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1 Inleiding 

Dit rapport is het resultaat van de inventarisatie van bosreservaat De Heirnisse, 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. 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 De Heirnisse is eerder reeds verschenen 
(Baeté et al. 2004). 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 Heirnisse en een vijftal andere reservaten zal verschijnen in 
de loop van 2006.  
Het eigenlijke monitoringprogramma omvat de opvolging van de spontane ontwikkeling van boom- 
struik- en kruidlaag. Recenter is daar ook de monitoring van de mycoflora aan toegevoegd, omdat de 
paddestoelenflora (mycoflora) veel soortenrijker is dan de vaatplantenflora en omdat paddestoelen 
vaak sneller dan vaatplanten reageren op wijzigingen van de strooisellaag, de hoeveel dood hout, 
vochtgehalte e.d. De resultaten van het mycologisch onderzoek in De Heirnisse zijn verschenen in 
een afzonderlijk rapport (Walleyn et al. 2005). 
Het bosreservaat van De Heirnisse werd aangewezen in 1999. Het is een bijzonder bos omdat het 
zich bevindt in de moervaartvallei, een groot laaggelegen gebied dat zich van de meeste andere 
alluviale gebieden onderscheidt door de aanwezigheid van moeraskalk in de bodem. De resultaten 
van het monitoringonderzoek tonen aan dat de aan- of afwezigheid hiervan zorgt voor een variatie in 
kalkrijkdom, die zich weerspiegelt in de samenstelling van de kruid-, struik- en boomlagen. De 
structuur en het vroegere beheer van het bos zijn dan weer sterk vergelijkbaar met die van de meeste 
andere bossen op natte, alluviale bodem. Het bos kende namelijk overwegend een hakhoutbeheer, 
met Witte en Zwarte elzen als meest frequente soorten. Tussen dit hakhout werden later populieren 
aangeplant. 
Tussen de verwerving van het bos door de Vlaamse gemeenschap in 1992 en de aanwijzing in 1999 
werd slechts een beperkt bosbouwkundig beheer uitgevoerd. De inventarisatie in het bosreservaat 
werd voor de eerste keer uitgevoerd in 2004, 5 jaar na de erkenning. Het grootste deel van het bos 
kent dus tenminste reeds 12 jaar een nulbeheer en de inventarisatie toont aan dat dit reeds resulteert 
in een relatief grote hoeveelheid dood hout van voornamelijk populier. De exotenbestrijding in het 
kader van het startbeheer, die voornamelijk werd uitgevoerd op de relatief hoge en zandige 
bestanden in het zuidoosten van het bosreservaat,  werd pas uitgevoerd na de eerste inventarisatie. 
Dit impliceert dat de huidige situatie lokaal sterk kan afwijken van het beeld dat in dit 
monitoringrapport wordt geschetst. Anderzijds biedt dit de gelegenheid om de efficiëntie van de 
exotenbestrijding op lange termijn te evalueren.  
Tot slot wij willen wij de opdrachtgever, het Agentschap voor Natuur en Bos (voorheen de afdeling 
Bos en Groen), bedanken voor het vertrouwen in dit werk ‘van lange adem’. De houtvester, Eric 
Peyskens en de boswachter, Marc Vercauteren, danken wij voor hun steun aan het onderzoek en hun 
interesse in de resultaten. 
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2 Algemene beschrijving (uit Baeté et al. 2004) 

2.1 Situering  
 
Het bosreservaat Heirnisse heeft een oppervlakte van 76ha 38 a 89 ca volgens het  beheerplan (Van 
der Aa & Lettens 2002). Het bevindt zich volledig in de provincie Oost-Vlaanderen (figuur 2.1) en bijna 
volledig op het grondgebied van de gemeente Sint-Niklaas, deelgemeente Sinaai. Eén perceel van 
4,96 ha - gelegen ten noorden van de Stekense Vaart - maakt echter deel uit van de gemeente 
Stekene, deelgemeente Klein-Sinaai (10de Afdeling Sectie E). Het reservaat is eigendom van het 
Vlaamse Gewest en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (voorheen Afdeling Bos 
en Groen). 
 

 
Figuur 2.1:  Situering van het bosreservaat in Vlaanderen 
Figure 2.1: Location of the the forest reserve in Flanders 

Het bosreservaat situeert zich in het westelijk deel van de Vlaamse Vallei en meer bepaald aan het 
oostelijk uiteinde van de Moervaartdepressie. Deze laatste betreft een dunbevolkte , brede alluviale 
vlakte, die zich net ten zuiden van de dekzandrug Maldegem-Stekene bevindt. In de Landschapsatlas 
(Hofkens & Roossens 2001) werd de Moervaartdepressie aangeduid als relictzone. De relictwaarde 
schuilt voornamelijk in het feit dat historische landschapstructuren (b.v. middeleeuws 
ontginningspatroon, percellering) hier goed bewaard gebleven zijn. Binnen dit relictlandschap werd de 
Heirnisse aangeduid als ankerplaats, i.e. een gebied met erfgoedelementen die een duidelijke 
samenhang vertonen en een uitgesproken identiteit bezitten. Het gebied sluit aan bij de ankerplaatsen 
Vette meers en Fondatie (figuur 2.2). Als historische referentie bestaat een landboek uit 1668. De 
Herenisse wordt hierin begrensd door de Moervaart, de Stekense Vaart, de Weimanstraat en de 
(vroegere loop van) de Fondatiebeek (zie hoofdstuk historiek). 

Het bosreservaat Heirnisse stemt niet volledig overeen met de historische Heirnisse. Het bestaat uit 
een grote aaneengesloten oppervlakte (volledig in de historische Heirnisse gelegen) en enkele meer 
geïsoleerde percelen, die van het geheel zijn afgescheiden door de Weimanstraat en de Stekense 
Vaart. Laatstgenoemde percelen behoren respectievelijk tot de historische Fondatie en het Besluit 
van het Oude Klooster van Boudelo. De juiste afbakening van de historische Heirnisse, het volledige 
bosreservaat en het integrale deel zijn terug te vinden op figuur 2.2. De Lambertcoördinaten zijn bij 
benadering X = 123000, Y = 206000. De breedte- en lengtegraden betreffen: 51°09'45''-51°10'30'' NB 
en 3°59'30''-4°00'30" OL. De ligging van het integrale reservaat en de kernvlakte zijn aangeduid op de 
bestandskaart uit het beheerplan van het bosreservaat (figuur 2.3, uit Van der Aa & Lettens 2002). In 
dit rapport wordt steeds de bestandsnummering uit dit beheerplan aangehouden. 
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Figuur 2.2: Luchtfoto van 22 mei 1988 van de Heirnisse en aanpalende natuurgebieden (Eurosense), met aanduiding van 
volgende perimeters: groen = bosreservaat, rood = strikt reservaat, geel = historische Heirnisse 

Figure 2.2: Aerial photograph dated May 22 1988 of the Heirnisse and surrounding nature areas (Eurosense); with indication of 
the following perimeters: green = forest reserve, red = strict reserve, yellow = historical Heirnisse 

  

