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1 Inleiding 

Dit rapport is het resultaat van de inventarisatie van Jansheideberg, een onderdeel van het 
bosreservaat van Hallerbos, 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 (sinds 2006: Agentschap voor Natuur en Bos)  toevertrouwd aan het IBW (sinds 2006: INBO). 
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 een belangrijke referentie zijn voor een natuurgetrouw bosbeheer. 
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 Jansheideberg is eerder reeds verschenen 
(Baeté et al. 2006). Eveneens éénmalig wordt de bodem van bosreservaat onderzocht op chemische 
en fysische karakteristieken. De resultaten hiervan worden gebundeld tot een bodemrapport. Het 
bodemrapport met de gegevens van de Jansheideberg zal verschijnen in de loop van 2007.  
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 Jansheideberg zijn verschenen in 
een afzonderlijk rapport (Walleyn et al. 2006). 
Het bosreservaat van Jansheideberg werd aangewezen in 1996 en uitgebreid in 2003, en is binnen 
het netwerk van bosreservaten een typische vertegenwoordiger van het Atlantische eikenmengbos 
(Endymio-Carpinetum). Het bosreservaat omvat echter een ruimere diversiteit aan bosvegetaties, als 
gevolg van de variatie aan bodems die het bos rijk is: het omspant een volledige bodemkundige en 
topografische gradiënt vanaf het leemplateau, over een zandige helling, waar het leemdek door 
erosie verdwenen is, tot de vallei van de steenputbeek met colluvium, bronnen en permanent natte, 
zelfs venige bodems. 
Het bosreservaat Jansheideberg werd, net zoals de rest van Hallerbos, kaalgekapt en heraangelegd 
na WOI. Op het leemplateau in Jansheideberg zijn bestanden van beuken, eiken, essen en zwarte 
notelaars aangeplant. Hierdoor is Jansheideberg bijzonder geschikt om op lange termijn de dynamiek 
op te volgen van diverse bestandstypes bij een nulbeheer. De vergelijking van de recente opmetingen 
met inventarisatiegegevens van 19 jaar eerder, die verzameld werden in 14 steekproefcirkels om het 
toenmalige beheerplan te onderbouwen (Saey 1988), tonen aan dat de dynamiek in de diverse 
bestandstypes op korte of middellange termijn een specifiek verloop kent. 
Tot slot wij willen wij de opdrachtgever, het Agentschap voor Natuur en Bos, bedanken voor het 
vertrouwen in dit werk ‘van lange adem’. De houtvester, Patrick Huvenne en de boswachters, Pierre 
Kestemont  en Jean-Pierre Lanis, danken wij voor hun steun aan het onderzoek en hun interesse in 
de resultaten. Wij wensen ook Frank Saey te bedanken voor zijn hulp bij de interpretatie van de oude 
proefopzet. 
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2 Algemene beschrijving (uit Baeté et al. 2006) 

2.1 Situering  
 
Jansheideberg (26.5 ha) maakt deel uit van het ‘bosreservaat Hallerbos’ (64 ha) en ligt in het 
zuidwestelijke deel van het boscomplex Hallerbos (559 ha). Bosreservaat Hallerbos vormt geen 
aaneensluitend geheel maar bestaat uit 4 deelgebieden (zie figuur 2.1). Verder in dit rapport wordt 
met ‘bosreservaat’ enkel Jansheideberg bedoeld. Jansheideberg situeert zich op bijna 5 km ten 
zuiden van het stadscentrum van Halle en op ongeveer 15 km ten zuidwesten van Brusselse vijfhoek 
(figuur 2.1), even ten noordoosten van de snelweg tussen Brussel en Parijs (E19). 
Bosreservaat Jansheideberg bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant op het grondgebied van de 
stad Halle. Het is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door het Ministerie van 
Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap voor Natuur en Bos. Samen met de rest van het Hallerbos 
valt Jansheideberg onder de bevoegdheid van de Houtvesterij Groenendaal (situatie 2007: houtvester 
Patrick Huvenne en boswachter Pierre Kestemont). 
 

 

Figuur 2.1: Links: situering van Hallerbos in Vlaanderen; rechts: de 4 deelgebieden van bosreservaat Hallerbos, Jansheideberg is 
rood weergegeven 

Figure 2.1: Left: location of Hallerbos in Flanders and within Hallerbos; right: Jansheideberg (red) and three other forest reserves in 
Hallerbos. 

 
De oppervlakte van Jansheideberg bedraagt 26.5 ha (eigen GIS-analyse, toestand eind 2004). Het 
bosreservaat wordt in het noordwesten begrensd door de Steenputbeek, in het noordoosten door de 
Rode Amerikaanse eikendreef (Buurtweg 19), in het oosten door de Lindendreef (eveneens Buurtweg 
19) en in het zuiden door de Zwarte notelaarsdreef (figuur 2.2). Aan de zuidwestelijke begrenzing kan 
geen toponiem worden toegekend, tenzij het weinig lyrische ‘bufferzone E19’. Doorheen het 
bosreservaat loopt een zogenaamd geëxonereerd wandelpad, dat een verlengde vormt van de 
Beukendreef. 
Bij Ministerieel Besluit van 16 februari 1996 wordt Jansheideberg samen met twee andere delen van 
het Hallerbos als bosreservaat aangewezen . Het gedeelte Jansheideberg had een oppervlakte van 
19.1 ha. In 2003 wordt dit uitgebreid tot ongeveer 26.5 ha. In het beheerplan wordt Jansheideberg 
officieel als integraal reservaat aangeduid (Opstaele 2000). De uitbreiding krijgt in 2007 het integrale 
statuut. 
In 2004 werden in Jansheideberg proefvlakken voor de monitoring uitgezet en opgemeten. De 
proefopzet bestaat uit een netwerk van steekproefcirkels en een kernvlakte (zie figuur 2.3). De 
methodiek en de resultaten worden beschreven in hoofdstuk 3 en de daarop volgende hoofdstukken.   
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2.2 Toponiemen 

De oorsprong van de benaming Jansheideberg is ons niet bekend. Deze naam ontbreekt bovendien 
op de onderzochte kaarten en plannen van vóór 1930. De oudste, op kaarten teruggevonden 
benamingen ter hoogte van Jansheideberg verwijzen naar vroegere houwen: Longue taille (= De 
lange houw, voornamelijk in het vallei- en hellinggedeelte), Trois Tillieux (= Drie Linden, voornamelijk 
op het plateau) en taille de l’Hermitage (= Cluyshaghe, een smalle strook in het westen van het 
huidige bosreservaat). Deze indeling in houwen en hun ligging komt verder aan bod bij de 
beheersgeschiedenis.  
De Lindendreef en Rode Amerikaanse eikendreef, die het bosreservaat begrenzen (figuur 2.2), 
ontlenen wellicht hun naam aan boomsoorten die hier tijdens de Arenberg-periode (1650-1920) 
werden aangeplant. Langsheen de Beukendreef, die Jansheideberg doorsnijdt, staan beuken die 
ouder zijn dan de aangrenzende bestanden. Volgens de oude topografische kaarten is de dreef 
ontstaan tussen 1891 en 1906 (zie hoofdstuk 2.9.2 p.20). Waarschijnlijk werden de beuken in deze 
periode aangeplant. Een met steenslag verharde weg in het valleigedeelte van Jansheideberg, staat 
op dezelfde kaart aangeduid als Chemin empierré du Vlaesmarkt en verwijst naar een nabijgelegen 
gehucht. Ter hoogte van Jansheideberg wordt het toponiem Blauwput vermeld. 
De omheiningen waarvan het bosreservaat momenteel deel uitmaakt heten Acht Dreven 
(plateaugedeelte) en Vlasmarkt (helling- en valleigedeelte). Deze verwijzen respectievelijk naar een 
achtsprong en naar het gehucht Vlasmarkt (Plasmarque ou Flasmert op de Ferrariskaart). Het is niet 
geheel duidelijk of de laat-negentiende-eeuwse achtsprong als een jachtster werd aangelegd. Feit is 
wel dat ze zich vlakbij een jachtpaviljoen - de zogenaamde Remise - van de Arenbergs situeert. De 
omheining Kapittel net ten noorden van Jansheideberg, verwijst vanzelfsprekend naar het Kapittel 
van Sint-Waltrudis (zie eigendomsgeschiedenis in 2.8). 
De aan het reservaat grenzende Steenputbeek dankt haar naam aan een steengroeve in het noorden 
van het Hallerbos. Deze groeve staat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (carriere). 
 

 
Figuur 2.2: Reservaatperimeter, kernvlakte en bosdreven, aangeduid op recente topokaart (NGI 2001, blad 39/2) 

Figure 2.2: Forest reserve perimeter (green), core area (blue) and forest lanes (other colours), indicated on a recent topographical 
map (39/2) 
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2.3  Klimaat  

Het Hallerbos kent 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, meer bepaald van april-mei tot oktober.  
Relevante waarnemingen zijn afkomstig van het weerstation Ukkel, gelegen op ca. 13 km ten NN0 
van het bosreservaat, op een gelijkaardige hoogte boven zeeniveau (ca. 100 m). De klimatologische 
normalen voor de periode 1961-1990 geven een jaargemiddelde temperatuur van 9.7 °C en een 
jaargemiddelde neerslag van 821 mm. Poncelet & Martin (1947) geven als respectievelijke 
jaargemiddelden 9,4 °C en 835 mm. Terwijl de temperatuur een duidelijk optimum vertoont tijdens de 
zomermaanden (juni-augustus), is de neerslag is gelijkmatig verdeeld over heel het jaar. 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’, met uitspoeling van calcium en andere mineralen, 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. In de valleien bestaat wel een verhoogd risico op vorstschade (Saey 1988). 

2.4 Topografie en geologie 

Het Hallerbos situeert zich aan de oostelijke rand van de Zennevallei, op een sterk ingesneden 
plateauterras dat zich op 100 tot 128 m hoogte bevindt. Het laagste punt van het Hallerbos ligt op 60 
m boven de zeespiegel. Het centrale plateau is licht hellend naar de noordoosten en het oosten. Het 
bezit de vorm van een parallellogram, ongeveer 2.5 km lang van oost naar west en 1.8 km van noord 
naar zuid. In het oosten en het westen wordt dit plateau begrensd door twee scherpe valleien. Aan de 
westkant betreft dit de vallei van de Steenputbeek. Op figuur 2.3 is ook te zien dat de snelweg E19 op 
een verhoogde berm werd aangelegd. Algemeen kan men echter stellen dat het uitgesproken reliëf 
van het Hallerbos goed bewaard is dankzij een eeuwenlange bebossing. Jansheideberg ligt op de 
oostelijk zijde van de Steenputbeekvallei en bestaat uit een plateau-, een helling- en een 
valleigedeelte. Het diepste punt in de vallei is ongeveer 75 m. De vallei loopt steil op naar het plateau, 
met 115 m als hoogste punt. 

Figuur 2.3: DTM van Jansheideberg, met aanduiding van de steekproefcirkels en de kernvlakte. Links de hoogtekaart, met een 
gradiënt van hoog (wit) naar laag (lichtblauw); rechts de ‘hillshade’ die graad en oriëntatie van de hellingen weergeeft. 

Figure 2.3: DTM of Jansheideberg, with the circular plots and the core area. On the left side an elevation map, revealing a gradient 
from 115 m (white) to 75 m (light blue). On the right side a hillshade map, illustrating the steep west side of the valley. 
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Op het plateau zijn de dikke Brusseliaanse zandlagen meestal afgedekt met een dunne laag 
kwartaire loessleem. Tussen beide lagen bevindt zich op vele plaatsen een kwartaire grindlaag (b.v. 
silexkeien) . Op de helling kan de dikte van het leemdek sterk variëren door accumulatie en erosie. 
Op bepaalde plaatsen heeft een oppervlakkige vermenging met Brusseliaanzand (door solifluctie) 
geleid tot zandlemige bodems. 
Het Brusseliaan (zanden van de Formatie van Brussel) werd miljoenen jaren geleden afgezet in het 
Midden-Eoceen (Tertiair). Naargelang het gehalte aan ijzeroxiden bezit dit Brusseliaanzand een witte, 
gele of rode kleur. Terwijl de oppervlakkige lagen door neerslag zijn uitgeloogd, zijn de diepere 
meestal kalkhoudend. Het Brusseliaans zand dagzoomt op talrijke plaatsen in het Hallerbos en dat 
gaf in het verleden vaak aanleiding tot zandwinning (Vandegucht 1985). Het zand bevat daarenboven 
ook ijzerhoudende mineralen die werden benut bij de ijzerwinning (b.v. limoniet). Daarnaast komen in 
deze tertiaire afzetting ook kalkzandsteenbanken voor. 
In het valleigedeelte van Jansheideberg komen ondiepe of dagzomende tertiaire lagen voor, die in de 
bovenste etage bestaan uit fijn kleiig zand (Boven-Ieperiaan), met daaronder een plastische 
grijsgroene kleilaag (Onder-Ieperiaan = Formatie van Kortrijk, Lid van Moen, figuur 2.4). Door deze 
kleilaag wordt water opgehouden en is het Boven-Ieperiaan watervoerend (Vandegucht et al. 1985). 
Op plaatsen waar het reliëf deze laag doorsnijdt, komen bronnen voor. In het noordwesten van het 
reservaat is een vallei aanwezig waar het bronwater een zijtak vormt van de Steenputbeek. 
Dit bronwater is zodanig kalkrijk als gevolg van een doorsijpeling van het Brusseliaan, dat op 
bepaalde plekken een karakteristieke neerslag van calciumcarbonaat optreedt (zie figuur 2.5). Dit 
verschijnsel noemt men travertijnvorming (verouderde termen hiervoor zijn: tufsteenvorming en 
kalktufbronnen) en geeft aanleiding tot het ontstaan van zeer specifieke habitats (Natura 2000 
habitattype). 
De Steenputbeek zelf snijdt primaire kwartsieten aan van het Massief van Brabant, ook ter hoogte 
van Jansheideberg (figuur 2.4). Doordat het Hallerbos zich net ten zuiden van de Brabantse 
anticlinale bevindt, dagzomen hier zeer oude Cambrische gesteenten van het ‘Devilliaan 1’ (Van 
Schepdael 1964), die vermoedelijk ruwweg 590 miljoen jaar geleden afgezet. Deze afzettingen staan 
bekend als de Kwartsieten van Buizingen en Dworp. Ze werden sinds mensenheugnis  gewonnen in 
een noordwestelijke uitloper van het Hallerbos, op een plek die nog steeds bekend staat als de 
Steenput en waaraan de beek dus haar naam dankt. 
 

Figuur 2.4: Geologie en reliëf van de Zennevallei (Vandegucht et al. 1985 naar Walschot 1963) 

Figure 2.4: Geology and relief of the Zenne valley 
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Figuur 2.5: Langs de randen van bronbeken in het Hallerbos treedt kalkafzetting op. Dit proces kan aanleiding geven tot 
travertijnvorming, zoals hier op de de foto langs de Kapittelbeek in Vroenenbos, in het noorden van Hallerbos (foto: Luc De 
Keersmaeker) 

Figure 2.5: Calcium carbonate deposits along the Kapittelbeek,in the north of Hallerbos. This process can form travertine on the 
long term (photograph: Luc De Keersmaeker) 
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2.5 Hydrologie en hydrografie 

De Steenputbeek vormt de westelijke grens van bosreservaat Jansheideberg en is tevens een 
historische bosgrens. Ze is een zijbeek van de Molenbeek (ook Meerbeek genoemd) en behoort 
daarmee tot het Zennebekken. De Steenputbeek wordt aangeduid als een waterloop van derde 
categorie en vertoont een vrij hoog verval (42.5 m over een afstand van 3.2 km). Haar brongebied 
wordt gedwarst door de snelweg E19, die op opgehoogd terrein werd aangelegd. In de bedding van 
de Steenputbeek werd recent nog een bijzonder waardevolle visfauna waargenomen. De hiervoor 
vereiste waterkwaliteit wordt echter gehypothekeerd door het snelwegverkeer en door lozingen van 
huishoudelijk afvalwater 
Het ‘natuurlijk’  geohydrologisch systeem van het Hallerbos is vergelijkbaar met sommige delen van 
het Zoniënwoud en wordt treffend geïllustreerd door figuur 2.6. Op het plateau en de helling bevindt 
de permanente grondwatertafel zich dus buiten het bereik van de vegetatie. Het valleigedeelte – in 
Jansheideberg vertegenwoordigd door de oostwand van Steenputbeekvallei - bezit wel een ondiepe 
permanente grondwatertafel. De aanwezigheid van ondiepe kleilagen speelt hierbij een cruciale rol 
(Onder-Ieperiaan, Lid van Moen). Het in de bodem dringende water verzamelt zich immers in de 
bovenliggende watervoerende zandlagen (zie bespreking geologie). 
In het noordwestelijk deel van Jansheideberg ontspringt onderaan de helling een zijtak van de 
Steenputbeek. Dit brongebied betreft het meest natte bestand van het bosreservaat Jansheideberg. 
Het is tevens het enige dat een duidelijke rabattenstructuur vertoont. Er manifesteert zich een sterke 
kweldruk met travertijnvorming (= kalktuf). De kalkrijkdom van het kwelwater is voornamelijk te wijten 
aan de aanwezigheid van Brusseliaanse kalkzandsteen in de ondergrond. 
De beekvalleitjes in het Hallerbos vertonen de geomorfologische merkwaardigheid van boven hun 
brongebied voortgezet te worden door droge, fossiele valleitjes (lokaal ‘dellen’ genoemd, Longin & 
Vanoverberge 1981). Deze laatste ontstonden voornamelijk tijdens vochtige interglacialen van het 
Pleistoceen. Ze staan momenteel droog in de delen die zich destijds in het Brusseliaans zand hebben 
ingesneden. Waar ze echter watervoerend Ieperiaan aansnijden, zijn er bronnen en beginnen beekjes 
(Vandegucht et al. 1985). In het bosreservaat manifesteert dit verschijnsel zich op het hellinggedeelte, 
waar een strook zandleem en leem zonder profielontwikkeling voorkomt (zie bespreking bodems). 
 

Figuur 2.6: Natuurlijk’ geohydrologisch systeem in het Zoniënwoud en het Hallerbos (Sanders et al. 1985) 

Figure 2.6: ‘Natural’ geohydrological system in Zoniën and Haller Forest (Sanders et al. 1985) 
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2.6 Bodem  

Door de variatie aan moedermateriaal en de verschillen in waterhuishouding komt er in het Hallerbos 
een waaier aan bodemtypes voor (Saey 1988) en dit is ook in het bosreservaat Jansheideberg het 
geval. Volgens de Belgische bodemkaart (kaartblad Ittre 115E) komen in het plateaugedeelte van 
Jansheideberg Aba0(b)-bodems voor (figuur 2.7). Ze kunnen globaal worden omschreven als goed 
gedraineerde loessleembodems, die zijn uitgeloogd ten gevolge van een neerslagoverschot (zie 
bespreking klimaat). De aanwezigheid van een uitlogingshorizont (E) en een klei-aanrijkingshorizont 
(Bt) typeert ze volgens de FAO-richtlijnen als een luvisol of een albeluvisol (Rampelberg & Deckers 
1995). Ze kunnen ook worden omschreven als sols lessivés, die in principe een moder-humus 
bezitten (Dudal 1953, Déthioux 1955, Baeyens 1959). Langohr (pers. med.) beschouwt Aba(b)-
bodems als degradatiestadia tussen respectievelijk sterker en minder sterk door uitloging en 
podsolisatie gedegradeerde Abc0- en Aba-bodems. Op verzuringsgevoelige substraten als de 
Brabantse loessleem, blijkt de boomsoortenkeuze vaak bepalend voor de richting en de snelheid van 
dergelijke bodemontwikkelingen (Hommel et al. 2002). 
 

Figuur 2.7: Bodemseries in Jansheideberg, volgens de Belgische bodemkaart (blad 115E Ittre) 

Figure 2.7: Belgian Soil Map, map Ittre 115E (Center for Soil mapping) 

 
Waar het Brusseliaan dagzoomt (hellingen) komen vleksgewijs arme, droge zandgronden met een 
humus-B-horizont en podsolontwikkeling voor (Zag-profiel). Volgens de bodemkaart beperken 
zandige podsols zich in het bosreservaat Jansheideberg tot een vlek onderaan de helling aan de 
westzijde van het bosreservaat. In het contactgebied tussen Zag en Aba-profielen, bevinden zich een 
aantal overgangsbodemtypes, met een L-textuur (Lba en sLba). Natte zandleembodems zonder 
profielontwikkeling (Lfp en Lgp) beperken zich tot een fossiele vallei op de helling. In het 
hogergelegen verlengde van deze vallei ligt een droge leembodem zonder profielontwikkeling. In de 
valleien van de Steenputbeek en de zijbeek vindt men bodems zonder profielontwikkeling, gevormd 
op lemig tot zandlemig colluviaal en alluviaal materiaal (Adp, Ada0, Lfp, Lgp, Lhp). Door het ondiep 
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voorkomen van Ieperiaanse klei kunnen deze bodems zeer nat zijn (drainageklassen d tot g). Op de 
laagste plaats van Jansheideberg komen ook veenbodems voor, dit zijn bodems met minstens dertig 
procent organisch materiaal over meer dan 30 cm diepte. 
Verkennend onderzoek in en nabij Jansheideberg wijst vermoedelijk op een sterkere antropogene 
beïnvloeding van de bodem dan het Zoniënwoud (Baeté 2003; 2004). Een belangrijk argument hierbij 
is het ontbreken van een gecompacteerde laag in de bovenste 80 cm, terwijl deze zich in het 
‘bodemkundig ongerepte’ Zoniënwoud doorgaans op 30 cm diepte bevindt. Het lokaal ontbreken van 
microreliëf op het leemplateau (zie ook figuur 2.3) zou kunnen wijzen op het gebruik van bosploegen 
bij aanplantingen, terwijl de ondergrondse aanwezigheid van stukjes gebakken aarde in het Hallerbos 
een indicatie vormt voor lokale akkerbouw tussen het middelhout (Roger Langohr pers. med.). Het is 
echter onduidelijk aan welke historische perioden al deze terreinkenmerken refereren. 

2.7 Vegetatie (typering volgens Cornelis et al. 2007) 

In functie van de potentiële vegetatie, kan in en nabij het Hallerbos een onderscheid worden gemaakt 
tussen een vijftal vegetatietypes die gerelateerd zijn aan de bodemdiversiteit van het bosreservaat.  
Op het plateau en de hellingen, waar een goed gedraineerde, mineralenrijke, leembodem aanwezig is 
afkomstig van eolische afzettingen, situeert zich het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint. 
Karakteristieke soorten zijn ondermeer de naamgevende Wilde hyacint (Hyacinthoïdes non-scripta), 
Bosanemoon (Anemone nemorosa) en Gele dovenetel (Lamium galeobdolon). 
Op de hellingen, waar het Brusseliaan zand dagzoomt en de leemlaag ontbreekt, is de bodem droog 
en mineralenarm. Op deze locaties is plaatselijk een goed ontwikkeld Eiken-Beukenbos met 
Adelaarsvaren aanwezig, met als kenmerkende soorten: Lelietje-van-Dalen (Convallaria majalis), 
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en Dalkruid (Maianthemum bifolium). Aan de westzijde van 
Jansheideberg is op deze zandige bodems ook naaldhout (voornamelijk lorken) aangeplant. Op 
intermediaire standplaatsen, waarbij leem is gemengd met ondiep Brusseliaanzand, kan ook 
Boshyacint nog aanwezig zijn tussen de indicatoren van zure bodems. In dat geval kan de vegetatie 
getypeerd worden als een Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint.  
In de vallei domineren natte, mineralenrijke, kleiig-lemige bodems met alluviale afzettingen. Hier 
vinden we een Essen-Elzenbos met elementen van het Essen-Elzenbos met goudveil en 
Reuzenpaardestaart op plaatsen met uittredend kwelwater (bronnen). Dit zijn de meest soortenrijke 
vegetaties van Jansheideberg, met als kenmerkende soorten: Speenkruid (Ranunculus ficaria), 
Bosbingelkruid (Mercurialis perennis), Eenbes (Paris quadrifolia), Aalbes (Ribes rubrum), Gevlekte 
aronskelk (Arum maculatum) en Kruipend zenegroen (Ajuga repens). 
 

Figuur 2.8: Gele anemoon werd even ten noorden van Jansheideberg gevonden (foto’s: Kris Vandekerkhove) 

Figure 2.8: Anemone ranunculoïdes was found just north of forest reserve Jansheideberg (photographs: Kris Vandekerkhove) 
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Net ten noorden van Jansheideberg werd in een dergelijke vegetatie langs de Steenputbeek ook Gele 
anemoon (Anemone ranunculoïdes) gevonden, een bijzonder zeldzame soort in Vlaanderen (figuur 
2.8). In en naast de bronnen en bronbeken, zijn Bosereprijs (Veronica montana), Reuzenpaardestaart 
(Equisetum telmateia) en Paarbladig goudveil (Chrysoplenium oppositifolium) kenmerkende soorten. 
Aan de voet van de hellingen vinden we colluviale, vochtige maar niet zeer natte leem- en zandleem, 
met een facies van Daslook (Allium ursinum). Deze vegetatie behoort tot het Essen-Eikenbos met 
Daslook en gaat over in beekbegeleidende vegetaties van het Elzen-Vogelkersbos. 
Deze gradiënt in bodem en vegetatie wordt fraai geïllustreerd in figuur 2.9. Dit educatief 
vegetatietransect uit Vandegucht et al. (1985) is gebaseerd op terreinonderzoek in het bosreservaat, 
vermoedelijk uitgevoerd in 1979. 
 

 
Figuur 2.9: Educatief vegetatietransect in Jansheideberg, met topografische en bodemkundige kenmerken (Vandegucht et al. 
1985) 

Figure 2.9: Educational vegetation transect in forest reserve Jansheideberg, with an indication of topograhy and soil properties 
(Vandegucht et al. 1985)  
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2.8 Eigendomsgeschiedenis 

De eigendomsgeschiedenis van het Hallerbos verschilt van deze van het Zoniënwoud, ondanks het 
feit dat beide bossen tot op het einde van de achttiende eeuw ruimtelijk bij elkaar aansloten.  
De oudste bronnen wat betreft de eigendomsgeschiedenis van het Hallerbos gaan reeds terug tot de 
7de eeuw. Toen behoorden de rechten op het Hallerbos, de gemeente Halle, samen met een achttal 
andere gemeenten (o.a. Herne, Braine-le-Chateau en zelfs Bergen) toe aan (de Heilige) Waltrudis 
(ook Waldetrudis, Duits Waltraud, Frans Waudru), een belangrijk lid van de Frankische dynastie der 
Merovingers. Zij was de dochter van Walbert IV, gouverneur van de Frankische provincies Samber en 
Maas, en zijn echtgenote de H. Bertildis, een koningsdochter uit Thuringen. Voor haar dood in 688 
schonk zij de rechten in 686 aan de kloosterorde die zij in 661 in Mons had gesticht. Deze abdij werd 
kort voor 1200 omgevormd tot een adellijk kapittel voor vrouwen, het Kapittel van Sint-Waltrudis 
(verder kortweg ‘het Kapittel’ genoemd).  
Gezien het Kapittel niet bij machte was dit afgelegen1 bos rechtstreeks te beheren, werd het bos in 
1229 bij overeenkomst onder voogdij en bescherming van de Heren van Brussel geplaatst. Op 19 
augustus 1239 werd deze overeenkomst vernieuwd tussen het Kapittel, Thomas van Savoy, graaf 
van Henegouwen en Leonius, kasteelheer van Brussel. Enkele passages uit deze acte geven aan dat 
het een onverdeelde eigendom wordt met drie begunstigden, die de gezamenlijke inkomsten 
gelijkmatig onder elkaar verdelen :  
‘... que tous li bos de Hal, Wastines, raspailles, bruieres et toutes li fattes chosses, qui pertienent al 
bos sunt et demeurent comunement a nos trois en tel manière que li treffons ne le bos ne puet estre 
partis, et chacuns a la terce part en tous les preus. Aucun des trois, ni cil qui apres eux iert ne poons 
metre en altre main ne par fief, ne par heritage, ne par don, ne par vendage, ce que nos avons el 
devant dit bos’. 
Elk van de eigenaars mag beheerders en wachters voordragen, die het gezamelijke domein beheren 
en bewaken, maar die moeten trouw zweren aan elk van de drie eigenaars :  
‘Le warde des bos est comune et schascuns des trois parceniers peut metre forestier et chascun des 
forestiers que li parceniers meterunt jurra fealte à chascuns des trois parceniers’ 
Voor de bewaking van het volledige bos waren de heren van Henegouwen en Brussel 
verantwoordelijk : ‘Li cuens de Hainau et le Castelain di Brossele devons vasver et deffendre là part 
del eglise de Mons’ 
Opmerkelijk is wel dat de kasteelheer van Brussel en zijn zoon  nog in dezelfde maand afstand deden 
van hun deel ten voordele van Graaf Thomas van Henegouwen. Vanaf dan ontstond dus een 1/3-2/3-
verdeling, die tot in 1831 zou gehandhaafd blijven (Vanvolsem 2001). 
Het bosreservaat behoorde daarbij tot de grafelijke 2/3 van het bos.  
In 1384 kwam de titel Graaf van Henegouwen en de daaraan gekoppelde rechten door erfenis in bezit 
van de hertogen van Bourgondië. Na het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van 
Oostenrijk (1477) gaan ze over in handen van de Habsburgers. 
In 1428 is Jacoba van Beieren eigenares van het bos. In 1443 is dat Filips de Goede. Hij schrijft 
onder andere voor dat de baljuw van Halle drie wachters ter zijner beschikking moet hebben, buiten 
de drie die al waren aangesteld voor het Hallerbos ‘sur le fait des braqueniers, louviers, loutriers, 
faulconiers, piétrisseurs, etc...’ Een document uit 1608 vermeldt een leenverheffing door Albrecht en 
Isabella van twee derden van de opbrengsten (Renson 1982).  
Door een uitvloeisel van het Verdrag van Munster (1648), gaat het Habsburgse deel van het 
Hallerbos over in privé-handen. Bij de Vrede van Münster moest Filips IV van Spanje toestaan dat 
een aantal gemeenten (Bergen-Op-Zoom, ‘s Hertogenbos, Breda, Sluis en Hulst) en een aantal 
gronden en domeinen, gelegen in die gemeenten, werden toegekend aan het huis van Oranje. Het 
betrof hier niet alleen gronden van het Koninklijk Domein, maar maar ook een aantal die aan 
                                                      
1 ‘afgelegen’: ten opzichte van Bergen, de thuishaven van het vrouwelijke Kapittel 
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‘bijzonderen’ toebehoorden. Daarvoor moest de koning de toenmalige eigenaars schadeloosstellen. 
Eén van de betrokken domeinen was de Baronie en het land van Zevenbergen (tussen Breda en de 
Moerdijk, nu nog steeds eigendom van het huis van Oranje), toen eigendom van de heren van 
Arenberg. De koning ging op 2 december 1648 de verbintenis aan om binnen de twee jaar een 
vergoeding van 1.200.000 gulden te betalen aan Charles van Arenberg, waarbij onder andere de 
Stad Halle met het Hallerbos als grondpand gegeven werden. 
Doordat de Vorst het bedrag niet binnen de voorziene termijn van twee jaar kon betalen eiste het Huis 
van Arenberg dat de steden Halle en Braine le-Chateau in openbare veiling werden te koop gesteld. 
(De koning had zelfs nog geprobeerd om de stad Halle ertoe over te halen hem een lening toe te 
staan, om dit te verhinderen, iets waar de stad niet op inging). Een document uit 1649 aangaande de 
Habsburgse bezittingen in het Land van Halle, opgemaakt in het kader van deze verkoop, omschrijft 
het Hallerbos als een hakhout of middelhout (bois de raspe) van ongeveer 900 bunders groot, dat 
voor twee derde aan Zijne Majesteit ‘toebehoort’ (dont les deux tiers compétent a Sa Ma[jes]te) en 
waarin elk jaar gekapt wordt (cf. ook Everaert & Boucherij 1874). De verkoop gebeurde op 14 
november 1652, en de Hertog van Arenberg kocht het gebied zelf, via een stroman aan. 
De acte van aflevering, gedaan in naam van de Koning, door B. Leroy op 14 januari 1655 van al de 
rechten van de nieuwe eigenaar op het grondgebied in en buiten Halle, vermeldt dat het bos 900 
bunders groot is, waarvan 1/3 behoorde aan het Kappitel van Sint Waltrudis, en 2/3 aan de Hertog 
Charles van Arenberg (Everaert & Boucherij, 1874). 
Een derde bleef dus nog steeds eigendom van het Kapittel, waardoor het Hallerbos zijn ‘onverdeeld 
karakter’ bleef behouden. Er ontstonden evenwel veel conflicten tussen Arenberg en het Kapittel 
betreffende de rechtspraak en de inning en verdeling van de inkomsten.  
Op 1 september 1778 werd daarom een akte van verdeling opgemaakt, geruggesteund door een 
verdelingsplan van de landmeters Pourbaix en Demoustier. De totale oppervlakte van het bos bij 
deze verdeling bedroeg 531 bunder 364 roeden (Renson 1982). Opstaele (2000) vermeldt een 
bosoppervlakte van ongeveer 690 ha. De eigendom van het Kapittel werd op een verdelingsplan uit 
1779  afgebakend met een dikke streep. Een fragment van dit grote document (125.5 x 97.5 cm²) is 
afgebeeld in figuur 2.10. Om eventuele geschillen te vermijden, werden in 1779 ook 24 grenspalen 
geplaatst met de opschriften SW (Sint-Waltrudis) en AR (Arenberg). Van de oorspronkelijke 24 zware 
natuurstenen zijn er nog steeds 20 te zien, waarvan één in de Lorkendreef, even ten noordoosten van 
bosreservaat Jansheideberg (figuur 2.10). 
 

Figuur 2.10: Links de grens tusssen de eigendommen van het Kapittel (noordoosten) en die van Arenberg (zuidwesten), in het 
blauw weergegeven op een verdelingsplan van 1779. De grenzen van de houwen worden rood weergegeven, de perimeter van 
Jansheideberg is groen aangeduid. De kronkelende rode lijn is de Steenputbeek, die de grens vormt tussen twee houwen en ter 
hoogte van Jansheideberg aan de rand van het bos ligt. Rechts een grenspaal uit 1779, gezien vanuit het deel van het Kapittel 
van Sint-Waltrudis (SW). Foto’s: Hans Baeté. 

Figure 2.10: At the left side: separation of the Haller Forest in 1779 between the Chapter and Arenberg (blue), with indication of the 
reserve perimeter (green) and borders of the former ‘harvesting zones’ (red). At the right side: a boundary post from 1779, 
indicating the border between the domains of Arenberg (AR) and the Chapter (SW) 
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Jansheideberg behoorde dus zeker vanaf 1778, het jaar van de akte, tot het Arenbergse deel van het 
Hallerbos.  
In de nasleep van de Franse revolutie (1789) en na de inval van de Franse troepen in 1794, werden 
ook in onze regio alle kerkelijke eigendommen in beslag genomen. In 1797 werd het Kapittel 
opgeheven en het derde deel van Hallerbos werd staatseigendom van de Franse Republiek. De 
overheersing door Frankrijk eindigde in 1815 als gevolg van de nederlaag van Napoleon in de Slag bij 
Waterloo. Hallerbos werd vervolgens staatseigendom van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden2. 
In 1822 – onder het bewind van koning Willem I - wordt dit deel van het Hallerbos (als onderdeel van 
het ‘Zoniënwoud en aangrenzende domeinen’) als kapitaal ingebracht in de ‘Algemene Nederlandse 
Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt’ (de latere Société Générale). In totaal werden op die 
manier de 20 meest waardevolle staatsbossen van de Zuidelijke Nederlanden geprivatiseerd (Tallier 
2000). 
Naar verluidt werden deze bossen in de periode onder de Société Générale zeer vakkundig beheerd, 
en brachten ze veel meer op dan de vooropgestelde rente. Alle meeropbrengst was dan ook zuivere 
winst voor de Société. Niettemin besliste de Société Générale in 1831 om het volledige grondkapitaal 
van de hand te doen (vaak tegen het tienvoudige van de oorspronkelijke waarde!). Net zoals de 
andere bossen wordt het derde deel van Hallerbos in loten van 10-20 ha ingedeeld om deze te 
verkopen aan particulieren3. Het deel van Hallerbos werd in 20 loten opgesplitst en aan particulieren 
verkocht. De Arenbergs slaagden er echter in via een hoger bod alle loten in één keer op te kopen. 
Zo krijgen ze ook het resterende derde deel van Hallerbos in hun bezit (Maziers 1994; Tallier 2000; 
Tallier 2006).  
Toen in 1914 de oorlog uitbrak, was het Hallerbos in bezit van Gravin Julia Hunyadi von Kethely, 
weduwe van prins Karel van Arenberg en van Hongaarse oorsprong. Op 13 november 1919 werden 
alle bezittingen van de familie Arenberg door de Belgische Regering onder sekwester geplaatst als 
borg voor Duitse herstelbetalingen (in navolging van het Verdrag van Versailles). Door de Wet van 17 
november 1921 kwamen de beboste domeinen op 22 juni 1929 in handen van de Belgische Staat . 
Het staatsbos Hallerbos bezat volgens een landmeting in 1932 een oppervlakte van 569 ha.  
Onteigeningen voor de aanleg van de autosnelweg Brussel-Parijs (de huidige E19) verminderden in 
1974 de bosoppervlakte met ongeveer 25 ha. Deze onbossingen gebeurden voornamelijk ten 
zuidwesten van het bosreservaat. Ze werden ten dele gecompenseerd, resulterend in een 
oppervlakte van 559 hectare. Door de regionalisering in 1983 kwam 511 ha hiervan in handen van het 
Vlaams Gewest (gemeente Halle). De resterende 48 ha behoort nu toe aan het Waals Gewest 
(gemeente Woutersbrakel = Wauthier-Braine). 
In de periode van 1983 tot nu werden nog enkele aankopen gerealiseerd, waardoor de huidige 
oppervlakte in eigendom van het Vlaams Gewest 535 ha bedraagt.  
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de eigendomsgeschiedenis van het 
Hallerbos sterk verschilt van deze van het Zoniënwoud, ondanks het feit dat beide bossen tot in het 
begin van de negentiende eeuw ruimtelijk bij elkaar aansloten. 

