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Inleiding 
 
De aanleiding tot het opstarten van de studie : ‘Specifiek biotoop- en soortenbeheer : methodologische 
ondersteuning’ was tweeledig.  
 
Enerzijds is dit rapport een aanvulling op de Beheervisie.  
Het hoofdstukje ‘specifiek biotoop- en soortenbeheer’ van de Beheervisie stelt dat er heel wat biotopen 
en soorten aangepaste ingrepen vereisen die buiten het reguliere bosbeheer vallen. De beheervisie geeft 
echter geen antwoorden op de vragen:  

- Welke biotopen en soorten moeten geïnventariseerd worden? 
- Hoe kan de bosbeheerder deze herkennen op het terrein? 
- Vereisen ze een specifiek beheer? Hoe kan de bosbeheerder binnen het reguliere beheer 

rekening houden met deze biotopen en soorten?  
 

 
Anderzijds richt voorliggende studie zich op FSC - indicator 6.2.1. en 6.2.2 in verband met de 
inventarisatie en beheer van biodiversiteit en op punt 3 (flora en fauna) en punt 4 (bedreigde, zeldzame 
en beschermde soorten) van principe 8 in verband met de monitoring ervan. 
Er is nood aan een eenvoudige methodiek die aangeeft wat nu precies de aandachtspunten zijn bij de 
monitoring van de biodiversiteit van een bos.  
 
Het rapport omvat drie delen :  
 Deel I : Methodiek (voorliggende tekst): Een methodiek voor inventarisatie, kartering, en interpretatie 

van gegevens van bijzondere biotopen, structuren en soorten binnen bosgebieden. 
 Deel II : Beschrijvende fiches: Een aantal fiches die de te inventariseren elementen beschrijven en 

richtlijnen aanleveren voor het beheer ervan. 
 Deel III : Gedocumenteerde soortenlijsten.Referentietabellen voor interpretatie van soortenlijsten  

 
Het rapport bundelt de bestaande kennis en praktijkervaring zodat bosbeheerders kunnen nagaan welke 
elementen moeten geïnventariseerd worden, ze deze gemakkelijk op het terrein kunnen herkennen, en 
ze kunnen opzoeken hoe ze deze elementen moeten beheren. 
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1 Methodiek 
De methodiek die gedurende het project werd uitgewerkt, heeft als doel per bosgebied alle bijzondere 
biotopen, structuren en soorten die voorkomen te karteren en te documenteren. Zo heeft de 
administratie na de uitvoering van een Biotoopkartering een zo volledig mogelijk beeld van alle bijzondere 
biodiversiteitselementen die in het bos aanwezig zijn, en wáár deze zich precies in het bos bevinden. 
De toepassing van aangepaste beheersmaatregelen voor deze bijzondere elementen leidt tot een 
invulling van het ‘specifiek biotoop- en soortenbeheer’ zoals in de Beheervisie van afd. Bos & Groen 
werd vooropgesteld.  
Een regelmatige uitvoering van deze biotoopkartering maakt een monitoring en evaluatie van 
bijzondere soorten en biotopen mogelijk, wat dan weer een vereiste is voor FSC-(groeps)certificering.  
 
Dit rapport omvat drie aspecten :  
 Een methodiek voor het beoordelen van de structuurrijkdom van de bosbestanden zelf. De rijke 

structurering van de bestanden is van groot belang voor soorten: boomsoortensamenstelling, 
gelaagdheid van de bestanden, aanwezigheid van zeer dikke en dode bomen, aanwezigheid van een 
kruidlaag, etc… Deze beoordeling gebeurt op een gestandaardiseerde wijze, zodat herhalingen in de 
tijd mogelijk zijn. 

 
 Een methodiek voor het in kaart brengen van bijzondere en zeldzame elementen en biotopen. 

Hierbij wordt uitgegaan van methodieken die in het buitenland hieromtrent ontwikkeld werden 
(biotoopkarteringen). 

 
 Een methodiek voor het bijeenbrengen en interpreteren van informatie betreffende de aanwezigheid 

van bijzondere soorten in het betreffende boscomplex.  
 
Aanvullend bevat het rapport een aantal beschrijvende fiches (deel II van dit rapport) die helpen bij het 
herkennen van de bijzondere biotopen en die aanwijzingen bevatten voor het beheer ervan.  
 
In Figuur 1 is een stroomschema afgebeeld met de opbouw van de methodiek.  
 
Gedurende de Biotoopkartering worden de inventarisaties bijgehouden op invulformulieren. Na 
aanvulling van de te nemen beheersmaatregelen voor de volgende planperiode, kunnen deze dan 
integraal bij het beheerplan van het bos bijgevoegd worden.  
 
In de volgende hoofdstukjes worden elk van de aspecten van het rapport meer uitgebreid besproken.  
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Figuur 1 :schema van de structuur van de methodiek 
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1.1 Methodiek voor de objectieve evaluatie van de structuurrijkdom van de bestanden  
 
In Vlaanderen werd in uitvoering van een VLINA project 9604 reeds een methodiek uitgewerkt voor een 
eenvoudige beoordeling van structuurrijkdom in bossen (Van Den Meersschaut et al., 2001). Het betreft 
een inventarisatiemethode op bestandsniveau op basis van structuurparameters.  
Bedoeling was een methodiek te ontwikkelen die toelaat om op een objectieve manier de toestand te 
quoteren van een aantal bestandskenmerken die een belangrijke invloed hebben op de biodiversiteit : 
boomsoortensamenstelling, gelaagdheid, ontwikkeling van de kruidvegetatie,…  
Bij de selectie van de parameters werd gekozen voor deze die beïnvloedbaar zijn door het beheer. 
Daarom zijn belangrijke biodiversiteitsbepalende factoren zoals historiek, bodem, oppervlakte en 
connectiviteit niet opgenomen in de ontwikkelde index. 
 
De ontwikkelde methodiek omvat drie detailniveau’s:  
 Basisniveau (Basisindex): een beschrijvende beoordeling van het bosbestand zonder echte 
metingen op basis van gemakkelijk visueel in te schatten kenmerken, zo algemeen opgevat dat fouten als 
gevolg van subjectiviteit worden geminimaliseerd. 
 Standaardniveau (Authenticiteitsindex): een meer precieze en verfijnde beoordeling van dezelfde 
parameters, op basis van de metingen uitgevoerd in de standaard-steekproefcirkels van de 
bosinventarisatie. Basisniveau en Standaardniveau zijn compatibel met elkaar. 
 Hoogste detailniveau : hier worden de structuurmetingen aangevuld met gestandaardiseerde 
inventarisatietechnieken voor geselecteerde faunagroepen : vogels, vleermuizen, bodembewonende en 
xylobionte arthropoden, … Dit detailniveau kent enkel een beperkte toepassing, gezien de zeer 
arbeidsintensieve bemonstering, en is eerder bedoeld voor de monitoring van natuur- en bosreservaten. 
 
Zoals verder zal blijken, zijn voor deze studie enkel de Authenticiteitsindex en de Basisindex relevant. 
 
1.1.1 De Authenticiteitsindex als indicatorsysteem voor biodiversiteit (Van Den Meersschaut et 

al., 2001) 
 
1.1.1.1 Het begrip ‘Authenticiteit’ 
Authenticiteit is een weerspiegeling van de mate waarin het bos overeenkomt met een natuurlijk 
functionerend bos op vlak van samenstelling en ecologie. Het zal vaak in de praktijk neerkomen op de 
mate waarin een secundair bos nog gelijkenissen vertoont met de referentie, zijnde het originele 
natuurlijke bos (Kaennel, 1998). 
Grote aaneengesloten natuurlijke boscomplexen ontbreken in het huidige West-Europa. Sinds de laatste 
IJstijd is de impact van de mens op het bosecosysteem steeds toegenomen. Het huidige resterende 
beheerde en geëxploiteerde bos staat meestal ver van zijn oorspronkelijke toestand en heeft aan 
authenticiteit moeten inboeten (Peterken, 1996). Voor de evaluatie van de biodiversiteit in bossen, dat op 
zijn beurt als instrument voor de evaluatie van het bosbeheer kan aangewend worden, is het belangrijk 
bepaalde aspecten van dat vroegere natuurlijke bosecosysteem of zijn authenticiteit te identificeren 
(Dudley, 1996).  
 
‘authenticiteit’ wordt volgens Dudley & Jeanrenaud (1998) beschreven door : 
- soortensamenstelling (van de boom-, struik-, kruidlaag,…), 
- ruimtelijke variatie (leeftijd, grootte van de bomen, aandeel dood hout,…), 
- continuïteit van de aanwezigheid van bos doorheen de geschiedenis, 
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- aanwezigheid van natuurlijke verstorings- en verjongingsprocessen, 
- beheerpraktijken die de natuurlijke ecologische processen nabootsen. 
 
Verder zijn ook onderliggende geologie en bodemtype, beheerpraktijken uit het verleden en de ruimtelijke 
situering (oppervlakte, connectiviteit) belangrijke factoren van de authenticiteit van een bos. 
 
Ook Larsson et al (2001) geven een gelijklopende opsomming van ‘structurele sleutelfactoren’ (Structural 
Key-Factors) voor biodiversiteit in bossen op bestandsniveau:  
- boomsoort (inheems/uitheems), 
- bestandsgrootte en randeffecten, 
- historiek, 
- bodem- en habitattype, 
- structurele complexiteit. 
 
Deze laatste factor wordt verder opgesplitst in een aantal ‘meetbare indicatoren’ voor de belangrijkste 
bestanddelen van deze structuur:  
1. strooisel : dikte, type, 
2. dood hout : type (staand of liggend), afbraakstadium, diameterverdeling en hoeveelheid (grondvlak, 

volume), 
3. boomlaag : clustering van soorten, soortensamenstelling, ongelijkjarigheid, gelaagdheid, 

samenstelling van de natuurlijke verjonging, openingen in het kronendak, aanwezigheid van zeer 
oude bomen, bomen met holtes. 

 
1.1.1.2 Bewuste beperkingen bij de ontwikkeling van de authenticiteitsindex. 
Een aantal van de hierboven genoemde authenticiteitsaspecten ontbreken veelal in het huidige bosbeeld 
omwille van historische redenen en het gevoerde bosbeheer: grote oude bomen, dood hout, gevarieerde 
en complexe bosstructuur, een grote verscheidenheid aan boom- en struiksoorten en typische 
verstoringen gestuurd door vuur, begrazing, pathogenen of stormen (Bradshaw & Lindén, 1997; 
Christensen & Emborg, 1996; ... ).  
 
Deze factoren hebben bovendien gemeen dat zij via het gevoerde beheer rechtstreeks kunnen worden 
beïnvloed. Door deze aspecten op een gestandaardiseerde wijze te beschrijven en te vertalen in een 
score verkrijgt men een belangrijk hulpmiddel om de evolutie van deze elementaire 
‘authenticiteitsfactoren’ in de Vlaamse bossen te monitoren en tegelijk de inspanningen die worden 
gedaan ter bevordering van deze factoren te evalueren. 
 
Hieruit volgt het belangrijkste criterium waaraan de authenticiteitsindex moet voldoen, nl. hij moet 
gevoelig zijn voor het gevoerde beheer en de impact ervan op de diversiteit weerspiegelen in zijn 
score. Zo moet een natuurgetrouw beheerd bos, dat de authenticiteit van een bosecosysteem in het 
vaandel draagt, op termijn hoger scoren dan een ‘klassiek’ beheerd bos, waarbij met geen enkele van 
deze aspecten gewild rekening gehouden wordt.  
 
Een aantal andere belangrijke aspecten van de ‘authenticiteit’ van het bos (Dudley, 1996; Dudley & 
Jeanrenaud, 1998) werden daarom bij de ontwikkeling van de index bewust niet in rekening gebracht :  
 
-bodemtype, 
-bosoppervlakte, 
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-voorgeschiedenis van het landgebruik en het beheer.  
 
Deze zeer belangrijke parameters zijn ongetwijfeld van doorslaggevende betekenis voor de biodiversiteit 
in het bos (Peterken, 1996), zeker in een gebied als Vlaanderen met een zeer versnipperde bosstructuur 
en een zeer lange voorgeschiedenis van bosgebruik, bosbeheer en inversies in het landgebruik.  
Het zijn echter zeer complexe relaties die niet in eenvoudige lineaire verbanden zijn te vatten.  
 
Bossen op rijkere bodems zijn doorgaans ook soortenrijker, zowel in de boom-, struik- als kruidlaag, 
hetgeen zich ongetwijfeld ook zal vertalen in de soortenrijkdom. Ook deze relatie is niet rechtlijnig : in 
eutrofe situaties kunnen sterk dominante soorten (met hoge nutriënteneisen) het ecosysteem volledig 
overheersen, waardoor de totale soortenrijkdom weer lager ligt. 
 
Van ‘oud bos’ kan verwacht worden dat de globale biodiversiteit hoger is dan van een recente 
aanplanting op voormalige landbouwgrond. De relatie tussen voorgeschiedenis van het landgebruik en 
soortenrijkdom is echter niet zo rechtlijnig : zo stelt men in oude bossen niet noodzakelijk een grotere 
soortenrijkdom vast, maar zijn de gevonden soorten vaak meer specifieke en vaak zeldzame soorten die 
sterk gebonden zijn aan oud bos, terwijl jonge bossen vaak een groot aantal (veelal algemene) 
‘storingssoorten’ bevatten. Bovendien is het onmogelijk zich een correct beeld te vormen van de 
voorgeschiedenis van het bos : het voormalige landgebruik kan enkel worden gereconstrueerd aan de 
hand van een discontinue set van historische kaarten : hoe het landgebruik was voor de oudste kaart of 
tussen de kaartbeelden in, kan vaak enkel worden verondersteld. Verder is het, zelfs indien historische 
bronnen en kaarten beschikbaar zijn, onmogelijk om een volledig correct beeld te krijgen van de 
beheerpraktijken die door de eeuwen heen een invloed hadden op de diversiteit. Zo zal een bos waar nu 
een grote hoeveelheid dood hout aanwezig is, maar in het verleden alle dood hout systematisch werd 
weggenomen, veel soortenarmer zijn dan men verwacht omdat continuïteit in het aanbod een zeer 
belangrijke factor is bij de soortenrijkdom van dood hout-organismen. 
 
De relatie tussen bosoppervlakte en soortenrijkdom is eveneens bijzonder complex. Bepalende factoren 
voor het voorkomen van soorten zoals minimumareaal, migratiesnelheid en -mogelijkheid, connectiviteit 
vormen hier een complex kluwen waarvan de resultante niet of nauwelijks in een model te vatten is. Bij 
zeer kleine bossen wordt deze relatie nog verder verstoord door zeer belangrijke toevalsfactoren en 
randeffecten, waarbij vaak grote aantallen ‘toevallige’ en niet-bosgebonden soorten worden 
teruggevonden die vanuit aangrenzende andere landgebruiksvormen (grasland, heide,…) het bos 
binnengedrongen zijn. 
 
Deze drie factoren zullen ongetwijfeld een zeer grote invloed hebben op de eigenlijke authenticiteit en de 
biodiversiteit van het bos. Door de zeer complexe relaties, maar ook door de grote hiaten in onze 
basiskennis (bv. wat betreft vroeger beheer) is het onmogelijk om directe relaties met de biodiversiteit te 
leggen. Zij hebben echter ook volgende eigenschap gemeen: zij worden niet beïnvloed door de 
huidige beheerkeuzes. 
 
Daarom werden zij ook niet geïntegreerd in de ontwikkelde authenticiteitsindex. Hierdoor werd het 
mogelijk om een index te ontwikkelen die op het terrein kan worden bepaald en gebaseerd is op vrij 
eenvoudige, rechtlijnige relaties (meer structuurvariatie betekent een hogere index). 
Hierdoor moet men er zich van bewust zijn dat deze index enkel een aanwijzing zal geven van de 
performantie van het beheer in functie van deze structuurparameters, en hoogstens een indicatie geeft 
van de potentiële soortendiversiteit (Dudley & Jeanrenaud, 1998). 
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1.1.1.3 Opbouw van de authenticiteitsindex 
De berekening van de authenticiteitsindex gebeurt aan de hand van een scoresysteem gebaseerd 
op vier grote pijlers, nl. de bos- of meer bepaald de bestandsstructuur, de houtige vegetatie, de 
kruidvegetatie en het aspect dood hout (zie Figuur 2). Elk afzonderlijk aspect is opgebouwd uit 
specifieke parameters die eenvoudig kunnen afgeleid worden uit de datasets van de gestandaardiseerde 
steekproefcirkels die gebruikt worden bij de bosinventaris en de inventarisaties voor beheerplannen. 
Aan iedere parameter wordt een score toegekend. De som van deze scores bepaalt een index voor elk 
aspect, die uiteindelijk aanleiding geeft tot de globale authenticiteitsindex. Hierbij werd getracht een 
evenredig gewicht toe te kennen aan deze vier afzonderlijke indexen, ervan uitgaande dat hun bijdrage 
aan de biodiversiteit min of meer even groot is. De maximale score van de authenticiteitsindex bedraagt 
100 punten. 

Tabel 1 : Scores per pijler van de authenticiteitsindex 

     
   

Index 
 

 
Maximale score 

 

  Structuurindex 20  
  Houtige vegetatie-index 25  
  Kruidvegetatie-index 25  
  Dood hout-index 

 
30  

 ∑= AUTHENTICITEITSINDEX 100  
     

 
Het belang van deze aspecten voor de biodiversiteit in het algemeen, hun kwantitatieve bijdrage eraan en 
hun opbouw worden hierna uitgebreid behandeld. 
 
Het gebruik van de data uit de steekproefcirkels biedt het grote voordeel dat de ontwikkeling van de 
authenticiteitsindex kan gebeuren met een combinatie van structuurkenmerken en plantensoorten. 
Hiermee wordt het volledig zichtbare en belangrijkste gedeelte van een bos-ecosysteem gevat. Bomen, 
struiken, kruiden en structuren zijn immers de belangrijkste dragers van het hele faunaspectrum en van 
het ecosysteem op zich (Hekhuis et al 1994, Prodon 1992).  

 
Het gebruik van de data uit de steekproefcirkels legt anderzijds ook een aantal beperkingen op aan de 
ontwikkeling van de authenticiteitsindex. Zo kan de indexwaarde niet worden gebruikt voor de 
evaluatie van het bos waarin de steekproefcirkel ligt; de steekproefcirkel kan hoogstens worden 
geëxtrapoleerd tot het niveau van het bestand.  
Met andere woorden, de authenticiteitsindex is niet representatief voor het volledige bos in kwestie, maar 
hoogstens voor het bestand waarin de opnameplot gelegen is, op voorwaarde dat het bestand een vrij 
uniforme structuur heeft. Bij heterogene bestanden is zelfs dat niet mogelijk; gezien de beperkte dimensie 
van het proefvlak zullen toevalsfactoren hier een belangrijke rol spelen. 
De proefcirkel moet dus in de eerste plaats beschouwd worden als een ‘permanent steekproefpunt’, dat 
op zich in de tijd kan worden gevolgd en een onderdeel vormt van een netwerk van punten die samen 
een representatief beeld van het Vlaamse bos of voor een specifiek boscomplex in zijn geheel geven. 
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A Bestandsstructuurindex 
Een definitie van het begrip bos- of bestandsstructuur is niet zo eenvoudig. Hekhuis et al (1994) 
onderscheiden hierin vijf niveaus: de fysionomie of uiterlijke verschijningsvorm (bos-grasland-struweel), 
de gelaagdheid of architectuur (verticaal-horizontaal), de verdeling van de levensvormen (bv. aandeel 
naaldbomen), de soortensamenstelling en de verdeling der populaties. In deze studie wordt met structuur 
vooral de gelaagdheid en de soortensamenstelling bedoeld. Zowel de bestandsstructuur als de houtige 
vegetatie en het aspect dood hout ressorteren onder het begrip ‘structuur’.  
Hun opdeling in deze studie is louter een gevolg van de bemonsteringstechniek : de bestandsstructuur 
wordt verkregen door een beschrijving van de bosstructuur in en rond de proefcirkels terwijl de houtige 
vegetatie en het dood hout (ook structuurparameters) voortvloeien uit effectieve opmetingen en 
schattingen in de proefcirkels en/of vegetatieplots. 
 
Habitatcomplexiteit en structuurheterogeniteit worden aangehaald als belangrijke indicatoren voor 
biodiversiteit (Bradshaw & Lindén, 1997; De Blust et al, 1996; Ferris & Humphrey, 1999; Köhl, 1995; 
Noss, 1990; Rune, 1997; Schuck et al, 1994). Een aantal belangrijke structuurparameters konden, 
rekening houdende met de beschikbare data uit de bosinventarisatie, geïntegreerd worden in een 
zogenaamde ‘structuurindex’. Dit zijn de kroonsluitingsgraad, de bestandsleeftijd, de verticale en 
horizontale structuur. De bestandsstructuur wordt beschreven in en rond elke opname-eenheid. 
 
De kroonsluitingsgraad van het hoofdbestand (bovenste etage) kan beschouwd worden als een maat van 
habitatvariatie. Openingen in het kronendak geven immers aanleiding tot andere licht- en vochtregimes of 
microklimatologische verschillen in het algemeen (Noss 1990). Bij de appreciatie van deze parameter ten 
aanzien van de diversiteit wordt verondersteld dat een sluitingsgraad van 1/3 tot 2/3 van de totale 
oppervlakte de grootste variatie biedt. Een dergelijke toestand krijgt een maximale arbitraire score van 4 
punten. Zeer ijle bestanden (sluitingsgraad van < 1/3 van de totale oppervlakte) worden in die zin als iets 
rijker geëvalueerd dan vrij dichtgesloten bestanden (sluitingsgraad van > 2/3 van de totale oppervlakte). 
 
