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1 Inleiding 

Dit rapport is het resultaat van de inventarisatie van bosreservaat Everzwijnbad, die werd uitgevoerd 
in het kader van de monitoring van integrale (onbeheerde) bosreservaten. Dit monitoringonderzoek 
loopt sinds 2000 en werd door Afdeling Bos en Groen toevertrouwd aan het IBW. Het 
monitoringonderzoek wordt herhaald met een frequentie van 10 jaar en heeft tot doel fundamentele 
kennis te verwerven over de natuurlijke dynamiek van onbeheerde bossen in Vlaanderen. Deze 
kennis kan ondersteuning bieden aan een natuurgericht bosbeheer, omdat voor een dergelijk beheer 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van spontane (natuurlijke) processen. 
In functie van het monitoringonderzoek wordt een selectie gemaakt van bossen die voldoen aan de 
criteria inzake representativiteit en minimum oppervlakte voor spontane processen (Vandekerkhove 
1998). Dit netwerk van te monitoren bossen moet een goed beeld geven van de variatie inzake 
bostypes in Vlaanderen en omvat zowel natuurlijke als sterk door de mens beïnvloede bossen. 
De monitoring van ieder reservaat wordt voorafgegaan door een basisrapport, met daarin een 
éénmalige inventaris van de bestaande geografische, administratieve, ecologische en historische 
informatie over het bosreservaat; inbegrepen een zo volledig mogelijke bespreking van de 
beheersgeschiedenis, een overzicht van het reeds uitgevoerde onderzoek en soortenlijsten van alle 
onderzochte organismengroepen. Het basisrapport van Everzwijnbad is eerder reeds verschenen 
(Baeté et al. 2004). Eveneens éénmalig wordt de bodem van bosreservaat onderzocht op chemische 
en fysische karakteristieken. De resultaten van hiervan worden gebundeld tot een bodemrapport. Het 
bodemrapport met de gegevens van Everzwijnbad zal verschijnen in het voorjaar van 2006.  
Het eigenlijke monitoringprogramma omvat de opvolging van de spontane ontwikkeling van boom- 
struik- en kruidlaag. Recenter is daar ook de monitoring van de mycoflora aan toegevoegd, omdat de 
paddestoelenflora (mycoflora) veel soortenrijker is dan de vaatplantenflora en omdat paddestoelen 
vaak sneller dan vaatplanten reageren op wijzigingen van de strooisellaag, de hoeveel dood hout, 
vochtgehalte e.d. De resultaten van het mycologisch onderzoek in Everzwijnbad zijn verschenen in 
een afzonderlijk rapport (Walleyn et al. 2005). 
Het bosreservaat van Meerdaalwoud, waarvan Everzwijnbad deel uitmaakt, behoort tot de eerste 
reeks van bosreservaten, die werd aangewezen in 1995. De inventarisatie in het bosreservaat werd 
voor de eerste keer uitgevoerd in 2003, 8 jaar na de erkenning en het staken van het reguliere 
bosbouwkundige beheer. 
De selectie van Everzwijnbad voor het monitoringonderzoek lag voor de hand: voor Vlaanderen is 
Meerdaalwoud een bijzonder bos, met een zeer grote natuurwaarde en natuurlijkheid. Meerdaalwoud 
is een groot boscomplex dat voor zover gekend, steeds bestaan heeft, het ligt op een relatief rijke 
leembodem en er is een gevarieerde bosstructuur aanwezig met vele oude, inheemse bomen. Om 
deze redenen is het bos een referentiebeeld voor andere bossen in Vlaanderen die liggen op lemige 
bodems. Uit de resultaten in dit rapport blijkt nochtans dat, ondanks de grote natuurlijkheid, 
ingrijpende veranderingen mogen verwacht worden in de boomsoortensamenstelling van het 
onbeheerde bosreservaat. De actuele verhoudingen tussen de belangrijkste boomsoorten, namelijk 
inlandse eiken, Beuk en Gewone esdoorn, krijgen in dit rapport dan ook bijzondere aandacht en op 
basis van deze gegevens wordt een prognose gemaakt van de evolutie van het bos in de volgende 
decennia. 
Tot slot wij willen wij de opdrachtgever, de afdeling Bos en Groen, bedanken voor het vertrouwen in 
dit werk ‘van lange adem’. De houtvester, Bart Meuleman, en de boswachters, Christiaan 
Vandenbempt en Hugo Nackaerts, danken wij voor hun steun aan het onderzoek en hun interesse in 
de resultaten. Wij hopen dat dit rapport hen tot nut zal zijn bij het uitstippelen en uitvoeren van het 
beheer van het Meerdaalwoud.  
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2 Algemene beschrijving (uit Baeté et al. 2004) 

2.1 Opmerking vooraf 
 
Onderliggend monitoringrapport heeft betrekking op het deelgebied Everzwijnbad van het 
‘bosreservaat Meerdaalwoud’ (187.5 ha). De oppervlakte van het reservaatsdeel Everzwijnbad 
bedraagt 27 ha 48 a 20 ca volgens het officiële beheerplan (Meuleman 1998).  
De overige delen van dit bosreservaat zijn: Drie eiken, Mommedeel, Pruikenmakers, Grote 
Konijnenpijp, Veldkant van de Renissart en De Heide (Figuur 2.2). Omwille van de leesbaarheid, 
alsook om een onderscheid met de ‘omheining Everzwijnbad’ te maken, wordt het studiegebied – 
naargelang de context – aangeduid als ‘Everzwijnbad’, ‘bosreservaat’ of ‘bosreservaat Everzwijnbad’. 
De benaming Everzwijnbad vindt vermoedelijk zijn oorsprong in het achttiende-eeuwse (of mogelijk 
nog vroegere) gebruik om omheiningen (enceintes) te bedenken met termen uit het jacht- en 
wildbeheer (Deneef & Wijnant 2003; i.c. Enceinte des Marcassins). 

2.2 Situering  
 
Everzwijnbad situeert zich centraal in het westelijke gedeelte van het Meerdaalwoud, een groot 
aaneengesloten boscomplex van ca. 1600 ha op minder dan tien kilometer ten zuiden van Leuven 
(Figuur 2.1).  
 

 
 

Figuur 2.1 : Situering van het Meerdaalwoud en het reservaat in Vlaanderen 

Figure 2.1: Location of the Meerdaal Forest and the reserve in Flanders 

Het grootste deel van het boscomplex is domeinbos (ca. 1255 ha) en ligt in Vlaams-Brabant, 64 ha 
ligt in Waals-Brabant. De Naamsesteenweg verdeelt het Meerdaalwoud sinds het midden van de 
achttiende eeuw in het Meerdaalbos (ten westen) en het Mollendaalbos (ten oosten). Het geheel is 
sinds de achttiende eeuw onderverdeeld in vijftigtal beheerseenheden (omheiningen) die elk door 
dreven worden begrensd. Het reservaat zelf maakt deel uit van de ‘omheining Everzwijnbad’ (88.5 
ha). 
Landschappelijk situeert het Meerdaalwoud zich ten oosten van de Dijlevallei in Midden-België. Het 
kan worden getypeerd als een Brabants leemplateaubos dat in historische tijden overwegend als 
middelhout werd beheerd. Het is vandaag hoofdzakelijk omringd door landbouwgronden, bebouwing 
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en enkele kleine privé-bossen. De Lambertcoördinaten (X, Y) van het bosreservaat Everzwijnbad 
situeren zich tussen (171612, 165081) en (172136, 165607). 
 

 

Figuur 2.2  : De gedeelten van het bosreservaat ‘Meerdaalwoud’, met situering van Everzwijnbad. 

Figure 2.2: The different parts of the forest reserve ‘Meerdaal Forest’, with location of Everzwijnbad  

2.3 Standplaats 

2.3.1 Klimaat  
 
Het Meerdaalwoud kent volgens de klimaatsclassificatie van Thornthwaite een humied mesothermaal 
klimaat met klein waterdeficiet. Het betreft een gematigd en zacht (oceanisch) klimaat, dat een goede 
vegetatieontwikkeling toelaat gedurende zes tot zeven maanden per jaar (i.c. april-mei tot oktober). 
Voor het bosreservaat relevante waarnemingen zijn afkomstig van het weerstation Ukkel, dat zich op 
ongeveer 25 km van het Meerdaalwoud bevindt, op een gelijkaardige hoogte boven zeeniveau (ca. 
100 m). De klimatologische normalen voor dit weerstation voor de periode 1961-1990 (www.kmi.be, 
figuren 3-1 tot 3-4) geven een jaargemiddelde temperatuur van 9,7 °C en een jaargemiddelde 
neerslag van 821 mm (Figuur 2.3). Poncelet & Martin (1947) geven als respectievelijke 
jaargemiddelden 9,4 °C en 835 mm. Geebelen (1959: 511) merkt dat het klimaat in het 
Meerdaalwoud net iets continentaler is dan dat van Ukkel en geeft voor het Meerdaalwoud 9,4 °C op 
als gemiddelde jaarlijkse temperatuur en 750 mm als gemiddelde jaarlijkse neerslag. Doordat de 
potentiële evapotranspiratie (PET) van een bos in deze klimaatszone ongeveer 600 mm bedraagt 
(Sanders et al. 1985), bestaat er een jaarlijks neerslagoverschot van ruwweg 200 mm. Hierdoor is er 
sprake van een ‘uitlogend klimaat’, wat een cruciale impact heeft op de bodemontwikkeling en de 
nutriëntenvoorziening voor planten. 
De dominerende winden komen volgens het KMI uit het westen en vroege of late vorst is weinig 
frequent. Volgens Geebelen (1959 : 512) zijn de dominerende winden afkomstig uit het zuidwesten, 
inzonderheid in herfst en winter. Noordoostenwinden treden vooral op tijdens het begin van het 
vegetatieseizoen (april-mei). 
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Figuur 2.3 : Gemiddelde maandelijkse temperatuur (links) en gemiddelde maandelijkse neerslag (rechts) in Ukkel (Koninklijk 
Meteorologisch Instituut) 

Figure 2.3:Mean monthly temperature (left) and mean monthly precipitation in 1961-1990 in Ukkel (Royal Meteorological Institute) 

2.3.2 Topografie  
 
Het Meerdaalwoud bestaat grotendeels uit een heuvelend loessplateau, dat zich situeert tussen 35 en 
103 m boven de zeespiegel. Alhoewel dit plateau een relatief licht heuvelend karakter bezit, kunnen 
plaatselijk hellingen tot meer dan 25 % optreden. 
Het bosreservaat zelf helt af naar het noordwesten en situeert zich tussen iets meer dan 60 en bijna 
90 m boven de zeespiegel. In de noordwestelijke helft van het reservaat bedraagt de helling ongeveer 
vijf procent (zie figuur 2.5). In het zuidelijke deel bedraagt ze slechts om en bij de twee procent. In het 
oosten van Everzwijnbad bevinden zich twee vermoedelijk antropogene reliëfvormen: een holle weg 
en een cirkelvormige depressie. Een insnijding in het noordelijk deel is mogelijk een erosiegeul ten 
gevolge van akkerbouw tijdens de Gallo-Romeinse periode of de prehistorie (zie verder; 
Vanwalleghem et al. 2003b). 

2.3.3 Geologie  
 
Het Meerdaalwoud situeert zich op een lemige loessgordel, die tijdens de jongste ijstijden (100 000 – 
15 000 jaar geleden) in Midden-België werd gevormd door de werking van wind en sneeuw op stof uit 
een drooggevallen Noordzeebekken. Ten gevolge van accumulatie en erosie (b.v. op steile hellingen) 
varieert de dikte van dit kwartaire loessdek over het algemeen van 0 tot 5 m dikte.  
Eronder – of lokaal dagzomend op geërodeerde heuveltoppen - bevinden zich tertiaire sedimenten. In 
uitgestrektheid worden deze lagen enerzijds gedomineerd door kalkrijk zand en kalkzandsteen uit de 
Formatie van Brussel (Midden-Eoceen), en anderzijds, door groene klei en kleiig zand uit het 
Formatie van Sint-Huibrechts-Herne (voorheen: Formatie van Tongeren; Onder-Oligoceen). In 
mindere mate, komen ook fijn zand en ijzerhoudende zandsteen uit de Formatie van Lede (Boven-
Eoceen) in de ondergrond voor (figuur 2.4).  
Waar moeilijk doorlaatbare afzettingen van de Formatie van Sint-Huibrechts-Herne dicht tegen de 
oppervlakte voorkomen, kunnen (pseudo)gleyverschijnselen door waterstagnatie optreden. De 
aanwezigheid van kalk- en ijzerzandsteen gaf in het verleden aanleiding tot lokale bodemontginning.  
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Figuur 2.4 : Situering van Heverleebos en Meerdaalwoud op een geologische doorsnede (Tertiair); Formatie van Tongeren = 
Formatie van Sint-Huibrechts-Herne (Gulinck cit. in Meuleman 1998) 

Figure 2.4: Location of Heverlee Forest and Meerdaal Forest on a geological cross section (Tertiary); Fv Tongeren = Formation of 
Sint-Huibrechts-Herne (Gulinck cit. in Meuleman 1998) 

 
De verspreiding van de (bovenliggende) tertiaire formaties in het bosreservaat is terug te vinden op 
onderstaande uitsnede uit de Geologische kaart van België (kaartblad 32, , Belgische Geologische 
Dienst, 1994; 1:50 000) (figuur 2.5). Het betreft een lithostratigrafische kaart: elk kleurveld stelt een op 
het terrein als eenheid herkenbaar gesteentelichaam voor (b.v. pakketten van zanden of kleien). 
Kwartaire afzettingen zijn niet afgebeeld.  
In het reservaat kunnen drie verschillende zones worden onderscheiden. In het noordelijk deel 
behoort de bovenste tertiaire laag tot de Formatie van Brussel, die hier bestaat uit bleekgrijs fijn, 
kalkhoudend zand, soms fossielhoudend en met kiezel- en kalkzandsteenbanken. Het grondwater is 
hier kwetsbaar (deklaag kleiner of gelijk aan 5 m en/of zandig; onverzadigde laag dikker dan 10 m). 
De Formatie van Sint-Huibrechts-Herne in het zuidelijk deel van het reservaat, wordt gekenmerkt door 
grijsgroen, zeer fijn, kleihoudend, glauconiethoudend, glimmerrijk zand. Het grondwater in deze zone 
is matig kwetsbaar (lemige deklaag van meer dan 5 m dik). In het oosten komt een kleine zone voor 
met afzettingen van de Formatie van Lede: lichtgrijs, fijn, kalk- en fossielhoudend (Nummulites 
variolarius), zand, soms met kalksteenbanken, glauconiethoudend en met basisgrind. Het grondwater 
is hier eveneens matig kwetsbaar vanwege de aanwezigheid van een dikke lemige deklaag. 

2.3.4 Bodem en hydrologie 
 
De bodems in het Meerdaalwoud kunnen globaal worden omschreven als goed gedraineerde 
leembodems, die zijn uitgeloogd ten gevolge van een neerslagoverschot. De aanwezigheid van een 
uitlogingshorizont (E) en een klei-aanrijkingshorizont (Bt) typeert ze volgens de FAO-richtlijnen als 
een luvisol of een albeluvisol.  
Periglaciale processen (krimpen, uitzetten) hebben volgens Van Vliet et al. (1992) aanleiding gegeven 
tot de vorming van een compacte laag (fragipan) in de klei- aanrijkingshorizont (Bt). Ontbrekende of 
slechts marginaal aanwezige landbouw heeft volgens Bossuyt et al. (2001) in ons vochtige klimaat en 
onder de aanwezige bosvegetatie geleid tot een verlaging van de pH, micropodsolisatie en 
redoxprocessen. Baeyens (1959) en Déthioux (1955) stellen dat de graad van bodemdegradatie in 
het Meerdaalwoud niet zo sterk is doorgezet als in het Zoniënwoud, omdat de bestanden minder 
bestaan uit Beukenmonoculturen. Volgens Dudal (1953) en Déthioux (1955) is in het Meerdaalwoud 
in een ‘normale situatie’ (i.e. met betrekking tot topografie en bosvegetatie) sprake van een sol brun 
lessivé, met een goede menging van organische en minerale bestanddelen (mull-humus). Echte sol 
bruns met een goede biologische activiteit zijn dan weer zeer zeldzaam in dit boscomplex (Geebelen 
1959).  
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Figuur 2.5 : links : Bovenste tertiaire afzettingen ter hoogte van het bosreservaat (Databank Ondergronds Vlaanderen, 
http://dov.vlaanderen.be). geel = Formatie van Brussel; paars = Formatie van Sint-Huibrechts-Herne; oker = Formatie van Lede; 
rechts : Bodemkaart van België, kaartblad Hamme-Mille 103E (Centrum voor Bodemkartering)  

Figure 2.5: Left : Upper tertiary deposits in the forest reserve (Database Underground Flanders, http://dov.vlaanderen.be) 
yellow = Formation of Brussels; violet = Formation of Sint-Huibrechts-Herne; ochre = Formation of Lede – right : Belgian Soil 
Map, map Hamme-Mille 103E (Center for Soil mapping) 

Volgens de Bodemkaart van België (i.c. opgemaakt in 1952, Baeyens 1959) bestaat het bosreservaat 
vrijwel geheel uit goed gedraineerde, zure leembodems van de series Abc0 en Aba(b)1 (figuur 2.5). In 
de kernvlakte zijn beide typen vertegenwoordigd. Een klein stukje in de zuidoostelijke hoek van het 
reservaat is zandiger en werd gekarteerd als een goed gedraineerde, zure zandleembodem (sLbc). 
Abc0-bodems vertonen in principe een sterk gevlekte textuur B horizont en een dikke strooisellaag 
met mor-humus. Volgens Langohr bevindt de kalkrijke loess zich hier op 3 m diepte en meer. Door 
Dudal (1953) worden dergelijke bodems aangeduid als sols lessivés à tendance podsolique. Ze zijn 
karakteristiek voor grote delen van het Zoniënwoud en worden vaak geassocieerd met 
beukenmonocultuur. In Meerdaalwoud zijn ze minder uitgesproken gedegradeerd (zie hierboven) Ze 
zijn evenwel sterker gedegradeerd door uitloging en podzolisatie dan de aanpalende Aba(b)-bodems, 
die volgens R. Langohr (pers. med.) als degradatiestadia tussen Abc0- en Aba-bodems kunnen 
worden beschouwd. Ze kunnen worden getypeerd als sols lessivés en bezitten in principe een moder-
humus (Dudal 1953, Déthioux 1955, Baeyens 1959) De kalkrijke loess zit hier vermoedelijk minder 
diep (op ca. 1-2 m, R. Langohr pers. med.). 
Er bevinden zich geen oppervlaktewaters of kwelzones in het bosreservaat Everzwijnbad. De 
permanente grondwatertafel bevindt zich op meer dan 5 m diepte. 

                                                      
1 Langohr (pers. med.) merkt op dat de nationale bodemkartering werd uitgevoerd met de doelstelling 
landbouwproduktie en bijgevolg met minder aandacht voor de specifieke ecologie van bosgebieden. Op de 
schaal van Everzwijnbad dient ze omzichtig te worden gebruikt en bij voorkeur te worden aangevuld met nieuw 
onderzoek. 
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2.4 Vegetatie  

2.4.1 Inleidende opmerking 
 
Dit hoofdstuk behandelt de globale samenstelling, typering en kartering van de vegetatie in en nabij 
Everzwijnbad, zoals in vroegere studies beschreven. Deze wordt later in dit rapport getoetst aan de 
eigen bevindingen.  

2.4.2 Typering 
 
De bosvegetaties op Brabantse loessleemplateaus blijken moeilijk te typeren op basis van bestaande 
literatuur. De betrokken standplaatsen kenmerken zich immers door een uitgesproken optreden van: 

• (micro-)gradiëntsituaties tussen mineralenrijke en mineralenarme bodemtypen 
• variaties in vocht- en mineralenhuishouding ten gevolge van bodemcompactie 
• boomsoorteneffecten (b.v. Beuk versus Esdoorn op een verzuringsgevoelig substraat) 

 
Op basis van de floristische samenstelling van de struik- en kruidlaag, bezit de vegetatie in het 
bosreservaat zowel verwantschappen met Fago-Quercetum convallarietosum, als met Stellario-
Carpinetum Oberdorfer 1957 oxalidetosum. Beide gemeenschappen delen de aanwezigheid van 
belangrijke populaties Hulst, Witte klaverzuring, Grote muur en Dalkruid (Stortelder et al. 1999).  
Het Stellario-Carpinetum oxalidetosum omvat volgens Stortelder et al. (1999) tevens de zure 
beukenbossen van het Milio-Fagetum (Van der Werf 1991), dat door deze auteurs als een ‘typische 
PNV’ voor NW-Europese, uitgeloogde loessbodems wordt beschouwd.  
Noirfalise (1984: 78-80, 114) relateert dergelijke standplaatsen voornamelijk aan zijn Stellario-
Carpinetum typicum (= ‘Chênaie-charmaie limoneuse’) en Milio-Fagetum, waarbij het eerste type 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 sensu 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.  

2.4.2.1 Kartering en evolutie 
 
Het Meerdaalwoud en omgeving maken deel uit van kaartblad Hamme-Mille 103E van de 
Vegetatiekaart van België (Déthioux 1959) (figuur 2.6). De opmaak van dit kaartblad vindt plaats het 
voorjaar van 1954 en omvat 70 opnamen onder bos in het Meerdaalwoud (Déthioux 1955).  
Het bosreservaat wordt vrijwel volledig gekarteerd als QCc: een ‘associatie van Gemengd eikenbos 
met mull-humus; subassociatie met Lelietje-der-dalen’.  
Deze associatie houdt volgens Déthioux het midden tussen het Atlantische eikenmengbos 
(Quercetum atlanticum) en het Midden-Europees Eiken-Haagbeukenbos (Querceto-carpinetum). Van 
het eerste wijkt het af door het ontbreken van Wilde hyacint.2.  
De subassociatie met Convallaria majalis onderscheidt zich van de andere subassociaties door 
zuurtolerante soorten als Gladde witbol (Holcus mollis), Ruige veldbies (Luzula pilosa), Wilde 
kamperfoelie (Lonicera periclymenum), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Brede stekelvaren 
(Dryopteris dilatata) en Lelietje-der-Dalen (Convallaria majalis). Déthioux (1959: 26) merkt op dat de 
genoemde subassociatie voorkomt op uitgeloogde leembodems (sols limoneux lessivés) die gevoelig 

                                                      
2 in het Meerdaalwoud werden slechts twee kleine populaties Wilde hyacint aangetroffen waarvan één kleine 
populatie in 2003 door H. Baeté werd aangetroffen in het meest westelijke deel van het bosreservaat 
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zijn voor bodemdegradatie (b.v. verzuring), met een mogelijke uitbreiding van Adelaarsvaren 
(Pteridium aquilinum) tot gevolg.  
Net in of aan de rand van het reservaat bevinden zich vegetaties die worden gerekend tot het 
‘Wintereikenbos op zandbodem, variante met Luzula pilosa en Convallaria majalis’ (eenheid QSI).  
In de periode 2001-2003 gebeurt een nieuwe kartering met de eenheden van Déthioux (1959), op 
basis van de vegetatie-opnamen van Bauwens (2001) en opnamen die werden gemaakt in het kader 
van het beheerplan voor het Meerdaalwoud (Roelandt 2004) (figuur 2.6). 
De belangrijkste vaststelling binnen de reservaatperimeter is dat eenheid QCc in belangrijke mate 
plaats zou hebben geruimd voor de eenheid QSa: ‘Wintereikenbos op zandbodem, variante met 
Anemone nemorosa’. Deze eenheid kenmerkt zich binnen het Wintereikenbos door de aanwezigheid 
van ‘meereisende’ soorten als Bosanemoon (Anemone nemorosa), Witte klaverzuring (Oxalis 
acetosella), Veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum) en Klimop (Hedera helix). Ten 
opzichte van QCc (mull) kan QSa  worden beschouwd als een overgang naar een ruwer humustype 
(moder). De gele zone met QSa op de kaart uit 2000 komt in belangrijke mate overeen met de 
jongere bestanden van Beuk en Eik in de zuidoostelijke helft van het reservaat  
 

   
 

           

Figuur 2.6 : Vegetatiekarteringen voor het reservaat : boven links : Déthioux 1959; boven rechts : Roelandt, 2004; onder links : 
BWK-kartering (Guelinckx et al, 2002); onder rechts : vegetatietypering uit de basisinventaris van het reservaat (Van Mechelen et 
al, 1997). 