                                                      
2 Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is de benaming voor het koninkrijk dat het huidige België en Nederland 
besloeg en bestond van 1815 tot 1830. 
3 De Société Générale heeft ook  een groot gedeelte van het Zoniënwoud laten verkavelen en ontginnen. 
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2.9  Evolutie van landgebruik en bosbeheer 

2.9.1 Evolutie van de bosoppervlakte 

Een overzicht van de bebossingsgeschiedenis op de leemplateaus tussen Zenne en Dijle wordt 
gegeven door Goemaere (1998). Vanaf de zestiende eeuw kunnen in deze regio twee grote 
ontginningsperioden worden onderscheiden, die samengaan met twee belangrijke historische 
gebeurtenissen:  

- ontbossingen tussen 1568-1648: Tachtigjarige Oorlog 
- ontbossingen tussen 1777 en 1850 (i.c. 1831-1842: na grondverkoop Société Générale)  

 
De eerste ontginningsperiode leidt zowel in het Zoniënwoud als in het Hallerbos tot een sterke afname 
van de bosoppervlakte. Het aandeel bos in het Hallerbos wordt volgens het onderzochte kaartmateriaal 
meer dan gehalveerd. Volgens Goemaere hebben de grootschalige ontginningen plaatsgevonden 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het lijkt inderdaad aannemelijk deze in verband te brengen met deze 
troebele tijden (zie ook Tack et al. 1993). Dit is echter in tegenspraak met de informatie uit de 
verkoopsakte uit 1655, die stelt dat het bos toen nog 900 bunders (ca 1100 ha) groot was; in 1778 (bij 
de afpaling van het bos) was het nog slechts 640 ha groot. Dit laat veronderstellen dat de grootste 
ontginningen gebeurden onder de Arenbergs in de 120 jaar tussen 1655 en 1775.  
De tweede ontginningsperiode (grondverkoop Société Générale), was voor het Hallerbos beduidend 
minder nefast dan voor het Zoniënwoud, omdat het bos niet door grondspeculerende particulieren maar 
door de Arenbergs werd gekocht. Tussen 1778 en nu vermindert het aandeel bos in het Hallerbos 
ongeveer met 9 % (tot 569 ha in 1920) terwijl het Zoniënwoud maar liefst 55 % moet prijsgeven. Toch 
werd ook hier ontbost voor landbouw, met een duidelijk zwaartepunt in de omheining Nootheide. Ten 
gevolge van ontbossingen net ten oosten van het Hallerbos, verdween bovendien de verbinding met het 
Zoniënwoud ter hoogte van Zevenbronnen.  
Jansheideberg ligt in een zone die permanent bebost is, zeker sinds de eerste helft van de zestiende 
eeuw. Hoogstwaarschijnlijk maakte Jansheideberg zelfs deel uit van het historische Hallerbos, dat 
voor het eerst in de geschreven bronnen opduikt in 1229. Of hier, net zoals in de huidige kern van het 
Zoniënwoud, nooit sprake is geweest van landbouw - ook niet tijdens de Prehistorie of de Oudheid - 
dient verder te worden onderzocht. Dit kan met behulp van  bodemprofielstudies of archeologisch 
onderzoek (cf. Meerdaalwoud, Baeté et al. 2004). Verkennend bodemonderzoek tijdens een recente 
excursie in en nabij het bosreservaat, wijst bijvoorbeld op een  sterkere beïnvloeding door mensen en 
vee in vergelijking met het grootste deel van het huidige Zoniënwoud (Baeté 2004). Belangrijke 
indicaties hierbij zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een verharde laag in de bovenste 80 cm en de 
lokale afwezigheid van microreliëf. Het is echter geheel onduidelijk aan welke historische periode 
deze terreinkenmerken refereren 

2.9.2 Landgebruik op de historische kaarten (figuur 2.11) 

Op een detail van de Ferrariskaart zijn ter hoogte van Jansheideberg wellicht reeds de Rode 
Amerikaanse eikendreef en mogelijk ook een deel van de Lindendreef te zien. Net als de rest van het 
Hallerbos, bestond Jansheideberg volgens de Ferrariskaart volledig uit loofhoutbestanden. Zowel de 
Steenputbeek, die de noordwestelijke grens van het bosreservaat vormt, als een zijtak ervan, die 
doorheen het bosreservaat loopt, zijn duidelijk herkenbaar.  
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Ferrariskaart ca 1775 (uitgave Gemeentekrediet 1965; © NGI) Vandermaelenkaart ca 1850 

  
Gered. kadasterkaart ca 1845; geel = bos, wit = akker (© NGI) Depôt de la Guerre 1870 (© NGI) 

  
Institut Cartographique miliaire 1891 (© NGI) Institut Cartographique miliaire 1906 (© NGI) 

  
Militair Geografisch Instituut 1951 (© NGI) Nationaal Geografisch Instituut 2001 (© NGI) 

  
 

Figuur 2.11: Jansheideberg en zijn directe omgeving op historische kaarten sinds 1775.  

Figure 2.11: Forest reserve Jansheideberg (green perimeter) on historical maps since 1775. 
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Gegevens over het landgebruik volgens het Primitief Kadaster ontbreken in het archief waar de 
bijhorende kaarten te vinden zijn. Het gereduceerd kadaster en de Vandermaelenkaart geven wel een 
goed idee van de bebossingstoestand in de periode 1830-1850, al ontbreekt op het gereduceerd 
kadaster het onderscheid tussen naald- en loofhout. Jansheideberg wordt op beide kaarten als 
bebost weergegeven, maar elders in het Hallerbos, vonden in deze periode beangrijke ontbossingen 
plaats. Op de Vandermaelenkaart zijn wel enkele naaldhoutbestanden te zien in de onmiddellijke 
omgeving van Jansheideberg (rood omlijnd in figuur 2.11), maar niet in het bosreservaat zelf. Ook is 
nu duidelijk ‘buurtweg nummer 19’ te zien, die de oostelijke grens van Jansheideberg vormt en 
bestaat uit de Lindendreef en een gedeelte van de (latere) Rode Amerikaanse eikendreef. Net ten 
zuidoosten van het bosreservaat, op een vlak deel van het plateau, staat het kruispunt van buurtweg 
19 en de Vlasmarktdreef afgebeeld (het latere Acht Dreven). 
De topografische kaart uit 1870 illustreert de verdere uitbouw van een permanent drevennet in het 
Hallerbos. Op deze kaart is ook naaldhout te zien. Het wordt aangeduid met zwarte sterretjes, die niet 
altijd even duidelijk opvallen tussen de dichte hoogtelijnen op de steile hellingen (waarop het meeste 
naaldhout zich bevindt). Ook in Jansheideberg zijn op de helling enkele, soms wat onduidelijke 
sterretjes te zien, terwijl het plateau volgens deze kaart enkel uit loofhout bestaat. 
In 1891 is het vaste boswegennet, inclusief het kruispunt Acht Dreven, min of meer voltooid. Ook in 
het westelijke deel van Jansheideberg zijn er dreven bijgekomen. Van de centrale Beukendreef is 
echter nog niets te zien, deze verschijnt pas op de volgende topografische kaart. Net ten zuidwesten 
van Jansheideberg bemerken we mogelijk een aantal ontginningswegen, die op alle andere kaarten 
ontbreken. Centraal in het bosreservaat zelf, bevindt zich één perceel met naaldhout, meer bepaald 
op een plek waar in 2003 nog een bestand Grove den werd gekapt als startbeheer. In het noorden 
van het Hallerbos vallen ten opzichte van de vorige kaart belangrijke ontbossingen op  
Op de kaart met de terreinsituatie in 1906 zijn voor het eerst alle huidige paden en dreven in 
Jansheideberg afgebeeld, ook de Beukendreef centraal door het bosreservaat. De Rode 
Amerikaanse eikendreef is doorgetrokken, maar verkeert nog niet volledig in verharde toestand 
(vandaar de stippellijn op de kaart).  
De topokaart uit 1951 toont een zeer sterke uitbreiding van het naaldhout (sterretjes) in 
Jansheideberg. Dit stemt op het eerste zicht niet overeen met de duidelijke loofhoutdominantie op 
een bestandskaart uit dezelfde periode. Bij de opmaak van de topokaart werd echter rekening 
gehouden met de aanwezigheid van lorkenrijen tussen Eik en Beuk (rijmenging). 
Volgens de topokaart uit 2001 is aan de bebossingsgraad en het drevenpatroon in Jansheideberg 
niets meer veranderd. De aanduiding van de zones met naaldhout (i.c. met groene driehoekjes) is dit 
keer echter wel min of meer correct gebeurd. Een opvallend nieuw element buiten Jansheideberg is 
natuurlijk de snelweg Brussel-Parijs (E19) links onderaan. 

2.9.3 Beheersgeschiedenis 

2.9.3.1 Vóór de Middeleeuwen 

Het verhaal van het Meerdaalwoud leert ons dat menselijke ingrepen tijdens de Prehistorie en de 
Romeinse periode een impact op het bosecosysteem kunnen hebben die nog steeds merkbaar is, 
zelfs in weerwil van een latere permanente bebossing (Franssens 2003, Baeté et al. 2004, 
Vanwalleghem et al. 2005).  
Vondsten van bewerkte silexkeien en gepolijste rotsfragmenten wijzen op neolithische aanwezigheid 
in en nabij het Hallerbos (b.v. Vroenenbos) en mogelijk ook op sedentaire bewoning in die periode 
(Van Schepdael 1932). De steentijdmens zou met succes Cambrische kwartsieten uit de 
Steenputbeekvallei hebben benut als draagbare polijstwerktuigen en maalstenen (Van Schepdael 
1964). De Wavrin (1978) spreekt over prehistorische woonplaatsen in het dal van de Zoniënbosbeek, 
evenwel zonder verdere toelichting. Tack et al. (1993) vermelden kort de aanwezigheid van een 
prehistorische wal in het Hallerbos. Over Gallo-Romeinse vondsten is ons niets bekend, wat 
geenszins uitsluit dat ze er zijn geweest. 
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2.9.3.2 Van de Middeleeuwen tot 1650 

2.9.3.2.1 Inleiding  
Van de vroege Middeleeuwen tot op het einde van het Oud Regime speelden allerlei ‘rechten’ in 
bossen een doorslaggevende rol. De vaak ongeschreven gebruiksrechten – zoals het recht op 
beweiding - werden meestal opgeëist door bewoners van nabijgelegen parochies. De in regel 
neergepende heerlijke rechten – waaronder deze met betrekking tot de reguliere houtkap – bleven 
dan weer voorbehouden aan de grondheer.  

2.9.3.2.2 Ongeschreven gebruiksrechten in het bos 
Ten gevolge van bepaalde gebruiksrechten en houtroof werd in vele bossen vrijwel alle hout, ook het 
kleine dode hout, systematisch uit het bos gehaald (Baeté et al. 2002). Het zogenaamde ‘recht op 
week hout’, dat het wegkappen van 'alle boomsoorten van ondergeschikt belang' inhield (Lust s.d.), 
had vermoedelijk een dramatische impact op de bossamenstelling. Alhoewel men dit recht 
naargelang de betrokken regio op uiteenlopende wijze interpreteert, werden vruchtdragende harde 
houtsoorten als Eik en Beuk steeds gespaard, terwijl 'secundaire boomsoorten' als Es, Els, Wilg, 
Esdoorn, Linde, Zoete kers en Trilpopulier veelal sterk achteruitgingen. Specifieke informatie 
hieromtrent in verband met het Hallerbos is ons evenwel niet bekend. 
De uitvoering van het weiderecht in bossen werd in het middeleeuwse Vlaanderen zelden door de 
landheer geregeld of vercijnsd (zoals dit wel gebeurt voor de gemene weiden) en was dus in feite 
illegaal. De voor beweiding betaalde cijns woog immers niet op tegen het verlies aan houtopbrengst 
dat door begrazing werd veroorzaakt. Toch probeerden omliggende boeren tot op het einde van de 
achttiende eeuw hun vee zoveel mogelijk - en vooral in de zomer - in het bos te drijven (Lust s.d.). De 
bosbeheerders probeerden een dergelijke drift dan toch maar zoveel mogelijk te vercijnzen en in 
goede banen te leiden door het aantal stuks vee te beperken en niet zomaar om het even waar te 
laten grazen. Een registratie van deze gang van zaken in het Zoniënwoud is terug te vinden in 
zogenaamde veterboeken (Baeté et al. 2002). Of iets dergelijks ook in het Hallerbos gebeurde, dient 
nog te worden uitgediept. Feit is dat beweiding en het drijven van varkens in het bos hier zeker vanaf 
1649 – en mogelijk al veel vroeger - als een heerlijk recht werd behandeld (zie volgend punt). 
Tenslotte bestonden er gebruiksrechten die verband hielden met bodemontginningen. Opnieuw zijn 
ons geen bijzonderheden over het Hallerbos bekend. Door de aanwezigheid van zandsteen, zavel 
(tertiair zand) en zelfs primaire kwartsieten, moet het Hallerbos steeds een belangrijke 
aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. De lokale behoefte aan zand wordt in elk geval treffend 
geïllustreerd door de bijnaam Zavelkoppen voor de inwoners van de nabijgelegen parochie 
Essenbeek.  

2.9.3.2.3 Heerlijke rechten in het Hallerbos 
De oudste documenten over heerlijke rechten in het Hallerbos dateren uit de jaren 1229 en 1239 (en 
worden bewaard in het Rijksarchief te Bergen). Ze houden onder meer verband met de 
opbrengstenverdeling en bewaking van deze aparte heerlijkheid tussen de drie toenmalige 
grondheren ervan: het Kapittel, de Burggraaf van Brussel en de Graaf van Henegouwen (zie 
eigendomsgeschiedenis). 
Een passage in de akte uit 1239 geeft vooreerst aan dat het hier niet enkel ging om bos, maar ook 
om heiden en wastines: “(...) que tous li bos de Hal, wastines, raspailles, bruieres et toutes li fattes 
chosses, qui pertienent al bos sunt et demeurent comunement a nos trois (…).” 
Volgens dezelfde akten werd een ‘ambtelijk apparaat’ geïnstalleerd voor het Hallerbos. De drie 
grondheren mochten daarbij een soort bosambtenaren – forestiers – aanstellen, met de bepaling dat 
deze aan elke grondheer trouw moesten zweren. Volgens Tack et al. (1993) was een forestier 
oorspronkelijk een grafelijk of hertogelijk ambtenaar, die in foreesten en warandes juridische macht 
uitoefende, in een periode dat de klemtoon nog zwaar op de jachtgenoegens lag. De forestier 
beschikte daarbij over één of meerdere helpers, die gaandeweg ook forestiers werden genoemd. Ze 
hielden overtreders aan en lieten hen berechten. Naarmate de bosoppervlakte verminderde en de 
bevolkingsdruk toenam (wat zeker al het geval was in 1229), verschoof de klemtoon in hun 
taakomschrijving naar het bewaken van de houtopbrengst (al bleef stroperij natuurlijk ook een 
belangrijk aandachtspunt ). Voor een militaire bescherming van het volledige bos, werden in de akte 
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uit 1239 de heren van Henegouwen en Brussel verantwoordelijk gesteld: Li cuens de Hainau et le 
Castelain di Brossele devons vasver et deffendre la part del eglise de Mons.  
Verder worden in deze akte verschillende inrichtende aktiviteiten vermeldt, zoals het bouwen van een 
(water!)molen, de aanleg van een vijver, ‘tijdelijke bosrooiingen’ (sartage) of de uitbating van een mijn 
of steengroeve.. 
De overeenkomst van  19 augustus 1239 geeft ons ook enig inzicht van het beheer en de 
opbrengsten die uit het bos werden gegenereerd :zo stelt het document dat er geen nederzettingen of 
molens mogen worden opgericht - de snelstromende beken bieden immers de mogelijkheid om er 
watermolens in te richten) - en ook geen tijdelijke bosrooiing (sartage) of visvijvers (vivier) tenzij de 
drie ‘parceniers’ hiermee akkoord gaan. 
Hetzelfde geldt voor houtskoolwinning, ertsontginningen en steenontginningen. In de steenputbeek 
dagzomen immers kwartsieten uit het onder eoceen die voor de wegaanleg kunnen worden gebruikt.  
‘Encore ... ne poons faire vile, ne moulin, ne vivier, ne sartage, es lins devant nomes; et si avaient par 
le commun assens de nos trois parceniers que osti i viegnent manoir, u si face vile, u vivier, u sartage 
u on i fuece carboniere u minieres de quiel metal que ce soit, u quarrière por traire piere, tout li prent 
qui en venroient serunt communement à nos trois parceniers chacun à tierce part’. 
Het is echter niet zeker welke van deze rechten destijds ook effectief in het Hallerbos plaatsvonden 
(en al dan niet mochten plaatsvinden). Er wordt enkel gesteld dat alle opbrengsten dienen te worden 
verdeeld. 
Tenslotte wordt in de genoemde akten ook ingegaan op het eigenlijke bosbeheer. De precieze 
betekenis van deze passages dient verder te worden bestudeerd. De volgende passage wijst er in elk 
geval op dat het bos uit hakhout bestond en pas ten vroegste na tien jaar opnieuw mocht worden 
afgezet : 
‘Encore après la première taille del bos atendra-on dis ans al mais devant le secunt taillage’. 
Tack et al. (1993) stellen dat het Hallerbos in het jaar 1278 in achttien houwen was onderverdeeld, 
maar geven hierbij geen bronnen of bijkomende informatie. Van den Weghe (1938) bevestigt het 
vermoeden van een achttienjarige cyclus: ‘Na 18 jaar was het ganse bos gekapt’. Voor deze houwen 
ontstonden ‘in de loop der tijden’ (o.c.) volgende benamingen: de houw Bouckendael, de houw de le 
pont, de houw der drie linden, de houw van de hermitage of Cluyshaghe, de Dekenshouw, de 
bremhou, de lange houw, de Eyckelhouwe, de Leckemethouwe, de Beukenhouwe, de houw 
Grootendaele, de Beyaerthouw, de Kruishouwe, de houw Reynendale, de houwe vande Brusselweg, 
de Reefkenshouw en de Roode Appelaar. Volgens dezelfde bron werd het hout gewoonlijk verkocht 
op 1 oktober (Sint-Remigiusdag) en bestond het uit ‘schaarhout en hoogstammige bomen, verdeeld in 
loten van 6, 7 of meer bomen, meestal eiken’ (o.c.). In priciepe werd elk jaar het hakhout van één 
houw in zijn geheel verkocht (zie o.c. voor de periode 1490-1506), waarna al het geld op de 
domeinrekeing werd gestort. Pas daarna werd één derde uitgekeerd aan het Kapittel (o.c.: 82-83). 
Van den Weghe (1938: 78) vermeldt de ereplaats van Mispel op de domeinrekeningen en haalt een 
voorbeeld aan uit 1456-1457 (domeinrekening nr. 9558), waarin het gebruik van mispelhout als ronde 
stukken (tourtes) voor de grote molen van Halle wordt beschreven: “A Jehan de mars pour avoir eult à 
luy 21 fuseaux de mesplier employés à faire les trois paires de tourtes pour le grant moulin de Hal, 
dont luy a esté payé 2 sols la pièche... 42 sols”. Of mispels ook werden aangeplant in het Hallerbos is 
niet bekend. Verspreid in het bos worden er in elk geval nog 'wilde of verwilderde' exemplaren 
aangetroffen (Van Schepdael et al. 2003: 88; Esher in prep.). 
Een beschrijving van het Land van Halle uit 1649 (figuur 2.12) leert dat elk jaar na de de kapping en 
verkoop van het hakhout (la raspe) een grote hoeveelheid (quantité) gehamerde overstaanders van 
eiken en blanc bois (doorgaans Grauwe abeel, mogelijk ook Es) werd verkocht :  
‘un bois de raspe situé proche de halle contenant en tout environ noeuf cent bonniers (...) duquel bois 
se fait touts les ans une coupe y ayant la quantité de beaux chesnes et blancs bois desquels tous les 
ans après la raspe vendue on vend quantité de monstres selon que le marteau du Seigneur at designé. 
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Figuur 2.12: Passage over de oppervlakte en eigendom en de jaarlijkse kapping in het Hallerbos in 1649 (Arenbergarchief 
Edingen, karton Hal B 18) 

Figure 2.12: Text fragment concerning the size, property and cuttings  in the Haller forest in 1649. 

 
Dezelfde bron vermeldt verder de varkensdrift, de verkoop van (eiken)schors en beweiding als 
jaarlijkse, heerlijke activiteiten in het Hallerbos en mogelijk ook andere bossen in het Land van Halle 
(figuur 2.13). 
‘Item la paisson des glands, vente d’escorches de chesnes pennaige et pasturaige des bestes’. 
 

Figuur 2.13: Passage over het heerlijke recht op het ‘eikelen’, de schorsverkoop en de beweiding in het Hallerbos in 1649 (dit 
laatste ook met varkens: pannage) 1649 (Arenbergarchief Edingen, karton Hal B 18). 

Figure 2.13: Text fragment concerning seignioral rights such as pig-feeding (with acorns), oak-bark sale and grazing in the Haller 
forest in 1649. 

 
Het in bossen drijven en zodoende vetmesten van grote varkenskudden met eikels (‘pannage’) en het 
verzamelen van eikels om te voederen aan de varkens (paisson des glands, ook ‘glandée’ genoemd), 
was tijdens de middeleeuwen een wijdverspreid fenomeen tijdens de herfst. De varkenshouderij 
vertegenwoordigde in het middeleeuwse West-Europa dan ook een belangrijke tak van het agrarische 
bestaan. Alhoewel de varkensdrift in bossen vermoedelijk reeds vanaf de vijftiende eeuw sterk 
verminderde (Bouwer 2003), ging dit ‘eikelen’ in vele bossen door tot op het einde van het Oud 
Regime (Lindemans 1952), of zelfs nog langer (Baeté et al. 2002).  
Het verzamelen en malen van eikenschors (Escorches) voor het looien van leer door ‘huidevetters’ 
was in Halle eveneens een courante praktijk, waarvoor speciale molens werden opgericht (zie 
Vanvolsem 2001). Beweiding van bossen vertoefde lange tijd in de sfeer van gebruiksrechten, maar 
werd in het Land van Halle dus zeker vanaf 1649 als een heerlijk recht ‘gepriviligieerd’ (zie de 
hierboven aangehaalde beschrijving van het Land van Halle uit het Arenbergarchief). 

2.9.3.2.4 Jacht 
Bij een korte bespreking van de jacht door Van den Weghe (1938: 80) wordt tenslotte het voorkomen 
van everzwijnen aangetoond met een domeinrekening uit 1402:  
“Pour le sailaire d’un varlet appelet le backere liquelz porta le tieste d’un grant sanglier qui estoit pris 
sur le bos de hal au caisnoit que monsieur le bailli y envoia, payet 20 sols.” 
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2.9.3.2.5 Kluizenaars 
De benaming Kluisberg ten noordwesten van Jansheideberg verwijst naar de vroegere aanwezigheid 
van kluizenaars in het Hallerbos. Ook de vroegere houwnamen Cluyshaghe en taille de l'hermitage 
(de Franse vertaling) getuigen hiervan. De oudste rechtstreekse verwijzing dateert uit 1375, wanneer 
de gemalin van Albrecht van Beieren de kluizenaar van het Hallerbos een aalmoes geeft. Uit 
handvesten zijn ook de namen bekend van negen kluizenaars uit de periode 1455-1503. Elk van hen 
wordt aangeduid als 'priester en heremiet'. Vanaf 1505 verdwijnen deze bosmonniken uit de 
archieven (Van den Weghe 1935) en op het terrein is er vandaag ook niets meer van te zien. 
Uit domeinrekeningen van het Hallerbos blijkt dat er van tijd tot tijd herstellingswerken moesten 
gebeuren aan de kluizenaarswoonst of hermitage. Er was ook een kapel waar de priester-heremiet 
elke week drie missen las voor verwanten van de hertog. In ruil hiervoor werd hem drie bunder bos 
toegekend, een gebruik dat in 1437 zou zijn opgestart door hertog Filips de Goede (Van den Weghe 
1935) . 

2.9.3.3 1650 - 1920: bosbeheer door Arenberg 

Omstreeks 1650 verkreeg de Hertog van Arenberg een belangrijk aandeel in het beheer van het 
Hallerbos (zie eigendomsgeschiedenis). Het bosbeheer bleef in handen van de Arenbergs tot hun 
domeinen in 1918 onder sekwester werden geplaatst (zie eigendomsgeschiedenis). 
De indeling van het bos in houwen stond centraal in het bosbeheer. Een houw betrof in principe een 
zone met percelen die in hetzelfde jaar werden gekapt. In de regel werd met een vaste omlooptijd 
(cyclus, rotatie) gewerkt, die zich op het terrein vertaalde in evenveel houwen als er jaren in een 
cyclus zaten. In erg kleine of erg grote bossen was dat echter niet altijd het geval (Tack et al. 1993). 
De oudste ons bekende houwenkaart van het Hallerbos dateert uit 1735 (afgebeeld in Baeté et al. 
2006). Ze werd in opdracht van de Arenbergs getekend door landmeter en ‘officier comis à la 
direction des bois’ Adrien J. Bonnevie (Soumillion 1997). Deze kaart heeft zowel betrekking op hun 
deel, als op het deel van het Kapittel, aangezien het Hallerbos toen nog in onverdeeldheid verkeerde.  
Adrien Bonnevie geeft zowel de grenzen, de namen als de oppervlakten weer van veertien houwen, 
die in de periode 1723-1735 aansluitend op de kappingen werden opgemeten. Twee houwen werden 
in hetzelfde jaar gekapt. Dit impliceerde dat het bos destijds een dertienjarige cyclus doorliep. De 
gemiddelde oppervlakte van het jaarlijks gekapte deel bedroeg ongeveer 42 bunder of ongeveer 54 
ha. Vermoedelijk betrof dit zowel hakhout (raspe) als een selectie van overstaanders (reserves) en 
ging het dus om middelhoutbeheer. Jansheideberg maakte deel uit van minstens twee verschillende 
houwen, waarvan de namen ook al in de middeleeuwen bekend waren: longue taille (lange houw, 
gekapt in 1733) en trois tillieux (houw der drie linden, gekapt in 1727). Volgens het houwenplan 
bevonden deze drie linden zich nabij het huidige kruispunt Acht Dreven en niet zo ver van het 
jachtpaviljoen, waar nu nog steeds enkele oude lindehakhoutstoven te vinden zijn. De grens tussen 
beide houwen komt ruwweg overeen met de latere grens tussen de omheiningen Vlasmarkt en Acht 
Dreven. Ter hoogte van Jansheideberg weerspiegelt dit min of meer de scheiding tussen het vallei-
hellinggedeelte en het plateaugedeelte. 
Het verdelingsplan van Pourbaix & Demoustier uit 1779 (figuur 2.10 p. 17) toont nog steeds dezelfde 
houwenindeling en naamgeving. Ook de houwen die bij de eigendomsverdeling werden gesplitst, 
behielden hun oude naam, maar verkregen wel de specificatie AR of SW naargelang ze aan 
Arenberg of het Kapittel van Sint-Waltrudis gingen toebehoren. Het valleigedeelte van Jansheideberg 
ging dus deel uitmaken van de ‘longue taille (AR)’. Globaal gezien was echter nog steeds sprake van 
dertien houwen, met een gemiddelde oppervlakte van circa 41 bunder of 53 ha. Het is niet duidelijk 
hoe de beheersregeling onmiddellijk na de verdeling tussen Arenberg en het Kapittel evolueerde. 
Roegiers et al. (2002: 198) stellen merkwaardig genoeg dat het Hallerbos op het einde van de 
achttiende eeuw in achttien houwen was onderverdeeld (zoals vermoedelijk ook in de middeleeuwen 
het geval was).  
De Mémoires van de Ferraris  bij het kaartblad met het Hallerbos (F8), melden een dominantie van 
Eik en Beuk in de bossen (Anonymus 1965). Van Den (Sapins) is nog geen sprake en van bois blanc 
(waarmee men meestal Grauwe abeel bedoelt) evenmin . Aangaande het bosbeheer is sprake van 
een mengeling (sic) van haute, moyenne en basse futaïe, wat vermoedelijk vooral middelhout (i.c. 
hakhout met hoge en lagere overstaanders) impliceert. Het toenmalig belang van deze bossen voor 
de streekbewoners is niet mis te verstaan : “ils ont encore des bois qui leur fournissent une provision 
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considerable, tant pour la charpente que pour le chauffage et dont l’exploitation fait une partie de leur 
occupation (o.c.)”. 
Belangrijk hierbij is op te merken dat zowel op de ‘carte marchande’ van Ferraris als op de kaart van 
Cogeur van het Zoniënwoud, het Hallerbos duidelijk is aangegeven als middelhout, terwijl het 
Zoniënwoud een hooghoutbos was (figuur 2.14). 
 

    
Figuur 2.14: Weergave van het Hallerbos op de ‘carte Marchande’ van Ferraris (links) en (zuidwestgeoriënteerd) op de kaart van 
het Zoniënwoud van Cogeur uit 1769 (rechts). De inkleuring van het bos verschilt duidelijk van de rest van het Zoniënwoud : de 
dubbele boompjes symboliseren middelhoutbossen.  

Figure 2.14: hallerbos on the ‘carte Marchande’ of Ferraris (ca 1780) and on the southwest-oriented  map of the Zoniën Forest by 
Cogeur (1769). Remark the different symbology compared to the Zoniën Forest. Double stems symbolise coppice (with 
standards)  forests.  

 
Voor het kapjaar 1817 is een plan beschikbaar met de indeling van de taille du noisetier of noisie 
(afgebeeld in Baeté et al. 2006). Deze houw komt min of meer overeen met de latere Nootheide, net 
ten noorden van de Pipaanshoek en grenzend aan het noordelijk deel van de longue taille. Uit deze 
kaart blijkt dat elke houw (die dus tussen 30 en 50 ha groot was) minutieus werd ingedeeld in kleine 
perceeltjes, die dan te koop werden aangeboden. Zo was de houw in Nootheide ingedeeld in 126 
perceeltjes van telkens ca 28 are groot. Dit is sterk in overeenstemming met het beheer in andere 
domeinen van de Arenbergs (bijvoorbeeld Meerdaalwoud, waar gelijkaardige kaartjes van de 
jaarlijkse houwen werden opgemaakt). Bij de verkoop werden vier soorten opbrengsten geregistreerd: 
Product du taillis (hakhout), Futaye (vermoedelijk overstaanders tussen het hakhout), Elagages 
(opsnoeibeurten) en Sapins (naaldhout). Het belang van de Futaye blijkt alvast uit het aandeel ervan 
in de totale opbrengst voor de kap in Nootheide : maar liefst 68 %, tegenover 24 % voor het hakhout 
en 8 % voor de Elagages&Sapins.  
Niet alleen op vlak van beheeraanpak, maar ook qua bosstructuur moet het Hallerbos dus zeer 
vergelijkbaar geweest zijn met het Meerdaalwoud : een opperhoutrijk middelhout.  
Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd het beheer van het Hallerbos in wetenschappelijke 
banen geleid door professor Lecart, die, tot aan zijn dood in 1911, hoogleraar was aan de Leuvense 
universiteit (Roegiers et al. 2002: 86). Volgens Colleaux (1952) en Herbignat (1945) was in de 
toenmalige loofhoutbestanden sprake van een opperhoutrijk middelhout met een omlooptijd van 14 
jaar.  
De boomlaag bestond vooral uit Beuk (van uitstekende kwaliteit), eik (vooral Zomereik) en 
Amerikaanse eik. (Anonymus 1932, Herbignat 1945, Colleaux 1952). Volgens dezelfde bronnen werd 
Amerikaanse eik hier vaker op rijkere gronden aangeplant dan gewoonlijk het geval was. Es en 
Esdoorn kwamen weinig voor. In 1892 wordt een reusachtige Wintereik met een stamomtrek van 5,15 
m gekapt. 
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De vermoedelijk zeer talrijke overstaanders in het Hallerbos werden bijna allemaal gekapt op het 
einde van de Eerste Wereldoorlog.  
Aangaande de vooroorlogse samenstelling van het hakhout is ons enkel onrechtstreekse informatie 
bekend: nl. perceelsbeschrijvingen die na WOI door de Belgische overheid werden opgemaakt, op 
het ogenblik dat de overstaanders al gekapt waren, en enkel het hakhout over bleef.  
Hieruit blijkt het voorkomen van ongeveer 400 ha hakhout, verdeeld over drie types: een door Robinia 
gedomineerde reeks (ca. 123 ha), een Kastanje-reeks (ca. 90 ha) en een gemengd type dat als 
‘gewoon (weinig produktief) schaarhout’ werd aangeduid (ca. 186 ha).  
Met uitzondering van de valleien, bestond het hakhout dus in belangrijke mate uit Tamme kastanje en 
Robinia. In een geringere verhouding waren Amerikaanse eik, berk, Haagbeuk, esdoorn, Gewone es, 
inlandse eik en els bijgemengd. De Tamme kastanje, waarvan het hout zeer gezocht was voor het 
vervaardigen van hoepels, vormde dichte en uitgestrekte bestanden. De Robinia vormde eveneens 
uitgestrekte bestanden, dikwijls met Hazelaar en Haagbeuk als vulhout. In de dellen namen de berk, 
Trilpopulier en Haagbeuk een belangrijke positie in (Colleux, 1952). Tot in 1918 kwamen ook zowat 
100 ha naaldhoutbestanden voor, voornamelijk met Den en Lork. Zowat alle naaldhout dat meer dan 
tien jaar oud was werd tijdens de tweede wereldoorlog echter gekapt. Volgens een nota uit 1924 ging 
het om een exploitatie van 80 tot 82 ha  (Colleaux 1924). 
 

2.9.3.4 1920 - nu: beheer door de overheid 

2.9.3.4.1 Bronnen 
Vanaf 1924 werden richtlijnen op papier gezet voor een grootschalige omvorming in het vrijwel 
volledig kaalgekapte en nog weinig productief geachte Hallerbos (Colleaux 1924). Een gedetailleerd 
beeld van de uitgangstoestand en de daarop volgende werkzaamheden is terug te vinden in de Etat 
descriptif des parcelles 1927-1928 (Colleaux s.d.) en drie waardevolle excursieverslagen (Anonymus 
1932, Herbignat 1945 en Colleaux 1952). De lokatie van de geplande en uitgevoerde ingrepen kan 
worden achterhaald met behulp van het beheerplan uit 1935 door Colleaux, een bijgewerkt basisplan 
uit 1943 (met indelingen die nog steeds geldig zijn) en de begeleidende fiches (Tabel der 
Uitbatingen). Uit deze documenten – die worden bewaard in het archief van de Houtvesterij 
Groenendaal - kan de indeling van het domeinbos in kantons (later omheiningen genoemd) en 
percelen worden afgeleid. Het bosreservaat Jansheideberg maakt volgens deze indeling deel uit van 
twee verschillende omheiningen: Vlasmarkt (percelen 12-13, VI-IX en een deel van perceel V) en 
Acht Dreven (grootste deel van perceel III). Percelen met loofhout werden genummerd met Romeinse 
cijfers, naalhoutpercelen kregen een Arabische nummering.  

2.9.3.4.2 De erfenis van Arenberg 
Toen in 1924 het beheer van het Hallerbos werd overgedragen aan de bosbouwadministratie van de 
Belgische overheid, bestond het uit 392 ha hakhout (taillis simple), 43 ha naaldhout (met slechts 5 ha 
ouder dan 10 jaar) en 103 ha kapvlakten (Anonymus 1932). Het hakhout bestond overwegend uit 
bestanden van Robinia en Tamme kastanje (zie figuren 2.15 en 2.16), met uitzondering van enkele 
percelen in de valleitjes.  
Verder was er een beperkte bijmenging van Amerikaanse eik, Berk, Haagbeuk, Es, inlandse Eik en 
Els. Hazelaar en Haagbeuk dienden als vulhout tussen de Robinia. Het robinia- en kastanjehakhout 
bleek in 1930 nog zeer vitaal en productief, waardoor het geschikt was voor verhandeling als 
mijnhout. Een geleidelijke omvorming naar hooghout via spaartelgen (reservebomen) leek dan weer 
minder evident, want er waren volgens de toenmalige beheerders nauwelijks staken aanwezig die 
daarvoor in aanmerking kwamen. 
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Figuur 2.15: Kanstanjehakhout in 1932 (links; fotograaf onbekend) en een relict in het bosreservaat Jansheideberg, gekarteerd als 
een bijzonder element in 2004 (foto: Peter Van de Kerckhove). 

Figure 2.15: chestnut coppice in 1932 (left; author unknown) and a relic mapped in 2004 as a special element in forest reserve 
Jansheideberg (right: photographed by Peter Van de Kerckhove) 

 
Bij de opmaak van de eerste bedrijfsregeling door de overheid werden drie soorten hakhout 
onderscheiden, die bij de omvorming elk een specifieke behandeling ondergingen (Colleaux 1952):  

- De zuivere Robiniabestanden en bestanden waar Robinia domineerde (123 ha)  
- De productieve en rijke hakhoutbestanden op basis van Tamme Kastanje (90 ha; zie figuur 

2.15) 
- De overige, gemengde en weinig productieve hakhoutbestanden (‘resttype’, 186 ha) 

Het Robinia-type werd in de Tabel der Uitbatingen (aangevulde fiche bij het beheerplan uit 1935) 
omschreven als de ‘Acacia-reeks’ of ‘2de loofhoutreeks’. Een aaneengesloten zone ervan in en rond 
bosreservaat Jansheideberg bezat een oppervlakte van maar liefst 80 ha, verdeeld over tien percelen 
in drie omheiningen. Dit hakhouttype bevatte gemiddeld 80-100 m³ mijnhout per ha. 
De ruwweg 100 ha kapvlakten in 1924 ontstonden overwegend door exploitatie van naaldhout 
omstreeks 1918. Ze waren lokaal sterk overgroeid met Adelaarsvaren, Brem of Struikheide (Colleaux 
1952). Herbignat (1945: 54) heeft het meer specifiek over de hardnekkigheid van Adelaarsvaren op 
kapvlakten met een goede bodemkwaliteit (blanc étocs dont le sol de bonne qualité était envahi par 
une fougère haute et dense). 
Jansheideberg zelf bestond tot in de jaren 1930 voor meer dan de helft (ca. 15.5 ha) uit Robinia-
hakhout, dat zich voornamelijk in het plateaugedeelte en meer bepaald in het percelen Acht Dreven III 
en Vlasmarkt VII, situeerde (figuur 2.16). Ook de ligging van de twee andere hakhoutypes en de 
naaldhoutbestanden in en nabij Jansheideberg is terug te vinden in figuur 2.16. Het aandeel 
kastanjehakhout in het bosreservaat bedroeg slechts 1.4 ha (perceel Vlasmarkt IX). Het aandeel van 
het ‘resttype’ was ca. 7.5 ha (Vlasmarkt VIII en deel Vlasmarkt V). 
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Figuur 2.16: Bestandenkaart uit 1935 uit het Hallerbos, gedigitaliseerd in het kader van het beheerplan (in ontwerp). 

Figure 2.16: A stand map from 1935, digitized for the new management plan (in preparation). Yellow: coppice of Robinia 
pseudoacacia; brown: coppice of Castanea sativa; green: mixed coppice; khaki: conifers. 