 
Figuur 2.3: Bestandsnummering met kernvlakte (blauw), integraal reservaat (rood), gericht reservaat (gearceerd), 
veiligheidszone (roze) en de openbare wegen: Weimanstraat (geel), Liniedreef (paars) en Cadzandstraat (bruin) 

Figure 2.3: Stand numbering with core area (blue), strict reserve (red), managed reserve (hatched), safety zone (pink) and 
public roads: ‘Weimanstraat’ (yellow), 'Liniedreef' (purple) and 'Cadzandstraat' (brown) 
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In het reservaat loopt één waterloop van derde categorie (zonder naam). Het reservaat wordt 
begrensd door een bevaarbare waterloop (Moervaart) en een waterloop van eerste categorie 
(Stekense Vaart). Langs het reservaat bevinden zich drie openbare wegen: de Weimanstraat, de 
Liniedreef en de Cadzandstraat (figuur 2 3). 
Het domeinbos 'De Heirnisse' werd bij Ministerieel Besluit van 27 augustus 1999 aangewezen als 
bosreservaat. In het beheerplan – dat geldt voor een periode van twintig jaar – is het bosreservaat 
onderverdeeld in een integraal (ca. 65 ha) en gericht (ca. 10 ha) gedeelte (Van der Aa & Lettens 
2002). 
 

2.2 Toponymen (figuur 2.4) 

In verband met de naam Heirnisse verwijst M. Gysseling† (pers. med. 1993) naar de wijk Heernesse 
in Sint-Amandberg (Gent), waar zich vroeger een door ingezetenen uitgebate koeienweide bevond. 
De etymologie verwijst naar herde = kudde (cf. herdnisse in Egmondse, hertnisse in Pakinge, 
Gysseling 1960). De aanwezigheid van dit toponiem is in elk geval in overeenstemming met het 
gebruik als etting tijdens het Oud Regime (zie verder). Plaatsnamen in het bosreservaat zijn 
voornamelijk afkomstig van O. Maes† (pers. med. 1993). 
Van bijzonder belang is het toponiem Liniedreef, dat verwijst naar een militaire verdedigingslinie met 
grachten en schansen, die omstreeks 1701 werd gecreëerd tijdens de Spaanse successie-oorlog 
tegen de Nederlanders. Deze linie liep dwars door de Heirnisse (zie verder). De enige dreef in de 
Heirnisse die loodrecht staat op de Liniedreef wordt de Binnendreef genoemd. De namen van de 
overige dreven zijn afgeleid van aangrenzende percelen. Dus vinden we van noord naar zuid: de 
Suikermeersdreef, de Liniedreef, de Strontbosdreef en de Molenaarsdreef.  
 

 
Figuur 2.4: Toponiemen in en rond de Heirnisse 1: Suikermeersdreef; 2: Strontbosdreef; 3: Molenaarsdreef; 4: Binnendreef 

Figure 2.4: Toponyms in and around the forest reserve 

  

2.3 Klimaat 
De Heirnisse is onderhevig aan een gematigd en zacht (oceanisch) klimaat, dat een goede 
vegetatieontwikkeling toelaat gedurende zes tot zeven maanden per jaar (i.c. april-mei tot oktober). 
Terwijl de temperatuur een duidelijk optimum vertoont tijdens de zomermaanden (i.c. juni-augustus), 
is de neerslag gelijkmatig verdeeld over heel het jaar. Vroege of late vorst is weinig frequent. De 
dominerende winden komen uit het westen. 
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Klimaatgegevens zijn terug te vinden in de begeleidende tekst bij de Bodemkaart, kaartblad 41W 
(Ameryckx & Leys 1962, naar Poncelet & Martin 1947). Een meetpunt wordt niet vermeld. De 
gemiddelde luchttemperaturen bedraagt 10°C ± 0,5 op jaarbasis. De koudste maand is januari met 
een gemiddelde temperatuur van 3°C ± 1,8. De warmste maand is juli, met een gemiddelde 
temperatuur van 18°C ± 1,4. Het jaarlijkse neerslaggemiddelde bedraagt 800 mm ± 21%. Doordat de 
potentiële evapotranspiratie (PET) van een bos in deze klimaatszone ongeveer 600 mm bedraagt 
(Sanders et al. 1985), bestaat er een jaarlijks neerslagoverschot van ruwweg 200 mm. Hierdoor is er 
sprake van een ‘uitlogend klimaat’, wat een cruciale impact heeft op de bodemontwikkeling en de 
nutriëntenvoorziening voor planten. In 1986 trok een windhoos over het Waasland. Lokaal, ook in de 
Heirnisse, is de kroon van een groot aantal cultuurpopulieren uitgebroken (figuur 2.5). 
 

 
Figuur 2.5: Cultuurpopulieren met uitgebroken toppen, als gevolg van de windhoos in 1986 (foto: André Verstraeten) 

Figure 2.5: Poplars damaged by a tornado in the neighbourhood of forest reserve Heirnisse in 1986 (photo: André 
Verstraeten) 

 

2.4 Geologie en geomorfologie  
De vegetatie in het gebied wordt in principe enkel beïnvloed door het Kwartair, aangezien de tertiaire 
sedimenten zich op meer dan 5 m diepte bevinden. De bespreking van de geologie en de 
geomorfologie beperkt zich bijgevolg enkel tot het kwartaire dek. 
De Heirnisse en de Moervaartdepressie maken geologisch gezien deel uit van de Vlaamse Vallei, een 
zeer vlak gebied van pleistocene (kwartaire) oorsprong, 4 tot 10 m boven de zeespiegel. Deze 
macrovallei wordt in het westen begrensd door de Cuesta van Oedelem-Zomergem en de Rug van 
Tielt. De oostgrens wordt gevormd door de Cuesta van het Waasland. In het noorden ligt de 
dekzandrug tussen Maldegem en Stekene (waarachter zich polders en kreken bevinden). In het 
zuiden bevinden zich uitlopers naar de Leie- en Scheldevallei en vormt de 5 m-hoogtelijn de grens 
met de Zandstreek (figuur 2.6).  
De meeste pleistocene sedimenten in de Vlaamse Vallei werden afgezet tijdens het Weichseliaan. 
Het centrale deel is opgevuld met een dekzandlaag van 20-30 m dik. Aan de randen bedraagt de 
dikte van deze pleistocene laag 5 tot 15 m (De Moor & Heyse 1978). In de depressie zelf bevindt zich 
op de pleistocene dekzanden een laag Laat-Glaciale moeraskalk (gyttja), waarvan de dikte wordt 
bepaald door de diepte van het Laat-Glaciale meer. De gyttjalaag is afgedekt met een laagje zeepklei 
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of gliede. Daarboven bevindt zich een holoceen overstromingsdek met klei, zand en veen (Figuur 
2.7). Waar omwille van de hogere ligging geen overstromingspakket kon worden afgezet, komt het 
pleistoceen zand tot lemig zand aan de oppervlakte (donken, cf; Van Eetvelde 1995). 