Figure 2.6: Vegetation mappings in the reserve : around 1955 (top left) and 2000 (top right); QS, QSI and QSa = Quercion roboris-
sessiliflora (cf. Fago-Quercetum); QCc = Querco-Carpinetum convallarietosum (cf. Stellario-Carpinetum); QC, QCs and QCf = 
Querco-Carpinion (cf. Primulo-Carpinetum); alternative mapping for Biol. Valuation map (under left) : Fs – Qs : Fago-Quercetum 
with Beech or Oak; Fa Qa : Stellario-Carpinetum with Beech resp. Oak and basic inventory (1997). 
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De Biologische Waarderingskaart voor kaartblad 30 is momenteel enkel digitaal beschikbaar, zonder 
de begeleidende tekst (Guelinckx et al 2002). Het bosreservaat Everzwijnbad ligt volgens deze BWK-
versie in biologisch zeer waardevol gebied dat wordt gekarteerd als: 

• qa + fa: een complex van Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en Beukenbos met 
voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint (Milio-Fagetum) 

• fs + qs: een complex van zuur beukenbos en zuur Eikenbos (Fago-Quercetum) 
• fs: zuur Beukenbos (Fago-Quercetum) 
• qs: zuur Eikenbos (Fago-Quercetum) 

 
De onderverdeling van Everzwijnbad in een ‘rijker’ (qa + fa) en een ‘armer’ deel (qs + fs) komt goed 
overeen met de situatie op de kaart van Roelandt (2004)3 
Door Van Mechelen et al. (1997) wordt in 1996 een basisinventarisatie van het bosreservaat 
uitgevoerd. Het bosreservaat wordt daartoe ingedeeld in negen min of meer homogene gedeelten. In 
dezelfde bestanden worden dendrologische metingen en fytosociologische opnamen uitgevoerd 
langsheen negen transecten van 100 m lengte.  
De kruidlaagopnamen voor 9 reservaten werden geclusterd via multivariate statistiek (Twinspan) 
worden verschillende kruidlaagtypen bekomen. Uit de verspreiding van deze typen, blijkt dat het 
Bosgierstgras-Witte klaverzuring-type sterk overweegt in het reservaat. Dit kruidlaagtype wordt buiten 
Everzwijnbad voornamelijk aangetroffen in Pruikenmakers en behoort tot het ‘rijkere’ type in het 
Meerdaalwoud. In Everzwijnbad is het voorkomen van dit type volgens dit onderzoek duidelijk positief 
gecorreleerd met een overwicht van inlandse Eik in de boomlaag, waarin verder ook Gewone esdoorn 
een belangrijke positie inneemt. De ‘armere’ kruidlaagtypen Stekelvaren-Beuk, Lelietje-van-Dalen – 
Beuk en Adelaarsvaren-Beuk komen enkel voor in de bestanden die worden gedomineerd door Beuk. 
Opmerkelijk is het voorkomen van Eenbes (Paris quadrifolia) in bestand 6c. Een soortenlijst van 
vaatplanten die tijdens deze basisinventarisatie in het bosreservaat werden waargenomen, maakt 
deel uit van een compilatielijst in bijlage 2 (kolom 1). 

2.5 Historiek en kenmerken van het vroegere beheer 

2.5.1 Eigendomshistoriek 
 
Tot in de dertiende eeuw is het Meerdaalwoud in het bezit van de hertogen van Brabant. Na 1338 
komt het woud in bezit van het Normandische geslacht Harcourt, dat in 1432-1440 opgevolgd wordt 
door de Picardische familie van Croÿ.  
Door het huwelijk van Anne de Croÿ met Charles d’Arenberg in 1616 komt het boscomplex 
Meerdaalwoud-Mollendaalbos-Heverleebos in handen van de familie van Arenberg. Na de eerste 
wereldoorlog (1914-1918) worden alle familiebezittingen van de (Duitse) Arenbergs door de Belgische 
regering onder sekwester geplaatst, overeenkomstig het besluit van 13 november 1918. 
In uitvoering van de wet van 17 november 1921 en conform het artikel 297lit.B van het Verdrag van 
Versailles van 28 juni 1919, werden de beboste gedeelten van de domeinen van de Arenbergs 
(omvattende Egenhovenbos, Heverleebos en Meerdaalwoud) op 22 juni 1929 eigendom van de 
Belgische Staat (Brichet 1938; Geebelen 1963). 

2.5.2 Historiek van het landgebruik 

2.5.2.1 Pollenonderzoek 
In 1958 wordt de pollensamenstelling van twee zandige podzols onderzocht (Munaut 1959): een 
dennenbestand in de omheining ‘Oude Heide’ (Heverleebos) en een beukenbestand in de omheining 
‘De Warande’ (Meerdaalwoud). Bij de interpretatie van de pollenmonsters wordt gesteund op de 
stelling dat de percolatie van pollen in dergelijke bodems evenredig is met de tijd en onafhankelijk van 
                                                      
3 mogelijk werden dezelfde basisgegevens gebruikt en is er dus geen sprake van twee onafhankelijke bronnen 
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de plantensoort. Bij gebrek aan 14C-dateringen, wordt de ouderdom van de aangetroffen fasen 
geschat op basis van de ouderdom van de actuele bestanden4. De resulterende tabellen en 
pollendiagrammen geven vermoedelijk een ruw idee van relatieve veranderingen in de lokale 
vegetatiesamenstelling gedurende de jongste tweeduizend jaar5 (figuur 2.7). 
De waarnemingen in de eerste (onderste) fase van het profiel in de Warande (80-60 cm diepte) 
worden door Munaut (o.c.) geïnterpreteerd als het resultaat van ontbossing en beweiding van een 
zuur Eiken-Haagbeukenbos (Querceto-Carpinetum) met Struikheide (Calluna vulgaris) en ongeveer 
evenveel Beuk (Fagus) als Eik (Quercus). De tweede fase (55-35 cm diepte) zou wijzen op de 
uitbreiding van een open bostype met veel Eik en Struikheide. Wanneer we de afzonderlijke soorten 
nader bekijken, valt op dat de evolutie van de eerste naar de tweede fase wordt gekenmerkt door een 
opvallende toename van Eik en Berk (Betula), terwijl het pollenaandeel van Beuk, Els (Alnus) en 
Hazelaar (Corylus) meer dan gehalveerd wordt en Linde (Tilia) bijna volledig verdwijnt. In de kruidlaag 
valt de achteruitgang op van wilde grassen, Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en Wijfjesvaren 
(Athyrium filix-femina). Struikheide vertoont in beide fasen een belangrijke presentie. De derde fase 
(35-5 cm diepte) wordt door Munaut (o.c.) geïnterpreteerd als een uitbreiding van Eiken-Berkenbos 
(Querceto-Betuletum) ten koste van heide. De bovenste, meest recente fase (5-0 cm), wordt 
gekenmerkt door aanplantingen van Beuk.  
 

 

Figuur 2.7 : Pollenanalyse (pollenpercentages vs. diepte profiel) van een zandige podzol in het Meerdaalwoud (Munaut 1959) 

Figure 2.7: Pollen analysis (pollen percentages vs. profile depth) of a sandy podzol in the Meerdaal Forest (Munaut 1959) 

Samenvattend kan worden gesteld dat de pollenanalyse van Munaut in de Warande wijst op de 
evolutie van een ‘rijker’ grazig, open bostype met veel Hazelaar (Gallo-Romeinse periode?), over 
‘armer’, gemengd, halfopen Eikenbos met Struikheide (vroege Middeleeuwen tot aan statuut van 
Vrijwoud in 1367?), naar een meer gesloten Eiken-Berkenbos (vijftiende tot negentiende eeuw?) en 
tenslotte overgaand in een door Beuk en Eik gedomineerde aanplanting. Gezien het onzekere 
karakter van de gebruikte methode, dienen deze conclusies en vermoedens enigszins te worden 
gerelativeerd. Meer gefundeerde uitspraken over de vegetatie-evolutie van het Meerdaalwoud in 
historische tijden, vergen in elk geval meerdere, over het gehele gebied verspreide en door 
koolstofdateringen ondersteunde pollenanalysen. 

                                                      
4 de percolatiesnelheid van de pollen wordt door Munaut op 2-5 cm per eeuw geschat; in het geval van analyse voor 
de Warande zal dit vermoedelijk dichter tegen de 5 cm liggen (b.v. op basis van de uitbreiding van Beuk) 
5 een eventueel gebruik van correctiefactoren voor over- en onderrepresentatie van bepaalde soorten in de 
pollenmonsters werd niet vermeld 
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2.5.2.2 Historische bronnen en kaarten 

  

   

   

Figuur 2.8 : Benaderende ligging van het bosreservaat op de Joriskaarten uit 1760 en 1769, op de Ferrariskaart (opname 1767-
1769, uitgave: 1770; kaartblad 112-4), de Vandermaelenkaart (ca 1850), en de topokaarten uit 1893 en 1909. 

Figure 2.8: Approximate location of the forest reserve on historic maps from 1760, 1769, 1770, 1850, 1893 and 1909 
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Het Meerdaalwoud wordt volgens Geebelen (1963) reeds vermeld in vroegmiddeleeuwse geschreven 
bronnen aangaande de omliggende gemeenten (Tourinnes-la-Grosse, Hamme-Mille, Bierbeek). 
Vooraleer het Meerdaalwoud als een afzonderlijke entiteit bekend staat, maakt het vermoedelijk deel 
uit van het zogenaamde Kolenwoud (Sylva carbonaria of Carbonaria sylva) dat wordt beschouwd als 
het belangrijkste historische bosgebied in Midden-België en dat tevens het Zoniënwoud omvat. Door 
een gebrek aan foreest-status (Verhulst 1995: 13) raakt dit uitgestrekte woud versnipperd, wat zeker 
vanaf de Karolingische periode (achtste - negende eeuw) resulteert in een scheiding tussen het 
Zoniënwoud en de bossen langs de Dijle ten zuiden van Leuven (Lust s.d.).  
Afgaande op de eigendomsgeschiedenis bedraagt de oppervlakte van het Meerdaalwoud in 1302 
ongeveer 1670 ha. In de loop van de zeventiende eeuw verdwijnt volgens Defraine (1963) één vierde 
van het bosareaal ‘door ijzerwinning’. Het is echter niet duidelijk of deze oppervlaktedaling betrekking 
heeft op het Meerdaalwoud, dan wel op het gehele boscomplex Meerdaalwoud-Heverleebos  
Volgens een GIS-analyse van historische kaarten (B. Bossuyt, ongepubl.), bedraagt de oppervlakte 
van het Meerdaalwoud omstreeks 1771 (Ferrariskaart) ca. 1821 ha, omstreeks 1872 ca. 1377 ha en 
nu ca. 1611 ha. De huidige oppervlakte bedraagt dus slechts 60 ha minder dan de vermoedelijke 
oppervlakte bij de erfenisregeling in 1302. 
Belangrijke ontbossingen in de periode 1771-1872 vinden steeds plaats aan de rand van het woud 
(netto-ontbossing ca. 385 ha = ca. 20 %). Ze gebeuren vermoedelijk pas vanaf de jaren 1820-1830, 
nadat hout als voornaamste energieleverancier wordt vervangen door steenkool, waardoor 
akkerbouw rendabeler wordt dan houtproduktie (cf. Baeté et al. 2002, Verboven 1988). Vanaf 1859 
gebeuren reeds regelmatig (her)bebossingen (Bossuyt 2001). De belangrijkste bostoename wordt 
evenwel voornamelijk gerealiseerd in de periode 1930-1970. Het aandeel bos dat permanent 
aanwezig is sinds 1759 (Joriskaart) bedraagt ongeveer 80 % (Bossuyt et al. 1999). 
Uit de analyse van de opeenvolgende historische kaarten blijkt dat het reservaat al minstens sinds 
1760 permanent bebost is met loofhout (figuur 2.8). 

2.5.3 Beheershistoriek  

2.5.3.1 Prehistorie – vroege middeleeuwen 
Alhoewel in het Meerdaalwoud tot dusver geen systematisch paleo-ecologisch of archeologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden, zijn verschillende vondsten bekend die wijzen op exploitaties tijdens 
de prehistorie en de Gallo-Romeinse periode (De Bie 2003). Het gaat voornamelijk om niet-
systematisch, maar inspirerend onderzoek uit het begin van de twintigste eeuw (De Loe 1901, De Loe 
1907, Dens 1908, Vincent&Vincent 1909, Vincent & Vincent 1911). Een samenvatting van dit 
onderzoek is terug te vinden in De Clerck (1987).  
Het veelvuldig voorkomen van vermoedelijk door de mens ontstane, lijnvormige uitgravingen 
(‘ravinements artificiels’) in het Meerdaalwoud werd reeds aangestipt door Vincent & Vincent (1911). 
Dergelijke structuren werden ook in het bosreservaat aangetroffen. Het verband tussen ravijnvorming 
en antropogene verstoring in het Meerdaalwoud werd onderzocht door Rommens (2002). 
Vanwalleghem et al. (2003a, 2003b) bevestigen het antropogene karakter van deze insnijdingen en 
plaatsen ze op basis van hun morfologie in twee groepen. Een eerste groep komt vooral voor in het 
zuiden van het Meerdaalwoud, waar zich ook de meeste archeologische vindplaatsen bevinden. Er 
wordt vermoed dat deze insnijdingen wijzen op de aanwezigheid van oude akkers en een 
daaropvolgende herbebossing. Enkele gevalstudies wijzen op belangrijke erosiefasen in de late 
Bronstijd (ca. 3000 jaar geleden) en opnieuw in de Gallo-Romeinse tijd (ca. 2000 jaar geleden) 
(Vanwalleghem et al. 2003b). Het gebrek aan Merovingische of middeleeuwse sites, laat vermoeden 
dat de periode van landbouw in het Meerdaalwoud is gestopt na de invallen van de Franken 
omstreeks het jaar 275. De tweede groep insnijdingen bevinden zich hoofdzakelijk langs rechte, 
noord-zuid-georiënteerde assen en betreffen vermoedelijk oude holle wegen (Vanwalleghem et al. 
2003a, 2003b). 
Of er ook Romeinse bewoning was binnen het areaal van het huidige Meerdaalwoud is onderwerp 
van verder onderzoek. Volgens De Bie (2003) kwamen de zacht glooiende, naar het zuidoosten 
gerichte hellingen het meest in aanmerking voor de bouw van Romeinse villae rusticae, i.e. grote 
landbouwbedrijven die gemiddeld tussen 50 en 100 ha grond bewerkten. Verschillende vondsten van 
Romeinse artefacten – en concentraties van Romeinse dakpannen (tegulae) in het bijzonder – lijken 
te wijzen op de aanwezigheid van villae, of alleszins van Romeinse gebouwen (o.c.). Op de hellingen 
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langs de Warandevijvers suggereren oude erosiegeulen in de omgeving van Romeinse vondsten (b.v. 
gebruiksceramiek), een actieve bewerking van het land (Franssens 2003). 
Everzwijnbad bevindt zich nabij verschillende archeologische sites uit de steentijden, de metaaltijden 
en de Gallo-Romeinse periode (figuur 2.9). De N-Z-georiënteerde holle weg in het oostelijk deel van 
het reservaat is vermoedelijk een oude Romeinse weg. De WNW-OZO insnijding in het uiterste 
noordoosten maakt deel uit van de zogenaamde Tiense Groef, eveneens een vermoedelijke oude 
Romeinse weg, waarlangs zich het merendeel van de Gallo-Romeinse tumuli in het Meerdaalwoud 
bevinden (Vanwalleghem et al. 2003b). De erosiegeul in het reservaat wijst mogelijk op een 
ontginning voor akkerbouw. Er zijn geen vondsten bekend die wijzen op dergelijke verstoringen ná de 
Gallo-Romeinse periode 
 

 

Figuur 2.9 : Vermoedelijke prehistorische en Gallo-Romeinse kenmerken in of nabij het reservaat: blauw: wegsysteem met 
weggeulen; rood: wegsysteem met ‘antropogeen kenmerk’ (Tiense Groef); paars: erosiegeul; oranje: gesloten depressie; geel : 
steentijdsite (T. Vanwalleghem pers. med., bijgewerkt) 

Figure 2.9: Probable prehistoric and Gallo-Roman features in or near the reserve; blue: road system with road gullies; red: road 
system with ‘antropogenic feature’; purple: erosion gully; orange: closed depression; yellow: stone age site  

2.5.3.2 Middeleeuwen – ca. 1600 
Meerdaal is één van de vier Brabantse bosgebieden die reeds in 1367 worden aangeduid als 
Vrijwoud (Franches Forêts). In tegenstelling tot in de rest van Brabant is de jacht in de erkende 
vrijwouden uitsluitend voorbehouden aan de vorst of aan de eigenaar(s). 
Gebruiksrechten spelen van de vroege Middeleeuwen tot op het einde van het Ancien Régime in vele 
bossen een belangrijke rol. De eerste tekenen van een bewust ingrijpen van de overheid tegen het 
toenemend aantal gebruikers dateren uit de zestiende eeuw. Alhoewel ons geen specifieke gegevens 
aangaande het Meerdaalwoud bekend zijn, werd de toepassing gebruiksrechten in het Vrijwoud (i.c. 
vanaf 1367) – inzonderheid beweiding - vermoedelijk sterk aan banden gelegd in vergelijking met 
andere bossen in de regio.  
Ten gevolge van diverse gebruiksrechten en houtroof wordt - zeker tot op het einde van de achttiende 
eeuw -vrijwel alle hout, ook het kleine dode hout, systematisch uit het bos gehaald (cf. Baeté et al. 
2002). Deze praktijk wordt ook nog tot diep in de 20ste eeuw toegepast : Geebelen (1963) vermeldt in 
de bedrijfsregeling voor het Meerdaalwoud onder de rubriek ‘gebruiksrechten’ dat het nog steeds is 
toegelaten, ‘overeenkomstig de traditie’ om droog hout te sprokkelen tussen 1 november en 1 maart’. 
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2.5.3.3 Beheer onder de Arenbergs (ca 1600-1918) 
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw valt het beheer in het Meerdaalwoud onder de 
bevoegdheid van de hertog van Arenberg. Deze gebeurtenis gaat volgens Lust (s.d.) gepaard met het 
stopzetten van bosplundering, het opzetten van een deskundig beheer en het vaststellen van een 
aangepaste omlooptijd voor elke beplanting. In 1715 worden alle hertogelijke goederen in het 
hertogdom Aarschot echter uit geldnood verpacht aan drie Brusselse poorters. De pachters zijn van 
mening dat de pachtsom veel te hoog is in verhouding tot de profijten. De hertog meent dan weer dat 
de pachters van zijn afwezigheid misbruik hebben gemaakt om de domeinen op een 
onoordeelkundige wijze te beheren. Vooral de bossen zouden onder dit wanbeheer veel schade 
hebben geleden. Geleidelijk begint de hertog het beheer van zijn goederen terug in eigen handen te 
nemen. Het duurt echter tot 1734 vooraleer hieromtrent een definitieve overeenkomst met de 
pachters tot stand komt (Van Ermen 1998).  
De houtproduktie in het achttiende eeuwse Meerdaalwoud heeft een zeer belangrijke economische 
waarde. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijkse inkomsten uit hout in de heerlijkheid Bierbeek. Deze 
inkomsten zijn niet alleen omvangrijk, in het jaar 1790 vertegenwoordigen ze maar liefst 96.8% van 
de totale inkomsten van deze heerlijkheid (Van Ermen, 1998). 
Tussen 1727 en 1770 wordt het gehele boscomplex Heverleebos-Meerdaalwoud ‘heraangelegd als 
annex bij de kasteeltuinen van de hertog van Arenberg’ (Deneef & Wijnant 2003). In concreto 
resulteert dit in een dambordpatroon met verschillende ‘salons’, ‘jachtsterren’ en kaarsrechte dreven.  
Volgens Geebelen (1959) bestaat het Meerdaalwoud tot omstreeks 1740 uitsluitend uit loofhout. De 
Mémoires van de Ferraris bij het kaartblad Hoegaarden6 - waarop zich bijna het gehele boscomplex 
bevindt - vermelden dat de bossen worden gedomineerd door Beuk, Eik en Den (Sapin)7 (toestand 
ca. 1771, cit. in Anonymus 1965). Hierbij dient opgemerkt dat vermoedelijk enkel de destijds 
economisch meest waardevolle boomsoorten worden opgesomd (en soorten als Esdoorn en Es uit de 
boot vielen). Naaldhoutbestanden bevinden zich volgens de Ferrariskaart hoofdzakelijk in het oostelijk 
deel van het Meerdaalwoud (Mollendaal) en geheel niet in de ruime omgeving van het bosreservaat. 
Tijdens het Ancien Régime worden de loofhoutbestanden in het Meerdaalwoud wellicht hoofdzakelijk 
als middelhout (hakhout met overstaanders) beheerd, zoals dat op de meeste plaatsen in Vlaanderen 
het geval was. De vermelding [les arbres] croissent aussi bien en basse qu’en haute futaye in de 
Mémoires van de Ferraris (Anonymus 1965), doelt volgens Bauwens (2001: 32) op het voorkomen 
van zowel laaghout (hakhout, middelhout) als hooghout. Maar ze kan net zo goed betrekking hebben 
op twee aspecten van het middelhout: overstaanders (haute) en hakhout (basse). De lage habitus en 
breed ontwikkelde kroon van de actuele oude bomen in het woud vormen in elk geval een duidelijke 
aanwijzing voor middelhoutbeheer.  
Excursieverslagen van de Société Centrale Forestière de Belgique (SCFB) uit 1910, beschrijven de 
toestand van het bos aan het begin van de twintigste eeuw (Blondeau 1910, Bossu 1911a,b). Op de 
meest voedselrijke bodems komt een gemengd bos op basis van inlandse eik voor, dat als een 
opperhoutrijk middelhout wordt beheerd. Op de iets voedselarmere bodems zijn deze 
middelhoutbossen minder kwaliteitsvol en productief en worden ze geleidelijk omgevormd naar 
homogene beukenbestanden. Op de tertiaire zandige bodems wordt naaldhout aangetroffen, 
voornamelijk dennenbestanden (Blondeau 1910).  