 

2.9.3.4.3 Van hakhout naar hooghout 
Ondanks de vitaliteit het hakhout stelde de in 1928 opgerichte beheerscommissie voor om het gehele 
Hallerbos om te vormen naar hooghout (men spreekt in feite over een ‘herstel van het hooghout’) en 
dit in de regel via aanplantingen. Gezien de grote oppervlakte van de om te vormen bestanden, werd 
in het beheerplan uit 1935 echter ook aanbevolen om ten minste één serie zuiver hakhout te 
behouden voor de duur van tenminste één omloop. Eigenlijk kwam het erop neer om de productieve 
delen van het hakhout genoeg te laten verouderen ten einde ze voldoende te laten opbrengen als 
mijnhout.  
De aanplanting van het loofhout gebeurde doorgaans onmiddellijk na de kap van het hakhout. Er 
werd aangeplant met hoog plantsoen (1.25-1.75 meter, soms tot 3 meter) uit eigen kwekerijen in 
Hallerbos en Zoniënwoud, in een plantverband van 1.5 m x 1.5 m tot 1.75 m x 1.75 m. Later werd ook 
geëxperimenteerd met een wijder plantverband (2 m x 2 m). Maar aangezien dit resulteerde in een 
veel slechtere stamkwaliteit, greep men terug naar de oorspronkelijke plantafstanden. Als beschutting 
voor de aanplantingen, werden bij de kapping van het hakhout zoveel mogelijk spaartelgen 
(‘reservebomen’) behouden. 
Een combinatie van oorlogsomstandigheden en 'culturale vereisten' had echter tot gevolg dat al deze 
spaartelgen reeds in 1951 van het toneel waren verdwenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
de spaartelgen langer te behouden. Ze waren bedoeld om 1) nog één keer op te brengen (waar nog 
niet werd aangeplant) of 2) om jonge aanplantingen te beschutten (culturale reden). In de oorlog werd 
de eerste categorie geplunderd. In het tweede geval zorgde het hakhout voor meer schaduw dan 
wenselijk, waardoor het sneller dan voorzien moest worden afgezet (ten einde de ondergeplante 
eiken en beuken voldoende licht te geven. 
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De volledige omvorming van bijna 400 ha hakhout werd voltooid op minder dan 20 jaar tijd. De eerste 
loofbestanden werden in 1930 aangeplant, de laatste in 1948. Er vond slechts één omloop van 
reguliere hakhoutexploitaties plaats, meer bepaald in de perioden 1924-1936 (Robiniatype; zie figuur 
2.17), 1916-1936 (resttype) en 1933-1938 (Kastanjetype). In het Robiniatype was vanaf 1940 (tweede 
omloop) enkel nog sprake van hooghout. In het resttype gebeurden nog tot in 1945 kappingen van 
schaarhout, gespaarde telgen en brandhout (Tabel der Uitbatingen). Het is niet geheel duidelijk wat 
de tweede omloop betekende in het Kastanjetype (i.c. 1951-1956). Na afloop van de omvorming 
bestond het loofhout in het Hallerbos uit circa 200 ha Beuk en 175 ha inlandse Eik.  
Afhankelijk van het type hakhout, gebeurde de omvorming met verschillende nuances. Bij omvorming 
van het Robinia-type (123 ha) werd het hakhout éénmalig afgezet. Dit gebeurde overwegend tussen 
1932 en 1936. Slechts een maximum van 400-500 staken per ha werden daarbij gespaard. Dit vooral 
om de stoofopslag te beperken en de aanplantingen enige bescherming te bieden. Deze ‘beste 
gronden’ (Colleaux 1952: 78) werden vooral beplant met inlandse Eik en meer uitzonderlijk met Es en 
Beuk. Daarbij gebeurde eventueel nog een matige snoei van de reservebomen (‘oplichting van het 
scherm’). Op plaatsen waar onvoldoende reservebomen stonden werd vaak stamsgewijs, maar bij 
voorkeur groepsgewijs, Lork bijgeplant als vooropbrengst (in een verhouding 1/10). Daarnaast werd 
op vrij grote schaal, zij het met eerder beperkt succes, Zwarte walnoot (Juglans nigra L.) aangeplant . 
Individuen van deze soort zijn nog steeds in het NO van het bosreservaat te zien. Oorspronkelijk was 
het de bedoeling om in de Robina-bovenetage ook nog secundaire kappingen uit te voeren met als 
doel Eik vrij te stellen. De totale afvoer van deze bovenetage moest evenwel sneller gebeuren dan 
voorzien. De reservebomen vormden immers veel waterloten en een lage kroon, waardoor de 
overscherming te sterk werd. Bovendien groeiden de eiken zo snel dat ze dringend moesten 
vrijgesteld worden (Colleaux 1952). Als gevolg van dit alles was de eens zo talrijk aanwezige Robinia 
omstreeks 1950 dan ook vrijwel volledig uit het bosbeeld verdwenen. 
 

 

Figuur 2.17: Robinia-oogst in het Hallerbos, vermoedelijk in de jaren 1930 (bron: parochie-archief van Essenbeek, ter beschikking 
gesteld door Pierre Kestemont) 

Figuur 2.17: Robinia harvest in the Haller Forest, presumably in the 1930’s 
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De productieve hakhoutbestanden op basis van Tamme kastanje (90 ha) werden een eerste keer 
afgezet tussen 1933 en 1939, op een leeftijd van 17 tot 22 jaar. Enkel op plaatsen waar de stobben 
ver uiteen stonden, werd vervolgens Japanse lork tussengeplant (Herbignat 1945). De beheerders 
namen zich voor om dit productieve hakhouttype pas als laatste om te vormen of zelfs als taillis 
simple te behouden omdat ‘iedere poging tot omvorming gepaard zou gaan met ernstige 
opofferingen’. Als ideale omlooptijd werd 18 jaar vooropgesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden de kastanjebestanden echter zodanig beschadigd en geplunderd door militairen, burgers en 
konijnen (Herbignat 1945), dat ze er na de oorlog even troosteloos uitzagen als het overige hakhout. 
In 1951 was ook dit type door aanplantingen volledig omgevormd naar hooghout (meestal Beuk). 
Het overige hakhout (186 ha) bestond uit weinig productieve en gemengde bestanden. In de valleien 
groeiden er voornamelijk Berk, Trilpopulier en Haagbeuk. Op de hogere gronden werd dit type snel 
omgevormd door aanplanting van Beuk. De valleien en de N-O hellingen werden beplant met Eik en 
Es. Overal werd Lork bijgemengd, enerzijds als vooropbrengst en anderzijds om overscherming te 
bieden. De tussenplanting gebeurde meestal in rijen, met één rij lorken op vijf tot zes rijen loofhout. 
 

 
Figuur 2.18: Links : Bestandskaart uit 1947: geel: eik en andere lichtboomsoorten; rood: beuk en andere schaduwboomsoorten; 
blauw: den en lork; Rechts: Bestandskaart uit de jaren 1970: Aanduiding van groepjes gewone es (geel) en groepjes zwarte 
notelaar (rood); de bestandsoppervlakte is onderlijnd 

Figuur 2.18: Left: Stand map from 1947: yellow: oak and other light-demanding tree species; red: Beech and other shadow casting 
trees; blue: conifer species (larch and pine); Right: stand map from the 1970’s: small groups of Ash (yellow) and Juglans nigra 
(red) are indicated; the the stand surface area is underlined.  

 
De concrete reconstructie van de aanplantingen in Jansheideberg kan gebeuren op basis van de 
oude bestandskaarten en oude luchtfoto’s.  
Het basisplan bij het beheerplan uit 1947 geeft voor het eerst een overzicht na uitvoering van de 
beplantingen weer en betreft in feite de oudste bestandskaart (figuur 2.18 links). In de begeleidende 
legende wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen ‘Eik en andere lichtsoorten’, ‘Beuk en andere 
schaduwsoorten’ (inclusief Zwarte walnoot?), hakhout (taillis, vermoedelijk nog niet beplant) en 
diverse naaldhoutsoorten. De toenmalige keuze tussen licht- en schaduwsoorten blijkt niet afhankelijk 
van het voormalige hakhouttype. 
Onbeplant hakhout kwam in 1947 vermoedelijk niet meer voor in het bosreservaat. Bij elk bestand 
staan immers jaartallen. Maar door verbleking van de kleuren is het onderscheid tussen ‘hakhout’ en 
‘schaduwsoorten’ niet altijd even duidelijk te zien op dit basisplan. De bestandskaart uit de jaren 1970 
geeft meer in detail aan welke boomsoorten werden aangeplant, de groepjes gewone es en Zwarte 
notelaar worden nauwkeurig weergegeven (figuur 2.18 rechts). Ze vermeldt tevens het plantjaar en 
de oppervlakte (onderlijnd). 
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De eerste omvormingen in Jansheideberg situeren zich op het hellinggedeelte ten westen van de 
Beukendreef : het (Robinia)hakhout werden in 1927 afgezet en ingeboet met Lork, waarna in 1930 
Zomereik werd tussen- en ondergeplant. Op de luchtfoto uit 1947 zijn de rijen lorken tussen de eiken 
duidelijk zichtbaar (1 rij lork elke 5-6 rijen loofhout). In de droge delle in deze zone werd Es 
aangeplant. Ook het perceeltje grove den (dat in 2003 werd gekapt) werd in 1927 aangeplant. 
De volledige zone ten oosten van de Beukendreef (ook Robiniahakhout) werd volledig in 1935 
aangeplant, vooral met eik, en plaatselijk ook met Gewone es en Zwarte Notelaar. Eén bestand, de 
zuidelijke ‘uitbreiding’ van het bosreservaat, werd met Beuk beplant. Uit de luchtfoto blijkt dat hier 
geen rijmenging van Lork werd uitgevoerd (enkel in het noorden van de eikenbestanden een beetje). 
Er werden wel lorken aangeplant langs de perceelsgrenzen. In het meest noordelijke perceel van 
deze zone werd de voorziene beplanting niet uitgevoerd of is die grotendeels mislukt. Hier werd in 
1940 Beuk bijgeplant. Dit is ook duidelijk zichtbaar op de luchtfoto uit 1947 (figuur 2.19 links). 
De overige bestanden werden alle in 1941 aangeplant. Op de luchtfoto is duidelijk te zien dat in het 
voormalige Kastanjehakhout rijen lorken werden tussengeplant tussen de beuken. In de zone met 
gemengd hakhout, ten oosten hiervan, waren duidelijk nog een groot aantal overstaanders gespaard, 
wellicht om wat overschaduwing te geven aan de beukenaanplant. In het helling- en valleigedeelte 
(voormalig gemengd hakhout) werd eik aangeplant en systematisch in rijen bijgemengd met Japanse 
lork. 

2.9.3.4.4 Bosbeheer in de periode 1950-1990 
Houtvester Colleaux, die heel de omvorming van in het begin had georkestreerd, besteedde in 1953 
ruime aandacht aan de toestand van dennen- en eikenbestanden. De evolutie naar een kroonsluiting 
in de eikenbestanden liet volgens Colleaux op sommige plaatsen te wensen over, vooral waar men 
had gekozen voor een ruime plantafstand (2 m x 2 m, zie hoger). Verder moesten in sommige 
percelen de dubbele toppen worden verwijderd die waren ontstaan bij het vellen van Robinia-
spaartelgen. 
Misson wees er in 1956 op dat hij bij het doorlopen van de loofhoutbestanden heel wat slecht 
gevormde exemplaren van Eik en Beuk had opgemerkt die hinderlijk waren voor ernaast groeiende 
waardevolle individuen (cit. in. Saey 1988). 
In latere nota’s gaat de aandacht vooral uit naar de eikenbestanden. Naar aanleiding van massale 
rupsenaantastingen (b.v. Tortrix viridana) in de jaren 1957-1958 hield Herbignat bij Brichet een 
gedurfd pleidooi voor een herstel van het middelhout: ‘ik zou zelfs zo ver durven gaan mij de vraag te 
stellen of in deze eikenmonoculturen waar het vroeger hakhout op een systematische en hardnekkige 
manier vernietigd werd, de bescherming van de bodem niet beter gegarandeerd zou worden door 
terug te komen tot een middelhoutvorm, ook al zou dit de vroegtijdige en dure inbreng van 
begeleidende boomsoorten noodzakelijk maken’. In 1959 was de rupsenplaag echter verdwenen en 
werd het voorstel van Herbignat verworpen. 
In 1961 werd een nieuwe exploitatietabel opgesteld, vergezeld van richtlijnen voor de behandeling 
van de belangrijkste boomsoorten (Janssen 1961). Het Hallerbos bestond toen uit 179 ha naaldhout 
en 369 ha loofhout, waarvan 215 ha Beuk en 153 ha Eik. De totale bosoppervlakte diende te worden 
behandeld in één reeks, met drie groepen van elk vier kappen (= 12 omheiningen = 12 kantons). De 
basisomlooptijd bedroeg 12 jaar met de mogelijkheid om na een halve omloop (loofhout) of reeds na 
3 jaar (naaldhout) terug te komen. Terwijl de groei van Beuk als zeer bevredigend werd aanzien, werd 
de kwaliteit van Zomereik middelmatig tot slecht bevonden.’ De inlandse eik kan waarlijk als het 
zorgenkind van het Hallerbos beschouwd worden’, schreef Janssen (1961) letterlijk. De aanwezigheid 
van veel ‘slecht materiaal’ werkte bovendien een sterk ingrijpen in de hand, waardoor het staakhout 
plaatselijk zeer ijl kwam te staan. 
Het beheer in de jaren 1980 werd vooral gekenmerkt door een versnelde (en winstgevende) afvoer 
van de lorkenrijen in de beuken- en eikenbestanden. Vooral in de eikenbestanden werd het loofhout 
op verschillende plaatsen door lorken onderdrukt. Omwille van de te verwachten velschade werd het 
voorbehouden van de zwaar betakte lorken niet langer verantwoord geacht (Saey 1988). Het meest 
recente beheerplan voor het domeinbos dateert uit 1988. Momenteel wordt aan een nieuw 
beheerplan gewerkt. 
 



  
Figuur 2.19: Luchtfoto’s van Jansheideberg: links: genomen op 28/7/1947; rechts: luchtfoto uit 1969 

Figure 2.19: Aereal photographs of the forest reserve; left: taken in 1947; right: taken in 1969. 
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Figuur 2.20: Luchtfoto’s van Jansheideberg: links: genomen in 1979; rechts: False-colour-infraroodbeeld van Jansheideberg (1989 – Eurosense-Belfotop). Stroogeel zijn de beuken, rozerood = eik, 
groengeel het naaldhout : lork en grove den. 

Figure 2.20: Aereal photographs of the forest reserve; left: taken in 1979; right: False-colour-IR image of the reserve (1989) – tree species are recognisable : oak=pink, beech=yellow, larch and pine : 
greenish yellow. 
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2.9.3.4.5 Specifiek beheer in Jansheideberg (1950-1990) 
Waardevolle details over de evolutie van Jansheideberg na de omvorming, zijn terug te vinden in 
diverse naoorlogse perceelsbeschrijvingen (b.v. ‘steekkaart van het perceel’, ‘beschrijvende staat der 
percelen’) en rapporten van houtverkopen.  
Een ‘steekkaart van het perceel’ uit 1961 van perceel Acht Dreven III (plateau Jansheideberg, waar 
ook de kernvlakte ligt) maakt een treffend onderscheid tussen inlandse Eik, Beuk en Zwarte walnoot 
(bron: Archief Houtvesterij Groenendaal):  

- (Inlandse) eik, 26 jaar; staakhout; plaatselijk redelijk, meestal minder goed; deel met 
lorkenrijen; enkele groepjes Es; licht onderhout (overblijfselen van schaarhout) 

- Beuk, 26 jaar; zwaar staakhout, dicht gesloten; onverteerde bladval; Boshyacint; deel met 
lorkenrijen 

- Zwarte walnoot (‘notelaar’), 26 jaar; zeer goede groei en kwaliteit; soms door Beuk verdrukt, 
regelmatig vrij te stellen; planting beuk onder notelaars 

Een vergelijkbare bespreking van dezelfde soorten in het valleigedeelte (deel Vlasmarkt V) gaat als 
volgt: 

- (Inlandse) eik, 20 jaar; slecht eikenstaakhout met groepen Es en delen Beuk; oorspronkelijke 
rijen Lork reeds gedund; opkomend schaarhout; vooral onder Es; goed verteerde 
strooisellaag; Wilde hyacint 

- Beuk, 20 jaar; aanplantingen van geringe kwaliteit, waarin nochtans rijen schone Lork; slecht 
verteerd strooisel; Wilde hyacint 

- Zwarte walnoot; in depressie groep notelaars van middelmatige kwaliteit; goed verteerd 
strooisel; grassen 

In de percelen Vlasmarkt VIII en IX - op de helling dus - blijken de bestanden met 20 jaar oude Beuk 
‘van middelmatige kwaliteit’ te worden overheerst door Lork. In beide gevallen is er sprake van ruwe 
humus en Wilde hyacint. Eveneens op de helling, in perceel Vlasmarkt VII, is er steeds sprake van 
goed verteerd strooisel en schaarhout, zowel onder Eik (25 jaar ), Es (25 jaar) als Lork (34 jaar). Bij 
het schaarhout wordt ook Tamme kastanje onder Lork vermeld, terwijl het hier voor 1930 nog om 
‘Robiniahakhout’ ging. De lokale aanwezigheid van Lelietje-van-dalen op de helling blijkt uit de 
beschrijvingen van de percelen Vlasmarkt VI-IX. 
Uit het bovenstaande blijkt dat van het hakhout in 1961 nog relicten aanwezig zijn onder Eik en Es, 
wat aannemelijk is, aangezien dit lichtboomsoorten zijn. De kwaliteit van de aanplantingen was over 
het algemeen gering, met Beuk en Zwarte walnoot op het plateau als belangrijke uitzonderingen. 
Wilde hyacint werd bijna overal waargenomen, zowel onder Eik als Beuk, terwijl Lelietje-van-dalen 
vermoedelijk grotendeels beperkt was tot hellingen met Eik. 
Uit de luchtfoto uit 1969 kunnen we afleiden dat de lorkenrijen en de overstaanders in het 
beukenbestand ten westen van de beukendreef zijn verwijderd (figuur 2.19 rechts). De tekst uit 1961 
gaf al aan dat de beuken er verdrongen werden door de lorken. Elders zijn de lorkenrijen nog duidelijk 
te zien, ook op de luchtfoto uit 1979 (figuur 2.20 links). In 1989 zijn de meeste lorken al weggenomen. 
Dat blijkt ook duidelijk uit het IR-falsecolourbeeld dat in het kader van de boskartering werd gemaakt 
(figuur 2.20 rechts). Merk ook de grote verschillen in hoogtegroei die ook uit dit beeld zijn af te leiden : 
de beuken en lorken zijn duidelijk hoger dan de eiken; merk ook de ‘gaten’ in het perceel met Zwarte 
notelaar : hier was heel wat uitval, vooral van deze soort. 
Voor het nagaan van verdere evoluties in de houtvoorraad werd in 1987, naar aanleiding van het 
beheerplan (Saey 1988) een netwerk van steekproefcirkels uitgezet in Hallerbos. De cirkels die zich in 
het bosreservaat bevinden, werden in 2006 opnieuw geïnventariseerd (zie hoofdstuk 3) 
In onderstaande tabel zijn de uitgevoerde kappingen in de zone van het bosreservaat tussen 1983 en 
1995 (het moment van de instelling van het bosreservaat) samengevat. De laatste dunningen in het 
bosreservaat Jansheideberg dateren uit 1994 (tabel 2.1). In het valleigebied zelf is echter zeker sinds 
1983 niet meer gedund. In onderstaande tabel zijn de dunningen in Jansheideberg sinds 1983 
weergegeven. 
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Tabel 2.1: Dunningen in Jansheideberg sinds 1983 (in m³ , bron: Houtvesterij Groenendaal) 

Table 2.1: Cuttings in the forest reserve since 1983 (in m³) 

 

Jaar Eik Beuk Den Lork Globaal
1984 66 10 0 0 76
1988 0 87 16 280 383
1989 90 56 0 0 146
1990 242 36 0 115 393
1994 103 116 0 47 266

Totaal 501 305 16 442 1264
 
 

2.9.3.4.6 Bosreservaat (sinds 1996/2003) 
Een beheerplan voor de bosreservaten in het Hallerbos dateert uit 2000. Jansheideberg kreeg hierin 
de bestemming integraal reservaat (‘nulbeheer’), met een randzone van 30 m breed met 
veiligheidskappingen (figuur 2.21). 
Als startbeheer werd voorzien in het kappen van de resterende lorken en een naaldhoutbestand 
(Vlasmarkt 13), de omlegging van het ruiterpad, afsluiten van een aantal paden en het éénmalig 
vrijstellen van een aantal Boskersen. Een aanvulling van dit beheerplan met betrekking tot de in 2003 
doorgevoerde uitbreidingen van Jansheideberg (gearceerde zones) is recent afgewerkt (Esher in 
prep.). Ook hier is een nulbeheer met veiligheidszones langs de toegankelijke wegen voorzien. Hier 
zijn geen startmaatregelen voorzien. 
De uitvoering van de voorziene beheermaatregelen gebeurde in 2003 (enkele jaren later dan 
voorzien). De voorgestelde vrijstelling van Zoete kers werd na herevaluatie toch niet uitgevoerd. De 
dennen werden wel geëxploiteerd in 2003 (volgens de verkoopscatalogus 70 bomen, 80 m³). De 
resterende lorken langs de paden tussen de eikenbestanden werden ten dele geveld en ter plaatse 
gelaten op de paden, teneinde deze paden fysisch af te sluiten. 
Niet alle lorken werden echter geveld. Ook van de verspreide lorken in de bestanden werden een 
aantal gekapt. Een vrij groot aandeel werd echter gespaard of over het hoofd gezien. Verder werden 
de resterende (schaars aanwezige) Amerikaanse eiken geveld met stobbebehandeling. Eén zware 
dode beuk langs de toegankelijke Beukendreef werd preventief geveld en ter plaatse gelaten. 
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Figuur 2.21: Een overzicht van de maatregelen, zoals voorzien in het beheerplan (Opstaele 2000). Groene perimeter: grens 
bosreservaat; blauwe perimeter: bestandsgrenzen. 

Figure 2.21: Management plan concerning the forest reserve, dating from 2000 (Opstaele 2000). Some final minimal interventions 
were done before the reserve received its non-intervention status.. 
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Figuur 2.22: Ligging van de transecten van de basisinventarisatie in 1997 (Geudens et al. 1997) 

Figure 2.22: Position of the transects (100 m x 10 m) of the basic inventory in 1997 by Geudens et al. (1997) 
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2.10  Basisinventarisatie in het kader van het beheerplan 

Door Geudens et al. (1997) werd in 1997 een basisinventarisatie uitgevoerd van het toenmalige 
bosreservaatgedeelte Jansheideberg. Ze omvat dus niet de twee bestanden die pas in 2003 officieel 
aan het bosreservaat werden toegevoegd. In functie van de bestandsanalyse werd het studiegebied 
opgedeeld in zes bestanden van gemiddeld 3 ha (figuur 2.22). 
Voor elk bestand werd een beschrijvende fiche opgemaakt en werden dendrometrische en 
vegetatiekundige opnamen uitgevoerd langsheen een transect van 100 m lengte. Deze zes 
transecten werden met GPS ingemeten (figuur 2.22). Op het terrein werden ze gemarkeerd met 
houten paaltjes met een blauwe kop. 
De dendrometrie resulteerde in gegevens over de boomsoortensamenstelling, diameterverdeling, 
grondvlakverdeling, stamtalverdeling en verjonging. Bij de verwerking van de gegevens werd steeds 
een onderscheid gemaakt tussen grote (diameter > 8 cm), kleine bomen en zaailingen (hoogte < 0.5 
m). Het globale stamtal en het grondvlak van de grote bomen bedroeg respectievelijk 625 per ha en 
28.67 m²/ha  (tabel 2.2). 

Tabel 2.2: Stamtal (N) en grondvlak (G) van levende bomen en struiken met DBH > 8 cm, opgemeten in 6 transecten van 1000 m2 
in het kader van de basisinventarisatie (Geudens et al. 1997). 

Table 2.2: Stem number (N) and basal area (G) of living trees (DBH > 8 cm) in six transects (1000 m2) inventoried in 1997 by 
Geudens et al. (1997). 

Soort Species N (per ha) G (m2 per ha) 
Beuk Fagus sylvatica 179 8.0 
Zomereik Quercus robur 124 7.6 
Tamme kastanje Castanea sativa 60 3.6 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 119 2.7 
Wintereik Quercus petraea 23 1.8 
Lork Larix spec. 10 1.4 
Gewone es Fraxinus excelsior 24 1.2 
Zwarte notelaar Juglans nigra 17 1.1 
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 27 0.6 
Haagbeuk Carpinus betulus 14 0.2 
Hazelaar Corylus avellana 20 0.2 
Witte els Alnus incana 2 0.1 
Gewone vlier Sambucus nigra 4 0.1 
Zwarte els Alnus glutinosa 2 <0.1 
Totaal Total 625 28.7 

 
Het relatieve aandeel van de verschillende boomsoorten in elk bestand op basis van stamtal en 
grondvlak, is terug te vinden in figuur 2.23. Beuken waren het meest talrijk, gevolgd door Zomereik en 
Gewone esdoorn. In het grondvlak hadden inlandse eiken (Zomereik + Wintereik) het grootste 
aandeel, gevolgd door Beuk en Tamme kastanje. 
De diameterverdeling (figuur 2.24) illustreert dat de bomen in Jansheideberg relatief jong zijn, wat niet 
verwonderlijk is gezien de voorgeschiedenis van het Hallerbos. De weinige zwaardere bomen 
betreffen Lork (aangeplant in 1927) en Kastanje (vermoedelijk relict van het Arenberg-hakhout). 
Gewone esdoorn bezit het grootste aandeel in de laagste diameterklassen  (10-15 cm) van de bomen 
met een DBH > 8 cm. Beuk scoort zowel goed in de laagste diameterklassen als in de middenste 
klassen (25-35 cm). Inlandse Eik betreft een middenmoter en haalt het hoogste aandeel in de klasse 
25-30 cm (figuur 2.24). Gelet op de soortensamenstelling naar stamtal en grondvlak zijn Beuk, 
Zomereik, Tamme kastanje en Gewone esdoorn de belangrijkste boomsoorten 
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Stamtal (625 per ha) Grondvlak (28.7 m2 per ha) 

  
Inl. eiken Beuk Tamme kastanje Gewone esdoorn
Lork Gewone es Zwarte notelaar Wilde lijsterbes
Haagbeuk Hazelaar Elzen Gewone vlier

Figure 2.23: Verdeling van stamtal en grondvlak van de levende boom- en struiksoorten (DBH > 8 cm) over de soorten in de zes 
transecten van de basisinventarisatie uit 1997 (Geudens et al. 1997). 

Figure 2.23: Stem number and basal area of the living trees and shrubs (DBH > 8 cm) in the six transect in forest reserve 
Jansheideberg, inventoried in 1997 by Geudens et al. (1997).  
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Figuur 2.24: Diameterverdeling van bomen en struiken in bosreservaat Jansheideberg met DBH > 8cm, op basis van 6 transecten 
van 10 m x 100 m (uit Geudens et al. 1997). 

Figure 2.24: DBH distribution of trees and shrubs with DBH > 8 cm in forest reserve Jansheideberg, based on an inventory in six 
10 m x 100 m transects (derived from Geudens et al. 1997). 
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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 
Jansheideberg 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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3.2 Layout en oppervlakte 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. De 
steekproefcirkels, de hoekpunten van de kernvlakte en het centrale transekt in de kernvlakte werden 
gemarkeerd met fenopalen (figuur 3.1). 
 

 
Figuur 3.1: 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 3.1: A feno marker used to indicate the location of the cornerpoints of the core area and the centre of the circular plots 
(photograph: Bruno De Vos) 

 
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. 
Het integrale bosreservaat Jansheideberg heeft een totale oppervlakte van 26.5 ha. Daarvan werd 
22.4 ha voor de monitoring geselecteerd. Het deel dat niet onderzocht werd, situeert zich aan de 
westzijde van het bosreservaat, tussen het pad en de bosrand. Door de smalle vorm en de 
veiligheidszones was het niet mogelijk om in dit deel steekproefcirkels uit te zetten. 
De layout van de proefopzet in Jansheideberg en de nummering van de steekproefcirkels wordt 
weergegeven in figuur 3.2. Het standaardgrid werd uitgezet volgens de oriëntatie van de Zwarte 
notelaarsdreef, dus niet volgens een N-Z oriëntatie. Drie cirkels, die op de Beukendreef vielen of in de 
bufferzone lagen langs de bosrand, werden niet geïnventariseerd (gele cirkels in figuur 3.2) Deze 
selectie resulteerde in 33 steekproefcirkels, met inbegrip van de twee cirkels die in de kernvlakte 
vallen (figuur 3.2). 
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Figuur 3.2: Ligging van het grid van cirkelplots, met aanduiding van de nummering, en de kernvlakte in bosreservaat 
Jansheideberg. Gele cirkels zijn rasterpunten die geëlimineerd werden. De Beukendreef (pad centraal door het bosreservaat) 
staat niet helemaal juist gelokaliseerd op de topokaart en loopt in werkelijkheid tussen de blauwe steekproefcirkels door. 

Figure 3.2: Position of the 33 circular plots, labeled with their numbers, and the core area in forest reserve Jansheideberg. Yellow 
circular plots were not inventoried, as they were located on paths or close to the forest border. 

 
De cirkels in de kernvlakte werden niet afzonderlijk bemonsterd, maar de resulaten ervan kunnen 
door een GIS-operatie uit de gegevens van de kernvlakte gehaald worden. Door een fout in de 
databank werden deze gegevens echter niet gebruikt voor de berekening van de globale resultaten. 
Achteraf werd nagegaan of toevoeging van de gegevens van de kernvlakte, de globale resultaten 
wezenlijk beïnvloed heeft. Uit tabel 3.2 blijkt dat dit niet het geval is.  
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Tabel 3.2: Vergelijking van de globale resultaten van 31 bemonsterde steekproefcirkels buiten de kernvlakte, met de gegevens van 
33 cirkels waarbij de gegevens van 2 cirkels in de kernvlakte toegevoegd werden. 

Table 3.2: Comparison of the results based upon 31plots inventoried outside of the core area, with results based on 33 plots, 
including data of two circular plots located in the core area. 

 

Levende bomen Dood hout Aantal 
cirkels N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha) Vl (m3/ha) Vs (m3/ha) Vt (m3/ha)

31 583 30.7 423.6 2.2 4.9 7.2
33 578 30.8 426.1 2.2 4.8 7.1

 
 

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 gebeurde via het basisrapport (Baeté et al. 2006). 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. 
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3.4 Opvolgingsprogramma 

3.4.1 Steekproefcirkels 

Een schematisch overzicht van de proefopzet is weergegeven in figuur 3.3. Op het grid van 50 m x 50 
m worden op systematische wijze op de helft van de snijpunten steekproefcirkels ingericht (zie figuren 
3.2 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). Het opppervlakte-aandeel dat met de 31 steekproefcirkels wordt 
bemonsterd, bedraagt ongeveer 14% van de totale oppervlakte van Jansheideberg. Dit is lager dan 
de norm van 20% en is een gevolg van de aanwezigheid van de Beukendreef centraal door het 
bosreservaat, door de bufferzones langs de randen van het bosreservaat en door het niet benutten 
van de twee cirkels in de kernvlakte. 
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, hun positie wordt bepaald en hun diameter wordt gemeten. 
Van een selectie van bomen wordt ook de hoogte gemeten.  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. 
 

KERNVLAKTE
70m

140m

PERIMETER EN
50 M X 50 M RASTER

PROEFVLAKKEN OP
RASTERPUNTEN

 
Figuur 3.3: Schematische voorstelling van de layout van de monitoring met een kernvlakte en proefvlakken op de rasterpunten 
(cirkels voor de dendrometrische inventarisaties, met stralen 2.25 m, 4.5 m, 9 m en 18 m en een vierkant proefvlak van 16 m x 16 
m voor vegetatieopnamen). 

Figure 3.3: Visualisation of the monitoring layout, combining a core area (0.98 ha) with grid-based plots (nested circular plots for 
the inventory of trees, shrubs and regeneration, with r = 2.25 m , 4.5 m, 9 m, 18 m and a square vegetation plot with 16 m sides)   

 



 46

Van dood hout wordt het afbraakstadium bepaald, volgens een 6-delige schaal (tabel 3.3). 
 
Tabel 3.3: Omschrijving van de 6 verteringsklassen van dood hout 

Table 3.3: 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. 

 
Voor de opname van de vegetatie worden op de geselecteerde rasterpunten vierkante (16 m x 16 m) 
proefvlakken uitgezet, met de hoekpunten in N-Z richting geörienteerd. 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, eveneens genomen vanuit deze punten, leggen het bosbeeld vast. Een visuele 
vergelijking van fotoparen van opeenvolgende opnametijdstippen zal in de toekomst een dankbare 
aanvulling vormen op het ‘droge’ cijfermateriaal, zoals reeds bleek voor bosreservaat 
Kersselaerspleyn (De Keersmaeker et al. 2002).  

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. 
Er werd in Jansheideberg voor gekozen, de kernvlakte voor de helft in een Beukenbestand te leggen 
en voor de helft in een bestand van inlandse eiken. Het doel hiervan is na te gaan, hoe beide 
bestanden op eenzelfde bodem, bij een nulbeheer verder evolueren: koloniseren de Beuken het 
eikenbestand, of kan Gewone esdoorn zich in beide bestanden vestigen en tot dominatie komen, e.d. 
Beide bestanden zijn gelijkjarig en even oud, de bomen van beide bestanden werden geplant in 1935. 
Op het tijdstip van de monitoring waren de bomen dus ongeveer 70 jaar oud. Het eikenbestand is 
bosreservaat sinds de aanwijzing van Jansheideberg in 1996, het Beukenbestand is pas bij de 
uitbreiding in 2003 bosreservaat geworden. Er is tussen 1996 en 2003 niet gedund in het 
Beukenbestand, maar mogelijk werd nog wel verjonging van Gewone esdoorn verwijderd om het 
bloeiaspect van Boshyacint te accentueren (Bart Christiaens en Jean-Pierre Lanis; mondelinge 
mededeling). 
De inventarisatieprocedures voor de kernvlakte zijn sterk vergelijkbaar met deze gebruikt in het 
Nederlandse bosreservatenprogramma (Stuurman & Clement 1993) 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 
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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 reeds verschenen in een afzonderlijk rapport (Walleyn et al. 2006). 
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 van bomen en struiken 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 de rasterpunten van dit grid wordt weergegeven in figuur 3.8 (p 57). Op deze 
gridpunten en op de eerste rij van punten buiten de kernvlakte, worden bodemmonsters genomen van 
de minerale topbodem (0-10 cm). 
 

 

Figuur 3.4: Het 10 m x 10 m raster en bijhorende nummering resulteert in 98 proefvlakken in de kernvlakte in bosreservaat 
Jansheideberg. 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 Jansheideberg, which results in 98 sample plots. 
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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 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 40 cm. In 
Jansheideberg werd echter gewerkt met een drempelwaarde van 30 cm, omdat dood hout met een 
diameter van tenminste 40 cm nauwelijks aanwezig is. Monumentale bomen en hakhoutstoven 
werden geregistreerd vanaf een omtrek van 300 cm. De kartering in het bosreservaat Jansheideberg 
werd uitgevoerd in augustus 2004, in hetzelfde jaar als de dendrometrische opmetingen in het 
bosreservaat. 
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 vormen hiervoor een zeer belangrijke bron van informatie. De bosdynamiek in 
Jansheideberg is echter nog zeer gering en de recente luchtfoto’s van Jansheideberg voegen daarom 
weinig toe aan de oude foto’s (zie hoofdstuk 2), bijgevolg werden ze niet afzonderlijk besproken.. 

3.4.4 Herinventarisatie van proefvlakken van 1987 

In het kader van het beheerplan werd in 1987 de DBH (vanaf 8 cm) en hoogte van levende bomen 
opgemeten in ruim 200 proefvlakken, uitgezet volgens een systematisch grid van 100 m x 100 m in 
het gehele Hallerbos. Deze proefvlakken waren 1000 m2 groot (straal ongeveer 18 m). Veertien van 
deze proefvlakken situeren zich in het bosreservaat Jansheideberg en werden in 2006 opnieuw 
opgemeten (figuur 3.5). 
 

 

Figuur 3.5: Situering van het grid van 1987 in het Hallerbos (links) en de ligging van de 14 gridpunten in bosreservaat 
Jansheideberg (rechts). 

Figure 3.5: Location of the grid used for the inventory in 1987 in Hallerbos as a whole (left) and the 14 sample points in forest 
reserve Jansheideberg, which were inventoried again in 2006 (right). 
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De proefvlakken werden in 1987 als volgt gelokaliseerd en gemarkeerd: de boom die zich het dichtst 
bij het centrum van het proefvlak bevond, werd gemarkeerd met een witte band. De poolcoördinaten 
van deze boom tot het centrum werden genoteerd. De bomen die zich net buiten het proefvlak 
bevonden, werden gemarkeerd met een witte stip naar het centrum gericht, randbomen  die zich in 
het proefvlak bevinden kregen een stip aan de buitenzijde. 
In een aantal gevallen waren de markeringen van de randbomen voldoende om de ligging van de 
cirkels in 2006 te reconstrueren. Vaak was er echter onduidelijkheid over de positie van een aantal 
bomen (bij voorbeeld jonge bomen die in 1987 de minimum DBH nog niet bereikt hadden). In 
dergelijke gevallen was de afstand van de boom tot het centrum doorslaggevend. 
In 2006 werden in de 14 steekproefcirkels naast diameter en hoogte van de levende bomen, ook 
dode bomen en stobbes genoteerd, met als doel de impact te bepalen op stamtal en grondvlak, van 
dunningen die tussen 1987 en 2006 zijn uitgevoerd. 
 

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. 
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. 
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De diameterverdelingen (globaal en per soort) geven DBH-klassen weer van 5 cm, waarbij individuen 
met een DBH-waarde die gelijk is aan de de bovenste grenswaarde, tot de volgende klasse gerekend 
worden. 

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 betere 
resultaten 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 (3.4) worden de kenmerken van de berekende hoogtecurves voor bosreservaat 
Jansheideberg weergegeven. In Jansheideberg is het aantal boomsoorten relatief klein en van de 
minder frequent voorkomende soorten werd van alle indivuen de hoogte opgemeten. Struiksoorten 
(Hulst, Gewone vlier, Hazelaar, Rode kornoelje, meidoorn), met uitzondering van Wilde lijsterbes, 
werden samengenomen om een gemeenschappelijke hoogtecurve te bepalen. 
 

Tabel 3.4: Kenmerken van de hoogtecurves voor de verschillende soorten in Jansheideberg. 