 
Figuur 2.6: Microreliëf in de Moervaartdepressie, met aanduiding van de Heirnisse (Heyse 1983) 

Figure 2.6: Micro-topography in the Moervaart-depression, with location of the Heirnisse (Heyse 1983) 

  

 

 
Figuur 2.7: Geologische doorsnede in de Moervaartdepressie (Van Eetvelde 1995)  

Figure 2.7: Geological cross-section in the Moervaart depression (Van Eetvelde 1995) 
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2.5 Bodem  
De depressies van de Moervaart en de Stekense Vaart worden omwille van hun uitzonderlijke 
breedte tot de associatie van de alluviale gebieden gerekend. Het betreft overwegend natte gronden 
zonder profielontwikkeling (entisols). De textuur varieert van kleiig, over kleiig-zandig  tot zandig. 
Alhoewel door de bemaling ook akkerbouw mogelijk is, worden ze vanuit landbouweconomisch 
standpunt voornamelijk geschikt geacht voor weiden of populierenteelt (Sanders et al. 1987). 
Typisch voor de genoemde depressies is de aanwezigheid van gyttja ('moeraskalk') en een dun 
laagje zeepklei tussen de zandige, pleistocene sedimenten en het kleiige, holocene overstromingsdek 
(zie hoofdstuk geologie). Op de Bodemkaart van België worden deze bodems gekarteerd als een 
complex van gronden op mergelig materiaal (M), soms met venige bovengrond [M(v)]. Een onderzoek 
naar de aanwezigheid van gyttja in de Moervaartdepressie werd uitgevoerd door Van Eetvelde 
(1994). Een verkennende studie op Vlaams niveau is terug te vinden in Slabbaert (2004). 
Volgens de Bodemkaart (figuur 2.8) is het ‘complex van mergelige gronden’, dat zo typisch is voor de 
Moervaartdepressie, niet aanwezig in de Heirnisse. Bij het veldwerk voor de monitoring werd echter 
wel degelijk moeraskalk in het bosreservaat gevonden (figuur 2.9).  
Een belangrijk deel van het bosreservaat (ten noorden van de Liniedreef) staat op de Bodemkaart 
van België (zie figuur 2.8) aangeduid als vergraven terrein, wat verband houdt met de aanleg van een 
rabattenstructuur en mogelijk daarmee gepaard gaande grondwinning in het verleden (moeraskalk, 
veen). Mogelijk speelde ook de aanleg van de linie een rol. Algemeen kan worden gesteld dat de 
zwaardere (lemig, kleiig-zandig) en lichtere texuren (lemig zand) zich respectievelijk overwegend ten 
noorden en ten zuiden van de Liniedreef situeren (cf. Baeté 1994, zie ook hoofdstuk hydrologie).  
 De Bodemkaart vermeldt volgende bodemseries voor het gemonitorde deel van het bosreservaat 
(figuur 2.8): 
 

 
Figuur 2.8: Bodemkaart van België (2 boorprofielen per hectare; kartering 1949-1950, revisie 1958-1961; schaal van gedrukte 
versie: 1/20 000) 

Figure 2.8: Belgian Soil Map (2 auger profiles per hectare; mapping 1949-1950, revision 1958-1961; scale of hard copy 
edition: 1/20 000) 
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ZdP – matig natte zandgronden 
Waterhuishouding: vrij droog in de zomer, nat in de winter. 
Sdp – matig natte gronden op lemig zand. 
Waterhuishouding: Nat in het voorjaar met grondwaterstand gemiddeld op 40-60 cm onder het 
maaiveld. In de zomer daalt het water tot circa 150 cm diepte. 
Sep – natte gronden op lemig zand. 
Waterhuishouding: Tijdens de winter stijgt het water tot boven het maaiveld, in de zomer daalt het tot 
80-125 cm. Sep is permanent nat tot zeer vochthoudend, ook tijdens de zomers. 
s-Pep – natte gronden op licht zandleem, met zandsubstraat op 20-125 cm. 
Waterhuishouding: Permanent natte gronden met winterwaterstand tot aan of op het maaiveld. De 
zomerwaterstand daalt gemiddeld tot 80-125 cm. Pep droogt zelden of nooit uit, ook niet tijdens droge 
zomers. 
s-Ufp – zeer gleyige zware klei met reductiehorizont, ev. met zandsubstraat (s-) op 20-125 cm. 
Waterhuishouding: Permanent zeer nat, gedurende de winter en het voorjaar verscheidene maanden 
onder water. In de zomer daalt de grondwatertafel tot 40-80 cm diepte en blijft Ufp zeer 
vochthoudend. 
OT – vergraven terreinen 
Deze sterk omgewoelde en oneffen terreinen (hier als gevolg van begreppeling) beslaan betrekkelijk 
grote oppervlakten in de depressies van de Moervaart en de Stekense Vaart, in het bosreservaat ten 
noorden van de Liniedreef. 
 

  
Figuur 2.9: Laat-glaciale gyttja in rabat (links), vermoedelijk pleistoceen zand in greppel (rechts) (foto Hans Baeté) 

Figure 2.9: Late glacial gyttja in ridge (left), probably pleistocene sand in ditch (right) 

 
Zowel tijdens boringen in het kader van de scriptie van Baeté (1994), als tijdens veldwerk in 2004, 
werden meermaals gyttjafragmenten aangetroffen in bestanden die op de bodemkaart als vergraven 
(OT) of opgehoogde terreinen (ON) staan aangeduid: bestanden 1-2 (ten noorden van de Stekense 
Vaart) en bestanden 7-8 (ten noorden van de Liniedreef). Tijdens profielboringen in oktober en 
december 2004 werd op de rabatten in de bestanden 7 (Ferraris-bos) en 11 (kernvlakte) een 
decimeters dikke gyttjalaag aangetroffen vanaf ongeveer 60 cm diepte (figuur 2.9). Vermoedelijk 
betrof dit de oorspronkelijke moeraskalk. Erboven bevond zich een lemig (of kleiig-zandig) substraat 
met gyttjafragmenten. In bestand 11 werden hierin minuscule baksteenfragmentjes aangetroffen, die 
mogelijk wijzen op landbouw of de aanleg van de linie. Onder de gyttjalaag bevond zich pleistoceen 
zand. In de greppels werd onder een organische laag van ca. 50 cm vermoedelijk direkt pleistoceen 
zand aangeboord. Tot op 130 cm diepte was er in elk geval geen spoor van gyttja (zie figuur 2.9). Een 
gelijkaardige situatie werd reeds vastgesteld in 1993 (Baeté 1994). Verder profielonderzoek kan 
uitwijzen of er inderdaad systematisch moeraskalk – als bodemverbeteringsmiddel - werd gewonnen 
bij het uitgraven van de greppels. In bestand 4b - dat tot begin de jaren 1990 als wildakker in gebruik 
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was - werden in 1994 nog gyttja-brokken aan het oppervlak waargenomen (Baeté 1994). In de als OT 
gekarteerde bestanden 14 en 15 (ten zuiden van de Liniedreef) werd tot dusver geen moeraskalk 
aangetroffen. De aanwezigheid van zandbodems met aspecten van een (antropische) kleur-B-
horizont in bestanden 14-15, wijst hier mogelijk op ‘zeer oud landbouwland’ (Langohr pers. med. in 
Baeté 1994). Tijdens profielboringen in bestand 14 (december 2004) werden zwaardere bodems (i.c. 
lemig zand) aangetroffen in vergelijking met de bodemkaart (zand).  
Resultaten van profielboringen door de Bodemkundige Dienst van België (december 2004) zullen 
worden gepubliceerd in een afzonderlijk rapport.  
 