2.5.3.4 1918-nu (Domeinbos) 
Na de oorlog wordt het bos onder sekwester geplaatst en daarna definitief door de Belgische staat 
overgenomen (zie hoger) Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt door de Duitse bezetter ruim 300 ha 
geheel kaalgekapt, zowel naaldhout als loofhout. In het middelhout worden zelfs de overstaanders 
niet gespaard (Anonymus 1921).  
Tijdens het interbellum tracht men de zwaar gehavende bestanden te herstellen en de voorraad in de 
loofhoutbestanden verder op te bouwen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog wordt echter opnieuw 

                                                      
6 P1 = kaartblad 112/1-4 
7 deze ‘notities’ van de Ferraris gelden telkens voor een volledig kaartblad en hun historisch-wetenschappelijke 
waarde dient enigszins te worden gerelativeerd; er zijn vaak sterke overeenkomsten met de beschrijvingen van 
andere kaartbladen 
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vrij zwaar gekapt in het bos, zowel door de Duitse bezetter als door de geallieerde troepen (aanleg 
van noodbruggen). De eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog staan dan ook in het teken van 
herstelbeplantingen. Tussen 1952 en 1959 worden in de loofhoutbestanden van het Meerdaalwoud 
alleen al 260400 inlandse eikjes en 385500 beukjes aangeplant (Geebelen 1959: 517). Daartoe 
beschikt men over vier permanente kwekerijen, met een totale oppervlakte van 6.33 ha. Tegen het 
begin van jaren 1960 valt deze aanplantingsactiviteit sterk terug. In 1963 wordt nog slechts ongeveer 
2 ha verjongd.  
De bedrijfsregeling van 1963 voorziet vanaf dan jaarlijks een verjonging van theoretisch ca 2 ha eik 
en 2 ha beuk per jaar (naast het naaldhout) (Geebelen, 1963). 
Door houtvester Geebelen (ambtsperiode 1951-1975) wordt gestreefd naar een gevarieerde 
leeftijdsopbouw met groepsgewijze menging van boomsoorten, waarbij zowel in het loofhout als in het 
naaldhout zeer veel aandacht wordt besteed aan een bodemverzorgende onderetage. Geebelen 
voorziet zowel in de naaldhoutbestanden als in de Beukenbestanden het inbrengen van een 
onderetage (via aanplant of spontane/kunstmatige inzaaiing). Voor de oude eikenbestanden voorziet 
hij ruime plantverbanden in de verjongingsgroepen, zodat ook hier de hakhoutlaag niet verstikt wordt 
door al te dichte verjongingsgroepen. Deze onderetages moeten zowel de productiviteit en kwaliteit 
van de houtopstand verhogen, en zorgen tegelijk voor een verbetering van de bodemstructuur 
(Geebelen 1959; 1963).  
Voor het gehele bos, zowel de loof- als naaldhoutbestanden, wordt de bedrijfsvorm hooghout met 
femelslag (groepenuitkap). De omvorming van het middelhout naar hooghout gebeurt geleidelijk door 
de voorraad van de overstaanders geleidelijk te laten toenemen. 

2.5.3.5 Beheerhistoriek van de specifieke bosbestanden in het bosreservaat. 
Figuur 2.10 geeft een beeld van de bosbestanden die in het bosreservaat voorkomen. Hieruit blijkt dat 
ongeveer 2/3 van het reservaat (waarbij onder meer de kernvlakte) bestaat uit gemengde 
ongelijkjarige bestanden : dit zijn de vroegere middelhoutbestanden op basis van eik, die zo typerend 
zijn voor het Meerdaalwoud. Verder komen in het zuidoosten van het reservaat een aantal 
middeloude en jonge bestanden voor van eik, beuk en andere boomsoorten (o.a. boskers). Aan de 
hand van historische bronnen en archieven proberen we hieronder de beheerhistoriek van deze 
eenheden zo goed mogelijk te reconstrueren.  

 

Figuur 2.10 :  Boskartering van het Vlaamse Gewest (i.c. 1990-1999) 

Figure 2.10: Flemish Forest Map (i.c. 1990-1999); the reserve mainly consists of mixed, uneven-aged, broadleaved stands; other 
parts of the reserve also contain more uniform, young and middle-aged Beech or Oak stands; the grey polygons are ‘unforested’ 
areas, gaps after harvest 
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2.5.3.5.1 Beschrijving van het beheer in de oude gemengde bestanden op basis van eik in het 
Meerdaalwoud over de laatste 100 jaar  

Aangaande het bosreservaat Everzwijnbad is ons geen specifieke informatie bekend betreffende het 
bosbeheer onder de Arenbergs en de eerste helft van de twintigste eeuw. Het reservaat bestaat 
evenwel grotendeels uit eikenbestanden, waarvan we mogen aannemen dat het gevoerde 
middelhoutbeheer vergelijkbaar is met dat in gelijkaardige bestanden in de rest van het 
Meerdaalwoud. Gezien deze bestandstypes de grootste oppervlakte uitmaken van het reservaat en 
ook de meest typische en interessantste zijn naar ecologie en dynamiek werd een vrij gedetailleerde 
reconstructie gemaakt van het historische beheer in deze bestanden op basis van historische 
bronnen en hieronder samengevat. (zie ook Baeté et al. (2004) voor een nog uitgebreidere 
beschrijving). 
Het bedrijfsregelingsplan van het Meerdaalwoud uit 1906 (cit. in Geebelen 1959; 1963 en Déthioux 
1955) en de beschrijvingen van Blondeau (1910) en Bossu (1911b) geven een beeld van het 
middelhoutbeheer onder de Arenbergs in de tweede helft van de 19de eeuw, begin van de 20ste eeuw. 
De omlooptijd in het loofhout bedraagt over het algemeen twaalf jaar. De middelhoutbestanden 
worden sterk gedomineerd door zware inlandse eiken, met een beperkte bijmenging met Es, Grauwe 
abeel, berk en Gewone esdoorn. In de droge valleitjes zijn ook Fijnsparren bijgemengd, die blijkbaar 
vrij goed groeien (Bossu 1911b). Ook de esdoorns bereiken vaak belangrijke afmetingen. Blijkbaar 
erkenden de Arenbergs de interessante bosbouwkundige mogelijkheden van deze soort reeds. 
Volgens Bossu (1911b) bestond de hakhoutlaag voordien bijna uitsluitend uit Hazelaar en Tamme 
kastanje (voor de productie van tonnen). Op dat moment worden echter, gezien deze afzetmarkt sterk 
is teruggevallen, gediversifieerd en worden ook andere soorten in het hakhout opgenomen zoals eik, 
es, esdoorn en Witte els. Het hakhout blijkt op dat moment nog een zeer belangrijke economische 
waarde te vertegenwoordigen. Er is immers zeer veel vraag naar brandhout in de regio. Dit belang is 
dermate groot dat men alleen daarom al vasthoudt aan de omlooptijd van 12 jaar, ook al is het, in 
functie van natuurlijke stamreiniging van het hooghout, in principe wenselijk deze omlooptijden te 
verlengen.  
De hamering in de reserve gebeurde dans un esprit très conservateur, wat de Arenbergs 
bosbouwkundige appreciatie oplevert (Geebelen 1959: 514, Brichet 1938).  
Volgens Brichet (1938) en Geebelen (1959) verjongen de Arenbergs al hun bestanden door 
aanplanting waarbij groot plantgoed van 3-4 m hoog gebruikt, dat ‘hier en daar, ter aanvulling van het 
houtreserve’ tussen het hakhout wordt aangeplant. Natuurlijke verjonging verliep toen reeds zeer 
moeizaam. Er wordt gewerkt met tijdelijke kwekerijen, in de bosbestanden (pépinières volantes), 
waarbij de bomen worden uitgeplant wanneer ze een hoogte van 3 tot 4 meter hebben bereikt. De 
precieze samenstelling en herkomst van het plantmateriaal wordt nergens expliciet vermeld. Gezien 
de uitstekende kwaliteit en reputatie van de eiken in Meerdaalwoud, en gezien het feit dat het 
plantgoed ter plekke wordt opgekweekt in tijdelijke kwekerijen, mag men er van uit gaan dat ook de 
eikels ter plekke werden geoogst. 
Na de overdracht van het woud aan de Belgische Staat in de jaren 1920, wordt de voorraad in de 
eikenbestanden verder opgedreven. Er is voor de eerste keer expliciet sprake dat het de bedoeling is 
om het middelhout om te vormen tot hooghout. Daarom worden bij de omlopen in de 
middelhoutbestanden enkel kwijnende en slecht gevormde bomen gekapt (Anonymus 1921).  
Het middelhout blijkt nog steeds zeer opperhoutrijk : de reserve in het middelhout omvat gemiddeld 
196 bomen per ha, met een commercieel volume van ca 185 m³. 
Het verslag van een excursie van de SCFB uit 1937 geeft een zeer gedetailleerd beeld van structuur 
en samenstelling van de middelhoutbestanden op dat ogenblik (Brichet 1938). Het hooghout bestaat 
dominant uit eik, aangevuld met enkele beuken, essen, Grauwe abelen en enkele andere soorten. De 
hakhoutlaag bestaat voornamelijk uit Hazelaar, aangevuld met een beetje Haagbeuk, esdoorn, eik en 
Tamme kastanje. 
Ondanks de dichtheid van het hooghout, is het hakhout over het algemeen zeer vitaal. Op enkele 
plaatsen echter is het duidelijk aan het kwijnen, en beduidend minder productief dan enkele omlopen 
voordien.De omlooptijd, zowel voor hakhout als voor de hameringen in het hooghout, bedraagt nog 
steeds 12 jaar. 
Er worden gedetailleerde cijfers meegegeven voor de omheiningen Pruikenmakers en Renissart, op 
basis van een steekproefopname van telkens 1 ha groot (tabellen 2.1 en 2.2). 
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Tabel 2.1 Stamtal (N) en commercieel volume per ha (V, in m³) van de reserve (overstaanders) in het middelhout van de 
omheining De Pruikenmakers in 1937 

Table 2.1: Stem number (N) and commercial volume per ha (V, in m³) of the reserved trees in the coppice with standards of the 
area 'Pruikenmakers' in 1937 

Reserve Gehamerd 

Baliveaux Modernes Anciens Totaal reserve 

Totaal  
 
Boomsoort N V N V N V N V N V N V 

Eik  13 18 36 11 38 41 18 61 92 113 105 131 

Es 13 24 - - 14 15 5 11 19 26 32 50 

Esdoorn 5 5 - - 3 3 - - 3 3 8 8 

Grauwe abeel 1 1 - - 2 2 - - 2 2 3 3 

Totaal 32 48 36 11 57 61 23 72 116 144 148 192 

 

Tabel 2.2 : Stamtal (N) en volume (V, in m³) in de omheining Renissart in 1937  

Table 2.2: Stem number (N) and commercial volume per ha (V, in m³) of the reserved trees in the coppice with standards of the 
area 'Renissart' in 1937 

Boomsoort N V 

Eik 84 185 

Es 29 48 

Beuk 11 40 

Esdoorn 10 19 

Olm 9 9 

Grauwe abeel 1 2 

Boskers 1 1 

Totaal 145 304 

 
Het aanwezige volume in de omheining van de Renissart is bijzonder hoog voor een middelhoutbos. 
Dit heeft alles te maken met een opvallend groot aantal zeer dikke bomen : 25 bomen, waaronder 21 
eiken hebben een omtrek van méér dan 2 meter. Vier van deze bomen hebben omtrekken van meer 
dan 250 cm en drie van méér dan een meter. (Bemerking hierbij is dat dit proefvlak ‘toevallig’ de 
dikste eik van het bos omvat, die op dat moment een omtrek van 4.70 cm heeft en een volume van 21 
m³). 
Uit dit alles blijkt dat het middelhout in Meerdaalwoud vlak voor de tweede wereldoorlog zeer 
opperhoutrijk is, in zoverre zelfs dat men zich kan afvragen in hoeverre hier nog van een middelhout 
kan gesproken worden. Niettemin blijkt het hakhout toch over het algemeen nog zeer vitaal te zijn. 
Het feit dat dit hakhout vooral is samengesteld uit Hazelaar, die zeer veel schaduw kan verdragen, is 
daar niet vreemd aan. Het excursieverslag spreekt hoedanook overal over ‘futaie sur taillis’ 
(opperhoutrijk middelhout) (Brichet 1938). 
Ook de bedrijfsregeling uit 1934 geciteerd in Geebelen (1963) geeft een aantal indicaties over het 
beheer en de samenstelling van de eikenbestanden in die tijd. Voor de bepaling van de aantallen te 
kappen bomen werd oorspronkelijk uitgegaan van de kontrolemethode (theoretische 
diameterverdeling overeenkomstig Liaucourt-curve). Daartoe werd een volinventaris uitgevoerd in de 
loofhoutbestanden ten westen van de Naamsesteenweg. De curven van al deze omheiningen hadden 
hetzelfde uitzicht : te weinig jonge bomen, en te veel bomen in de middenklassen. 
Er werd echter gesteld dat deze verdeling in Meerdaal niet toepasbaar is, omdat ze gesteund is op 
natuurlijke verjonging in een ongelijkjarig hooghout. De natuurlijke verjonging in de eikenbestanden 
blijkt echter onmogelijk gezien de overvloedige ontwikkeling van bramen en grassen na de velling van 
het schaarhout. Zelfs de ontwikkeling van de stoofloten blijkt door de weelderige ontwikkeling van de 
kruidvegetatie geremd of belemmerd. 
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Het nastreven van de theoretische diameterverdeling zou een al te sterke kapping in de bomen met 
gemiddelde diameter hebben vereist. De curve werd daarom enkel als ‘leidraad’ gebruikt. Als 
grondregel van de behandeling geldt op dat moment : eiken voortbrengen van zware afmetingen en 
bij iedere kapping de opstand verjongen door groepsgewijze beplanting. 
Met dit doel werden openingen van minimum 5-10 are gekapt in de reserve (naarmate de bestanden 
zulks toelieten, of door bestaande openingen te vergroten), die samen tussen de 8 en 10% van de 
oppervlakte van het bestand innemen. Deze werden opgeplant met halfstammen van eik 
(stamsgewijs aangevuld met es, beuk en Grauwe abeel) in ruim plantverband : 2x2 tot 3x3 (Brichet 
1938). Volgens Meuleman (1998) worden in de periode 1927-1950 (houtvester Brichet) in opperhout-
arme bestanden ook onderplantingen uitgevoerd met groepen van 5-6 are inlandse Eik in een 
plantverband van 1,5 x 1,5 m.  
Begin jaren 1950 bestaan de loofhoutbestanden volgens Déthioux (1955) voornamelijk uit middelhout 
in omvorming naar hooghout (futaie sur taillis). De auteur merkt hierbij op dat het hakhout omwille van 
zijn geringe marktwaarde volledig zal worden omgezet in zuiver hooghout (futaie pleine). Volgens 
Geebelen (1959) wordt in 1959 in het gehele Meerdaalwoud nog slechts 8 ha als middelhout 
beheerd. De bedrijfsregeling van 1963 (Geebelen 1963) betitelt de eikenbestanden voor het eerst 
ondubbelzinnig als ‘eikenhooghout’. De boomsoortensamenstelling blijft ongewijzigd en ook 
omlooptijd blijft behouden op 12 jaar. Het volledige bos wordt beheerd als een ‘groepenuitkapbos’ (Er 
is dus voor de eerste keer expliciet sprake van een ‘femelslag’).  
De bedrijfstijd bij de eiken wordt op 240 jaar gesteld, gekoppeld aan een gemiddeld nagestreefde 
omtrek van 300 cm (op basis van Presslerboor-metingen). (Geebelen 1963: 56). Dit betekent echter 
niet dat de bomen zullen geveld worden wanneer zij deze doelafmeting hebben bereikt : de zware 
bomen worden zo lang mogelijk op stam gehouden. Er wordt immers gestreefd naar zo zwaar 
mogelijke omtrekken, omdat deze de grootste economische waarde vertegenwoordigen. De zware 
bomen worden enkel gekapt wanneer zij aftakelingsverschijnselen beginnen te vertonen 
(verminderde groei, ijle kruin, …). 
Het hooghout is redelijk dicht en goed groeiend. Aangaande de leeftijdsopbouw in de jaren 1950, 
wordt opgemerkt dat er geen normale vertegenwoordiging van de leeftijdsklassen is verwezenlijkt. Er 
is nog steeds een overmaat aan modernes (90-140 jaar), en een tekort aan baliveaux (40-90 jaar) en 
anciens . In tegenstelling tot de jaren 30 is er nu wel een overmaat aan jonge aanplantingen : tussen 
1952 en 1962 werden immers 275.000 eikenhalfstammen aangeplant (Geebelen 1963).  
De hakhoutlaag is nog steeds vooral samengesteld uit hazelaar, met bijmenging van esdoorn, es, eik, 
haagbeuk en kastanje. Niettegenstaande de betrekkelijk dichte bedekking van het hooghout is het 
onderhout nog steeds goed groeiend. Enkel in de jonge aanplantingen die zeer dicht staan, is het 
onderhout ijl en houdt het zich nauwelijks in stand. 
Het hakhout wordt in principe niet meer afgezet : er is immers geen afzetmarkt meer voor. Ze heeft 
echter nog steeds een belangrijke culturale betekenis (strooiselontwikkeling, stamreiniging). Enkel in 
de verjongingsgroepen wordt het hakhout afgezet.  
De aflevering bij de hameringen in het hooghout gebeurt zoveel mogelijk geconcentreerd, in functie 
van de creatie van verjongingsgroepen. Deze hebben een oppervlakte van 20 à 30 are. Deze worden 
opgeplant met halfstammen van eik, in ruim plantverband (best 2x2 m). In die zin verandert er weinig 
ten opzichte van de vorige bedrijfsregeling uit 1933, alleen worden de verjongingsgroepen groter (20 
à 30 are, tov 10 are vroeger). 
Uitzonderlijk worden ook grotere openingen gemaakt (30-50 are). Op deze kapvlaktes wordt een deel 
van het schaarhout behouden (in ZO-NW-stroken om de 20 meter) om een gunstig microklimaat voor 
de verjonging te behouden. 
Er wordt voorzien om tussen de kunstmatige verjonging van eik ook ander soorten bij te mengen, 
door het vrijstellen van spaartelgen of bijplanten van o.a. es, esdoorn, berk, boskers abeel, 
Amerikaanse notelaar en lork. Deze moeten vooral als zaadboom fungeren om het schaarhout 
spontaan aan te vullen, en te zorgen voor een goed strooisel. 
De laatste 30 jaar worden de verjongingsgroepen nog groter : occasioneel worden oppervlakten tot 1 
ha verjongd (Meuleman 1998). Voor de rest werden de principes van het femelslagbeheer, uitgezet 
door Geebelen, behouden (omlooptijd 12 jaar, nastreven zware diameters).  
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2.5.3.5.2 Specifieke gegevens voor de bestanden in Everzwijnbad :  
De bedrijfsregeling uit 1963 (Geebelen 1963) bevat een beschrijvende fiche voor het perceel 1 van de 
omheining Everzwijnbad. Dit perceel is bijna 39 ha groot en omvat zowat het volledige bosreservaat 
en daarnaast ook een aantal aangrenzende loofhoutbestanden. De gegevens zijn dus niet specifiek 
voor het reservaatsdeel, maar geven wel een goed beeld van de toenmalige toestand. 
De fiche heeft het over een ‘plaatselijk ijl eikenhooghout’ en geeft ook een overzicht van de 
grondvlaksamenstelling van het hoofdbestand (hooghout) omstreeks 1960 :  
63 % inlandse Eik, 26 % Beuk, 3 % Esdoorn, en verder een niet-gespecifieerde hoeveelheid 
Amerikaanse eik, Es, Grauwe abeel, Lork en Gewone den. De onderetage bestaat op dat moment 
vooral uit Hazelaar, met bijmenging van els, esdoorn en haagbeuk  
De verjongingsgroepen 
De fiche uit 1963 vermeldt ook dat 28% van de oppervlakte bestaat uit verjongingsgroepen :  
- 1943 : 2770 eiken (1ha) 
- 1950 : 7000 eiken (2 ha) 3670 Beuken (1 ha) 
- 1958 : 8200 beuken (2,5 ha) 
- 1959 : 4320 beuken (1,5 ha) , 980 eiken, 1410 AE, 210 Ed, 1200 es (1 ha) 
- 1960 : 3800 eiken (1 ha) 
samen : ca 10 ha, zijnde 28% van 38.88 ha. 
De jonge en middeloude bestanden in het zuidoosten van het bosreservaat behoren grotendeels tot 
deze verjongingsgroepen. Welke de precieze plantdatum is van de specifieke verjongingsgroepen in 
het reservaat kan hieruit echter niet achterhaald worden.  
Ook nadien werden nog nieuwe groepen aangelegd of bestaande uitgebreid. De hameringsnota uit 
1964 heeft het bijvoorbeeld over een ‘normale verjongingskapping’, ten einde de bestaande 
verjongingsgroepen te vergroten tot 80 are, ofwel om nieuwe openingen te maken voor de inplanting 
van inlandse Eik (vier groepen van 25 are en één groep van 15 are) en Beuk (drie groepen van 25 
are, één groep van 15 are en één van 10 are). Het bestaande onderhout (hakhout) wordt enkel 
‘weggekapt’ op de plantplaatsen.  
Cijfers over kappingen 
De hamering in perceel 1 beperkt zich in 1957 tot slechts wegnemen van bomen, tot het vergroten en 
regulariseren van bestaande verjongingsgroepen’. Opmerkelijk is de vermelding dat het hakhout 
behouden blijft over heel de oppervlakte, ‘met het oog op de eikenverjonging’. Men is er immers van 
overtuigd dat het plantgoed van eik dat wordt aangeplant (halfwassen van 2 tot 3 m hoog) beter 
aanslaan wanneer ze worden beschut door terug opschietend hakhout.  
Voor de verschillende hakken in perceel 1 zijn bestandsinventarisaties en exploitatietabellen 
beschikbaar voor de periode 1968-1998, de laatste periode met reguliere kappingen (Meuleman 
1998). Het gekapt volume bedraagt 4354 m³ over een periode van dertig jaar. De laatste reguliere 
kapping die betrekking kan hebben op het bosreservaat vindt plaats in 1994 en levert 975 m³ hout op 
(voor de hele omheining). De houtopbrengsten van het bosreservaat kunnen voor genoemde periode 
niet worden gescheiden van deze van de volledige omheining.  
Ze zijn echter wel beschikbaar voor de periode 1989-1998. In deze periode bedraagt de opbrengst 
619 m³, met volgende verdeling: 74 m³ Beuk (12 %), 161 m³ inlandse Eik (26 %), 6 m³ Gewone es (1 
%), 6 m³ Amerikaanse eik (1 %), 5 m³ Gewone esdoorn (1 %) en 367 m³ ‘diversen’ (59 %). 
Laatstgenoemde categorie omvat ongeveer 40 % Beuk. (l.c.), wat het aandeel in de houtopbrengsten 
voor deze boomsoort op ongeveer 35 % brengt.  
Sinds de erkenning als bosreservaat, in 1995, werden geen beheersingrepen meer uitgevoerd in het 
bosreservaat, behalve een zeer beperkt exotenbeheer (bestrijding Am. Eik en Am. Vogelkers). 
Volgens H. Nackaerts (pers. med.) werden hierbij enkel drie Amerikaanse eiken geringd (‘één zware 
en twee lichte’). Door het min of meer beperkte karakter van het exotenbeheer, vindt in het reservaat 
dus een de facto nulbeheer plaats sinds 1995. Alle paden doorheen het reservaat werden voor het 
publiek afgesloten, met uitzondering van één centraal wandelpad dat op eigen risico door wandelaars 
mag worden gebruikt. Sinds begin 1998 wordt in het bosreservaat ook de jacht niet langer verpacht.  
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3 Methodiek 

3.1 Algemeen 

Een gedetailleerde beschrijving van de methodiek is opgenomen in een apart methodiekrapport (De 
Keersmaeker et al. 2005). De krachtlijnen van de monitoring en de specificaties voor het bosreservaat 
Everzwijnbad worden hierna toegelicht. 
Het is belangrijk dat de data van de monitoring in bosreservaten kunnen vergeleken worden met 
‘multifunctioneel beheerde bossen’ én met bosreservaten in het buitenland. Hieraan werd bij de 
uitwerking van een standaardmethodiek grote aandacht besteed. De methodiek en de verzamelde 
data zijn vergelijkbaar en compatibel met de methodiek en datasets verzameld in de Vlaamse 
bosinventarisatie en bij de opmaak van beheerplannen voor de domeinbossen, evenals met de 
datasets verzameld in gelijkaardige monitoringprogramma’s in onze buurlanden (voornamelijk Duitse 
deelstaten en Nederland). De standaard methodiek voor de Vlaamse bosreservaten werd uitgewerkt 
op basis van concrete aanbevelingen binnen COST-actie E4 (Hochbichler et al. 2000), ervaringen in 
het buitenland (Albrecht, 1990; Bücking, 1989; Kirby et al., 1996; Peterken & Backmeroff, 1988) en 
bevindingen van Van Den Meersschaut & Lust (1997) in hun verkennende studie naar 
monitoringprogramma’s voor bosreservaten. 
Het monitoringprogramma omvat twee luiken: het startprogramma en het opvolgingsprogramma. 
Het startprogramma omvat alle onderzoek van de weinig veranderlijke kenmerken van de site en de 
inrichting van de site in functie van de opmetingen (uitzetten grid en kernvlakte). Het startprogramma 
is een éénmalige operatie, die enkel bij het begin van de monitoring wordt doorgevoerd. Het 
opvolgingsprogramma omvat de eigenlijke monitoring van de bosdynamiek, bosvegetatie en 
mycoflora en wordt met een interval van 10 jaar herhaald. Beide onderzoeksluiken resulteren in drie 
rapporten, schematisch weergegeven in tabel 3.1. De tabel geeft ook de chronologische volgorde 
weer, met uitzondering van de bodembemonstering, die eventueel kan interfereren met het 
opvolgingsprogramma. 
 