Table 3.4: Characteristics of the height models with one variable (DBH) in forest reserve Jansheideberg, species listed are: Fagus 
sylvatica, Juglans nigra, Carpinus betulus, Quercus robur + petraea, Larix deciduas, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, 
Castanea sativa and several shrub species 

Soort Model N Coefficiënten 
   a b c 

Beuk 2degraads 154 3.0665 (1.96) 1.2906 (14.0) -0.0133 (-10.5)
Zw. notelaar Naslund 13 1.0409 (5.7) 0.1756 (29.9) / /
Haagbeuk Lineair 21 6.8293 (7.3) 0.4866 (9.1) / /
Inl. eiken Naslund 99 1.1700 (11.8) 0.1775 (55.8) / /
Lork Naslund 30 -0.6490 (-1.3) -0.1814 (-17.7) / /
Es Naslund 18 -0.7940 (-2.2) -0.1793 (-15.3) / /
Esdoorn Naslund 155 1.2890 (28.2) 0.1761 (59.1) / /
T. kastanje Naslund 31 1.7045 (9.4) 0.1664 (29.8) / /
Struiken Lineair 26 4.3004 (3.5) 0.6027 (6.4) / /

 
Naslundcurve: HTOP ~ 1.3 + DBH2 * (a + b * DBH)-2 
Algemene tweedegraadsvergelijking: HTOP ~ a + b*DBH + c * DBH2 
Lineair verband: HTOP ~ a + b*DBH 
 
 
Enkele hoogtecurves worden weergegeven door figuur 3.6. Voor de meeste soorten blijkt de 
Naslundcurve de beste resultaten te geven. Uitzonderingen zijn Beuken, Haagbeuken en 
struiksoorten. Voor Beuken bleek een tweedegraadsvergelijking betere resultaten te geven dan de 
Naslundcurve. Dikke Beuken blijken minder hoog te zijn dan Beuken met een intermediaire dikte. Een 
gelijkaardig fenomeen werd vastgesteld in het Zoniënwoud; een mogelijke verklaring is dat meer 
vrijstaande bomen dikker maar minder hoog zijn dan bomen die in het gelid opgroeien. Haagbeuken 
en struiksoorten hebben relatief kleine dimensies en hoogtecurves in de lagere DBH-klassen 
vertonen doorgaans een min of meer lineair verloop. 
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Figuur 3.6: Hoogtecurves van boomsoorten in bosreservaat Jansheideberg. Voor een aantal soorten (Beuk, inlandse eiken, 
Gewone es, lorken) werden ook de waarnemingen en regressies van 1987 weergegeven  

Figuur 3.6: Height diagrams of tree species in Jansheideberg. Measurements and height models of 1987 are indicated on the 
graphs of Beech, indigeneous oaks, ashes and larches as triangles and dashed lines. 
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Figuur 3.6 (vervolg): Hoogtecurves van boomsoorten in bosreservaat Jansheideberg. Voor een aantal soorten (Beuk, inlandse 
eiken, Gewone es, lorken) werden ook de waarnemingen en regressies van 1987 weergegeven  

Figuur 3.6 (continued): Height diagrams of tree species in Jansheideberg. Measurements and height models of 1987 are 
indicated on the graphs of Beech, indigeneous oaks, ashes and larches as triangles and dashed lines. 

 
 
De hoogtemetingen die in 1987 werden uitgevoerd in het kader van het beheerplan, zijn eveneens ter 
illustratie in de grafieken van Beuk, inlandse eiken, Gewone es en lorken weergegeven, als zwarte 
driehoekjes. Ze worden niet gebruikt voor de bepaling van de hoogtemodellen. De hoogtecurves die 
toen werden opgesteld op basis van metingen in het gehele bos (niet enkel in Jansheideberg!) staan 
met stippellijn weergegeven in de grafieken. Het aantal oude metingen in Jansheideberg is vrij gering, 
maar er is toch een duidelijke trend waarneerbaar over de soorten heen. 
Uit de vergelijking van de oude metingen met de nieuwe en van de oude hoogtecurves met de 
nieuwe, blijkt dat de oude hoogtecurves van het Hallerbos in zijn geheel niet bruikbaar zijn voor de 
monitoring van Jansheideberg in 2004 en dat de oude hoogtemetingen zich globaal onder de nieuwe 
hoogtecurves bevinden. De oorzaken hiervan zijn 1) bomen met een gelijke diameter op de twee 
tijdstippen hebben een andere sociale positie op de twee tijdstippen; 2) dunningen hebben de 
samenstelling van de populatie en de groei van overblijvers beïnvloed 3) de bodem van 
Jansheideberg is relatief rijk, vergeleken met het Hallerbos in zijn geheel. 
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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 3.5 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 3.6). Door dezelfde methodiek te gebruiken als algemeen gebruikt 
door de het Agentschap voor Natuur en Bos (voorheen Afdeling Bos en Groen) zijn de resultaten van 
de volumeberekeningen in de bosreservaten ook compatibel en vergelijkbaar met de berekeningen in 
de domeinbossen. 
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 3.7) en worden dezelfde keuzes gemaakt als in 
de IVANHOE-module, voor boomsoorten waarvoor geen formules voor het kroonvolume bestaan.  
 

Tabel 3.5: 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 3.5: 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
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Tabel 3.6: Relatie tussen de soortcode in de databank van de monitoring in alle bosreservaten en de cuberingswijze. Soorten die 
niet voorkomen in de tarieven, worden gecubeerd zoals een andere soort. De opties zijn grotendeels gebaseerd op IVANHOE. Niet 
alle soorten in onderstaande tabel komen voor in Jansheideberg. 

Table 3.6: 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. This table is used for all forest reserves and also mentions tree species that do not occur in forest reserve 
Jansheideberg. 
 

SOORT CUBERING ZOALS SOORT CUBERING 
Beuk Beuk Ruwe berk Berken 
Haagbeuk Inl. eik Zachte berk Berken 
Walnoot Gewone es Ratelpopulier Cultuurpopulier
Am. notelaar Gewone es Cultuurpopulier Cultuurpopulier
Zomereik Inl. eik Smalbl. WILG sp. Berken 
Wintereik Inl. eik Breedbl. WILG sp. Berken 
Am. eik Am. eik Witte abeel Cultuurpopulier
Moeraseik Inl. eik Grauwe abeel Cultuurpopulier
Gewone esdoorn Gewone esdoorn Zwarte populier Cultuurpopulier
Noordse esdoorn Gewone esdoorn Boskers Boskers 
Veldesdoorn Gewone esdoorn Eur. Vogelkers Boskers 
Tamme kastanje Beuk Am. Vogelkers Boskers 
Paardekastanj Gewone es Hulst Gewone es 
Gewone es Gewone es 1st. meidoorn Gewone es 
Bergiep Iep 2st. meidoorn Gewone es 
Veldiep Iep Gele kornoelje Gewone es 
Winterlinde Am. eik Rode kornoelje Gewone es 
Zomerlinde Am. eik Sleedoorn Gewone es 
Wilde lijsterbes Am. eik Grove den Grove den 
Gewone viler Gewone es Europese lork Lork 
Sporkehout Gewone es Japanse lork Lork 
Mispel Gewone es Fijnspar Fijnspar 
Wilde appel Gewone es Cors. Den Cors. Den 
Zwarte els Berken Douglasspar Douglasspar
Witte els Berken Onbekend Inl. eik 
Hazelaar Gewone es   

 
 

Tabel 3.7: Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al. (1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 m 
weer. 

Table 3.7: 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
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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 3.7): 
- 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 3.7: Formule van een afgeknotte kegel, gebruikt om fragmenten te berekenen, waarbij R = DBASIS/2; r = DTOP/2; h = L 

Figure 3.7: Formula of a truncated cone, applied to quantify the volume of woody fragments 

 
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 verhouding van de lengte 
van stam en kroon of fragment in het proefvlak tot de totale lengte, gebruikt wordt om het aandeel van 
het volume te berekenen dat in het proefvlak ligt. Hierbij wordt verondersteld dat stam, kroon en 
fragment een verloop kennen als van een afgeknotte kegel. 
 

3.5.2.5 Levende en dode stamtal 

Alle levende en pas afgestorven bomen worden in rekening gebracht voor het stamtal. Hakhoutstoven 
met meerdere telgen worden slechts als één individu 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.   
 

h

r 

R
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3.5.2.6 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 kernvlakte in Jansheideberg werd zo gekozen, dat ze half in een homogeen eikenbestand en half 
in een homogeen beukenbestand gelegen is. Daarom werden niet alleen de globale resultaten voor 
de kernvlakte weergegeven, maar ook deze voor het eiken- en beukengedeelte afzonderlijk. 

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 karakterisiteke 
soorten worden verspreidingskaarten gemaakt. 
Verjonging en vegetatie werden bekeken voor de kernvlakte in haar geheel en voor de afzonderlijke 
bestanden. Hiertoe werd een onderscheid gemaakt tussen 10 m x 10 m proefvlakken die in het eiken- 
respectievelijk beukenbestand liggen. Proefvlakken die zich op de overgang tussen beide bestanden 
situeren (4 in totaal), werden weggelaten voor deze berekeningen. 
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. 

3.5.4 Georiënteerde 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 2. de positie van de rasterpunten in 
de kernvlakte wordt weergegeven door figuur 3.8. 
Fish-eye foto’s geven een extreem brede beeldhoek. Voor de monitoring in de bosreservaten wordt 
gebruik gemaakt van een digitale camera (Nikon Coolpix 990), 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 
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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. 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. 
 
 

 
Figuur 3.8: Rasterpunten in en om de kernvlakte waar de bodem bemonsterd werd. Op de zelfde punten, maar enkel in de 
kernvlakte, werden ook fish-eye foto’s genomen. De groen omlijnde hokken liggen in het eikenbestand, de bruin omlijnde in het 
beukenbestand. De Blauwe hokken liggen op de gens. 

Figure 3.8: Grid points in and around the core area where soil was sampled. Fish-eye photographs were taken at the same points, 
but only within the core area. Green plots are located within the oak stand, brown ones in the beech stand, blue plots are located 
ont the border. 
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3.5.5 Bodemanalyses 

Het bodemonderzoek behoort tot het startprogramma en bestaat uit twee luiken. De bemonstering en 
de chemische analyse van de minerale topbodem (0 - 10 cm) en de opmeting van de strooiseldikte 
zitten vervat in het eerste luik. Met dit luik wordt getracht een inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke 
variatie in de bodem van het bosreservaat. In een tweede luik wordt een beperkt aantal locaties 
geselecteerd voor een profielbeschrijving tot een diepte van 1,20 m. De resultaten zullen in de loop 
van 2007 verschijnen in een afzonderlijk bodemrapport, maar omdat de bodemchemische 
eigenschappen van de kernvlakte de vegetatieverschillen goed kunnen verklaren, worden ze reeds 
gedeeltelijk in het monitoringrapport behandeld. 
Om inzicht te krijgen in de ruimtelijke variatie van de minerale topbodem worden met een steekboor 
stalen genomen van de minerale topbodem (0-10 cm) en wordt de strooiseldikte gemeten, verspreid 
over de gehele oppervlakte van het bosreservaat. Deze bemonstering gebeurt op de rasterpunten 
waar ook steekproefcirkels worden geïnventariseerd. In de kernvlakte wordt op een intensievere 
manier bemonsterd (zie figuur 3.7). Na de staalvoorbereiding (drogen en zeven) worden volgende 
bodemkenmerken bepaald (methodiek volgens de standaardprocedures van het bodemlabo van het 
INBO): 
 - textuur (zand- leem- en kleifracties) bepaald door laserdiffractie 
- C-gehalte door gloeiverlies (LOI) 
- actueel vochtgehalte, gravimetrisch bepaald door drogen in een oven 
- Kjeldahl-N 
- CEC 
- pH(CaCl2) 
- plantopneembaar P (methode van Bray) 
 
 

3.5.6 Waarnemingen in het gehele reservaat 

Facieskartering en bijzondere elementen worden in een GIS-layer gestockeerd en gevisualiseerd. 
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 > 30 cm ipv 40 cm!). Hierbij werd DBH, en voor fragmenten een schatting van de lengte 
genoteerd. 
Op basis van de hoogtecurves kunnen via de DBH voor de intacte bomen de totale stamlengtes 
berekend worden en vervolgens op dezelfde wijze als hierboven beschreven de individuele volumes 
berekend worden. 
Dit berekende volume zwaar dood hout (DBH > 30 cm) kan een belangrijke aanvulling betekenen bij 
de geëxtrapoleerde resultaten uit de steekproefcirkels. 
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4 Resultaten voor de kernvlakte 

4.1 Stamvoetenkaarten 

 
De stamvoetenkaarten van de kernvlakte worden weergegeven in figuren 4.1 en 4.2. Iets meer dan 
de helft van de kernvlakte ligt in het Beukenbestand, het noordelijke deel bevindt zich in het 
eikenbestand. 
De stamvoetenkaarten geven de posities weer van de levende en dode struiken en bomen met een 
DBH van tenminste 5 cm. 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 het bosreservaat Jansheideberg 
laten alvast toe volgende conclusies te trekken: 

 

- Het stamtal in het eikengedeelte is aanzienlijk groter dan in het Beukengedeelte, door de 
aanwezigheid van een onderetage met Hazelaar, Haagbeuk, Wilde lijsterbes en vooral veel 
verjonging van Gewone esdoorn. Deze soorten hebben veel kleinere dimensies dan de 
overstaanders van inlandse eiken. 

- Het door Beuken gedomineerde gedeelte is zeer homogeen, andere soorten met een DBH > 
5 cm ontbreken, op enkele Tamme kastanjes en lorken na aan de rand van het voormalige 
pad dat de scheiding vormt tussen het eikenbestand en het Beukenbestand.  

- Dood hout is bijzonder schaars in de kernvlakte en vooral terug te vinden in het 
eikengedeelte. Het gaat meestal om liggende fragmenten met geringe dimensies, die zich in 
afbraakstadia 2 en 3 bevinden. In het zuidelijke, door Beuk gedomineerde gedeelte staan 
dode stamvoeten weergegeven, maar controle van de gegevens leert dat het gaat om 
stobbes van vroegere exploitaties. 

 



 60

 

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 de 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 en struiken in de kernvlakte van bosreservaat 
Jansheideberg worden weergegeven in tabel 4.1. Totale stamtal, grondvlak en volume van de 
levende bomen bedragen respectievelijk 473 per ha, 31.2 m2/ha en 466.9 m3/ha.  
 

Tabel 4.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de kernvlakte van bosreservaat Jansheideberg. 

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

Soort Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
Beuk Fagus sylvatica 159 17.8 308.6
Zomereik Quercus robur 102 8.5 112.0
Europese lork Larix decidua 6 1.3 16.5
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 132 2.1 16.2
Tamme kastanje Castanea sativa 9 0.7 10.0
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 14 0.2 2.2
Hazelaar Corylus avellana 43 0.4 0.8
Haagbeuk Carpinus betulus 3 0.1 0.6
Gewone vlier Sambucus nigra 3 <0.1 <0.1
Totaal Total 473 31.2 466.9

 
De aandelen van de soorten in het levende stamtal worden weergegeven door figuur 4.3. Ongeveer 
één derde van het stamtal komt voor rekening van Beuken uit het zuidelijke deel van de kernvlakte 
(zie tabel 4.1). Het noordelijke deel neemte 2/3 van het stamtal voor zijn rekening, met voornamelijk 
Gewone esdoorn en inlandse eiken als talrijkste soorten. Als dit wordt omgerekend voor de twee 
bestanden afzonderlijk, komt dit neer op een stamtal, grondvlak en volume van respectievelijk 289 per 
ha, 32 m2 per ha en 561 m3 per ha voor het Beukenbestand en 719 per ha, 31 m2 per ha en 368 m3 
per ha voor het eikenbestand.  
De verschillen tussen de diagrammen van het grondvlak en van het levend volume kunnen 
gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat jonge bomen en telgen van hakhout wel een 
belangrijke bijdrage leveren tot het grondvlak, maar niet tot het volume. De tarieven maken immers 
gebruik van een aftopdiameter van 7 cm, terwijl voor de bepaling van het grondvlak kleinere 
diameters wél in rekening gebracht worden. Bovendien hangt het volume af van een derde dimensie 
(hoogte) die positief gecorreleerd is met de diameter. Beide variabelen (hoogte en diameter) 
versterken elkaar waardoor de verschillen in volume groter zijn dan de verschillen in grondvlak. 
Naar grondvlak en volume zijn Beuken veruit de belangrijkste soort. Het grondvlak van de Beuken is 
ongeveer het dubbele van de eiken, naar volume zijn de verschillen nog groter. In het door eiken 
gedomineerde deel van de kernvlakte hebben ook Gewone esdoorn, lork en Tamme kastanje een 
beperkt aandeel in het totale levende grondvlak en volume. De scheiding tussen beide bestanden 
bevindt zich niet exact in het midden van de kernvlakte, maar globaal kan toch besloten worden dat 
het levende volume in het Beukenbestand het dubbele is van het volume in het door eiken 
gedomineerde gedeelte. Zoals hierboven aangegeven, liggen de verhoudingen inzake stamtal 
anders, door de talrijke verjonging van Gewone esdoorn in het eikengedeelte. Dit wijst erop dat de 
Beuken grotere dimensies hebben dan de eiken en de overige boomsoorten. 
De globale diameterverdeling en de diameterverdeling van de belangrijkste boomsoorten afzonderlijk, 
worden respectievelijk weergegeven door figuren 4.4 en 4.5. 
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Stamtal (473 per ha) Grondvlak (31.2 m2/ha) Volume (466.9 m3/ha) 

  
Beuk Inl. eiken Europese lork Gewone es

Gewone esdoorn Tamme kastanje Zwarte notelaar Haagbeuk

Wilde lijsterbes Hazelaar Overige  
 

Figuur 4.3: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen over de boomsoorten in de kernvlakte van 
bosreservaat Jansheideberg 

Figure 4.3: Stem number, basal area and volume of the living trees, subdivided for the most important woody species, in the 
core area of forest reserve Jansheideberg 
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Beuk Inl. eiken Europese lork Gewone es

Gewone esdoorn Tamme kastanje Zwarte notelaar Haagbeuk

Wilde lijsterbes Hazelaar Overige  

Figuur 4.4: Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de kernvlakte van Jansheideberg. 

Figuur 4.4: Overall DBH distribution of living trees in the core area of Jansheideberg (number of trees  per ha) 
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De globale diameterverdeling voor de gehele kernvlakte toont aan dat Beuken en eiken de grootste 
dimensies hebben. De mediane DBH-waarde van Beuken situeert zich tussen 35 en 40 cm, die van 
de eiken tussen 30 en 35 cm. Beide boomsoorten hebben een klokvormige diameterverdeling, wat er 
op wijst dat het gaat om één populatie, zonder duidelijke verjonging. De diameterverdeling van 
Gewone esdoorn geeft een heel andere beeld: namelijk van een zich vestigende populatie, die nog 
steeds in uitbreiding is. Het mereendeel van de jonge esdoorns situeert zich in het gedeelte met de 
eikenoverstaanders. De dikste esdoorn in de kernvlakte heeft een DBH-waarde van 35-40 cm. De 
overige soorten zijn veel schaarser. Hazelaar is een echte struiksoort (met een maximum hoogte van 
ongeveer 8 m). Haagbeuk en Wilde lijsterbes kunnen uitgroeien tot kleine bomen die in de 
nevenetage een rol spelen. Tamme kastanjes zijn schaars maar kunnen doorgroeien tot in de 
bovenetage. De lorken zijn ingeplant bij de aanleg in 1935 en hebben actueel een DBH tussen 40 en 
65 cm, waarmee ze globaal de snelst groeiende en dikste bomen zijn van de kernvlakte. 
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Figuur 4.5: Diameterverdeling van de belangrijkste levende boomsoorten in de kernvlakte van Jansheideberg. 

Figuur 4.5: DBH distribution of individual species of living trees in the core area of Jansheideberg (number per ha) 
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4.3 Meerstammigheid 

Meerstammigheid van individuen is enkel uitgesproken bij Hazelaar - een struik waarbij dit een 
natuurlijke groeiwijze is. (figuur 4.6). De dominante boomsoorten uit de bovenetage (Beuk en 
Zomereik) zijn niet meerstammig. Bij de soorten van de onderetage (Wilde lijsterbes, Tamme 
kastanje, Gewone esdoorn) komt meerstammigheid slechts occasioneel voor, Haagbeuk komt te 
weinig voor om zinvolle uitspraken over te doen. Het is niet duidelijk of meerstammigheid bij deze 
soorten een gevolg is van het beheer, of van natuurlijke beschadigingen en vraat, maar het geringe 
aantal telgen per individu geeft aan dat geen systematisch hak- of middelhoutbeheer gevoerd werd. 
Dit is in overeenstemming met de historiek van het bosbeheer, nl. de omvorming tot hooghout na de 
kaalslag van het bos in WOI. 
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Figuur 4.6: Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de kernvlakte van Jansheideberg. Het aantal telgen dat 
werd waargenomen, staat tussen haakjes. 

Figure 4.6: Average number of shoots per individual for tree species in the core area of forest reserve Jansheideberg. The 
number of shoots which was used to calculate this ratio, is mentioned between brackets. 
 

4.4 Dood hout 

De aantallen dode bomen, hun grondvlak en volume, verdeeld over de staande en liggende fracties, 
worden weergegeven in tabel 4.2. De aandelen van de verschillende soorten over het dode stamtal, 
grondvlak en volume worden weergegeven door figuur 4.7.  
Het totale dood-houtvolume in de kernvlakte van Jansheideberg bedraagt 4.2 m3/ha, dit is een 
bijzonder lage waarde. Daarvan behoort 2.3 m3/ha tot de staande fractie en 1.9 m3/ha tot de liggende 
fractie. Dit komt neer op een verhouding van 55% staand versus 45% liggend (tabel 4.2). 
Het volume dood hout in het eikenbestand wordt begroot op ongeveer 2 m3 per ha, dat in het 
beukenbestand op slechts 0.6 m3 per ha.  Het grootste deel van het totale dood hout volume is 
afkomstig van één dode lork op het voormalige pad (1.6 m3 per ha; een gevolg van het startbeheer) 
en van drie relatief kleine dode Zomereiken (1.4 m3 per ha). Het dood hout volume van Beuken (0.6 
m3 per ha) is volledig afkomstig van stobbes, intacte dode individuen zijn in de kernvlakte niet 
aanwezig. Enkele dode Wilde lijsterbessen nemen een vergelijkbaar volume in. De overige soorten 
leveren door hun geringe dimensies slechts een kleine volume aan. 
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Als de gevelde lork op de grens van beide bestanden niet in acht genomen wordt, bedraagt het 
volume dood hout in het eikenbestand ongeveer 4.9 m3 per ha, het volume dood hout in het 
beukenbestand is lager en werd begroot op slechts 1.1 m3 per ha. 
 

Tabel 4.2: Aantal (N), grondvlak (G), staand volume (Vs), liggend volume (Vl) en totaal volume van dode bomen in de kernvlakte 
van bosreservaat Jansheideberg. 

Table 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 Jansheideberg. 

Soort 
 

Species 
 

N 
(per ha) 

Vs 
(m3/ha)

Vl 
(m3/ha)

V 
(m3/ha) 

Beuk Fagus sylvatica 0 0.6 0.0 0.6 
Europese lork Larix decidua 1 0.3 1.3 1.6 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 2 <0.1 <0.1 <0.1 
Haagbeuk Carpinus betulus 0 <0.1 0.0 <0.1 
Hazelaar Corylus avellana 0 <0.1 0.0 <0.1 
Tamme kastanje Castanea sativa 1 0.1 0.0 0.1 
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 3 0.0 0.4 0.4 
Zomereik Quercus robur 3 1.2 0.2 1.4 
Totaal Total 10 2.3 1.9 4.2 
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Wilde lijsterbes Hazelaar Overige  
 

Figuur 4.7: Verdeling van stamtal en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de kernvlakte van bosreservaat 
Jansheideberg. 

Figure 4.7: Stem number and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the core area of 
forest reserve Jansheideberg. 

 
De globale diameterverdeling van dode individuen, met een aanduiding van het aandeel van de 
afzonderlijke soorten wordt weergegeven door figuur 4.8. De globale diameterverdeling toont aan dat 
een groot aantal kleine individuen werd aangetroffen, versus een klein aantal grote. De 
diameterverdeling van de dode individuen stemt bijgevolg overeen met die van de levende individuen. 
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De verhouding van het aantal dode individuen tot het aantal levende bedraagt 1:47, ook dit 
onderstreept de geringe hoeveelheid dood hout in het bosreservaat. De schaarse relatief grote 
individuen zijn een lork (een gevolg van het startbeheer) en drie Zomereiken, de kleine individuen zijn 
voornamelijk Gewone esdoorns, Wilde lijsterbessen en Hazelaars. 
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Figuur 4.8: Globale diameterverdeling van de dode bomen in de kernvlakte van Jansheideberg. 

Figuur 4.8: Overall DBH distribution of dead trees in the core area of Jansheideberg  
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Figuur 4.9: Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in de kernvlakte (m3/ha) over de 6 afbraakklassen 

Figure 4.9: Distribution of lying and standing dead wood volume in the core area (m3/ha), subdivided in 6 decay stages 
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Figuur 4.9 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 
afbraakklassen. De klasse 1 is sterk vertegenwoordigd, de totale hoeveelheid dood hout neemt 
geleidelijk aan af bij toenemende verteringsgraad, maar in alle klassen is er echter slechts een klein 
volume gevonden, aangezien de totale hoeveelheid dood hout zeer beperkt is. 

4.5 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. In de kernvlakte van bosreservaat Jansheideberg bedraagt de TBB 471 m3/ha. Daarvan 
komt slechts 0,9 % voor rekening van het dode volume, dit is een zeer lage waarde. In hoofdstuk 5.5 
wordt dit volume vergeleken met de waarde die bekomen werd op basis van de steekproefcirkels in 
Jansheideberg en met de opmetingen in de tot nu toe gemonitorde bosreservaten. 

4.6 Zaailingen en 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 tabel 4.3. De 
gegevens worden gepresenteerd voor de kernvlakte in zijn geheel en voor het eikenbestand en 
beukenbestand afzonderlijk. Voor deze opdeling werden vier proefvlakken van 10 m x 10 m die op de 
grens tussen beide bestanden liggen, weggelaten. Tabel 4.3 geeft de gemiddelde aantallen weer per 
ha, met tussen haakjes het aantal proefvlakken. Voor de kernvlakte in zijn geheel gaat het om 98 
proefvlakken, in het beukenbestand liggen 53 proefvlakken, in het eikenbestand 41. De verspreiding 
van zaailingen en verjonging van een aantal soorten wordt weergegeven door figuur 4.10. De 
proefvlakken in het eikenbestand zijn groen omlijnd, die in het beukenbestand bruin en de 4 
proefvlakken die op de grens liggen, zijn zwart omlijnd. 
Gewone esdoorn is globaal de talrijkst verjongende boomsoort en ook de enige boomsoort die er in 
slaagt om door te groeien, twee Tamme kastanjes buiten beschouwing gelaten. De overige soorten 
die zich vestigen en doorgroeien, zijn struiksoorten (Hazelaar, Hulst, Gewone vlier). 
Er zijn opmerkelijke verschillen in de aantallen van zaailingen en verjonging in het eikenbestand en 
het beukenbestand. Er zijn veel meer kleine zaailingen en doorgroeiende verjonging (> 200 cm) in het 
eikenbestand dan in het beukenbestand. In het beukenbestand zijn meer zaailingen van de klasse 
30-50 cm gevonden dan in het eikenbestand. De klasse 50-200 cm is even talrijk in beide bestanden. 
Inzake soortensamenstelling valt op dat Gewone esdoorn in beide bestanden de meest talrijke soort 
is, hoewel de aantallen per ha in het eikenbestand ongeveer het dubbele zijn van die in het 
beukenbestand. Aangezien Gewone esdoorn niet of nauwelijks voorkomt in de bovenetage, 
onderstreept dit de goede verspreidingsmogelijkheden van de soort. De soorten die in beide 
bestanden de bovenetage domineren (eiken en beuken), verjongen enkel lokaal en de verjonging 
werd bijna uitsluitend gevonden in de klasse 0-30 cm, wat erop wijst dat ze er niet in slaagt om door 
te groeien. 
Soorten met een voorkeur voor één van beide bestanden, zijn Hulst (meer onder Beuk), Gewone es 
(meer onder Beuk), Hazelaar (meer onder Zomereik), Haagbeuk (meer onder Zomereik),  Gewone 
vlier (meer onder Zomereik). 
De opmerkelijke verschillen in aantallen en soortensamenstelling van zaailingen en verjonging zijn 
waarschijnlijk een gevolg van het lichtregime en van de aan- of afwezigheid van zaadbomen. 
Vermoedelijk spelen bodemverschillen een minder belangrijke rol, maar verder onderzoek  (analyse 
van de bodemgegevens) moet dit uitklaren. Opmerkelijk is in elk geval dat zich onder de 
lichtboomsoort (Zomereiken) een dichte onderetage heeft gevormd van struiksoorten en jonge 
bomen.  Tabel 4.3 en de stamvoetenkaarten van de kernvlakte (figuren 4.1 en 4.2) tonen dit duidelijk 
aan. De dimensies van de struiken en de verjongende bomen geven aan dat dit proces in het 
eikenbestand al geruime tijd aan de gang is, reeds voor de aanwijzing tot bosreservaat. In het 
Beukenbestand is de verjonging pas recent op gang gekomen. Andere soorten dan Beuk 
(overstaanders) zijn nauwelijks aanwezig.  
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Tabel 4.3: Aantallen (per ha) van zaailingen en verjonging van bomen en struiken in de kernvlakte van bosreservaat 
Jansheideberg, in plots van 100 m2; tussen haakjes het aantal plots waarin zaailingen en verjonging voorkomen. De resultaten 
worden gegeven voor de kernvlakte in zijn geheel (98 plots), het eikenbestand (41 plots) en het beukenbestand (53 plots). 

Table 4.3: Numbers (per ha) of seedlings and regeneration of tree and shrub species in the core area of Jansheideberg, counted 
in100 m2 plots. Number of plots in which a species was recorded, is mentioned between brackets. Results are presented for the 
core area as a whole (98 plots; above), for the oak stand (41 plots; middle) and for the beech stand (53 plots; below). 

Soort Species Hoogteklassen (cm) 
  0-30 30-50 50-200 >200 
          

Globale kernvlakte    
Am. Vogelkers Prunus serotina 5 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Beuk Fagus sylvatica 39 (21) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Boskers Prunus avium 7 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gewone es Fraxinus excelsior 46 (23) 9 (7) 0 (0) 1 (1)
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 614 (80) 278 (71) 647 (91) 458 (63)
Es/Esdoorn Fraxinus/Acer 1 (1) 3 (1) 0 (0) 0 (0)
Haagbeuk Carpinus betulus 126 (12) 0 (0) 0 (0) 2 (2)
Hazelaar Corylus avellana 3 (3) 0 (0) 4 (4) 20 (13)
Hulst Ilex aquilinum 4 (4) 1 (1) 42 (7) 0 (0)
Lijsterbes Sorbus aucuparia 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Noordse esdoorn Acer platanoïdes 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tamme kastanje Castanea sativa 20 (14) 2 (2) 2 (2) 0 (0)
Vlier Sorbus aucuparia 1 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (3)
Zomereik Quercus robur 17 (11) 0 (0) 0 (0) 1 (1)
Totaal Total 887 293 695  486 
          

Eikenbestand    
Am. Vogelkers Prunus serotina 7 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Beuk Fagus sylvatica 5 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Boskers Prunus avium 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gewone es Fraxinus excelsior 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 1076 (37) 149 (24) 668 (38) 744 (32)
Es/Esdoorn Fraxinus/Acer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Haagbeuk Carpinus betulus 300 (12) 0 (0) 0 (0) 5 (2)
Hazelaar Corylus avellana 2 (1) 0 (0) 7 (3) 41 (12)
Hulst Ilex aquilinum 5 (2) 2 (1) 5 (2) 0 (0)
Lijsterbes Sorbus aucuparia 5 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Noordse esdoorn Acer platanoïdes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tamme kastanje Castanea sativa 15 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Vlier Sorbus aucuparia 2 (1) 0 (0) 0 (0) 7 (3)
Zomereik Quercus robur 39 (10) 0 (0) 0 (0) 2 (1)
Totaal Total 1461 156 680  800 
          

Beukenbestand    
Am. Vogelkers Prunus serotina 4 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Beuk Fagus sylvatica 62 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Boskers Prunus avium 4 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Gewone es Fraxinus excelsior 83 (22) 17 (7) 0 (0) 2 (1)
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 294 (40) 385 (44) 604 (49) 183 (27)
Es/Esdoorn Fraxinus/Acer 2 (1) 6 (1) 0 (0) 0 (0)
Haagbeuk Carpinus betulus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hazelaar Corylus avellana 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Hulst Ilex aquilinum 4 (2) 0 (0) 74 (5) 0 (0)
Lijsterbes Sorbus aucuparia 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Noordse esdoorn Acer platanoïdes 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Tamme kastanje Castanea sativa 26 (10) 4 (2) 2 (1) 0 (0)
Vlier Sorbus aucuparia 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Zomereik Quercus robur 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Totaal Total 485 411 679  185 
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Zomereik 0-30 cm Beuk 0-30 cm Tamme kastanje 0-30 cm 

 
Gewone es 30-50 cm Gewone esdoorn 30-50 cm Gewone esdoorn >200 cm 

 
Hulst 50-200 cm Hazelaar > 200 cm Aantal in 100 m2 plot 

  

 

Figuur 4.10: Ruimtelijke spreiding van zaailingen van drie boomsoorten in de kernvlakte van bosreservaat Jansheideberg, geteld 
in proefvlakken van 100 m2. Groen omlijnd: plots in eikenbestand; roodbruin omlijnd: plots in beukenbestand; zwart omlijnd: plots 
op de grens. 

Figure 4.10: Spatial distribution of saplings and regeneration in the core area of forest reserve Jansheideberg, counted in 100 m2 
plots. Sample plots with a green perimeter are located in the oak stand, plots with a brown perimeter in the beech stand. Plots 
which are located on the border have a black perimeter. 
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De mogelijke oorzaken hiervoor zijn: 
1) Het Beukenbestand was in de jongwasfase te donker om verjonging toe te laten. Beuken zijn 

immers in tegenstelling tot Zomereiken uitgesproken schaduwboomsoorten. Pas nu de 
Beuken een leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, is het lichtregime geschikt voor verjonging 
van (schaduwtolerante) soorten. 

2) Het Beukenbestand is later bosreservaat geworden dan het eikenbestand (in 2003; de rest 
van het bosreservaat in 1996), er werd dus langer ingegrepen waardoor de verjonging van 
andere soorten mogelijk langer uit het bestand geweerd zijn. Volgens enkele getuigenissen 
werd verjonging (vooral van Gewone esdoorn) uit de Beukenbestanden van Hallerbos 
verwijderd, om het zicht op het bloeiaspect van Boshyacint te behouden. 

4.7 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag wordt weergegeven in tabel 4.4. De resultaten 
worden gepresenteerd voor de kernvlakte in haar geheel (98 proefvlakken van 10 m x 10 m), voor het 
eikenbestand (41 proefvlakken) en voor het Beukenbestand afzonderlijk (53 proefvlakken). De tabel 
geeft de frequentie (#) en de karakteristieke bedekking (%) weer van de waargenomen soorten, in 
dalende volgorde van frequentie in het geheel van de kernvlakte. 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 27 soorten vaatplanten waargenomen, struik- en boomsoorten niet 
meegerekend. Dit is een gemiddelde soortenrijkdom, vergeleken met de andere onderzochte 
bosreservaten. Bosreservaten op een natte bodem (De Heirnisse, Walenbos, Coolhembos) zijn 
opmerkelijk rijker, terwijl bosreservaten op zure bodem (Kersselaerspleyn, Wijnendalebos, Rodebos) 
een geringere vaatplantendiversiteit vertonen. Van de 27 soorten werden er 22 in het Beukenbestand 
gevonden, 19 in het eikenbestand. 
17 Soorten worden vermeld als oud-bosplanten in de Europese literatuur. Dit is een hoog aandeel op 
het totale soortenaantal, vergeleken met de andere reeds gemonitorde bossen en dit wijst op de 
langdurige bebossing van de standplaats. De ruimtelijke voorkeur van een aantal soorten voor één 
van beide bestanden wordt geïllustreerd door figuur 4.11. 
De meest algemene soort, die in alle proefvlakken werd waargenomen, is Boshyacint. Deze soort 
heeft in de gehele kernvlakte een zeer hoge bedekking (gemiddeld 87%) en er werd geen duidelijk 
onderscheid in bedekking van deze soort tussen het eiken- en beukenbestand waargenomen. De 
meeste andere soorten komen meer voor in het Beukenbestand dan in het eikenbestand het verschil 
in gemiddeld soortenaantal en totale bedekking per plot toont dit duidelijk aan (12.4 in het 
Beukenbestand versus 8.8 in het eikenbestand) (tabel 4.4 en figuur 4.12). De meest opvallende 
soorten met een voorkeur voor het Beukenbestand, zijn: Bosbramen (Rubus fruticosus aggr.), 
Bosgierstgras (Millium effusum), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Bosanemoon (Anemone 
nemorosa), Klimop (Hedera helix), Kleefkruid (Galium aparine), Grote brandnetel (Urtica dioica) , 
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) en Groot 
heksenkruid (Circaea lutetiana). De enige soort die duidelijk meer voorkomt in het eikenbestand dan 
in het Beukenbestand, is Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). 
De mogelijke oorzaken hiervoor zijn een rijkere bodem of een gunstiger lichtklimaat in het 
Beukenbestand. Beide factoren spelen allicht een rol, zoals wordt aangetoond in hoofdstukken 4.8 en 
4.9 (fish-eye foto’s en bodemkenmerken). Het voorkomen van Klimop (Hedera helix), Kleefkruid 
(Galium aparine), Grote brandnetel (Urtica dioica), Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) en Groot 
heksenkruid (Circaea lutetiana) is een aanwijzing voor de eerste hypothese, de hogere frequentie van 
Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) wijst op een gunstiger lichtklimaat onder de Beuken. Dit 
wordt ondersteund door de geschatte bedekkingen van de struik- en boomlagen: tabel 4.5 en figuur 
4.13 geven heel duidelijk weer wat de verschillen zijn tussen beide bestanden. In het eikenbestand 
heeft de boomlaag een relatief lage bedekking (61%), maar is er een zeer hoge bedekking van de 
struiklaag (62%). In het Beukenbestand is een struiklaag nagenoeg afwezig (2%), maar is de 
bedekking van de boomlaag duidelijk hoger (84%) dan in het eikenbestand. De som van beide 
vegetatielagen is duidelijk hoger in het eikenbestand (123%) dan in het Beukenbestand (86%). De 
verspreiding van Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), een lichtminnende soort, is in tegenspraak met 
de ongunstige lichtcondities in het eikenbestand. Mogelijk heeft deze soort zich kunnen vestigen toen 
er in het bestand nog geen zeer dichte struiklaag aanwezig was. 
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Tabel 4.4: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 98 proefvlakken 
in de kernvlakte van bosreservaat Jansheideberg, in dalende volgorde van frequentie. In superscript wordt het aantal vermeldingen 
als oud-bosplanten in de Europese literatuur vermeld (uit Hermy et al. 1999). De resultaten worden gegeven voor de kernvlakte in 
zijn geheel (98 plots), het eikenbestand (41 plots) en het beukenbestand (53 plots). Onderaan staan de gemiddelde bedekkingen 
van de vegetatielagen per plot en het gemiddeld soortenaantal van de kruidlaag per plot. 