2.6 Topografie  
Volgens recente peilbuismetingen (zie hoofdstuk onderzoek) bevindt het grootste deel van het 
maaiveld in de Heirnisse zich tussen de 4 en 4,5 m T.A.W. Het zuidelijke deel is echter duidelijk hoger 
en bevindt op meer dan 5 m T.A.W,  net buiten de eigenlijke moervaartdepressie (zie figuur 2.6). 
Deze zone is volgens de bodemkaart zandiger (figuur 2.8) en de resultaten van de monitoring tonen 
aan de hier een meer zuurminnende vegetatie te vinden is, met een belangrijk aandeel van 
bosbramen en  zonder dauwbraam (zie hoofdstuk 5) 
  

2.7 Hydrografie en afwatering 
In de brede, oost-west gerichte Moervaartdepressie - waarin de Moervaart (Durme) en de Stekense 
Vaart stromen - zijn vrijwel alle waterlopen sterk door de mens beïnvloed en vertonen de meeste 
waterlopen geen beekvallei. Het water wordt er in een gegraven slotenstelsel door middel van twintig 
pompen via de genoemde grote waterlopen naar het Kanaal Gent-Terneuzen afgevoerd (Sanders et 
al. 1989, Nagels et al. 1992).  
De Moervaartdepressie staat onder invloed van permanent grondwater op geringe diepte, dat aan 
een regelmatige seizoensschommeling onderworpen is. De grondwatertafel stijgt tijdens de winter om 
in het voorjaar haar hoogste stand te bereiken, daarna daalt ze om in de herfst haar laagste stand te 
vertonen. De schommelingszone van het grondwater bedraagt volgens Ameryckx & Leys (1962) 
gemiddeld één meter, maar recent onderzoek wees uit dat de amplitude actueel heel wat groter is 
(zie hieronder). Net zoals de rest van de Moervaartdepressie, is een belangrijk deel van de Heirnisse 
vermoedelijk onderhevig aan een kweldruk (P. De Becker pers. med.). Tot dusver werd hiernaar 
evenwel nog geen gericht onderzoek verricht. 
Deze kwel is doorgaans zeer kalkrijk door de aanwezigheid van gyttja in de ondergrond, maar ook 
doordat het water in de Vlaamse Vallei door een relatief calciumrijk sediment stroomt (Nagels et al. 
1992). Opmerkelijk is de vaststelling door Nagels et al. (o.c.) dat het oppervlaktewater in de 
Moervaartdepressie licht verhoogde chloridegehaltes vertoont. Als mogelijke oorzaak hiervoor wordt 
het inzijgen van verzilt grondwater opgegeven. Het voorkomen van dit type freatisch water wordt dan 
weer gekoppeld aan het doorsijpelen van water uit het noordelijk kustgebied, vooraleer de 
dekzandrug Maldegem-Stekene gevormd was.  
De combinatie drainageklasse-textuurklasse volgens de Bodemkaart geeft slechts een ruw beeld van 
de hydrologische situatie in het bosreservaat in de jaren 1950 en – relatief gezien – ook van de 
huidige situatie (zie figuur 2.8 en hoofdstuk 2.4). De laagste en natste delen van het reservaat 
bevinden zich overwegend ten noorden van de Liniedreef. Het is dan ook vooral ten noorden van 
deze dreef dat een zeer dicht netwerk van kunstmatige greppels voorkomt. 
Het grootste deel van de Heirnisse wordt in het westen en het oosten respectievelijk begrensd door 
de Moervaart en de Stekense Vaart. De kunstmatige greppels in het reservaat liggen min of meer 
loodrecht op de Stekense Vaart (NNW-ZZO) en monden uit in een sloot langs de Weimanstraat, die 
het verzamelde water  via een duiker onder de Weimanstraat afvoert naar de Stekense Vaart. Net ten 
zuiden van de Heirnisse ligt ook een verzamelsloot (Molenaarsdreefbeek), die een drainerend effect 
uitoefent op de randzone. Het patroon van drainagesloten is goed herkenbaar op luchtfoto’s en wordt 
weergegeven in hoofdstuk 6. 
De hoofdgreppels werden mogelijk tot in het begin van de jaren 1980 geruimd om opstapeling van 
organisch materiaal (dichtslibbing) tegen te gaan. Rond 1980 werd ook de Stekense Vaart geruimd. 
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Tussen de bestanden 5 en 6 ligt nog steeds een dijk, die werd aangelegd in verband met geplande, 
maar nooit uitgevoerde opspuitingen met ruimingsslib (A. Verstraeten pers. med.). Door bladval en 
opstapeling van organisch materiaal verliezen de meeste greppels geleidelijk hun watervoerende 
functie. Het achterwege blijven van ruimingswerken zou daardoor kunnen leiden tot een vernatting 
van het gebied. Tenminste, wanneer het waterpeil in de regio niet verder zou dalen, zoals momenteel 
vermoedelijk het geval is. 
Bij de aankoop van het gebied werd voorgesteld om de waterstand hoog te houden via stuwen. Het 
beheerplan voorziet een regelbare stuw ter hoogte van de duiker onder de Weimanstraat, maar deze 
is nog niet gerealiseerd. In en nabij de Heirnisse werden in 2001 twee peilbuizen geplaatst in verband 
met een project rond de Belselebeek (VMM). Eén nabij het eikenhooghout in bestand 12 en één 
buiten het bosreservaat, op een berm langs de Liniedreef nabij bestand 21. De exacte positie ervan 
wordt weergegeven in het basisrapport (Baeté et al. 2004). Vanaf november 2003 worden deze 
peilbuizen en een reeks andere peilbuizen in de regio gecontroleerd door de Provinciale Dienst voor 
de Bescherming van het Leefmilieu, in samenwerking met de Stad Sint-Niklaas. Dit gebeurt in het 
kader van een studie naar de mogelijkheden van een gerichte vernatting in de natuurgebieden 
Fondatie en Heirnisse. 
De peilbuis in de Heirnisse staat op een hoogte van 4,5 m TAW. Het verloop van de grondwatertafel 
tussen november 2003 en januari 2006 wordt weergegeven door figuur 2.10. Het peil varieert tussen 
20 cm en 170 cm onder het maaiveld. De grondwaterstand tijdens het winterhalfjaar is karakteristiek 
voor een Elzen-Vogelkersbos, maar tijdens het vegetatieseizoen zakt de grondwaterstand te diep 
weg, allicht een gevolg van de bemaling. 
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Figuur 2.10: Verloop van het grondwaterpeil in het bosreservaat de Heirnisse, tussen 11/2003 en 1/2006 (bron: Provinciaal 
Centrum voor Milieuonderzoek van de provincie Oost-Vlaanderen)  