Tabel 3.1: Chronologisch overzicht van de inhoud van het start- en opvolgingsprogramma en van de resulterende rapportering 

Table 3.1: Chronological list of the actions to be taken for the monitoring research and the resulting reports 

Onderzoeksluik Rapportering 
Startprogramma (éénmalig)  

1. Administratieve en landschappelijke situering Basisrapport 
 Historiek van landgebruik en beheer Basisrapport 
 Standplaatsbeschrijving Basisrapport 
 Vroeger onderzoek Basisrapport 

2. Inrichting reservaat: keuze grid en kernvlakte Monitoringrapport 

3. Bodembemonstering Bodemrapport 

Opvolgingsprogramma (cyclus van 10 jaar)  
4. Monitoring bomen, struiken, kruiden Monitoringrapport 

5. Monitoring fungi Mycologisch rapport 
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Figuur 3.1: Ligging van de 46 cirkelplots (buiten de kernvlakte) en de kernvlakte in bosreservaat Everzwijnbad. De twee 
cirkelplots in de kernvlakte werden niet apart geïnventariseerd 

Figure 3.1: position of the 46 circular plots outside the core area and the core area in forest reserve Everzwijnbad. Two circular 
plots are located within the core area and were not separately inventoried. 
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3.2 Layout van het monitoringonderzoek 

De layout van de monitoring bestaat uit een combinatie van een systematisch grid van concentrische 
steekproefcirkels (nested plots) en een kernvlakte (core area), verankerd aan het grid (figuur 3.1).  
Het netwerk van cirkelplots heeft de bedoeling om een representatief en globaal beeld van het gehele 
bosreservaat te geven. Het opzet van de cirkelplots is sterk vergelijkbaar met deze van de Vlaamse 
bosinventarisatie (Afdeling Bos & Groen, 2001). Hieraan zijn evenwel nog een aantal extra metingen 
toegevoegd, die voor de monitoring van bosreservaten essentieel zijn. In de eerste plaats zijn dit 
positiebepalingen van individuele bomen en struiken, zodat de bosdynamiek in detail gevolgd en 
eventueel verklaard kan worden. Ook dood hout wordt meer in detail geïnventariseerd.  
In de kernvlakte wordt een volopname van bomen, struiken en kruiden uitgevoerd. De grotere 
oppervlakte van de kernvlakte, zijn ruimtelijke configuratie en de aanvullende metingen die er 
gebeuren, laten ook toe om analyses uit te voeren van ruimtelijke patronen en processen. 
De steekproefcirkels, de hoekpunten van de kernvlakte en het centrale transekt in de kernvlakte 
werden gemarkeerd met fenopalen (figuur 3.2). 
De layout van de proefopzet In bosreservaat Everzwijnbad, wordt weergegeven in figuur 3.1. De te 
monitoren oppervlakte in Everzwijnbad bedraagt 27,5 ha. Het standaardgrid werd uitgezet evenwijdig 
aan de Nethense Baan (bijna N-Z georiënteerd). Dit resulteerde in 46 steekproefcirkels buiten de 
kernvlakte en twee in de kernvlakte. 
 

 
Figuur 3.2: Een fenopaal, die gebruikt wordt om de hoekpunten van de kernvlakte en het middelpunt van de cirkelplots 
permanent te markeren (foto: Bruno De Vos). 

Figure 3.2: A feno marker used to indicate the location of the cornerpoints of the core area and the centre of the circular plots 
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3.3 Startprogramma 

Vóór de inrichting van het reservaat is het van groot belang dat men zich eerst een goed beeld vormt 
van de standplaats, de landgebruiks- en beheershistoriek van het gebied, en na te gaan welke 
onderzoeksactiviteiten eventueel vroeger in het bos zijn uitgevoerd.  
Al deze aspecten kunnen immers bepalend zijn bij de keuze van een bepaalde configuratie van het 
grid en de kernvlakte. 
Vandaar dat voorafgaandelijk aan de eigenlijke monitoring een uitgebreid bronnenonderzoek 
plaatsvindt. Dit onderzoek omvat volgende aspecten :  

- Overzicht van het reeds uitgevoerde onderzoek (incl. inventarisaties) in het reservaat en de 
directe omgeving 

- Historisch-ecologisch onderzoek van het bos. 

- Verzamelen van gegevens over bodem, geomorfologie, hydrologie, bodem 
De rapportering van de opgedane kennis gebeurt via het basisrapport: 
Een deel van deze gegevens bestaat uit kaarten (historische kaarten, BWK, boskartering, orthofoto’s, 
bodemkaart, geologische kaart…) die - indien nodig - worden gedigitaliseerd en gegeorefereerd zodat 
ze in een GIS-omgeving vergeleken kunnen worden.  
Op basis van deze kaarten en het bronnenonderzoek wordt de beste layout voor het grid gekozen en 
in een GIS gegenereerd. Op het terrein wordt nagekeken op welke plaats de kernvlakte, die aan het 
grid verankerd is, kan worden uitgezet. Criteria voor de keuze van de kernvlakte zijn de homogeniteit 
van het terrein en de representativiteit ervan voor het gehele bosreservaat. De rasterpunten en de 
kernvlakte worden permanent gemarkeerd.  
De bodemkundige informatie die verzameld werd bij het bronnenonderzoek, wordt verder aangevuld 
met eigen staalnames en profielbeschrijvingen en vervolgens verwerkt tot een bodemrapport. Op de 
centrale punten van de steekproefcirkels en volgens een vast patroon in de kernvlakte wordt de 
minerale topbodem verzameld en geanalyseerd. Op een selectie van rasterpunten, die de variatie in 
het bosreservaat goed weergeeft, wordt eveneens de profielopbouw van de bodem bestudeerd. 

3.4 Opvolgingsprogramma 

3.4.1 Steekproefcirkels 

Op het grid van 50 m x 50 m worden op systematische wijze op de helft van de snijpunten 
steekproefcirkels ingericht (zie figuren 3.1 en 3.3). Op elk gridpunt worden vier in elkaar geneste 
steekproefcirkels geïnventariseerd, met een straal die is aangepast aan de dimensies van de bomen 
en struiken die onderzocht worden. Om een representatief beeld te krijgen en om overbodige 
opmetingen te vermijden is een dergelijke stratificatie noodzakelijk.  
Als richtcijfer wordt aangegeven dat de diameter van de grootste cirkelplot minstens even groot moet 
zijn als de opperhoogte: een cirkel met oppervlakte van 1018 m² heeft een diameter van  36 m. Om 
een representatief beeld te verkrijgen van het gehele reservaat, moet de gezamelijke oppervlakte van 
de grootste steekproefcirkels bij benadering 20% van de totale reservaatsoppervlakte bedragen (Van 
Den Meersschaut & Lust, 1997). Aangezien 2 steekproefcirkels per ha worden uitgezet op het 50 m x 
50 m raster, wordt dit streefcijfer met de hierboven beschreven configuratie bereikt. 
Een schematisch overzicht van de proefvlakken waarin de opmetingen worden uitgevoerd, is 
weergegeven in figuur 3.3. 
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PROEFVLAKKEN
OP DE RASTERPUNTEN

70m

140m

KERNVLAKTE

PERIMETER BOSRESERVAAT
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Figuur 3.3: Schematische voorstelling van de layout van de monitoring met steekproefcirkels en een kernvlakte. 

Figure 3.3: Visualisation of the monitoring layout, combining a core area (0.98 ha) with grid-based, nested circular plots 

 
In de grootste steekproefcirkel (r = 18 m) worden levende bomen opgemeten en gepositioneerd met 
een DBH vanaf 40 cm. Dood hout wordt er opgemeten en gepositioneerd vanaf een diameter van 5 
cm. In de steekproefcirkel met r = 9 m, worden bomen en struiken opgemeten en gepositioneerd met 
een DBH tussen 5 cm en 40 cm. De opmetingen in de twee grootste steekproefcirkels houden in dat 
de individuen op soort gebracht worden en hun diameter en hoogte gemeten worden. In 
steekproefcirkels met r = 4,5 m en r = 2,25 m wordt de verjonging van bomen en struiken met een 
DBH < 5 cm geteld in hoogteklassen. De verjonging wordt niet gepositioneerd. 
Van dood hout wordt het afbraakstadium bepaald, volgens een 6-delige schaal (tabel 3.2). 
 
Tabel 3.2: Omschrijving van de 6 verteringsklassen van dood hout 

Table 3.2: Description of the 6 decay stages of dead wood  

Stadium Omschrijving 

1+ Duidelijk dit jaar afgestorven (bv : gevallen bij de zomerstorm) : er zijn nog 
verdroogde bladeren aan de boom aanwezig 

1 Maximaal twee jaar dood: alle, ook de kleinste takjes zijn nog aanwezig; de schors is 
intact en het hout is hard 

2 Oppervlakkig verteerd : schors zit los (begint af te bladderen); hout maximum 1 cm 
met een mes in te duwen 

3 Matig verteerd: schors grotendeels afgebladderd; hout enkele cm met een mes in te 
duwen (vooral spinthout: kernhout nog gedeeltelijk hard) 

4 Grotendeels verteerd: heel de stam is vermolmd en zacht en afbrokkelend ; bij 
liggend hout : doorsnede ovaal 

5 Resten in de strooisellaag: je kunt nog zien waar een boom gelegen heeft 
(afwijkende vegetatie; lichte verhevenheid in het terrein) 

OPMERKING: Bij bepaalde soorten (lijsterbes, berk, boskers, ...) verloopt de afbraak van de schors trager dan van het hout, 
zodat het het hout mogelijk al bijna volledig verteerd is, terwijl de schors nog quasi intact is. Voor deze soorten is vooral het 
hout diagnostisch, niet de schors. 
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Voor de opname van de vegetatie worden op de geselecteerde rasterpunten ook vierkante (16 m x 16 
m) proefvlakken uitgezet. De gelaagdheid van de vegetatie wordt beoordeeld en per soort wordt de 
bedekking geschat met de gecombineerde schaal van Londo (1984). 
Op de centrale punten worden fish-eye foto’s genomen, om de overscherming te beoordelen. 
Georiënteerde foto’s met een standaard brandpuntsafstand, eveneens genomen vanuit deze punten, 
leggen het bosbeeld vast. Een visuele vergelijking van fotoparen van opeenvolgende 
opnametijdstippen is een bijzonder dankbare aanvulling op het ‘droge’ cijfermateriaal.  

3.4.2 Kernvlakte 

De kernvlakte bezit een standaard-oppervlakte van 9800 m² of 0,98 ha, met als standaard afmetingen 
70 m x 140 m. De breedte van de kernvlakte bedraagt tenminste éénmaal de boomhoogte, in alle 
richtingen vanuit het centrum gemeten. De kernvlakte is ruimtelijk gelinkt aan het grid (zie figuur 3.3), 
maar de positie van de kernvlakte in het integrale bosreservaat kan vrij worden gekozen. Meestal 
wordt de kernvlakte uitgezet in een deel van het reservaat dat representatief en homogeen is. In een 
enkel geval wordt de kernvlakte uitgezet op een grens tussen voormalige bestanden of op een 
gradiëntsituatie. Dit is enkel het geval indien deze keuze door een duidelijke onderzoekshypothese 
wordt geschraagd. In bosreservaat Everzwijnbad werd gekozen voor een homogene kernvlakte. 
De inventarisatieprocedures voor de kernvlakte zijn sterk vergelijkbaar met deze gebruikt in het 
Nederlandse bosreservatenprogramma (cf. Koop 1989) en gericht op een onderzoek van ruimtelijke 
patronen. De kernvlakte is ingedeeld in 98 hokken van 10 m x 10 m (zie figuren 3.3 en 3.4). 
Bomen, struiken en dood-houtfragmenten met een diameter van 5 cm of meer worden op soort 
gebracht, gepositioneerd en hun diameter en hoogte worden opgemeten. 
Kroonparameters worden niet opgemeten, in tegenstelling tot het Nederlandse 
onderzoeksprogramma, maar dit wordt ten dele opgevangen door een groot aantal fish-eye foto’s die 
in de kernvlakte op een systematische wijze worden genomen, alternerend op een 10 m x 10 m grid. 
De nummering van dit grid in bosreservaat Everzwijnbad wordt weergegeven in figuur 3.4. 
In de 98 proefvlakken van dit 10 m x 10 m raster wordt de vegetatie gekarteerd. De bedekking van de 
soorten en van de vegetatielagen wordt geschat volgens de gecombineerde schaal van Londo 
(1984). 
In het centrale bandtransect van 100 m x 10 m wordt daarenboven de mycoflora gemonitord. De 
resultaten hiervan zijn verschenen in een afzonderlijk rapport (Walleyn 2005). 

3.4.3 Waarnemingen in het gehele reservaat 

Een aantal specifieke aspecten van de monitoring kunnen niet worden opgevangen met het 
voorgestelde steekproefschema, maar vereisen een gebiedsdekkende inventarisatie. Dit geldt voor 
de facieskartering die van de vegetatie wordt gemaakt, en voor de kartering van bijzondere en 
zeldzame elementen zoals: zwaar dood hout, zeer dikke bomen, zeldzame plantensoorten, 
archeologische sites e.d. Deze elementen zijn meestal dermate zeldzaam dat een steekproefsgewijze 
bemonstering vaak een onvoldoende volledig beeld geeft. De inventarisatie van bijzondere elementen 
volgt de methodiek van Govaere & Vandekerkhove (2005). 
Volgens deze methodiek is de ondergrens voor kartering van dood hout vastgelegd op 40cm. In 
Everzwijnbad werd deze ondergrens als te strikt ervaren : het overgrote deel van het ‘zwaardere dood 
hout’ bevindt er zich immers in de diameterklassen 30-40 cm. Vandaar dat ook die in kaart werden 
gebracht, zij het dat hier geen diameters werden gemeten in functie van cubering (zie verder). 
Voor de zwaar gedimensioneerde bomen ligt de ondergrens voor registratie op 300 cm omtrek. In de 
praktijk werd echter met diameters gemeten (Pi-band). Daarom werden alle bomen met DBH > 95 cm 
geregistreerd. Voor de verwerking werd een verdere opsplitsing gemaakt voor de bomen met DBH > 
100 cm om in overeenstemming te zijn met de diameterklassen die elders in het rapport van Govaere 
& Vandekerkhove (2005) worden gebruikt. 
De kartering in het bosreservaat Everzwijnbad werd uitgevoerd door enkele medewerkers van het 
IBW op 20/4/2004 en 22/4/2004. 
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Om een volledig en gedetailleerd beeld te krijgen van de ‘gap-dynamics’ (het ontstaan, verschuiven 
en evolueren van open plekken, optimale en vervalfasen) en om de waarnemingen in de 
steekproefcirkels en kernvlakte te extrapoleren is aanvullende informatie nodig. Gedetailleerde 
luchtfoto’s (schaal maximum 1/5000) vormen hiervoor een zeer belangrijke bron van informatie. In dit 
rapport wordt de middenschalige orthofoto besproken, die gevlogen werd in 2002 en die verspreid 
werd door het OC-GIS Vlaanderen. 
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Figuur 3.4: Het 10 m x 10 m raster en bijhorende nummering resulteert in 98 proefvlakken in de kernvlakte in bosreservaat 
Everzwijnbad. De 98 proefvlakken krijgen als nummer de code van het gridpunt dat het dichtst bij de oorsprong (000.00) ligt. 

Figure 3.4: The 10 m x 10 m grid in the core area of forest reserve Everzwijnbad, which results in 98 sample plots. 
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3.5 Dataverzameling en dataverwerking  

3.5.1 Algemeen 

Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van het bosreservaat wordt grotendeels gebruik 
gemaakt van de gegevens van de steekproefcirkels. Deze ‘puntsgewijze’ resultaten worden, waar 
relevant en zinvol, geïntegreerd via kriging-technieken binnen het GIS om een ruimtelijk totaalbeeld te 
bieden voor het gehele reservaat. 
De data m.b.t. dendrometrie, vegetatie, verjonging, bodem en lichtmetingen worden samengebracht 
in een aantal gestructureerde databanken. Deze databanken zijn direct gelinkt aan een aantal GIS-
layers, zodanig dat alle data ook onmiddellijk en correct gegeorefereerd zijn. Op die manier is een 
geïntegreerde interpretatie en analyse mogelijk en kunnen ruimtelijke patronen snel opgespoord 
worden. 

3.5.2 Dendrometrie 

3.5.2.1 Identificatie en positionering 

Voor het opmaken van stamvoetenkaarten van kernvlakte en steekproefcirkels dienen posities te 
worden ingemeten en boomsoorten te worden geïdentificeerd. De identificatie gaat steeds zover als 
mogelijk, bij voorkeur tot op soortniveau. Indien het onderscheid niet duidelijk is, wordt dit genoteerd 
(bij voorbeeld Wintereik versus Zomereik, Zachte berk versus Ruwe berk). Meestal worden in deze 
gevallen de soorten samengenomen bij de verwerking van de gegevens. 
 Voor de positionering wordt net zoals bij het uitzetten van het raster van steekproefcirkels en van de 
kernvlakte, gebruik gemaakt van een theodoliet (Leica TC805). De posities van soorten in de 
steekproefcirkels wordt bepaald vanuit het centrale punt, in de kernvlakte gebeurt dit vanuit de 
rasterpunten van het 10 m x 10 m grid. 

3.5.2.2 Diameterbepalingen 

Van intacte bomen, dit zijn bomen die gecubeerd kunnen worden met behulp van de tarieven, wordt 
de diameter gemeten op 1,3 m hoogte (staande bomen) of op 1,3 m vanaf de wortelaanzet 
(schuinstaande of liggende bomen). Bij afwijkende boomvormen worden de richtlijnen van Kärcher & 
Förster (1994) gevolgd. 
Boomfragmenten, dit zijn onvolledige bomen of delen van bomen die niet met de tarieven gecubeerd 
kunnen worden, vereisen in de regel twee diametermetingen: één aan de top en één aan de basis. 
Als één van beide onbereikbaar is, wordt de waarde geschat. 

3.5.2.3 Hoogtemetingen 

De hoogtemetingen komen chronologisch na de positioneringen en de diametermetingen en worden 
uitgevoerd met een vertex (type Haglöf DME 201), bij voorkeur in het winterhalfjaar. Van soorten die 
weinig voorkomen, worden in de regel alle individuen gemeten. Van soorten die veel voorkomen, 
wordt een selectie gemaakt op basis van de diameterverdeling van de reeds geregistreerde 
individuen. Op basis van de hoogtemetingen op deze steekproef, worden hoogtecurves bepaald die 
het verband geven tussen DBH en hoogte. Dit zijn in de regel Naslund-curves, maar kunnen ook 
algemene tweedegraadsvergelijkingen of lineaire verbanden zijn indien deze een duidelijke 
meerwaarde hebben. Het meest geschikte model wordt gekozen op basis van de R2, de 
betrouwbaarheid van de coëfficiënten en een visuele beoordeling van de residuele fout, waarbij de 
fout in de range van grotere diameters meer doorweegt dan de fout op de kleine diameters. 
In onderstaande tabel (3.3) worden de kenmerken van de berekende hoogtecurves voor bosreservaat 
Everzwijnbad weergegeven. In dit reservaat werd gekozen voor algemene 
tweedegraadsvergelijkingen of voor lineaire verbanden (voornamelijk nuttig bij soorten met kleine 
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dimensies). Sommige boomsoorten werden samengenomen, om aan een voldoende aantal 
individuen over de diameterklassen heen te komen. In het geval van Everzwijnbad zijn volgende 
opties genomen: 

- Haagbeuk werden berekend samen met Beuk 

- Elzen, Boskers, Hulst en Lijsterbes werden berekend samen met Berken 

- Gewone Es werd berekend samen met Gewone esdoorn 
 
Tabel 3.3: Kenmerken van de hoogtecurves voor de verschillende boomsoorten in Everzwijnbad 

Table 3.3: Characteristics of the height models with one variable (DBH) in forest reserve Everzwijnbad 

 

 Soort Model Coëfficiënten Model R2 
  a b c   

 
 Beuk a +b*DBH+c*DBH2 5.38*** 0.766*** -0.0044*** *** 0.87 
 Inl. Eiken a +b*DBH+c*DBH2 8.09*** 0.512*** -0.0029*** *** 0.82 
 Gewone esdoorn a +b*DBH+c*DBH2 4.74*** 0.857*** -0.0071*** *** 0.87 
 Berken a + b*DBH 5.38** 0.561*** / *** 0.91 
 Hazelaar a + b*DBH+c*DBH2 -6.47** 3.240*** -0.1446*** *** 0.56 
NS: niet significant; ***: P<0.001; **: P<0.01; *: P<0.05; /: niet van toepassing 

3.5.2.4 Cubering van het levende en dode volume 

De cubering van levende of dode bomen kan op twee wijzen gebeuren: 

- met behulp van de tarieven met twee ingangen (DBH en hoogte) als het gaat om een intacte 
boom (levend of dood) 

- met behulp van de formule van een afgeknotte kegel als het gaat om een (levend of dood) 
boomfragment. 

 
De tarieven met twee ingangen  
Voor de berekening van het stamvolume wordt gebruik gemaakt van de cuberingsmodule van het 
programma IVANHOE. Dit programma werd ontwikkeld door AMINAL, afdeling Bos en Groen, en 
wordt gebruikt voor de volumeberekeningen bij houtverkopen in de domeinbossen.  
Deze module maakt voor de meeste boomsoorten gebruik van de tarieven voor de berekening van 
het stamvolume van Dagnelie et al. (1985). Tabel 3.4 geeft de formule en de coëfficiënten weer van 
cubering volgens Dagnelie et al. (1985). Deze tarieven werken met een aftopomtrek van 22 cm 
(aftopdiameter van 7 cm). Voor de cultuurpopulieren gebruikt deze module de tarieven van Dik (1990) 
en voor Corsikaanse den die van Berben (1983). Soorten die niet in één van deze tarieven vermeld 
worden, worden gecubeerd zoals een soort met een vergelijkbare groeivorm (tabel 3.5). Door 
dezelfde methodiek te gebruiken als algemeen gebruikt door de Afdeling Bos en Groen zijn de 
resultaten van de volumeberekeningen in de bosreservaten ook compatibel en vergelijkbaar met de 
berekeningen in de domeinbossen. 
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Tabel 3.4: Tarieven met twee ingangen voor het stamvolume volgens Dagnelie et al. (1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 
1,3 m weer en H de hoogte van de individuele boom. 