De bestandsleeftijd is een belangrijke structuur- en dus diversiteitvormende factor. Naarmate een 
bestand ouder wordt ontstaan meer niches (nest-, schuil-, en voedselmogelijkheden), die van belang 
kunnen zijn voor de overleving van bepaalde dier- en plantensoorten (Helmer, 1987; Mitchell & Kirby, 
1989). De toegekende score stijgt dan ook met de bestandsleeftijd. Ongelijkjarigheid scoort niettemin nog 
iets lager dan bijvoorbeeld een gelijkjarig oud bestand van meer dan 160 jaar. Dit omdat ongelijkjarigheid 
niet automatisch een hoge leeftijd impliceert. Recente kapvlaktes (leeftijd = 0 jaar) scoren 0. 
Bestandsleeftijd mag niet worden verward met de geschiedenis van het landgebruik. Een kaalvlakte 
waarvan het grondgebruik sinds de Ferrariskaart onafgebroken bos was krijgt dezelfde score als een 
kaalvlakte na 1 generatie populier, ook al kan men verwachten dat deze ‘oude’ kaalvlakte een hogere 
soortendiversiteit zal herbergen. Zoals reeds vroeger gesteld wordt hiermee echter geen rekening 
gehouden aangezien deze voorgeschiedenis niet te beïnvloeden is via het beheer. De hoogste scores 
vereisen uiteraard reeds een langere voorgeschiedenis als bos. 
 
De verticale structuur of de etageopbouw van een bestand draagt op zijn beurt bij tot de diversiteit. 
Bestanden met één etage (bv. een homogene populierenaanplanting zonder struiklaag, hakhout, e.d.) 
scoren in die zin veel lager dan bestanden met meerdere etages. Onder deze laatste vallen zowel 
middelhoutbestanden als rijk gestructureerd hooghout. Een verder onderscheid in etageopbouw, met 
bijvoorbeeld aandacht voor bestanden met > 2 etages, werd binnen de bosinventarisatie niet 
doorgevoerd en kon aldus ook niet in de index geïntegreerd worden. 
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De horizontale structuur of de verdeling/menging van de boomsoorten over de oppervlakte leidt tot 
(structuur)diversiteit. Hierbij wordt in dit geval een zo groot mogelijke variatie op een zo klein mogelijke 
oppervlakte betracht. Stamsgewijze menging scoort hierdoor het hoogst terwijl dit voor homogene 
bestanden het laagst is. Groepsgewijze menging wordt als een tussenvorm beoordeeld. 
 
Het hiernavolgend overzicht geeft de toegekende scores per parameter en de opbouw van de 
structuurindex weer. 
 

Tabel 2 : toegekende scores per parameter en de opbouw van de structuurindex 

 
STRUCTUURINDEX = a + b + c +d  (maximale score=20) 
 
 
SLUITINGSGRAAD (a)                                                                                                                

 SCORE
 
- > 2/3------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 1/3 - 2/3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- < 1/3------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
 
LEEFTIJD (b) 
 
- 0 jaar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 
- 1 - 60 jaar ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 
- 61 - 100 jaar--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 101 - 160 jaar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
- > 160 jaar ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 
- ongelijkjarig---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
 
VERTICALE STRUCTUUR (c) 
 
- 1 etage --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- > 1 etage------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
 
HORIZONTALE STRUCTUUR (d) 
 
- homogeen ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- groepsgewijs -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- stamsgewijs --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
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Het toekennen van de scores aan de verschillende parameters en hun onderlinge gewichtsverdeling is 
arbitrair en berust voor een groot stuk op ‘gezond verstand’ of ‘best professional judgement’, zelf een 
reflectie van het reeds eerder vermelde principe : hoe gevarieerder een bestand, hoe hoger ook zijn 
diversiteit.  
 
B Houtige vegetatie 
De berekening van de ‘houtige vegetatie-index’ steunt uitsluitend op metingen in de steekproefcirkel. 
Hierbij worden alle sortimenten, gaande van zaailing tot volwassen boom, opgenomen. De beschikbare 
data geven aanleiding tot vijf afzonderlijke parameters : de boomsoortensamenstelling, het aantal dikke 
bomen, het aantal zeer dikke bomen, het aantal boomsoorten in verjonging en de standaardafwijking 
t.o.v. de diameter op 1,5 m hoogte (∅1,5). 
Het hiernavolgend overzicht geeft de toegekende scores per parameter en de opbouw van de houtige 
vegetatie-index weer. 
 

Tabel 3 : toegekende scores per parameter en de opbouw van de houtige vegetatie-index 

 
HOUTIGE VEGETATIE-INDEX = e + f + g + h +i (maximale score=25) 

 
AANTAL BOOMSOORTEN (hoogte ≥2 m) (e)                                                                    SCORE 
 

- 1 – 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 3 – 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 5 – 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 7 – 8------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- >8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 
Opmerking : exoten met : 5% ≤ G of N < 50% ⇒ indifferent en G of N ≥ 50% ⇒ 1 strafpunt 

 
AANTAL DIKKE BOMEN (40 cm ≤ ∅1,5 < 80 cm) (f) 
 
- 1 - 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 6 - 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
- 11 - 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 16 - 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- > 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
 
AANTAL ZEER DIKKE BOMEN (∅1,5 ≥ 80 cm) (g) 
 
- 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
- 2 - 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- ≥ 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
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AANTAL INHEEMSE BOOMSOORTEN IN NATUURLIJKE VERJONGING (hoogte< 2 m) (h) 
 
- 1 - 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 5 - 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 9 - 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
- > 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
 
 
STANDAARDAFWIJKING t.o.v. ∅1,5 (∅1,5 ≥ 7 cm) (i) 
 
- < 10 cm--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 
- 10 - 15 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 16 - 20 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 21 - 25 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 26 - 30 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- 31 - 35 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
- > 35 cm--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 
 
De boomsoortensamenstelling (bomen met hoogte ≥ 2 m) is een heel belangrijke parameter voor 
diversiteit. Heel wat organismen zijn specifiek gebonden aan welbepaalde boomsoorten, terwijl 
omgekeerd iedere boomsoort op haar beurt een eigen waaier aan natuurlijke begeleiders herbergt 
(Kennedy & Southwood, 1984; Southwood, 1961). De voorkeur voor inheemse boomsoorten 
weerspiegelt zich in de toegekende score, in die zin dat exoten als indifferent beschouwd worden als 
hun procentuele aandeel in het totale grondvlak (G) of stamtal (N) groter of gelijk is dan 5%. Is hun 
aandeel kleiner dan worden ze wel meegeteld. Een verantwoording van een dergelijke kwalitatieve 
benadering wordt bijvoorbeeld gevonden in de resultaten van Kennedy & Southwood (1984). Zo 
associëren zij voor inheemse boomsoorten als wilg, Inlandse eik en berk respectievelijk 450, 423 en 334 
fytofage insecten- en mijtensoorten. Voor exoten als Valse acacia, Tamme kastanje en Europese lork zijn 
dit respectievelijk slechts 2, 11 en 38 soorten. De keuze van een drempel van 5% is volledig arbitrair en 
heeft te maken met het feit dat exoten, via hun begeleiders en hun bijdrage tot de bosstructuur, ook een 
zekere bijdrage leveren aan de biodiversiteit en op die manier niet volledig kunnen genegeerd worden. 
Naarmate ze echter meer gaan domineren zullen ze in concurrentie treden met de inheemse soorten en 
hun natuurlijke begeleiders en dus een nefaste invloed uitoefenen (verdringing). Vandaar dat voor 
exoten, waarvan het procentuele aandeel in het totale grondvlak of stamtal groter of gelijk is dan 
50% de score met één punt wordt verminderd. Een analoge kwalitatieve werkwijze wordt ook door 
Hekhuis et al (1994) toegepast en door Standovar (1997) aanbevolen.  
Belangrijk hierbij is de definiëring van wat wordt verstaan onder inheems en exoot. Gemakkelijkheidhalve 
wordt voor deze studie de ‘grove’ omschrijving van inheems gehanteerd zijnde ‘van nature thuishorend 
tot het grondgebied Vlaanderen (=aanwezig sinds de laatste IJstijd)’ (Bossenwerkgroep Natuurreservaten 
v.z.w., 1997). Voor elk opnamepunt nagaan of de aanwezige boomsoorten ‘streekeigen’ of 
‘standplaatsgeschikt’ zijn, is in dit geval veel te omslachtig en praktisch niet haalbaar. Voor de opstelling 
van een lijst van inheemse bomen en struiken kan als referentiekader de plantensoortenlijst van Cosyns 
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et al (1994) gebruikt worden, aangevuld met de gegevens van Maes & Rövekamp (1998). De hieruit 
voortvloeiende lijst wordt weergegeven in bijlage 1.  
 
De boomsoortensamenstelling wordt bepaald op basis van de gegevens uit de steekproefcirkels 
A2, A3 en A4, aangevuld met de gegevens van de boomlaag uit de vegetatieopname (plot van 32 × 
32 m of 1024 m²). De reden voor deze aanvulling is tweevoudig :  
 

- de opname van de steekproefcirkels gebeurt in de wintermaanden waardoor de boomsoorten niet 
altijd even gemakkelijk te determineren zijn (bv. Zomer- en Wintereik, Zwarte- en Witte els, Boswilg 
en Trilpopulier, ...) en bepaalde soorten kunnen gemist worden; 

- verschillende bomen worden in de steekproefcirkels niet tot op de soort gedetermineerd, zoals berk, 
linde, wilg, kornoelje, ..., terwijl dit wel gebeurt in de vegetatieplots. 

 
Belangrijke informatie gaat hierdoor verloren. De reden waarom enkel de boomlaag en niet de struiklaag 
in beschouwing wordt genomen heeft te maken met het behoud van de 2 m hoogtegrens tussen de 
verjonging en de rest van de houtige vegetatie. Door integratie van de struiklaag zouden ook bomen 
kleiner dan 2 m opgenomen worden en vervaagt deze grens. 
 
Dikke bomen (40 cm ≤ ∅1,5 < 80 cm) zorgen voor belangrijke habitatten voor o.a. insecten, vogels, fungi 
en epifyten en zijn daarom geïntegreerd in de berekening van een authenticiteitsindex.  
De natuurwaarde van zeer dikke bomen (∅1,5  ≥ 80 cm) is bovendien nog een stuk hoger. Bomen van 
dergelijke dimensies komen immers in de economisch beheerde bossen zelden voor : zij bevinden zich 
immers qua dimensie boven de ‘economische kapleeftijd’. Dergelijke bomen zijn zeer moeilijk 
verhandelbaar en daardoor slechts voor een beperkt aantal kopers interessant. Bovendien vertonen 
dergelijke bomen vaak defecten aan het kernhout (kernrot). Anderzijds vormen deze bomen zeer 
belangrijke en zeldzame niches voor talloze en zeldzame plant- en diersoorten. Christensen & Emborg 
(1996) halen terecht aan dat dergelijke bomen, samen met grote hoeveelheden dood hout de 
belangrijkste ontbrekende schakels zijn van het natuurlijk bosecosysteem in beheerde bossen. Vandaar 
dat het zinvol is deze categorie afzonderlijk te beschouwen en een eigen score toe te kennen, waarbij 
aan een kleiner aantal zeer dikke bomen een veel groter gewicht toegekend wordt. Temeer daar het 
logisch is dat, gezien de groeiruimte van een boom, op een oppervlakte als de opname-eenheid 
(steekproefcirkel A4 : 1018 m²) het aantal zeer dikke bomen eerder beperkt zal zijn. Voorts wordt voor 
beide parameters geen onderscheid gemaakt tussen inheems en exoot omdat deze parameters vooral 
een structurele invloed uitoefenen, waarbij de identiteit van de soort op zich minder belangrijk is. 
 
Het aantal inheemse boomsoorten in verjonging (bomen met hoogte < 2 m) heeft op zich weinig invloed 
op de biodiversiteit maar is vooral belangrijk omdat zij garant staat voor het toekomstige bosbeeld en de 
natuurwaarde van het bestand. Bovendien is de verjonging van bomen en struiken zeer gevoelig voor 
bosbeheermaatregelen en kan ze aldus gebruikt worden als parameter voor de evaluatie van de invloed 
van het beheer op de biodiversiteit (Bradshaw & Lindén, 1997). Voor deze parameter komt wel 
uitsluitend natuurlijke verjonging van inheemse boomsoorten in aanmerking. Hierdoor hangt er ook 
enigszins een kwalitatieve waarde aan deze parameter vast (Rune, 1997). Exoten worden dus over de 
ganse lijn als indifferent aangerekend. Vanwege zijn beperkte invloed op de huidige biodiversiteit 
bedraagt de score slechts de helft van deze die wordt toegekend aan de boomsoortensamenstelling van 
de bomen met hoogte ≥ 2 m. 
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Variatie in stamgrootte en de aanwezigheid van verschillende successiestadia in een bestand worden 
vaak geassocieerd met een hoge biodiversiteit (Esseen et al., 1992). De standaardafwijking t.o.v. de 
diameter (of het grondvlak) is een belangrijke parameter om deze variatie in de aanwezige sortimenten 
uit te drukken (Bradshaw & Lindén, 1997). De verschillende klassen(groottes) werden niet arbitrair 
opgesteld, maar zijn gebaseerd op een uitgebreide, reële dataset, namelijk de analyse van verschillende 
bestanden met een zeer uiteenlopende structuur in de Vlaamse bosreservaten (Van Den Meersschaut et 
al, 1996a, b, c; Vanmechelen et al., 1997a,b,c). De berekeningen worden uitgevoerd voor bomen met 
een ∅1,5  ≥ 7 cm. 
 
C Kruidvegetatie 
De berekening van de ‘kruidvegetatie-index’ is gebaseerd op het aantal soorten vaatplanten en hun 
zeldzaamheid, het aantal mossoorten en de bedekking van beide. 
Het aantal soorten vaatplanten heeft een rechtstreekse link met de rijkdom aan diersoorten. Verschillende 
dieren zijn immers specifiek gebonden aan bepaalde plantensoorten en er wordt dan ook algemeen 
aangenomen dat een soortenrijke vegetatie een belangrijke bijdrage levert aan een soortenrijke fauna. 
Vaatplanten zijn echter eenvoudiger te inventariseren en te determineren.  
Het aandeel van de vaatplanten in de totale soortenrijkdom van een bos is vrij beperkt. Zo blijkt 
bijvoorbeeld het aandeel van de vaatplanten in de tot nu toe bekende totale soortenrijkdom (flora en 
fauna) van de twee best bestudeerde Vlaamse bossen, Bos t’Ename en het Leen, respectievelijk 28% en 
16% te zijn (Hermy et al, 1996; Van Bastelaere, 1988). Deze percentages zijn wellicht overschattingen 
daar de fauna tot nog toe veel minder intensief werd bemonsterd. Het geschatte aantal diersoorten in 
bossen varieert tussen 1000 en 7000, afhankelijk van de standplaats, het klimaat, het bostype, enz. 
(Albrecht, 1990). De volledige Vlaamse flora bestaat daarentegen uit 1279 soorten, al dan niet inheems 
(Cosyns et al., 1994), waarvan er, volgens Stieperaere & Fransen (1982), slechts 310 behoren tot de 
socio-ecologische groep ‘bosplanten’. Hiertoe worden ook bomen en struiken gerekend. Het aantal 
vaatplanten dat in bossen kan voorkomen ligt evenwel hoger. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd voor het 
Bos t’Ename waar 487 soorten vaatplanten werden gedetermineerd (t.o.v. 874 diersoorten) (Hermy et al., 
1996). De reden hiervoor is de veelvuldigheid aan beschikbare habitatten gaande van gesloten bos, 
bosranden en bospaden tot kaalvlakten en bospoelen met hun typische flora. In deze studie worden 
daarom geen kwalitatieve beperkingen opgelegd inzake de aanwezige habitatten en de daarmee 
verbonden soorten. Dit betekent concreet dat alle soorten in aanmerking worden genomen en dus niet 
alleen strikt bosgebonden planten (lees typische oud-bos planten of soorten van gesloten bos).  
Voor de opdeling van de klassen werd vooraf nagegaan hoeveel plantensoorten er kunnen verwacht 
worden in proefvlakken van gelijkaardige grootte (=250 m²) als gehanteerd in de bosinventaris. Hiervoor 
werden de plots, die in het kader van de bosreservateninventarisatie werden opgenomen geanalyseerd 
(Van Den Meersschaut et al., 1996a,b,c; Vanmechelen et al., 1997a,b,c). Ook werd een toetsing 
doorgevoerd met de op dat moment reeds beschikbare vegetatieopnames uit de bosinventaris. Zo 
werden maximaal 33 soorten per plot vastgesteld in de bosreservaten en maximaal 42 soorten bij de 
voorlopige dataset van de bosinventaris. Een klassenopdeling per 5 soorten waarbij meer dan 45 soorten 
als de hoogste klasse wordt beschouwd, lijkt dan ook vrij relevant. Het toegekende scoresysteem is 
lineair, zodat een verdubbeling van het soortenaantal ook een verdubbeling van de score met zich brengt 
(zie het hierna volgend overzicht). 
 
Het aantal soorten vaatplanten is een zuiver kwantitatieve benadering van de diversiteit. Om deze, naar 
de natuurwaarde toe, vrij éénzijdige kijk enigszins te nuanceren wordt het begrip zeldzaamheid van de 
aanwezige soorten als kwalitatief aspect toegevoegd. Op die manier scoort bijvoorbeeld een mogelijk 
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soortenrijkere kaalslagvegetatie uiteindelijk lager dan een zeldzamere doch minder soortenrijke 
kruidvegetatie van hoofdzakelijk ‘bosplanten’.  
Om een globale indicatie van zeldzaamheid aan te geven wordt gebruik gemaakt van de 
frequentieklassen, opgemaakt in kader van het VLINA00/01 (Biesbrouck et al., 2001). Er werd hierbij 
gekozen voor de vierkantswortel-uurhokfrequentieklasse-indeling. Het aantal frequentieklassen werd 
vastgelegd op tien, zoals ook het geval is voor de Belgische standaardlijst (Stieperaere & Fransen, 1982).  
De klassegrenzen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor elk taxon wordt de 
uurhokfrequentieklasse bepaald door het aantal uurhokken waarin het geobserveerd werd in de periode 
1972-2001. 

Tabel 4 : Lijst van de uurhokfrequentieklassen (UFK) met de bijhorende klassegrenzen 

UFK Klassegrenzen 
(aantal 

uurhokken) 

% uurhokken 
(bovengrens) 

Interpretatie 

1 0.5-11.5 1 zeer zeldzaam 
2 11.5-40.5 4 zeer zeldzaam 
3 40.5-89.5 9 zeer zeldzaam 
4 89.5-157.5 16 zeer zeldzaam 
5 157.5-246.5 25 zeldzaam 
6 246.5-353.5 36 zeldzaam 
7 353.5-480.5 49 zeldzaam  
8 480.5-627.5 64 vrij zeldzaam 
9 627.5-793.5 81 - 

10 793.5-979.5 100 - 
 
De grootte van de rastereenheden heeft een belangrijke invloed op de aldus berekende zeldzaamheid 
(van der Meijden et al. 2000). Soorten die sterk geconcentreerd voorkomen in een beperkte regio maar 
daar algemeen zijn komen sneller in een zeldzame categorie terecht dan soorten die verspreid 
voorkomen maar met slechts één of enkele populaties per uurhok. Indien gewerkt wordt met het aantal 
kwartierhokken i.p.v. het aantal uurhokken wordt dit effect ten dele weggewerkt. 

Tabel 5 : Vertaling van uurhokfrequentieklassen (UFK) naar kwartierhokfrequentieklassen (KFK) met de bijhorende 
klassegrenzen 

UFK-
KFK 

Klassegrenzen 
(aantal 

uurhokken) 

Klassegrenzen 
(aantal 

kwartierhokken)

Interpretatie 

1 0.5-11.5 0.5-17.5 zeer zeldzaam 
2 11.5-40.5 17.5-59.5 zeer zeldzaam 
3 40.5-89.5 59.5-131.5 zeer zeldzaam 
4 89.5-157.5 131.5-228.5 zeer zeldzaam 
5 157.5-246.5 228.5-353.5 zeldzaam 
6 246.5-353.5 353.5-729.5 zeldzaam 
7 353.5-480.5 729.5-1128.5 zeldzaam  
8 480.5-627.5 1128.5-1856.5 vrij zeldzaam 
9 627.5-793.5 1856.5-3183.5 - 

10 >793.5 >3183.5 - 
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In het kader van de ontwikkeling van de authenticiteitsindex leek een dergelijk fijne indeling van de (zeer) 
zeldzame soorten echter weinig relevant waardoor deze tiendelige klassenindeling niet werd 
aangehouden, maar vervangen door een aangepaste vijfdelige schaal (zie Tabel 6). Hierbij worden de 
oorspronkelijke eerste 4 klassen (zeer zeldzame soorten) gegroepeerd. Ook de daarop volgende 3 
klassen (zeldzame soorten) worden gebundeld. Op die manier resteren nog 5 klassen (2 nieuwe en 3 
oorspronkelijke). Aan elke klasse wordt vervolgens een score toegekend, afhankelijk van de 
zeldzaamheid waarvoor ze oorspronkelijk stond. 
 