Figure 2.10: Groundwater level in the forest reserve Heirnisse, between November 2003 and January 2006 (data source: 
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek van de provincie Oost-Vlaanderen) 
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2.8 Vegetatie (overgenomen uit Baeté et al. 2004 en Van der Aa & Lettens 2002) 

2.8.1 Bos- en vegetatietypes 

Algemeen kan gesteld worden dat in de Heirnisse twee verbonden vertegenwoordigd zijn: het 
Eikenverbond (Quercion robori-petraea) en het Elzen-Vogelkersverbond (Alno-Padion). Het 
Elzenverbond (Alnion glutinosae) is in de Heirnisse slechts marginaal aanwezig langsheen de 
permanent natte grachten. Bij een verdere vernatting zou het zich echter beter kunnen ontwikkelen. In 
dat geval zou vermoedelijk een Kalk-Elzenbroekbos (Cirsio-Alnetum) kunnen ontstaan. De relatieve 
recente bosbedekking van een aantal percelen, maken dat associaties nagenoeg nooit als verzadigde 
gemeenschap voorkomen (Hermy 1985; Baeté 1994). Veelal gaat het om onverzadigde 
gemeenschappen of rompgemeenschappen. Het ontbreken van typische kensoorten en de veelheid 
aan soorten eigen aan degraderende gemeenschappen maken een classificatie niet eenvoudig. 
Een detailtypering van de bestanden werd in 1994 uitgevoerd door Baeté, door middel van een 
TWINSPAN-analyse op 32 vegetatie-opnamen. Er werd eveneens een vegetatiekaart gemaakt, die in 
hoofdstuk 6 verder besproken wordt. De TWINSPAN-indeling maakt het mogelijk een dichotome 
indeling van de verschillende vegetatietypen te maken. De twee grote groepen die onderscheiden 
werden zijn de hakhout- en andere bosbestanden en de verjongingsgroepen.  Een tweede groep 
omvat de ruigten en paden. Beide groepen kunnen verder opgedeeld worden op basis van 
differentiërende soorten. In onderstaande tabel 2.1 werd getracht een vergelijking te geven tussen de 
resultaten van Baeté (1994), de typering volgens de biologische waarderingskaart en de classificatie 
van bosgemeenschappen, gebaseerd op de indeling van Van der Werf (1991). Een éénduidige relatie 
tussen de typeringen kan niet gelegd worden. Een TWINSPAN-analyse geeft een mathematische 
uitsplitsing van de verschillende vegetatieopnamen. De onderscheidende factor is een ecologische 
variabele zoals bodemvochtigheid, hoeveelheid invallend licht e.d. De resultaten van een dergelijke 
analyse zijn maar relevant voor het studiegebied en zijn niet éénduidig te vergelijken met andere 
classificatiesystemen die voor een veel groter gebied opgesteld werden en die ook minder in detail 
treden. 

2.8.2 Eikenverbond 

In het zuidelijke en meer drogere deel vinden we bosgemeenschappen terug die behoren tot of nauw 
verwant zijn met het Wintereiken-beukenbos (Fago-quercetum petraea). Deze gemeenschap komt 
hier over het algemeen onder een gedegradeerde vorm voor. Kenmerkend hiervoor zijn onder meer 
Holcus mollis (Gladde witbol) en Brede en Smalle stekelvaren (Dryopteris dilatata en D. carthusiana).  
Baeté (1994) onderscheidt het Violo-quercetum roboris, een meer voedselrijke variant van het 
Wintereiken-beukenbos. 

2.8.3 Elzen-vogelkersverbond 

In het noordwestelijk en meest vochtige deel, treffen we bosgemeenschappen aan die volgens Hermy 
(1985) behoren tot het Ruigtekruiden-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum, ook beschreven als 
Macrophorbio-Alnetum). Hoewel deze associatie aanleunt bij het Elzenverbond (elzenbroekbossen), 
behoort het syntaxonomisch tot het Elzen-Vogelkersverbond. Het gaat vaak om standplaatsen die 
potentieel een Alnion herbergen, maar door verdroging naar een Alno-Padion geëvolueerd zijn. 
Deze laaggelegen noordwestelijke hoek is ook de zone waar de moeraskalk het dichtst aan de 
oppervlakte voorkomt. Het voorkomen van talrijke kalkindicatoren zoals Dauwbraam (Rubus caesius) 
en Moesdistel (Cirsium oleracea) wijzen hier ook op.  Samen met andere soorten zoals Moeraszegge 
(Carex acutiformis), Haagwinde (Calystegia sepium), Leverkruid (Eupatorium cannabinum) en Gele lis 
(Iris pseudacorus) wijst dit op potenties voor het Kalk-elzenbroek. 
Bepaalde opnamen werden door Baeté (1994) ook beschreven als het Primulo-Fraxinetum (Hermy 
1985). Het is echter gebleken dat weinig onderscheid kan gemaakt worden tussen de 
basisgemeenschappen van het Alno-Padion enerzijds en het Ruigtekruiden-Elzenbos anderzijds. 
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2.8.4 Open en halfopen vegetaties 

De (half)open vegetaties zijn over het algemeen sterk verruigd, als gevolg van het nulbeheer. De 
ruigten behoren tot het moerasspireaverbond (Filipendulion). Kensoorten die hier vertegenwoordigd 
zijn, zijn Engelwortel (Angelica sylvestris), Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum) en Leverkruid 
(Eupatorium cannabinum). In het noordelijk deel komt op de zeer natte bodems ook moerasvegetatie 
voor, die als een verruigde vorm van een grote zeggenvegetatie kan beschouwd worden. Plaatselijk 
kunnen Riet (Phragmites australis) of Liesgras (Glyceria maxima) dominant zijn. Kensoorten die hier 
vertegenwoordigd zijn, zijn Moeraszegge (Carex acutiformis), Gele lis (Iris pseudacorus) en Wolfspoot 
(Lycopus europaeus). 

2.8.5 Typering volgens de biologische waarderingskaart 

Volgens de tweede versie van de BWK (i.c. periode 1997-2000). ligt het bosreservaat grotendeels in 
‘biologisch zeer waardevol’ gebied (figuur 2.11). Het integraal gedeelte werd overwegend gekarteerd 
als een complex van Nitrofiel Elzenbos (vn) en zuur Eikenbos (qs). In het noordelijk deel bevinden 
zich verschillende ruige, vochtige graslanden (mr, hr) en vochtige wilgenstruwelen (se, sf, sz, sal). De 
naaldhoutbestanden werden gekarteerd als pmb, terwijl populierenaanplantingen als lhi werden 
gekarakteriseerd.  
 