Table 3.4: formula for the calculation of the stem volume, with coefficients for each tree species (C130 = circumference at 1,3 m; H 
= tree height).  

Formule Stamvolume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H + f*C130^2*H 

Boomsoort Coëfficienten
 a b c d e f 
Berken -1,1392E-02 -1,0010E-04 2,8290E-05 -1,8695E-07 -5,9573E-04 3,0811E-06
Inl. eiken -2,2735E-03 1,2400E-04 1,2640E-05 -5,9455E-08 -1,6657E-03 3,7474E-06
Amerikaanse eik -2,1490E-02 9,5069E-04 -4,3068E-06 -7,0329E-08 -7,4299E-04 3,7969E-06
Douglasspar -1,9911E-02 5,9559E-04 1,2901E-05 -1,8587E-07 7,1591E-04 3,9892E-06
Fijnspar -1,0929E-02 1,3945E-03 -9,5965E-06 -2,5164E-07 -2,7922E-03 4,8985E-06
Gewone esdoorn 1,0343E-02 -1,4341E-03 3,4521E-05 -1,3053E-07 7,7115E-04 3,0231E-06
Gewone es -3,9083E-02 1,9935E-03 -1,6148E-05 -6,4188E-09 -9,8341E-04 3,8373E-06
Beuk -1,5572E-02 9,2314E-04 -7,1407E-06 -7,7179E-08 -1,3528E-03 -2,0411E-06
Lork -3,0880E-02 1,4885E-03 -4,9257E-06 -1,2313E-07 -1,1638E-03 4,1134E-06
Boskers -2,3110E-03 -3,7474E-04 1,5103E-05 -2,5175E-08 3,3282E-04 3,1943E-06
Olm -3,4716E-02 1,3586E-03 -1,3402E-05 -5,6980E-08 1,6516E-04 3,8818E-06
Grove den -3,9836E-02 1,5505E-03 -6,1835E-06 4,8022E-08 7,3997E-05 2,9607E-06

 
Tabel 3.5: Relatie tussen de soortcode in de databank van de monitoring en de cuberingswijze. Soorten die niet voorkomen in 
de tarieven, worden gecubeerd zoals een andere soort. De opties zijn grotendeels gebaseerd op IVANHOE. 

Table 3.5: Relationship between the tree species code in the forest reserve dataset and the calculation methods of the tree 
volumes. The volume of species without a specific formula is calculated the same way as another species with a similar stem and 
crown shape.  

SOORT CUBERING ZOALS SOORT CUBERING ZOALS
BEUK BEUK RUWE BERK BERK 
HAAGBEUK INL. EIK ZACHTE BERK BERK 
WALNOOT GEWONE ES RATELPOPULIER POPULIER 
AM. NOTELAAR  GEWONE ES POPULIER SPEC POPULIER 
ZOMEREIK INL. EIK Smalbl. WILG sp.  BERK 
WINTEREIK INL. EIK Breedbl. WILG sp. BERK 
AMERIKAANSE EIK AMERIKAANSE EIK WITTE ABEEL POPULIER 
MOERASEIK INL. EIK GRAUWE ABEEL POPULIER 
GEWONE ESDOORN GEWONE ESDOORN ZWARTE POPULIER POPULIER 
NOORDSE ESDOORN GEWONE ESDOORN BOSKERS BOSKERS 
VELDESDOORN GEWONE ESDOORN EUR. VOGELKERS BOSKERS 
TAMME KASTANJE BEUK AM. VOGELKERS BOSKERS 
PAARDEKASTANJE GEWONE ES HULST GEWONE ES 
GEWONE ES GEWONE ES 1STIJLIGE GEWONE ES 
BERGIEP IEP 2STIJLIGE GEWONE ES 
VELDIEP IEP GELE KORNOELJE GEWONE ES 
WINTERLINDE AMERIKAANSE EIK RODE KORNOELJE GEWONE ES 
ZOMERLINDE AMERIKAANSE EIK SLEEDOORN GEWONE ES 
LIJSTERBES AMERIKAANSE EIK GROVE DEN GROVE DEN 
VLIER GEWONE ES EUROPESE LORK LORK 
SPORK GEWONE ES JAPANSE LORK LORK 
MISPEL GEWONE ES FIJNSPAR FIJNSPAR 
WILDE APPEL GEWONE ES CORSICAANSE DEN CORSICAANSE DEN 
ZWARTE ELS BERK DOUGLAS DOUGLAS 
WITTE ELS BERK ONBEKEND INL. EIK 
HAZELAAR GEWONE ES   
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In de IVANHOE-module wordt geen rekening gehouden met het (commercieel minder belangrijke) 
houtvolume van de boomkruinen. Voor de bosreservaten is het echter belangrijk om ook een beeld te 
hebben van het totale houtvolume. Vandaar dat aanvullend een gelijkaardige module werd ontwikkeld 
voor de berekening van het kroonvolume. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de de tarieven voor 
kroonhoutvolumes van Dagnelie et al. (1985) (tabel 3.6) en worden dezelfde keuzes gemaakt als in 
de IVANHOE-module, voor boomsoorten waarvoor geen formules voor het kroonvolume bestaan.  
  
Tabel 3.6: Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al. (1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 
m weer. 

Table 3.6: Formula for the calculation of the crown volume, with coefficients for each tree species (C130 = circumference at 1,3 m).  

Formule Kroonvolume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 

Boomsoort Coëfficienten
 a b c d
Berken -2,4892E-01 8,6317E-03 -9,8007E-05 4,0531E-07
Inl. Eiken 7,6071E-02 -2,2424E-03 1,2236E-05 1,1797E-07
Amerikaanse eik 2,0549E-01 -5,7510E-03 3,9377E-05 7,3612E-08
Douglasspar 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Fijnspar 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Gewone esdoorn -1,1209E-01 4,9981E-03 -7,4575E-05 4,1686E-07
Gewone es -4,4839E-02 2,3434E-03 -4,1648E-05 3,2579E-07
Beuk 8,1516E-02 -1,7371E-03 -2,3467E-06 2,1432E-07
Lork 2,1632E-01 -4,1672E-03 2,0581E-05 0,0000E+00
Boskers -1,7506E-02 9,3138E-04 -1,9660E-05 1,7556E-07
Olm 1,2953E-01 -4,9679E-03 5,0852E-05 -4,2375E-08
Grove den -3,7102E-02 1,6963E-03 -2,2619E-05 1,0359E-07
 
 
formule van een afgeknotte kegel 
Stam- en takstukken, eventueel ook levende bomen die hun kroon verloren hebben of een sterk 
afwijkende vorm hebben (bij voorbeeld knotbomen), worden gecubeerd met de formule van het 
volume van een afgeknotte kegel. Hiervoor zijn volgende variabelen nodig (figuur 3.5): 
- De lengte van het stam- of takstuk (L) 
- De diameter aan de basis (DBASIS) 
- De diameter aan het topuiteinde (DTOP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume = ((h.π)/3).(R2+Rr+r2) 

 
Figuur 3.5: Formule van een afgeknotte kegel, gebruikt om fragmenten te berekenen, waarbij R = DBASIS/2; r = DTOP/2 en h 
= L 

Figure 3.5: Formula of a truncated cone, applied to quantify the volume of woody fragments 

 

h

r 
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Indien de stam of het fragment nauwelijks een verloop kent, wordt meestal slechts één van beiden 
gemeten en is de formule gelijk aan die van het volume van een cilinder. De waarden van DBASIS en 
DTOP zijn dan gelijk. Indien de diameter aan de top nul is, is de formule gelijk aan die van een 
gewone kegel. 
 
Volumecorrecties 
De volumes moeten daarna soms nog gecorrigeerd worden, bij voorbeeld als een liggende boom 
gedeeltelijk buiten een proefvlak valt. Deze werkwijze wordt in detail toegelicht in hoofdstuk 7 van het 
methodiekrapport (De Keersmaeker et al. 2005). Het komt erop neer dat de verhoudingen van de 
lengtes van stam en kroon of fragment in het proefvlak tot de totale lengte, gebruikt worden om het 
aandeel van het volume te berekenen dat in het proefvlak. Hierbij wordt verondersteld dat stam, kroon 
en fragment een verloop kennen als van een afgeknotte kegel. 
 

3.5.2.5 Berekening van het levende en dode grondvlak 

Er wordt een dood en een levend grondvlak berekend, maar enkel op basis van (min of meer) intacte 
bomen waarvoor een DBH-waarde gemeten is. Dit betekent dat met fragmenten geen rekening 
gehouden wordt. Stobbes worden op die manier eveneens uit de berekening van het dood grondvlak 
gehouden. 
 

3.5.2.6 Levende en dode stamtal 

Alle levende en pas afgestorven bomen worden in rekening gebracht voor het stamtal. Van 
hakhoutstoven met meerdere telgen wordt slechts één telg in rekening gebracht. Bij dode bomen 
worden enkel intacte bomen, die met de tarieven met twee ingangen berekend worden op basis van 
een DBH-waarde, geteld. 
Voor de figuren die de diameterverdeling weergeven van de boomsoorten, wordt meerstammigheid 
wel in rekening gebracht.   
 

3.5.2.7 Synthese van de dendrometrische gegevens 

Per boom of fragment wordt een volume en grondvlak bepaald en wordt aangegeven of het gaat om 
een afzonderlijk individu dat voor het stamtal in rekening gebracht wordt. Deze gegevens worden 
gesynthetiseerd en omgerekend naar waarden per ha. Ze worden berekend voor: 
- elk rasterpunt 
- de kernvlakte 
- het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels) 
De diameterverdelingen worden berekend voor: 
- de kernvlakte 
- het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels) 
Zowel de dendrometrische kenmerken (stamtal, grondvlak en volume) als de diameterverdelingen 
worden berekend voor elke boomsoort afzonderlijk en voor alle soorten samen. 
De verdeling van het liggende en staande volume dood hout over de verschillende afbraakstadia 
wordt bekeken voor de kernvlakte en voor het gehele reservaat (op basis van de steekproefcirkels). 
De berekeningen kunnen een algemeen gemiddelde zijn, of gestratificeerd indien in het bosreservaat 
ruimtelijk goed afgebakende zones herkenbaar zijn met een specifieke structuur en samenstelling. In 
Everzwijnbad werd geopteerd voor een niet-gestratificeerde aanpak.  
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3.5.3 Vegetatie 

De opnamegegevens worden beheerd in Turboveg (windows versie) en geëxporteerd naar een dbf-
formaat. Wanneer de dbf-file met de bedekkingen gekoppeld wordt aan de GIS-data van de 
proefvlakken, kan de verspreiding van soorten gevisualiseerd worden. Dit kan vooral voor de 
kernvlakte interessante patronen in beeld brengen. Van de meest differentiërende en karakteristieke 
soorten worden een verspreidingskaarten gemaakt. 
Aan elke 10 m x 10 m - rastercel van de kernvlakte kan – al dan niet via kriging-interpolaties - een 
waarde worden toegekend voor de gemeten milieuvariabelen (bodemtextuur, overscherming, 
bodemvocht, pH). Vervolgens kunnen correlaties tussen enerzijds soorten en kruidlaagtypen en 
anderzijds milieuvariabelen worden bepaald. 
Eventueel kan een Twinspan-classificatie (Hill 1979) en een DCA-ordinatie (Canoco for windows 4.0, 
Ter Braak & Smilauer 1998) worden uitgevoerd met de opnamegegevens van de kernvlakte of van de 
steekproefcirkels, indien de steekproef voldoende groot is en voldoende floristische variatie vertoont. 

3.5.4 Georienteerde foto’s en fish-eye foto’s 

De georiënteerde foto’s hebben een illustratieve betekenis en laten op termijn toe om de 
bosdynamiek te visualiseren. Enkele karakteristieke foto’s, genomen op de rasterpunten in de 
steekproefcirkels en in de kernvlakte, zijn weergegeven in bijlage 1. 
Fish-eye foto’s geven een extreem brede beeldhoek. Voor de monitoring in de bosreservaten wordt 
gebruik gemaakt van een Nikon Coolpix 990 digitale camera, voorzien van een een fish-eye 
converterlens (type FC-E8), met een gezichtshoek van 183° en een brandpuntsaanpassing van x 
0,21. Aangezien bij dit type toestel het objectiefgedeelte gekanteld kan worden, moet het toestel niet 
platgelegd worden voor een hemisferische opname. Het fototoestel wordt met de achterzijde gericht 
op het zuiden met behulp van een kompas, de lens is zenithaal gericht. De fish-eye foto’s van de 
steekproefcirkels zijn weergegeven in de fiches van bijlage 3. 
Analyse van de fish-eye foto’s  geeft informatie over de geometrie van openingen in het kronendak en 
het lichtniveau onder de kronen. Eerst wordt een beeldclassificatie uitgevoerd op de fish-eye foto’s in 
Erdas 8.4, om te komen tot een zwart/wit binair beeld. Hiertoe wordt een signature file aangemaakt 
op één of een aantal foto’s. Deze file is een ‘sleutel’ om de pixels van de digitale beelden toe te wijzen 
to het zwarte of witte gebied. Idealiter wordt voor elke fish-eye foto afzonderlijk een nieuwe signature 
file aangemaakt, in de praktijk wordt een set van foto’s met een gelijkaardige belichting in batch 
geclassificeerd. In een volgende stap worden de lichtkenmerken van de opnamepunten berekend met 
behulp van Hemiview 2.1. Deze stap is veel eenvoudiger dan voorgaande en kan bijgevolg sneller 
uitgevoerd worden. Meer details over de verwerking zijn te vinden in Vandooren & Vanderaa, in 
prep.). Met behulp van kriging kan een ‘lichtkaart’ gegenereerd worden op basis van de gegevens van 
de rasterpunten. Door de hoge densiteit van de opnames, is vooral de kernvlakte hiervoor geschikt. 
Deze lichtkaart kan worden vergeleken met de dendrometrische inventarisatie, en de karteringen van 
de vegetatie en de mycoflora. 
 

3.5.5 Waarnemingen over het gehele reservaat 

Facieskartering en bijzondere elementen worden in een GIS-layer gestockeerd en gevisualiseerd. Ze 
vereisen over het algemeen weinig specifieke verwerking, maar wel een kwalitatieve bespreking.  
Voor reservaten waar zware dood hout sortimenten voorlopig nog zeer schaars zijn, kan de 
berekening van het dood hout volume op basis van de steekproefgegevens vaak een onvolledig 
beeld geven: de toevalsfactor gaat hier immers een sterke rol spelen, en ertoe leiden dat het 
berekende dood hout volume uit de steekproef wel een zeer correct beeld geeft voor de steekproef 
zelf, maar een over- of onderschatting geeft bij extrapolatie over het gehele reservaat.  
De kartering van de bijzondere elementen geeft een volledig beeld van het aanwezige zware dood 
hout (DBH > 40 cm). Hierbij werd DBH, en voor fragmenten een schatting van de lengte genoteerd. 
Op basis van de hoogtecurves kunnen ook voor deze bomen de totale stamlengtes berekend worden 
en vervolgens op dezelfde wijze als hierboven beschreven de individuele volumes berekend worden. 
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Dit berekende volume zwaar dood hout (DBH > 40 cm) kan een belangrijke aanvulling betekenen ten 
opzichte van het berekende volume voor deze sortimenten uit de steekproef. 
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4 Resultaten voor de kernvlakte 

4.1 Stamvoetenkaarten 

De stamvoetenkaarten van de kernvlakte geven de posities weer van de levende en dode struiken en 
bomen met een DBH van tenminste 5 cm (figuren 4.1 en 4.2). Het 10 m x 10 m grid is gevisualiseerd 
en helpt de interpretatie en vergelijking van beide kaarten. 
De eerste kaart (figuur 4.1) geeft de boomsoorten weer, met een een specifiek symbool voor elke 
soort. De levende stamvoeten hebben een groene kleur, de dode een rode. Het liggende dode hout 
heeft een kleur die varieert volgens het afbraakstadium. 
De tweede kaart (figuur 4.2) toont alle boomposities, met eenzelfde symbool (cirkel). Ook op deze 
kaart worden levende stamvoeten groen weergegeven en dode individuen rood. Op deze kaart 
varieert de symboolgrootte echter in functie van de diameter van de bomen en struiken. 
Door beide kaarten visueel met elkaar te vergelijken, kan een goed ruimtelijk beeld verkregen worden 
van de structuur en samenstelling van de kernvlakte. In volgende hoofdstukken worden de 
dendrometrische kenmerken gekwantificeerd. 
De stamvoetenkaarten (figuren 4.1 en 4.2) van de kernvlakte van bosreservaat Everzwijnbad laten 
alvast toe volgende conclusies te trekken: 

- De dikste bomen (DBH tot 100 cm) zijn vrij gelijkmatig gespreid over de kernvlakte. Het zijn 
vooral inlandse eiken (zowel Zomer- als Wintereik). Occasioneel komen ook grote individuen 
van Gewone esdoorn en Grauwe abeel voor. 

- Gewone esdoorn is zeer talrijk in de onderetage en de soort komt verspreid voor over de hele 
kernvlakte 

- Ook Hazelaar is talrijk, al kan centraal wel een cluster met een hogere densiteit van deze 
soort onderscheiden worden 

- Beuk is schaars, zowel in de verjonging als in de boven- en nevenetages 

- Het dode hout is meestal van geringe omvang 

- Het dode hout komt vrij gelijkmatig verspreid voor 

- Er is enkel een kleine groepsgewijze sterfte van inlandse eiken en Gewone esdoorn in het 
noordelijke deel van de kernvlakte 

- De meeste dode bomen zijn inlandse eiken en Gewone esdoorns 

- De liggende dode Amerikaanse eik is geveld bij het startbeheer (exotenbestrijding) 

- Een aantal niet op soort gebrachte individuen met een grote diameter zijn zaagvlakken 
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Figuur 4.1: Stamvoetenkaart van de kernvlakte. Stamvoeten van levende individuen zijn groen weergeven, van dode 
rood, met een specifiek symbool voor elke soort. Een kleurcode geeft het afbraakstadium van liggend dood hout weer. 

Figure 4.1: Map of the tree positions in the core area, with a specific symbol for each species (green: living, red: dead). 
Decay stages of lying dead wood are represented by specific colors. 
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Figuur 4.2: Stamvoetenkaart van de kernvlakte. Stamvoeten van levende individuen zijn groen weergeven, van dode 
rood. De grootte van het symbolen geeft de diameter van de bomen weer. 

Figure 4.2: Map of the tree positions in the core area (green: living, red: dead). The symbol size is related to the tree 
diameter. 
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4.2 Levende bomen en struiken 

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen in de kernvlakte van bosreservaat Everzwijnbad 
worden weergegeven in tabel 4.1. Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen, bedragen 
respectievelijk 488 per ha, 29,5 m2/ha, 427,0 m3/ha. 
 
Tabel 4.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de kernvlakte van bosreservaat Everzwijnbad. 

Table 4.1: Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the core area of forest reserve Everzwijnbad, specified 
for each tree species. 

SOORT Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
INL. EIK Quercus robur+petraea 108,2 18,99 317,5
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 255,1 7,35 78,2
GRAUWE ABEEL Populus canescens 1,0 0,79 12,5
GEWONE ES Fraxinus excelsior 3,1 0,40 5,9
TAMME KASTANJE Castanea sativa 3,1 0,40 4,7
HAZELAAR Corylus avellana 99,0 1,11 3,5
LIJSTERBES Sorbus aucuparia 7,1 0,19 1,8
BEUK Fagus sylvatica 4,1 0,15 1,6
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 3,1 0,09 0,7
HAAGBEUK Carpinus betulus 2,0 0,03 0,3
WITTE ELS Alnus incana 1,0 0,02 0,1
RUWE BERK Betula pendula 1,0 0,02 0,1
Totaal Total 488 29,5 427,0
 
De aandelen van de soorten in het levende stamtal worden weergegeven door figuur 4.3. Ruim 50% 
van het stamtal komt voor rekening van Gewone esdoorn. Ook inlandse eiken (zowel Zomer- als 
Wintereik) en Hazelaar hebben een belangrijk aandeel, van respectievelijk 22 % en 20%. De overige 
soorten (Lijsterbes, Beuk, Tamme kastanje, Gewone es, Grauwe abeel, Haagbeuk, elzen, berken)) 
komen slechts sporadisch voor.  

Levend stamtal

GEWONE ESDOORN
ZOMEREIK
HAZELAAR
LIJSTERBES
BEUK
TAMME KASTANJE
GEWONE ES
OVERIGE

 
Figuur 4.3: Verdeling van stamtal van de levende bomen (488 per ha) over de boomsoorten in de kernvlakte van bosreservaat 
Everzwijnbad 

Figure 4.3: Stem number of the living trees (totalling 488 per ha), subdivided for the most important woody species, in the core 
area of forest reserve Everzwijnbad 
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De aandelen van de soorten in het levende grondvlak en het levende volume, worden respectievelijk 
weergegeven door de figuren 4.4 en 4.5. Het aandeel van inlandse eiken in het grondvlak (ruim 60 %) 
en levend volume (ruim 70%) is groter dan in het stamtal (ruim 20%). Dit betekent dat de individuen 
van deze soort relatief groot zijn. Bij Hazelaar en Gewone esdoorn wordt het omgekeerde 
waargenomen. In het geval van Hazelaar is dit logisch: het is een struiksoort die geen grote 
dimensies bereikt. Enkele grote individuen van Grauwe abeel, Tamme kastanje en Gewone es 
hebben elk aandelen van minder dan 3% in het levende grondvlak en volume. 
 

Levend grondvlak

ZOMEREIK
GEWONE ESDOORN
HAZELAAR
GRAUWE ABEEL
GEWONE ES
TAMME KASTANJE
OVERIGE

 
Figuur 4.4: Verdeling van het grondvlak van de levende bomen (29,5 m2/ha) over de boomsoorten in de kernvlakte van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 4.4: Basal area of the living trees (totalling 29,5 m3/ha) , subdivided for the most important woody species, in the core area 
of forest reserve Everzwijnbad 

 

Levend volume
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Figuur 4.5: Verdeling van het volume van levende bomen (427,0 m3/ha) over de boomsoorten in de kernvlakte van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 4.5: Volume of the living trees (totalling 427,0 m3/ha) , subdivided for the most important woody species, in the core area of 
forest reserve Everzwijnbad 
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De globale diameterverdeling met aanduiding van de aandelen van de belangrijkste soorten, wordt 
weergegeven door figuur 4.6. De globale diameterverdeling toont een asymptotisch dalend verloop. 
Om deze reden werden de kleinste diameterklassen in een afzonderlijke grafiek (linkerkant) uitgezet. 
Dit asymptotisch dalende verloop is echter gedeeltelijk het gevolg van de aanwezigheid van 
struiksoorten, zoals Hazelaar, in de databank.We kijken daarom beter ook naar de 
diameterverdelingen van de individuele soorten (figuur 4.7) , om de evolutie in soortensamenstelling 
van het bos correct in te schatten. 
De dikste bomen zijn inlandse eiken en een Grauwe abeel, die zich  bevinden zich in de 
diameterklasse 95-100 cm. Het diameterverloop van de inlandse eiken geeft tenminste een drietal 
generaties weer. Verjonging van deze soort is relatief schaars. 
De diameterverdeling van Gewone esdoorn geeft een heel ander beeld, namelijk dat van een 
populatie in opbouw met een groot aantal, relatief kleine individuen en een beperkt aantal dikkere 
bomen. De dikste boom van deze soort heeft niettemin toch reeds een diameter tussen 85 en 90 cm 
bereikt. 
Beuk is in de kernvlakte schaars en de individuen zijn relatief klein (natuurlijke verjonging).  
Occasioneel komen enkele Gewone essen voor met gemiddelde diameters (40-45 cm). 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

5-
10

10
-1

5

15
-2

0

20
-2

5

25
-3

0

30
-3

5

35
-4

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
-4

5

45
-5

0

50
-5

5

55
-6

0

60
-6

5

65
-7

0

70
-7

5

75
-8

0

80
-8

5

85
-9

0

90
-9

5

95
-1

00
10

0-
10

5

10
5-

11
0

11
0-

11
5

11
5-

12
0

12
0-

12
5

12
5-

13
0

13
0-

13
5

13
5-

14
0

14
0-

14
5

14
5-

15
0

>1
50

 
DBH (cm) 

Figuur 4.6: Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de kernvlakte van Everzwijnbad, opgedeeld in 
kleine bomen en struiken met DBH < 40 cm (links) en grote bomen met DBH van tenminste 40 cm. De kleurencodes voor de 
soorten worden verklaard bij figuren 4.3, 4.4 en 4.5. 