Table 4.4: 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 Jansheideberg. Species are listed in decreasing order of frequency. The superscript 
indicates the number of citations as ancient woodland species in the European literature, according to Hermy et al. (1999). Results 
are presented for the core area as a whole (98 plots; left column), for the oak stand (41 plots; column in the middle) and for the 
beech stand (53 plots; column at the right). At the bottom of the table: the average cover per plot of 4 vegetation layers and the 
average species number per plot. 

 

Soort Species # % 
  Tot. eik beuk  Tot. eik beuk

  (98) (41) (53) (98) (41) (53) 

Boshyacint Scilla non-scripta7 98 41 53 87.4 90.9 86.1
Wijfjesvaren Athyrium felix-femina3 95 39 52 5.7 1.9 8.5
Gele dovenetel Lamium galeobdolon9 85 32 49 1.6 1.4 1.7
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana1 84 32 49 1.9 1.1 2.5
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 72 25 44 1.5 1.1 1.7
Bosbraam Rubus fruticosus aggr. 72 20 48 1.2 1.2 1.1
Bosgierstgras Millium effusum8 63 12 47 1.0 1.0 1.0
Witte klaverzuring Oxalis acetosella10 61 12 46 2.0 1.0 2.2
Bosanemoon Anemone nemorosa14 55 5 49 3.4 1.0 3.8
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum11 53 22 27 1.0 1.0 1.0
Klimop Hedera helix 44 8 35 1.0 1.0 1.0
Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus3 23 11 11 1.0 1.0 1.0
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum5 15 15 0 1.3 1.3 0.0
Kleefkruid Galium aparine 10 0 8 1.0 0.0 1.0
Groot heksenkruid Circaea lutetiana4 7 0 6 1.0 0.0 1.0
Grote brandnetel Urtica dioica 6 0 6 1.0 0.0 1.0
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas3 6 0 6 1.0 0.0 1.0
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum1 5 1 4 1.2 1.0 1.3
IJle zegge Carex remota6 3 0 1 1.0 0.0 1.0
Gestreepte witbol Holcus lanatus 2 2 0 2.5 2.5 0.0
Drienerfmuur Moehringia trinervia 2 1 1 1.0 1.0 1.0
Waterpeper Polygonum hydropiper 2 0 1 1.0 0.0 1.0
Boswederik Lysimachia nemorum6 1 0 1 1.0 0.0 1.0
Dubbelloof Blechnum spicant 1 0 1 1.0 0.0 1.0
Geel nagelkruid Geum urbanum 1 1 0 1.0 1.0 0.0
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis10 1 1 0 1.0 1.0 0.0
Schaduwgras Poa nemoralis1 1 1 0 1.0 1.0 0.0
Stekelvaren spp. Dryopteris spp. 1 1 0 1.0 1.0 0.0
       
Kruidlaag Herb layer 10.9 8.8 12.4  90 91 90
Struiklaag Shrub layer / / /  28 62 2
Boomlaag Tree layer / / /  79 61 84
Moslaag Bryophyte layer / / /  <1 <1 <1
 
Volgens de nieuwe bosvegetatietypologie voor Vlaanderen (Cornelis et al. 2007) behoort het 
zuidelijke deel van de kernvlakte (beukenbestand) tot het Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en Witte 
klaverzuring, met als indicatorsoorten Bosgierstgras, Witte klaverzuring, Gele dovenetel, Wijfjesvaren 
en Bosanemoon. Het noordelijke deel in het Eikenbestand is duidelijk zuurder en vertoont door de 
aanwezigheid van Adelaarsvaren en de afwezigheid van Bosanemoon meer verwantschap met het 
Eiken-Beukenbos met Boshyacint. 



 73

  
Bosanemoon Bosgierstgras Klimop 

   
Witte klaverzuring Wijfjesvaren Smalle stekelvaren 

Bosbramen Adelaarsvaren Bedekking (%) 

  

 

Figuur 4.11: Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de de kernvlakte in bosreservaat 
Jansheideberg, in proefvlakken van 10 m x 10 m. Proefvlakken in het eikenbestand zijn groen omlijnd, in het beukenbestand 
bruin, proefvlakken op de grens tussen beide bestanden zijn zwart weergegeven. 

Figure 4.11: Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area of forest reserve Jansheideberg, in 98 
plots with 10 m x 10 m dimensions. Plots located in the oak stand have a green preimeter, plots in the beech stand a brown 
perimeter and plots on the border a black perimeter.  
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Totale bedekking kruidlaag Soortenaantal kruidlaag 

  
Figuur 4.12: Totale bedekking van de kruidlaag en aantal soorten vaatplanten in de de kernvlakte in bosreservaat 
Jansheideberg, in proefvlakken van 10 m x 10 m. Proefvlakken in het eikenbestand zijn groen omlijnd, in het beukenbestand 
bruin, proefvlakken op de grens tussen beide bestanden zijn zwart weergegeven. 

Figure 4.12: Total cover and species number of vascular plots in the core area of forest reserve Jansheideberg, in 98 plots 
with 10 m x 10 m dimensions. Plots located in the oak stand have a green preimeter, plots in the beech stand a brown 
perimeter and plots on the border a black perimeter. 

 
Bedekking struiklaag (%) Bedekking boomlaag (%) 

  
Figuur 4.13: Bedekking van de struik- en boomlaag in de de kernvlakte van bosreservaat Jansheideberg, in proefvlakken 
van 10 m x 10 m. Proefvlakken in het eikenbestand zijn groen omlijnd, in het beukenbestand bruin, proefvlakken op de 
grens tussen beide bestanden zijn zwart weergegeven. 

Figure 4.13: Total cover of the shrub and tree layers in the core area of forest reserve Jansheideberg, in 98 plots with 10 m 
x 10 m dimensions. Plots located in the oak stand have a green preimeter, plots in the beech stand a brown perimeter and 
plots on the border a black perimeter. 
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4.8 Fish-eye foto’s 

De lichtkaart in figuur 4.14, die gebaseerd is op een kriging van fish-eye opnamen op de 
rasterpunten, toont aan dat de globale variabiliteit in openingen in het kronendak van de kernvlakte 
gering is: de openingen in het kronendak variëren tussen 10.8% en 13.5%. Niettemin bevestigt de 
lichtkaart dat het eikenbestand donkerder is dan het beukenbestand. De kaart geeft ook aan dat het 
zuidelijke deel van het eikenbestand (tegen het voormalige pad aan) sterker beschaduwd is dan het 
noordelijke deel.  

 
Figuur 4.14: Openingen in het kronendak (%) van de kernvlakte van bosreservaat Jansheideberg, als resultaat van een 
ruimtelijke interpolatie (kriging) van de fish-eye opnamen. De stippen op de rasterpunten zijn opnamepunten. De openingen 
in het kronendak varieren tussen 10.8% (zwart) en 13.5% (wit). Proefvlakken in het eikenbestand zijn groen omlijnd, in het 
beukenbestand bruin, proefvlakken op de grens tussen beide bestanden zijn blauw weergegeven. 

Figure 4.14: Canopy gaps (%) in the core area of forest reserve Jansheideberg, as a result of a kriging on the values for 
visible sky, determined by fish-eye photographs taken on the grid points marked by a dot. Values range between 10.8% 
(black) and 13.5% (white). Plots located in the oak stand have a green perimeter, plots in the beech stand a brown perimeter 
and plots on the border a blue perimeter. 
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4.9 Bodemkenmerken (0-10 cm) in de kernvlakte 

De bodemkenmerken in het eikengedeelte van de kernvlakte wijken sterk af van die in het 
Beukenbestand. De ruimtelijke interpolatie door kriging wordt gevisualiseerd in figuur 4.15, figuur 4.16 
geeft de boxplots weer van de bodemkenmerken in de twee delen van de kernvlakte. Het meest 
opmerkelijk zijn de verschillen in bodemzuurtegraad. Het Beukenbestand is globaal duidelijk minder 
zuur dan het eikenbestand en nog net geschikt voor meer kritische soorten (Mannetjesvaren, 
Bosanemoon), zoals ook al bleek uit de inventarisatie van de vegetatie in 4.7. Uit de analyses blijkt 
ook dat de strooiseldikte en samen daarmee de hoeveelheid organisch materiaal in de topbodem, 
aanzienlijk groter zijn in het eikenbestand dan in het beukenbestand. 
 

pH(CaCl2) 
(2.9 – 3.6) 

Plantopneembaar P 
(3.1 – 139.5 mg/kg) 

Strooiseldikte 
(2.7 – 9.3 cm) 

  
Kleifractie 0-6 µm 
(16.3% – 33.8%) 

Leemfractie 6-50 µm 
(59.6% – 78.1%) 

Zandfractie >50 µm 
(0.0% – 5.9%) 

  
Figuur 4.15: Ruimtelijke variatie van chemische en fysische eigenschappen van de bodem in de kernvlakte van Jansheideberg, 
met aanduiding van het bereik van elke variabele (bruin: lage waarden; groen; intermediaire waarden; blauw: hoge waarden) 

Figure 4.15: Spatial variation of chemical and fysical soils characteristics in the core area of forest reserve Jansheideberg. 
Displayed are, from the upper left to the lower right corner: pH(CaCl2), plant-available P, thickness of the litter layer, and the clay, 
sand and silt fractions. Brown colors indicate low values, green colors are intermediate values, and blue colors are high values of 
the variables. The range of the values is indicated by the subtitles. Plots located in the oak stand have a green preimeter, plots in 
the beech stand a brown perimeter and plots on the border a blue perimeter. 
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Figuur 4.16: Boxplots van de bodemkenmerken in de kernvlakte, in het gedeelte dat door eiken wordt gedomineerd (E) en in het 
Beukenbestand (B). 

Figure 4.16: Boxplots of soil characterstics in the oak dominated (E) and beech dominated (B) part of the core area in forest 
reserve Jansheideberg. 
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Er zijn ook opvallende verschillen in plantopneembaar P, waarbij de hoogste waarden werden 
gemeten in het eikenbestand. 
Er is nog geen sluitende verklaring voor de waargenomen verschillen: in princiepe hebben eiken en 
beuken een vergelijkbare strooiselkwaliteit. Vaak hebben beukenbestanden een dikke strooisellaag 
zonder vegetatie, als gevolg van een ongunstig lichtklimaat in combinatie met een slecht afbreekbaar 
strooisel. Eikenbestanden zijn vaak minder donker, waardoor het strooisel beter afbreekt en een 
gevarieerdere (meestal weliswaar zuurminnende) vegetatie aanwezig is. 
In de kernvlakte van Jansheideberg wordt echter het omgekeerde vastgesteld: de vegetatie is 
gevarieerder en productiever onder de Beuken dan onder de eiken. Bovendien is de bodem duidelijk 
minder zuur onder de Beuken dan onder de eiken. Het ‘ongunstige’ lichtklimaat in het eikenbestand is 
het gevolg van de dichte onderetage van voornamelijk Gewone esdoorn en Hazelaar. 
Het is echter niet duidelijk hoe de verschillen in pH en plantopneembaar P verklaard kunnen worden. 
Uit de textuuranalyses kan niet worden afgeleid dat er een natuurlijke gradiënt is van zandige naar 
kleiïge bodems. De verschillen tussen beide bestanden zijn vrij abrupt, wat wijst op een effect van de 
boomsoorten óf op een verschil in behandeling/beheer in het verleden. De verschillen in 
plantopneembaar P zouden het gevolg kunnen zijn van de verschillen in pH, of van een verschil in 
landgebruik in het verleden. Om dit uit te klaren, is een bepaling van het totaal P-gehalte 
noodzakelijk. 
Voor zover gekend, zijn er geen verschillen in landgebruik of bodembewerking geweest tussen de 
twee delen van de kernvlakte. Beide bestanden zijn echter omstreeks hetzelfde moment herbebost na 
de kaalkapping in WOI en daarvoor werden ze beide beheerd als hakhout van Robinia. Misschien 
hebben beide bestanden een verschillend landgebruik gekend in een verder verleden, maar de 
huidige kennis laat niet toe hierover een uitspraak te doen. 
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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 Jansheideberg werden in totaal 31 rasterpunten buiten de kernvlakte 
uitgezet. De op de rasterpunten verzamelde gegevens, werden samengebracht in fiches, die zich in 
bijlage 3 bevinden. Deze fiches geven per steekproefcirkel de positie van de gemeten bomen en 
struiken in de steekproefcirkels weer, met voor elke soort een uniek symbool. De kleuren geven aan 
of het gaat om levende of dode individuen en in dat laatste geval wordt 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. 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd van een heropmeting in 2006, van proefvlakken 
die in 1987 voor het eerst werden geinventariseerd in het kader van het beheerplan (Saey 1988). 
Deze 14 proefvlakken liggen op een ander grid dan de steekproefcirkels van de monitoring, waarvan 
de gegevens in voorliggend hoofdstuk gepresenteerd worden. 

5.2 Levende bomen en struiken 

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen van het gehele bosreservaat Jansheideberg en 
van de eiken- en beukenbestanden, worden in tabel 5.1 weergegeven.  

Tabel 5.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de steekproefcirkels van bosreservaat 
Jansheideberg. De resultaten worden weergegeven voor de beukenbestanden (B; 10 cirkels), eikenbestanden (E; 17 cirkels) en 
voor het bosreservaat in zijn geheel (T; 31 cirkels). Vier cirkels liggen op de grens tussen verschillende bestanden of worden 
gedomineerd door Gewone es. 

Table 5.1: Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the circular plots of forest reserve Jansheideberg. 
Results are specified for beech stands (B; 10 plots), oak stands (E; 17 plots) and for the whole forest reserve (T; 31 plots). Four 
plots are located on the border between two stands or are dominated by Fraxinus. 
 

Soort Species N (per ha) G (m2 / ha) V (m3 / ha) 
  B E T B E T B E T
Beuk Fagus sylvatica 393 5 150 32.4 0.5 11.1 539.7 7.9 182.9
Zomereik Quercus robur 0 207 118 0.0 16.5 9.5 0.0 216.1 124.8
Europese lork Larix decidua 3 18 11 0.6 3.2 1.9 9.0 40.2 25.0
Gewone es Fraxinus excelsior 0 6 22 0.0 0.6 1.5 0.0 8.0 19.3
Wintereik Quercus petraea 0 30 16 0.0 2.4 1.3 0.0 32.4 17.7
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 1 175 113 0.2 2.6 1.8 2.9 22.7 16.0
Tamme kastanje Castanea sativa 1 31 23 0.1 1.2 1.1 1.9 13.5 13.0
Zwarte notelaar Juglans nigra 0 1 11 0.0 0.1 0.7 0.0 1.4 9.0
Haagbeuk Carpinus betulus 4 47 29 0.1 1.0 0.7 0.5 9.4 6.1
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 0 55 35 0.0 0.8 0.5 0.0 9.8 5.9
Witte els Alnus incana 0 2 1 0.0 0.2 0.1 0.0 2.0 1.1
Winterlinde Tilia cordata 0 1 <1 0.0 0.1 0.1 0.0 1.6 0.9
Hulst Ilex aquifolium 0 5 3 0.0 0.2 0.1 0.0 1.4 0.8
Hazelaar Corylus avellana 0 69 46 0.0 0.5 0.4 0.0 1.1 0.7
Zachte berk Betula pubescens 0 2 1 0.0 0.1 <0.1 0.0 0.6 0.3
Gewone vlier Sambucus nigra 0 2 1 0.0 <0.1 <0.1 0.0 0.2 0.1
Rode kornoelje Cornus sanguinea 0 2 1 0.0 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 <0.1
Totaal Total 402 659 583 33.4 30.0 30.7 554.0 368.2 423.6
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De globale aandelen van de soorten in het stamtal, grondvlak en volume worden weergegeven in 
figuur 5.1. 
Het totale stamtal, grondvlak en volume bedragen respectievelijk 583 bomen per ha met DBH van 
tenminste 5 cm, 30.7 m2/ha en 423.6 m3/ha. Uit de vergelijking met tabel 4.1 volgt dat in de kernvlakte 
het levende stamtal wat lager is, terwijl grondvlak en volume lichtjes hoger zijn dan in het globale 
bosreservaat. Vergeleken met de andere reeds gemonitorde bosreservaten, is het stamtal aan de 
lage kant en zijn grondvlak en volume aan de hoge kant. 
De basisinventarisatie van het bosreservaat door Geudens et al. (1997) geeft een hogere waarde 
voor het stamtal (625 met DBH > 8 cm), maar het gaat hier slechts om een zeer beperkte steekproef. 
De verdeling over de boomsoorten stemt echter vrij goed overeen met de resultaten van de 
monitoring, enkel het aandeel van Tamme kastanje vertoont een lichte afwijking (10% in de 
basisinventarisatie, zie figuur 2.23 p. 40, versus 4% in de monitoring). 
Volgens de inventarisatiegegevens van de steekproefcirkels zijn Beuken, eiken en Gewone esdoorns 
globaal veruit het talrijkst (respectievelijk 28%, 20% en 19%). Tamme kastanje, lorken en Zwarte 
notelaar zijn slechts marginaal aanwezig. Naar grondvlak en volume nemen eiken en Beuken een 
dominante positie in. Het aandeel van Beuk in grondvlak en volume bedraagt respectievelijk 36% en 
43%, dat van eik respectievelijk 31% en 29%. Dit wijst er op dat de Beuken globaal wat grotere 
dimensies hebben dan de eiken, wat in overeenstemming is met de resultaten uit de kernvlakte. 
Gewone esdoorn heeft een groot aandeel in het stamtal (19%), maar niet in het volume (3.8%). Dit 
wijst erop dat deze soort gemiddeld kleine dimensies heeft. Andere soorten met een klein maar 
betekenisvol aandeel in het levende volume, zijn lorken (5.9%), Gewone es (4.6%), Tamme kastanje 
(3.1%) en Zwarte notelaar (2.1%). 
 

Stamtal (583 per ha) Grondvlak (30.7 m2/ha) Volume (423.6 m3/ha) 

Beuk Inl. eiken Europese lork Gewone es

Gewone esdoorn Tamme kastanje Zwarte notelaar Haagbeuk

Wilde lijsterbes Hazelaar Overige  
Figuur 5.1: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen over de soorten in de steekproefcirkels van 
bosreservaat Jansheideberg 

Figure 5.1: Stem number, basal area and volume of the living trees, subdivided for the most important woody species, in the 
circular plots area of forest reserve Jansheideberg. 

 
Tabel 5.1. geeft ook een vergelijking van de dendrometrische karakteristieken van de eiken- en 
beukenbestanden. Hiervoor werden de gegevens van 4 niet-homogene steekproefcirkels buiten de  
berekening gehouden. Eén van deze proefvlakcirkels ligt op de grens van een beukenbestand en een 
bestand van zwarte notelaar. De overige drie steekproefcirkels worden gedomineerd door gewone es 
(zie ook figuur 5.2). 
Tabel 5.1 toont aan dat het stamtal in de eikenbestanden aanzienlijk hoger is dan in de 
beukenbestanden, terwijl grondvlak en volume een omgekeerd beeld vertonen. De 
soortensamenstelling is in de eikenbestanden meer gevarieerd dan in de Beukenbestanden, die zeer 
homogeen zijn. Verjonging van gewone esdoorn is abundant in de eikenbestanden en nauwelijks 
aanwezig in de beukenbestanden. Naast gewone esdoorn zijn ook Hazelaar, Wilde lijsterbes en 
Haagbeuk frequent aanwezig in de neven- en onderetage van de eikenbestanden. De ruimtelijke 
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variatie in stamtal, grondvlak en volume over de steekproefcirkels, met een aandeel van de boom- en 
struiksoorten, wordt weergegeven in figuur 5.2. Deze figuur illustreert de verschillen tussen de eiken- 
en beukenbestanden.  
 

Stamtal Grondvlak 

Volume Legende 

 
Figuur 5.2: Ruimtelijke variatie van het levende stamtal, grondvlak en volume in bosreservaat Jansheideberg, met het aandeel 
van de verschillende boom- en struiksoorten. De omvang van de cirkeldiagrammen staat in relatie tot de totale waarde van 
stamtal, grondvlak en volume. 

Figure 5.2: Spatial variation of the stem number, basal area and volume of living trees and shrubs in the circular plots of forest 
reserve Jansheideberg, subdivided over the tree species. The size of the diagrammes is related to the total values for stem 
number, basal area and volume. 
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Figuur 5.3: Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de steekproefcirkels van Jansheideberg. 

Figuur 5.3: Overal DBH distribution of living trees in the circular plots of forest reserve Janshedieberg (number of trees  per ha). 

 
De globale diameterverdeling, met een aanduiding van de aandelen van de soorten,  wordt 
weergegeven in figuur 5.3. De diameterverdeling van de individuele soorten wordt weergegeven in 
figuur 5.4. 
De globale diameterverdeling bestaat uit een combinatie van een klokcurve (gelijkjarige middeloude 
bomen) en een exponentieel dalende curve (struiksoorten en verjonging). Als gevolg hiervan, vertoont 
de curve een sterk dalend verloop in de kleinste diameterklassen, gevolgd door een plateau op 35-40 
cm. In de kleinere diameterklassen (< 25 cm) hebben struiksoorten, Tamme kastanje, Haagbeuk en 
vooral Gewone esdoorn een belangrijk aandeel. In de klassen met relatief grote DBH-waarden (25-50 
cm), zijn voornamelijk Beuken, inlandse eiken en in mindere mate ook lorken en Gewone essen terug 
te vinden. De globale diameterverdeling daalt geleidelijk aan vanaf DBH-klasse 35-40 cm tot de 
klasse 65-70 cm, waar de dikste individuen geregistreerd werden. De afwezigheid van zeer dikke 
bomen in het bosreservaat van Jansheideberg is het gevolg van de zeer zware kappingen in WO I. 
Het bos werd in de daarop volgende decennia gekapt en volledig heraangeplant, waardoor de meeste 
bomen (op enkele uitzonderingen na) slechts ongeveer 80 jaar oud zijn (zie Baeté et al. 2006). 
De diameterverdeling van inlandse eiken, Gewone essen en Zwarte notelaars vertoont een 
uitgesproken klokvorm. Dit wijst op een gelijkjarige populatie zonder opvolging, aangezien deze 
soorten niet of nauwelijks verjongen. Bij Beuk en Tamme kastanje werden wel regelmatig individuen 
gevonden in de kleine DBH-klassen, maar mogelijk gaat het bij deze soorten om ‘achterblijvers’. Van 
Beuk is bekend dat onderdrukte individuen lang kunnen overleven, maar een zeer geringe groei 
vertonen. De diameterverdeling van Gewone esdoorn vertoont een sterk dalend verloop, wat wijst op 
een jonge populatie die zich verder aan het uitbreiden is. In mindere mate vertoont ook Haagbeuk 
een dergelijke diameterverdeling. Wilde lijsterbes en Hazelaar zijn struiksoorten, zware individuen zijn 
uitzonderlijk.  
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Figuur 5.4: Diameterverdeling per soort van de levende bomen in de steekproefcirkels van Jansheideberg (aantal per ha). 

Figuur 5.4: DBH distribution of individual species of living trees in the circular plots of Jansheideberg (number per ha). 
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5.3 Meerstammigheid 

Meerstammigheid is het meest uitgesproken bij Hazelaar (ongeveer 2 telgen per stoof met DBH > 5 
cm), maar ook bij Wilde lijsterbes en Haagbeuk worden frequent meerdere telgen per individu 
waargenomen (figuur 5.5). Bij Hazelaar is meerstammigheid een natuurlijk verschijnsel, deze 
struiksoort vormt een ondergrondse stoof. Bij de andere soorten heeft het vroegere bosbouwkundige 
beheer, nl. het vrijstellen van de aangeplante bomen, mogelijk een invloed gehad. Andere mogelijke 
oorzaken van meerstammigheid zijn natuurlijke beschadigingen en vraat. 
Opmerkelijk is dat Tamme kastanje niet meerstammig is, terwijl deze soort vóór de omvorming van 
het bos in het interbellum, een belangrijk aandeel had in het hakhout van Hallerbos. De individuen die 
in de steekproefcirkels werden gevonden, zijn nooit als hakhout beheerd en hebben zich 
waarschijnlijk spontaan gevestigd. 
De boomsoorten van de opperetage zijn in Jansheideberg niet of nauwelijks meerstammig. Dit is in 
overeenstemming met de historiek van het bosbeheer, nl. de aanplanting van hooghout na de 
kaalslag van het bos in WOI, waarbij ook de resterende hakhoutelementen van het vroegere bos 
werden geëlimineerd. 
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Figuur 5.5: Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten van Jansheideberg, gebaseerd op de steekproefcirkels. Het 
aantal telgen dat werd waargenomen, staat tussen haakjes. 

Figure 5.5: Average number of shoots per individual for tree species in Jansheideberg, based on the circular plots. The number of 
shoots which was used to calculate this ratio, is mentioned between brackets. 
 

5.4 Dood hout 

Het aantal dode bomen, hun grondvlak en volume, verdeeld over de liggende en staande fracties, 
worden weergegeven in tabel 5.2. Deze waarden zijn het gemiddelde resultaat van de steekproef van 
31 proefvlakken (ongeveer 15% van het totale integrale reservaat). 
De aandelen van de verschillende soorten over het dode stamtal en volume worden weergegeven in 
figuur 5.6. Het dode stamtal heeft vooral betrekking op recent afgestorven bomen, waarvan het 
volume met de tarieven berekend kan worden (DBH en hoogte zijn gekend). Fragmenten zijn niet in 
het dode stamtal in rekening gebracht.  
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Tabel 5.2: Aantal (N) en volume van staande (Vs) en liggende (Vl) dode bomen in de steekproefcirkels van bosreservaat 
Jansheideberg. De resultaten worden weergegeven voor de beukenbestanden (B; 10 cirkels), eikenbestanden (E; 17 cirkels) en 
voor het bosreservaat in zijn geheel (T; 31 cirkels). Vier cirkels liggen op de grens tussen verschillende bestanden of worden 
gedomineerd door Gewone es. 

Tabel 5.2: Stem number (N) and volume of standing (Vs) and lying (Vl) dead trees in the 31 circular plots of forest reserve 
Jansheideberg. Results are specified for beech stands (B; 10 plots), oak stands (E; 17 plots) and for the whole forest reserve (T; 31 
plots). Four plots are located on the border between two stands or are dominated by Fraxinus. 

Soort Species N 
(per ha) 

Vs 
(m3/ha) 

Vl 
(m3/ha) 

Vtotaal 
(m3/ha) 

  B E T B E T B E T B E T
Zomereik Quercus robur 0.0 12.1 6.7 <0.1 5.0 2.8 0.1 0.9 0.5 0.1 5.9 3.3
Europese lork Larix decidua 1.0 1.7 1.3 0.3 0.8 0.5 <0.1 2.1 1.1 0.4 2.8 1.7
Beuk Fagus sylvatica 24.6 0.0 7.9 2.5 0.1 1.2 0.9 0.0 0.3 3.4 0.1 1.5
Zwarte notelaar Juglans nigra 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 <0.1 0.0 0.0 0.2
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 0.0 2.9 1.6 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2
Gewone es Fraxinus excelsior 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 <0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2
Gewone esdoorn Acer pseudopl. 1.0 1.2 1.0 0.0 0.1 <0.1 0.1 0.0 <0.1 0.1 0.1 0.1
Tamme kastanje Castanea sativa 0.0 1.2 0.6 0.0 0.1 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 <0.1
Gewone vlier Sambucus nigra 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1
Wintereik Quercus petraea 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 <0.1
Hazelaar Corylus avellana 0.0 0.6 0.3 0.0 <0.1 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 <0.1
Haagbeuk Carpinus betulus 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 <0.1
Onbekend Unknown 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1
Totaal Total 26.5 20.2 20.9 2.9 6.2 4.9 1.1 3.2 2.2 3.9 9.3 7.2
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Figuur 5.6: Verdeling van stamtal en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de cirkelplots van bosreservaat 
Jansheideberg. 

Figure 5.6: Stem number and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the 31 circular plots 
of forest reserve Jansheideberg. 
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Globaal werden ongeveer 21 dode bomen per ha geteld, dit is een gemiddeld aantal. De verhouding 
tot het levende stamtal bedraagt 1:28. Veruit de meeste dode bomen zijn beuken en inlandse eiken 
(respectievelijk 7.9 en 6.7 per ha), veel minder frequent werden ook dode exemplaren van Wilde 
lijsterbes, Europese lork en Gewone esdoorn gevonden. 
Het totale dode volume in de 31 steekproefcirkels bedraagt gemiddeld slechts 7.2 m3 per ha. Dit is 
wat meer dan de waarde die in de kernvlakte werd genoteerd, maar vergeleken met andere 
bosreservaten een lage waarde. Na correctie met de kartering van zwaar dood hout, dat buiten de 
steekproefcirkels werd opgemeten, bedraagt de globale necromassa ongeveer 11 m3, nog steeds een 
lage waarde (zie hoofdstuk 7). Deze lage waarden wijzen erop dat tot in het recente verleden een 
regulier bosbouwkundig beheer gevoerd werd. 
In de steekproefcirkels behoort bijna 70% van de totale necromassa tot de staande fractie. Het dood 
hout volume, zowel van de staande als van de liggende fractie, is hoger in de eikenbestanden dan in 
de beukenbestanden (tabel 5.2). 
De ruimtelijke variatie in dood hout volume over de steekproefcirkels van Jansheideberg wordt 
weergegeven door figuur 5.7. Er is een sterke variatie van het volume dood hout dat per cirkel werd 
waargenomen: de waarden variëren tussen 0.2 m3 per ha en 27.7 m3 per ha. 
 

 
 

Figuur 5.7: Ruimtelijke variatie van het dood volume in bosreservaat Jansheideberg, met het aandeel van de verschillende boom- 
en struiksoorten. De omvang van de cirkeldiagrammen staat in relatie tot de totale waarde van het dode volume. 

Figure 5.7: Spatial variation of the dead volume in the circular plots of forest reserve Jansheideberg, subdivided over the tree 
species. The size of the diagrammes is related to the total dead wood volume and ranges between 0.2 m3 per ha and 27.7 m3 per 
ha. 

 
De diameterverdeling van de dode bomen, met een aanduiding van de soorten, geeft aan dat dikke 
dode bomen bijzonder schaars zijn in Jansheideberg (figuur 5.8). Dit verklaart waarom een gemiddeld 
aantal dode individuen slechts resulteert in een zeer lage totale necromassa. Dood hout van Beuk, 
Tamme kastanje, Gewone esdoorn en Wilde lijsterbes heeft doorgaans zeer kleine dimensies 
(diameter < 20 cm). Dode eiken, Gewone essen en Zwarte notelaars hebben intermediaire diameters 
(15-35 cm). Het betreft vooral weggeconcurreerde ‘achterblijvers’. De dikste dode bomen zijn 
overwegend lorken, die in het kader van het startbeheer werden geringd of geveld (zie hoofdstukken 
2 en 7). 
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Figuur 5.8: Globale diameterverdeling, met de aandelen van de soorten van dode bomen in de steekproefcirkels van 
Jansheideberg. 

Figuur 5.8: Overall DBH distribution, specified for each tree species, of individual species of dead trees in the 31 circular plots of 
Jansheideberg. 
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Figuur 5.9: Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in de steekproefcirkels (m3/ha), over de 6 afbraakklassen 

Figure 5.9: Subdivison of lying and standing dead wood volume in the circular plots (m3/ha), over 6 decay stages 

 
In de bestanden met lichtboomsoorten (eiken, essen, zwarte notelaar) is sinds de aanwijzing tot 
bosreservaat, een (beperkte) natuurlijke sterfte opgetreden van individuen met intermediaire 
dimensies, als gevolg van interne concurrentie tussen de lichtboomsoorten. In de beukenbestanden 
zijn de afgestorven individuen relatief talrijk, maar met kleinere dimensies. Het is opmerkelijk dat 
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levende Beuken globaal de grootste dimensies hebben (samen met lorken), terwijl dode Beuken sterk 
vertegenwoordigd zijn in de diameterklasse 10-15 cm. Dit wordt goed geïllustreerd door de 
diameterverdelingen van levende beuken en eiken (figuren 5.4 en 5.8) 
Een mogelijke verklaring hiervoor is een natuurlijke stamtalreductie: bij afwezigheid van een regulier 
bosbeheer met dunningen worden ‘achterblijvers’ door dominante individuen weggeconcurreerd. Dit 
verloopt bij lichtboomsoorten anders dan bij schaduwboomsoorten. Bij de schaduwboomsoort Beuk 
kunnen achterblijvers lang standhouden, terwijl ze niet of nauwelijks groeien. Bij lichtboomsoorten 
zoals zomer- (of winter-) eik vallen de achterblijvers sneller uit. De sterfte bij deze soorten situeert 
zich op het ogenblik van de monitoring vooral in de diameterklasse 20-30 cm (vergelijk figuren 5.4 en 
5.8), terwijl de mediaan van de levende bomen een DBH heeft van 30-35 cm. 
Figuur 5.9 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes in de 
steekproefcirkels over de 6 afbraakklassen. Globaal is het (schaarse) dode hout in een geringe graad 
van vertering, vergeleken met andere bosreservaten die over eenzelfde periode (ongeveer 10 jaar) 
een nulbeheer gekend hebben. Afbraakklassen 1 en 2 zijn veruit het sterkst vertegenwoordigd, 
afbraakklassen 4 en 5 zijn nauwelijks of niet aanwezig. 

5.5 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. Voor de berekening ervan werd het levend volume gebruikt van de 31 steekproefcirkels 
en de aangepaste necromassa, die berekend werd door de waarde uit de steekproefcirkels (zie 
hoofdstuk 5.4) te corrigeren met de kartering van zwaar dood hout in het gehele bosreservaat (zie 
hoofdstuk 7). 
De op deze wijze berekende waarde van de TBB in Jansheideberg als geheel, bedraagt 435 m3/ha. In 
de kernvlakte van Jansheideberg is de TBB hoger (471 m3/ha), als gevolg van een hoger levend 
volume, die het lagere dood volume in de kernvlakte meer dan compenseert. 

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 
met nulbeheer (startbeheer niet meergerekend). 

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 number of years without forest 
management. 

Reservaat  # Vl Vd TB Vd/TBB
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 – kernvlakte1 19 392 33 425 7,8%
Wijnendale – steekproefcirkels1 7-19 384 44 429 10,4%
Everzwijnbad – kernvlakte 8 427 13 440 3,0%
Everzwijnbad – steekproefcirkels + BE 8 463 10 473 2,0%
Heirnisse – kernvlakte 12 269 16 285 5,5%
Heirnisse – cirkels 12 189 22 211 10,6%
Heirnisse – cirkels+dreefbomen 12 189 25 214 11,8%
Heirnisse – cirkels+dreefbomen+startbeheer 12 179 35 214 19,6%
Jansheideberg - kernvlakte 3-8 467 4 471 0,9%
Jansheideberg – steekproefcirkels + BE 3-8 424 11 435 1,7%
Bos Ter Rijst – kernvlakte  25 628 63 690 10,0%
Bos Ter Rijst – steekproefcirkels + BE 6 493 41 534 7,0%

1In Wijnendale was het bosbouwkundig beheer tussen 1984 en 1996 beperkt tot het verwijderen van een aantal windworpen, 
daarna werd een absoluut nulbeheer van kracht 
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De TBB in Jansheideberg heeft een waarde die sterk vergelijkbaar is met die in de overige reeds 
gemonitorde mesofiele bossen van de leem- en zandleemstreek (Everzwijnbad, Wijnendalebos, 
Rodebos) en situeert zich tussen 400 en 500 m3/ha (tabel 5.3 en figuur 5.10). In Kersselaerspleyn en 
in de kernvlakte van bos Ter Rijst werden aanzienlijk hogere waarden geregistreerd. De TBB van 
natte bossen is daarentegen veel lager, vaak als gevolg van een voormalig beheer als hakhout (bvb. 
De Heirnisse, Hannecartbos) of als gevolg van de zeer natte en weinig productieve standplaats (bvb. 
delen van Walenbos). 
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Figuur 5.10: Totale bovengrondse biomassa van de onbeheerde bos- en natuurreservaten in het monitoringnetwerk, met 
aanduiding van het levende en dode volume 

Figure 5.10: Total aboveground biomass of unmanaged forests in the monitoring network, with an indication of the living and 
dead volume 

 
Het volume dood hout is in Jansheideberg laag en bedraagt slechts 1.7% van de TBB. Een belangrijk 
deel van de necromassa is bovendien het gevolg van een startbeheer, waarbij voornamelijk lorken 
geveld werden, en van veiligheidskappingen langsheen het centrale pad (Beukendreef). In de 
kernvlakte van Jansheideberg is het aandeel van de necromassa in de TBB zelfs minder dan 1%. 
Een vergelijkbare situatie werd waargenomen in de kernvlakte van Rodebos: eveneens een door 
eiken en beuken gedomineerd, min of meer gelijkjarig bestand van bomen met een intermediaire 
leeftijd, op een mesofiele bodem. In dergelijke bossen neemt de necromassa slechts zeer langzaam 
toe, omdat de fysiologische maximumleeftijd van de boomsoorten nog lang niet bereikt is en omdat 
het bosbouwkundige beheer (dunningen) tot in het recente verleden sterfte door interne concurrentie 
heeft uitgeschakeld, waardoor deze voorlopig slechts occasioneel optreedt. 

5.6 Zaailingen en verjonging van bomen en struiken 

In 31 steekproefcirkels werden zaailingen en verjonging van bomen en struiken met een DBH kleiner 
dan 5 cm, geteld. Zaailingen en verjonging werden niet geteld in de 2 cirkels die volledig in de 
kernvlakte vallen. De zaailingen en verjonging werden verder onderverdeeld in vier hoogteklassen. 
Verjonging met als hoogte 50-200 cm en > 200 cm werd geteld in steekproefcirkels met als straal 4.5 
m. Zaailingen, met hoogteklassen 0-30 cm en 30-50 cm, werden geteld in steekproefcirkels met als 
straal 2,25 m. 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 31 proefvlakken, terwijl tabel 
5.5 de gemiddelde aantallen per ha geeft. Globaal werden per ha ongeveer 11000 zaailingen en 
verjonging geteld, een hoog aantal dat neerkomt op ruim één verjongende boom of stuik per m2. 
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Gewone esdoorn maakt ongeveer de helft uit van de zaailingen en verjonging die in Jansheideberg 
geteld werd (ruim 5000 individuen per m2). Deze soort slaagt er ook in zich te vestigen en door te 
groeien. In de klasse > 200 cm werden ruim 300 individuen per ha geteld. Ook zaailingen van 
Haagbeuk zijn talrijk aanwezig (3700 individuen per ha), maar gevestigde verjonging van deze soort 
met een hoogte > 50 cm werd niet waargenomen. Een derde boomsoort waarvan frequent zaailingen 
gevonden werden, is Gewone es. De zaailingen van deze soorten slagen er echter evenmin in om 
door te groeien. Zaailingen en verjonging van andere boomsoorten is schaars  (Beuk, Zomereik), of 
zelfs afwezig (Zwarte notelaar, lorken). Bij de struiksoorten werd regelmatig gevestigde verjonging 
gevonden van schaduwtolerante soorten, zoals Gewone vlier, Hulst en Hazelaar. 