Tabel 6: De aangepaste vijfdelige schaal en het daaraan gekoppeld scoresysteem voor elke plantensoort 

Nieuwe 
klasse 

Oorspronkelijke klasse Score 

1 1, 2, 3 en 4 8 
2 5, 6 en 7 5 
3 8 2 
4 9 1 
5 10 0 

 
Concreet betekent dit dat van elke plantensoort eerst de klasse volgens Biesbrouck et al. (2001) wordt 
opgezocht. Deze wordt ingepast in de nieuwe vijfdelige schaal, waarna de overeenkomstige score wordt 
toegekend. De scores van de verschillende soorten worden vervolgens gesommeerd (=eindscore). Dit is 
evenwel nog niet de score die zal dienen voor de berekening van de kruidvegetatie-index. Hiervoor 
dienen eerst nog klassen bepaald te worden waarin de verschillende eindscores van de plots moeten 
ingepast worden. De klassen(groottes) werden bekomen na berekening van de eindscore uit de 
soortenrijkste plots van de bosreservaten (Van Den Meersschaut et al., 1996a,b,c; Vanmechelen et al., 
1997a,b,c). Deze eindscores lagen maximaal rond de 20. Een klassenopdeling per 5 eindscorepunten 
waarbij meer dan 30 eindscorepunten als de hoogste klasse wordt beschouwd, lijkt dan ook reëel. Deze 
klassen en de overeenkomstige scores, die bijdragen aan de kruidvegetatie-index, worden weergegeven 
in het hierna volgende overzicht. 
 
Indien mogelijk worden de plantensoorten aangevuld door incorporatie van het aantal mossoorten. 
Uiteraard dragen mossen ook bij tot de biodiversiteit en reageren bovendien nog sneller dan vaatplanten 
op veranderende milieuomstandigheden (Biernath & Roloff, 1993; Roloff & Stetzka, 1995), al dan niet 
veroorzaakt door het beheer. Hun maximale soortenaantal per plot is wel beperkter, wat zich 
weerspiegelt in de klassenopdeling. Ook hier worden telkens 5 soorten tot één klasse gegroepeerd en 
bedraagt de hoogste klasse meer dan 20 soorten (zie het hierna volgende overzicht). 
 
De ruimtelijke variatie in bedekking door de kruidvegetatie draagt bij tot de diversiteit (Bradshaw & 
Lindén, 1997). Daarnaast zijn bedekking en biomassa vaak grotendeels aan elkaar te koppelen. De 
laatste vervult dan weer een belangrijke rol in bijvoorbeeld de voedselketen van een ecosysteem. 
Naarmate de bedekking toeneemt, stijgt meestal ook de biomassa en verhoogt tezelfdertijd de kans op 
variatie. Eens de helft van de oppervlakte is bedekt, neemt de kans op variatie af, maar blijft de biomassa 
stijgen. Zo is de kans op variatie even groot bij een bedekking van 25%, als bij een bedekking van 75%. 
Bij een volledige bedekking (>90%) zal de diversiteit een stuk lager liggen, omdat (insecten)soorten die 
nood hebben aan een kale bodem zullen verdwijnen. Bovendien zal ook de soortenvariatie afnemen bij 
gesloten vegetatiemassieven (die vaak sterk worden gedomineerd door één of enkele soorten) 
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(Bradshaw & Lindén, 1997). Doordat bij deze laatste de biomassa meestal ook groter zal zijn, wordt de 
waarde voor de diversiteit toch hoger ingeschat. Deze hypothesen vormen de basis van het 
scoresysteem (zie het hierna volgende overzicht). De totale bedekkingsgraad omvat zowel de kruid- als 
de moslaag en wordt afzonderlijk bepaald tijdens de vegetatieopname. 
 

Tabel 7 : Scoresysteem voor de kruidvegetatie-index 

 
KRUIDVEGETATIE-INDEX = j + k + l + m (maximale score=25) 
 
AANTAL SOORTEN VAATPLANTEN (j)                                                                      SCORE 
 
- 1 – 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 6 – 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 11 – 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 16 – 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- 21 – 25 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
- 26 – 30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
- 31 – 35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
- 36 – 40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
- 41 – 45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
- > 45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
 
ZELDZAAMHEID (k) 
 
- 1 - 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 6 - 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
- 11 - 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 16 - 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- 21 - 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
- 26 - 30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
- > 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 
AANTAL MOSSOORTEN (l) 
 
- 1 - 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 6 - 10------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
- 11 - 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 16 - 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- > 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
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BEDEKKING (m) 
 
- < 5% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 
- 6 - 25% --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 26 - 50% ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 51 - 75% ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- > 75%----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

 
 
D Dood hout 
Het belang van dood hout voor het behoud van de biodiversiteit in bosecosystemen wordt algemeen 
onderkend (Albrecht, 1991; De Blust et al., 1996; Detsch et al., 1994; Eckloff & Ziegler, 1991; Ferris & 
Humphrey, 1999; Kirby & Drake, 1992; Möller, 1994; Packam et al., 1992; Rabl, 1993; Samuelsson et al., 
1994). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar invertebraten, schimmels en holenbroeders (Barkman et 
al., 1983; Hodge & Peterken, 1998; Komdeur & Vestjens, 1983; Mabelis, 1983; Schales, 1992; Speight, 
1989). Het verschil in de aanwezige hoeveelheden dood hout en hun variatie en vormenrijkdom vormt, 
samen met het ontbreken van zeer zware en aftakelende bomen, het meest expliciete onderscheid 
tussen natuurlijke van beheerde bossen (Rauh, 1993; Christensen & Emborg, 1996). Omwille van deze 
redenen wordt dood hout vaak geïncorporeerd in indexberekeningen voor biodiversiteit (Bradshaw & 
Lindén, 1997; Rune, 1997) en evaluatiemethodes voor natuurgetrouwe bosbouw (Frank, 1996). Bij de 
berekening van de ‘dood hout-index’ wordt een onderscheid gemaakt tussen staand en liggend dood 
hout. Ook in de bosinventarisatie wordt deze opdeling gemaakt en konden voor beide vormen gegevens 
naar hoeveelheden en variatie geïntegreerd worden in de berekening van de dood hout-index. Hierbij 
werd geen onderscheid gemaakt tussen inheemse boomsoorten en exoten. De invloed van de boomsoort 
op bepaalde deelgebieden van de begeleidende dood hout-fauna en -flora werd reeds uitvoerig 
aangetoond (Geudens ,1997; Hilt, 1992; Stevens, 1986). Deze invloed neemt echter snel af naarmate het 
verteringsproces vordert (Palm, 1959; Rauh, 1993). Het in rekening brengen van de boomsoort in het 
kader van het aspect dood hout stuit bovendien op een praktisch probleem, nl. dat deze vaak niet meer 
achterhaald kan worden. 
 
De hoeveelheid staand dood hout wordt uitgedrukt in absolute eenheden van grondvlak (m²/ha). De 
keuze van absolute eenheden heeft te maken met mogelijke interpretatiefouten bij toekomstige 
monitoring. Dit kan best geïllustreerd worden aan de hand van een zuiver hypothetisch voorbeeld. Stel 
dat een bepaald bestand een zekere procentuele hoeveelheid dood hout bevat t.o.v. de totale voorraad 
hout. Wanneer nu in dit bestand een dunning wordt uitgevoerd, waarbij enkel levende exemplaren 
worden weggenomen, dan zou de verkeerde indruk kunnen bestaan dat de hoeveelheid dood hout is 
toegenomen (de verhouding is immers gewijzigd door der afgenomen voorraad levend hout). Het bestand 
zou dan foutief worden opgewaardeerd voor het aspect dood hout, terwijl er voor dit aspect niets is 
veranderd. De klassenindeling, weergegeven in het hierna volgende overzicht, werd bekomen na analyse 
van het aandeel staand dood hout in het gemiddeld grondvlak van de levende bomen voor een groot 
aantal bestanden in de bosreservaten (Van Den Meersschaut et al., 1996a,b,c; Vanmechelen et al., 
1997a,b,c). Voor bossen op de rijkere standplaatsen kon hieruit een gemiddeld grondvlak van 35 m²/ha 
vooropgesteld worden. Het percentage staand dood hout was doorgaans onbestaand of zeer laag (< 
5%). Hieruit werd dan de laagste klasse afgelijnd, nl. 5% van 35 m²=1,75 m², afgerond op 2 m². De 
volgende klassen werden stelselmatig verhoogd met 1,5 m². De hoogste score wordt gegeven aan 
bestanden waar het grondvlak van het staand dood hout > 5 m²/ha bedraagt. 



17 

Bij het ontwikkelde scoresysteem krijgen bosbestanden waarvan het dood hout meer dan 14,3% van de 
staande houtvoorraad uitmaakt dus de maximum score. Deze waarde ligt een stuk onder de potentiële 
waarde voor onverstoorde bossen. In de primaire oerbosrelicten (bosreservaten) in centraal-Europa 
bestaat de totale houtvoorraad immers voor 10 tot 30 % uit dood hout (Koop, 1983). Voor beheerde 
bossen wordt evenwel een score van 10% reeds als een hoog streefcijfer beschouwd (Ammer, 1991). 
 
Bij de waardebeoordeling van het aspect dood hout is niet enkel de hoeveelheid van belang, maar ook de 
variatie of vormenrijkdom ervan (Ammer, 1991; Mabelis, 1983). Verschillende dimensies, 
verteringsstadia, vormen en toestanden zorgen er immers voor dat een verhoogde, met dood hout 
geassocieerde, soortendiversiteit met specialisten zich kan handhaven (Altenkirch, 1988). De 
standaardafwijking t.o.v. de diameter geeft een eerste indicatie van deze variatie voor de staande dode 
bomen. Deze parameter wordt dan ook verrekend in de dood hout-index. Hierbij wordt eenzelfde 
klassenopdeling en scoresysteem als bij de levende bomen gehanteerd. De berekeningen worden 
doorgevoerd op de dode bomen met ∅1,5  ≥ 7 cm. 
 
Dikke staande dode bomen (∅1,5  ≥ 40 cm) worden extra gewaardeerd omdat ze doorgaans gepaard 
gaan met een grote vormenrijkdom en dus zeer uiteenlopende niches. Zo schept hun bijzondere 
stamafmeting bijvoorbeeld mogelijkheden voor tal van zeldzame soorten (Hekhuis et al., 1994; Rauh, 
1993; Siitonen & Martikainen, 1994). Als gevolg van de bestandsstructuur en de groeiruimte van de 
oorspronkelijk levende grote bomen, zal hun aantal in de bemonsterde plots ook beperkt zijn. Dit 
weerspiegelt zich in de klassenopdeling en het scoresysteem in het hierna volgende overzicht. 
 
In de bosinventarisatie worden geen echte metingen van de hoeveelheid liggend dood hout verricht. Om 
deze hoeveelheid toch enigszins in rekening te brengen wordt met de gesommeerde (geschatte) 
stamlengte van uitsluitend het dikke liggend dood hout (∅ ≥ 40 cm), aanwezig binnen elke plot, gewerkt. 
Hoe meer liggend dood hout aanwezig is, hoe groter uiteraard de score. De klassenopdeling en het 
overeenkomstige scoresysteem wordt weergegeven in het hierna volgende overzicht. 
 
Om de variatie in het liggend dood hout te valideren worden de 4 onderscheiden diameterklassen 
gehanteerd uit de bosinventaris. Hoe meer klassen aanwezig zijn, hoe groter de variatie en dus ook de 
toegekende score. Indien er 1, 2 of 3 klassen voorkomen en klasse 4 (dikke liggende dode bomen (∅ ≥ 
40 cm)) is er één van, wordt één extra punt aan de score toegevoegd (zie het hierna volgende overzicht). 
Het voorkomen van klasse 4 scoort dus systematisch hoger. Niettemin blijft deze score één punt lager 
dan wanneer klasse 4 ontbreekt, maar waarbij één klasse meer aanwezig is (zie Tabel 8). De variatie 
primeert hier dus boven het belang van klasse 4. 

Tabel 8 : De mogelijke scorecombinaties in functie van het voorkomen van verschillende diameterklassen voor het 
liggend dood hout. 

 
Aantal  

diameterklassen 

 
Eindscore 

 
Klasse 4 
afwezig 

 
Klasse 4 
aanwezig 

1 2   
   
   3 
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Aantal  

diameterklassen 

 
Eindscore 

   
2 4   
   
   5 
   
3 6   
   
   7 
   
4 8   

 
Staand en liggend dood hout creëren elk een afzonderlijke niche, waaraan verschillende 
organismen(groepen) zijn aangepast en vervullen daardoor een uiteenlopende rol in het bosecosysteem. 
Niettemin wordt aan beiden bij de berekening van de dood hout-index eenvoudigheidshalve eenzelfde 
gewicht toegekend. Hun afzonderlijke maximale score bedraagt 15 punten. 
 

Tabel 9 : Scoresysteem voor de Dood hout-index 

 
DOOD HOUT-INDEX = n + o + p + q + r (maximale score=30) 

 
STAAND DOOD HOUT 

 
GRONDVLAK (n)                                                                                                               SCORE
 
- < 2 m²/ha------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 2 - 3,5 m²/ha -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 3,6 - 5 m²/ha -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- > 5 m²/ha------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
 
STANDAARDAFWIJKING t.o.v. ∅1,5 (∅1,5 ≥ 7 cm) (o) 
 
- < 10 cm--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 
- 10 - 15 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
- 16 - 20 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
- 21 - 25 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 26 - 30 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- 31 - 35 cm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
- > 35 cm--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
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AANTAL DIKKE BOMEN (∅1,5 ≥ 40 cm) (p) 
 
- 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 
- 2 - 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
- ≥ 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
 

LIGGEND DOOD HOUT 
 
GESOMMEERDE STAMLENGTE DIKKE BOMEN (∅ ≥ 40 cm) (q) 
 
- 1 - 10 m -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
- 11 - 20 m------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
- > 20 m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
 
AANTAL DIAMETERKLASSEN (r) 
 
- 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
- 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
- 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
- 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 
 
- klasse 4 aanwezig als aantal klassen = 1, 2 en 3 ------------------------------------------------- +1 

 

 
Figuur 2 op de volgende pagina geeft een overzicht van alle scores van de Authenticiteitsindex. 
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BOSSTRUCTUUR 20 HOUTIGE VEGETATIE 25 KRUIDLAAG 25 DOOD HOUT 30 

KROONSLUITING Score AANTAL BOOMSOORTEN Score AANTAL PLANTENSOORTEN Score STAAND DOOD HOUT

- > 2/3  -------------------------------- ---------- 2 - 1-2 -------------------------------------1 - 1-5-------------------------------------1 GRONDVLAK Score 
- 1/3-2/3 -------------------------------- --------- 4 - 3-4 -------------------------------------2 - 6-10 ----------------------------------- 2 m² per hectare 
- < 1/3 -------------------------------- ----------- 3 - 5-6 -------------------------------------3 - 11-15---------------------------------- 3 - < 2 -------------------------------------1

- 7-8 -------------------------------------4 - 16-20---------------------------------- 4 - 2-3.5 -----------------------------------2
LEEFTIJD - > 8 -------------------------------------5 - 21-25---------------------------------- 5 - 3.6-5 -----------------------------------3

- 26-30---------------------------------- 6 - > 5 -------------------------------------4
- 1-60 -------------------------------- ------------ 1 AANTAL ZWARE BOMEN - 31-35---------------------------------- 7
- 61-100 -------------------------------- --------- 2 - 36-40---------------------------------- 8 AANTAL ZWARE BOMEN
- 101-160 -------------------------------- ------- 5 - 1-5 -------------------------------------1 - 41-45---------------------------------- 9
- > 160 -------------------------------- ----------- 7 - 6-10------------------------------------2 - > 45 ----------------------------------- 10 - 1 ----------------------------------------3
- Ongelijkjarig -------------------------------- - 5 - 11-15 ----------------------------------3 - 2-3 -------------------------------------4

- 16-20 ----------------------------------4 ZELDZAAMHEID - ≥  4 -------------------------------------5
GELAAGDHEID - > 20------------------------------------5

- 1-5-------------------------------------1 STANDAARD AFWIJKING DBH
- 1 -------------------------------- ---------------- 2 AANTAL ZEER ZWARE BOMEN - 6-10 ----------------------------------- 2 Centimeters
- > 1 -------------------------------- -------------- 4 - 11-15---------------------------------- 3 - 10-15 ----------------------------------1

- 1 ----------------------------------------3 - 16-20---------------------------------- 4 - 16-20 ----------------------------------2 
BOOMSOORTENMENGING - 2-3 -------------------------------------4 - 21-25---------------------------------- 5 - 21-25 ----------------------------------3 

- ≥  4 -------------------------------------5 - 26-30---------------------------------- 6 - 26-30 ----------------------------------4 
- homogeen -------------------------------- ----- 1 - > 30 ----------------------------------- 7 - 31-35 ----------------------------------5 
- gegroepeerd -------------------------------- -- 3 AANTAL SOORTEN IN N.V.----- - > 35------------------------------------6 
- individueel -------------------------------- ---- 5 AANTAL MOSSOORTEN

- 1-4 -------------------------------------1 LIGGEND DOOD HOUT
- 5-8 -------------------------------------2 - 1-5-------------------------------------1
- 9-12------------------------------------3 - 6-10 ----------------------------------- 2 STAMLENGTE ZWARE BOMEN
- > 12------------------------------------4 - 11-15---------------------------------- 3 Meter

- 16-20---------------------------------- 4 - 1-10------------------------------------3 
STANDAARD AFWIJKING DBH - > 20 ----------------------------------- 5 - 11-20 ----------------------------------5 
Centimeters - > 20------------------------------------7 
- 10-15 ----------------------------------1 TOTALE BEDEKKING
- 16-20 ----------------------------------2 Procent AANTAL DIAMETERKLASSEN
- 21-25 ----------------------------------3 - 6-25 ----------------------------------- 1
- 26-30 ----------------------------------4 - 26-50---------------------------------- 2 - 1 ----------------------------------------2 
- 31-35 ----------------------------------5 - 51-75---------------------------------- 3 - 2 ----------------------------------------4 
- > 35------------------------------------6 - > 75 ----------------------------------- 1 - 3 ----------------------------------------6 

- 4 ----------------------------------------8  

Figuur 2 : Scoresysteem van de Authenticiteitsindex 
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1.1.2 De Basisindex als indicatorsysteem voor biodiversiteit (Van Den Meersschaut et al., 

2001) 
De bepalende factor bij de ontwikkeling van het indicatorsysteem op niveau 1 (Basisindex) is eenvoud en 
efficiëntie en dit met het oog op gebruiksvriendelijkheid voor elke bosbeheerder. Daarom werd een 
methode ontwikkeld die geen permanente proefvlakken, noch metingen of identificaties van soorten 
(behalve boomsoorten) vereist.  
Het uitgangspunt is een beschrijvende beoordeling van het bosbestand op basis van gemakkelijk visueel 
in te schatten kenmerken. Hoewel onderhevig aan subjectiviteit zijn deze kenmerken zo algemeen en 
grof opgevat, dat fouten geminimaliseerd worden. De kenmerken zijn van structurele en compositionele 
aard en worden tot een minimum beperkt.  
Aangezien het indicatorsysteem monitoring en evaluatie van het bosbeheer moet toelaten, werd gekozen 
voor veranderlijke parameters of indicatoren, die beïnvloedbaar zijn door het beheer. Hiermee wordt 
hetzelfde uitgangspunt overgenomen als bij de ontwikkeling van de authenticiteitsindex. Zo heeft het 
weinig zin om bijvoorbeeld bronnetjes of beekjes, of belangrijke factoren als bosoppervlakte, historiek en 
bodemtype als indicator te gebruiken aangezien dit statische ecosysteemcomponenten zijn, die wel een 
grote invloed uitoefenen op de biodiversiteit van het geheel, maar normaal gezien niet of nauwelijks 
onderhevig zijn aan het gevoerde bosbeheer. 
 
Het biodiversiteitsindicatorsysteem op niveau 1 is opgebouwd rond een set van indicatoren en 
berust op een gestandaardiseerde berekening volgens een scoresysteem (zie Figuur 3). De maximale 
score bedraagt 100. De gewichten werden evenredig verdeeld zoals in niveau 2, zodat de beide 
indicatorsystemen perfect compatibel zijn. 
 
A Indicatoren van de bosstructuur 
De bosstructuur wordt geëvalueerd aan de hand van vier indicatoren en heeft een maximumscore van 20 
(vergelijkbaar met niveau 2). 
De eerste maat voor de horizontale bosstructuur is de aanwezigheid van openingen in het kronendak. 
Gestuurd door microklimatologische condities (verhoogde lichtinval, rechtstreekse regenwaterdoorval, …) 
zorgen gaten in het kronendak voor afwisseling in het ecosysteem en verhoogde 
overlevingsmogelijkheden voor specifieke organismen. Basisscore (bij gesloten kronendak of oppervlakte 
van de openingen minder dan 1/3) bedraagt hier 2. Een maximum score krijgen bestanden met een 
halfopen opperetage (1/3 tot 2/3 openingen). Een nog ijler bestand krijgt score 3. Het spreekt vanzelf dat 
kaalvlaktes hier score 0 krijgen. 
 
Een tweede maat voor de horizontale bosstructuur is de menging in de boomlaag. Individueel 
gemengde bestanden worden hierbij het hoogst ingeschat; homogene bosbestanden het laagst. 
 
Als maat voor de verticale bosstructuur wordt hier geopteerd voor de gelaagdheid of de etageopbouw 
van het bosbestand. Een meerlagige verticale bestandsopbouw wordt algemeen als positief factor 
beschouwd voor de diversiteit. 
 
Een laatste belangrijke structuurparameter is de leeftijdsstructuur van het bestand. Hierbij worden een 
viertal, gemakkelijk op het terrein te identificeren types onderscheiden :  
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Jongwas-staakhout : jonge aanplantingen of natuurlijke verjongingen, sterke hoogtegroei, sterfte door 
stamtalreductie 
Jong-oud boomhout : na culminatie van de hoogtegroei tot aan de culminatie van de aanwas (het 
bestand is kaprijp) : voor de meeste bostypes betekent dit een leeftijd van het bestand tussen 50 en 100 
tot 150 jaar. 
Oud-aftakelend : dit zijn bestanden die meer dan kaprijp zijn : de aftakelingsfase treedt in : natuurlijke 
sterfte,…  
Ongelijkjarig : bestanden waarbij deze verschillende fases in intieme menging door elkaar voorkomen 
(plenterstructuur). 
 
