op verstoringen, zoals Bloedzuring, 
Bosveldkers, Geel nagelkruid, hennepnetel, Klim-
opereprijs, Robertskruid, Pitrus en IJle zegge. Op 
een droge leembodem zijn Pitrus en IJle zegge 
indicatoren voor bodemverdichting, als gevolg 
van de machines die bij de exploitatie worden in-
gezet.  
Als we de balans maken van de volledige periode 
van 60 jaar, dan zijn de varensoorten duidelijk 
toegenomen, net als Eenbloemig parelgras, IJle 
zegge, Grote muur, Witte klaverzuring, en hen-
nepnetel. IJle zegge, Wijfjesvaren en 

▲ Soorten die een toename kenden tussen 1954 en 2014. Boven: Eenbloemig parelgras (Sanne Govaert), Ade-

laarsvaren in de ondergroei (André Verboven). Onder: Grote muur (Sanne Govaert), Wijfjesvaren (Dirk Baksteen), Witte 
klaverzuring (Gert Vanautgaerden). 
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hennepnetel namen vooral toe in gekapte 
proefvlakken, Eenbloemig parelgras en Smalle 
stekelvaren in de onbeheerde proefvlakken (Ta-
bel 2). De belangrijkste ‘verliezers’ over de 
periode van 60 jaar zijn Pilzegge, Ruige veldbies 
(beide vooral in onbeheerde proefvlakken), Lelie-
tje-van-dalen, Wilde kamperfoelie, Eenbes, 
Slanke sleutelbloem, Knopig helmkruid en de 
bosviooltjes. Een derde groep van soorten ging 
achteruit in de periode 1954-2000, maar kon 
zich gedeeltelijk of geheel herstellen tussen 2000 
en 2014. Hiertoe behoren Kruipend zenegroen, 
Aardbeiganzerik, Fraai hertshooi (alle drie in de 
gekapte proefvlakken) en Bosanemoon (in de 
niet gekapte proefvlakken). 

Bosanemoon liet dus een opmerkelijk herstel 
optekenen tussen 2000 en 2014. De bedekking 
nam gemiddeld ongeveer 15% toe in die 
proefvlakken waar de bedekking door bomen 
weinig veranderde, met andere woorden: waar 
weinig of niet gekapt werd (Figuur 1). Voor de 
bosreservaten beschikken we over fotoparen, 
genomen op vaste punten, die de toename 
treffend illustreren (zie Fotopaar 1 uit het 
bosreservaat Pruikemakers). In proefvlakken 
waar door kap de bedekking door bomen sterker 
afnam, was er nauwelijks een herstel van 
Bosanemoon.  
Het herstel van Bosanemoon zou er op kunnen 
wijzen dat de bodem tussen 2000 en 2014 

Afname tussen 1954 en 2014 

Pilzegge** (0), Lelietje-van-dalen *, Wilde kamperfoelie, Ruige 
veldbies (0), Eenbes, Slanke sleutelbloem, Knopig helmkruid **, 

Bleek- en Donkersporig bosviooltje 

Afname tussen 1954 en 2000 
gevolgd door (deels) herstel tussen 2000 en 2014 

Kruipend zenegroen * (x), Bosanemoon (0), Aardbeiganzerik ** (x), 
Fraai hertshooi ** (x) 

Toename tussen 1954 en 2014 

Wijfjesvaren, IJle zegge ** (x), Smalle stekelvaren (0), Brede 
stekelvaren, Mannetjesvaren, hennepnetel spp.** (x), Eenbloemig 

parelgras (0), Witte klaverzuring, Adelaarsvaren, Grote muur 

◀ Tabel 2. Plantensoorten die aanzienlijk zijn 

veranderd in frequentie of bedekking, in drie 
groepen: globale afname tussen 1954 en 
2014; achteruitgang tussen 1954 en 2000, 
maar (deels) herstel tussen 2000 en 2014; glo-
bale toename tussen 1954 en 2014. Het 
symbool tussen haakjes geeft aan of de trend 
vooral van toepassing is op gekapte (x) of niet 
gekapte (0) proefvlakken. Overleving van de 
zaadbank volgens Florabank: ** lang levende 
zaadbank; * beperkte overleving van zaden in 
de bodem; geen asterisk: zaden overleven niet 
of geen informatie beschikbaar. 
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◀ Figuur 1. Verandering in 