Tabel 5.4: Aantal cirkelplots in Jansheideberg waarin zaailingen en verjonging van boom- en struiksoorten werden waargenomen, 
op een totaal van 31. 

Table 5.4: Number of plots (out of 31) with observations of regenerating trees and shrubs in forest reserve Jansheideberg.  

Soort Species Hoogteklasse (cm) 
  0-30 30-50 50-200 >200 
Am. vogelkers Prunus serotina 1 0 0 0 
Beuk Fagus sylvatica 2 0 0 0 
Gewone es Fraxinus excelsior 5 0 0 0 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 18 8 17 15 
Haagbeuk Carpinus betulus 8 1 0 0 
Hazelaar Corylus avellana 0 0 0 3 
Hulst Ilex aquifolium 0 0 1 0 
Lijsterbes Sorbus aucuparia 1 1 0 0 
Tamme kastanje Castanea sativa 1 0 0 0 
Vlier Sambucus nigra 0 0 1 0 
Zomereik Quercus robur 1 0 0 0 
 

Tabel 5.5: Gemiddeld aantal individuen per ha van zaailingen en verjonging van struik- en boomsoorten in de steekproefcirkels van 
Jansheideberg. 

Table 5.5: Average number of regenerating shrubs and trees (per ha) in the circular plots of Jansheideberg 

Soort Species Hoogteklasse (cm) Totaal 
  0-30 30-50 50-200 >200  
Am. vogelkers Prunus serotina 19 0 0 0 19
Beuk Fagus sylvatica 38 0 0 0 38
Es (gewone) Fraxinus excelsior 2153 0 0 0 2153
Esdoorn (gewone) Acer pseudoplatanus 3106 705 900 324 5035
Haagbeuk Carpinus betulus 1829 1905 0 0 3734
Hazelaar Corylus avellana 0 0 0 24 24
Hulst Ilex aquifolium 0 0 5 0 5
Lijsterbes Sorbus aucuparia 286 19 0 0 305
Tamme kastanje Castanea sativa 19 0 0 0 19
Vlier Sambucus nigra 0 0 5 0 5
Zomereik Quercus robur 19 0 0 0 19
 
De ruimtelijke verdeling van de zaailingen en de verjonging van Gewone esdoorn in Jansheideberg 
wordt weergegeven door figuur 5.11. De figuur geeft de aantallen weer die van deze soort geteld 
werden in cirkelplots op de 31 rasterpunten. Zaailingen (hoogte < 50 cm) werden geteld in cirkelplots 
met als straal 2.25 m, gevestigde verjonging werd geteld in een cirkelplot met als straal 4.5 m. Uit de 
figuur kan afgeleid worden dat zaailingen en verjonging van Gewone esdoorn het talrijkst zijn op het 
leemplateau, terwijl ze bijzonder schaars zijn op de zandige valleiflanken langs de Steenputbeek. 
Gevestigde verjonging is het talrijkst in de bestanden met inlandse eiken, Gewone essen en Zwarte 
notelaars op het leemplateau. De noordelijke helft van de kernvlakte bevindt zich ook in deze zone. 
De figuur met de verspreiding van zaailingen van 0-30 cm hoogte suggereert dat de soort zich vanuit 
dit ‘bolwerk’ in westelijke en noordelijke richting aan het uitbreiden is. 
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Figuur 5.11: Aantallen zaailingen en verjonging van Gewone esdoorn in de cirkelplots van bosreservaat Jansheideberg, 
respectievelijk geteld in cirkelplots van 15.9 m2 (< 50 cm hoogte) en van 63.6 m2 (> 50 cm hoogte) 

Figure 5.11: Number of seedlings of Acer  pseudoplatanus, counted in circular plots of respectively 15.9 m2 (< 50 cm height)  and 
63.6 m2 (> 50 cm height) in forest reserve Jansheideberg. 
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5.7 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in proefvlakken van 16 m x 16 m op de 
rasterpunten, worden weergegeven in bijlage 3. De twee proefvlakken op rasterpunten die zich in de 
kernvlakte bevinden, werden eveneens geïnventariseerd. In tabel 5.6 wordt een synthese 
weergegeven, met in dalende volgorde het aantal waarnemingen op een totaal van 33 proefvlakken 
en de karakteristieke bedekking van de waargenomen soorten. De karakteristieke bedekking is de 
gemiddelde bedekking van een soort, in de proefvlakken waarin die soort werd waargenomen. 
Proefvlakken waar de soort ontbreekt worden dus niet in rekening gebracht bij deze berekening. 
De gemiddelde totale bedekking van de kruidlaag in de proefvlakken bedraagt 72%. Dit is wat lager 
dan in de kernvlakte en is vooral het gevolg van de aanwezigheid van een aantal proefvlakken op de 
zandige flank van de vallei van de Steenputbeek, waar slechts een beperkte vegetatie aanwezig is. 
De boomlaag is globaal zeer gesloten, met een geschatte bedekking van 82%. De struiklaag heeft 
een gemiddelde bedekking van 26%. De moslaag is slechts marginaal aanwezig (< 1%). 
De meest frequent waargenomen soort is Boshyacint (Hyacinthoides non-scripta), die slechts in één 
proefvlak niet gevonden werd. Andere frequente soorten zijn Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina; 26 
proefvlakken), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon; 22 proefvlakken), bosbramen (Rubus fruticosus 
aggl.; 20 proefvlakken), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella; 19 proefvlakken) en stekelvarens 
(Dryopteris spp.; 16 proefvlakken). Wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus) werd in bijna de helft 
van de proefvlakken aangetroffen. 
Ook naar bedekking is Boshyacint veruit de belangrijkste soort, met een karakteristieke bedekking 
van ongeveer 50%. De overige frequente soorten hebben slechts karakteristieke bedekkingen tussen 
1,3% en 5,1%. Bosanemoon (Anemone nemorosa) komt slechts in 9 proefvlakken voor maar heeft 
wel een karakeristieke bedekking van 9%. Daslook (Allium ursinum) komt slechts voor in twee 
proefvlakken in de vallei van de Steenputbeek maar vormt daar facies, met een karakteristieke 
bedekking van 74%. 
Schaduwtolerante bosplanten en in het bijzonder oud-bosplanten zijn talrijk en domineren in de 
vegetaties van Jansheideberg. Iets meer dan de helft van de soorten die in de proefvlakken op de 
rasterpunten werd waargenomen (21 soorten op een totaal van 40), wordt vermeld in de Europese 
lijsten van oud-bosplanten volgens Hermy et al. (1999). Het talrijke voorkomen van deze traag 
koloniserende soorten wijst op een langdurige bebossing, wat in overeenstemming is met de 
resultaten van het historisch-ecologische onderzoek (zie Baeté et al. 2006 en hoofdstuk 2). 
In het gehele bosreservaat werden in het kader van de monitoring en in het kader van het 
beheerplan, 66 soorten kruiden waargenomen; 89 soorten met bomen en struiken inbegrepen. Deze 
eerder beperkte soortenrijkdom staat in contrast met de gegevens van Florabank (249 soorten), die 
de gegevens weergeeft van de twee kwartierhokken waarin Jansheideberg gelegen is. Deze hokken 
liggen echter voor een groot deel buiten bos en bevatten veel soorten van open terreinen. Bossoorten 
die in Florabank zitten, maar niet in het bosreservaat gevonden werden, zijn: Gele anemoon 
(Anemone ranunculoïdes), Bittere veldkers (Cardamine amara), Stijve zegge (Carex elata), 
Pluimzegge (Carex paniculata), Pilzegge (Carex pilulifera), Verspreidbladig goudveil (Chrysoplenium 
alternifolium), Amandelwolfsmelk (Euphorbia amygdaloides), Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), 
Schedegeelster (Gagea spathacea), Grote keverorchis (Listera ovata), Eenbloemig parelgras (Melica 
uniflora), Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Bosvergeet-mij-nietje (Myosotis sylvatica), Witte en 
Zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum en Ph. nigrum), Aarbeiganzerik (Potentilla sterilis), 
Kruisbes (Ribes uva-crispa), Heelkruid (Sanicula europaea), Gewoon schaduwkruiskruid (Senecio 
ovatus), Bosandoorn (Stachys sylvatica), Grote muur (Stellaria holostea) en Kleine maagdenpalm 
(Vinca minor). Slechts één soort, namelijk Dagkoekoeksbloem (Melandrium dioicum) werd in het 
bosreservaat gevonden en wordt niet vermeld in Florabank. 
In de kernvlakte werden op een iets grotere oppervlakte (0,98 ha), slechts 27 soorten waargenomen, 
terwijl in de proefvlakken op de rasterpunten 40 soorten werden waargenomen op een totale 
oppervlakte van 0,84 ha. Dit verschil is het gevolg van de grotere variatie in vegetatietypes op de 
rasterpunten, omdat die het gehele bosreservaat bestrijken. In tabel 5.6 staan bijgevolg ook enkele 
soorten van meer zandige bodem, zoals Dalkruid (Maianthemum bifolium), Lelietje-van-dalen 
(Convallaria majalis) en Valse salie (Teucrium scorodonia) en een groot aantal soorten van valleien 
en bronnen, zoals Daslook (Allium ursinum), Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia), 
Bosbingelkruid (Mercurialis perennis), Aalbes (Ribes rubrum), Eenbes (Paris quadrifolia) en Knopig 
helmkruid (Scrophularia nodosa). 
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Tabel 5.6: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 33 proefvlakken 
op de rasterpunten in bosreservaat Jansheideberg, in dalende volgorde van frequentie. In superscript wordt het aantal 
vermeldingen als oud-bosplanten in de Europese literatuur vermeld (uit Hermy et al. 1999). 

Table 5.6: Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer of 33 sample 
plots located on grid points in forest reserve of Jansheideberg. Species are listed in decreasing order of frequency. The superscript 
indicates the number of citations as ancient woodland species in the European literature, according to Hermy et al. (1999). 

Soort Species # % 
Boshyacint Scilla non-scripta7 32 50.3 
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina3 26 5.1 
Gele dovenetel Lamium galeobdolon9 22 3.2 
Braam (Gewone) Rubus fruticosus aggl. 20 1.4 
Witte klaverzuring Oxalis acetosella10 19 1.8 
Stekelvaren species Dryopteris spp. 16 3.0 
Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 16 1.3 
Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus3 15 1.0 
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 12 1.0 
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana1 11 3.1 
Bosgierstgras Milium effusum8 11 1.1 
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum1 10 1.0 
Bosanemoon Anemone nemorosa14 9 9.1 
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis10 9 7.3 
Adelaarsvaren Pteridium aquilinum5 8 3.1 
Klimop Hedera helix 8 1.1 
Drienerfmuur Moehringia trinervia 7 1.0 
Dubbelloof Blechnum spicant 4 1.0 
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas3 4 1.0 
Groot heksenkruid Circaea lutetiana4 3 1.3 
Dalkruid Maianthemum bifolium9 3 1.0 
Gevlekte aronskelk Arum maculatum 3 1.0 
Grote brandnetel Urtica dioica 3 1.0 
Kleefkruid Galium aparine 3 1.0 
Daslook Allium ursinum7 2 73.8 
Bosbingelkruid Mercurialis perennis11 2 4.8 
Bosveldkers Cardamine flexuosa 2 1.0 
IJle zegge Carex remota6 2 1.0 
Reuzenpaardenstaart Equisetum telmateia 2 1.0 
Gestreepte witbol Holcus lanatus 1 2.0 
Aalbes Ribes rubrum 1 1.0 
Beemdgras species Poa sp. 1 1.0 
Bosereprijs Veronica montana6 1 1.0 
Boswederik Lysimachia nemorum6 1 1.0 
Eenbes Paris quadrifolia12 1 1.0 
Hondsdraf Glechoma hederacea 1 1.0 
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa1 1 1.0 
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 1 1.0 
Speenkruid Ranunculus ficaria 1 1.0 
Valse salie Teucrium scorodonia 1 1.0 
Waterpeper Polygonum hydropiper 1 1.0 
   
Kruidlaag Herb layer 9.2 72 
Struiklaag Shrub layer / 26 
Boomlaag Tree layer / 82 
Moslaag Bryophyte layer / < 1 
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De verspreiding van enkele kenmerkende soorten wordt weergegeven door figuur 5.12. Boshyacint, 
Wijfjesvaren en Smalle stekelvaren hebben hun optimum op het leemplateau. Boshyacint is relatief 
schaars op de zandige flanken en in de vallei van de Steenputbeek. Slechts in één proefvlak in de 
vallei, met een facies van Daslook werd geen Boshyacint waargenomen. Ook Bosanemoon wijst op 
een relatief rijke, lemige bodem. De soort werd enkel gevonden op het plateau, lokaal in de omgeving 
van de kernvlakte (Beukenbestand) met hoge bedekking, in de eikenbestanden met een lage 
bedekking. 
 

Adelaarsvaren Bosanemoon 

Boshyacint Daslook 

 

Figuur 5.12: Relatieve bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten in het bosreservaat Jansheideberg; x stelt 
proefvlakken voor waar de soort niet werd waargenomen. 

Figure 5.12: Relative cover of Pteridium aquilinum, Anemone nemorosa, Scilla non-scripta and Allium ursinum in grid-based 
plots of forest reserve Jansheideberg. X-marks represent plots where a species was not found.  
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Lelietje-van-dalen Wijfjesvaren 

Smalle stekelvaren Brede stekelvaren 

 

Figuur 5.12: (vervolg): Relatieve bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten in het bosreservaat Jansheideberg; x 
stelt proefvlakken voor waar de soort niet werd waargenomen. 

Figure 5.12 (continued): Relative cover of Convallaria majalis, Athyrium felix-femina, Dryopteris carthusiana and Dryopteris 
dilatata in grid-based plots of forest reserve Jansheideberg. X-marks represent plots where a species was not found.  

 
Daslook werd slechts in twee proefvlakken in de vallei waargenomen, maar met zeer hoge 
bedekkingen. Lelietje-van-dalen is een zeer goede indicator van de zandige bodems die dagzomen 
op de steile valleiflanken van de Steenputbeek. In mindere mate zijn ook Dalkruid, Valse salie en 
Adelaarsvaren indicatief. 
Brede stekelvaren heeft een bredere ecologische amplitude dan Smalle stekelvaren: de soort werd 
zowel op zandige als op lemige bodems gevonden. Brede stekelvaren ontbreekt enkel in de vallei, op 
natte bodems. 
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5.8 Fish-eye foto’s 

De gaten in het kronendak, afgeleid van fish-eye foto’s op de rasterpunten, worden gevisualiseerd 
door figuur 5.13. De variatie over de steekproefcirkels is vrij gering (tussen 10,7% en 13,5%) en wordt 
uitvergroot door figuur 5.13. De overscherming (figuur 5.13) kan vergeleken worden met de 
dendrometrische karakteristieken van de proefvlakken (figuur 5.2). De vergelijking leert dat de 
aanwezigheid van een onderetage in de eikenbestanden en in mindere mate ook in de 
Beukenbestanden, een grote invloed heeft op het lichtregime. 
De proefvlakken met Beuken op zure, zandige bodem in het noorden en het zuiden van de kernvlakte 
zijn relatief lichtrijk. Op plaatsen waar een heel dichte onderetage aanwezig is (Hazelaar, Gewone 
esdoorn, Haagbeuk) is de overscherming groot. Dit is het geval in de vallei van de Steenputbeek en 
ten westen van de kernvlakte (verjonging Gewone esdoorn). Ten oosten van de kernvlakte is het 
Beukenbestand eveneens relatief donker, terwijl er toch slechts weinig verjonging aanwezig is. 
 

 
Figuur 5.13: Openingen in het kronendak (%) op de middelpunten van de steekproefcirkels, afgeleid van fish-eye opnamen, in 
bosreservaat Jansheideberg (kernvlakte: blauw omlijnd) 

Figure 5.13: Visible sky (%) at the grid points in forest reserve Jansheideberg, determined by means of Fish-eye photographs 
(blue rectangular perimeter: core area) 
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6 Veranderingen tussen 1987 en 2006 

6.1 Globale evolutie van stamtal en grondvlak 

In het kader van het vorige beheerplan (Saey 1988) werden dendrometrische opmetingen (diameter 
en hoogte van levende bomen) uitgevoerd in een groot aantal proefvlakken van 1000 m2, op een 
systematisch N-Z georiënteerd grid (zie hoofdstuk 3). De ligging van de proefvlakken kon vrij goed 
gereconstrueerd worden, aan de hand van markeringen op de bomen en een beschrijving van de 
positie van het centrum van de steekproefcirkel ten opzichte van een centrale boom (zie hoofdstuk 3). 
Veertien proefvlakken situeren zich in het deel van Jansheideberg dat voor de monitoring onderzocht 
werd. Het globale stamtal en grondvlak van deze 14 proefvlakken op de twee tijdstippen, wordt 
weergegeven in tabel 6.1, samen met de waarnemingen in de 31 proefvlakken van de monitoring in 
2004 (in het rood). 
 

Tabel 6.1: Stamtal (N) en grondvlak (G) van de levende bomen in 1987 en in 2006. De heropmetingen van 2006 in het grid van 
1987 worden vergeleken met de resultaten steekproefcirkels voor de monitoring in 2004 werden opgemeten (cursief).  

Table 6.1: Stem number (N) and basal area (G) of living trees, recorded in 1987 in 14 circular plots, which were reinventoried in 
2006, and in 31 plots of the monitoring project, which were inventoried in 2004 (in italics). 
 

Soort Species N (aantal per ha) G (m2 per ha) 
  1987 2006 2004 1987 2006 2004
  (14) (14) (31) (14) (14) (31)
Beuk Fagus sylvatica 390 232 150 9.5 12.3 11.1
Inlandse eiken Quercus robur + petraea 368 173 134 8.2 8.8 10.8
Europese lork Larix decidua 44 21 11 2.4 2.6 1.9
Gewone es Fraxinus excelsior 57 27 22 1.1 1.4 1.5
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 1 110 113 0.0 1.3 1.8
Tamme kastanje Castanea sativa 2 22 23 0.1 0.8 1.1
Amerikaanse eik Quercus rubra 2 3 / 0.1 0.3 /
Overige Other species 69 91 130 1.0 0.7 2.5
Totaal Total 933 679 583 22.5 28.1 30.7

 
De resultaten van de herinventarisatie van de 14 cirkels in 2006 komen niet helemaal overeen met de 
resultaten op basis van de 31 steekproefcirkels die in 2004 werden opgemeten. Stamtal en grondvlak 
zijn in de 14 proefvlakken respectievelijk hoger en lager dan in de 31 proefvlakken van de monitoring. 
Enkele weinig frequente soorten (Winterlinde, …) werden niet waargenomen in de 14 cirkels. 
Amerikaanse eik is de enige soort die niet in de proefvlakken van de monitoring werd waargenomen, 
maar wel in de 14 proefvlakken van het beheerplan. 
De heropmeting toont aan dat tussen 1987 en 2006, het stamtal van Beuken en Inlandse eiken 
aanzienlijk gedaald is. Het grondvlak van de Beuken is in deze periode fors toegenomen, dat van de 
eiken slechts lichtjes. Uit de exploitatiegegevens blijkt dat na 1987 en vóór de aanwijzing tot 
bosreservaat, 435 m3 eik , 295 m3 beuk en 458 m3 naaldhout gekapt werd. Het naaldhout dat in die 
periode geëxploiteerd werd, bestond voornamelijk uit rijen lorken die tussen het loofhout werden 
geplant als vooropbrengst. Het bestand van Grove den centraal in Jansheideberg, werd pas na de 
aanwijzing gekapt (2000-2002). De gegevens tonen ook aan, dat in de eikenbestanden sterker 
gedund werd dan in de beukenbestanden. Dit kan de relatief sterke achteruitgang van het stamtal van 
eiken en de beperkte toename van het grondvlak, in vergelijking met beuken, gedeeltelijk verklaren. 
De sterke toename van Gewone esdoorn is het meest opvallende gegeven uit de vergelijking van de 
inventarisatiegegevens van 1987 met die van 2006. Deze soort was in 1987 slechts marginaal 
aanwezig in het bosreservaat, in 2006 is zij ongeveer even talrijk als de Inlandse eiken (bijna 25% 
van het globale stamtal). 
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6.2 Diameterverdelingen  

De veranderingen in diameterverdeling van de levende bomen, tussen 1987 en 2006 worden 
geïllustreerd door figuur 6.1. Deze figuur bevestigt de vestiging van Gewone esdoorn in de kleinere 
diameterklassen. Het dalende verloop van de diameterverdeling van deze soort is karakteristiek voor 
een jonge populatie. In veel mindere mate vertonen ook Tamme kastanje, Hazelaar en Haagbeuk een 
dergelijk patroon (laatste twee soorten werden bij overige ingedeeld in 1987). 
Beuken, Inlandse eiken en Gewone essen zijn sterk afgenomen in de diameterklassen kleiner dan 28 
cm. Lorken zijn ook in de diameterklassen tussen 28 en 40 cm verder afgenomen, wat allicht een 
gevolg is van de exploitaties voor de aanwijzing tot bosreservaat (zie 6.1) en het startbeheer. 
In de hogere diameterklassen is er een duidelijke toename, maar deze toename kan de afname in de 
lagere diameterklassen niet compenseren. 
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Figuur 6.1: Veranderingen in de diameterverdeling (aantal per ha) van de stuiken en bomen in Jansheideberg, tussen 1987 en 
2006. 

Figuur 6.1: Changes of the DBH distribution (number of trees  per ha) of tree species in forest reserve Janshedieberg. 

 
De diameterverdelingen op de twee tijdstippen van de belangrijkse boomsoorten, nl. Beuken en 
Inlandse eiken, worden weergegeven door figuur 6.2. In 2006 werden ook stobbes en dode individuen 
opgemeten, in een poging om uitval te reconstrueren en te vergelijken met de diameterverdeling van 
1987. Het aantal stobbes en dode individuen dat werd waargenomen, was echter ontoereikend om de 
afname in het aantal individuen te verklaren. Mogelijk is een aantal kleinere stobbes reeds verteerd 
en waarschijnlijk werden heel wat stobbes in de cirkels niet waargenomen, omdat ze zich onder het 
dikke strooiselpakket bevonden. Opmerkelijk is dat de dode individuen globaal kleinere dimensies 
hebben dan de stobbes. Dit kan erop wijzen dat eerder werd gekozen voor een hoogdunning dan 
voor een laagdunning, ofwel werden kleine stobbes vaak niet teruggevonden. 
De diameterverdeling van Beuk is meer uitgerokken dan die van Inlandse eik. Er zijn bij Beuk dus 
meer relatief dikke en dunne individuen te vinden dan bij Inlandse eik. Dit is in overeenstemming met 
de waarnemingen in de 31 steekproefcirkels van de monitoring. 



 99

 
Beuk 

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

8

14

20

26

32

38

44

50

56

62

68

D
B

H
 (c

m
)

1987 Levend
2006 Levend
2006 Dood staand
2006 Dood liggend
2006 Stobbes

1987 (n = 279) 2006 (n = 186)

 
Inlandse eiken 

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

8

14

20

26

32

38

44

50

56

62

68

D
B

H
 (c

m
)

1987 Levend
2006 Levend
2006 Dood staand
2006 Dood liggend
2006 Stobbes

1987 (n = 263) 2006 (n =  159)

 
Figuur 6.2: Veranderingen in de diameterverdeling (aantal per ha) van de stuiken en bomen in Jansheideberg (1987-2006). 

Figuur 6.2: Changes of the DBH distribution (trees  per ha) of beech and oak in forest reserve Jansheideberg (1987-2006). 

 
Het aantal individuen dat in 2006 werd waargenomen, in verhouding tot het aantal dat in 1987 werd 
waargenomen, is hoger bij Beuk dan bij Inlandse eik (respectievelijk 67% en 60%). Deze verschillen 
kunnen toegeschreven worden aan een combinatie van het voormalige bosbouwkundige beheer en 
aan het aan het verschillende karakter van beide boomsoorten.De exploitatiegegevens in de periode 
1988-1994 tonen aan dat in de Beukbestanden minder sterk gedund werd dan in de eikenbestanden. 
Beuk is een schaduwboomsoort die zeer lang in een onderdrukte positie kan overleven, terwijl eiken 
lichtboomsoorten zijn, die in een onderdrukte positie sneller afsterven. Voor eiken is een sterke 
dunning in het jonge boomhout bijgevolg belangrijker dan voor beuken. De inventarisatie van dood 
hout in de 31 steekproefcirkels toonde dit ook aan: in de eikenbestanden is een groter volume dood 
hout waargenomen dan in de beukenbestanden. De diameters van het dood eikenhout wijken slechts 
weinig af van de mediane diameter van de levende populatie, terwijl de dode beuken veel dunner zijn 
dan de mediane waarde van de levende beuken. 
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6.3 Ruimtelijke variatie 

De ruimtelijke variatie van stamtal en grondvlak van levende bomen in de 14 steekproefcirkels op de 
twee tijdstippen, wordt geïllustreerd door figuur 6.3.  
 

Stamtal 1987 Stamtal 2006 

  
Grondvlak 1987 Grondvlak 2006 

  
Beuk

Inlandse eiken

Amerikaanse eik

Gewone esdoorn

Tamme kastanje

Gewone es

Lork

Overige soorten  

Figuur 6.3: Ruimtelijke variatie van het stamtal en grondvlak in Jansheideberg (1987 en 2006), met het aandeel van de boom- en 
struiksoorten. De omvang van de cirkeldiagrammen staat in relatie tot de totale waarde in 2006. 

Figure 6.3: Spatial variation of the stem number and basal area of living trees and shrubs in the circular plots of forest reserve 
Jansheideberg, subdivided over the tree species. The size of the diagrammes is related to the total values recorded in 2006. 
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Het globale grondvlak is in alle cirkels  toegenomen. In de cirkels waar Beuk domineert, is het stamtal 
afgenomen en is een homogenisatie opgetreden. Het (inleidend) beheer, waarbij lorken werden 
geveld en geringd, heeft hierbij zeker een grote rol gespeeld. Daarnaast stellen we vast dat Beuk, een 
zeer competitieve schaduwsoort, de schaarse andere soorten heeft weggeconcurreerd. 
Anders dan in de Beukenbestanden, is het stamtal toegenomen in de bestanden van eiken en 
gewone essen. Deze toename wordt vooral gerealiseerd door gewone esdoorn, in mindere mate ook 
door Hazelaar en Haagbeuk (in figuur 6.1 bij overige soorten). 

6.4 Hoogtecurves en aanwassen 

In figuur 6.4 worden de hoogtemetingen en de afgeleide hoogtecurves weergegeven van de twee 
belangrijkste boomsoorten, Beuken en Inlandse eiken. Zowel waarnemingen en curves van 2006 als 
van 1987 woren weergegeven. De hoogtecurves van 1987 zijn opgesteld voor Hallerbos in zijn 
geheel, dus niet enkel voor Jansheideberg. De zwarte driehoeken geven waarnemingen weer van 
1987 in de 14 proefvlakken van Jansheideberg. Het aantal oude metingen in Jansheideberg is vrij 
gering, maar er is toch een duidelijke trend waarneerbaar voor Beuk en Inlandse eik. 
Uit de vergelijking van de oude metingen met de nieuwe en van de oude hoogtecurves met de 
nieuwe, blijkt dat de oude hoogtecurves duidelijk lager liggen dan de nieuwe. Een mogelijke 
verklaring is dat Jansheideberg een relatief rijke standplaats is binnen Hallerbos. De oude 
waarnemingen van eiken in Jansheideberg liggen inderdaad globaal boven de oude Naslundcurve 
voor deze boomsoort. 
Bij de hoogtecurve voor Beuk is dit echter niet het geval: ook de oude waarnemingen in 
Jansheideberg liggen gemiddeld lager dan de hoogtecurve die in 2004 werd opgesteld. Dit wijst erop 
dat de sociale positie van bomen met een gelijke DBH op de twee tijdstippen niet dezelfde is. Er mag 
dus uit besloten worden dat de hoogtecurves van 1987 niet zomaar gebruikt kunnen worden in 2006 
en dat beide factoren (afwijkende standplaats van Jansheideberg binnen Hallerbos én de veranderde 
sociale positie van bomen met een gelijke diameter) een verklaring bieden voor de verschillen tussen 
de hoogtemodellen van de twee tijdstippen. 
Een tweede vaststelling is, dat Beuken een veel sterkere hoogtegroei vertonen dan Inlandse eiken. 
Beide boomsoorten zijn op hetzelfde tijdstip aangeplant in aparte bestanden (zie hoofdstuk 2), wat 
een goede vergelijking van de groeikracht toelaat. Op basis van de metingen in 2004 (leeftijd 69 
jaren) werd reeds een verschil van ongeveer 10 m in de opperhoogte van beide boomsoorten 
waargenomen. Inzake diametergroei zijn de verschillen minder uitgesproken, omdat Beuk een veel 
meer uitgerokken diameterverdeling vertoont dan Inlandse eik. Globaal zijn Beuken met een DBH > 
40 cm echter veel talrijker dan eiken (zie figuur 6.2). 
Met een gemiddelde hoogte tussen 30 en 35 m bij een leeftijd van 63-69 jaar, behoren de beuken van 
Jansheideberg volgens de Nederlandse opbrengstabellen (Jansen et al. 1996), tot de beste boniteit, 
met een GJA van 12 m3/ha.jaar, over een periode van 100 jaar berekend. De oudere tabellen van 
Wiedemann & Schober (1957) geven globaal lagere aanwassen dan de Nederlandse 
opbrengsttabellen. Het zou een algemene trend te zijn, dat bomen nu sneller groeien dan vroeger, 
waardoor oude opbrengsttabellen minder goed bruikbaar zijn (Van der Aa; mondelinge mededeling). 
Voor eik wordt volgens Jansen et al. (1996) een GJA genoteerd van ongeveer 6.5 m3/ha.jaar. Deze 
opbrengsttabellen vermelden waarden van 3 tot 9 m3/ha.jaar voor zomereiken, wat betekent dat de 
eiken in Jansheideberg het relatief minder goed doen dan de Beuken. 



 102

 
Beuk (Naslund) 

10

15

20

25

30

35

40

10 20 30 40 50 60
DBH (cm)

H
oo

gt
e 

(m
)

1987 (Jansheideberg)
2004 (Jansheideberg)
Naslund 1987 (Hallerbos)
Naslund 2004 (Jansheideberg)

 
 
 

Inl. eiken (Naslund) 

15

17.5

20

22.5

25

27.5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
DBH (cm)

H
oo

gt
e 

(m
)

1987 (Jansheideberg)
2004 (Jansheideberg)
Naslund 1987 (Hallerbos)
Naslund 2004 (Jansheideberg)

 
 

Figuur 6.4: Hoogtecurves (Naslundcurve) van Beuken en Inlandse eiken in bosreservaat Jansheideberg. Waarnemingen en 
regressies van 1987 werden eveneens weergegeven . 

Figuur 6.4: Height diagrams (Naslund) of Beech and oak in Jansheideberg. Measurements and height models of 1987 are 
indicated as well. 
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7 Waarnemingen in het gehele bosreservaat 

7.1 Bijzondere elementen 

7.1.1 Dikke bomen 

Geen enkele boom in Jansheideberg bereikt de ondergrens voor kartering als bijzonder element 
(DBH ≥ 100 cm). Langsheen de Beukendreef staat een Beuk die de ondergrens van 100 cm net niet 
bereikt. Deze boom staat aangeduid op figuur 7.3, samen met andere voor het bosreservaat 
bijzondere bomen en wordt besproken in hoofdstuk 7.1.3. De dikste levende bomen in de bestanden 
van Jansheideberg zijn Europese lorken (DBH tot 70 cm). 
De oorzaken voor het ontbreken van zware levende bomen in het bosreservaat, zijn de grootschalige 
kappingen in WOI. Als gevolg daarvan zijn in het gehele Hallerbos oude bomen schaars, maar lokaal 
zijn er buiten Jansheideberg toch een aantal bomen die de oorlogskappingen hebben overleefd, met 
een concentratie van oude bomen rond het jachtpaviljoen (figuur 7.1). In het kader van het nieuwe 
beheerplan van Hallerbos, werden deze bomen in 2006 gekarteerd als bijzondere elementen door het 
ANB en het INBO. 
 

Figuur 7.1: Een dikke beuk (voorgrond) en een dikke eik (achtergrond) in de buurt van het Jachtpaviljoen van het Hallerbos, die de 
oorlogskappingen overleefd hebben (foto: Kris Vandekerkhove). 

Figure 7.1: Two old trees outside of the forest reserve, a Beech on the foreground and an oak on the background. Both trees have 
survived the clearcutting of Hallerbos during WWI (photograph: Kris Vandekerkhove).   



 104

7.1.2 Zwaar dood hout  

7.1.2.1 Inventarisatie  

In tabel 7.1 wordt een overzicht gegeven van het zware dode hout dat in Jansheideberg werd 
waargenomen. De gegevens zijn gebaseerd op een inventarisatie in het gedeelte van het 
bosreservaat dat voor monitoring geselecteerd werd, met een totale oppervlakte van 22.4 ha. 
  
Tabel 7.1: Aantal en soort van zwaar dood hout (DBH > 30 cm) in het bosreservaat Jansheideberg (volledige oppervlakte), 
gekarteerd op de volledige oppervlakte die voor monitoring geselecteerd werd (22.4 ha). 

Table 7.1: Number and species of large dead wood fragments (DBH > 30 cm) in the whole surface area of forest reserve 
Jansheideberg, which was selected for monitoring (22.4 ha). 

Soort Species Liggend Staand Totaal Opmerking 
Amerikaanse eik Quercus rubra 1 1 2 1 geringd, 1 geveld 
Berken Betula spp. 1 0 1  
Beuk Fagus sylvatica 5 0 4 1 dode geveld 
Gewone es Fraxinus excelsior 3 0 3  
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 1 1 1 Snag en log 
Inlandse eiken Quercus robor + petraea 2 6 8  
Lork Larix decidua 11 0 11 9 geveld, 2 windval 
Tamme kastanje Castanea sativa 2 0 2 2 geveld 
Totaal Total 25 8 33  
Densiteit (# per ha) Density (# per ha) 1.1 0.4 1.5  

 
Figuur 7.2 geeft de posities weer van het zware staande en liggende dode hout. Een totaal van 33 
dode bomen met DBH > 30 cm komt neer op ongeveer 1,5 stuks per ha, waarvan 1,1 per ha liggend 
en 0,4 per ha staand. 33% van de zware dood houtfragmenten zijn lorken, waarvan de meeste 
werden geveld in het kader van het startbeheer. Ook één Amerikaanse eik werd omgelegd, een 
andere geringd. Langs de noordgrens van het gekapte dennenbestand, werden twee tamme 
kastanjes geveld. Dit betekent dat globaal, ongeveer 40% van het zware dode het resultaat is van het 
startbeheer. Langs de Beukendreef werd om veiligheidsredenen een staande dode beuk geveld.  
Omdat de meeste dode bomen van Jansheideberg de diameter van 40 cm niet bereikten, werd de 
ondergrens voor kartering verlaagd tot 30 cm. Desondanks is er, vergeleken met andere 
bosreservaten, in Jansheideberg weinig zwaar dood hout aanwezig (Heirnisse: 2 per ha ≥ 40 cm; 
Wijnendalebos: 11 per ha  ≥ 30 cm; Everzwijnbad: 3 per ha ≥ 30 cm; Bos Ter Rijst: 3 per ha  ≥ 40 
cm). 
 

7.1.2.2 Volumeberekening van de necromassa 

Voor de dode bomen met diameter > 30 cm werden ook volumeberekeningen uitgevoerd, met als 
doel de resultaten van de 31 steekproefcirkels aan te vullen. Zwaar dood hout heeft doorgaans een 
groot aandeel in het totale dood houtvolume. De ervaring leert dat, als zwaar dood hout weinig 
voorkomt, de gegevens uit de cirkels een te kleine steekproef zijn om een betrouwbare schatting te 
geven voor het totale bosreservaat. 
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 per ha dood hout aanwezig zijn met 
een diameter van tenminste 30 cm, verdeeld over 3.5 m3 staand en 3.9 m3 liggend dood hout (tabel 
7.2). De fractie < 30 cm heeft een volume van 3.6 m3 per ha, waarvan 75% tot de staande fractie 
behoort. Globaal wordt het dood hout volume dus geschat op 11.1 m3 per ha, waarvan ongeveer 2/3 
een diameter heeft van tenminste 30 cm. Het totale dood houtvolume dat op deze wijze berekend 
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werd (11.1 m3 per ha) is een aanzienlijk hoger dan de waarde die met de steekproefcirkels werd 
opgemeten (7.2 m3 per ha). Een mogelijke verklaring voor het verschil met de steekproefcirkels is de 
vaststelling dat vele gevelde dode bomen zich in de buurt van de toegankelijke paden of op de 
afgeschafte paden bevinden, terwijl bij de keuze van het grid van steekproefcirkels gestreefd werd 
naar zoveel mogelijk homogene steekproefcirkels (d.w.z. cirkels die in één bestand vallen).  
 
Tabel 7.2: Dood hout volume (m3 per ha) in bosreservaat Jansheideberg, met in de drie hoofdkolommen de staande en liggende 
fracties en de som van beide. De subkolommen geven de volumes weer van de fracties met diameter < 30 cm, > 30 cm en het 
totaal van beide fracties  (Σ). De gegevens van de fractie < 30 cm zijn het resultaat van de inventarisatie van de steekproefcirkels, 
de fractie > 30 cm werd gebiedsdekkend gekarteerd.  

Table 7.2: Dead wood volume  (m3 per ha) in forest reserve Jansheideberg, subdivided for standing and lying fractions and the total 
volume. The subcolumns indicate the volumes of the fractions with diameter < 30 cm, > 30 cm and the sum of both fractions (Σ). 
Trees and fragments with a diameter < 30 cm were inventoried in the grid-based circular plots, large trees and fragments with 
diameter > 30 cm were mapped in the whole forest reserve. 