De oude, aftakelende bestanden worden hierbij het hoogst ingeschat : het zijn immers niet alleen zeer 
zeldzame situaties in beheerde bossen, bovendien worden zij vaak als de belangrijkste sites voor het 
behoud van de diversiteit in bossen genoemd. 
 
Impact van exoten : exoten hebben vaak een negatieve invloed op de totale soortenrijkdom in het 
bosbestand door hun vaak sterk dominante karakter en het feit dat er nauwelijks andere organismen aan 
gebonden zijn (zie ook 1.1.1.2). In de index is de impact van deze exoten als volgt verwerkt : indien zij 
niet dominant voorkomen, wordt hun aanwezigheid als neutraal beoordeeld; indien zij de boom- of 
kruidlaag gaan domineren en daardoor de inheemse soorten sterk gaan hinderen in hun ontwikkeling, 
worden zij negatief geëvalueerd en worden telkens 3 punten afgetrokken. Hierbij gaan we er van uit dat 
de beheerder onderscheid kan maken tussen inheemse bomen en de belangrijkste uitheemse soorten 
(naaldhout, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik).  
 
B Indicatoren van de boomlaag 
Zoals reeds bij de index niveau 2 werd aangetoond, zal de boomsoortenrijkdom een rechtstreekse 
invloed hebben op de diversiteit. Bij de ontwikkeling van deze index gaan wij er van uit dat de beheerder 
in staat is de boomsoorten van elkaar te onderscheiden op basis van morfologische kenmerken, zonder 
ze noodzakelijk op soort te kunnen brengen (het principe van pseudo-species). Voor het inschatten van 
het aantal soorten dienen de soorten zelf dus niet gekend te zijn. De klassenindeling voor het aantal 
boomsoorten is een vereenvoudiging van niveau 2.  
Het aantal soorten wordt hier ingeschat voor het volledige bosbestand, waarbij struiklaag, boven- en 
nevenetage samen worden genomen. De kans dat daardoor meer soorten voorkomen is groter dan in 
een beperkte plot (zie niveau 2) 
Soortenrijke bestanden (>7 soorten) krijgen hier de maximumscore van 5. 
 
Dikke (diameter tussen 40 en 80 cm) en zeer dikke bomen (diameter groter dan 80 cm) zijn van 
uitzonderlijk belang voor tal van organismen (zie ook 1.1.1.2) en worden daarom steeds vermeld als 
belangrijke indicatoren voor biodiversiteit. De aantallen uit Fig. 3 worden uitgedrukt per hectare en zijn 
gemiddelde schattingen voor het respectievelijke bosbestand. Dit is ook de reden waarom met grote 
klassenbreedtes wordt gewerkt.  
Ongeacht hun aantallen is het feit dat zeer zware sortimenten voorkomen in het bestand reeds 
waardevol. Dit is de reden waarom de klasse met de laagste dichtheden reeds een hoge score bekomt. 
Het onderscheid tussen dikke en zeer dikke bomen, voor wat betreft de klassenindeling in aantallen per 
hectare, heeft te maken met de individuele groeiruimte van de bomen. Dit verschil bedraagt hier een 
factor 4. De groeiruimte van een boom met een diameter van 80 cm is immers ongeveer vier keer zo 
groot als van een boom met een diameter van 40 cm. 
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Een laatste belangrijke factor in de boomlaag is de natuurlijke verjonging : een soortenrijke, continue 
verjonging van het bestand biedt immers een belangrijke garantie voor de toekomstige ontwikkeling van 
een soortenrijk en structuurrijk bosbestand. Enkel inheemse soorten worden hier meegeteld; exoten 
gelden in de verjonging als neutraal : enkel wanneer zij doorgroeien en de struik- of boomlaag gaan 
domineren worden zij als problematisch beschouwd (zie indicatoren bosstructuur). 
 
C Indicatoren voor kruidenvegetatie 
Bij de ontwikkeling van de indicatoren voor kruidlaag was een koppeling aan het niveau 2 problematisch : 
een correcte inschatting van het aantal soorten vaatplanten en hun zeldzaamheid (samen goed voor een 
maximumscore van 17) is niet mogelijk zonder een gedegen plantenkennis. Bij de ontwikkeling van de 
index niveau 1 gaan wij echter uit van eindgebruikers die niet over die plantenkennis beschikken. Wat 
betreft de soortenrijkdom kan een vereenvoudiging van de score voor het aantal soorten worden 
doorgevoerd. Opnieuw gaan wij uit van het principe van de pseudo-soorten : de waarnemer onderscheidt 
op basis van morfologische kenmerken, zoveel mogelijk verschillende pseudo-soorten. Deze ruwe 
benadering vereist derhalve een sterke vereenvoudiging van het aantal klassen (minder dan 5, meer dan 
5 en meer dan 20 en meer dan 40 ‘soorten’).  
 
D Indicatoren voor dood hout 
Voor wat betreft het belang van dood hout als biodiversiteitsindicator in bosecosystemen wordt verwezen 
naar de bespreking bij niveau 2. In eerste instantie worden staand en liggend dood hout van elkaar 
onderscheiden. Beide vormen geven immers aanleiding tot verschillende microhabitatten waaraan 
specifieke organismen zijn gekoppeld. Aan beide elementen wordt, overeenkomstig niveau 2, een 
maximumscore van 15 toegekend. 
 
Bij de indeling van de score ligt de nadruk op de vormenrijkdom en de aanwezigheid van dikke tot zeer 
dikke sortimenten staand en liggend dood hout. Deze hebben immers een grote, zeer specifieke invloed 
op de soortenrijkdom aan dood hout bewonende organismen. 
 
Voor wat betreft de vormenrijkdom worden vier diameterklassen onderscheiden: 
1. ∅ < 20 cm 
2. 20 cm < ∅ < 40 cm 
3. 40 cm < ∅ < 80 cm 
4. ∅ > 80 cm 
Indien zeer zware sortimenten voorkomen krijgt het bestand een zeer hoge score voor de dood hout-
factor toegekend. Hierbij wordt er van uitgegaan dat, indien zeer zwaar dood hout voorkomt, ook alle 
kleinere sortimenten logischerwijze zullen voorkomen (al is het maar als takhout van de staande of 
liggende zware dode boom). 
 
Het aspect hoeveelheid dood hout wordt op een eenvoudige wijze geëvalueerd : indien per ha meer dan 
10 dode stammen voorkomen met een diameter van >40 cm dan wordt een extra score van 3 punten 
toegekend. Dit komt overeen met een hoeveelheid dood hout van minstens 15 m³/ha. 
 
Een bestand dat de maximumscore krijgt toegekend omvat minstens één staande en één liggende dode 
boom van meer dan 80 cm diameter en een totale hoeveelheid dood hout van minstens 30 m³/ha. 
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Het scoresysteem voor dood hout in niveau 1 is een stuk minder precies als in niveau 2, omdat wordt 
uitgegaan van visuele waarnemingen zonder proefvlak. Anderzijds wordt bij niveau 1 het totale 
bosbestand in beschouwing genomen, waardoor de problematische toevalsfactor uit niveau 2 wegvalt. 
We kunnen besluiten dat de ruwe schatting van de dood-hout factor via niveau 1 een juister beeld zal 
geven voor het gehele bestand, maar anderzijds minder gevoelig is voor subtiele veranderingen. 
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BOSSTRUCTUUR 
 
Maximale score : 

Score 
 

20 

BOOMLAAG  
 
Maximale score : 

Score

25

KRUID- EN STRUIKLAAG  
 
Maximale score : 

Score

25

DOOD HOUT  
 
Maximale score : 

Score 
 

30 
Kronendak 
Gesloten 
Openingen 1/3 tot 2/3 
Openingen > 2/3 
 
Aantal etages 
1 etage 
meerlagig (struiklaag of continu) 
 
Menging boomlaag 
Homogeen=1 soort 100% 
Beperkte bijmenging (max. 10%) 
Groepsgewijs 
Individueel 
 
Leeftijd-ontwikkeling 
Jongwas-staakhout 
Jong / oud boomhout: Optimale 
fase-kaprijp 
Oud – aftakelend 
Ongelijkjarig 
 
 
 
Impact aandeel exoten 
 
In de boomlaag :  
Niet dominant 
Dominant  
(N of G > 50%) 
 
In de struiklaag : 
Niet dominant 
Dominant  
(> 50 % bedekkend) 

 
2 
4 
3 
 
 

2 
4 
 
 
 

1 
2 
 

3 
5 
 
 

2 
 

4 
7 
5 
 

20 
 
 
 
 

0 
- 3 

 
 
 

0 
- 3 

 

Aantal boomsoorten 
1-2 
3-7 
> 7 
 
Aantal zware bomen per ha 
(DBH 40-80 cm) 
Geen 
1-50 
50-200 
> 200 
 
Aantal zeer zware bomen per 
ha  
(DBH > 80 cm) 
Geen 
1-50 
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Figuur 3 : Overzicht van een biodiversiteitsindicatorsysteem (niveau 1 – basisindex) 
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1.1.3 Basisindex of Authenticiteitindex in het kader van specifiek biotoop- en soortenbeheer? 
 
De Basisindex is gekenmerkt door eenvoud en efficiëntie. Er zijn geen permanente proefvlakken nodig, 
noch metingen of identificaties van soorten (behalve boomsoorten).  
De Authenticiteitindex geeft een meer precieze en verfijnde beoordeling van dezelfde parameters op 
basis van de metingen uitgevoerd in de standaard-steekproefcirkels van de bosinventarisatie. Het is 
bovendien mogelijk om de resultaten van de bosinventarisatie via een module automatisch om te zetten 
tot een authenticiteitindex. 
 
Voor FSC-(groeps)certificering is naast een specifiek biotoop- en soortenbeheer o.a. ook de opstelling 
van een uitgebreid bosbeheerplan een vereiste. Voor nieuwe uitgebreide beheerplannen voor de 
openbare bossen gebeuren de metingen standaard volgens de Technische richtlijnen voor het opmaken 
van een uitgebreid bosbeheerplan. Volgens deze richtlijnen wordt geïnventariseerd aan de hand van 
steekproefcirkels, identiek aan deze gebruikt bij de uitvoering van de Vlaamse Bosinventarisatie. Op 
deze manier kan afdeling Bos en Groen een grotere eenvormigheid bereiken in de bosbeheerplannen 
voor de openbare bossen. Deze werkwijze biedt ook voordelen voor wat betreft later gegevensbeheer en 
-verwerking, bijvoorbeeld in functie van de gewestelijke bosinventarisatie, de NARA-rapporten, enz... 
Ook voor privé-bossen wordt ten zeerste aangeraden om deze methodiek te gebruiken. Indien een 
andere meetmethode gebruikt wordt, moet de methode goedgekeurd worden door de ambtenaar privé-
bos voor gestart wordt met de opmaak van het beheerplan.  
Rekening houdende met de richtlijnen voor de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan is het gebruik 
van de Authenticiteitindex als meetmethode van structuurparameters in bosbestanden meer opportuun 
dan de Basisindex. De Authenticiteitindex maakt immers gebruik van dezelfde steekproefcirkels als de 
Vlaamse Bosinventaris.  
 
In de praktijk zullen in boscomplexen dus zowel steekproefopnamen (bestandsevaluaties) als een 
Biotoopkartering (zie verder) gebeuren als invulling van het belangrijke FSC-principe ‘monitoring van 
biodiversiteit’. 
 
Inventarisaties in het kader van een uitgebreid bosbeheerplan gebeuren slechts om de 20 jaar (looptijd 
van het beheerplan). Om beter te voldoen aan de principes van monitoring van soorten en biotopen van 
FSC én van de Beheervisie is het aangewezen ook een tussentijdse evaluatie te kunnen uitvoeren. 
De tussentijdse bestandsevaluatie kan dan gebeuren aan de hand van de Basisindex. Deze keuze wordt 
geargumenteerd door de lagere kost (geen metingen), de eenvoudigheid, en het feit dat het een 
bestandsdekkende methode is. Bij de berekening van de Basisindex heeft de uitvoerder oog voor het 
vollédige bestand, en zal dus ook gemakkelijker bijzondere biotopen opmerken en aanduiden voor de 
Biotoopkartering (zie verder). 
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Samengevat: De Authenticiteitindex wordt berekend bij de aanvraag tot FSC-certificering, en telkens 
opnieuw als er steekproefopnames gebeuren. Tussenin gebeurt de opvolging van de structuurparameters 
aan de hand van de Basisindex.  
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de Basisindex en de Authenticiteitindex licht 
zullen verschillen. Indien een bosbestand bij de opmaak van het bosbeheerplan een bepaalde 
Authenticiteitindex heeft, maar na een periode van 10 jaar een lagere Basisindex wordt berekend, 
betekent dit niet noodzakelijk dat het bestand aan potenties voor biodiversiteit heeft ingeboet. De lagere 
score kan ook het gevolg zijn van de ‘downscaling’ naar een grovere klasse-indeling van de 
structuurparameters.  
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1.2 Methodiek voor het karteren van bijzondere biotopen en elementen: 
Biotoopkartering  

 
1.2.1 Inleiding 
De gestandaardiseerde inventarisatie van de bosbestanden met steekproefcirkels (cfr uitgebreide 
bosbeheerplannen en § 1.1) laat toe om de bosbestanden op een correcte wijze te beschrijven. Deze 
inventaris is echter niet onmiddellijk bruikbaar om bijzondere biotopen en zeldzame ‘fenomenen’, die 
vaak zeer belangrijk zijn voor de totale natuurwaarde van een bos, in kaart te brengen. Steekproefcirkels 
zijn immers ontwikkeld voor het beschrijven van de algemene toestand en geven een slecht en onvolledig 
beeld van de aanwezige “afwijkende” elementen. Hiertoe is aanvullend een gestandaardiseerde 
inventarisatie nodig, onder vorm van een Biotoopkartering, naar het principe van de 
Waldbiotopkartierung (Bergstedt, 1992). 
 
In Duitsland bestaat al sinds een 20-tal jaren een Waldbiotopkartierung. Gedurende een 
Walbiotopkartierung wordt een bos doorlopen en worden alle elementen en structuren die belangrijk 
zijn voor de biodiversiteit binnen bos aangeduid op kaart, genummerd en beschreven in een 
genummerde fiche. De fiches bevatten informatie omtrent de ligging van de biotoop, de actuele toestand 
en het gevoerde beheer.  
Deze Biotopkartierung werd nationaal algemeen uitgewerkt, en per deelstaat al dan niet verder uitgewerkt 
(Bergstedt, 1992, Düvel et al, 2003; Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-
Holstein, 1991; Arbeirtskreis Forsliche Landespflege, 1993; Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung 
und Forsten, 1996; Niedersächsische Landesforsten, 1998; Kerner & Geisel, 1999; Anoniem, 1995; 
Geisel, 1992; Von Malte, 1996). Afhankelijk van deelstaat tot deelstaat is de Biotoopkartering 
gebiedsdekkend of concentreert hij zich enkel op de bijzondere elementen en structuren.  
 
Ook in Frankrijk werd een gelijkaardige methode uitgewerkt met La cartographie biotopique forestière 
(Lalanne, 2001). Anders dan de Duitse Biotopkartierung baseert de Franse kartering zich op nauwgezette 
vegetatiekundige inventarisaties, die vervolgens verwerkt worden in een GIS. Ook structurele 
karakteristieken van de bestanden worden hierin opgenomen.  
In de UK worden eveneens gelijkaardige karteringen uitgevoerd. Daar richten de meeste inventarisaties 
zich tot oud-bossites (Kirby et al., 1984; Kirby, 1988), of clusters van waardevolle biotopen, die prioritair 
bescherming vragen (Phillips, 1996). 
 
Overeenkomende de doelstellingen van het project is de vertaling van de Waldbiotopkartierung naar 
Vlaamse situatie niet gebiedsdekkend. Het doelgebied van de kartering wordt natuurlijk wel volledig 
doorlopen, maar enkel de bijzondere en zeldzame biotopen worden op kaart aangeduid.  
 
De uitvoering van de biotoopkartering kan gebeuren door de boseigenaar of de bosbeheerder zelf. De 
boseigenaar kan echter ook beslissen om derden in te schakelen, zo kan hij bijvoorbeeld beroep doen op 
een studiebureau.  
Voor privé-bossen kunnen de bosgroepcoördinatoren een belangrijke sturende rol uitoefenen. Hierbij 
denken we vooral aan het aanvragen van data bij de verschillende instellingen, voornamelijk van de 
nodige gislagen bij GIS-Vlaanderen of bij de wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse 
Gemeenschap.  
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1.2.2 Checklist van de te karteren elementen 
Bij de ontwikkeling van de methodiek van de Biotoopkartering werd in eerste instantie een lijst opgesteld 
van de te karteren biotopen en structuren. Het betreft zowel zeldzame biotopen als elementen die omwille 
van cultuurhistorische redenen bijzonder zijn. 
 
Onderstaande checklist vormt tevens de inhoudstafel van Deel II van dit rapport: Beschrijvende fiches en 
soortenlijsten, waarin een beschrijving van elk van deze elementen is opgenomen (een leidraad voor het 
herkennen op het terrein), evenals richtlijnen voor het beheer ervan.  

1 Open vegetaties – structuren – permanent________________________________________  

1.1 Vlakvormig ___________________________________________________________________  
1.1.1 Vijver/meer/ven           
1.1.2 Dotterbloemgrasland         
1.1.3 Natte schrale graslanden (met inbegrip van blauwgraslanden en kleine zeggevegetaties)   
1.1.4 Natte ruigte met moerasspirea  
1.1.5 Rietland en grote zeggenvegetatie  
1.1.6 Kalkrijke moerasvegetatie  
1.1.7 Vochtige en natte heide en laagveen 
1.1.8 Droge heide  
1.1.9 Droge heischrale graslanden  
1.1.10 Stuivende landduin  
1.1.11 Open vegetaties van de kustduinen  
1.1.12 Kalkgrasland  
1.1.13 Soortenrijke graasweide 
1.1.14 Bloemenrijk hooiland  
1.1.15 Wildakker - onkruidakker  
1.1.16 Soortenrijke landbouwakker  

1.2 Lijnvormig ___________________________________________________________________  
1.2.1 Rivier – beek 
1.2.2 Kunstmatige afwateringen (permanent : gracht of periodiek: afwateringsgracht) (breedte 0.5m) 
1.2.3 Lijnvormig stilstaand water (permanent : oude rivierarm, kasteelgracht)  

1.3 Puntvormig ___________________________________________________________________  
1.3.1 Bronvegetaties – Bronbeek  
1.3.2 Plas, poel, vennetje, krater permanent of periodiek  

2 Open vegetaties – structuren – tijdelijk __________________________________________  

2.1 Vlakvormig ___________________________________________________________________  
2.1.1 Kapvlaktestruweel - windval  

3 Halfopen vegetaties – structuren _______________________________________________  

3.1 Vlakvormig ___________________________________________________________________  
3.1.1 Doornstruweel met Meidoorn en Sleedoorn 
3.1.2 Doornstruweel van de duinen  
3.1.3 Brem – en Gaspeldoornstruweel  
3.1.4 Voedselrijk wilgenstruweel  
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3.1.5 Voedselarm wilgenstruweel 
3.1.6 Gagelstruweel 
3.1.7 Jeneverbesstruwelen  
3.1.8 Mozaïek van boomopslag en heidevegetaties  
3.1.9 Hooiland met populier  
3.1.10 Wastine  

 

3.2 Lijnvormig___________________________________________________________________  
3.2.1 Mantel-zoomvegetaties op zandgronden  
3.2.2 Mantel- en zoomvegetaties op voedselrijke standplaatsen 
3.2.3 Mantel- en zoomvegetaties van moerassen  

4 Gesloten vegetaties – structuren________________________________________________  

4.1 Vlakvormig : zeer zeldzame bostypes en bosbedrijfsvormen_____________________________  
4.1.1 Beukenbos of Eikenbos met witte veldbies  
4.1.2 Beukenbos met parelgras en Lievevrouwbedstro  
4.1.3 Beukenbos of Eikenbos op kalk  
4.1.4 Esdoorn-essenbos - Ravijnbos in kalkrijke gebieden (Ek) of op zure bodem (Es)  
4.1.5 Essen- olmenbos  
4.1.6 Duinbos van het kustgebied  
4.1.7 Beboste landduinen  
4.1.8 Voedselarm elzenbroek met veenmossen  
4.1.9 Mesotroof elzenbroek met zeggen  
4.1.10 Elzen essenbos met Slanke sleutelbloem  
4.1.11 Elzen essenbos van bron en bronbeek 
4.1.12 Hakhout en middelhout  

4.2 Puntvormig ___________________________________________________________________  
4.2.1 Knotboom (DBH > 1m) 
4.2.2 Oude bomen, dikke bomen (DBH > 1m)1 
4.2.3 Boom met cultuurhistorische waarde  
4.2.4 Zware hakhoutstobbe (DBH > 60cm) 
4.2.5 Dood hout – staand en liggend (DBH > 30cm) 

5 Cultuurhistorische elementen__________________________________________________  

5.1 Culturele- en beheershistorische elementen – vlakvormig _______________________________  
5.1.1 Arboretum  
5.1.2 Eendenkooi  
5.1.3 Hoogstam boomgaard  
5.1.4 Doolhof 
5.1.5 Grafheuvel (tumulus) en archeologische site  
5.1.6 Industriële ontginning (zand-grind-mergel-zandsteen-veldsteen-silex-klei- turf….)  
5.1.7 Motte  
5.1.8 Ruïne  

                                                      
1 Andere zware bomen (= individuen van uitzonderlijke dikte van een boomsoort die van nature geen 1m diameter bereikt, bv. 
lijsterbes, boskers,…) worden optioneel gekarteerd. 
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5.2 Culturele- en andere elementen – lijnvormig _________________________________________  
5.2.1 Boswallen en grensmuren  
5.2.2 Brandgang, aardgasleiding, hoogspanningskabels  
5.2.3 Dijk  
5.2.4 Drevenpatroon  
5.2.5 Grachtenpatroon/ rabattenstructuur  
5.2.6 Holle weg en talud  
5.2.7 Houtkant - Knotbomenrij  
5.2.8 Kanaal + jaagpad  
5.2.9 Terrasstructuur en graften  

5.3 Culturele- en beheershistorische elementen – puntvormig_______________________________  
5.3.1 Bomkrater  
5.3.2 Grot  
5.3.3 Houtskoolmijt of meiler  
5.3.4 Ijskelder – bunker – munitiebunker - fort 
5.3.5 Kapel – begraafplaats – gedenksteen - standbeeld  
5.3.6 Konijnenberg  
5.3.7 Laagoven  
5.3.8 Sluis  
5.3.9 Zaadbron van autochtone bomen of struiken  

6 Soortgebonden structuren_____________________________________________________  

6.1 Aalscholverkolonie _____________________________________________________________  

6.2 Dassenburcht__________________________________________________________________  

6.3 Reigerkolonie _________________________________________________________________  

6.4 Roekenkolonie en slaapplaats roeken _______________________________________________  

6.5 Slaapplaats uilen (roestplaats)_____________________________________________________  

6.6 Vleermuizenbomendreef_________________________________________________________  
 

7. Groeiplaats van een bijzondere plantensoort 
 
 



33 

1.2.3 Concrete werkwijze van de Biotoopkartering 
 
Een Biotoopkartering bestaat uit: 

 Een voorbereidende fase 
 Terreinwerk  
 Een verwerkende fase 

 
1.2.3.1 Voorbereidende fase  
Gedurende deze fase verzamelt de uitvoerder van de Biotoopkartering zo veel mogelijk informatie over 
het bos. Deze informatie kan bestaan uit kaarten, maar ook uit literatuur allerhande.  
Het resultaat van de voorbereidende fase is een terreinkaart, waarop op voorhand wordt aangeduid 
waarop men zal moeten letten bij de uitvoering van het terreinwerk.  
 