 
Figuur 2.11: Biologische Waarderingskaart; groene perimeter = bosreservaat; rode perimeter = integraal bosreservaat;  
donkergroen = biologisch zeer waardevol gebied; lichtgroen: biologisch waardevol gebied; afkortingen: zie tekst 

Figure 2.11: Biological Evaluation Map; red perimeter = forest reserve; dark green =biologically very valuable area; light green 
= biologically valuable area; vn = nitrophilous alder wood; qs = Fago-Quercetum; pmb = homogenous Pinus stands; lhi = 
homogenous poplar stands; hr/mr = wet rough grasslands; se/sf/sz/sal = wet willow bush 



 18

Tabel 2.1: Overzicht van de vegetatietypes in de Heirnisse, en hun classificatie volgens de BWK, Van der Werf (1991), Hermy (1985) en Baeté (1994) (uit: Van der Aa & Lettens (2002) 

Table 2.1: List of vegetation types in forest reserve Heirnisse with an indication of the syntaxonomical position according to Van der Werf (1991), Hermy (1985) and Baeté (1994) (extracted 
from Van der Aa & Lettens 2002) 

 

VERBOND                        
(Van der Werf 1991) 

ASSOCIATIE                        
(Van der Werf 1991) OPMERKINGEN                        BESTANDEN BWK BAETE (1994) 

Gesloten vegetaties      

Berken-Zomereikenbos   Qb 
Eikenverbond           
(Quercion robori –petraea) Wintereikenbeukenbos komt niet als verzadigde 

gemeenschap voor 
10a, 11, 12, 13 (16) 17, 19, 
20, 21, 22 Qs 

Vegetatietype 000: hakhout met A. glutinosa en B. 
pendula en vegetatietype 001: hakhout met A. 
pseudoplatanus en H. mollis 

  derivaatgemeenschap met 
vogelkers 14, 15  vegetatietype 00111 

  
Violo-quercetum roboris: iets 
rijkere variant op gestoorde 
bodems 

(14) (22)  vegetatietypes 000 en 001 

Ruigtekruidenelzenbos Kalk-elzenbroek hierin mee 
opgenomen 4a (5) 7, 8, 9a (10a) Vn (Lh)

variante met ruigtekruiden van vegetatietype 0100 
vegetatietype 0100: hakhout en regeneratiefasen 
met Es, Gelderse roos Elzen-vogelkersverbond 

(Alno-Padion) 
Essen-Iepenbos          
(Fraxino- Ulmetum)    vegetatietype 0100 

 Vogelkers-Essenbos      
(Pruno-Fraxinetum) 

ook beschreven als Primulo-
Fraxinetum (Hermy 1985)    

Open en halfopen vegetaties      

Moerasspireaverbond 
(Filipendulion)   1, 2, 3, 10b (17) Hf (Lhi) vegetatietype 1100 

Grote zeggenvegetatie 
(Magnocaricion) onverzadigd  5, 6 Mc  

Dotterbloemverbond  
(Calthion palustris)   4b Hc  
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2.9 Historiek 

2.9.1 Landgebruiksevolutie van De Heirnisse 

2.9.1.1 13de –18de eeuw: graslanden van de abdij van Boudelo 

Vanaf de dertiende eeuw tot aan de Franse Revolutie is de geschiedenis van de Heirnisse verbonden 
met de abdij van Boudelo, die zich op slechts één kilometer van het huidige bosreservaat bevond 
(figuur 2.12). Het bosreservaat maakte deel uit van het kerngebied van de abdij, het zogenaamde 
fundatiegebied, dat zich over ca. 1000 ha uitstrekte tussen de gemeenten Moerbeke, Stekene en 
Sinaai (Asaert 1976, Verelst 1977). 

 
Figuur 2.12: De abdijsite op een recente topokaart, ten noorden van het bosreservaat (groen omlijnd) (De Belie 1997) 

Figure 2.12: The abbey site on a recent topographical map, north of the forest reserve (green perimeter) (De Belie 1997) 

 
Vermoedlijk was de Heirnisse een communaal graasgebied, dat in de dertiende-veertiende eeuw 
eigendom werd van de Abdij van Boudelo, die het vervolgens verpachtte, maar niet kon of wou 
verhinderen dat het stokoude weiderecht – dit keer wel in een vercijnsde vorm - zou worden 
verdergezet. In elk geval kunnen we stellen dat De Heirnisse van 1306 tot 1741 werd begraasd. In 
1306 kwam ene Willem Mostart in de Hulsterse herberghe van Boudelo immers verklaren dat hij aan 
Boudelo 3 gemeten land (0,43 ha) in Pauluspolder, op de Hernesse, gegeven had, met de wens in 
Boudelo begraven te worden. 
Primaire bronnen over het landgebruik binnen en buiten de fundatie zijn terug te vinden in de pacht- 
en renteboeken uit 1417-1741, die worden bewaard in het Rijksarchief te Gent (Archief Abdij van 
Boudelo, nrs. 505-534). In verband met de ontvangst van bospachten bestaan aparte boeken (b.v. 
nrs. 516, 518, 520, 522). Dit toont aan dat een deel van de abdijgronden zeker bebost was. 
Een pachtboek vertelt ons dat de Waaslandse Heirnisse - die eigendom was van de Abdij van 
Boudelo - in 1741 bestond uit etting (graasgrond) en enkele stroken meers (hooiland). Dat dit ook al 
zo was in 1639, blijkt uit een kadastrale kaart van 1639 blijkt dat van enkele percelen ten oosten van 
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de ruwweg 250 ha Boudelose ettyngen en merschen. Het kaartenboek van de Sinaaie parochie 
(landboek of kaartboek) uit 1670 (figuur 2.13), dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Beveren (Oud 
Gemeente-archief Sinaai) wijst op een gebruik als grasland, wat in overeenstemming is met de 
toponymie (zie 4.3.1 en Baeté 1994). Een ander kaartblad bewijst de aanwezigheid van bos in de 
onmiddellijke omgeving van de abdij. Geschiedkundig onderzoek van hogervermelde pachtboeken 
(Beaurain 2000) bevestigt dit en levert bovendien bijkomende informatie over het beheer van de 
graslanden in de Heirnisse (meers versus etting).  
 

 
Figuur 2.13: De wijk De Herenisse in het Caertboeck van Sinaai uit 1670 (originele versie in Oud Archief gemeente Sinaai) 

Figure 2.13: Quarter ‘De Herenisse’ in a ‘Caertboeck’ (pre-cadastral map) dating from 1670 

 
Volgens een pachtboek uit 1741 van de abdij van Boudelo wordt de Heirnisse voornamelijk als etting 
en – in mindere mate – als meers beheerd (Beaurain 2000; zie figuur 2.14). Alhoewel verder 
onderzoek vereist is, suggereren oudere pacht- en landboeken de aanwezigheid van dergelijke 
beheervormen vanaf de vijftiende eeuw. Meers staat hier hoogstwaarschijnlijk voor hooiland. Volgens 
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Beaurain (2000) situeerde deze beheervorm zich in de Heirnisse voornamelijk in stroken langs de 
Moervaart, de Fondatiebeek en de Stekense Vaart. Een omvangrijk meersgebied was het huidige 
Vette Meers-bos aan de overkant van de Moervaart. Het grootste deel van de Heirnisse stond bekend 
als etting. Wellicht betreft dit weiland, alhoewel de precieze betekenis van deze benaming niet met 
zekerheid bekend is en mogelijk regionale verschillen vertoont. Etymologisch is ettinge afgeleid van 
etten, wat ‘doen eten’ betekent. Volgens wijlen M. Gysseling (pers. med. 1993) ging het hier om 
‘grasland van mindere kwaliteit’. P. Van den Bremt (pers. med.) vermoedt op basis van pachtrollen en 
andere historische documenten dat er tussen de begrippen weide (wede) en etting een verschil 
bestond. 
 