Figuur 4.6: Overal DBH distribution of living trees in the core area of Everzwijnbad (number of trees  per ha), subdivided into small 
trees and shrubs (DBH < 40 cm) and large trees (DBH of at least 40 cm). Color legend for species is explained in figures 4.3, 4.4 
and 4.5. 
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Figuur 4.7: Globale diameterverdeling en diameterverdeling per soort van de levende bomen in de kernvlakte van Everzwijnbad 
(aantal per ha). 

Figuur 4.7: Overal DBH distribution and DBH distribution of individual species of living trees in the core area of Everzwijnbad (number 
per ha) 
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4.3 Dood hout 

De aantallen dode bomen, hun grondvlak en volume, verdeeld over de liggende en staande fracties, 
worden weergegeven door tabel 4.2. De aandelen van de verschillende soorten over het dode 
stamtal, grondvlak en volume worden weergegeven door figuur 4.8. De verschillen in aandelen tussen 
het dode grondvlak en volume, zijn het gevolg van de gehanteerde methodiek: het grondvlak wordt 
enkel berekend voor min of meer intacte individuen, waarvoor een DBH gemeten werd. De diameter 
van dood hout fragmenten werd niet in rekening gebracht. Het dode stamtal en grondvlak hebben dus 
vooral betrekking op recent afgestorven bomen, waarvan het volume met de tarieven berekend kan 
worden. 
Het totale dood-houtvolume in de kernvlakte van Everzwijnbad bedroeg 13,4 m3/ha, waarvan 7,3 
m3/ha behoorde tot de staande fractie en 6,2 m3/ha tot de liggende fractie (tabel 4.2). Dit komt neer 
op een vrij gelijkmatige verdeling van 54% staand versus 46% liggend volume. 
  
Tabel 4.2: Aantal (N), grondvlak (G), staand volume (Vs), liggend volume (Vl) en totaal volume van dode bomen in de 
kernvlakte van bosreservaat Everzwijnbad. 

Tabel 4.2: Stem number (N), basal area (G) and standing (Vs), lying (Vl) and total (V) volume of dead trees in the core area of 
forest reserve Everzwijnbad 

SOORT Species N
(per ha)

G 
(m2/ha)

Vs 
(m3/ha)

Vl 
(m3/ha) 

V
(m3/ha)

INL. EIK Quercus robur+petraea 17,3 0,79 0,4 3,7 4,0
AMERIKAANSE EIK Quercus rubra 1,0 0,09 0,2 0,5 0,7
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 13,3 0,18 0,4 0,4 0,8
TAMME KASTANJE Castanea sativa 1,0 0,00 3,3 0,0 3,3
GEWONE ES Fraxinus excelsior 1,0 0,01 0,0 0,1 0,1
LIJSTERBES Sorbus aucuparia 1,0 0,02 0,0 0,2 0,2
HAZELAAR Corylus avellana 2,0 0,00 0,2 0,0 0,2
RUWE BERK Betula pendula 0,0 0,03 0,0 0,1 0,1
GRAUWE ABEEL Populus canescens 0,0 0,00 0,0 1,0 1,0
ONBEKEND Unknown 3,1 0,66 2,7 0,3 3,0
Totaal Total 40 1,9 7,3 6,2 13,4
 
De belangrijkste aandelen in het dood-hout volume, hebben inlandse eiken en Tamme kastanje 
(figuur 4.8). Van Tamme kastanje is één relatief groot, rechtopstaand dood individu aanwezig in de 
kernvlakte. Van inlandse eiken zijn 17 relatief kleine dode individuen aanwezig. Dit verklaart de 
verschillen tussen beide soorten in het dood stamtal (tabel 4.2 en figuur 4.8). 
Naar aantal zijn ook Gewone esdoorns belangrijk (figuur 4.8), maar dit zijn slechts kleine individuen, 
waardoor hun aandeel in het totale grondvlak en volume erg beperkt is (figuur 4.8). 
Het dode hout van Amerikaanse eik is het resultaat van het startbeheer, waarbij een exotenbestrijding 
in Everzwijnbad werd uitgevoerd. Uit de gegevens blijkt dat de bijdrage van het startbeheer tot het 
totale volume dood hout klein is, omdat Amerikaanse eik slechts sporadisch aanwezig was. 
Een deel van de fragmenten, met een totaal volume van 3 m3/ha, kon niet op soort gebracht worden. 
Een belangrijk deel hiervan zijn omvangrijke stobben die verwijzen naar het vroegere beheer. 
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Figuur 4.8: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de kernvlakte van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 4.8: Stem number, basal area and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the core 
area of forest reserve Everzwijnbad 
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De globale diameterverdeling van dode individuen en de diameterverdelingen van de soorten met het 
belangrijkste aandeel in het aantal dode bomen, wordt geïllusteerd in figuur 4.9. De globale 
diameterverdeling is asymptotisch dalend: een groot aantal kleine individuen versus een klein aantal 
grote. De diameterverdeling van de dode bomen stemt dus overeen met die van de levende bomen. 
De dikste dode bomen bevinden zich in de diameterklasse van 55-60 cm. Zeer zware dode individuen 
zijn in de kernvlakte niet aanwezig, wel elders in het bosreservaat, zij het sporadisch (zie verder). De 
kleine dode individuen van inlandse eiken en Gewone esdoorns zijn vermoedelijk afgestorven als 
gevolg van een interne concurrentie (natuurlijke stamtalreductie). 
 

Globaal (dood, kernvlakte)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

5-
10

15
-2

0

25
-3

0

35
-4

0

45
-5

0

55
-6

0

65
-7

0

75
-8

0

85
-9

0

95
-1

00

10
5-

11
0

11
5-

12
0

12
5-

13
0

13
5-

14
0

14
5-

15
0

DBH (cm)

Inlandse eik (dood, kernvlakte)

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5-
10

15
-2

0

25
-3

0

35
-4

0

45
-5

0

55
-6

0

65
-7

0

75
-8

0

85
-9

0

95
-1

00

10
5-

11
0

11
5-

12
0

12
5-

13
0

13
5-

14
0

14
5-

15
0

DBH (cm)

Gewone esdoorn (dood, kernvlakte)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5-
10

15
-2

0

25
-3

0

35
-4

0

45
-5

0

55
-6

0

65
-7

0

75
-8

0

85
-9

0

95
-1

00

10
5-

11
0

11
5-

12
0

12
5-

13
0

13
5-

14
0

14
5-

15
0

DBH (cm)

 

Figuur 4.9: Globale diameterverdeling en diameterverdeling per soort van de dode bomen in de kernvlakte van Everzwijnbad 

Figuur 4.9: Overal DBH distribution and DBH distribution of individual species of dead trees in the core area of Everzwijnbad 

 
Figuur 4.10 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 
afbraakklassen. De klassen 1+ en 2 zijn relatief sterk vertegenwoordigd, terwijl de klassen 4 en 5 
ondervertegenwoordigd zijn. Dit wijst erop dat het dode hout van recente oorsprong is. Van een 
relatief groot aandeel van het dood-hout volume, werd het afbraakstadium niet bepaald. In het geval 
van Everzwijnbad ging het voornamelijk over stobbes die door het kleine totale dood-houtvolume een 
groot aandeel hebben in het staande volume. 
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Figuur 4.10: Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in de kernvlakte (m3/ha) over de 6 afbraakklassen 

Figure 4.10: Distribution of lying and standing dead wood volume in the core area (m3/ha) over 6 decay stages 

 

4.4 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. In de kernvlakte van bosreservaat Everzwijnbad bedraagt de TBB 440,4 m3/ha. Daarvan 
komt 3,0 % voor rekening van het dode volume. Dit is een lage waarde waarde. In hoofdstuk 5.3 
wordt dit volume vergeleken met de waarde van Everzwijnbad in zijn geheel en met de opmetingen in 
de tot nu toe gemonitorde bosreservaten.  
 

4.5 Verjonging van bomen en struiken 

In de kernvlakte wordt de verjonging van bomen en struiken met een DBH kleiner dan 5 cm, geteld in 
de 98 proefvlakken van 10 m x 10 m. Hiertoe wordt de verjonging verder onderverdeeld in vier 
hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per soort weergegeven in tabellen 4.3 en 
4.4. Tabel 4.3 geeft de frequentie weer van de boom- en struiksoorten in de 98 proefvlakken, terwijl 
tabel 4.4 de gemiddelde aantallen per proefvlak geeft. 
Uit beide tabellen blijkt dat Gewone esdoorn, inlandse eiken en Beuken de meest talrijk verjongende 
boomsoorten zijn. Gewone esdoorn laat in aantal de andere soorten ver achter zich: er werd 
gemiddeld één zaailing of jonge boom per m2 geteld in de kernvlakte. Een belangrijk deel van de 
verjonging van gewone esdoorn kan als gevestigd beschouwd worden, aangezien ook verjonging met 
een hoogte >200 cm in 60% van de proefvlakken waargenomen wordt. Dit is niet het geval voor de 
inlandse eiken. Slechts in twee proefvlakken bereikt de verjonging van deze soort een hoogte van 
tenminste 2 m. Jonge Beuken zijn globaal veel minder talrijk dan jonge eiken, maar het aantal Beuken 
dat tenminste 50 cm hoog is, is veel groter dan het aantal inlandse eiken groter dan 50 cm. Dit kan 
erop wijzen dat de vestiging van Beuk van recente datum is, maar dat ze succesvoller is dan de 
verjonging van inlandse eiken. 
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Deze opmerkelijk verschillende resultaten tussen de boomsoorten onderling sluiten aan bij de 
patronen die de de diameterverdelingen van soorten met een DBH > 5 cm reeds weergaven (zie 
figuren 4.6 en 4.7). 
Bij de struiken is Hazelaar veruit de meest talrijke soort, hoewel waarschijnlijk Hulst 
(schaduwtolerante soort) verder zal toenemen. 
 
Tabel 4.3: Aantal plots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werden waargenomen, op een totaal van 98 plots in de in 
de kernvlakte van Everzwijnbad 

Table 4.3: Number of observations of regenerating trees and shrubs in the core area of forest reserve Everzwijnbad, on a total of 
98 plots  

Soort Species Hoogteklassen (cm) 
  0-30 30-50 50-200 >200 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 95 54 48 56 
Hazelaar Corrylus avellana 75 35 40 65 
Beuk Fagus sylvatica 72 50 42 4 
inl. eik Quercus robur+petraea 98 58 9 2 
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 58 20 9 2 
Gewone es Fraxinus excelsior 39 3 0 0 
Haagbeuk Carpinus betulus 15 10 8 0 
Am. Vogelkers Prunus serotina 22 3 8 0 
Tamme kastanje Castanea sativa 29 3 0 0 
Grauwe abeel Populus canescens 11 8 9 3 
Hulst Ilex aquilinum 8 2 5 4 
Spork Frangula alnus 3 3 5 0 
Boskers Prunus avium 6 0 0 0 
Ruwe berk Betula pendula 2 0 2 0 
Amerikaanse eik Quercus rubra 3 0 0 0 
 
Tabel 4.4: Gemiddeld aantal individuen (per ha) van verjongende zaailingen struik- en boomsoorten in de kernvlakte van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Table 4.4: Average number of regenerating shrubs and trees (per ha) in the core area of forest reserve Everzwijnbad 

Soort Species Hoogteklassen (cm) Totaal
  0-30 30-50 50-200 >200 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 8802 1207 661 296 10965
inl. eik Quercus robur+petraea 1518 162 8 1 1690
Hazelaar Corylus avellana 244 89 98 145 575
Beuk Fagus sylvatica 167 86 133 9 396
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 207 33 14 1 255
Grauwe abeel Populus canescens 87 46 23 2 158
Gewone es Fraxinus excelsior 133 2 0 0 135
Tamme kastanje Castanea sativa 84 3 0 0 87
Haagbeuk Carpinus betulus 42 21 10 0 73
Amerikaanse Prunus serotina 32 2 14 0 48
Hulst Ilex aquilinum 8 1 4 5 19
Spork Frangula alnus 2 2 9 0 14
Boskers Prunus avium 11 0 0 0 11
Ruwe berk Betula pendula 1 0 1 0 2
Amerikaanse eik Quercus rubra 2 0 0 0 2
Totaal  11341 1655 976 459 14430
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4.6 Vegetatie 

4.6.1 Algemeen 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 98 proefvlakken van 10 m x 10 m, worden 
weergegeven in tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 98 
proefvlakken in de kernvlakte van bosreservaat Everzwijnbad, in dalende volgorde van frequentie. In superscript wordt het 
aantal vermeldingen als oud-bosplant in de Europese literatuur weergegeven (uit Hermy et al.1999) 

Table 4.5: Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer of  98 sample 
plots in the core area of the forest reserve of Everzwijnbad. Species are listed in decreasing order of frequency. In superscript: the 
number of references as ancient woodland species (as mentioned in Hermy et al. 1999). 

Soort Species # % 
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina3 97 8 
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana1 97 4 
Witte klaverzuring Oxalis acetosella10 96 4 
Bosgierstgras Milium effusum8 96 2 
Bosbraam Rubus fruticosus agg. 90 1 
Bosanemoon Anemone nemorosa14 87 1 
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 86 1 
Klimop Hedera helix 79 1 
Zachte witbol Holcus mollis 63 5 
Gele dovenetel Galeobdolon luteum9 61 2 
Ruige veldbies Luzula pilosa10 55 1 
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum11 50 1 
Pitrus Juncus effusus 36 1 
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis10 20 1 
Grote muur Stellaria holostea6 17 1 
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas3 16 2 
Hulst Ilex aquifolium2 15 1 
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum1 13 2 
IJle zegge Carex remota6 12 1 
Ruwe smele Deschampsia cespitosa 12 1 
Bleke zegge Carex pallescens2 11 1 
Eénbloemig parelgras Melica uniflora9 9 2 
Boswederik Lysimachia nemorum6 9 1 
Eenbes Paris quadrifolia12 9 1 
Boszegge Carex sylvatica8 7 1 
Dauwbraam Rubus caesius 6 1 
Pilzegge Carex pilulifera 5 1 
Dalkruid Maianthemum bifolium9 5 1 
Drienerfmuur Moehringia trinervia 4 1 
Gestreepte witbol Holcus lanatus 2 2 
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 2 1 
duizendknoop Polygonum sp. 2 1 
Bleke bermzegge Carex divulsa ssp. leersii 1 1 
Gewoon wilgenroosje Chamerion angustifolium 1 1 
Wilgenroosje Epilobium species 1 1 
Geel nagelkruid Geum urbanum 1 1 
Schaduwgras Poa nemoralis1 1 1 
Waterpeper Polygonum hydropiper 1 1 
Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus4 1 1 
Bedekking boomlaag  74 
Bedekking struiklaag  29 
Bedekking kruidlaag  29 
Bedekking moslaag  1 
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De tabel geeft de frequentie en de karakteristieke bedekking weer van de waargenomen soorten, in 
dalende volgorde van frequentie. De karakteristieke bedekking is de gemiddelde bedekking van een 
soort, in de proefvlakken waarin die soort werd waargenomen. Lege proefvlakken worden dus niet in 
rekening gebracht bij deze berekening. 
In totaal werden op een oppervlakte van 0,98 ha 39 soorten waargenomen. Ruim de helft daarvan 
(22) worden in de Europese literatuur vermeld als oud-bosplant, dit zijn soorten die wijzen op een 
langdurige bebossing. De meest frequent waargenomen soorten zijn, in dalende volgorde: 
Wijfjesvaren, Smalle stekelvaren, Witte klaverzuring, bosbramen. Bosanemoon komt zeer frequent 
voor, maar slechts met een karakteristieke bedekking kleiner dan 1%. De soorten met de grootste 
bedekking, zijn Wijfjesvaren, stekelvarens, Witte klaverzuring en Zachte witbol. Door deze combinatie 
van soorten kan de kernvlakte fytosociologisch omgeschreven worden als een Milio-Fagetum 
(Noirfalise 1984). Een aantal weinig algemene tot zeldzame soorten die in de kernvlakte van 
Everzwijnbad werden waargenomen, zijn: Eenbloemig parelgras, Bleke zegge en Bleke bermzegge. 
Vooral de vondst van deze laatste is opmerkelijk: het is volgens Lambinon et al. (1998) een zeer 
zeldzame soort van zomen op kalkrijke bodem. 
De totale bedekkingen van de afzonderlijke vegetatielagen werd eveneens geschat en staan 
onderaan tabel 4.5. De bedekking van de boomlaag werd geschat op 74%, die van de struiklaag op 
29%. De kruidlaag is matig productief, met een geschatte bedekking van 29%. De moslaag is slechts 
marginaal aanwezig, met een totale geschatte bedekking van minder dan 1%. 

4.6.2 Ruimtelijke patronen 

Figuur 4.11 geeft de geschatte bedekking weer van de struiklaag en de boomlaag. Daaruit kan 
afgeleid worden dat in het noordwesten en het zuidoosten van de kernvlakte enkele ‘donkere plekken’ 
aanwezig zijn, terwijl centraal aan de westkant duidelijk een open plek kan onderscheiden worden. 
Deze schattingen kunnen vergeleken worden met de kaart van de kroonopeningen, berekend op 
basis van de fish-eye foto’s op de rasterpunten (figuur 4.13). 
 

Boomlaag Struiklaag Overscherming (%) 

  

 

Figuur 4.11: Geschatte bedekking van de boom- en de struiklaag in de 10 m x 10 m proefvlakken van de kernvlakte in 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 4.11: Estimated cover of the tree and shrub layers in the 10 m x 10 m sample plots in the core area of forest reserve 
Everzwijnbad 

 
Enkele soorten uit de kruidlaag vertonen een verspreiding die gerelateerd is aan de overscherming 
door bomen en struiken. Vergelijking van de overscherming van bomen en struiken (figuur 4.11) en 
de kaart van de kroonopeningen (figuur 4.13) met de verspreidingskaartjes van kruidsoorten in figuur 
4.12 toont aan dat hogere bedekkingen van Zachte witbol en Bosgierstgras vooral terug te vinden zijn 
op enkele lichtrijke plaatsen in de kernvlakte. 
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Figuur 4.12: Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de 10 m x 10 m proefvlakken van de 
kernvlakte in bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 4.12: Cover of some characteristic herbaceous plant species in the 10 m x 10 m sample plots in the core area of 
forest reserve Everzwijnbad 
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Globaal blijkt de kernvlakte van Everzwijnbad vrij homogeen te zijn. Er is geen duidelijke, sterke 
gradiënt aanwezig in de vegetatie. Soorten als Bosanemoon en bosbramen komen gelijkmatig over 
de gehele kernvlakte voor. Niettemin werd Eenbes, een indicator van kalkrijke bodems, enkel 
gevonden in het noordelijke deel, terwijl Lelietje-van-dalen en Witte klaverzuring, twee zuurtolerante 
soorten, een tegengesteld verspreidingspatroon vertonen. Mogelijk zijn er subtiele verschillen in 
bodemzuurtgeraad, die deze verspreidingspatronen kunnent verklaren. De resultaten van de 
bodemanalyses zullen in het bodemrapport besproken worden. 

4.7 Fish-eye foto’s 

De lichtkaart gebaseerd op de fish-eye foto’s geeft aan dat het noordelijke derde deel van de 
kernvlakte donderder is dan het zuidelijke tweederde deel. Vergelijking met de stamvoetenkaart 
suggereert dat verjonging van Gewone esdoorn en een dichte struiklaag van Hazelaar, een mogelijke 
verklaring zijn voor de sterke overscherming in het noorden (vergelijk figuren 4.13 en 4.1). 

 
Figuur 4.13: Kroonopeningen (%) in de kernvlakte van bosreservaat Everzwijnbad, op basis van een ruimtelijke interpolatie 
(kriging) van waarden bepaald met fish-eye opnamen. 

Figure 4.13: Canopy gaps (%) in the core area of forest reserve Everzwijnbad, based on a kriging of visible sky values 
determined by fish eye photographs 
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Het verband met de geschatte overscherming van de boom- en struiklaag is niet zo duidelijk (vergelijk 
figuren 4.13 en 4.11). De sterke overscherming in het noorden is ook op figuur 4.11 terug te vinden, 
maar de variatie elders in de kernvlakte is minder gelijklopend. Mogelijke bronnen van fouten of 
onnauwkeurigheid zijn: 1) schattingen van overscherming zijn niet eenvoudig, vooral de interne 
bedekking is moeilijk te schatten 2) de fish-eye opnamen geven slechts een zeer lokaal beeld en 
worden sterk beïnvloed door de nabijheid van struiken en jonge bomen. Om de methodiek te 
optimaliseren is verder onderzoek nodig naar de noodzakelijke densiteit voor fish-eye opnamen in de 
kernvlakte.  
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5 Resultaten voor de steekproefcirkels 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de globale resultaten op basis van de opmetingen op de rasterpunten 
beschreven. In bosreservaat Everzwijnbad werden in totaal 46 rasterpunten buiten de kernvlakte 
uitgezet. De op de rasterpunten verzamelde gegevens, werden samengebracht in fiches, die zich in 
bijlage 3 van dit rapport bevinden. Op deze fiches staat de positie van de gemeten bomen en struiken 
in de steekproefcirkels weergegeven, met voor elke soort een uniek symbool. De kleuren geven aan 
of het gaat om levende of dode bomen/struiken en in dat laatste geval wordt ook het afbraakstadium 
door een kleurcode weergegeven. De fiche geeft eveneens de vegetatie van het 16 m x 16 m 
proefvlak weer en de fish-eye foto die centraal genomen werd. 
De resultaten die hierna gepresenteerd worden, geven een beeld van het gehele bosreservaat. Het is 
echter belangrijk te beseffen dat de gegevens van de cirkels een steekproef zijn, die ongeveer 20% 
van de totale oppervlakte van het bosreservaat vertegenwoordigt. Die kan voor zeldzame elementen 
onvoldoende zijn om een correct beeld te krijgen (zie hoofdstuk 6). 

5.2 Levende bomen en struiken 

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen in bosreservaat Everzwijnbad, berekend op 
basis van de 46 steekproefcirkels, worden weergegeven in tabel 5.1. Totale levende stamtal, 
grondvlak en volume bedragen respectievelijk 737 per ha, 31,7 m2/ha, 462,8 m3/ha. 
Uit de vergelijking met tabel 4.1 volgt dat het levende stamtal, grondvlak en volume in de kernvlakte 
lager zijn dan in het globale bosreservaat. 
 
Tabel 5.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de steekproefcirkels van bosreservaat 
Everzwijnbad. 

Table 5.1: Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the circular plots of forest reserve Everzwijnbad, 
specified for each tree species. 