§ 1.2.2 geeft aan welke elementen allemaal moeten aangeduid worden op de terreinkaart 
 
Om de terreinkaart te kunnen aanmaken zijn beschikbaar2 :   

 Topografische kaart : Digitale versie van de topografische kaart 1/10.000, raster, kleur of zwart 
wit, NGI, opname 1991-2002 (GIS-Vlaanderen) uitvergroot tot schaal 1/1000 of 1/2000 

 Bosreferentielaag : Vectoriële versie van de Bosreferentielaag, MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen 
(GIS-Vlaanderen) 

 Bodemkaart : Vectoriële versie van de Bodemkaart, VLM/OC, IWT, Laboratorium voor 
Bodemkunde van de Universiteit Gent (GIS-Vlaanderen) 

 Biologische Waarderingskaart : Vectoriële versie van de Biologische Waarderingskaart, versie 1, 
versie 2.1., MVG-LIN-AMINAL-Instituut voor Natuurbehoud (GIS-Vlaanderen) 

 Bosleeftijdkaart : Vectoriële versie van de Bosleeftijd, MVG-LIN-AMINAL-Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer (GIS-Vlaanderen) 

 Potentieel Natuurlijke Vegetatie-kaart: Vectoriële versie van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie, 
MVG-LIN-AMINAL-Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (GIS-Vlaanderen) 

 Landschapskenmerkenkaart : Vectoriële versie van de Landschapskenmerkenkaart, MVG-LIN-
AMINAL-Monumenten en Landschappen (GIS-Vlaanderen) 

 Luchtfoto’s : Grootschalige kleurenorthofoto's, VLM (GIS-Vlaanderen); Middenschalige zwartwit 
orthofoto's, NGI, opname 1997-2000 (GIS-Vlaanderen) 

 Luchtfoto’s : Digitale versie van Orthofoto's, middenschalig, kleur, VLM/OC, opname 2002 of 
2003 (GIS-Vlaanderen) 

 
Om de terreinkaart aan te maken, onderneemt men volgende stappen :  
 

1. Vergroten van de topokaart tot op schaal 1/1000 of 1/2000. Deze kaart fungeert als basis van 

de terreinkaart. Beken, grachten, holle wegen, graften, duinen, steile hellingen, dalletjes, en 

andere potentieel interessante structuren zijn reeds uit deze topokaart op te maken.  

 

2. Visualiseren van de Bosreferentielaag op de topokaart. In een Gis omgeving gebruikt men als 

legende ‘Boomsoort’ (inladen op veld ‘BMS’). 

                                                      
2 Digitale kaarten zijn beschikbaar via www.giraf.gisvlaanderen.be 
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3. Op basis van de Bodemkaart (legende ‘Layer’) : aanduiden op de terreinkaart van lokaties 

met natte en vochtige bodems, mergel, krijt, bronnen, hoge kustduin, landduin, veen en andere 

potentiëel interessante bodems. 

 
4. Op basis van de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart : aanduiden op de terreinkaart van 

locaties waar potentiëel wilgenvloedbos, elzenbroekbos, bronbos kan voorkomen.  

 
5. Op basis van de Landschapskenmerkenkaart : aanduiden op de terreinkaart van bijzondere 

reliëfkenmerken (steile hellingen, droge dalen, duinen, andere), hydrografische kenmerken 

(bronnen, waterlopen, plassen), landschapselementen en –aspecten van biotische aard 

(hellings- en bronbossen, kasteelparken, graften, holle wegen, beekbegeleidende bomenrijen, 

dijken, dreven,…), typische landschappen (heide, boomgaard,…), andere 

(hoogspanningsleidingen, groeven en andere ontginningen,…). 

 
6. Aan de hand van de luchtfoto’s van het gebied : aanduiden op de terreinkaart van open 

plekken binnen de bosbestanden.  

 
7. Op basis van de Bosleeftijdkaart : aanduiden van oud bossites: permanent bebost sinds 1775 

(legende : bosleeftijd). 

 
8. Op basis van de Biologische Waarderingskaart : aanduiden van potentieel waardevolle 

biotopen op de terreinkaart.  
 voor de open terreinen : Ha, Had; Hc, Hn, Hf, Mr, Mc; Hm(o, m, e); Mp; Pk; Hk; Hp*; Hpr*; 

Hd; Hu; Cg; Cv; Ce; Ct; Dd; Dm, .. 
 voor halfopen terreinen : Sp, Sk, Sd, Sg, Sf, So, Sm, Cg jun, .. 
 voor de gesloten vegetaties :Fl, Ql, Fm, Fk, Qk, Rud, Ek, Es, Qd, Ru, Qb, Vo, Vm, Va en 

Vc. 
 Diverse elementen (vaak cultuurhistorische elementen) zijn als K.. gekarteerd bv. 

houtkanten (Kb), eendenkooi (Ka), fort (Kf),… 
 
Deze informatie kan verder aangevuld worden met specifieke informatie in verband met bijzondere 

biotopen in het gebied, verkregen via thesissen, GNOP’s, bosinventarisatie-proefvlakken en andere 

studies.  
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1.2.3.2 Terreinwerk 
 
A Concrete werkwijze 
Het terrein wordt systematisch doorlopen waarbij alle potentieel bijzondere elementen uit de 
voorbereidende fase worden opgezocht en geëvalueerd (Valideren van de terreinkaart). 
Daarnaast worden alle bosbestanden doorlopen in functie van bijzondere structuren (bv. dikke bomen) en 
groeiplaatsen van bijzondere soorten (Aanvullen van de terreinkaart).  
Bestanden met hoge potenties (bv. structuurrijke oud-bossites) worden systematisch doorlopen in 
stroken, (bv. een aantal personen doorloopt op onderlinge afstanden van 20m systematisch het bestand 
om bijzondere elementen te karteren. In dichte bestanden met een beperkte zichtbaarheid zijn kleinere 
onderlinge afstanden noodzakelijk om geen bijzondere elementen te mislopen). 
Bestanden met lage potenties (bv. homogene naaldhoutaanplant) worden minder intensief doorkruist. 
 
Valideren van de terreinkaart  

Dit wil zeggen dat er op het terrein wordt gecontroleerd of de informatie, aangeduid tijdens de 

voorbereidende fase (nog) correct is.  

Vaak zal blijken dat bepaalde informatie achterhaald is (bv; open plekken zijn verbost, bronnetjes 

opgedroogd, bosbestanden zijn intussen omgevormd of gekapt, holle wegen dichtgeslibd, de BWK-

code die werd toegekend komt niet meer overeen met de actuele situatie, …. 

 

 Raadpleeg de checklist en deel II, Beschrijvende fiches en invulformulieren om de te karteren 

elementen te herkennen 

 

Aanvullen van de terreinkaart  
De terreinkaart wordt aangevuld met elementen die niet tijdens de voorbereidende fase zijn 

opgemerkt en aangeduid, maar die wél op de checklist staan in § 1.2.2 en dus moeten gekarteerd 

worden (bv. een poel die niet op de topgrafische kaart, noch op de landschapskenmerkenkaart was 

aangeduid, een kapelletje, …) en elementen die enkel op het terrein zijn waar te nemen (bv. dikke 

bomen, dood hout van grote afmetingen, soortgebonden structuren, goed ontwikkelde mantel- en 

zoomvegetaties,……).  

 

 Raadpleeg de checklist en deel II, Beschrijvende fiches en invulformulieren om de te karteren 

elementen te herkennen 

 

Voor de ‘groeiplaatsen van bijzondere planten’ kan onderstaande abundantieschaal gehanteerd worden. 

Onder deze ‘bijzondere planten’ worden enkel de zeer zeldzame, kwetsbare en (met uitsterven) 

bedreigde soorten verstaan (zie soortenlijst Hogere planten in Deel III van het rapport : 

Gedocumenteerde soortenlijsten.) 
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Tabel 10 :  Abundantiecode voor de kartering van bijzondere soorten 

abundantie code 

1 a 

2-5 b 

6-25 c 

26-50 d 

50-500 e 

500-5000 f 

>5000 g 

 

Nummeren van de bijzondere biotopen 

Elk van de elementen die gedurende de twee voorgaande stappen werd gekarteerd, wordt op de 

terreinkaart genummerd.  

 

Invullen van een corresponderend invulformulier 
Elk gekarteerd element wordt op een formulier ingevuld (zie deel II, Beschrijvende fiches en 
invulformulieren), waarbij voor de vlakvormige elementen het actuele beheer ervan en de te nemen 
beheersmaatregelen worden beschreven. Voor monumentale bomen wordt soort, diameter (omtrek) en 
eventuele opmerkingen ivm de vitaliteit van de boom genoteerd.  
Voor dood hout wordt soort, aard (liggend, staand, hangend), diameter (omtrek) en afbraakstadium3 op 
het formulier ingevuld.  
 

Noteren van niet gekarteerde, bijzondere elementen 

Vaak komen in een bos elementen voor die, hoewel belangrijk in functie van biodiversiteit binnen bos, te 
talrijk kunnen aanwezig zijn in een bestand om aan te duiden op kaart (bv. spechtenboom, 
roofvogelhorst, mierenhoop, vossenburcht,...). De aan- of afwezigheid van deze elementen wordt 
genoteerd op de bestandsfiches.  
 
B Tijdstip van karteren 
De geschikte periode voor het terreinwerk is afhankelijk van de bijzondere elementen die in het 
bosgebied te verwachten zijn. Het spreekt voor zich dat bossen met een rijke voorjaarsflora gedurende 
het voorjaar doorlopen worden, terwijl graslanden dan weer beter in de bloeiperiode van hun 
kenmerkende soorten worden gekarteerd, doorgaans in de zomermaanden. 
Niet alle vegetaties zijn in alle jaargetijden even duidelijk ontwikkeld. Een kartering zal dus enkel volledig 
en nauwkeurig uitgevoerd worden wanneer het veldwerk in een geschikte periode wordt uitgevoerd. Bij 
kartering in een minder geschikte periode bestaat de kans dat karakteristieke soorten niet worden 
opgemerkt waardoor het moeilijk wordt om bepaalde karteringseenheden van elkaar te onderscheiden.  
 
Het seizoensaspect is bijzonder belangrijk bij vegetaties die gedurende het groeiseizoen sterk van 
structuur veranderen. Zo zal bv. voorjaarsflora in volle zomer niet meer te vinden zijn wanneer 

                                                      
3 Afbraakstadium 1. : dood, schors nog intact, nog twijgjes, 2. Schors brokkelt af, geen twijgjes meer 3. Schors is verdwenen, hout 
wordt zacht, geen takken meer 4. Stam is zacht (makkelijk met mes in te porren), 5. De omtrek van de stam is volledig vervormd, 6. 
Enkel nog resten van de stam. 
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hoogopschietende planten als Adelaarsvaren en Grote brandnetel domineren. Een inventarisatie in 
voorjaar en in de zomer is dan noodzakelijk (De Blust & Van Olmen, 1998). Op de volgende pagina wordt 
de ideale periode om de verschillende vegetatietypen te karteren weergegeven (vrij naar Leys, 1982). 
 
Geschikte periodes om te karteren zijn in kleur aangeduid, de meest optimale periode is rood gekleurd. 
Voor een aantal vegetaties wordt de karteerperiode onderbroken door een wit vakje : dit is de periode 
waarin doorgaans gemaaid wordt.  
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Tabel 11 : Geschikte karteerperiodes voor de bijzondere biotopen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.1. Vijver/meer/ven
1.1.2. Dotterbloemgrasland
1.1.3. Natte schrale graslanden 
1.1.4. Natte ruigte met moerasspirea
1.1.5. Rietland en grote zeggenvegetatie
1.1.6. Kalkrijke moerasvegetatie
1.1.7. Vochtige en natte heide en laagveen
1.1.8. Droge heide
1.1.9. Droge heischrale graslanden
1.1.10. Stuivende landduin
1.1.11. Open vegetaties van de kustduinen
1.1.12. Kalkgrasland
1.1.13. Soortenrijke graasweide
1.1.14. Bloemenrijk hooiland
1.1.15. Wildakker - onkruidakker

1.2. lijnvormig stilstaand en stromend water
1.3.1. Bronvegetaties – Bronbeek
1.3.2. plas poel ven
3.1.1. Doornstruweel met Meidoorn en Sleedoorn
3.1.2. Doornstruweel van de duinen
3.1.3. Brem – en Gaspeldoornstruweel
3.1.4. Voedselrijk wilgenstruweel 
3.1.5. Voedselarm wilgenstruweel
3.1.6. Gagelstruweel
3.1.7. Jeneverbesstruwelen
3.1.8. Mozaïek van eiken-berkenbos en heidevegetaties
3.1.9. Hooiland met populier
3.2.2. Mantel-zoomvegetaties op zandgronden
3.2.3. Mantel- en zoomvegetaties op voedselrijke standplaatsen
3.2.4. Mantel- en zoomvegetaties van moerassen
4.1.1. Beukenbos of Eikenbos met witte veldbies
4.1.2. Beukenbos met parelgras en Lievevrouwbedstro
4.1.3. Beukenbos of Eikenbos op kalk
4.1.4. Esdoorn-essenbos
4.1.5. Essen- olmenbos
4.1.6. Duinbos van het kustgebied
4.1.7. Beboste landduinen
4.1.8. Voedselarm elzenbroek met veenmossen
4.1.9. Mesotroof elzenbroek met zeggen
4.1.10. Elzen essenbos met Slanke sleutelbloem
4.1.11. Elzen essenbos van bron en bronbeek
4.1.12. Hakhout en middelhout

maandnr. veg.
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1.2.3.3 Verwerkende fase 
Na afronding van het terreinwerk wordt de terreinkaart netjes overgetekend (of Gismatig verwerkt) en bij 
het beheerplan gevoegd.  
Na raadpleging van de beschrijvende fiches (Deel II van het rapport) worden de invulformulieren verder 
aangevuld en worden beheersmaatregelen geformuleerd. Deze invulformulieren kunnen nu integraal in 
het bosbeheerplan worden opgenomen om binnen de planningstermijn uitvoering te vinden.  

 

 Raadpleeg Deel II, Beschrijvende fiches en invulformulieren voor richtlijnen voor een 

aangepast beheer van de gekarteerde biotopen.  
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1.2.4 Praktijkvoorbeelden 
 
De uitvoering van een biotoopkartering werd door het Instituut voor Bosbeheer in twee bosgebieden 
getest, in samenwerking met twee terreinploegen van afd. Bos en Groen, nl. in het bosreservaat 
Everzwijnbad (Meerdaalwoud) en in Pietersembos. 
Het bosreservaat Everzwijnbad werd uitgekozen als typevoorbeeld voor gesloten bos, rijk aan 
bijzondere, puntvormige elementen (dood hout, dikke bomen,..).  
De asbeekvallei in Pietersembos werd gekozen in functie van de kartering in een aantal waardevolle 
open terreinen.  
 
Hieronder worden de verschillende fasen van de Biotoopkartering geïllustreerd voor de twee 
bosgebieden 
 
1.2.4.1 Bosreservaat Everzwijnbad 
 
A Situering  
Het bosreservaat Everzwijnbad situeert zich centraal in het westelijk gedeelte van het Meerdaalwoud, op 
minder dan 10km van het zuiden van Leuven (Figuur 4). Het reservaat is integraal bosreservaat sinds 
1993 en maakt deel uit van de ‘omheining Everzwijnbad’ (88.5 ha). Het is ongeveer 27.5 ha groot en 
wordt begrensd door vier openbare boswegen. Everzwijnbad wordt volledig omgeven door 
bosbestanden.  
Op basis van de floristische samenstelling van de struik- en kruidlaag, bezit de vegetatie in het 
bosreservaat zowel verwantschappen met Fago-Quercetum Tüxen 1955 convallarietosum, als met 
Stellario-Carpinetum Oberdorfer 1957 oxalidetosum. Beide gemeenschappen delen de aanwezigheid van 
belangrijke populaties Hulst, Witte klaverzuring, Grote muur en Dalkruid (Maianthemum bifolium) 
(Stortelder et al. 1999). Het Stellario-Carpinetum oxalidetosum omvat volgens Stortelder et al. (o.c.) de 
zure beukenbossen van het Milio-Fagetum Van der Werff 1991, dat als een ‘typische PNV’ voor NW-
Europese, uitgeloogde loessbodems kan worden beschouwd. Noirfalise (1984: 78-80, 114) relateert 
dergelijke standplaatsen voornamelijk aan zijn Stellario-Carpinetum typicum (= ‘Chênaie-charmaie 
limoneuse’) en Milio-Fagetum, waarbij eerstgenoemde het laatste kan vervangen als gevolg van beheer 
(b.v. een middelhoutbeheer op basis van Eik en Haagbeuk). Everzwijnbad vertoont tevens een hoge 
affiniteit met het Milio-Fagetum van Rogister (1985), dat wordt getypeerd als een subatlantisch zuur 
beukenbos op een goed gedraineerde standplaats, met een humuskwaliteit die zich tussen het 
(mineralenarmere) Fago-Quercetum en het (mineralenrijkere) Stellario-Carpinetum situeert.  
 
Vertrekkende van de beschrijving van de habitattypes van de Europese Habitatrichtlijn (Sterckx & 
Paelinckx 2003), kunnen de zuurdere delen van Everzwijnbad nog het best worden getypeerd als een 
Ilici-Fagion (code 9120). De meer neutrale, mineralenrijkere standplaatsen - met bijvoorbeeld Eénbloemig 
parelgras (Melica uniflora) in de kruidlaag - behoren dan tot het Asperulo-Fagetum (code 9130). Wanneer 
men enkel met de kruidlaagsamenstelling rekening houdt - en bijvoorbeeld niet met de hydrologie - 
komen tevens goed ontwikkelde fragmenten van het Stellario-Carpinetum (code 9160) voor. De Europese 
richtlijn stelt evenwel voor om bossen waar de bodem voldoende gedraineerd is om ook Beuk als 
dominante boom toe te laten, in principe niet tot het Stellario-Carpinetum te rekenen.  
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Figuur 4 : situering bosreservaat Everzwijnbad 

B Doelstelling van de terreintest 
Inschatten van : 

 de praktische uitvoerbaarheid en tijdsbesteding van een biotoopkartering in een gesloten bos met 
veel te karteren elementen  

 de herhaalbaarheid van een biotoopkartering 
 de mogelijke knelpunten, benodigd materiaal (kaartmateriaal, gps, meetlint,…), vereist 

opleidingsniveau, praktische organisatie 
 
C Voorbereidende fase 
In de voorbereidende fase van de inventarisatie werden verschillende kaartlagen van het gebied bekeken 
en werden potentieel te karteren biotopen samengebracht op een terreinkaart. 
 
Volgende kaarten leverden informatie aan voor de terreinkaart : 
• De topokaart : holle weg, cirkelvormige depressie, mogelijke plaatsen voor mantel- en 

zoomvegetaties (paden) 
• De boskartering : begrenzingen van de bestanden en enkele open plekken  
• luchtfoto’s : enkele open plekken te zien (anno 1995) 
• de kaart van de domeinbossen : bestandsbegrenzingen  
• de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart : kleine oppervlakte aangeduid met PNV elzen-vogelkersbos 

met kans op bronbos 
• de bosleeftijdkaart : oud bos (gebiedsdekkend) 
• de bodemkaart : overal droge leem, vochtige leem waar ook de PNV elzen-vogelkersbos aanduidt, 

aan zuid-oostelijke grens iets droge zandleem 
 
 
Volgende kaarten werden bekeken maar leverden geen relevante informatie aan voor de terreinkaart : 
• de landschapskenmerkenkaart  
• de Biologische waargeringskaart (enkel Qa, Qs, Fs) 
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De voorbereidende fase resulteerde in een “terreinkaart” (Figuur 5). 