Soort Species Staand Liggend Staand + Liggend 
  <30 >30 Σ  <30 >30 Σ  <30 >30 Σ  
Zomereik Quercus robur 1.6 1.9 3.5 0.5 0.2 0.7 2.1 2.1 4.2
Beuk Fagus sylvatica 0.6 0.8 1.4 <0.1 0.8 0.9 0.7 1.6 2.3
Europese lork Larix decidua <0.1 0.7 0.7 <0.1 2.4 2.5 <0.1 3.1 3.2
Gewone es Fraxinus excelsior <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3
Am. Notelaar Juglans nigra 0.2 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.2
Amerikaanse eik Quercus rubra <0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2 <0.1 0.2 0.2
Tamme kastanje Castanea sativa <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1 0.1 0.2
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.2
Haagbeuk Carpinus betulus <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Wintereik Quercus petraea <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Gewone vlier Sambucus nigra <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Hazelaar Corylus avellana <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Berken Betula spp. <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Totaal Total 2.7 3.5 6.2 0.9 3.9 4.8 3.6 7.5 11.1

 

7.1.3 Overige bijzondere elementen 

Bijzondere elementen zijn in Jansheideberg schaars: levende bomen met een DBH > 100 ontbreken 
(hoofdstuk 7.1.1) en zwaar dood hout is zeldzaam (hoofdstuk 7.1.2). In figuur 7.3 worden de overige 
bijzondere elementen weergegeven. Het gaat om weinig frequent voorkomende boomsoorten, zoals 
Zwarte notelaar en Winterlinde. Er werden ook (voor Jansheideberg) relatief zware individuen 
gekarteerd van boskers, gewone esdoorn, tamme kastanje en Amerikaanse eik. In de 
eikenbestanden van Jansheideberg komen frequent ook dikke exemplaren voor van Wilde lijsterbes, 
met DBH-waarden tot 20 cm (zie diameterverdeling van deze soort op p. 83). Langsheen de 
Beukendreef werden drie levende Beuken geteld met DBH-waarden tussen 80 en 93 cm. Deze 
bomen zijn allicht ouder dan de omringende bestanden. Aan de rand van de vallei werd een zeer 
dikke stoof gevonden van tamme kastanje, met een diameter van 134 cm (zie ook figuur 2.15 p. 28). 
Allicht is dit een relicht van het hakhout uit de periode vóór het bos werd omgevormd naar hooghout. 
Andere structuren in of langs de rand van het bosreservaat, zijn: een diepe, eeuwenoude holle weg 
aan de noordrand, een bronbeek en poeltje in de vallei en een kleine terp naast het westelijke pad 
door het bosreservaat, mogelijk ontstaan bij het aanleggen van dit pad. 
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Figuur 7.2: Zwaar dood hout (DBH > 30 cm) in bosreservaat Jansheideberg 

Figure 7.2: Coarse dead wood (DBH > 30 cm) in forest reserve Jansheideberg 
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Figuur 7.3: Bijzondere elementen (dikke bomen, zware hakhoutstoven, relatief zeldzame soorten, bronbeek en poel …) in het 
bosreservaat Jansheideberg. 

Figure 7.3: Special structures and elements (large trees and coppice boles,relatively  rare species, …)  in forest reserve 
Jansheideberg. 
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7.2 Facieskartering 

De facieskaart van het integrale reservaat wordt weergegeven door figuur 7.4. De kaart weerspiegelt 
vooral de bodemkundige variabiliteit. Kenmerkend voor het leemplateau is een combinatie van 
Wijfjesvaren en Boshyacint. Op de minst zure plaatsen, zoals het zuidelijke deel van de kernvlakte,  
wordt de vegetatie in de vroege lente gedomineerd door Bosanemoon (lichtblauw omlijnd op figuur 
6.4). Op meer verzuurde leem en op overgangen naar de vallei, waar de leemlaag minder dik is of 
vermengd met tertiair zand, nemen stekelvarens de plaats in van Wijfjesvaren. 
 

 
Figuur 7.4: Facieskartering van het gemonitorde deel van bosreservaat Jansheideberg. Groen omlijnd: kapvlakte van een 
dennenbestand; lichtblauw omlijnd: zone met hoge bedekking van Bosanemoon. 

Figure 7.4: Vegetation map of the monitored part of forest reserve Jansheideberg. 
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Een grote zone van de oostelijke valleiflank is ook voor Boshyacint te zuur, op deze plaats is een 
Eiken-Beukenbos aanwezig met plaatselijk veel Lelietje-van-dalen en minder frequent ook Dalkruid. 
In het westen van het bosreservaat, waar tot in het recente verleden een naaldhoutbestand aanwezig 
was, is een vrij soortenarme vegetatie aanwezig die gedomineerd wordt door stekelvarens. 
Op de leembodems en de zure zandbodems van de valleiflanken is ook Adelaarsvaren frequent 
aanwezig. In de eikenbestanden komt de soort voor in relatief kleine vlekken en is daardoor moeilijk 
te karteren. Enkel op kapvlakte (groen omlijnd) komt een dichte facies van Adelaarsvaren voor. In de 
Beukenbestanden is de soort nagenoeg afwezig door lichtgebrek. 
In de vallei is een zeer grote zone aanwezig waar Daslook dominant is. Langs de flanken en langs het 
pad aan de noordrand van het bosreservaat zijn er enkele vlekken van Bosbingelkruid. 
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8 Conclusies en prognoses 

8.1 Actuele bosstructuur en -samenstelling 

Jansheideberg werd in het interbellum op een planmatige en grondige wijze omgevormd van een hak- 
en middelhoutbos naar een homogeen, gelijkjarig hooghoutbos, gedomineerd door inlandse eiken 
(zomer- en wintereiken) en beuken. Hoewel de bomen op het ogenblik van de monitoring slechts een 
leeftijd hadden van ongeveer 70 jaar, is de globale levende biomassa (volume) goed vergelijkbaar 
met de waarden die werden opgetekend in andere door eiken en beuken gedomineerde 
bosreservaten, zoals Everzwijnbad (Meerdaalwoud), Rodebos en Wijnendalebos. Ook het stamtal is 
van een vergelijkbare grootte (500-600 per ha). Anders dan in Everzwijnbad en Wijnendalebos, twee 
bossen die in het verleden als middelhout beheerd werden, is er in het grootste deel van 
Jansheideberg geen duidelijk onderscheid tussen een bovenetage van voormalige overstaanders met 
grote DBH-waarden en een onder- of nevenetage. Van eik en beuk, de dominante boomsoorten, is 
één duidelijk herkenbare, min of meer  klokvormige populatie aanwezig met een intermediaire DBH 
(30-40 cm). 

8.2 Vestiging van esdoorn 

Net zoals in andere bossen op mesofiele, lemige bodems, is Gewone esdoorn in Jansheideberg de 
talrijkst verjongende boomsoort. Uit de vergelijking met inventarisatiegegevens van 1987, is dit een 
recent fenomeen in Jansheideberg. Vermoedelijk werd de soort voorheen bestreden en heeft ze zich 
door het nulbeheer in het bosreservaat kunnen uitbreiden. De snelheid waarmee deze soort zich kan 
vestigen, blijkt echter sterk af te hangen van het bestandstype. Gewone esdoorn verjongt talrijk onder 
lichtboomsoorten in Jansheideberg, zoals inlandse eiken (zomer- en wintereik), gewone es en zwarte 
notelaar. Onder beuk, een uitgesproken schaduwboomsoort, is de soort veel minder talrijk aanwezig. 
Er mag verwacht worden dat gewone esdoorn verder zal doorgroeien in de bestanden met 
lichtboomsoorten en binnen enkele decennia in competitie zal treden met de overstaanders. 
Aangezien esdoorn het karakter heeft van een schaduwboomsoort, kan dit leiden tot sterfte van de 
lichtboomsoorten (eiken, essen, notelaars). In bepaalde delen van het Meerdaalwoud (bij voorbeeld 
Pruikenmakers, in mindere mate ook in Everzwijnbad) is dit proces reeds aan de gang. Ook in de 
beukenbestanden op het leemplateau van Jansheideberg, mag op lange termijn een toename worden 
verwacht van esdoorn, maar beuk is een schaduwboom die de vestigingsmogelijkheden van esdoorn 
sterk beperkt. Mogelijk kunnen verstoringen die leiden tot (kleine) openingen in het kronendak 
(vermoedelijk in de eerste plaats windval) deze evolutie versnellen (figuur 8.1). De toekomst zal 
uitwijzen in welke mate esdoorn en beuk in een menging kunnen voorkomen. 
Gewone esdoorn is nagenoeg afwezig op de zandige flanken langs de zijloop van de Steenputbeek. 
Vermoedelijk zijn deze locaties te zuur voor deze soort en zullen eiken en vooral beuken een 
dominante rol blijven. Op de natte en basenrijke plaatsen in de vallei zijn gewone es en zwarte els 
bijzonder competitief en zal gewone esdoorn vermoedelijk slechts een neven- of ondergeschikte rol 
blijven spelen. 

8.3 Evolutie van de levende biomassa 

Het levende volume (biomassa) in Jansheideberg is van dezelfde grootte-orde als dat van andere, 
door eiken en beuken gedomineerde bossen op leem- en zandleembodems (tussen 400 en 500 m3 
levend volume per ha), maar aanzienlijk lager dan de waarden die werden gemeten in de kernvlakte 
van Bos Terrijst (ongeveer 600 m3 per ha) en in Kersselaerspleyn (Jospeh Zwaenepoelreservaat 
Zoniënwoud; tussen 600 en 800 m3 per ha). Gezien de uitstekende standplaats, die resulteert in de 
hoogste boniteit voor beuken (GJA van 12 m3 per ha per jaar), en de doorgroei van esdoorn in de 
bestanden van de lichtboomsoorten die trager groeien dan de beuken (eik, es en zwarte notelaar), 
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mag verwacht worden dat de levende biomassa nog lange tijd sterk zal blijven toenemen. Mogelijk ligt 
het plafond op een vergelijkbaar niveau als in het oudste deel van Kersselaerspleyn (800 m3 per ha), 
waar beuken voorkomen met een leeftijd van van ongeveer 230 jaar oud. 

8.4 Evolutie van de necromassa 

Actueel is de necromassa in Jansheideberg bijzonder laag en er mag aangenomen worden dat het 
volume dood hout slechts geleidelijk aan zal toenemen. De fysiologische maximumleeftijd van de 
dominante bomen is immers nog lang niet bereikt en het bosreservaat werd tot in het recente 
verleden bosbouwkundig beheerd, met regelmatige dunningen. In dit opzicht lijkt Jansheideberg op 
de kernvlakte in het Rodebos, waar op een periode van één decennium slechts een geringe 
dynamiek vastgesteld werd. Bij afwezigheid van een bosbouwbeheer zal de interne concurrentie 
geleidelijk aan sterker worden, met een natuurlijke stamtalreductie en een geleidelijke toename van 
het dode hout tot gevolg. 
Doorgroeiende esdoorns kunnen binnen enkele decennia leiden tot een aanzienlijke sterfte in de 
bestanden met eiken, esssen en notelaars. Aangezien zowel de overstaanders (eiken en essen) als 
de verjonging (esdoorns) min of meer gelijkjarig zijn, is de kans groot dat deze omvorming in de 
eikenbestanden zich op een relatief kort tijdsinterval voltrekt. 
Een beperkt deel van het bosreservaat bestaat uit zeer natte gronden in de vallei langs de zijloop van 
de Steenputbeek. Op deze locaties verloopt de bosdynamiek sneller, omdat bomen op deze 
standplaats gevoelig zijn voor windval en omdat er in de praktijk reeds langer (sinds 1983) geen 
bosbouwkundig beheer meer werd uitgevoerd. Bij de monitoring in 2004 werd in de twee 
steekproefcirkels in de vallei (200.450 en 200.550) een relatief hoog volume dood hout gevonden (zie 
figuur 5.7 p. 86). 
 

Figuur 8.1: Een omgewaaide beuk en enkele jonge esdoorns in Jansheideberg (foto: Hans Baeté)  

Figure 8.1: a wind-thrown beech and scarce regeneration of maple in forest reserve Jansheideberg (photograph by Hans Baeté) 
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9 Samenvatting 

Jansheideberg is een relatief klein bosreservaat met een oppervlakte van 26.5 ha, ingebed in het 
boscomplex van Hallerbos (559 ha) ten zuiden van Brussel (Vlaams-Brabant). Het grootste deel van 
Jansheideberg (19.1 ha) werd aangewezen als bosreservaat in 1996, in 2003 volgde een uitbreiding 
met 7.4 ha in het zuiden van het bosreservaat. De laatste dunningen in het bosreservaat werden 
uitgevoerd in 1994, maar het valleigebied in het noorden is reeds onbeheerd sinds 1983. In het kader 
van het startbeheer, werd een dennenbestand gekapt en werd een groot deel van de lorken geveld. 
Het bosreservaat situeert zich grotendeels op een plateau, met droge leembodems buiten het bereik 
van de grondwatertafel. In het noordoosten van het bosreservaat ligt een valleitje met een bronbeek, 
die in het bosreservaat ontspringt en uitmondt in de Steenputbeek. De flanken van deze vallei zijn 
relatief zandig en zuur, terwijl in de vallei zelf natte alluviale bodems en veenbodems te vinden zijn. 
Aan de randen van de vallei situeren zich colluviale bodems, die ontstaan zijn door erosie van leem 
van de steile valleiflanken. 
De bosvegetaties in Jansheideberg zijn bijzonder goed ontwikkeld - met een groot aandeel van oud-
bosplanten - en weerspiegelen goed de bodemkundige en hydrologische diversiteit in het 
bosreservaat. De vegetatie op het leemplateau behoort tot het Essen-Eikenbos met wilde hyacint. Op 
de zandige flanken is een goed ontwikkeld Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren aanwezig en in de 
vallei zelf overweegt een Essen-Elzenbos, met plaatselijk bronbosvegetaties (Essen-Elzenbos met 
goudveil en reuzenpaardestaart) 
Hallerbos is een oud boscomplex en Jansheideberg ligt in een deel dat voor zover gekend steeds bos 
geweest is. Het Hallerbos wordt reeds vermeld in de 13de eeuw en op historische kaarten sinds de 
18de eeuw staat Jansheideberg steeds als bos weergegeven. Van 1650 tot 1918 was een groot deel 
van het bos, waaronder het bosreservaat, in beheer bij het Huis van Arenberg. Het werd in die 
periode beheerd als middelhout. Het hakhout op het plateau en op de hellingen bestond bij het begin 
van de 20ste eeuw overwegend uit Robinia en Tamme kastanje. Tijdens WOI werd het Hallerbos 
vrijwel volledig kaalgekapt en in het interbellum, toen het bos door de Belgische staat onder 
sequester geplaatst was, werd een planmatige en grootschalige omvorming van hakhout naar 
hooghout uitgewerkt. Het overgrote deel van Jansheideberg bestaat uit loofhout dat aangeplant werd 
tussen 1930 en 1943. Relicten van het vroegere hakhout, zoals zware stoven van tamme kastanje, 
zijn bijzonder schaars. Het bosreservaat is bijgevolg bijzonder geschikt om de bosdynamiek van 
verschillende boomsoorten, in de eerste plaats inlandse eiken en beuken, met een gelijkaardige 
uitgangssituatie (leeftijd, historiek, bodem) op te volgen. 
In het kader van het monitoringproject werden in 2004, 31 steekproefcirkels en één kernvlakte 
uitgezet en geïnventariseerd volgens de standaardmethodiek. In 2006 zijn aanvullend levende bomen 
en struiken in 14 steekproefcirkels, die in 1987 uitgezet en geïnventariseerd werden in het kader van 
het beheerplan, opnieuw opgemeten. Deze 14 steekproefcirkels maken geen deel uit van het grid van 
31 steekproefcirkels die in het kader van de monitoring werden uitgezet. 
Het totale stamtal, grondvlak en volume, berekend op basis van de 31 steekproefcirkels, bedragen 
respectievelijk 583 per ha, 30.7 m2/ha en 423.6 m3/ha. Naar volume zijn beuken en inlandse eiken  
veruit de belangrijkste boomsoorten, met een gezamenlijk aandeel van 72% in het totale volume. 
Naar stamtal zijn beuken, inlandse eiken en gewone esdoorn de belangrijkste soorten, met 
respectievelijke aandelen van 28%, 20% en 19%. De dikste levende individuen in het bosreservaat 
zijn een gering aantal lorken, met een DBH tot 70 cm. Het grootste deel van deze lorken, die in rijen 
aangeplant werden in de loofhoutbestanden bij de omvorming tussen de wereldoorlogen, werd gekapt 
als vooropbrengst vóór de aanwijzing tot bosreservaat. In de eerste jaren na de aanwijzing werd in 
het kader van het startbeheer een aanzienlijk deel van de overblijvende lorken geveld. 
De talrijkst verjongende boom- en struiksoorten zijn in dalende volgorde: gewone esdoorn, haagbeuk 
en gewone es. Gewone esdoorn is de enige soort die er goed in slaagt om door te groeien en deze 
soort domineert de onderetage van de bestanden met lichtboomsoorten (inlandse eiken, gewone es, 
zwarte notelaar) op het leemplateau. In de beukenbestanden is verjonging van esdoorn veel 
schaarser en is de soort nagenoeg afwezig in de neven- of onderetage. 
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Over een periode van 19 jaar (tussen 1987 en 2006) is het stamtal fors afgenomen, van ruim 900 tot 
ongeveer 600 bomen per ha. In de eerste plaats eiken, maar ook beuken zijn sterk achteruit gegaan. 
Gewone esdoorn is toegenomen van 1 individu per ha in 1987 tot meer dan 100 per ha in 2006, maar 
deze toename kan de achteruitgang van het stamtal van de andere boomsoorten niet compenseren. 
Het grondvlak nam in dezelfde periode aanzienlijk toe, van 22.5 m2/ha tot 28 à 30 m2/ha. Deze 
toename werd vooral gerealiseerd door beuken en gewone esdoorn, terwijl het grondvlak van eiken, 
lorken en essen slechts licht toenam. De afname van het stamtal en de toename van het grondvlak 
wijzen op een veroudering van de bestanden en een forse groei van de overlevende individuen. De 
hoogtecurves bevestigen dat de beuken in Jansheideberg behoren tot de beste boniteit (GJA van 12 
m3 per jaar over een periode van 100 jaar), de eiken vertonen een grotere spreiding met gemiddeld 
een goede boniteit (GJA tussen 6 en 7 m3 per jaar over een periode van 100 jaar). 
De globale necromassa in Jansheideberg, op basis van de 31 steekproefcirkels, bedroeg 7 m3 per ha. 
Ongeveer de helft daarvan komt voor rekening van inlandse eiken. Indien het zware dode hout dat 
buiten de cirkels als bijzonder element werd gekarteerd, mee in rekening gebracht wordt, bedraagt de 
necromassa bij benadering 11 m3 per ha. Een aanzienlijk deel van dit zware dode hout bestond uit 
lorken die in het kader van het startbeheer geveld werden. Vergeleken met de andere onderzochte 
bos- en natuurreservaten is het dood hout volume laag en vergelijkbaar met de waarde die 
opgemeten werd in de kernvlakte van Rodebos. Beide bossen worden gedomineerd door eiken en 
beuken van een gemiddelde leeftijd, waar tot in het recente verleden een bosbouwkundig beheer 
werd uitgevoerd en waar de interne competitie die kan leiden tot een toename van de necromassa, 
voorlopig nog beperkt is. Het levende volume (biomassa) in Jansheideberg is van dezelfde grootte-
orde als dat van andere, door eiken en beuken gedomineerde bossen op leem- en zandleembodems 
(tussen 400 en 500 m3 per ha), maar aanzienlijk lager dan de waarden die werden gemeten in de 
kernvlakte van Bos Ter Tijst (ongeveer 600 m3 per ha) en in Kersselaerspleyn (Zoniënwoud; tussen 
600 en 800 m3 per ha). 
De kernvlakte van Jansheideberg ligt niet in een homogeen deel van het bosreservaat, wat 
doorgaans wél het geval is, maar werd bewust uitgezet op de grens van een eiken- en een 
beukenbestand, met als doel de lange-termijn bosontwikkeling in beide bestanden (ruimtelijk) te 
volgen en met elkaar te vergelijken. Beide bestanden werden aangeplant in 1935 en waren dus op 
het ogenblik van de opmetingen 69 jaar oud. Op basis van literatuurgegevens (zie basisrapport en 
hoofdstuk 2) kon verondersteld worden dat beide bestanden een gelijkaardige bodem en 
voorgeschiedenis hadden.  
De resultaten van de dendrometrische inventarisatie van de kernvlakte liggen volledig in de lijn van de 
globale resulaten die het resultaat zijn van de inventarisatie van de steekproefcirkels. Het volume is 
aanzienlijk hoger in het beukenbestand dan in het eikenbestand (561 m3 per ha versus 368 m3 per 
ha), het stamtal toont het omgekeerde beeld (289 per ha versus 719 per ha). In het eikenbestand is 
een dichte onderetage aanwezig die gedomineerd wordt door esdoorn en hierdoor is dit deel van de 
kernvlakte aanzienlijk donkerder dan het door beuken gedomineerde deel. 
Het totale volume dood hout in de kernvlakte is zeer laag (4.2 m3 per ha) en komt voor aanzienlijk 
deel (1.6 m3 per ha) voor rekening van één lork die in het kader van het startbeheer geveld werd. Het 
enige dood hout in het beukenbestand is afkomstig van stobbes van vroegere dunningen, in het 
eikenbestand is iets meer dood hout aanwezig, weliswaar met kleine dimensies. 
De vegetatie van het beukengedeelte van de kernvlakte is soortenrijker en bevat meer soorten die 
gevoelig zijn voor verzuring, zoals bosanemoon, bosgierstgras en wijfjesvaren,  dan het 
eikengedeelte. De bodemanalyses bevestigen dat het beukenbestand (mediane pH-CaCl2 = 3.3) 
significant minder zuur is dan het eikenbestand (mediane pH-CaCl2 = 3.1). De overgang in 
bodemzuurtegraad is abrupt en volgt de bestandsgrens, zodat verondersteld mag worden dat 
verschillen in bodemzuurtegraad geen natuurlijke oorzaak hebben, maar het gevolg zijn van een 
boomsoorteneffect of van een verschil in het historische beheer. Verder bodemkundig onderzoek kan 
hierover uitsluitsel geven. 
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10 Summary 

Jansheideberg is a 26.5 ha unmanaged forest reserve, embedded in the forest complex of Hallerbos 
(559 ha), located 15 km southwest of Brussels. Most of the forest reserve (19.1 ha) was appointed in 
1996, and in 2003 it was enlarged with a 7.4 ha beech stand. The last thinnings were executed in 
1994, but the valley in the northern part of the forest reserved is unmanaged since 1983. After the 
installation of the forest reserve, a Scotch pine stand and most of the larches which were planted in 
the stands with broadleaved species, were cut in order to eliminate exotic tree species. 
Most of the forest reserve Jansheideberg is located on a plateau, with dry silt soils with no 
groundwater table within reach of the vegetation. In the northeast of the forest reserve, a small valley 
with a spring brooklet is found. Soil types in this valley are wet alluvial soils and peat soils. The slopes 
of this valley are acid and sandy, as the eolian silt is erdoded. Due to this process, colluvial soils are 
found below the slopes. 
Forest vegetation of Jansheideberg is well-developed (saturated), with many ancient woodland 
species indicating a long and continuous cover by woodland. Vegetation on the silt plateau is 
dominated by Hyacinthoïdes non-scripta and is classified as an Endymio-Carpinetum, with Athyrium 
filix-femina and Milium effusum as characteristic species. On the sandy slopes, a Fago-Quercetum 
with Convallaria majalis,  Maianthemum bifolium, and Pteridium aquilinum is found. In the valley, the 
spring brooklet is accompanied by an Alno-Padion community, with locally a typical spring wood 
community (Carici remotae-Fraxinetum). Colluvial soils, which are characterised by a facies of Allium 
ursinum, can be classified as an Endymio-Carpinetum allietosum. 
Hallerbos is an ancient woodland and the forest reserve Jansheideberg is located in a part which was 
probably permanently covered by forest since early medieval times. The area of the forest reserve 
was managed by the noble family of Arenberg from 1650 to 1918 – with a short intermission after the 
French revolution, when the forest was confiscated by the state. The forest traditionally was managed 
as a coppice or a coppice with standards. Management plans of the beginning of the 20th century 
indicate that the coppice on the plateau and slopes was dominated by Robinia pseudoacacia and 
Castanea sativa. After large-scale clearcuttings during WWI, Hallerbos was converted to a high forest 
dominated by broadleaved species between 1930 and 1943.  Few relics of the former coppice 
woodland, such as large boles of Castanea sativa, are found within the forest reserve and were 
mapped as special structures. The systematic conversion on a short timespan from a coppice with 
standards to a broadleaved forest, offers an excellent oportunity to compare forest dynamics of even-
aged Beech and oak stands on silt soils. For this reason, and for the reason that it represents a forest 
type which is relatively scarce in Europe (Endymio-Carpinetum), Jansheideberg was incorporated into 
the monitoring programme. 
The forest reserve was monitored for the first time in 2004. It included an inventory of the trees, 
shrubs and herbs in 31 grid-based plots and in a 0,98 ha core area. We also repeated an inventory of 
living trees and shrubs in 14 grid-based plots, which were inventoried in 1987 as a support for the 
management plan. 
The total stem number, basal area and living volume calculated by means of the 31 circular plots, 
respectively amounted to 583 per ha, 30.7 m2/ha and 423.6 m3/ha. The most important tree species 
with regard to the living volume, were Fagus sylvatica and Quercus robur + Q. petraea, both 
accounting for approximately 75% of the living volume. Other species (Larix decidua, Fraxinus 
excelsior, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa) only accounted for less than 10% of the total living 
volume. The largest trees, with DBH values up to 70 cm, were relic trees of Larix decidua which were 
originally planted in rows within the stands of broadleaved species, when the forest was converted to 
a high forest. As a consequence of this thourough conversion, no coppiced trees were found within 
the inventoried plots.  
Fagus and Quercus also were the dominant species regarding the stem number, but stem number of 
Acer pseudoplanatus was almost equal to that of the former two species. However, Acer trees have 
small dimensions compared to Fagus and Quercus trees which dominate the upperstorey. Quercus 
robur + Q. petraea as well as Fagus sylvatica have a median DBH between 30 and 35 cm, with the 
DBH distribution of the latter being more dispersed, as both thicker and smaller Fagus trees were 
frequently found. The DBH distribution of Acer pseudoplatanus has a shape which is typical for a 
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colonizing tree species, with many small individuals and only few large ones. In fact, Acer is the only 
tree species abundantly regenerating in the forest reserve. Mapping the inventory results revealed 
that Acer pseudoplatanus was dominant in the understorey of stands with light-demanding tree 
species, Quercus spp. in the first place. The understorey of the Fagus stands was far less dense and 
regeneration of any tree species, including Acer pseudoplatanus, was scarce. 
The 14 circular plots, which were inventoried in 1987 for the first time, were revisited in 2006. Results 
confirmed that the establishment of Acer pseudoplatanus in Jansheideberg is a recent 
phenomenon.There are indications that this species was selectively cut before Jansheideberg was 
appointed as a forest reserve, in order to preserve the flowering aspect of the bluebell (Hyacinthoïdes 
non-scripta), in particular in Fagus stands. The stem number of Fagus sylvatica and Quercus robur 
declined between 1987 and 2006, which is mainly caused by thinnings, as the amount of dead wood 
is still very low in the forest reserve. 
Dead wood only amounted to 7.2 m3 per ha, when calculated for the 31 circular plots. This estimated 
value increased to a value of 11.1 m3 per ha, when the coarse dead wood outside the circular plots 
was taken into account as well. Many of this dead trees originated from initial fellings to reduce the 
number of exotic trees. This is a low value, compared to the other forest reserves which were 
monitored so far. The dead wood is still fresh or intermediately decomposed, indicating a recent 
origin. 
The core area was not located in a homogeneous part of the forest reserve, which is the standard 
approach, but was positioned on the border of a Fagus and a Quercus stand (both planted in 1935), 
in order to study spatial aspects of future forest dynamics in both stands. The dendrometric 
characteristics of both stands are in agreement with the results found for the forest reserve as a 
whole: Fagus trees were growing faster than Quercus trees, resulting after 69 years into an average 
height difference of 10 m and a difference of the median DBH values between 5 and 10 cm. As a 
result, the living volume of the Fagus stand amounted to 150% of the value calculated for the Quercus 
stand (561 m3 per ha versus 368 m3 per ha). 
Dead wood was scarce in the core area, the total volume was estimated at 4.2 m3 per ha, which is a 
very low value. Most of it were fragments and small dead trees located in the Quercus stand. The 
dead wood in the Fagus stand (0.6 m3 per ha) originated from stumps, which are relics of the former 
forest management. A dead Larix tree, which was felled to close down a footpath on the border 
between both stands, accounted for 1.6 m3 (38% of the total necromass in the core area). 
There was a remarkable difference of the forest vegetation in both parts of the core area, which can 
be explained by soil characteristics. The topsoil is less acid in the Fagus stand than in the Quercus 
stand, with median pH-CaCl2 values of 3.3 and 3.1 respectively. This can explain the low frequency in 
the Quercus stand of species which are sensitive to acidification, such as Anemone nemorosa, Milium 
effusum, Athyrium filix-femina and Hedera helix. The only species with a preference for the oak stand, 
is Pteridium aquilinum. As a result, species diversity is much higher in the Fagus stand than in the 
Quercus stand. Walleyn et al. (2006) observed a similar pattern for the diversity of fungi in the core 
area. 
Kriging maps of soil pH and plant-available P in the core area, do not show a gradual change, 
indicating a natural gradient, but a discontinuity at the stand border. Further research is necessary to 
determine if this is caused by a tree species effect, or by differences in the former management of 
both stands (which is, as far as known, not the case). 
An important goal of the monitoring research in Janseheideberg is to determine the future equilibrium 
between the three most frequent tree species on the silt plateau: Quercus robur + Q. petraea, Fagus 
sylvatica and Acer pseudoplatanus. We can already make some prognoses based on the results of 
the first inventory. As the trees are of an intermediate age (69 years) and the forest reserve was 
managed until 10 years ago, only minor and gradual changes are expected in the nearby future. 
Competition between trees in the overstorey will increase, which will cause a natural reduction of the 
stem number and a gradual increase of the dead wood volume. However, in stands dominated by 
light-demanding tree species (mostly Quercus robur and Q. petraea), where the understorey is 
dominated by Acer pseudoplatanus, Acer which will grow into the overstorey within a few decades. 
Since Acer pseudoplatanus is a more competitive climax species than Quercus robur + petraea, this 
might cause a dyback of the latter tree species. Establishment of Acer pseudoplatanus in Fagus 
stands is limited by the dense canopy of the overstorey trees and it is assumed that gaps are 
necessary to promote establishment of Acer pseudoplatanus. 
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Bijlage 1: Compilatielijst vaatplanten 

Hokgegevens uit Florabank (248 soorten) 

Gebaseerd op de hokgegevens van Florabank (periode 1972-2004). Florabank is een 
geïnformatiseerde databank met plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau van 1 km2. 
Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer vzw, de Nationale Plantentui van België, het Instituut 
voor natuur- en bosonderzoek, de Universiteit Gent, de KULeuven en het ANB. 
De gevolgde nomenclatuur is deze van Lambinon et al. (1998). 
 

Species Soort f4 14 32 f4 14 34
Acer campestre L. Spaanse aak x x 
Acer pseudoplatanus L. Gewone esdoorn x x 
Achillea millefolium L. Gewoon duizendblad x x 
Adoxa moschatellina L. Muskuskruid x x 
Aegopodium podagraria L. Zevenblad  x 
Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras x  
Ajuga reptans L. Kruipend zenegroen x x 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Look-zonder-look x x 
Allium ursinum L. Daslook x x 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Zwarte els x x 
Alnus incana (L.) Moench Witte els x x 
Alopecurus geniculatus L. Geknikte vossenstaart x  
Alopecurus pratensis L. Grote vossenstaart x x 
Anemone nemorosa L. Bosanemoon x x 
Anemone ranunculoides L. Gele anemoon x  
Angelica sylvestris L. Gewone engelwortel x x 
Anthoxanthum odoratum L. Gewoon reukgras x x 
Arctium minus (Hill) Bernh. Kleine klit x x 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl  Gewone glanshaver  x 
Artemisia vulgaris L. Bijvoet  x 
Arum maculatum L. Gevlekte aronskelk x x 
Athyrium filix-femina (L.) Roth Wijfjesvaren x x 
Bellis perennis L. Madeliefje x x 
Betula alba L. Zachte berk x x 
Betula pendula Roth Ruwe berk x x 
Blechnum spicant (L.) Roth Dubbelloof  x 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Boskortsteel  x 
Bromus hordeaceus L. Zachte dravik x x 
Bromus sterilis L. IJle dravik x  
Buddleja davidii Franch. Vlinderstruik  x 
Caltha palustris L. Dotterbloem x x 
Campanula trachelium L. Ruig klokje x  
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Gewoon herderstasje x  
Cardamine amara L. Bittere veldkers x x 
Cardamine flexuosa With. Bosveldkers x x 
Cardamine hirsuta L. Kleine veldkers x x 
Cardamine pratensis L. Pinksterbloem x x 
Carex acuta L. Scherpe zegge x  
Carex acutiformis Ehrh. Moeraszegge x x 
Carex disticha Huds. Tweerijige zegge x  
Carex elata All. Stijve zegge x  
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Species Soort f4 14 32 f4 14 34
Carex hirta L. Ruige zegge x  
Carex nigra (L.) Reichard Zwarte zegge x  
Carex paniculata L. Pluimzegge x x 
Carex pendula Huds. Hangende zegge x x 
Carex pilulifera L. Pilzegge  x 
Carex remota Jusl. Ex L. Ijle zegge x x 
Carex sylvatica Huds. Boszegge x x 
Carpinus betulus L. Haagbeuk x x 
Castanea sativa Mill. Tamme kastanje x x 
Centaurea thuillieri Gewoon knoopkruid  x 
Centaurium erythraea Rafn Echt duizendguldenkruid  x 
Cerastium fontanum Baumg. Gewone hoornbloem x x 
Cerastium glomeratum Thuill. Kluwenhoornbloem x x 
Chaerophyllum temulum L. Dolle kervel x x 
Chelidonium majus L. Stinkende gouwe  x 
Chrysosplenium alternifolium L. Verspreidbladig goudveil x  
Chrysosplenium oppositifolium L. Paarbladig goudveil x x 
Circaea lutetiana L. Groot heksenkruid x x 
Cirsium arvense (L.) Scop. Akkerdistel x x 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. Moesdistel x x 
Cirsium palustre (Huds.) Druce Kale jonker x x 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Speerdistel x x 
Convallaria majalis L. Lelietje-van-dalen  x 
Cornus sanguinea L. Rode kornoelje x x 
Corylus avellana L. Hazelaar x x 
Crataegus monogyna Jacq. Eenstijlige meidoorn x x 
Crepis paludosa (L.) Moench Moerasstreepzaad x  
Cruciata laevipes Opiz Kruisbladwalstro x  
Cynosurus cristatus L. Beemdkamgras x  
Dactylis glomerata L. Gewone kropaar x x 
Dactylorhiza fistulosa Brede orchis x  
Dactylorhiza maculata (L.) Soó Gevlekte orchis x  
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Ruwe smele x x 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Bochtige smele x x 
Digitalis purpurea L. Gewoon vingerhoedskruid x x 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Smalle stekelvaren x x 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray Brede stekelvaren x x 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Mannetjesvaren x  
Epilobium angustifolium L. Gewoon wilgenroosje  x 
Epilobium hirsutum L. Harig wilgenroosje x  
Epilobium obscurum Schreb. Donkergroene basterdwederik x 
Epilobium parviflorum Schreb. Viltige basterdwederik x x 
Equisetum arvense L. Heermoes x x 
Equisetum palustre L. Lidrus x  
Equisetum telmateia Ehrh. Reuzenpaardenstaart x x 
Eupatorium cannabinum L. Koninginnenkruid x  
Euphorbia amygdaloides L. Amandelwolfsmelk  x 
Fagus sylvatica L. Beuk x x 
Festuca gigantea (L.) Vill. Reuzenzwenkgras x  
Festuca pratensis Huds. Beemdlangbloem x  
Festuca rubra L. Rood zwenkgras x x 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Moerasspirea x x 
Frangula alnus Mill. Sporkehout x  
Fraxinus excelsior L. Gewone es x x 
Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Schedegeelster x  
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Species Soort f4 14 32 f4 14 34
Galeopsis tetrahit L. Gewone hennepnetel x x 
Galium aparine L. Kleefkruid x x 
Galium palustre L. Moeraswalstro x  
Galium uliginosum L. Ruw walstro x  
Geranium dissectum L. Slipbladige ooievaarsbek  x 
Geranium molle L. Zachte ooievaarsbek x x 
Geranium robertianum L. Gewoon robertskruid x x 
Geum urbanum L. Geel nagelkruid x x 
Glechoma hederacea L. Hondsdraf x x 
Glyceria declinata Bréb. Getand vlotgras  x 
Glyceria fluitans (L.) R. Brown Mannagras x  
Hedera helix L. Klimop x x 
Heracleum mantegazzianum Somm. Et Lev. Reuzenberenklauw  x 
Heracleum sphondylium L. Gewone berenklauw x x 
Holcus lanatus L. Gestreepte witbol x x 
Holcus mollis L. Gladde witbol x x 
Humulus lupulus L. Hop x  
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Wilde hyacint x x 
Hypericum dubium Leers Kantig hertshooi x x 
Hypericum humifusum L. Liggend hertshooi  x 
Hypericum maculatum groep  x  
Hypericum tetrapterum Fries Gevleugeld hertshooi x  
Hypochaeris radicata L. Gewoon biggekruid x  
Ilex aquifolium L. Hulst  x 
Impatiens glandulifera Royle Reuzenbalsemien  x 
Inula conyzae (Griesselich) Meikle Donderkruid  x 
Iris pseudacorus L. Gele lis  x 
Juncus acutiflorus Ehrh. Ex Hoffmann Veldrus x  
Juncus articulatus L. Zomprus x  
Juncus bufonius L. Greppelrus x x 
Juncus conglomeratus L. Biezenknoppen x  
Juncus effusus L. Pitrus x x 
Juncus tenuis Willd. Tengere rus x  
Lamium album L. Witte dovenetel x  
Lamium galeobdolon (L.) L. Gele dovenetel x x 
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. Argentatum Bonte gele dovenetel  x 
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. Montanum Grote gele dovenetel x x 
Lapsana communis L. Akkerkool  x 
Lathyrus pratensis L. Veldlathyrus x  
Listera ovata (L.) R. Brown Grote keverorchis x  
Lolium perenne L. Engels raaigras x x 
Lonicera periclymenum L. Wilde kamperfoelie x x 
Lotus corniculatus L. Gewone en smalle rolklaver x  
Lotus pedunculatus Cav. Moerasrolklaver x  
Luzula campestris (L.) DC. Gewone veldbies x  
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Veelbloemige veldbies x  
Luzula pilosa (L.) Willd. Ruige veldbies x x 
Lychnis flos-cuculi L. Echte koekoeksbloem x  
Lysimachia nemorum L. Boswederik x x 
Lysimachia nummularia L. Penningkruid x x 
Lythrum salicaria L. Grote kattenstaart x  
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Dalkruid  x 
Matricaria discoidea DC. Schijfkamille  x 
Melica uniflora Retz. Eenbloemig parelgras  x 
Mentha aquatica L. Watermunt x x 
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Species Soort f4 14 32 f4 14 34
Mercurialis annua L. Tuinbingelkruid  x 
Mercurialis perennis L. Bosbingelkruid x x 
Milium effusum L. Bosgierstgras x x 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Drienerfmuur x x 
Molinia caerulea (L.) Moench Pijpenstrootje x  
Mycelis muralis (L.) Dum. Muursla  x 
Myosotis arvensis (L.) Hill Akkervergeet-mij-nietje x  
Myosotis cespitosa C.F. Schultz Zompvergeet-mij-nietje x x 
Myosotis scorpioides L. Moerasvergeet-mij-nietje x  
Myosotis sylvatica Ehrh. Ex Hoffmann Bosvergeet-mij-nietje x  
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. Pseudon. Wilde narcis s.s.  x 
Oxalis acetosella L. Witte klaverzuring x x 
Paris quadrifolia L. Eenbes  x 
Phalaris arundinacea L. Rietgras x  
Phleum pratense groep Timoteegras s.l. x  
Phleum pratense L. Gewoon timoteegras x  
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt Zwartblauwe rapunzel x  
Phyteuma spicatum L. Witte rapunzel x x 
Pimpinella major (L.) Huds. Grote bevernel x x 
Pinus sylvestris L. Grove den x x 
Plantago lanceolata L. Smalle weegbree x x 
Plantago major L. Grote weegbree x x 
Poa annua L. Straatgras x x 
Poa nemoralis L. Schaduwgras x x 
Poa pratensis L. Veldbeemdgras x  
Poa trivialis L. Ruw beemdgras x x 
Polygonatum multiflorum (L.) All. Gewone salomonszegel x x 
Polygonum aviculare L. Varkensgras x x 
Polygonum hydropiper L. Waterpeper x x 
Potentilla sterilis (L.) Garcke Aardbeiganzerik x x 
Primula elatior (L.) Hill Slanke sleutelbloem x x 
Prunella vulgaris L. Gewone brunel x x 
Prunus avium (L.) L. Zoete kers x x 
Prunus serotina Ehrh. Amerikaanse vogelkers x x 
Prunus spinosa L. Sleedoorn x x 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Adelaarsvaren x x 
Quercus petraea Lieblein Wintereik x x 
Quercus robur L. Zomereik x x 
Quercus rubra L. Amerikaanse eik x x 
Ranunculus acris L. Scherpe boterbloem x x 
Ranunculus ficaria L. Speenkruid x x 
Ranunculus repens L. Kruipende boterbloem x x 
Ribes rubrum L. Aalbes x x 
Ribes uva-crispa L. Kruisbes  x 
Rosa arvensis Huds. Bosroos x x 
Rosa canina groep Hondsroos s.l. x x 
Rubus fruticosus groep Gewone braam x x 
Rumex acetosa L. Veldzuring x x 
Rumex acetosella L. Schapezuring x  
Rumex crispus L. Krulzuring x  
Rumex obtusifolius L. Ridderzuring x x 
Rumex sanguineus L. Bloedzuring x x 
Salix alba L. Schietwilg x  
Salix caprea groep Boswilg x x 
Salix cinerea groep Grauwe wilg (inclusief kruisingen) x  
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Species Soort f4 14 32 f4 14 34
Salix viminalis L. Katwilg x  
Sambucus nigra L. Gewone vlier x x 
Sanicula europaea L. Heelkruid x x 
Scirpus sylvaticus L. Bosbies x x 
Scrophularia nodosa L. Knopig helmkruid  x 
Sedum telephium L. Hemelsleutel x  
Senecio jacobaea L. Jakobskruiskruid x x 
Senecio ovatus (Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. Gewoon schaduwkruiskruid x x 
Senecio vulgaris L. Klein kruiskruid x  
Silene dioica (L.) Clairv. Dagkoekoeksbloem x x 
Solanum dulcamara L. Bitterzoet x  
Sorbus aucuparia L. Wilde lijsterbes x x 
Sparganium erectum L. Grote egelskop x  
Stachys sylvatica L. Bosandoorn x x 
Stellaria alsine Grimm Moerasmuur x x 
Stellaria holostea L. Grote muur  x 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Vogelmuur x x 
Succisa pratensis Moench Blauwe knoop x  
Symphytum officinale L. Gewone smeerwortel  x 
Taraxacum Paardebloem (G) x x 
Teucrium scorodonia L. Valse salie x x 
Tilia platyphyllos groep Zomerlinde x  
Trifolium pratense L. Rode klaver x x 
Trifolium repens L. Witte klaver x x 
Tsuga heterophylla (Rafin.) Sarg. Westelijke hemlockspar x  
Tussilago farfara L. Klein hoefblad  x 
Typha latifolia L. Grote lisdodde  x 
Ulmus glabra Huds. Ruwe iep x  
Urtica dioica L. Grote brandnetel x x 
Valeriana repens Host Echte valeriaan x x 
Veronica arvensis L. Veldereprijs x  
Veronica beccabunga L. Beekpunge x x 
Veronica chamaedrys L. Gewone ereprijs x  
Veronica hederifolia L. Klimopereprijs x x 
Veronica montana L. Bosereprijs x x 
Veronica serpyllifolia L. Tijmereprijs x x 
Viburnum opulus L. Gelderse roos x x 
Vicia sepium L. Heggenwikke x  
Vinca minor L. Kleine maagdenpalm  x 
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Donkersporig bosviooltje  x 
Viola riviniana groep Donker- + bleeksporig bosviooltje x  
Viola riviniana Reichenb. Bleeksporig bosviooltje x x 
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Vaatplanten in Jansheideberg (89 soorten) 