 

SOORT Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
ZOMEREIK Quercus robur+petraea 227,7 17,99 287,9
BEUK Fagus sylvatica 128,1 6,14 98,0
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 211,2 4,61 46,8
GEWONE ES Fraxinus excelsior 0,9 0,31 5,8
POPULIER SPEC Populus cv. 0,6 0,38 5,7
GRAUWE ABEEL Populus canescens 0,6 0,25 3,6
BOSKERS Prunus avium 23,3 0,38 3,6
JAPANSE LORK Larix kaempferi 0,6 0,26 3,6
RUWE BERK Betula pendula 4,3 0,20 2,4
HAAGBEUK Carpinus betulus 24,8 0,23 1,9
HAZELAAR Corylus avellana 95,7 0,70 1,6
AM. VOGELKERS Prunus serotina 7,7 0,11 0,6
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 2,6 0,07 0,6
LIJSTERBES Sorbus aucuparia 2,6 0,05 0,6
PAARDEKASTANJE Aesculus hippocastanum 0,2 0,03 0,3
SPORK Frangula alnus 3,4 0,01 0,0
HULST Ilex aquilinum 2,6 0,01 0,0
Totaal Total 737 31,7 462,8
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De aandelen van de soorten in het levende stamtal worden weergegeven door figuur 5.1. Gewone 
esdoorn en inlandse eiken zijn de talrijkste soorten, elk met een aandeel tussen 25 en 30% in het 
totale stamtal. Ook Beuk en Hazelaar hebben een belangrijk aandeel, van respectievelijk ongeveer 
15% en 12%. De overige soorten komen slechts marginaal voor (minder dan 5%). 

Levend stamtal
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Figuur 5.1: Verdeling van stamtal van de levende bomen (737 per ha) over de boomsoorten in de steekproefcirkels van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 5.1: Stem number of the living trees (totalling 737 per ha), subdivided for the most important woody species, in the circular 
plots area of forest reserve Everzwijnbad 

De aandelen van de soorten in het levende grondvlak en het levende volume, worden respectievelijk 
weergegeven door de figuren 5.2 en 5.3. De aandelen van inlandse eiken in het grondvlak (57%) en 
levend volume (62%) zijn groter dan in het stamtal. Dit betekent dat de individuen van deze soort 
relatief groot zijn. Bij Gewone esdoorn en Hazelaar wordt het omgekeerde waargenomen. Beuk 
neemt een aandeel in van 15-20% van het stamtal, grondvlak en volume. Dit wijst erop dat de 
individuen van deze soort gemiddelde dimensies hebben. De overige soorten nemen slechts een 
marginaal deel (< 5%) in van het levende grondvlak en volume. 
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Figuur 5.2: Verdeling van het grondvlak van de levende bomen (31,7 m2/ha) over de boomsoorten in de steekproefcirkels van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 5.2: Basal area of the living trees (totalling 31,7 m3/ha) , subdivided for the most important woody species, in the circular 
plots of forest reserve Everzwijnbad 
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Figuur 5.3: Verdeling van het volume van levende bomen (462,8 m3/ha) over de boomsoorten in de cirkelplots van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 5.3: Volume of the living trees (totalling 462,8 m3/ha), subdivided for the most important woody species, in the circular plots 
of forest reserve Everzwijnbad 

 
De globale diameterverdeling en de diameterverdeling van de belangrijkste boomsoorten, worden 
weergegeven door figuren 5.4 en 5.5. De globale diameterverdeling, met de aandelen van de 
belangrijkste soorten, toont een asymptotisch dalend verloop (figuur 5.4).  
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Figuur 5.4: Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de kernvlakte van Everzwijnbad, opgedeeld in 
kleine bomen en struiken met DBH<40 cm (links) en grote bomen met DBH van tenminste 40 cm. De kleurencodes voor de 
soorten worden verklaard bij figuren 4.1, 4.2 en 4.3. 

Figuur 5.4: Overal DBH distribution of living trees in the core area of Everzwijnbad (number of trees  per ha), subdivided into small 
trees and shrubs (DBH < 40 cm) and large trees (DBH of at least 40 cm). Color legend for species is explained in figures 4.1, 4.2 
and 4.3. 
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Dit verloop is echter gedeeltelijk het gevolg van de aanwezigheid van struiksoorten, zoals Hazelaar of 
kleine bomen, zoals Haagbeuk, in de databank. We kijken daarom beter naar de diameterverdelingen 
van de individuele soorten, om de evolutie in soortensamenstelling van het bos correct in te schatten 
(zie figuur 5.5). De dikste bomen, zijn inlandse eiken en Beuken die zich  bevinden zich in de 
diameterklassen >100 cm. Af en toe werden ook dikke individuen van Grauwe abeel, cultuurpopulier, 
lork, Gewone es, Boskers en gewone esdoorn waargenomen.  
Het diameterverloop van inlandse eik geeft tenminste drie generaties weer. Verjonging van deze soort 
is relatief schaars. De diameterverdeling van Gewone esdoorn geeft een heel ander beeld, namelijk 
dat van een populatie in opbouw met een groot aantal, relatief kleine individuen en een beperkt aantal 
dikkere bomen. De dikste bomen van deze soorten bereiken niettemin een diameter tussen 70 en 80 
cm. Ook Beuk komt frequent voor in de kleinere diameterklassen, wat wijst op een vitale en 
verjongende populatie. 
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Figuur 5.5: Globale diameterverdeling en diameterverdeling per soort van de levende bomen in de steekproefcirkels van 
Everzwijnbad (per ha) 

Figuur 5.5: Overal DBH distribution and DBH distribution of individual species of living trees in the circular plots of Everzwijnbad (per 
ha) 
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5.3 Dood hout 

Het aantal dode bomen en hun grondvlak en volume, verdeeld over de liggende en staande fracties, 
worden weergegeven door tabel 5.2. De aandelen van de verschillende soorten over het dode 
stamtal, grondvlak en volume worden weergegeven door figuur 5.6. De verschillen in aandelen tussen 
het dode grondvlak en volume zijn het gevolg van de gehanteerde methodiek: het grondvlak wordt 
enkel berekend voor min of meer intacte individuen, waarvoor een DBH gemeten werd. De diameter 
van dood hout fragmenten wordt niet in rekening gebracht. Het dode stamtal en grondvlak hebben 
dus vooral betrekking op recent afgestorven bomen, waarvan het volume met de tarieven berekend 
kan worden. 
Het totale dood-houtvolume in de steekproefcirkels van Everzwijnbad bedroeg 5,8 m3/ha, waarvan 3,9 
m3/ha behoorde tot de staande fractie en 1,9 m3/ha tot de liggende fractie. Dit komt neer op een 
verhouding van 66% staand versus 33% liggend. De meeste dode bomen, zijn inlandse eiken en 
Gewone esdoorns. Naar grondvlak en volume, hebben inlandse eiken veruit het belangrijkste aandeel 
(respectievelijk ongeveer 40-60%). Dode esdoorns komen weliswaar frequent voor, maar dit zijn 
doorgaans slechts kleine individuen, waardoor hun aandeel in het totale volume beperkt is tot iets 
meer dan 5%. Een deel van de fragmenten, met een volume van 1 m3/ha, kon niet op soort gebracht 
worden. Door het lage totale volume dood hout, is dit echter een aanzienlijk aandeel. 
 
Tabel 5.2: Aantal (N), grondvlak (G) en volume van staande (Vs) en liggende (Vl) dode bomen in de steekproefcirkels van 
bosreservaat Everzwijnbad. 

Tabel 5.2: Stem number (N), basal area (G) and volume of standing (Vs) and lying (Vl) dead trees in the circular plots of forest 
reserve Everzwijnbad. 

 

SOORT Species N
(perha)

G
(m2/ha)

Vs
(m3/ha)

Vl 
(m3/ha) 

V
(m3/ha)

INL. EIK Quercus robur+petraea 8,1 0,40 2,4 1,0 3,4
AMERIKAANSE EIK Quercus rubra 0,9 0,02 0,2 0,2 0,4
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 4,1 0,13 0,1 0,2 0,3
BEUK Fagus sylvatica 1,9 0,07 0,3 0,0 0,3
GRAUWE ABEEL Populus canescens 0,0 0,00 0,0 0,2 0,2
LIJSTERBES Sorbus aucuparia 0,9 0,02 <0,1 <0,1 0,1
BOSKERS Prunus avium 0,4 0,01 0,0 0,1 0,1
RUWE BERK Betula pendula 0,2 0,01 <0,1 <0,1 <0,1
HAZELAAR Corylus avellana 0,6 0,01 <0,1 <0,1 <0,1
HAAGBEUK Carpinus betulus 0,2 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1
AM. VOGELKERS Prunus serotina 0,2 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1
GEWONE ES Fraxinus excelsior <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1
GEWONE VLIER Sambucus nigra <0,1 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1
ONBEKEND Unknown 2,6 0,30 0,8 0,1 1,0
Totaal Total 20 1,0 3,9 1,9 5,8

 
Op basis van de volinventarisatie van zwaar dood hout wordt de waarde voor de necromassa 
gecorrigeerd tot 9,4 m3/ha. De wijze waarop deze waarde bekomen werd, wordt verder toegelicht in 
hoofdstuk 6.1. 
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Figuur 5.6: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de cirkelplots van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Figure 5.6: Stem number, basal area and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the 
circular plots of forest reserve Everzwijnbad 
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De globale diameterverdeling van dode individuen en de diameterverdelingen van de soorten met het 
belangrijkste aandeel in het aantal dode bomen, worden geïllusteerd in figuur 5.7. De globale 
diameterverdeling is asymptotisch dalend: een groot aantal kleine individuen versus een klein aantal 
grote. De diameterverdeling van de dode bomen stemt dus overeen met die van de levende bomen. 
De dikste dode bomen bevinden zich in de diameterklassen van 65-90 cm. Dikke dode bomen zijn 
echter zeldzaam in Everzwijnbad (zie verder hoofdstuk 6). De individuen van Gewone esdoorn zijn 
relatief klein, maar wel talrijk. Dit is een sterk verjongende soort en allicht heeft de interne 
concurrentie voor een natuurlijke stamtalreductie in de populatie van deze soort geleid. 
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Figuur 5.7: Globale diameterverdeling en diameterverdeling per soort (bomen per ha) van de dode bomen in de steekproefcirkels 
van Everzwijnbad 

Figuur 5.7: Overal DBH distribution and DBH distribution of individual species (number of trees per ha) of dead trees in the circular 
plots of Everzwijnbad 

 
Figuur 5.8 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 
afbraakklassen. De klasse 2 met oppervlakkig verteerd hout is sterk vertegenwoordigd, het schaarse 
dood hout in Everzwijnbad is dus hoofdzakelijk van recente oorsprong.  
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Figuur 5.8: Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in de steekproefcirkels (m3/ha), over de 6 afbraakklassen 

Figure 5.8: Distribution of lying and standing dead wood volume in the circular plots (m3/ha), over 6 decay stages 

 

5.4 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa en bedraagt globaal voor Everzwijnbad 473 m3/ha. Vergeleken met de overige reeds 
gemonitorde bossen is dit een gemiddelde waarde voor de TBB, ondanks de dikke bomen in 
Everzwijnbad (tabel 5.3 en figuur 5.8). De waarden van Everzwijnbad zijn vergelijkbaar die in andere 
door Beuken en eiken gedomineerde bossen (Wijnendale, Rodebos) werden gemeten, met 
uitzondering van Kersselaerspleyn (Zoniënwoud). 
 
Tabel 5.3: Vergelijking van het levende volume (Vl), necromassa (Vd), de totale bovengrondse biomassa (TBB) en de 
verhouding van de necromassa tot de TBB in de reeds onderzochte bossen van het monitoringnetwerk, vooraf gegaan door het  
aantal jaren van nulbeheer.. 

Table 5.3: Comparison of living volume (Vl), necromass (Vd), total aboveground biomass (TTB) and the ratio of necromass to total 
aboveground biomass in the forests of the monitoring network (Vd/TTB), preceeded by the time (# jaar) since the forest 
management has ceased. 

Reservaat  # jaar Vl Vd TBB Vd/TTB
Kersselaerspleyn – kernvlakte 17 794 139 923 14,8%
Kersselaerspleyn – steekproefcirkels 8 602 24 626 3,8%
Hannecartbos – transect 11 126 49 175 30,0%
Rodebos – transect +12 398 28 426 6,6%
Rodebos – kernvlakte 12 422 8 430 1,9%
Walenbos – mesotroof transect 15-20 321 41 362 11,4%
Walenbos – oligotroof transect 15-20 200 43 243 17,7%
Walenbos – kernvlakte 15-20 335 105 439 23,9%
Wijnendale – kernvlakte 19* 392 33 425 7,8%
Wijnendale – steekproefcirkels 10-19* 384 44 429 10,4%
Everzwijnbad – kernvlakte 8 427,0 13,4 440 3,0%
Everzwijnbad – steekproefcirkels+BE 8 462,8 9,7 473 2,0%

*In Wijnendale was het bosbouwkundig beheer tussen 1984 en 1993 beperkt tot het verwijderen van een aantal windworpen, 
daarna werd een absoluut nulbeheer van kracht. 
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In de steekproefcirkels van Everzwijnbad komt slechts 1,2 % van de TBB voor rekening van het dode 
volume. In de kernvlakte is de TBB wat lager (440 m3/ha) dan in de steekproefcirkels (469 m3/ha), 
maar het aandeel van de necromassa is wat hoger (3,0%). Op basis van de kartering van bijzondere 
elementen (zie hoofdstuk 6), kan het cijfer van de globale necromassa aangepast worden tot bijna 10 
m3/ha, wat neerkomt op een aandeel van 2,0% van de TBB.  Dergelijke lage waarden werden 
eveneens genoteerd in het Vlaams natuurreservaat Rodebos. 
Uit de vergelijking met bosreservaat Kersselaerspleyn, dat reeds een necromassa en een TBB heeft 
die vergeleken kan worden met natuurlijke, langdurig onbeheerde Beukenbossen, blijkt dat 
Everzwijnbad hier nog veraf staat. Nochtans mag verwacht worden dat de standplaats een 
gelijkaardige productiviteit heeft en dat de TBB en de necromassa geleidelijk aan zullen toenemen tot 
een vergelijkbaar niveau van Kersselaerspleyn. 
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Figuur 5.9: Totale bovengrondse biomassa van de onbeheerde bos- en natuurreservaten in het monitoringnetwerk, met 
aanduiding van het levende en dode volume 

Figure 5.9: Total aboveground biomass of unmanaged forests in the monitoring network, with an indication of the living and dead 
volume 

 

5.5 Verjonging van bomen en struiken 

In de steekproefcirkels met straal 2,25 m werd de verjonging van bomen en struiken met een DBH 
kleiner dan 5 cm, geteld in de 46 proefvlakken. Hiertoe werd de verjonging verder onderverdeeld in 
twee hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per soort weergegeven in tabellen 
5.4 en 5.5. 
Tabel 5.4 geeft de frequentie weer van de boom- en struiksoorten in de 46 proefvlakken, terwijl tabel 
5.5 de gemiddelde aantallen per ha geeft. Uit beide tabellen blijkt dat Gewone esdoorn de meest 
talrijk verjongende boomsoort is. Een belangrijk deel van de verjonging kan als gevestigd beschouwd 
worden, aangezien ook verjonging met een hoogte >200 cm frequent waargenomen wordt. Inlandse 
eiken zijn frequent aanwezig in de kleinste hoogteklasse maar kunnen zich niet doorzetten. Beuk 
wordt minder frequent waargenomen, maar de verjonging slaagt er wel in door te groeien naar de 
klasse 50-200 cm.We zien dus voor het globale reservaat een gelijkaardige trend als in de kernvlakte. 
De absolute aantallen van de verjonging zijn echter nog hoger. 
Deze opmerkelijke verschillende resultaten tussen de soorten onderling sluiten ook aan bij de 
patronen die de de diameterverdelingen van soorten met een DBH > 5 cm reeds weergaven (zie 
figuur 5.5). 
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Tabel 5.4: Aantal cirkelplots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werden waargenomen, op een totaal van 46 in 
bosreservaat Everzwijnbad 

Table 5.4: Number of observations of regenerating trees and shrubs in the circular plots of forest reserve Everzwijnbad, on a total 
of 46 plots  

Soort Species Hoogteklassen (cm) 
  0-50 50-200
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 35 16
Haagbeuk Carpinus betulus 1 0
Tamme kastanje Castanea sativa 1 0
Hazelaar Coryllus avellana 9 7
Beuk Fagus sylvatica 11 9
Spork Frangula alnus 1 0
Gewone es Fraxinus excelsior 1 0
Hulst Ilex aquilinum 0 1
Grauwe abeel Populus canescens 3 0
Boskers Prunus avium 1 0
inl. Eik Quercus robur+petraea 21 0
 
Tabel 5.5: Gemiddeld aantal individuen (per ha) van verjongende zaailingen struik- en boomsoorten in de steekproefcirkels van 
bosreservaat Everzwijnbad 

Table 5.5: Average number of regenerating shrubs and trees (per ha) in the 46 circular plots of forest reserve Everzwijnbad 

 

Soort Species Hoogteklassen (cm) Totaal 
  0-50 50-200  
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 16184 1094 17278 
Haagbeuk Carpinus betulus 14 0 14 
Tamme kastanje Castanea sativa 14 0 14 
Hazelaar Coryllus avellana 137 109 246 
Beuk Fagus sylvatica 260 164 424 
Spork Frangula alnus 68 0 68 
Gewone es Fraxinus excelsior 68 0 68 
Hulst Ilex aquilinum 0 14 14 
Grauwe abeel Populus canescens 55 0 55 
Boskers Prunus avium 68 0 68 
inl. Eik Quercus robur+petraea 1135 0 1135 
Totaal  37068 5330 42398 
 

5.6 Vegetatie 

De verwerkte resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 46 proefvlakken van 16 m x 16 m op 
de rasterpunten, worden weergegeven in tabel 5.6. De tabel geeft de frequentie en de karakteristieke 
bedekking weer van de waargenomen soorten, in dalende volgorde van frequentie. De karakteristieke 
bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort, in de proefvlakken waarin die soort werd 
waargenomen. Lege proefvlakken worden dus niet in rekening gebracht bij deze berekening. 
In totaal werden op een oppervlakte van 1,2 ha 51 soorten waargenomen. Een groot deel van deze 
soorten zijn oud-bosplanten, die wijzen op een langdurige bebossing. De meest frequent 
waargenomen soorten zijn, in dalende volgorde: Brede stekelvaren, Bosgierstgras, Bosanemoon, 
Wijfjesvaren, bosbramen, Witte klaverzuring. De soorten met de grootste bedekking, zijn Witte 
klaverzuring, Gestreepte witbol, Wijfjesvaren en Gele dovenetel. Een aantal in Vlaanderen weinig 
algemene tot zeldzame soorten die in de steekproefcirkels werden waargenomen, zijn: Boswederik, 
Bleke zegge, Eénbloemig parelgras, Bosereprijs, Aardbeiganzerik en Reuzenzwenkgras. 
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Tabel 5.6: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de proefvlakken op de 
rasterpunten. In superscript: het aantal vermeldingen als oud-bosplant in de Europese literatuur (uit Hermy et al.1999). 

Table 5.6: Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer of 46 sample 
plots located on grid points in forest reserve of Everzwijnbad. Species are listed in decreasing order of frequency. In superscript: 
the number of references as ancient woodland species (extracted from Hermy et al. 1999). 

Soort Species # % 
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 43 1,3 
Bosgierstgras Milium effusum8 43 1,2 
Bosanemoon Anemone nemorosa14 42 1,0 
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina3 40 3,3 
bosbraam Rubus fruticosus agg. 38 1,1 
Witte klaverzuring Oxalis acetosella10 37 9,8 
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana1 36 1,6 
Klimop Hedera helix 33 1,3 
Ruige veldbies Luzula pilosa10 33 1,0 
Gestreepte witbol Holcus lanatus 28 6,1 
Gele dovenetel Galeobdolon luteum9 23 4,5 
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum1 23 1,1 
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis10 16 1,0 
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum11 16 1,0 
IJle zegge Carex remota 15 1,0 
Eénbloemig parelgras Melica uniflora9 15 1,9 
Ruwe smele Deschampsia cespitosa 14 1,0 
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas3 11 1,1 
Boszegge Carex sylvatica8 10 1,0 
Grote muur Stellaria holostea6 9 1,2 
Pilzegge Carex pilulifera 7 1,0 
Pitrus Juncus effusus 7 1,0 
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum5 7 3,6 
Groot heksenkruid Circaea lutetiana4 5 1,0 
Boswederik Lysimachia nemorum6 5 1,0 
Dauwbraam Rubus caesius 5 1,0 
Bosereprijs Veronica montana6 5 1,0 
Bleke zegge Carex pallescens2 4 1,0 
Schaduwgras Poa nemoralis1 4 1,0 
Ruw beemdgras Poa trivialis 4 1,0 
Waterpeper Polygonum hydropiper 4 1,0 
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 3 1,0 
Bosveldkers Cardamine flexuosa 3 1,0 
Geel nagelkruid Geum urbanum 3 1,0 
Dalkruid Maianthemum bifolium9 3 1,0 
Drienerfmuur Moehringia trinervia 3 1,0 
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 3 1,0 
Muskuskruid Adoxa mosschatellina4 2 1,0 
Eenbes Paris quadrifolia12 2 1,0 
Dubbelloof Blechnum spicant 1 1,0 
wilgenroosje Epilobium species 1 1,0 
Reuzenzwenkgras Festuca gigantea4 1 1,0 
Hennepnetel Galeopsis sp. 1 1,0 
Grote weegbree Plantago major 1 1,0 
Beemdgras Poa sp. 1 1,0 
Aardbeiganzerik Potentilla sterilis3 1 1,0 
Bosandoorn Stachys sylvatica4 1 1,0 
Grasmuur Stellaria gramineum 1 1,0 
Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus4 1 1,0 
Grote brandnetel Urtica dioica 1 1,0 
Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana 1 1,0 
Bedekking boomlaag  77,2 
Bedekking struiklaag  40,8 
Bedekking kruidlaag  25,8 
Bedekking moslaag  1,2 
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De totale bedekkingen van de afzonderlijke vegetatielagen werden eveneens geschat en staan 
onderaan tabel 5.6. De bedekking van de boomlaag werd geschat op 77%, die van de struiklaag op 
41%, beiden wat hoger dan in de kernvlakte. De kruidlaag is matig productief, met een geschatte 
bedekking van 26%. De moslaag is slechts marginaal aanwezig, met een totale geschatte bedekking 
van 1%. 

5.7 Fish-eye foto’s 

Op basis van de dendrometrische gegevens van de steekproefcirkels en de visible sky gegevens, 
afgeleid van de fish-eye foto’s, werd nagegaan of er verbanden waren tussen het grondvlak en het 
stamtal enerzijds en omvang van de openingen in het kronendak anderzijds. Tussen het stamtal en 
de visible sky werd, na verwijdering van twee outliers, een significant maar zwak lineair dalend 
verband vastgesteld (P = 0,02; R2 = 0,13) (figuur 5.10). 
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Figuur 5.10: Verband tussen stamtal en grondvlak enerzijds en de overscherming berekend op basis van fish-eye foto’s. 