 

Figuur 5 :  terreinkaart voor de Biotoopkartering in Everzwijnbad 

Om zich gemakkelijker binnen de bosbestanden te kunnen oriënteren werd ook een luchtfoto 
meegenomen op het terrein.  

Figuur 6 : Luchtfoto (1995) 
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D Resultaten 
De Biotoopkartering in het bosreservaat Everzwijnbad werd uitgevoerd door enkele medewerkers van het 
IBW op 20/4/2004 en 22/4/2004. Dag 1 namen twee groepen van 3 personen twee derden van de 
oppervlakte voor hun rekening. Op Dag 2 namen drie personen het resterende derde deel voor hun 
rekening. Een terreinploeg van de bosinventarisatie van Afdeling Bos en Groen voerde ondertussen een 
herhalingstest uit, over een oppervlakte van zes hectare (zie verder : tijdsbesteding, herhaalbaarheid) .  
 
1) Gekarteerde elementen 
In totaal werden 281 elementen gekarteerd. 
De ruwe data uit de biotoopkartering bestaat uit een kaart waarop de gekarteerde elementen zijn 
genummerd, en een tabel die met de punten correspondeert. 
Daar waar zones, gekarteerd door verschillende karteringsploegen overlappen, werden dubbele punten 
uit de lijst verwijderd (twee punten, id 187 en id 217. Eén gekarteerd punt gingen verloren door 
onzorgvuldig noteren (onleesbaar, id 4). Na deze controle bleven nog 2784 gekarteerde elementen over, 
verdeeld over 27.5 ha.  
Dit is een uitzonderlijk hoog aantal elementen, zij het niet helemaal onverwacht gezien de uitzonderlijke 
structuurrijkdom in dit bosreservaat. 
 

 

Figuur 7 : Overzicht van alle gekarteerde elementen in Everzwijnbad 

Voor de corresponderende tabel van de Biotoopkartering verwijzen we naar Bijlage 2. 

                                                      
4 Het  id 1 werd niet toegekend, en ontbreekt dus in de tabel in bijlage 2 
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De verdeling van de 278 elementen is als volgt: 
 
DIKKE BOMEN 
Met als ondergrens een DBH van 95cm5 werden 80 dikke bomen gekarteerd (2,9 per ha). Zesendertig 
van deze bomen hebben een diameter > 100 cm, dit zijn er 1,2 per ha. De dikke bomen zijn voornamelijk 
inlandse eiken en beuken. Er werden in bosreservaat Everzwijnbad ook enkele dikke Grauwe abelen en 
Lorken waargenomen. De positie van de gekarteerde dikke bomen wordt weergegeven door Figuur 8. 
Dikke Beuken bevinden zich voornamelijk in de zuidoosthoek, dikke eiken in het noordwesten. 

 

Tabel 12: Aantal, densiteit en soort van levende dikke bomen 

Soort DBH > 95 cm DBH > 100 cm 
 

Inl. eiken 48 24 
Beuk* 29 12 
Abeel 2 0 
Lork 1 0 
Totaal op 27,5 ha 80 36 
Dichtheid (per ha) 2,9 1,3 
*waarvan 9 dreefbomen met een DBH > 95 cm en 2 dreefbomen met een DBH > 100 cm 
 
 

Figuur 8 : Dikke bomen, diameters > 95 cm  

 
DOOD HOUT (diameter > 30cm6) 
In totaal werden 78 zware dood hout fragmenten gekarteerd, met een diameter van tenminste 30 cm. Dit 
komt neer op bijna 3 stuks per ha, waarvan iets meer liggende fragmenten dan staande. Ruim de helft 

                                                      
5 De ondergrens van 95cm stemt overeen met het ronde getal 300cm als omtrek, wat in de praktijk gemakkelijker 
meet dan een diameter van 100cm. 
6 uitz. Liggend dood hout : 1beuk en 1 eik met d=29cm, 1 esdoorn d=24cm 
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van de zware dood houtfragmenten komt van inlandse eiken, Beuk en Gewone esdoorn nemen elk ruim 
12% voor hun rekening, abelen en Amerikaanse eiken elk iets meer dan 5%. De dode Amerikaanse eiken 
zijn niet het resultaat van spontane processen, maar van een exotenbestrijding die aan het nulbeheer 
vooraf ging, als onderdeel van het startbeheer van het bosreservaat. Sporadisch werd ook zwaar dood 
hout van lork en van Haagbeuk gevonden. 
 

Tabel 13:  Aantal en soort van zwaar dood hout (d>30cm) 

soort liggend dood hout staand dood hout hangend dood hout dood hout (niet 
gespecificeerd) 

Inl. eik 23 15 2 2 
beuk 6 5   
esdoorn 4 6  1 
abeel 3 1   
Amerikaanse eik 2 3   
haagbeuk 1 1   
lork 1    
niet gedetermineerd 2    
Totaal 42 31 2 3 
TOTAAL    78 
 
Figuur 9 en Figuur 10 geven de posities weer van het staande en liggende zware dode hout. 
 

Figuur 9 : Dood hout, staand met d> 30 cm Figuur 10 : Dood hout, liggend, hangend of niet gespecificeerd 
met d > 30cm 

 
ANDERE ELEMENTEN 
De verschillende ploegen karteerden spontaan ook elementen die volgens de strikte methodiek niet 
hoeven aangeduid te worden, bv. typisch bosplanten die niet op de Rode Lijst staan en ‘bomen buiten 
proportie’ (= individuen van uitzonderlijke dikte van een boomsoort die van nature geen 1m diameter 
bereikt, bv. Lijsterbes, Boskers,…).  
Het betreft een beperkt aantal elementen : het gaat o.a. om groeiplaatsen van Eénbloemig parelgras, 
Mispel en een dikke Sporkehout (Figuur 11). Eénbloemig parelgras (Melica uniflora) is in Vlaanderen vrij 
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zeldzaam maar komt frequent voor in bosreservaat Everzwijnbad. Meerdaalwoud in zijn geheel is een 
belangrijke locatie voor autochtone bomen en struiken (bij voorbeeld Winterlinde, Wilde appel). In het 
bosreservaat Everzwijnbad werd een Mispel (Mespilus germanica) gevonden. 

Tabel 14 : Andere gekarteerde elementen in Everzwijnbad 

element opmerking aantal 
‘andere soort’ Soorten die strikt genomen niet hoeven gekarteerd te worden voor de 

Biotoopkartering (bv. opvallende groeiplaatsen van niet Rode Lijst 
soorten als Eenbes (5), Dalkruid (1), Am. Vogelkers (1),Witte klaverzuring 
(1), Speenkruid (1), Lelietje-van-dalen (2), Bosanemoon (1), Eenbloemig 
parelgras (30), Mispel (1), Vuilboom (1) 
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‘dikke boom <95’ esdoorn 30 
 abeel 7 
 boskers 5 
 paardekastanje 3 
 lork 2 
 lijsterbes 1 
 ruwe berk 1 
 tamme kastanje 1 
‘cultuurhistorisch element’ Hakhoutstoof : esdoorn (3), eik (1); krater (2); holle weg (1) 7 
‘open plek’ Kap van Am. Eik (2) 2 
‘verjongingsgroep’ Boskers (3); eik (1) 4 
Totaal  107 

 
In Figuur 11 zijn de groeiplaatsen van Eenbloemig parelgras (zeldzaam), mispel (vrij zeldzaam) en 
vuilboom weergegeven. 

Figuur 11 Zeldzame soorten  

 
Ter volledigheid van de gekarteerde punten vermelden we nog enkele bijkomende gekarteerde punten, 
nl. ‘dikke boom < 95 cm van eik (12) en beuk (1), wat het totaal aan gekarteerde punten op 278 brengt. 
 
Strikt genomen komen dus 114 bijzondere elementen voor in het bosreservaat Everzwijnbad. 
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2) Vergelijking met de steekproefgegevens van de Bosreservaten monitoring onderzoeksproject (IBW) 
 
Dikke bomen 
 
Een extrapolatie van de steekproefcirkels, die ongeveer 20% van de totale oppervlakte beslaan, naar de 
volledige oppervlakte resulteert in van 114 bomen. De inventarisatie van bijzondere elementen 
registreerde 80 dikke bomen in het volledige reservaat (Tabel 12). Dit komt neer op 4,1 bomen per ha 
volgens de steekproefcirkels versus 2,9 volgens de volinventarisatie. Met de steekproefcirkels werd het 
aantal levende dikke bomen dus overschat. De aandelen van de soorten stemmen wel vrij goed overeen: 
uit de steekproefcirkels bleek eveneens dat vooral inlandse eiken en op de tweede plaats Beuken de 
grootste dimensies hebben. 
 
Volume aan zwaar dood hout (d > 40 cm) 
Voor de dode bomen met diameter > 407 werden ook volumeberekeningen uitgevoerd, met de bedoeling 
deze resultaten te toetsen aan de resultaten uit de 46 cirkelplots van de systematische steekproef van de 
bosreservatenmonitoring. Voor deze berekening werd gebruik gemaakt van dezelfde methoden, tarieven 
en hoogtecurves als voor de steekproefcirkels. In totaal zou er op basis van de volledige inventarisatie 
7.4 m³/ha doodhout met een diameter groter dan 40cm in bosreservaat Everzwijnbad aanwezig zijn.  

Tabel 15 : Staand, liggend en totaal dood hout volume (m3) in bosreservaat Everzwijnbad. De resultaten zijn gebaseerd 
op de gegevens van de biotoopkartering (100% van de oppervlakte) 

(m³) Stamvolume Kroonvolume Totaal 
Staand dood hout (21) 104.9 37.7 142.6 
Liggend (hangend) dood 
hout (19) 

53.4 8.9 62.3 

Totaal 158.3 46.5 204.8 
Per ha 5.8 1.7 7.4 
 
De totale hoeveelheid dood hout berekend op basis van de steekproefcirkels bedraagt slechts 5,8 m³/ha, 
minder dan 2% van de totale houtvoorraad. Dit volume wordt voor ongeveer 30% gevormd door kleine 
sortimenten met diameter < 40 cm: volgens de steekproefcirkels bedraagt het volume van deze fractie 2,0 
m³/ha. De extrapolatie van de steekproefgegevens voor het zwaar dood hout (> 40 cm) leverde een 
gemiddelde van 3,8 m³/ha op. 

Tabel 16 : Staand, liggend en totaal dood hout volume (m3) in bosreservaat Everzwijnbad, verdeeld in fracties met 
diameter <40 cm en > 40 cm.De resultaten zijn gebaseerd op de gegevens van de steekproefcirkels (20% van de oppervlakte) 

DBH-klasse (cm) Staand Liggend Totaal 
 

< 40 
> 40 

0,4 
3,5 

1,6 
0,4 

2,0 
3,8 

Totaal 3,9 2,0 5,8 
 

                                                      
7 Bij aanvang van de terreintest was de ondergrens voor kartering van dood hout 40cm. Deze ondergrens werd te groot bevonden 
en werd aangepast tot 30cm. Voor Everzwijnbad werden echter nog niet consequent diameters genoteerd voor dood hout d < 
40cm. Dit is de reden waarom de volumeberekening slechts voor dood hout met d > 40cm werd doorgevoerd.  
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Bij de inventarisatie van zwaar dood hout in het volledige bosreservaat, werden 40 fragmenten geteld met 
een diameter > 40 cm, 21 staande en 19 liggende. Dit komt respectievelijk neer op een volume van 5,2 
m³/ha staand en 2,3 m³/ha liggend dood hout, of samen 7,4 m³/ha.  
De steekproef geeft hier een veel lagere inschatting van respectievelijk 3,4 en 0,4 m³ of een totaal van 
slechts 3,8 m³.voor de fragmenten met een diameter van tenminste 40 cm. 
 
Besluit 
Uit de vergelijking van de gegevens van de inventarisatie van de bijzondere elementen (dikke bomen en 
zwaar dood hout) in het volledige reservaat met deze van de steekproefcirkels blijkt dat de extrapolatie 
van de steekproefgegevens niet altijd correct is voor ‘zeldzame elementen’. Het toeval gaat immers een 
belangrijke rol spelen in het al of niet voorkomen in de steekproefcirkels. Voor algemeen voorkomende 
elementen, zoals levende bomen en klein dood hout, zijn de cijfers van de steekproefcirkels wél 
betrouwbaar.  
Om een betrouwbare schatting van de effectieve hoeveelheden dood hout in bosbestanden met weinig 
dood hout correct in te schatten, wordt dus best een combinatie van beide technieken gebruikt. De 
volopname levert de resultaten op voor het zware dood hout en de steekproef geeft een betrouwbare 
schatting voor de kleinere sortimenten.  
 
Onderstaande tabel geeft de synthese weer voor bosreservaat Everzwijnbad. 
 

Tabel 17: Staand, liggend en totaal dood hout volume (m³) in bosreservaat Everzwijnbad, verdeeld de fracties met 
diameter <40 cm en > 40cm 

Diameterklasse 
(cm) 

Oorsprong Staand Liggend Totaal 
 

< 40 Steekproef 
> 40 

20% 
Volinventarisatie 

0,4 
5,2 

1,6  
2,2 

2,0 
7,4 

Totaal Synthese 5,6 3,8 9,4 
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3) Tijdsbesteding 
 
Voorbereidende fase : 0.5 mensdag 
Biotoopkartering : 3.5 ha/mensdag  
Verwerking van de data8 : 1 mensdag  
 
4) Herhaalbaarheid 
De herhaalbaarheid van de resultaten van de Biotoopkartering werd getest door een herhaling op het 
terrein uit te voeren, met de medewerking van twee inventarisatieploegen van Afd. Bos en Groen. De 
herhaling gebeurde over een oppervlakte van 6ha in het oostelijk deel van het reservaat, gelegen tussen 
de –deels- holle weg, de Nethense baan ten oosten, de Walendreef ten zuiden en de Kleine dreef ten 
noorden.  
 
Door beide groepen (B&G en IBW) werden volgende elementen gekarteerd (bijkomende informatie, bv. 
groeiplaatsen van niet-zeldzame soorten, zijn niet in de tabel opgenomen). 

Tabel 18: Vergelijking van de gekarteerde elementen door de twee ploegen, naar soort en aantal 

Element  IBW  B&G 
Dikke boom  18  17 
 Beuk 14 12 dezelfde 16 
 Eik 3  0 
 Lork 1 1 dezelfde 1 
Abeel    1 
Meidoorn    1 
Mispel  1 dezelfde 1 
Dood hout  5  2 
 Dood beuk 1   
 Dood inl. eik 2 1 dezelfde 1 
 Dood am. eik 2 ? 1 dezelfde 1 
Parelgras  6  10 
Dreef    1 
totaal  29  33 
 
Dertien zelfde dikke bomen werden door beide ploegen gekarteerd. Daarnaast karteerde het IBW er nog 
5 andere (3 eik, 2 beuk), de ploegen van Bos & Groen nog 4 andere (4 beuk).    
De ploeg van Bos en Groen noteerde ook een Meidoorn en dikke abeel (diameters ontbreken).  
 
De verschillen voor wat betreft het gekarteerde dood hout (2 vs 5) zijn relatief. Twee van de niet 
gekarteerde dode bomen door Bos en Groen hebben slechts een diameter van 30 cm (1 beuk, 1 eik), en 
werden omwille van deze reden waarschijnlijk niet gekarteerd door de ploeg van Bos en Groen (strikte 
interpretatie van de voorlopig gestelde ondergrens van 30cm). De ene gemiste Amerikaanse eik hadden 
wél een diameter > 40cm, de vooropgestelde ondergrens voor dood hout tijdens de terreintest. 

                                                      
8 Zonder berekening van volumes 
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Dit wijst er op dat het nodig is om tijdens de kartering goed op staand dood hout te letten, zeker in dichte 
bestanden.  
 
Uit deze cijfers kunnen we besluiten dat een vrij goede herhaalbaarheid van data mogelijk is, zelfs in 
moeilijke bestanden zoals in Everzwijnbad, met een beperkte oriëntatie en een hoge dichtheid aan te 
karteren elementen (veel dood hout, veel dikke bomen). 
 
E Discussie 
Tijdens de biotoopkartering werd de oriëntatie binnen de bestanden min of meer als een knelpunt 
ervaren. Een bosreservaat als Everzwijnbad bevat echter minder oriëntatiepunten dan een gemiddeld 
ander bos omdat de wandelpaden (grotendeels) voor het publiek zijn afgesloten en na verloop van tijd 
verdwijnen of toch minder zichtbaar worden. In een gemiddeld bosbestand zal waarschijnlijk een meer 
precieze oriëntatie mogelijk zijn.  
Het gebruik van een gps is geen optie. De berekening van posities binnen een bosbestand duurt immers 
lang (en is niet altijd mogelijk) en de precisie van de gps is in bos niet hoger dan deze bij de manuele 
inschatting van afstanden op het terrein. 
 
F Conclusie 
Uit de vergelijking met de steekproefgegevens (extreem dicht netwerk van steekproefcirkels in 
bosreservaten) blijkt dat een Biotoopkartering nodig is om een correct beeld te krijgen van een aantal 
zeer zeldzame elementen in een bosbestand, zoals zwaar dood hout. 
De vereiste inzet van middelen en tijd voor de uitvoering van een Biotoopkartering is relatief beperkt ten 
opzicht van steekproefopnames : 3.5ha/mensdag versus ca 0.4ha/mensdag. Bovendien zijn de cijfers 
voor Everzwijnbad wellicht maximalistische inschattingen als gevolg van de zeer grote dichtheid aan te 
karteren elementen. 
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1.2.4.2 Het Asbroek, gelegen in Domeinbos Pietersem 
 
A. Situering 
Het Asbroek is een ecologisch zeer waardevolle vallei van de bovenloop van de Asbeek. De vallei ligt 
ingebed in het domeinbos Pietersem, in de gemeente Lanaken. Het Asbroek is volledig afgesloten voor 
het publiek. Een deel wordt begraasd door een 6-tal ponys. 
 

 

Figuur 12 : Situering van Pietersembos (rood) en het Asbroek (blauw) 

B. Doelstelling van de terreintest 
Het Asbroek in Pietersembos werd speciaal geselecteerd als site om de Biotoopkartering te testen voor 
open vegetaties, waarbij de nadruk lag op volgende vragen : 

 Zijn de bijzondere vegetaties gemakkelijk te herkennen op het terrein, gebruik makende van de 
beschrijvende fiches in het naslagwerk (deel II van het rapport)? 

 Is het mogelijk alle zeer zeldzame soorten te karteren? 
 Wat is de tijdsbesteding van een Biotoopkartering in een gebied met open vegetaties? 
 Wat is de meest praktische vorm van de ‘Beheerfiches’? 
 Levert de Biotoopkartering een resultaat op dat onmiddellijke implementatie in het beheer 

toelaat? 
 
C. Voorbereidende fase 
In de voorbereidende fase van de inventarisatie werden verschillende kaartlagen van het gebied bekeken 
en werden potentieel te karteren biotopen samengebracht op een ‘terreinkaart’.  
 
Volgende kaarten leverden informatie aan voor de terreinkaart : 
 

 de topokaart : vijvers en beekloop  
 de Biologische Waarderingskaart (BWK2002;  67% BWK, versie 2 en 33% BWK, versie 1):  

 Oligotroof tot mesotroof water  
 Vochtige tot natte dopheidevegetatie 
 Droge struikheidevegetatie 
 Vochtig, licht bemest grasland (“dotterbloemgrasland”) 
 Gagelstruweel 
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 Mesotroof elzenbos met zeggen 
 Oligotroof elzenbos met veenmossen 
 Venig berkenbos 
 Talud 
 Bomenrij met dominantie van zomereik 

 de boskartering (2001): begrenzingen van de bestanden  
 historische kaarten : de hellingen aan weerszijden van de vallei en de zone rondom de vijvers : 

historische bos.  
 
Verder werden ook verspreidingsgegevens van zeldzame plantensoorten in de terreinkaart opgenomen 
(data Jos Gorissen, Bos en Groen, Florabank).  
 
De resulterende terreinkaart is op de volgende pagina weergegeven :  
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Figuur 13 : Terreinkaart voor de Biotoopkartering in het Asbroek
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Ook een luchtfoto werd mee op het terrein geraadpleegd om zich binnen het bos te oriënteren. 
 

Figuur 12 : Luchtfoto van het Asbroek 

 
D. Resultaten 
 
1) Gekarteerde elementen 
In totaal werden 77 elementen gekarteerd: 16 bijzondere soorten, 14 puntvormige elementen (bv. poel, 
dood hout,..), 41 vlakvormige biotopen en 6 lijnvormige elementen.  
 
De resulterende ‘Biotopenkaart’ staat op de volgende pagina. Op deze kaart van de Biotoopkartering 
werden alle waargenomen bijzondere biotopen en soorten ingekleurd. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
de BWK voor dit gebied reeds enkele decennia oud is. Naast vlakvormige biotopen werden eveneens 
lijnvormige (houtkanten) en puntvormige elementen (groeiplaatsen van zeldzame soorten, dikke bomen, 
dood hout, poel) gekarteerd. 
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Figuur 13 : Biotopenkaart van het Asbroek
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Bij deze kaart hoort een tabel met daarin de verklaring van de nummers op kaart. Voor een aantal van 
deze bijzondere biotopen (de vlakvormige) werden ‘beheerfiches’ ingevuld.  

 
Bv. 

nummer op kaart element opmerkingen 

63  natte heide plagplek, zie fiche 

 
 
   Beheerfiche nr 63 

‘natte heide’ ; (BWK gekarteerd als Vt) 
Beschrijving : Plagplek, ca 3 m²,  
Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw,  
Moeraswolfsklauw, Trekrus, Struikhei, 
Dophei, Wateraardbei 
 
Actueel beheer : periodiek enkele m² plaggen,  
Opslag gagel kappen 

    
   Maatregelen voor de planperiode :  
   ………………………………………………………….. 