Gebaseerd op Opstaele (2000) en waarnemingen bosreservatenteam (2004-2005) 
 
Species Soort 
Acer platanoides Noorse esdoorn 
Acer pseudoplatanus L. Gewone esdoorn 
Adoxa moschatellina L. Muskuskruid 
Ajuga reptans L. Kruipend zenegroen 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cav. et Grande Look-zonder-look 
Allium ursinum L. Daslook  
Alnus incana (L.) Moench Witte els  
Anemone nemorosa L. Bosanemoon 
Arctium lappa L. Grote klit  
Arum maculatum L. Gevlekte aronskelk 
Athyrium filix-femina (L.) Roth Wijfjesvaren 
Betula pendula Roth Ruwe berk 
Betula pubescens Ehrh. Zachte berk 
Blechnum spicant (L.) Roth Dubbelloof 
Campanula trachelium L. Ruig klokje 
Cardamine flexuosa With. Bosveldkers 
Cardamine hirsuta L. Kleine veldkers 
Cardamine pratensis L. Pinksterbloem 
Carex pendula Huds. Hangende zegge 
Carex remota Jusl. ex L. Ijle zegge  
Carex sylvatica Huds. Boszegge  
Carpinus betulus L. Haagbeuk  
Castanea sativa Mill. Tamme kastanje 
Chrysosplenium oppositifolium L. Paarbladig goudveil 
Circaea lutetiana L. Groot heksenkruid 
Convallaria majalis L. Lelietje-van-dalen 
Cornus sanguinea L. Rode kornoelje 
Corylus avellana L. Hazelaar 
Crataegus sp. Meidoorn sp.  
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Ruwe smele 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Smalle stekelvaren 
Dryopteris dilatata (Hoffn.) A. Gray Brede stekelvaren 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Mannetjesvaren 
Epilobium montanum L. Bergbasterdwederik 
Equisetum telmateia Ehrh. Reuzenpaardestaart 
Fagus sylvatica L. Beuk  
Fraxinus excelsior L. Gewone es 
Galeopsis tetrahit L. Gewone hennepnetel 
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake Harig knopkruid 
Galium aparine L. Kleefkruid 
Geranium robertianum L. Robertskruid 
Geum urbanum L. Geel nagelkruid 
Glechoma hederacea L. Hondsdraf  
Hedera helix L. Klimop  
Heracleum sphondylium L. Bereklauw 
Holcus lanatus L. Gestreepte witbol 
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Species Soort 
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard Wilde hyacint 
Ilex aquifolium L. Hulst  
Juglans nigra L. Zwarte Walnoot 
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum Gele dovenetel 
Larix europaea DC. Europese lork 
Lonicera periclymenum L. Wilde kamperfoelie 
Luzula pilosa (L.) Willd. Ruige veldbies 
Lysimachia nemorum L. Boswederik 
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Dalkruid  
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. Dagkoekoeksbloem 
Mercurialis perennis L. Bosbingelkruid 
Milium effusum L. Bosgierstgras 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Drienerfmuur 
Narcissus pseudonarcissus Narcis  
Oxalis acetosella L. Witte klaverzuring 
Paris quadrifolia L. Eenbes  
Pinus sylvestris L. Grove den 
Poa nemoralis L. Schaduwgras  
Polygonatum multiflorum (L.) All. Gewone salomonszegel 
Polygonum hydropiper L. Waterpeper 
Primula elatior (L.) Hill Slanke sleutelbloem 
Prunella vulgaris L. Gewone brunel 
Prunus avium (L.)L. Zoete kers  
Prunus serotina Ehrh. Amerikaanse vogelkers 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Adelaarsvaren 
Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein Wintereik  
Quercus robur L. Zomereik  
Quercus rubra L. Amerikaanse eik 
Ranunculus ficaria L. Speenkruid 
Ranunculus repens L. Kruipende boterbloem 
Ribes rubrum L. Aalbes 
Robinia pseudacacia L. Robinia  
Rubus fruticosus coll. Gewone braam 
Rumex sanguineus L. Bloedzuring 
Sambucus nigra L. Gewone vlier 
Scrophularia nodosa L. Knopig helmkruid 
Sorbus aucuparia L. Wilde lijsterbes 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media  Vogelmuur 
Teucrium scorodonia L. Valse salie 
Tilia cordata Mill. Winterlinde 
Urtica dioica L. Grote brandnetel 
Veronica montana L. Bosereprijs 
Viola riviniana Reichenb. Bosviooltje 
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Bijlage 2: Georiënteerde foto’s 

 
Jansheideberg Cirkelplot 200.250 16° noord 

 

 
Jansheideberg Cirkelplot 200.350 303° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 200.450 24° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 200.450 286° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 200.550 60° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 200.550 190° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 250.200 332° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 250.300 92° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 250.300 344° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 250.400 102° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 250.500 185° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 300.150 6° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 300.150 150° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 300.250 8° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 300.250 250° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 300.350 6° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 300.450 220° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 300.550 153° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 350.100 168° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 350.100 40° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 350.200 93° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 350.300 176° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 350.500 340° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 350.500 230° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 400.250 190° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 400.350 345° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 400.450 150° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 400.450 222° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 450.100 250° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 450.100 10° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 450.200 356° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 450. 200 82° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 450.300 314° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 450.400 216° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 500.050 58° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 500.150 27° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 500.150 190° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 500.250 12° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 500.350 4° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 550.100 262° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 550.100 98° noord 
 
 

 
Jansheideberg Cirkelplot 550.200 133° noord 
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Jansheideberg Cirkelplot 600.150 319° noord 
 
 

 
Jansheideberg Kernvlakte 020.35 105° noord 
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Jansheideberg Kernvlakte 020.35 195° noord 
 
 

 
Jansheideberg Kernvlakte 020.35 285° noord 
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Jansheideberg Kernvlakte 070.35 195° noord 
 
 

 
Jansheideberg Kernvlakte 070.35 285° noord 
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Jansheideberg Kernvlakte 070.35 105° noord 
 
 

 
Jansheideberg Kernvlakte 120.35 15° noord 
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Jansheideberg Kernvlakte 120.35 105° noord 
 
 

 
Jansheideberg Kernvlakte 120.35 285° noord 
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Bijlage 3: Fiches steekproefcirkels 

 
 
De fiches bevatten stamvoetenkaarten van de cirkelplots, die de boomposities weergeven van 
levende (groen) en dode bomen en struiken, met een aanduiding van hun dimensies (DBH in cm) 
en van de soort. Van liggend dood hout wordt het afbraakstadium weergegeven. De legendes van 
de boomsoorten en de afbraakstadia worden hieronder verklaard: 
 

Legende boomsoorten:  

 
 
Legende afbraakstadia: 
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CIRKEL 200.250        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Wintereik 245.6 14.0 180.7
Vlier 39.3 0.6 2.5
Europese lork 19.6 5.2 75.9
Totaal 304.6 19.8 259.2

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Europese lork 0.0 0.0 2.2
Totaal 0.0 0.0 2.2

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Pteridium aquilinum (12.5), Scilla non-scripta (90), Rubus fruticosus aggl. (2), 
Acer pseudoplatanus (1), Polygonatum multiflorum (1), Carpinus betulus (1), 
Convallaria majalis (1), Ranunculus ficaria (1), Dryopteris sp. (2), Athyrium filix-
femina (7.5), Lonicera periclymenum (1), Narcissus pseudonarcissus (1), 
Quercus robur (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65 - 75 %, struiklaag: 3 - 5 %, kruidlaag: 95 - 100 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.020 

FISH-EYE 
VISSKY 0.150 
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CIRKEL 200.350        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 39.3 6.6 120.9
Haagbeuk 275.1 3.7 32.2
Wintereik 58.9 4.0 51.7
Gewone esdoorn 39.3 0.2 0.9
Gewone es 88.4 6.6 99.9
Europese lork 9.8 1.5 19.7
Totaal 510.9 22.6 325.4
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 0.0 0.5 0.0
Wintereik 9.8 0.0 0.4
Tamme kastanje 9.8 0.8 0.0
Totaal 19.6 1.3 0.4

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Fagus sylvatica (1), Veronica montana (1), Milium effusum (1), Scilla non-
scripta (4), Cardamine flexuosa (1), Rubus fruticosus agg. (1), Moehringia 
trinervia (1), Blechnum spicant (1), Fraxinus excelsior (2), Lamium galeobdolon 
(2), Arum maculatum (1), Circaea lutetiana (2), Urtica dioica (1), Carpinus 
betulus (1), Ilex aquifolium (1), Galium aparine (1), Scrophularia nodosa (1), 
Convallaria majalis (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 45-55 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Carpinus betulus (50), Fraxinus excelsior (100), Quercus robur (1) 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1) 
LAI 2.182 

FISH-EYE 
VISSKY 0.123 
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CIRKEL 200.450        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 294.7 15.4 184.6
Gewone esdoorn 373.3 7.1 67.7
Hazelaar 196.5 0.6 0.2
Europese lork 29.5 4.4 60.3
Totaal 894.0 27.6 312.8
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 39.3 3.3 9.8
Gewone esdoorn 0.0 0.3 0.0
Europese lork 0.0 0.4 0.0
Totaal 39.3 4.0 9.8  

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Mercurialis perennis (2), Scilla non-scripta (7.5), Rubus fruticosus agg. (1), 
Allium ursinum (50), Blechnum spicant (1), Acer pseudoplatanus (1), Lamium 
galeobdolon (1), Arum maculatum (1), Circaea lutetiana (1), Ajuga reptans (1), 
Equisetum telmateia (1), Dryopteris spp (2), Athyrium filix-femina (1), Oxalis 
acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (15) 
30-50 cm Acer pseudoplatanus (15) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (3) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Corylus avellana (3) 
LAI 2.216 

FISH-EYE 
VISSKY 0.119 
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CIRKEL 200.550        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 39.3 1.4 13.4
Am. notelaar 9.8 1.5 23.1
Zomereik 412.6 17.7 203.3
Gewone esdoorn 235.8 6.5 59.0
Gewone es 19.6 2.7 35.4
Witte els 39.3 3.4 34.5
Hazelaar 196.5 1.6 4.2
Rode kornoelje 39.3 0.1 0.0
Totaal 992.3 34.9 373.0
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 58.9 19.9 0.8
Totaal 58.9 19.9 0.8

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Mercurialis perennis (7.5), Allium ursinum (97.5), Paris quadrifolia (1), Fraxinus 
excelsior (1), Lamium galeobdolon (1), Cornus sanguinea (1), Arum maculatum 
(1), Equisetum telmateia (1), Dryopteris sp. (1) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 55-65 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 3.319 

FISH-EYE 
VISSKY 0.095 
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CIRKEL 250.200        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Gewone esdoorn 88.4 4.4 52.5
Tamme kastanje 49.1 2.0 30.6
Gewone es 245.6 11.9 144.6
Hazelaar 78.6 0.2 0.1
Totaal 461.8 18.5 227.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Gewone es 19.6 0.0 4.5
Totaal 19.6 0.0 4.5

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (97.5), Lysimachia nemorum (1), Moehringia trinervia (1), 
Fraxinus excelsior (1), Acer pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (1), 
Carpinus betulus (1), Dropteris filix-mas (1), Dryopteris sp. (1), Athyrium filix-
femina (4), Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 10-15 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (30), Carpinus betulus (15) 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.453 

FISH-EYE 
VISSKY 0.117 
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CIRKEL 250.300        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Wintereik 206.3 22.9 317.6
Gewone esdoorn 9.8 1.3 16.1
Hazelaar 39.3 0.9 2.8
Zachte berk 39.3 1.3 10.6
Totaal 294.7 26.4 347.2

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Europese lork 0.0 2.0 0.0
Totaal 0.0 2.0 0.0

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Pteridium aquilinum (2), Prunus serotina (1), Milium effusum (1), Scilla non-
scripta (1), Rubus fruticosus agg. (1), Dryopteris dilatata (2), Fraxinus excelsior 
(1), Acer pseudoplatanus (12.5), Polygonatum multiflorum (1), Carpinus betulus 
(1), Ilex aquifolium (1), Convallaria majalis (40), Sorbus aucuparia (1), Teucrium 
scorodonia (1), Athyrium filix-femina (1), Lonicera periclymenum (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: < 1% 

0-30 cm Acer pseudoplatanus (8), Carpinus betulus (3), Fraxinus excelsior (1), Prunus 
serotina (1), Sorbus aucuparia (15) 

30-50 cm Acer pseudoplatanus (3) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (36) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 1.840 

FISH-EYE 
VISSKY 0.162 

 



 162

CIRKEL 250.400        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 373.3 31.3 517.5
Totaal 373.3 31.3 517.5

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 9.8 1.3 0.0
Totaal 9.8 1.3 0.0

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Ribes rubrum (1), Milium effusum (1), Scilla non-scripta (12.5), Blechnum 
spicant (1), Fraxinus excelsior (1), Convallaria majalis (7.5), Dryopteris spp. (2) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: 15-25 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.027 

FISH-EYE 
VISSKY 0.127 
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CIRKEL 250.500        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 432.3 26.9 439.2
Totaal 432.3 26.9 439.2

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 19.6 2.3 0.0
Totaal 19.6 2.3 0.0

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (1), Dryopteris dilatata (1), Blechnum spicant (1), Fraxinus 
excelsior (1), Acer pseudoplatanus (1), Convallaria majalis (7.5) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: < 1%, kruidlaag: 5-10%, moslaag: < 1% 
0-30 cm Fraxinus excelsior (3) 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 1.721 

FISH-EYE 
VISSKY 0.158 
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CIRKEL 300.150        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 39.3 0.7 5.6
Zomereik 314.4 22.0 276.8
Gewone esdoorn 39.3 0.6 3.5
Tamme kastanje 39.3 1.5 11.9
Lijsterbes 117.9 1.0 17.6
Totaal 550.2 25.8 315.3
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 0.0 0.5 0.0
Zomereik 9.8 4.0 0.0
Europese lork 0.0 1.8 0.0
Totaal 9.8 6.2 0.0

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Pteridium aquilinum (2), Scilla non-scripta (50), Rubus fruticosus agg. (1), 
Dryopteris dilatata (1), Maianthemum bifolium (1), Fraxinus excelsior (1), Acer 
pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (1), Carpinus betulus (1), Hedera 
helix (1), Sorbus aucuparia (1), Dryopteris carthusiana (1), Castanea sativa (1), 
Athyrium filix-femina (1), Lonicera periclymenum (1), Quercus robur (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 5-10%, kruidlaag: 45-55 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (30), Carpinus betulus (8), Castanea sativa (1) 
30-50 cm - 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (1) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.580 

FISH-EYE 
VISSKY 0.087 
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CIRKEL 300.250        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 284.9 26.2 346.6
Tamme kastanje 176.8 5.4 60.8
Lijsterbes 78.6 0.5 7.8
Europese lork 49.1 7.5 101.8
Totaal 589.5 39.6 516.9
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 0.0 0.1 0.0
Europese lork 0.0 0.9 0.0
Totaal 0.0 1.0 0.0

  

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Pteridium aquilinum (4), Scilla non-scripta (1), Rubus fruticosus agg. (7.5), 
Dryopteris dilatata (2), Acer pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (2), 
Urtica dioica (1), Carpinus betulus (1), Glechoma hederacea (1), Galium 
aparine (1), Convallaria majalis (1), Dryopteris carthusiana (1), Castanea sativa 
(1), Lonicera periclymenum (1), Oxalis acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 10-15 %, kruidlaag: 15-25 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (8) 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Corylus avellana (1) 
LAI 2.013 

FISH-EYE 
VISSKY 0.144 
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CIRKEL 300.350        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 609.1 40.8 648.2
Totaal 609.1 40.8 648.2

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 19.6 1.9 0.0
Europese lork 0.0 0.2 0.0
Totaal 19.6 2.1 0.0

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (4), Dryopteris dilatata (1), Acer pseudoplatanus (1), Ilex 
aquifolium (1), Castanea sativa (1) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: < 1%, kruidlaag: 3-5 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 1.853 

FISH-EYE 
VISSKY 0.142 
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CIRKEL 300.450        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 432.3 27.8 448.5
Totaal 432.3 27.8 448.5

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 78.6 7.8 0.0
Totaal 78.6 7.8 0.0

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (12.5), Dryopteris dilatata (1), Maianthemum bifolium (1), 
Polygonatum multiflorum (1), Convallaria majalis (4) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: < 1%, kruidlaag: 15-25 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 1.758 

FISH-EYE 
VISSKY 0.158 
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CIRKEL 300.550        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 510.9 33.8 540.5
Europese lork 9.8 1.3 17.0
Totaal 520.7 35.1 557.5

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 29.5 2.5 0.0
Europese lork 0.0 1.7 0.0
Totaal 29.5 4.2 0.0

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Prunus serotina (1), Fagus sylvatica (1), Scilla non-scripta (20), Dryopteris 
dilatata (1), Acer pseudoplatanus (1), Polygonatum multiflorum (1), Convallaria 
majalis (2), Dryopteris carthusiana (1), Athyrium filix-femina (1) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: < 1%, kruidlaag: 15-25 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 1.928 

FISH-EYE 
VISSKY 0.130 
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CIRKEL 350.100        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 255.4 30.9 540.2
Totaal 255.4 30.9 540.2

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 0.0 1.5 0.0
Zomereik 0.0 0.5 0.7
Europese lork 9.8 0.8 0.1
Totaal 9.8 2.7 0.8

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Anemone nemorosa (2), Scilla non-scripta (70), Rubus fruticosus agg. (1), 
Dryopteris dilatata (1), Fraxinus excelsior (1), Acer pseudoplatanus (2), Lamium 
galeobdolon (2), Polygonatum multiflorum (1), Dryopteris carthusiana (1), 
Athyrium filix-femina (2), Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: 65-75 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3) 
30-50 cm Acer pseudoplatanus (3) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (23) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (6) 
LAI 2.555 

FISH-EYE 
VISSKY 0.078 
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CIRKEL 350.200        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 78.6 1.1 7.6
Zomereik 324.2 23.5 297.9
Tamme kastanje 117.9 2.9 22.0
Lijsterbes 196.5 5.1 57.7
Europese lork 49.1 8.9 107.5
Totaal 766.3 41.5 492.7
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Tamme kastanje 9.8 0.5 0.0
Lijsterbes 29.5 2.1 1.0
Europese lork 0.0 0.3 0.0
Totaal 39.3 2.9 1.0

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Pteridium aquilinum (1), Scilla non-scripta (80), Rubus fruticosus agg. (1), 
Maianthemum bifolium (1), Moehringia trinervia (1), Acer pseudoplatanus (1), 
Polygonatum multiflorum (1), Carpinus betulus (1), Dryopteris sp. (1), Athyrium 
filix-femina (1), Lonicera periclymenum (1), Narcissus pseudonarcissus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 55-65 %, struiklaag: 75-85 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.974 

FISH-EYE 
VISSKY 0.056 
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CIRKEL 350.300        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 245.6 7.6 78.0
Zomereik 88.4 5.4 65.6
Gewone esdoorn 39.3 0.3 1.2
Tamme kastanje 68.8 7.9 113.1
Europese lork 68.8 9.2 113.9
Totaal 510.9 30.3 371.8
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 1.2 0.0
Europese lork 9.8 0.5 23.2
Totaal 19.6 1.7 23.2

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Fagus sylvatica (1), Milium effusum (1), Scilla non-scripta (50), Rubus fruticosus 
agg. (2), Dryopteris dilatata (2), Acer pseudoplatanus (1), Carpinus betulus (1), 
Castanea sativa (1), Athyrium filix-femina (1), Lonicera periclymenum (1), Oxalis 
acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3) 
30-50 cm Carpinus betulus (100) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (1) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1) 
LAI 1.982 

FISH-EYE 
VISSKY 0.140 
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CIRKEL 350.500        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 520.7 31.3 488.7
Totaal 520.7 31.3 488.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 78.6 5.3 1.9
Totaal 78.6 5.3 1.9

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Pteridium aquilinum (1), Scilla non-scripta (80), Dryopteris dilatata (1), Acer 
pseudoplatanus (1), Convallaria majalis (2) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: < 1%, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 1.686 

FISH-EYE 
VISSKY 0.164 
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CIRKEL 400.250        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 304.6 25.2 331.1
Gewone esdoorn 353.7 2.3 12.6
Lijsterbes 196.5 3.6 33.0
Hazelaar 117.9 1.0 1.8
Europese lork 19.6 4.6 54.0
Totaal 992.3 36.7 432.5
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Europese lork 0.0 0.9 0.0
Totaal 0.0 0.9 0.0

  

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (70), Rubus fruticosus agg. (1), Dryopteris dilatata (2), Acer 
pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (2), Carpinus betulus (1), Hedera 
helix (1), Dropteris filix-mas (1), Dryopteris carthusiana (2), Athyrium filix-femina 
(2), Lonicera periclymenum (1), Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis 
acetosella (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 65-75 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3), Carpinus betulus (8) 
30-50 cm - 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (1) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (2), Corylus avellana (1) 
LAI 2.069 

FISH-EYE 
VISSKY 0.131 
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CIRKEL 400.350        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 226.0 19.7 259.7
Gewone esdoorn 451.9 6.5 60.1
Lijsterbes 157.2 1.7 25.2
Hazelaar 39.3 0.3 0.2
Europese lork 29.5 5.5 65.4
Totaal 903.9 33.7 410.5
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 0.0 0.4
Gewone esdoorn 9.8 0.8 0.0
Europese lork 9.8 1.7 0.0
Totaal 29.5 2.5 0.4

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Milium effusum (1), Scilla non-scripta (30), Rubus fruticosus agg. (1), Acer 
pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (2), Carpinus betulus (1), Crataegus 
sp. (1), Dryopteris spp. (2), Sambucus nigra (1), Athyrium filix-femina (7.5), 
Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 75-85 %, kruidlaag: 45-55 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (30) 
30-50 cm - 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (12), Sambucus nigra (1) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (5) 
LAI 2.347 

FISH-EYE 
VISSKY 0.127 

 



 175

CIRKEL 400.450        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 628.8 12.2 138.9
Am. notelaar 324.2 19.8 256.7
Totaal 953.0 32.0 395.6

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Am. notelaar 9.8 5.7 0.0
Totaal 9.8 5.7 0.0

 

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Fagus sylvatica (1), Scilla non-scripta (40), Rubus fruticosus agg. (1), 
Moehringia trinervia (1), Fraxinus excelsior (1), Acer pseudoplatanus (1), 
Dropteris filix-mas (1), Dryopteris spp. (2), Athyrium filix-femina (2), Narcissus 
pseudonarcissus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 45-55 %, kruidlaag: 45-55 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Fagus sylvatica (1) 
30-50 cm Acer pseudoplatanus (3) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (1) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.125 

FISH-EYE 
VISSKY 0.115 
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CIRKEL 450.100        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 284.9 30.2 512.5
Gewone esdoorn 9.8 1.9 29.4
Europese lork 9.8 1.6 24.9
Totaal 304.6 33.7 566.8
 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 0.0 1.1 0.0
Europese lork 0.0 0.7 0.0
Totaal 0.0 1.8 0.0

  

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Fagus sylvatica (1), Anemone nemorosa (1), Milium effusum (1), Scilla non-
scripta (70), Rubus fruticosus agg. (1), Fraxinus excelsior (1), Acer 
pseudoplatanus (20), Lamium galeobdolon (2), Polygonatum multiflorum (1), 
Corylus avellana (1), Ilex aquifolium (1), Carex remota (1), Galium aparine (1), 
Hedera helix (1), Dryopteris spp. (2), Castanea sativa (1), Athyrium filix-femina 
(2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: 65-75 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (8), Fraxinus excelsior (8) 
30-50 cm Acer pseudoplatanus (8) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (75) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1) 
LAI 2.466 

FISH-EYE 
VISSKY 0.078 
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CIRKEL 450.200        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 49.1 2.0 26.5
Gewone esdoorn 157.2 1.5 8.6
Tamme kastanje 108.1 8.5 103.7
Gewone es 245.6 16.5 207.7
Hazelaar 117.9 2.0 4.5
Totaal 677.9 30.4 351.0
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Gewone es 0.0 0.5 0.0
Vlier 9.8 0.8 0.0
Totaal 9.8 1.3 0.0  

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Milium effusum (1), Scilla non-scripta (60), Rubus fruticosus agg. (1), 
Moehringia trinervia (1), Acer pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (4), 
Holcus lanatus (2), Carpinus betulus (1), Dropteris filix-mas (1), Dryopteris 
carthusiana (20), Athyrium filix-femina (20), Narcissus pseudonarcissus (1), 
Oxalis acetosella (4) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 25-35 %, struiklaag: 45-55 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (1) 
30-50 cm Acer pseudoplatanus (1) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (6) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (4) 
LAI 2.548 

FISH-EYE 
VISSKY 0.127 
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CIRKEL 450.300        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 78.6 2.5 24.8
Zomereik 78.6 11.7 169.9
Gewone esdoorn 275.1 2.8 18.8
Tamme kastanje 39.3 2.2 20.7
Gewone es 78.6 7.9 109.5
Lijsterbes 157.2 1.1 16.3
Hazelaar 39.3 0.1 0.0
Totaal 746.7 28.2 360.1
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 0.0 0.1 0.0
Hazelaar 0.0 0.1 0.0
Totaal 0.0 0.2 0.0

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Quercus rubra (1), Scilla non-scripta (30), Acer pseudoplatanus (1), Lamium 
galeobdolon (2), Carpinus betulus (1), Dryopteris spp. (2), Athyrium filix-femina 
(2), Lonicera periclymenum (1), Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis 
acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 45-55 %, kruidlaag: 35-45 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (8), Carpinus betulus (3) 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1) 
LAI 2.090 

FISH-EYE 
VISSKY 0.134 
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CIRKEL 450.400        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 39.3 1.4 12.7
Zomereik 108.1 13.8 195.0
Gewone esdoorn 314.4 5.8 42.3
Tamme kastanje 78.6 1.6 13.5
Hazelaar 117.9 0.9 1.2
Hulst 39.3 1.9 13.5
Europese lork 9.8 1.8 21.8
Totaal 707.4 27.0 300.0
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 19.6 5.5 0.0
Hazelaar 9.8 0.0 0.0
Europese lork 0.0 0.7 0.0
Totaal 29.5 6.2 0.0

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Anemone nemorosa (1), Scilla non-scripta (40), Rubus fruticosus agg. (1), 
Dryopteris dilatata (1), Moehringia trinervia (1), Acer pseudoplatanus (1), 
Lamium galeobdolon (2), Carpinus betulus (1), Hedera helix (1), Dryopteris 
carthusiana (1), Sambucus nigra (1), Athyrium filix-femina (2), Oxalis acetosella 
(1), Quercus robur (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 85-95 %, kruidlaag: 45-55 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3), Carpinus betulus (8) 
30-50 cm - 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (1) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.025 

FISH-EYE 
VISSKY 0.122 
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CIRKEL 500.050        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 304.6 41.5 736.9
Tamme kastanje 9.8 1.2 18.6
Totaal 314.4 42.7 755.5

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 0.0 0.8 0.0
Totaal 0.0 0.8 0.0

 

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Fagus sylvatica (1), Anemone nemorosa (70), Milium effusum (2), Scilla non-
scripta (40), Rubus fruticosus agg. (1), Dryopteris dilatata (1), Fraxinus excelsior 
(1), Acer pseudoplatanus (2), Lamium galeobdolon (1), Carex remota (1), 
Hedera helix (1), Dryopteris carthusiana (2), Castanea sativa (1), Athyrium filix-
femina (7.5), Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: < 1%, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Fagus sylvatica (1) 
30-50 cm - 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (3) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm - 
LAI 2.742 

FISH-EYE 
VISSKY 0.064 
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CIRKEL 500.150        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 186.7 19.9 273.3
Gewone esdoorn 216.1 6.8 84.1
Tamme kastanje 39.3 0.9 7.8
Hazelaar 117.9 0.8 1.5
Hulst 39.3 1.4 11.0
Europese lork 9.8 1.9 22.2
Totaal 609.1 31.6 399.7
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 19.6 25.5 0.0
Hazelaar 0.0 0.3 0.0
Totaal 19.6 25.7 0.0

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (97.5), Dryopteris dilatata (1), Acer pseudoplatanus (1), 
Lamium galeobdolon (20), Dryopteris carthusiana (2), Athyrium filix-femina (20), 
Oxalis acetosella (7.5) VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3) 
30-50 cm - 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (5) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (2) 
LAI 1.721 

FISH-EYE 
VISSKY 0.162 
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CIRKEL 500.250        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 39.3 1.2 10.6
Zomereik 117.9 15.3 218.4
Gewone esdoorn 157.2 2.7 18.0
Lijsterbes 78.6 0.7 8.7
Hazelaar 39.3 0.1 0.0
Totaal 432.3 20.1 255.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Haagbeuk 0.0 0.3 0.0
Zomereik 9.8 9.1 0.0
Gewone esdoorn 0.0 0.2 0.0
Lijsterbes 9.8 1.1 0.5
Totaal 19.6 10.6 0.5

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (97.5), Rubus fruticosus agg. (1), Dryopteris dilatata (1), Acer 
pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (4), Polygonatum multiflorum (1), 
Carpinus betulus (1), Sorbus aucuparia (1), Dryopteris carthusiana (1), Athyrium 
filix-femina (20), Oxalis acetosella (2), Quercus robur (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (1) 
30-50 cm Sorbus aucuparia (1) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (3) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1) 
LAI 2.001 

FISH-EYE 
VISSKY 0.142 
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CIRKEL 500.350        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 78.6 1.8 13.4
Zomereik 206.3 19.7 265.5
Gewone esdoorn 393.0 2.5 13.3
Winterlinde 9.8 2.0 27.6
Hazelaar 117.9 0.6 0.2
Europese lork 9.8 1.8 24.6
Totaal 815.4 28.5 344.7
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 0.0 1.7
Gewone esdoorn 9.8 0.1 0.0
Europese lork 0.0 0.9 0.0
Totaal 19.6 1.0 1.7

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Anemone nemorosa (1), Scilla non-scripta (60), Rubus fruticosus agg. (1), Acer 
pseudoplatanus (1), Lamium galeobdolon (2), Polygonatum multiflorum (1), 
Hedera helix (1), Dryopteris spp. (4), Athyrium filix-femina (7.5), Narcissus 
pseudonarcissus (1), Oxalis acetosella (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 55-65 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3) 
30-50 cm - 
50-200 cm - 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (2) 
LAI 2.258 

FISH-EYE 
VISSKY 0.130 
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CIRKEL 550.100        

DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 206.3 29.4 524.6
Haagbeuk 39.3 0.7 4.8
Europese lork 9.8 3.5 48.3
Totaal 255.4 33.6 577.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 9.8 0.3 7.2
Gewone esdoorn 9.8 0.0 0.6
Totaal 19.6 0.3 7.8

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Pteridium aquilinum (1), Poa sp. (1), Anemone nemorosa (1), Milium effusum 
(1), Scilla non-scripta (60), Cardamine flexuosa (1), Rubus fruticosus agg. (1), 
Moehringia trinervia (1), Fraxinus excelsior (1), Acer pseudoplatanus (1), 
Lamium galeobdolon (1), Polygonatum multiflorum (1), Circaea lutetiana (1), 
Urtica dioica (1), Ilex aquifolium (1), Hedera helix (2), Dryopteris spp. (2), 
Castanea sativa (1), Polygonum hydropiper (1), Athyrium filix-femina (1), 
Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis acetosella (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: 65-75 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3) 
30-50 cm Acer pseudoplatanus (1) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (5), Ilex aquifolium (1) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (3) 
LAI 2.690 

FISH-EYE 
VISSKY 0.064 
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CIRKEL 550.200        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 304.6 25.9 345.6
Gewone esdoorn 157.2 0.3 1.2
Lijsterbes 78.6 1.3 12.9
Hazelaar 78.6 1.4 4.0
Europese lork 9.8 1.4 16.7
Totaal 628.8 30.4 380.4
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 8.3 0.0
Lijsterbes 9.8 0.0 0.8
Europese lork 9.8 0.6 12.0
Totaal 29.5 8.8 12.8

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Anemone nemorosa (1), Milium effusum (1), Scilla non-scripta (90), Acer 
pseudoplatanus (2), Lamium galeobdolon (2), Hedera helix (1), Dryopteris spp. 
(4), Athyrium filix-femina (1), Lonicera periclymenum (1), Oxalis acetosella (2), 
Quercus robur (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 65-75 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (3), Fraxinus excelsior (1) 
30-50 cm Acer pseudoplatanus (3) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (10) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (35) 
LAI 1.984 

FISH-EYE 
VISSKY 0.138 
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CIRKEL 600.150        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 353.7 30.8 409.5
Gewone esdoorn 196.5 1.1 6.3
Lijsterbes 39.3 0.3 3.7
Hazelaar 117.9 0.8 1.8
Totaal 707.4 33.0 421.2

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 8.1 2.7
Europese lork 0.0 0.3 0.0
Totaal 9.8 8.4 2.7

 

SOORTEN 
(%-bedekking) 

Scilla non-scripta (97.5), Dryopteris dilatata (1), Acer pseudoplatanus (2), 
Lamium galeobdolon (12.5), Polygonatum multiflorum (1), Dryopteris 
carthusiana (2), Athyrium filix-femina (2), Narcissus pseudonarcissus (1), Oxalis 
acetosella (1), Quercus robur (1) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: < 1% 
0-30 cm - 
30-50 cm - 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (3) 

VERJONGING 
(aantal) 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (3) 
LAI 2.273 

FISH-EYE 
VISSKY 0.131 

 