Figure 5.10: Relationschip between stem number (above) and basal area (below) and Visible Sky, determined by fish-eye 
photographs in the circular plots.  
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Dit verband wijst erop dat onder een dichte verjonging, de lichtinval op de bodem gering is, terwijl in 
de oudere bestanden met een geringer stamtal, meer gaten in het kronendak aanwezig zijn. Er werd 
geen significant verband gevonden tussen grondvlak en visible sky en bovendien blijkt de relatie niet 
homoscedastisch te zijn: de variatie is groter bij een hoger grondvlak dat bij een kleiner grondvlak 
(figuur 5.10). Bij een hoog grondvlak,  met oude bomen, kan de sluitingsgraad van het kronendak 
sterk varieren. Bij een laag grondvlak (jonge bestanden) is de sluitingsgraad meestal vrij hoog. 
Waarschijnlijk spelen nog andere bestandskarakteristieken een rol, zoals de dominante boomsoort 
(beuk en esdoorn met een schaduwboomsoortkarakter versus eiken met een lichtboomsoortkarakter) 
en de vertikale gelaagdheid de proefvlakken. De fish-eye opnamen zijn bovendien puntgegevens, op 
één bepaalde hoogte en plaats genomen en als zodanig niet noodzakelijk representatief voor het 
gehele proefvlak.  
 

 
Figuur 5.11: Procentuele overscherming (Visible sky, links) in vergelijking tot de aanwezigheid van Beuken Gewone esdoorns 
en inlandse eiken (rechts) in de steekrproefcirkels van Everzwijnbad 

Figure 5.11: Visible sky (left) in relation to the presence of beech, maple and oaks (right) in the circular plots of forest reserve 
Everzwijnbad  

 
De ruimtelijke variatie in overscherming wordt geïllustreerd door figuur 5.11. De overscherming van 
de plots in het noordwesten is geringer dan van deze in het zuidoosten. Dit kan min of meer 
gerelateerd worden aan de aanwezigheid van Beuken in het zuidoosten, versus oude overstaanders 
van Zomer- en Wintereik in het noordwesten van het bosreservaat. De verjonging van Gewone 
esdoorn is een bijkomende bron van variatie: de invloed van jonge esdoorns is lokaal, maar indien ze 
in het centrum van de cirkelplot voorkomen, zorgen ze voor een sterke overscherming.  
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6 Waarnemingen in het gehele bosreservaat 

6.1 Bijzondere elementen 

6.1.1 Dikke bomen 

Met als ondergrens een DBH van 95 cm werden 80 dikke bomen gekarteerd (2,9 per ha). 36 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 (tabel 6.1). De positie van de gekarteerde dikke bomen wordt weergegeven 
door figuur 6.1. De posities van de bomen werden manueel ingetekend op een topokaart. Dikke 
Beuken bevinden zich voornamelijk in de zuidoosthoek, dikke eiken in het noordwesten. 
 
Tabel 6.1: Aantal, densiteit en soort van levende dikke bomen in het bosreservaat CRX (volledige inventarisatie) 

Table 6.1: Number, density and species of large living trees in forest reserve CRX (full inventory) 

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 6.1: Positie en soort van dikke bomen (DBH > 95 cm) in bosreservaat Everzwijnbad (uit: Govaere & 
Vandekerkhove 2005) 

Figure 6.1: Position and species of large trees (DBH > 95 cm) in Everzwijnbad (Govaere & Vandekerkhove 2005) 
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Gezien de uitzonderlijke waarde van dikke bomen, zowel voor de bosontwikkeling als voor de 
natuurwaarde van dit bosreservaat leek het ons zinvol om na te gaan in hoeverre steekproefcirkels 
een correct beeld geven van de aantallen: hoeveel dergelijke dikke bomen staan er nu effectief in het 
bosreservaat?  
Een extrapolatie van de steekproefcirkels, die ongeveer 20% van de totale oppervlakte beslaan, naar 
de volledige oppervlakte resulteert in 114 bomen. De inventarisatie van bijzondere elementen 
registreerde 80 dikke bomen in het volledige reservaat (tabel 6.1). 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. 
 

6.1.2 Zwaar dood hout  

6.1.2.1 Inventarisatie  

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 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. Sporadisch werd ook zwaar 
dood hout van lork en van Haagbeuk gevonden. 
 
Tabel 6.2: Aantal en soort van zwaar dood hout (diameter > 30 cm) in het bosreservaat CRX (volledige inventarisatie) 

Table 6.2: Number and species of large dead wood fragments (diameter > 30 cm) in forest reserve CRX (full inventory) 

Soort Liggend Staand Hangend Onbepaald Totaal
Inl. Eiken 23 15 2 2 42
Beuk 6 5 0 0 11
Gewone esdoorn 4 6 0 1 10
Abeel 3 1 0 0 4
Amerikaanse eik 2 3 0 0 5
Haagbeuk 1 1 0 0 2
Lork 1 0 0 0 1
Onbepaald 2 0 0 0 2
Totaal 42 31 2 3 78

 
Figuur 6.2 geeft de posities weer van het staande en liggende zware dode hout.  



 73

Figuur 6.2: Staand (links) en liggend (rechts) dood hout met een diameter van tenminste 30 cm in bosreservaat Everzwijnbad 
(volledige inventarisatie) 

Figuur 6.2: Standing (left) and lying (right) dead wood with a diameter larger than 30 cm in forest reserve Everzwijnbad (full 
inventory) 

 

6.1.2.2 Volumeberekening 

Voor de dode bomen met diameter > 40 cm werden ook volumeberekeningen uitgevoerd, met de 
bedoeling deze resultaten te toetsen aan de resultaten uit de 46 cirkelplots van de systematische 
steekproef. 
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 7.5 m³/ha dood 
hout met een diameter groter dan 40 cm in bosreservaat Everzwijnbad aanwezig zijn (tabel 6.3). 
 
Tabel 6.3: Dood hout volumes (m3) in bosreservaat Everzwijnbad van bomen en fragmenten met een diameter > 40 cm, 
verdeeld over de liggende en staande fracties. De gegevens zijn het resultaat van een gebiedsdekkende inventarisatie.  

Table 6.3: Dead wood volume in forest reserve Everzwijnbad, subdivided for stem and crown fractions, and standing and lying 
fractions. The results originate from a full inventory. 

VOLUME DOOD HOUT Stam Kroon Totaal
Staand (21) 104,9 37,7 142,6
Liggend of hangend (19) 53,4 8,8 62,3
Totaal 158,3 46,5 204,8
Totaal 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 (TBB). 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. 
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Tabel 6.4: Staand, liggend en totaal dood hout volume (m3) in bosreservaat Everzwijnbad, verdeeld de fracties met diameter < 
40 cm en > 40 cm.  De resultaten zijn gebaseerd op de gegevens van de steekproefcirkels (20% van de oppervlakte) 

Table 6.4: Standing, lying and total dead wood volume in forest reserve Everzwijnbad, subdivided into two diameter fractions. 
Results originate from the systematic sampling in circular plots, with a total surface area amounting to 20% of the total area of the 
forest reserve. 

DBH-klasse (cm) Staand Liggend Totaal
< 40 0,4 1,6 2,0
> 40 3,5 0,4 3,8
Totaal 3,9 2,0 5,8

 
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. 

6.1.2.3 Besluiten 

Uit de vergelijking van de gegevens van de steekproefcirkels met de inventarisatie van de bijzondere 
elementen (dikke bomen en zwaar dood hout) in het volledige reservaat 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. Voor bosreservaten als Kersselaerspleyn in het Zoniënwoud of 
de oerbosrelicten in centraal Europa zijn de steekproefgegevens ook betrouwbaar voor zwaar dood 
hout: daar is deze fractie frequenter aanwezig en speelt toeval geen rol van betekenis meer. 
Om een betrouwbare schatting van de effectieve hoeveelheden dood hout in ‘jonge’ reservaten 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. Tabel 6.5 geeft de synthese weer voor 
bosreservaat Everzwijnbad.  
 
Tabel 6.5: Staand, liggend en totaal dood hout volume (m3) in bosreservaat Everzwijnbad, verdeeld de fracties met diameter < 
40 cm en > 40 cm.   

Table 6.5: Standing, lying and total dead wood volume in forest reserve Everzwijnbad, subdivided into two diameter fractions 

Diameterklasse (cm) Oorsprong Staand Liggend Totaal 
< 40 Steekproef 20% 0,4 1,6 2,0 
> 40 Volinventarisatie 5,2 2,2 7,4 
Totaal Synthese 5,6 3,8 9,4 

 

6.1.3 Overige elementen 

De overige bijzondere elementen die in Everzwijnbad werden gekarteerd, zijn vrij beperkt: het gaat 
om groeiplaatsen van Eénbloemig parelgras, Mispel en een dikke Sporkehout (figuur 6.3). 
Eénbloemig parelgras (Melica uniflora) is in Vlaanderen vrij 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. 
 



 75

 
Figuur 6.3: Positie van bijzondere soorten kruiden en struiken in bosreservaat Everzwijnbad, het resultaat van een 
volinventarisatie (uit: Govaere & Vandekerkhove 2005) 

Figure 6.3: Position of rare herb and shrub species in forest reserve Everzwijnbad, as a result of a full inventory (extracted 
from Govaere & Vandekerkhove 2005) 

 
Andere bijzondere soorten die in het reservaat voorkomen zijn o.a. Eenbes (Paris quadrifolia), 
Boswederik (Lysimachia nemorum) en Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis). Opmerkelijk is ook de 
waarneming van een kleine populatie Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) in 2003, dichtbij de 
Jamaicadreef. 
Een compilatielijst van alle waargenomen soorten in het reservaat is weergegeven in bijlage 2. Deze 
bevat 84 soorten en illustreert vrij goed dat de kruidlaag van het reservaat zeer volledig is voor de 
beschreven bostypes. 

6.2 Luchtfoto’s 

Figuur 6.4 geeft de middenschalige orthofoto weer van het bosreservaat Everzwijnbad. De foto werd 
gevlogen in 2002, op een schaal van 1/12.000. De digitale beelden hebben een pixelgrootte van 
25cm. De perimeter van het bosreservaat, de steekproefcirkels en de kernvlakte werden in functie 
van de interpretatie op de luchtfoto gelegd. Voor een afbakening van individuele boomkruinen is de 
resolutie niet voldoende hoog, maar de beelden geven de ruimtelijke variatie in bosstructuur goed 
weer. 
De luchtfoto laat goed toe een onderscheid te maken tussen de zones met een homogene structuur, 
veelal vrij jonge Beukenbestanden in het zuidoosten, en de ongelijkjarige bestanden met oude 
eikenoverstaanders in het noordwesten (vergelijk met figuur 2.10). 
De lichte vlekken geven grote Grauwe abelen weer, die door hun lichte schors op dunne takken en 
twijgen goed opvallen. 
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Figuur 6.4: Orthofoto van Everzwijnbad (2002; © OC-GIS-Vlaanderen) 

Figure 6.4: Aerial photograph of forest reserve Everzwijnbad (2002; © OC-GIS-Vlaanderen) 
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7 Conclusies 

Everzwijnbad is een 27,5 ha groot bosreservaat in het lemige zuidwestelijke kwadrant van 
Meerdaalwoud. Ongeveer 2/3 van het bosreservaat bestaat uit oude eikenbestanden, relicten van het 
vroegere middelhoutbos met inlandse eiken als overstaanders. De rest van het bosreservaat bestaat 
uit Beukenbestanden van uiteenlopende ouderdom en verjongingsgroepen van eiken. Het globale 
volume van het bosreservaat is vrij hoog naar Vlaamse normen (463 m3 per ha), maar toch een flink 
eind onder de waarden tussen 600 en  800 m3 per ha die gemeten werden in Kersselaerspleyn 
(Zoniënwoud), een bosreservaat dat eveneens op een leembodem gelegen is. Er mag verwacht 
worden dat het levende volume van Everzwijnbad geleidelijk aan verder zal toenemen, naarmate 
schaduwboomsoorten (Beuken en Gewone esdoorns) de inlandse eiken zullen vervangen als 
dominante boomsoort. 
 

 
Figuur 7.1: Het verleden en de toekomst van Everzwijnbad in één beeld? Een oude eikenoverstaander wordt omringd door 
verjonging van Gewone esdoorn (in het verleden gekapt en daardoor meerstammig) 

Figure 7.1: Present and future in one image? An old oak standard is suttounded by regeneration of Acer pseudoplatanus 
(coppiced in the past) 
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De aanwijzingen voor een dergelijk proces zijn in Everzwijnbad bijzonder sterk aanwezig: de 
(natuurlijke!) verjonging van Gewone esdoorn in het eikenhooghout is overvloedig. Dikke esdoorns 
worden reeds frequent waargenomen en op heel wat plaatsen werd vastgesteld dat de esdoorns in 
de kruinen van de oude eikenoverstaanders groeien. De verjonging van inlandse eiken slaagt er niet 
in zich te handhaven. Dit bevestigt dat Zomer- en Wintereik overwegend het karakter van 
lichtboomsoorten hebben, terwijl Gewone esdoorn meer schaduwtolerant is. In de Beukenbestanden 
(schaduwboomsoort) is verjonging, ook die van gewone esdoorn, vrij schaars. 
Na 8 jaar nulbeheer bedraagt het volume dood hout bijna 10 m3 per ha. Dit is een lage waarde, ver 
beneden de waarde die werd gemeten in het oude reservaat van Kersselaerspleyn (ongeveer 130 m3 
per ha). Dit onderstreept dat Everzwijnbad nog een hele weg af te leggen heeft. De necromassa van 
Everzwijnbad is voor 75% afkomstig van bomen met een DBH van tenminste 40 cm, wat de betekenis 
van zwaar dood hout onderstreept. Verwacht mag worden dat de necromassa ook geleidelijk aan zal 
toenemen, als gevolg van sterfte van eiken door ouderdom en door competitie met Gewone esdoorn 
en als gevolg van sterfte van jonge beuken en esdoorns door een natuurlijke stamtalvermindering. 
Aangezien de eiken van Everzwijnbad hun fysiologische leeftijdsgrens nog niet bereikt hebben en 
aangezien verdringing door Gewone esdoorn een geleidelijk proces is, wordt geen abrupte toename 
van de necromassa verwacht in de eerstvolgende jaren.  
Beide prognoses, namelijk de simultane toename van de levende en dode biomassa, impliceren dat 
de totale bovengrondse biomassa duidelijk zal toenemen. Het echter op dit ogenblik niet te 
voorspellen op welk niveau zich een dynamisch evenwicht zal instellen in de levende en dode 
biomassa. 
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8 Samenvatting 

Bosreservaat Everzwijnbad (27,5 ha) ligt in het westelijke deel van Meerdaalwoud, een groot oud 
boscomplex ten zuiden van Leuven. Het bosreservaat ligt voornamelijk op een leemplateau, met 
lokaal op geringe diepte een zandig substraat. Het bosreservaat bestaat uit voormalige 
middelhoutbestanden, met inlandse eiken als belangrijkste overstaanders, verjongingsgroepen van 
beuk en eik en oudere Beukenbestanden. Het bosreservaat kent een nulbeheer sinds 1995 en werd 
in het kader van het monitoringproject geïnventariseerd in 2003. Deze inventarisatie volgde de 
standaardmethodiek, wat neerkwam op een kernvlakte van 0,98 ha en 46 steekproefcirkels, 
evenwijdig aan de Nethense Baan (min of meer N-Z georiënteerd). De kernvlakte werd uitgezet in het 
noordwestelijke deel, dat gekenmerkt wordt door zware inlandse eiken, getuigen van het voormalig 
middelhoutbeheer. 
Globale stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen op basis van de gegevens van de 
steekproefcirkels, werden respectievelijk begroot op 737 bomen per ha, 31,7 m2 per ha en 462,8 m3 
per ha. De waarden van stamtal en grondvlak zijn vergelijkbaar met andere, door eiken en Beuken 
gedomineerde bossen in het monitoringnetwerk, met uitzondering van Kersselaerspleyn 
(Zoniënwoud) waar een zeer hoog levend volume opgemeten werd. Het stamtal is in Everzwijnbad 
aan de hoge kant, door de hoge dichtheden van jonge esdoorns en door de aanwezigheid van enkele 
verjongingsgroepen (voornamelijk eiken). 
Inlandse eiken (Zomereik en Wintereik), Gewone esdoorn en Beuk zijn de belangrijkte boomsoorten 
in Everzwijnbad. Globaal hebben eiken het grootste aandeel in het stamtal, grondvlak en volume. 
Gewone esdoorns zijn bijna even talrijk als eiken, maar door hun geringe dimensies hebben ze een 
veel kleiner aandeel in het levend grondvlak en volume. Beuken zijn globaal half zo talrijk als eiken en 
hun volume bedraagt ongeveer 30% van het volume van inlandse eiken. Beide boomsoorten komen 
in hoofdzaak ruimtelijk gescheiden van elkaar voor: in het zuidoosten van het bosreservaat bevindt 
zich een door Beuken gedomineerde zone, elders zijn eiken de dominante soorten. Eiken en Gewone 
esdoorns komen wel gemengd voor, waarbij de bovenetage grotendeels uit eiken bestaat en de 
onderetage gedomineerd wordt door Gewone esdoorns. Dit is ook het geval in de kernvlakte. De 
middenschalige orthofoto van het bosreservaat geeft deze ruimtelijke variatie van de bosstructuur 
goed weer. 
De overscherming, afgeleid van fish-eye foto’s op het centrale punt van de steekproefcirkels, is 
globaal groter in de zone die door Beuken gedomineerd wordt. In de zone met oude overstaanders 
van eiken, is ze sterk afhankelijk van de densiteit van verjonging van Gewone esdoorn. 
In het gehele bosreservaat werden 36 dikke bomen met een DBH van tenminste 100 cm geteld, 
waarvan 24 inlandse eiken en 12 Beuken. Dit komt neer op een densiteit van 1,2 per ha. Dit is in 
Vlaanderen een uitzonderlijk gegeven. De gegevens van de steekproefcirkels gaven een 
overschatting van het aantal dikke bomen, wat aantoont dat voor dergelijke relatief zeldzame 
elementen de steekproefcirkels geen accuraat beeld geven.  
De globale necromassa is in Everzwijnbad aan de lage kant en werd begroot op 9,4 m3 per ha, 2% 
van de Totale Bovengrondse Biomassa (TBB). Dit is echter een normale waarde voor een 
bosreservaat dat slechts een nulbeheer kent sinds 8 jaar. Voorheen werd het dode hout hier immers 
vrij systematisch weggenomen bij reguliere kappingen. Sindsdien zijn er geen grote calamiteiten 
voorgekomen zodat de necromassa slechts heel langzaam toeneemt. Ruim 75% van het dood hout is 
afkomstig van zware boomlijken met een diameter > 40 cm. Dergelijke dode bomen en 
boomfragmenten zijn nog schaars, waardoor de steekproefcirkels een onderschatting gaven en een 
gebiedsdekkende inventarisatie voor deze elementen nodig was.  
Gewone esdoorn is veruit de talrijkste verjongende soort. Opmerkelijk is dat van eiken wel frequent 
zaailingen gevonden worden, maar dat deze er niet in slagen door te groeien. Beuken zijn globaal 
minder talrijk dan eiken, maar blijken wel in staat door te groeien. Dit schijnt er op te wijzen dat 
inlandse eiken op lange termijn vervangen zullen worden door Gewone esdoorn en Beuk. Plaatselijk 
zijn de esdoorns reeds vrij hoog opgeschoten en kunnen in competitie treden met de eiken. 
De vegetatie in Everzwijnbad is vrij gevarieerd en soortenrijk, met een groot aantal oud bossoorten. 
De vegetatie varieert van een Stellario-Carpinetum op de relatief rijkere (minst zure) bodems tot een 
Fago-Quercetum op de zuurste delen met een zandig substraat. Het Milio-Fagetum neemt een 
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intermediaire positie in en beslaat het grootste deel van het reservaat. De meest frequente 
plantensoorten in het bosreservaat zijn: Stekelvarens, Witte klaverzuring, Wijfjesvaren, Bosgierstgras 
en Bosanemoon. Bosanemoon en andere voorjaarsbloeiers halen geen grote bedekkingen in het 
bosreservaat.   
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9 Summary 

The forest reserve of Everzwijnbad has a surface area of 27,5 ha and is embedded in Meerdaalwoud, 
a 1400 ha ancient forest complex south of Leuven. The forest reserve is located on an aeolian silt 
plateau and was formerly managed as a coppice with oak standards. In the course of the 19th and 20th 
century, parts were converted to beech stands. More recently, regeneration of oaks was planted as 
well. The forest reserve was installed in 1995 and left unmanaged ever since. It was inventoried in 
2003, after 8 years without management. The methodology followed the standard procedure, which 
implies inventories in both a core area and in grid-based circular plots. 
The average stem number, basal area and living volume of the forest reserve as a whole were 
calculated by means of 46 circular plots and respectively amounted to 737 trees per ha, 31,7 m2 per 
ha and 462,8 m3 per ha. These values are within the range of other forest reserves in Flanders 
dominated by oaks and beeches, except Kersselaerspleyn (Zoniënwoud) where a very high living 
volume was recorded. The stem number in Everzwijnbad was quite high, which can be explained by 
the presence of a dense understorey of Acer pseudoplatanus and some recent plantations of oaks. 
Indigeneous oaks (Quercus robur and Q. petraea), Acer pseudoplatanus and Fagus sylvatica are the 
most important tree species. Quercus robur + petraea have the highest stem number, basal area and 
living volume. Acer pseudoplatanus is almost as frequent as Q. robur + petraea, but the living volume 
is lower as a consequence of the relative small dimension of this species. The stem number of Fagus 
sylvatica amounted to 50%, the living volume to 30% of the values recorded for Q. robur + petraea. 
Fagus sylvatica and Quercus robur + petraea rarely were found together: Fagus sylvatica is almost 
restricted to the southeast where this species was planted, while Q. robur + petraea occured 
elsewhere as the former standard tree (large individuals) or in planted regeneration groups. These  
area’s can very well be distinguished on the aereal photograph of the forest. The understorey in the 
former coppice with oaks standards is dominanted by Acer pseudoplatanus and this species 
ocasionally is found in the upper storey as well. The core area was located in such an area with old 
oaks trees and abundant Acer pseudoplatanus regeneration, in the northwestern part of the forest 
reserve.  
The canopy cover, determined by means of fish-eye photography at the central point of the circular 
plots, in general is higher in the area dominated by Fagus sylvatica than in the area with old Q. robur 
+ petraea trees. In the area with old Q. robur + petraea trees, variability in canopy cover was 
determined by regeneration of Acer pseudoplatanus. 
Meerdaalwoud is one of the few forests in Flanders with a high density of large trees. In Everzwijnbad, 
36 individuals were counted (1,2 per ha) with a DBH of at least 100 cm, 24 of which were oaks and 12 
beeches. Comparison with the data of the circular plots indicated that a full inventory is necessary to 
get an accurate picture of large trees and dead wood with large dimensions.  
The necromass in Everzwijnbad amounted to 9,4 m3 per ha, which is 2% of the Total Aboveground 
Biomass. This is a low value, compared to natural forests elsewhere in Europe, but a normal value for 
a forest which is left unmaged for only 8 years. More than 75% of the necromass originated from large 
trees with a DBH > 40 cm. Such trees were still scarce in Everzwijnbad, for which reason the circular 
plots did not provide an accurate estimation and a full inventory was necessary to provide a correct 
value for the necromass.  
Acer pseudoplatanus by far was the most abundant regenerating tree species. Quercus robur + 
petaraea seedlings were frequently found, but this species does not succeed to establish. Seedlings 
of Fagus sylvatica were less frequently found, but mortality was not so high as for Quercus seedlings. 
These findings suggest that within a few decades, Fagus sylvatica and Acer pseudoplatanus will 
become the dominant tree species in Everzwijnbad. 
Vegetation in Everzwijnbad is rich in ancient forest species and can be classified as a Milio-Fagetum, 
with Oxalis acetosella and Milium effusum as characteristic species. In the northeast, a gradient 
towards the Stellario-Carpinetum on less acid soils can be observed, while the highest soils with 
covered by Beech belong to the Fago-Quercetum, with Pteridium aquilinum as the most characteristic 
species. 
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