Opm. restjes Bont dikkopje in zonnedauw 

 
 
2) Tijdsbesteding 
 
Voorbereidende fase : 1 mensdag 
Biotoopkartering : 5 ha/mensdag  
Verwerking van de data : 1 mensdag  
 
E. Discussie 
De uitvoering van een Biotoopkartering levert belangrijke nieuwe informatie op ten opzichte van reeds 
beschikbare informatie als de Biologische Waarderingskaart en de gegevens van de bosinventarisatie, in 
het bijzonder voor die gebieden waar recente inventarisaties niet beschikbaar zijn.  
De biotopenkaart van de Biotoopkartering geeft meer, en een meer precieze localisatie van de bijzonder 
waardevolle biotopen, wat inhoudt dat dus ook meer precies gerichte beheersmaatregelen kunnen 
genomen worden in functie van het behoud en de ontwikkeling ervan.  
 
Als we bijvoorbeeld de BWK-polygoon van het dotterbloemgrasland centraal in de beekvallei 
vergelijken met de aflijningen van bijzondere biotopen op de biotopenkaart, vallen grote verschillen op.  
Een mogelijke verklaring van deze verschillen is het tijdsverschil en gevoerde beheer van de open ruimte 
tussen de verschillende karteringen (de BWK-opnamen en wijzigingen gebeurden over de periode 1978-
1996 – de Biotoopkartering in 2004). Meer waarschijnlijk is dat de aanduiding van de volledige open 
weide als dotterbloem op de BWK het gevolg van het perceelsdekkend karteren en niet omdat de 
volledige oppervlakte een goed ontwikkeld dotterbloemgrasland is/was. De BWK maakt geen 
onderscheid tussen goed ontwikkeld dotterbloemgrasland en rompgemeenschappen of natte ruigtes.  
 
Uit de Biotoopkartering kunnen we o.a. volgende zaken afleiden (enkel voor de centrale ‘dotterbloemwei’: 
lichtgele polygoon op de terreinkaart – voor de volledige bespreking van de resultaten van de 
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Biotoopkartering verwijzen we naar het ‘Uitgebreid bosbeheerplan van domeinbos Pietersembos’ 
(Leyman & Vandekerkhove, in opmaak): 
 
 Een deel van het grasland is effectief een goed ontwikkeld dotterbloemgrasland 
 De meer natte stukken in de beekvallei ontwikkelden zich tot grote zeggevegetaties 
 Het zuidoostelijke deel, grenzend aan bos, verruigde tot o.a. rompvegetaties van 

dotterbloemgrasland met dominantie van Bosbies. 
 Een deel van het oostelijke puntje van de wei verboste sinds de BWK-kartering en vormt nu een goed 

ontwikkeld open voedselarm wilgenstruweel met ondergroei van natte ruigte 
 Op de meest natte en voedselarme plaatsen ontwikkelde zich gagelstruweel. 
 De Biotoopkartering noteerde centraal in de wei langsheen de Asbeek een plekje met hoge potenties 

voor de ontwikkeling van een nat schraal grasland (sterzegge, blauwe zegge,..). Hieruit volgde het 
voorstel om op deze plaats de Asbeek over enkele meters uit het begrazingsblok te rasteren, en door 
maaien de vegetatie te verschralen met als streefdoel een schraal graslandvegetatie. 

 Op de biotopenkaart is overigens ook gekarteerd waar er reeds een draad in de wei werd geplaatst 
omwille van botanische redenen. Binnen deze draad werden enkele tientallen Brede orchis 
gekarteerd. 

 Verspreid over het perceel werden verschillende zeldzame hogere plantensoorten gekarteerd (Brede 
orchis, Koningsvaren,….). 

 Tijdens de biotoopkartering werden ook bijzondere faunagegevens genoteerd : Gewone bronlibel, 
Beekprik, Bont dikkopje, Havik,…  

 
F. Conclusie 
De uitvoering van een Biotoopkartering levert heel veel nieuwe kennis op die onmiddellijk kan aangewend 
worden bij het beheer van het gebied. Na uitvoering van de kartering heeft de beheerder een goed en 
gedocumenteerd beeld van de potenties en/of knelpunten. De fiches die ter plaatse werden ingevuld 
bieden ruimte om te noteren welke beheersmaatregelen zich opdringen, bv. het kappen van opslag van 
berk in gagelstruwelen, of afrastering van kwetsbare stukjes grasland. 
 
De biotoopkartering werd uitgevoerd door personen met een basis plantenkennis. Aan de hand van de 
beschrijvende fiches in het naslagwerk bleek het goed mogelijk om een Biotoopkartering van de open 
vallei uit te voeren. Een zekere basiskennis van hogere planten is wel nodig. Wel was het niet steeds 
eenvoudig de goed ontwikkelde biotopen af te lijnen.  
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1.3 Methodiek voor het bijeenbrengen en interpreteren van informatie betreffende de 
aanwezigheid van bijzondere soorten  

 
Om monitoring en evaluatie van bijzondere soorten binnen bos mogelijk te maken, moet de aan- of 
afwezigheid van bijzondere soorten binnen een boscomplex gekend zijn. In sommige gevallen zullen 
bijzondere soorten in een bos een aangepast beheer vereisen.  
 
De hieronder beschreven methodiek geeft aan op welke wijze bosbeheerders informatie betreffende 
bijzondere soorten kunnen bijeenbrengen en hoe deze informatie moet geïnterpreteerd worden in relatie 
tot het bosbeheer.  
 
 Een eerste stap houdt in dat de bosbeheerder nagaat óf en welke zeldzame of bedreigde plant- en 

diersoorten er zich in zijn bos ophouden = bijeenbrengen van informatie. 
 
 Vervolgens zal de bosbeheerder nagaan wáár de zeldzame soorten zich in het bos bevinden (De 

soortenlijsten in Deel II van dit rapport geven meer informatie ivm de soorten en hun biotopen). 
 

In functie van deze bijzondere soorten worden al dan niet aangepaste beheersmaatregelen in het 
beheerplan opgenomen = interpreteren van de informatie en formuleren van aangepaste 
beheersmaatregelen in functie van bijzondere soorten. 

 
De methodiek houdt in dat de beheerder nagaat of er verspreidingsgegevens beschikbaar zijn. Wellicht 
ligt hier een belangrijke rol voor de bosgroepcoördinatoren weggelegd voor de privé-bossen. Voor 
domeinbossen kan deze coördinerende rol opgenomen worden door iemand van de administratie of 
wetenschappelijke instellingen.  
Deze personen kunnen de aanvragen naar verspreidingsdata samenbrengen en zo vermijden dat de 
databankbeheerders herhaaldelijk worden gecontacteerd met eenzelfde verzoek.  
Het is trouwens niet realistisch te veronderstellen dat elke boseigenaar internet ter beschikking heeft om 
een aantal aanvragen en opzoekingen te doen. 
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1.3.1 Bijeenbrengen van informatie 
 
Van de boseigenaar wordt niet noodzakelijk verwacht dat hij zelf soorten zal inventariseren. De eigenaar 
zal wel inspanningen moeten doen om informatie allerhande in te zamelen, of te laten inzamelen door 
derden.  
 
Concreet zal de boseigenaar volgende stappen moeten ondernemen :  

 Nagaan of er specifieke soortgegevens beschikbaar zijn over het bosgebied, of zelfs 
specifiek over elementen binnen het bosgebied (bv. ven, bunker,..) 

 Raadplegen van algemene databanken. Het betreft atlassen en andere naslagwerken 
(Rode Lijsten, verspreidingsatlassen, ..) en informatie die terug te vinden is op het internet.  

 Eventueel uitvoeren van gerichte inventarisaties of toelaten dat deze worden uitgevoerd 
door derden.  

 
Na het doorlopen van deze drie stappen zal de boseigenaar beschikken over een lijst met potentieel 
aanwezige soorten binnen zijn bos. Om toch enige controle te hebben op de kwaliteit van de gegevens 
moet er steeds een bronvermelding gebeuren bij de opstelling van de soortenlijst van het gebied.  
 
Voor de soorten van de RL-categorie ‘met uitsterven bedreigd’, dient er steeds een bijkomende controle 
van de determinatie te gebeuren. In dit geval zal een specialist van de soortengroep gecontacteerd 
worden (zie verder).  
 
1.3.1.1 Specifieke gegevens over het bosgebied 
Om na te gaan of er gebiedsspecifieke gegevens beschikbaar zijn over een gebied, zal de boseigenaar 
contact moeten opnemen met lokale natuur- en milieuverenigingen. Het kan gaan over 
inventarisatielijsten van excursies van de verenigingen, over bijzondere studies (bv. thesissen, Gnop’s, 
beschrijvingen van specifieke elementen binnen het bos, bv. bunker, …), of mondelinge mededelingen 
van omwonenden.  
 
Contacteer :  

 Lokale afdelingen van vzw Natuurpunt (www.natuurpunt.be)  
 JNM-afdelingen (www.jnm.be) 
 provinciale koepels voor natuurstudie (LIKONA (www.limburg.be/likona), ANKONA 

(www.ankona.be), BRAKONA). 
 Andere (heemkundige kring voor cultuurhistorische elementen,…)  

 
1.3.1.2 Raadplegen van algemene databanken 
Voor een groot aantal soortengroepen zijn in Vlaanderen verspreidingsgegevens ingezameld. De meeste 
data werden gecentraliseerd in algemene databanken. Afhankelijk van de soortengroep zijn deze data 
raadpleegbaar door derden, hetzij in atlassen (broedvogelatlas, zoogdierenatlas, gedocumenteerde Rode 
Lijsten, …), hetzij via het internet.  
 
Atlassen zijn vrij raadpleegbaar door boseigenaars. De aanvraag van andere verspreidingsdata gebeurt 
echter best gecentraliseerd door de bosgroepcoördinator, waarbij niet enkel gegevens van de UTM 
hokken van het bosgebied worden opgevraagd, maar ook deze van de aangrenzende hokken.  
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In de toekomst zullen verspreidingsgegevens meer en meer via het internet beschikbaar worden. 
Momenteel is het echter vaak zo dat verschillende databanken worden beheerd door verschillende 
organisaties of instellingen, al dan niet met overdracht en koppeling van verspreidingsgegevens.  
Deze sterk verdeelde situatie maakt het niet eenvoudig om een algemeen protocol op te stellen voor de 
inzameling van verspreidingsdata voor de verschillende soortengroepen.  
De belangrijkste contacten zijn het Instituut voor Natuurbehoud en vzw. Natuurpunt.  
 
Het Instituut voor Natuurbehoud (per 1 april 2006, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) stelt 
meer en meer de aanwezige verspreidingsdata ter beschikking. Een deel van de data is online geplaatst, 
andere gegevens kunnen eenvoudig aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar een aantal 
contactpersonen. 
 

 
 

Figuur 14 : via de website van het INBO zijn verspreidingskaarten raadpleegbaar. Hier zijn ook de contactpersonen 
vermeld per soortengroep. (http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=KENNISCENTRUM) 

 

Ook de vzw. Natuurpunt beheert vele verspreidingsdata (http://www.natuurpunt.be/). De website van de 
vereniging informeert bezoekers welke projecten momenteel lopende zijn, en ook informatie omtrent 
contactpersonen is hier terug te vinden. Het is de bedoeling in de nabije toekomst ook soorteninformatie 
kosteloos en interactief via de website aan te bieden. Het betreft de verspreidingsgegevens met resolutie 
5x5km (mond.med. Verkem, S.).  
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De Koninklijke Antwerpse Mycologische kring (KAMK) beheert een databank ‘Fungi van België’ (afgekort 
FUNBEL) met mycologische verspreidingsgegevens. Vragen tot gebruik van gegevens moeten schriftelijk 
of per E-mail gericht worden aan het secretariaat van de inventarisatie (www.kamk.be, info@kamk.be). 
 
1.3.1.3 Nieuwe inventarisaties 
De boseigenaar kan eventueel polsen of er vanuit de lokale organisaties interesse is om in het gebied 
nieuwe inventarisaties uit te voeren. Dit zal vooral belangrijk zijn als er onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn van de eerder ‘gemakkelijke’ soortengroepen (dagvlinders, vogels, zoogdieren, reptielen 
en amfibieën, hogere planten, libellen) of wanneer er belangrijke aanwijzingen zijn dat het gebied 
belangrijke potenties heeft voor het voorkomen van bijzondere soorten. 
 



 

63 

1.3.2 Interpreteren van de informatie en formuleren van aangepaste beheermaatregelen 
 
Voor de interpretatie van de volgens § 1.3.1. samengestelde soortenlijst van het gebied, kan de 
boseigenaar – al dan niet geholpen door de bosgroepcoördinator – de verzamelde soorteninformatie in 
deel II van het rapport raadplegen.  
 
Indien de informatie afkomstig is van gebiedsspecifieke informatie of van gerichte inventarisaties zal 
duidelijk zijn in welke biotopen van het boscomplex de soorten voorkomen. Bij verspreidingsdata uit 
algemene databanken kan de bosbeheerder met behulp van de kolom ‘Biotoop’ in de soortenlijsten 
opzoeken waar de betrokken soort in het domein zou kunnen voorkomen.  
 
In vele gevallen zullen geen bijzondere aanpassingen van het beheer nodig zijn, in andere gevallen zal 
het nemen van specifieke maatregelen leiden tot een verbetering/behoud van de situatie van de 
zeldzame soort.  
De geplande maatregelen in functie van bijzondere soorten worden genoteerd op een 
‘rapporteringformulier voor bijzondere soorten’. Op deze formulieren wordt genoteerd voor welke soorten, 
in welke bestanden maatregelen getroffen worden (+ bronvermelding van de data in verband met de 
soorten). De maatregelen worden er beschreven en ingepast in het tijdschema van het beheerplan. 
 
Indien soorten van de Rode Lijst-categorie ‘met uitsterven bedreigd’ in het boscomplex (of in de nabije 
omgeving ervan) werden genoteerd, zal de coördinerende persoon (zie hoger) zich in eerste instantie 
informeren of het om een juiste determinatie gaat en vervolgens contact opnemen met een specialist 
van de betreffende soortengroep om meer informatie in te winnen.  
Indien nodig worden, in samenspraak met deze persoon, specifieke, soortbeschermende maatregelen 
geformuleerd (bv. aanpassen van de structuur van oever- en watervegetatie van een ven in functie van 
een in de omgeving waargenomen, met uitsterven bedreigde libel; instellen van een bufferzone met 
nulbeheer rondom een kolonieboom van een met uitsterven bedreigde vleermuis, een aangepast 
maaibeheer van een open plek binnen bos in functie van een met uitsterven bedreigde plantensoort,…).  
 
Voor de soorten, opgenomen in bijlage II en bijlage IV van de Habitatrichtlijn of in bijlage I van de 
Vogelrichtlijn kunnen de Habitatsoortenfiches (Anselin & Bauwens, 2003 ) of de Soortenfiches 
(Spanoghe, 2003), geraadpleegd worden.  
 
Contactpersonen  
 
Hogere planten : Wouter van Landuyt  Wouter.VanLanduyt@inbo.be 
 
Dagvlinders : Dirk Maes    Dirk.Maes@inbo.be 
 
Libellen : Geert De Knijf    Geert.DeKnijf@inbo.be 
 
Reptielen en amfibieën : Dirk Bauwens   Dirk.Bauwens@inbo.be 
 
Loopkevers : Konjev Desender    Konjev.Desender@kbinirsnb.be 
 
Spinnen : Jean-Pierre Maelfait     Jeanpierre.Maelfait@inbo.be 
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Zoogdieren :      studie@natuurpunt.be,  
Koen.Vandenberge@inbo.be (marterachtigen) 
 
Vogels : Glenn Vermeersch   Glenn.Vermeersch@inbo.be 
 
Paddestoelen : Ruben Walleyn   Ruben.Walleyn@inbo.be 
 
Voor bovenstaande soortengroepen zijn goed gedocumenteerde databanken raadpleegbaar. Zoals hoger 
reeds aangehaald, zijn er nog andere soortengroepen met een hoge ecologische relevantie. Indien de 
bosbeheerder toch over betrouwbare data beschikt over andere soortengroepen, is het aangewezen 
specialisten van de betreffende soortengroep te raadplegen en informatie in te winnen in verband met 
zeldzaamheid, de indicatorwaarde voor de biotoop en de eventuele noodzaak voor het nemen van 
soortspecifieke beheersmaatregelen.  
 
Kranswieren : Wouter van Landuyt 
Zweefvliegen : Dirk Maes 
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1.4 Beschrijvende fiches 
Zie Deel II van dit rapport. 
 
1.5 Gedocumenteerde soortenlijsten 
Zie Deel III van dit rapport. 

2 Besluit 
 
De ontwikkelde methodiek laat toe dat :  
 Elke boseigenaar zich op een eenvoudige, maar gestandaardiseerde wijze kan informeren in verband 

met soorten, biotopen, structuurelementen en structuurvariabelen die bijzonder waardevol zijn in 
functie van de biodiversiteit binnen bosverband; 

 Hij deze in de bosbestanden kan herkennen en aanbevelingen voor een aangepast beheer ervan kan 
raadplegen; 

 Bijzondere biotopen en structuurelementen, ook sommige soorten en soortspecifieke structuren, 
worden in kaart gebracht. Aan de structuurvariabelen wordt op bestandsniveau een waardering 
toegekend. 

 
Sterke punten van de methodiek zijn het feit het mogelijk is om op een snelle manier een goed beeld te 
krijgen van de bijzondere waarden in een boscomplex en er ook onmiddellijk consequenties voor het 
beheer aan te koppelen. Bijzonder is ook dat voor de Biotoopkartering niet perceels- of 
bestandsgebonden wordt gewerkt (dit in tegenstelling tot de steekproefcirkels of Tansley-opnamen van 
de bosinventarisatie, en de Biologische waarderingskaart), zodat ook kleinere waardevolle vegetaties of 
puntvormige elementen gekarteerd worden en meteen geïntegreerd in een aangepast beheer.  
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3 Bijlagen  
 

3.1 Bijlage 1 : Soortenlijst van de inheemse bomen en struiken in Vlaanderen 
 

 
Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

1 Acer campestre Veldesdoorn 28 Populus tremula Trilpopulier 

2 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 29 Prunus avium Zoete kers 

3 Alnus glutinosa Zwarte els 30 Prunus padus Europese vogelkers 

4 Betula pendula Ruwe berk 31 Prunus spinosa Sleedoorn 

5 Betula pubescens Zachte berk 32 Pyrus pyraster Wilde peer 

6 Carpinus betulus Haagbeuk 33 Quercus petraea Wintereik 

7 Cornus sanguinea Rode kornoelje 34 Quercus robur Zomereik 

8 Corylus avellana Hazelaar 35 Rhamnus catharticus Wegedoorn 

9 Crataegus laevigata 
Tweestijlige 
meidoorn 

36 Salix alba Schietwilg 

10 Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 37 Salix atrocinerea Rossige wilg 

11 Euonymus europaeus 
Wilde 
kardinaalsmuts 

38 Salix aurita Geoorde wilg 

12 Fagus sylvatica Beuk 39 Salix caprea Boswilg 

13 Frangula alnus Sporkehout 40 Salix cinerea Grauwe wilg 

14 Fraxinus excelsior Gewone es 41 Salix fragilis Kraakwilg 

15 Genista anglicana Stekelbrem 42 Salix purpurea Bittere wilg 

16 Genista pilosa Kruipbrem 43 Salix repens Kruipwilg 

17 Genista tinctoria Verfbrem 44 Salix triandra Amandelwilg 

18 Hippophae rhamnoides Duindoorn 45 Salix viminalis Katwilg 

19 Ilex aquifolium Hulst 46 Sambucus nigra Gewone vlier 

20 Juniperus communis Jeneverbes 47 Sambucus racemosa Trosvlier 

21 Ligustrum vulgare Wilde liguster 48 Sarothamnus scoparius Brem 

22 Malus sylvestris Wilde appel 49 Sorbus aucuparia Lijsterbes 

23 Mespilus germanica Mispel 50 Tilia cordata Winterlinde 

24 Myrica gale Wilde gagel 51 Ulex europaeus Gaspeldoorn 

25 Pinus sylvestris Grove den 52 Ulmus glabra Ruwe iep 

26 Populus canescens Grauwe abeel 53 Ulmus minor Gladde iep 

27 Populus nigra Zwarte populier 54 Viburnum opulus Gelderse roos 

 
 
OPMERKING 
 
Deze soortenlijst is in eerste instantie gebaseerd op de lijst uit Cosyns et al. (1994) : ‘Een statistiek van de wilde flora van 
Vlaanderen’. Alle soorten, die hierin als inheems (I) worden aangeduid, werden opgenomen. Hieraan werden nog een aantal 
ingeburgerde soorten en twijfelgevallen toegevoegd, die niet meer weg te denken zijn uit het Vlaamse bosbeeld of hierin een 
speciale positie innemen (bv. zeldzaamheid). Het gaat hier om Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Populus canescens en nigra, 
Pyrus pyraster en Ulmus glabra. Bij de twee Populus-soorten is de toestand totaal onduidelijk. De grenzen van hun 
verspreidingsareaal zijn niet of zeer moeilijk te achterhalen. Daarenboven is P. nigra nog maar met moeite terug te vinden in 
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Vlaanderen, terwijl bij P. canescens niet eens duidelijk is of het hier om een kruising dan wel een aparte soort gaat (De Langhe et 
al., 1988; Pauwels, 1995). Ook bij Ulmus glabra is het niet duidelijk of de soort al dan niet inheems is. Bij de Gewone esdoorn is de 
situatie iets duidelijker. Deze soort is niet inheems, maar was reeds in België aanwezig ten zuiden van Samber en Maas en zou 
naar alle waarschijnlijkheid spontaan verder naar het noorden zijn opgerukt, ware het niet dat de mens deze evolutie versnelde. 
Ook over Pinus sylvestris bestaat weinig twijfel (niet (meer) inheems). De soort is echter niet meer weg te denken op de arme 
zandgronden en wordt in dit geval getolereerd. Voor de Wilde peer zijn de oorspronkelijk areaalsgrenzen moeilijk te achterhalen, 
waardoor ook aan deze soort het voordeel van de twijfel wordt gegeven. Deze soortenlijst werd beperkt tot soortsniveau. Niettemin 
dienen hybriden als Betula × rhombifolia (B. pendula × B. pubescens), Quercus × rosacea (Q. robur × Q. petraea) en de talrijke 
natuurlijke wilgen- en meidoornhybriden hieraan toegevoegd. 
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3.2 Bijlage 2 : Biotoopkartering everzwijnbad  
id element soort Diameter 