 

 
Figuur 2.14: Synthese van het landgebruik in Heirnisse en Fondatie volgens een pachtboek uit 1741 (Beaurain 2000, 
bijgewerkt) 

Figure 2.14: Synthesis of land use in and near the forest reserve according to a rent book dated 1741 
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Ettingen situeren zich in de door hem onderzochte Denderstreek voornamelijk in (natte) broek- en 
meersgebieden. Het betroffen mogelijk grazige vegetaties waarop in beperkte mate ook hout 
voorkwam, ‘vergelijkbaar met wat men loofweide noemt’. In het pachtboek van 1741 – dat alle, 
voornamelijk Wase, bezittingen van de abdij behandelt – is met betrekking tot de graslanden vooral 
sprake van meers en nooit van wede. Bijna alle etting situeert zich ter hoogte van de Heirnisse en de 
Fondatie. Voor de rest van het Waasland wordt het nauwelijks vermeld! Een vroeger beheer van de 
Heirnisse als weiland is in elk geval in overeenstemming met de toponymie. Te Gent betrof de 
Heernesse een gemeenschappelijke weide, waarin aan ingezetenen bepaalde percelen werden 
toegewezen om hun koeien te laten grazen (M. Gysseling pers. med. 1993). Weiden kwamen in de 
traditionele landbouwsystemen van de Durmevallei en het Waasland nochtans weinig voor. Runderen 
werden doorgaans aan een touw langs perceelsranden en wegbermen geleid en verder in de stal 
gevoederd (A. Verstraeten pers. med.). De Heirnisse betrof dus om één of andere reden een 
buitenbeentje in de regio. Een synthese van het onderzoek van Beaurain (2000) maakt duidelijk dat 
omstreeks 1741 in de Heirnisse en de Fondatie nog steeds geen sprake is van bos. De meest nabije 
bosbestanden bevinden zich allemaal aan de overkant van de Stekense Vaart, bijna uitsluitend op 
hoger gelegen zandgronden en met een zwaartepunt ter hoogte van het huidige Wullebos (figuur 
2.14). 
De kaart van Eugène Fricx uit 1706 (figuur 2.15), laat zien dat de Heirnisse deel uitmaakt van een 
militaire ‘linie’ aangelegd tijdens het Spaans bewind en gericht tegen de Hollanders. De zig-zag-
vormige verdedigingswal ter hoogte van de Heirnisse valt vermoedelijk samen met de Liniedreef en 
wellicht ook met de grens tussen drogere en nattere gedeelten van het gebied (zoals ook ter hoogte 
van de veel zuidelijker gelegen Kruiskapel het geval moet zijn geweest). Binnen de Heirnisse bevindt 
zich vermoedelijk een schietschans (dubbel vierkant). Ten noorden van de Stekense Vaart zijn 
duidelijk bossen aangeduid, in de Heirnisse en de Fondatie dus niet.  
 

 
Figuur 2.15: Militaire linies in en nabij de Heirnisse op de Fricx-kaart (1706). Het bosreservaat is groen omlijnd. 

Figure 2.15: Military lines in and near the forest reserve on the Fricx map (1706). The green perimeter indicates the forest 
reserve. 

2.9.1.2 Bebossing van het gebied in het midden van de 18de eeuw 

Volgens het hierboven aangehaalde pachtboek en de Ferrariskaart werden belangrijke delen van de 
Heirnisse bebost tussen 1741 en ca. 1770. De ettingen werden bebost tijdens het bewind van Maria 
Theresia (1740-1780), die het bebossen van communale gronden fiscaal bijzonder aantrekkelijk 
maakte. Over de aanleg van het bos is niets concreet bekend. Vermoedelijk ontstond toen een eerste 
rabattenstructuur (singels) en mogelijk werd daarbij moeraskalk (en eventueel ook veen) gewonnen. 
Dit laatste wordt aannemelijk gemaakt door enkele toevallige grondboringen in het kader van de 
scriptie van Baeté (1994). Bepaalde greppels moeten tot twee meter diep zijn geweest, waarna ze 
zich geleidelijk hebben gevuld met organisch materiaal . Enkele oude hakhoutstoven van Hazelaar in 
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Ferrarisbos dateren mogelijk nog van de eerste bebossing. Hazelaar werd traditioneel gebruikt voor 
het stoken van bakkersovens omdat het snel en hevig brandt (waarna de warmte van het hout op de 
steen wordt overgedragen, M. Vercauteren pers. med.). Daarnaast stond in dit oorspronkelijke bos 
vermoedelijk vooral Els, Es, Eik, en mogelijk ook Grauwe abeel.  

2.9.1.3 Ferrariskaart 

Voor een kartografisch bewijs van bos in de Heirnisse is het wachten op de Ferrariskaart, die voor dit 
gebied omstreeks 1770 werd opgesteld. Ter hoogte van de Heirnisse vertoont deze militaire kaart een 
relatief grote geografische vervorming (figuur 2.16). Deze onnauwkeurigheid is vermoedelijk het 
gevolg van een gebrek aan referentiepunten in deze afgelegen streek. Toch kunnen op basis van de 
Ferrariskaart enkele belangrijke vaststellingen worden gedaan op de schaal van het bosreservaat. 
Ten opzichte van het Landboek uit 1670 is de perceelsstructuur duidelijk gewijzigd. De beboste zones 
bevinden zich, enerzijds, voornamelijk tussen de Suikermeersdreef en de Strontbosdreef en 
anderzijds, ten oosten van de Weimanstraat. Het betreft de bestanden 7, 11 (kernvlakte), 12, 13, 14, 
15, 21 en 22. Ten zuiden van de huidige Strontbosdreef bevindt zich een lappendeken van akker, bos 
(bestanden 16 en 17) en grasland. De Suikermeersdreef valt op door de aanwezigheid van een 
dubbele rij bomen. Van de Linie op de Fricx-kaart (Figuur 2.15) valt geen spoor meer te bekennen. 
De Mémoires bij de Ferrariskaarten (Anonymus 1965) geven een algemeen beeld van de situatie 
anno 1770 van de bossen op het kaartblad Stekene (Q2 = 56), waarop het bosreservaat zich bevindt. 
Deze omschrijving wijst op een beheer als opperhoutrijk middelhout met Eik en zachte houtsoorten 
als Wilg, Berk en Abeel (bois blanc). Van laatstgenoemde zijn in de omgeving van de Heirnisse 
verschillende toponiemen terug te vinden : Abeelbosch (Fondatie, A. Verstraeten pers. med.), Witten 
Bosch (Vette Meers, Baeté 1994), Abeelacker (Besluit van de Abdij van Boudelo, Kaartboek 1670). 
Het einde van de zin geeft echter aan dat de bossen op dit kaartblad zich vooral op de drogere, 
zandige gronden situeerden. Dit is duidelijk in overeenstemming met de analyse van pacht- en 
landboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw (Beaurain 2000). Ten tijde van de Ferraris (ca. 
1770) bezat een belangrijk deel van de Heirnisse het aspect van een jong (twintigjarig ?) bos. Met de 
Mémoires moet wel omzichtig worden omgesprongen. De beschrijvingen bezitten vaak een herhalend 
en daardoor (soms te) veralgemenend karakter (‘copy and paste’ avant la lettre). 