de bedekking van Bosane-
moon, tussen 2000 en 2014, 
in functie van de verandering 
in de bedekking door bomen. 
De symbolen maken een on-
derscheid tussen 
proefvlakken waarin werd 
gekapt (driehoekjes) en on-
beheerde proefvlakken, al of 
niet in bosreservaat (gevulde 
en open bolletjes). 
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minder zuur geworden is. De aanzienlijke 
daling van verzurende stikstofdepositie in deze 
periode, gaf ons ook een aanleiding om dit te 
veronderstellen, maar de pH metingen laten 
niet toe dit hard te maken. In proefvlakken die 
in 2000 een zeer lage pH-KCl waarde van 3,3 
of minder hadden, zien we een lichte stijging in 
2014. De twee proefvlakken met de hoogste 
pH-KCl, zijn in dezelfde periode echter nog 
aanzienlijk zuurder geworden. Een Europese 
studie wees op een gelijkaardige trend: de 
sterkst verzuurde bodems worden minder zuur, 
maar de minst verzuurde bodems verzuren nog 
steeds, ook bij het huidige verlaagde 
depositieniveau (Johnson et al. 2018). Het 
signaal is dus niet éénduidig en bovendien 
meten we de pH-KCl van de minerale bodem 
op 0-10 cm diepte, terwijl soorten uit de 
kruidlaag, zoals Bosanemoon, vooral in de 
humuslaag wortelen. Met onze methode zijn 
kleine veranderingen in de wortelzone van 
Bosanemoon, als die er al zijn, dus niet goed vast 
te stellen. 
 
Conclusies en bespreking 
Over een periode van 60 jaar is de kruidlaag van 
het Meerdaalwoud opmerkelijk veranderd. 
Tijdens de omvorming van middelhout naar 
hooghout nam de bovengrondse biomassa toe, 
en ook de overscherming nam toe met een 
verschuiving van de struiklaag naar de 
boomlaag. Als gevolg van de meer gelijkmatige 
en hogere schaduwdruk gingen licht behoevende 
soorten achteruit, zoals bosviooltjes en Wilde 
kamperfoelie in de kruidlaag en berken en wilgen 
in de struik- en boomlagen. Ook de typische 
soorten die gebonden zijn aan bodemverstoring 
en kale bodem, zoals Ruige veldbies, 
Aardbeiganzerik of Fraai hertshooi leken 
achteruit te gaan. Belangrijke kanttekening 
hierbij is dat in 2000 enkel proefvlakken werden 
geïnventariseerd, waarin niet recent was gekapt. 

Dit kan dus het globale beeld enigszins vertekend 
hebben en de achteruitgang van licht- en 
verstoringsbehoevende soorten te sterk in de verf 
gezet hebben. 
Immers, in de delen van het bos die ook na 2000 
onbeheerd bleven zette deze trend zich verder, 
maar in de proefvlakken waar tussen 2000 en 
2014 exploitaties gebeurden, verschenen een 
aantal soorten opnieuw die in de periode 1954-
2000 achteruit waren gegaan of verdwenen zijn, 
zoals Fraai hertshooi, Aardbeiganzerik en 
Kruipend zenegroen. Licht behoevende soorten 
uit bossen beschikken vaak over goede 
verbreidingsmechanismen of overleven lang als 
zaad in de bodem, zodat ze in de matrix van een 
groot bos, waar alle ontwikkelingsfasen 
aanwezig zijn, steeds aanwezig blijven, zij het 
minder frequent dan in bossen waar intensief 
wordt beheerd.  
De achteruitgang van schaduwtolerante oud 
bosplanten moet over het algemeen anders 
beoordeeld worden dan de achteruitgang van 
licht behoevende soorten. De meeste oud 
bosplanten hebben geen goede 
verbreidingsmechanismen en overleven niet lang 

▲ Figuur 2. Verandering van de pH-KCl tussen 2000 en 

2014. Proefvlakken boven de rode bissectrice zijn verzuurd, 
proefvlakken eronder zijn minder zuur geworden. 
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als zaad in de bodem (Hermy et al. 1999). Eenbes 
en Slanke sleutelbloem zijn verdwenen uit grote 
delen van het Meerdaalwoud, wellicht als gevolg 
van verzuring. Dit is op korte termijn 
onomkeerbaar, zelfs als de bodem in de 
toekomst terug minder zuur wordt, omdat deze 

soorten niet snel geschikte locaties koloniseren. 
Bovendien wijzen de pH metingen uit dat, 
ondanks de aanzienlijke verlaging van de 
stikstofdepositie, van een duidelijk bodemherstel 
nog geen sprake is. Wel in tegendeel: de twee 
minst zure locaties waar Eenbes en Slanke 