(cm) 
Staan of 
liggend 

Afbraak 
stadium 

opmerkingen 

2 liggend dood hout  30 log  takhout 
3 liggend dood hout  30 log afbr.5  
5 dikke boom <95 abeel 90    
6 liggend dood hout abeel 65  afbr.3  
7 dikke boom <95 abeel 94    
8 dikke boom <95 abeel 73    
9 liggend dood hout abeel 36 log afbr.2  uitgebroken tak 

10 staand dood hout abeel 60 snag   
11 dikke boom <95 abeel 92    
12 liggend dood hout abeel     
13 dikke boom <95 abeel 91    
14 dikke boom <95 abeel 83    
15 dikke boom abeel 99    
16 dikke boom <95 abeel 90    
17 dikke boom abeel 98    
18 staand dood hout am. Eik 105 snag  geringd 
19 staand dood hout am. Eik 57 snag  geringd 
20 liggend dood hout am. Eik 40 log  kroonhout 
21 liggend dood hout am. Eik 40 log   
22 open plek am. Eik    doorsnede 10-15m 
23 staand dood hout am. Eik 51 snag  geringd 
24 andere soort am. Vogelkers     
25 staand dood hout beuk 50 snag   
26 dikke boom beuk 108    
27 staand dood hout beuk 35 snag   
28 staand dood hout beuk 41 snag   
29 liggend dood hout beuk     
30 liggend dood hout beuk     
31 liggend dood hout beuk     
32 dikke boom beuk 111    
33 dikke boom beuk 94    
34 dikke boom beuk 103    
35 liggend dood hout beuk     
36 dikke boom beuk 95    
37 liggend dood hout beuk     
38 dikke boom beuk 108   dreef 
39 dikke boom beuk 102    
40 dikke boom beuk 99    
41 liggend dood hout beuk     
42 dikke boom beuk 111    
43 dikke boom beuk 105    
44 dikke boom beuk 95   dreef 
45 dikke boom beuk 99    
46 dikke boom beuk 95   dreef 
47 dikke boom beuk 95   dreef 
48 dikke boom beuk 95    
49 dikke boom beuk 97   dreef 
50 dikke boom beuk 95   dreef 
51 dikke boom beuk 99    
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id element soort Diameter 
(cm) 

Staan of 
liggend 

Afbraak 
stadium 

opmerkingen 

52 dikke boom beuk 97   dreef 
53 dikke boom beuk 103   gps 24, dreefboom 
54 dikke boom beuk 99    
55 dikke boom beuk 95    
56 dikke boom beuk 102   groepje hulst 
57 dikke boom beuk 113    
58 dikke boom beuk 113   dreef 
59 dikke boom beuk 99    
60 staand dood hout beuk 29 snag   
61 dikke boom beuk 108    
62 staand dood hout beuk 32 snag afbr.1  
63 dikke boom beuk 95    
64 dikke boom beuk 95    
65 dikke boom beuk 95    
66 andere soort bosanemoon    dense populatie 
67 verjongingsgroep boskers    doorsnede 10-20m 
68 verjongingsgroep boskers     
69 dikke boom <95 boskers 36    
70 dikke boom <95 boskers 54    
71 dikke boom <95 boskers 64   gps 27 
72 dikke boom <95 boskers 46    
73 dikke boom boskers 74    
74 verjongingsgroep boskers 30   50% boskers, 50% eik
75 cultuurhistorisch element dal/vallei/holle weg ??    wrschlk erosiegeul 
76 andere soort dalkruid     
77 dood hout dode esdoornstoof spil 44   diameter spil 
78 bijzondere soort eenbes     
79 andere soort eenbes     
80 andere soort eenbes     
81 andere soort eenbes     
82 andere soort eenbes     
83 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
84 bijzondere soort eenbloemig parelgras    plek met diameter 

1,5m 
85 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
86 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
87 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
88 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
89 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
90 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
91 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
92 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
93 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
94 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
95 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
96 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
97 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
98 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
99 bijzondere soort eenbloemig parelgras    4 maal 

100 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
101 verjongingsgroep eik     
102 dikke boom eik 99    
103 liggend dood hout eik  log  diameter vergeten 
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id element soort Diameter 
(cm) 

Staan of 
liggend 

Afbraak 
stadium 

opmerkingen 

noteren 
104 liggend dood hout eik 30 log  kroonhout windval 
105 staand dood hout eik 73 snag afbr.2  
106 dikke boom eik 99    
107 staand dood hout eik 70 snag   
108 dikke boom eik 105    
109 dikke boom eik 91    
110 dikke boom eik 105    
111 liggend dood hout eik 40 2 log  takbreuk 
112 dikke boom eik 94    
113 dikke boom eik 99    
114 dikke boom eik 92    
115 liggend dood hout eik 35 log  takhout 
116 hangend dood hout eik 56 hangend afbr.3  
117 dikke boom eik 113    
118 hangend dood hout eik 67 log afbr.2-3 hangend 
119 dikke boom eik 115    
120 liggend dood hout eik 40 log  takbreuk 
121 staand dood hout eik 84 snag   
122 staand dood hout eik 55 snag   
123 liggend dood hout eik 30 log afbr.1  
124 staand dood hout eik 110 snag  kwijnend 
125 dikke boom eik 89    
126 liggend dood hout eik 35 log  takhout 
127 dikke boom eik 105    
128 dikke boom eik 95    
129 dikke boom eik 115    
130 liggend dood hout eik 80 log afbr.2  
131 liggend dood hout eik 55 log afbr.2  
132 dikke boom eik 95    
133 dikke boom eik 103    
134 staand dood hout eik 32 snag afbr.1  
135 dikke boom eik 102    
136 dikke boom eik 99    
137 dikke boom eik 111    
138 liggend dood hout eik 49 log afbr.2  
139 staand dood hout eik 32 snag afbr.3  
140 dikke boom eik 102    
141 dikke boom eik 106    
142 dikke boom eik 95    
143 dikke boom eik 105    
144 staand dood hout eik 60 snag   
145 dikke boom eik 100    
146 dikke boom eik 100    
147 dikke boom eik 95    
148 liggend dood hout eik 35 log afbr.1 afgebroken kroonhout, 

; gps 22; naast 
gehavende dikke eik 

149 dikke boom eik 135    
150 liggend dood hout eik 40 log  lengte 4m 
151 dikke boom eik 99    
152 staand dood hout eik 30 snag afbr.2 dood dr verdrukking 
153 dikke boom eik 91    
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id element soort Diameter 
(cm) 

Staan of 
liggend 

Afbraak 
stadium 

opmerkingen 

154 dikke boom eik 99    
155 dood hout eik 30 log afbr.1 liggend? Staand? 

Vergeten noteren 
156 staand dood hout eik 90 snag afbr.1  
157 dikke boom eik 102    
158 dikke boom eik 97    
159 liggend dood hout eik 40 log afbr.3  takhout 
160 liggend dood hout eik 40 log afbr.1 uitgebroken tak 
161 dikke boom eik 95    
162 dikke boom eik 92    
163 dikke boom eik 97    
164 dikke boom eik 99    
165 dikke boom eik 95   gps 23 
166 liggend dood hout eik     
167 dikke boom eik 124    
168 liggend dood hout eik     
169 dikke boom eik 95    
170 dikke boom eik 95   gps 15 
171 staand dood hout eik 105 snag afbr.3 kroonhout, gps 16 
172 dikke boom eik 89    
173 dikke boom eik 89    
174 dikke boom eik 95    
175 liggend dood hout eik 30 log  afgebroken tak 
176 staand dood hout eik 47 snag   
177 staand dood hout eik 35 snag afbr.1 gps 20, ook dik 

takhout 
178 dikke boom eik 89    
179 dikke boom eik 119    
180 dikke boom eik 102    
181 dikke boom eik 110    
182 dood hout eik 45 ? afbr.1  
183 staand dood hout eik 60 snag  bijna dood 
184 dikke boom eik 95    
185 dikke boom eik 95    
186 dikke boom eik 92    
188 dikke boom eik 146    
189 dikke boom eik 102    
190 dikke boom eik 112    
191 dikke boom eik 96    
192 dikke boom eik 98    
193 liggend dood hout eik 30 log   
194 liggend dood hout eik     
195 liggend dood hout eik 56 log afbr.1  
196 dikke boom eik 89    
197 liggend dood hout eik     
198 dikke boom eik 105   gps 28 
199 dikke boom eik 91    
200 liggend dood hout eik 30 log afbr.1-2 gps 29; 
201 liggend dood hout eik  log   
202 dikke boom eik 96    
203 staand dood hout eik 29 snag afbr.2 gps 32, 
204 dikke boom eik 86    
205 dikke boom <95 esdoorn 72   bliksem (rot onderaan)
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id element soort Diameter 
(cm) 

Staan of 
liggend 

Afbraak 
stadium 

opmerkingen 

206 dikke boom <95 esdoorn 76    
207 dikke boom <95 esdoorn 90    
208 staand dood hout esdoorn 40 snag   
209 liggend dood hout esdoorn 65 log  15 m lengte 
210 dikke boom <95 esdoorn 72    
211 dikke boom <95 esdoorn     
212 dikke boom <95 esdoorn 67    
213 dikke boom <95 esdoorn 73    
214 dood hout esdoorn 80 ?   
215 dikke boom <95 esdoorn 67    
216 dikke boom <95 esdoorn 60   gps 18 
218 dikke boom <95 esdoorn 70    
219 liggend dood hout esdoorn     
220 dikke boom <95 esdoorn 48    
221 dikke boom <95 esdoorn 51    
222 dikke boom <95 esdoorn 70    
223 dikke boom <95 esdoorn 70    
224 dikke boom <95 esdoorn 83   zeer veel klaverzuring 
225 dikke boom <95 esdoorn 73   gps 31 
226 dikke boom <95 esdoorn 83    
227 staand dood hout esdoorn 70 snag   
228 liggend dood hout esdoorn     
229 liggend dood hout esdoorn 30 log   
230 dikke boom <95 esdoorn 64    
231 dikke boom <95 esdoorn 80    
232 dikke boom <95 esdoorn 60    
233 dikke boom <95 esdoorn 60    
234 staand dood hout esdoorn 24 snag afbr.2 tweestam 22b 
235 dikke boom <95 esdoorn 73    
236 staand dood hout esdoorn 33 snag afbr.2 tweestam 22 
237 dikke boom <95 esdoorn 67    
238 dikke boom <95 esdoorn 83   eenbes 
239 dikke boom <95 esdoorn 78    
240 dikke boom <95 esdoorn 65    
241 dikke boom <95 esdoorn 60    
242 dikke boom <95 esdoorn 75    
243 dikke boom <95 esdoorn 85    
244 staand dood hout esdoorn 57 snag   
245 dikke boom <95 esdoorn 73    
246 staand dood hout haagbeuk 57 snag  gps 9 
247 liggend dood hout haagbeuk 40 log   
248 cultuurhistorisch element hakhoutstoof eik 200   hoogte 30cm 
249 cultuurhistorisch element hakhoutstoof esdoorn 150    
250 cultuurhistorisch element hakhoutstoof esdoorn 92   6 spillen 
251 cultuurhistorisch element hakhoutstoof esdoorn 91    
252 open plek kap am. Eik - open plek     
253 cultuurhistorisch element krater     
254 cultuurhistorisch element krater     
255 andere soort lelietje-ter-dalen    50-tal meiklokjes 
256 dikke boom lijsterbes 31    
257 dikke boom lork 99    
258 liggend dood hout lork 41 log afbr.3 uitgebroken top 
259 dikke boom <95 lork     
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id element soort Diameter 
(cm) 

Staan of 
liggend 

Afbraak 
stadium 

opmerkingen 

260 dikke boom <95 lork 70    
261 andere soort meiklokje     
262 bijzondere soort Mispel     
263 dikke boom <95 paardekastanje 81    
264 dikke boom <95 paardekastanje 45    
265 dikke boom paardekastanje 57    
266 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
267 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
268 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
269 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
270 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
271 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
272 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
273 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
274 dikke boom ruwe berk 52    
275 andere soort speenkruid     
276 dikke boom <95 tamme kastanje 76   gps 11 
277 bijzondere soort Vuilboom    groepje vuilboom 
278 andere soort witte klaverzuring    dense populatie 
279 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
280 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
281 bijzondere soort eenbloemig parelgras     
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3.3 Bijlage 3 : Invulformulieren voor gekarteerde elementen 
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BIOTOOPKARTERING 

 

Invulformulier voor 

OPEN VEGETATIES 

 

 

 

 

Identiteit 
 
Bosnaam  Datum  
 

Perceelsnummer  Bestandsnummer 
 

Opnemer(s)  
Nummer op kaart : 

Rietland en/of grote zeggevegetatie – natte ruigte met Moerasspirea– natte schrale graslanden – dotterbloemgrasland – 

droge heischrale graslanden – kalkgrasland – kalkrijk duingrasland – heide (nat-droog)– stuivende landduin – 

kalkrijke moerasvegetatie – wildakker- bloemenrijk hooiland – soortenrijke graasweide- – kapvlakte /windvlakte -  

vijvers, vennen >50are – rivier of beek – gracht – lijnvormig stilstaand water – bron – puntvormig stilstaand water 

goed ontwikkeld – matig ontwikkeld – relict 

op de BWK-kaart gekarteerd als :  

Aangrenzend 
landgebruik 

bos/landbouw/infrastructuur/bewoning/industrie/andere:  

 

Fauna en flora 
Flora  
Structuur laag – middelhoog – hoog - mozaïekbegroeiing – pollenstructuur (zeggen, 

russen, cypergrassen) – begroeiing met open plekken kale bodem - 
……………………………… 
 
 

Kenmerkende soorten  
 
 
 
 
 
 

Zeldzame soorten  
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Groeiplaatsen van zeer zeldzame, kwetsbare en bedreigde soorten worden 
gekarteerd 

Bijzondere fauna-
elementen 

O  nee 
O  ja (beschrijven / karteren indien aanwezig op checklist soortgebonden 
elementen Biotoopkartering) 
 
 
 

opmerkingen  
 

BEHEER 
Gewenst beheer (kruis aan en vul in ) :  

o Nietsdoen 

o Maaien (tijdstip : ………………………;.(en) ……………………………………) 

o Zonder / Met nabegrazing met….……………………..dichtheid : 

……………/ha……..…. 

o Begrazen met ……………………………………………...dichtheid : 

……………/ha…...…… 

o Periode van begrazing : 

………………………………………………………………………….. 

o Periodiek openkappen (gekapte soort 

:…………………….omlooptijd:………………………… 

o laatste kapbeurt : ……………………………………….…) 

o Plaggen : omlooptijd : ……………………………laatste plagbeurt dateert van 

……………….... 

o Branden : in stroken van ……………..m 

o Andere………………………………………………………………………………..… 

 

o Vijver periodiek ruimen : omlooptijd………………………………………………….. 

o Oevers periodiek openkappen: omlooptijd……………………………  ..…………….. 

o Andere:………………………………………………………     

opmerkingen 
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BIOTOOPKARTERING 

 

Invulformulier voor 

HALFOPEN VEGETATIES  
 

 

 

 

Identiteit 
 
Bosnaam  Datum  
 

Perceelsnummer  Bestandsnummer  
 

Opnemer(s)  
 

Nummer op kaart : 

Vegetatietype : (Naam van de corresponderende referentiefiche Biotoopkartering) 

Doornstruweel met meidoorn en sleedoorn – doornstruweel van de duinen – brem- en gaspeldoornstruweel – voedselrijk 

wilgenstruweel – voedselarm wilgenstruweel – gagelstruweel – jeneverbesstruweel – mozaïek van eiken-berkenbos en 

heidevegetaties – hooiland met populier – wastine – mantel- en zoomvegetatie 

 

goed ontwikkeld – matig ontwikkeld – relict 

op de BWK-kaart gekarteerd als :  

Aangrenzend 
landgebruik 

bos/landbouw/infrastructuur/bewoning/industrie/andere:  

 

 

Fauna en flora 
Flora   
Struweelstructuur laag – middelhoog – hoog - mozaïekbegroeiing  

gemiddelde hoogte in m: 
 
 

Kenmerkende soorten  
 
 
 
 
 
 



 

88 

Zeldzame soorten 
 

 
 
 
 
Groeiplaatsen van zeer zeldzame, kwetsbare en bedreigde soorten worden 
gekarteerd 

Bijzondere fauna-
elementen 

O  nee 
O  ja (beschrijven / karteren indien aanwezig op checklist soortgebonden 
elementen Biotoopkartering) 
 
 
 

BEHEER 
Gewenst beheer :  

o Nietsdoen 

o Maaien (tijdstip : ………………………………………;.(en) 

……………………………………) 

o Zonder / Met nabegrazing met….……………..dichtheid : 

…………………………………/ha……. 

o Begrazen met ………………………………...dichtheid : 

…………………………………/ha……. 

o Periodieke kap (stams-, groeps-, vlaksgewijs)  

……………………………………………………………………………………… 

o gekapte soort : 

……………………………….omlooptijd:……………………………………… 

o Branden : in stroken van ……………..m 

 

 

Opmerkingen: 
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BIOTOOPKARTERING 

 

Invulformulier voor 

GESLOTEN VEGETATIES 

 

 

 
Identiteit 

 
Bosnaam  Datum  
 

Perceelsnummer  Bestandsnummer  
 

Opnemer(s)  
 

Nummer op kaart : 

Vegetatietype : (Naam van de corresponderende referentiefiche Biotoopkartering) 

Hakhout of middelhout - Beukenbos of eikenbos met witte veldbies - Beukenbos met parelgras en 

Lievevrouwbedstro – Beukenbos of eikenbos op kalk – Esdoorn –essenbos op kalk of zure bodem – 

Duinbos van het kustgebied – beboste landduin – Essen-olmenbos – Voedselarm elzenbroek – Mesotroof 

elzenbroek – Elzen-essenbos met slanke sleutelbloem – Elzen-essenbos van bron en bronbeek. 

 

goed ontwikkeld – matig ontwikkeld – relict 

op de BWK-kaart gekarteerd als :  

Fauna en flora 
Flora – kruid-struik- en boomlaag  
Kenmerkende soorten  

 
 
 
 

Zeldzame soorten 
 

 
 
 
 
Groeiplaatsen van zeer zeldzame, kwetsbare en bedreigde soorten worden 
gekarteerd 
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Boom – en Struiklaag  
Kenmerkende soorten  

 
 
 
 

BEHEER 
Gewenst beheer :  
 

o geen 
o stamsgewijze afzetting 
…………………………………………………………………………………………………
…. 
o groepsgewijze kapping 
…………………………………………………………………………………………………. 
o kapping in houwen (hakhout/middelhout) 

 Toegepaste omlooptijd : 
………………………………………………………………………..…….. 

o Omvorming………………………………………………………………………………… 
o Exotenbestrijding…………………………………………………………………………… 
o andere……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...……….
………… 

Beheer aanwezige lijn- en puntvormige elementen in bestand (bron, beek,….) en andere, bv. 
soortgebonden elementen 
……………………………………………………………………………………………...………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
opmerkingen 
 
 
 
 
 



 

 

BIOTOOPKARTERING: Invulformulier voor puntvormige elementen 

Bos:  Datum: Karteerders: 

B
es

ta
nd

 

Nr. 

D
ik

ke
 b

oo
m

 

Dood hout 
. 

C
ul

tu
ur

h.
 

el
em

en
t 

B
ijz

. 
so

or
t Omtrek

(cm) 

Opm. 
(boomsoort- …- aard cultuurhist element- 

grootte populatie bijzondere soort :a= 1; b= 2-5; 
c=6-25; d = 26-50; e=50-500; f = 500-5000; g= 

>5000,..) 
 

   S H L A9     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                                                      
9S: staand; H: hangend; L : liggend; A : Afbraakstadium 1. : dood, schors nog intact, nog twijgjes, 2. Schors brokkelt af, geen twijgjes meer 3. 
Schors is verdwenen, hout wordt zacht, geen takken meer 4. Stam is zacht (makkelijk met mes in te porren), 5. De omtrek van de stam is 
volledig vervormd, 6. Enkel nog resten van de stam. 



 

 

BIOTOOPKARTERING: Invulformulier voor puntvormige elementen 

Bos:  Datum: Karteerders: 

B
es

ta
nd

 

Nr. 

D
ik

ke
 b

oo
m

 

Dood hout 
. 

C
ul

tu
ur

h.
 

el
em

en
t 

B
ijz

. 
so

or
t Omtrek

(cm) 

Opm. 
(boomsoort- …- aard cultuurhist element- 

grootte populatie bijzondere soort :a= 1; b= 2-5; 
c=6-25; d = 26-50; e=50-500; f = 500-5000; g= 

>5000,..) 
 

   S H L A9     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 