▶ Fotopaar 1. Op de 

voorgrond zien we een 
duidelijke toename van 
bosanemoon onder het 
scherm van jonge beu-
ken, in het 
bosreservaat Pruikema-
kers, tussen 2005 
(boven) en 2015 (on-
der). Foto: Luc De 
Keersmaeker. 
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sleutelbloem actueel nog voorkomen, namelijk 
bij de Warandevijver en in Pruikemakers, 
verzuren nog steeds.  
Voor andere schaduwtolerante soorten zoals 
stekelvarens is de verzuring blijkbaar minder een 
probleem: zij hebben duidelijk geprofiteerd van 
de hogere schaduwdruk in het bos, waardoor 
hun concurrentiepositie verbeterde. Voor 
Bosanemoon lijkt het dat na decennia van 
achteruitgang nu een belangrijk herstel optreedt. 
Vermoedelijk kan dit gelinkt worden aan subtiele 
verbeteringen in de humuslaag door verminderde 
verzurende depositie. Opmerkelijk is dat, in 
tegenstelling tot de verwachtingen, dit herstel 
vooral plaats vindt op plekken waar niet beheerd 
wordt. We vermoeden dat op de beheerde 
plekken Bosanemoon nadeel ondervindt van 
concurrentie door forse lichtbehoevende soorten, 
en mogelijks ook moet herstellen van 
ondergrondse beschadiging en compactatie door 
de exploitatie. 
Natuurbeschermers gaan vaak middelhout naar 
voor schuiven als de ideale beheervorm, omdat 
licht behoevende soorten (bij voorbeeld 
bosviooltjes) en meer schaduwtolerante soorten 
(bij voorbeeld Bosanemoon) samen voorkomen, 
dankzij de korte opeenvolging van lichte en 
donkere fasen. Toch is het belangrijk voor ogen 
te houden dat dit niet noodzakelijk de enige of 
beste optie is: de herinventarisatie in 2014 toont 
aan dat ook het kleinschalige kapbeheer dat 
actueel gevoerd wordt, kansen biedt voor licht 
behoevende soorten, en dat veel karakteristieke 
oud bosplanten eigenlijk het best tot hun recht 
komen bij nietsdoen. Bovendien lijkt het 
experiment rond herstel van middelhout elders in 
het Meerdaalwoud (De Heide) uit te wijzen dat 
dit beheer op korte termijn niet steeds de 
verwachte resultaten geeft voor de vegetatie: 
bramen en opslag van bomen domineren na de 
middelhoutkap in De Heide en de ontwikkeling 
van een soortenrijke kruidlaag blijft uit. Tegelijk 

blijken typische oud bosplanten en veeleisende 
mossoorten - al dan niet tijdelijk ‐ achteruit te 
gaan (De Keersmaeker et al. 2017). 
De afname van de soortenrijkdom van 
vaatplanten in bosreservaten die sinds enkele 
decennia niet meer beheerd worden, hebben we 
in meerdere onbeheerde bosreservaten 
waargenomen (Vandekerkhove 2019). Een 
meta-analyse door Paillet et al. (2010) waarin 
beheerde en onbeheerde bossen worden 
vergeleken, vond voor de vaatplantendiversiteit 
zowel hogere als lagere cijfers in onbeheerde 
bossen dan in beheerde bossen, terwijl er voor 
andere soortengroepen zoals mossen wel een 
meerwaarde is van het nulbeheer. De afname 
van het aantal soorten vaatplanten in de 
kruidlaag kan echter een tijdelijk fenomeen zijn 
en hoeft daarom niet problematisch te zijn 
(Scherzinger 1996). Aanvankelijk hebben deze 
onbeheerde bossen een vrij homogene 
leeftijdsopbouw, een geringe structuurdiversiteit 
en een gesloten kronendak. Hierdoor zijn open 
plekken en structuren die kansen bieden aan 
licht behoevende plantensoorten, zoals 
wortelkluiten en -kuilen van omgevallen bomen, 
voorlopig nog schaars. Als de structuurdiversiteit 
op wat langere termijn toeneemt door de 
veroudering van het onbeheerde bos, zal dit ook 
de plantendiversiteit ten goede komen. Het 
voordeel is immers dat veel van deze 
lichtminnende soorten een langlevende 
zaadbank hebben of zich goed kunnen 
verbreiden en de tijdelijke open plekken kunnen 
koloniseren. De frequentie van voorkomen van 
deze soorten zal uiteindelijk wel lager liggen dan 
in frequent beheerde bossen. 
Een optimaal beheer, dat voor alle soorten 
gunstig is, bestaat dus niet. Het is daarom 
belangrijk om in grotere bossen te opteren voor 
verschillende beheerkeuzes, met 
beheersystemen die gunstig zijn voor 
lichtminners vooral in de periferie van het bos, en 
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voldoende grote onbeheerde en kleinschalig 
beheerde delen in functie van schaduwminnende 
soorten centraal in het bos (Vandekerkhove 
2019). Essentieel is echter dat de lucht- en 
bodemkwaliteit verder verbetert, zoniet zet de 
achteruitgang van veeleisende soorten zoals 
Eenbes en Slanke sleutelbloem zich door, 
ongeacht het beheer dat gevoerd wordt. 
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