2.9.1.4 Landgebruik in het begin en midden van de 19de eeuw 

Het zogenaamde Primitief Kadaster geeft perceelsgewijze informatie over het landgebruik omstreeks 
1830 (figuur 2.16). In het geval van de gemeente Sinaai is deze bron terug te vinden in het archief 
van het Provinciaal Kadaster te Gent. Volgens deze bron is het bos (gele zone) verder uitgebreid. 
Nieuw beboste gedeelten betreffen de bestanden 19, 8, 9, 10  en delen van de bestanden 4 en 6. 
Ook een stukje aan de overkant van de Stekense Vaart (deel bestand 2) verkeert reeds in beboste 
toestand. Het zogenaamde register 208 van het Primitief Kadaster (situatie ca. 1834) geeft 
perceelsgewijze informatie over zowel landgebruik (zie 4.3.3.3), beheervorm als kadastrale 
opbrengst. De meeste percelen van het bosreservaat worden gekarakteriseerd als hakhout (KB = 
kapbosch, vertaald als: bois taillis) van de beste kwaliteit (i.c. klasse 1, belastbaar inkomen: 48 
frank/ha) . De graslandpercelen langs de Stekense Vaart (bestanden 5 en 6) - traditioneel aangeduid 
als de Suikermeersen – betreffen minder waardevol hooiland (vertaald als: prés). Op basis van het 
belastbaar inkomen was bos hier dus de economisch meest verantwoorde keuze. 
Op basis van dit Primitief Kadaster werd rond 1850 voor elke gemeente een Gereduceerd Kadaster 
op schaal 1:20.000 getekend (figuur 2.16). Wat het landgebruik betreft, werd laatstgenoemde kaart 
soms gedeeltelijk geactualiseerd ten opzichte van de toestand in 1830. Uit eigen onderzoek is 
evenwel gebleken dat in het geval van de Heirnisse in deze periode slechts minieme veranderingen 
hebben plaatsgevonden. Op de kaart zijn de huidige percellering en het drevenpatroon goed 
herkenbaar. De Vandermaelenkaart – die omstreeks dezelfde periode, vermoedelijk iets vroeger - 
werd opgemaakt, geeft een gelijkaardig beeld.  Landgebruik volgens de 19de eeuwse topografische 
kaarten 
Volgens de eerste topografische kaart (Depôt de la Guerre, figuur 2.16), hebben tussen 1845 en 1870 
belangrijke ontbossingen plaatsgevonden. De ontboste bestanden in het bosreservaat betreffen: 11 
(kernvlakte), 12, 13, 14, 15 (heel het gebied tussen de Liniedreef en de Strontbosdreef) en een deel 
van 6. Vermoedelijke werden deze relatief goed gedraineerde gronden in akker omgezet 
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De situatie in 1893 is blijkbaar nog dramatischer voor het bos in de Heirnisse. Nu verkeren ook de 
bestanden 9, 16, 17, 19 en een deel van 8 in onbeboste toestand. Nieuw is het voorkomen van 
rijshoutpercelen in (delen van) de bestanden 1, 2, 4, 5, 1, 14, 15 en 19 (aangeduid met puntjes). 
Betreft het hier louter jonge bestanden, dan wel percelen waar wissencultuur (kweek van wilgentenen 
voor de mandenvlechterij) werd bedreven? De bestanden 4b, 5 en een deel van 6 worden aangeduid 
als grasland. De andere onbeboste percelen betreffen in principe akkers. Voor het eerst worden ook 
de rabatten weergegeven. De begreppelde zones bevinden zich allen ten noorden van de Liniedreef. 

2.9.1.5 Bebossing op het einde van de 19de eeuw en in de 20ste eeuw  

Volgens de kaart van 1910 (figuur 2.16) is het aandeel ‘rijshout’ nog verder toegenomen in 
vergelijking met de kaart van 1893. De bestanden 8, 9 , 10, 11, 12 , 13, 14, 15 en het grootste deel 
van 19 verkeren nu terug volledig in beboste toestand. De situatie in 1938 is zeer vergelijkbaar met 
deze in 1910. Er is echter geen sprake meer van rijshout. Vermoedelijk vormt dit een aanwijzing voor 
de realisatie van talrijke jonge aanplantingen tussen 1893 en 1910 (inclusief het eikenhooghout in 
bestand 12). Omstreeks 1968 verkeert bijna het gehele huidige bosreservaat in beboste toestand 
(figuur 2.16). De graslanden in de bestanden 4b, 5 en 6 (Suikermeersen) en de akkers ten zuiden van 
de Strontbosdreef (bestanden 16, 17 en een deel van 19) zijn vervangen door bos. Wellicht is deze 
bosuitbreiding geheel toe te schrijven aan beplantingen met populieren en dennen. 
De kaart uit 2001 (figuur 2.16) laat een gevarieerd bosbeeld zien met struikgewas, loofhout met 
ondergroei en een ruderale vegetatie met kreupelhout. Het struikgewas slaat in feite op hakhout, waar 
al dan niet populieren zijn ontworteld of afgebroken door de windhoos in 1986. De stukken die werden 
aangeduid als populierenaanplant, onderscheiden zich door de afwezigheid of beperkte aanwezigheid 
van een struik- of hakhoutlaag. Ruderale vegetaties met kreupelhout situeren zich voornamelijk langs 
de Stekense Vaart (b.v. bestanden 1, 2, 5 en 6) en de Moervaart (bestand 3). Deze eenheid indiceert 
een halfopen bodembedekking met struiken. Geheel open vegetaties zijn terug te vinden in de 
kleinere bestanden 4b, 9a en 10b. De twee naaldhoutpercelen zijn nog steeds ongewijzigd ten 
opzichte van de kaart uit 1968. Op basis van topografische kaarten zouden tussen 1893 en 1910 dus 
veel aanplantingen zijn gebeurd, vooral ten zuiden van de Liniedreef. Ook de aanleg van het 
eikenhooghout in bestand 12 dateert wellicht uit deze periode. Een foto van Massart uit 1907 beeldt 
opgaande eiken (overstaanders) en jong hakhout af in de Heirnisse, vermoedelijk ter hoogte van de 
bestanden 4 en 7.  
Na de Tweede wereldoorlog werden deze eiken ‘vervangen’ door canadapopulieren. In de bestanden 
13 en 16 werd ook dennenhooghout aangelegd. Vanaf 1940 werden in elk geval geen andere 
boomsoorten dan populieren en dennen meer aangeplant (E. Van Vlierberghe pers. med. 1993). Het 
is onduidelijk of het rijshout op de topografische kaarten uit 1893 en 1911 enkel jong hakhout of 
tevens ten dele grienden betreft. Een afbeelding van dit rijshout in bestand 11 is vermoedelijk te zien 
op hogergenoemde foto van Massart uit 1907. Een iepenbosje tegen de Moervaart, ter hoogte van de 
bestanden 4 en 7, was volgens O. Maes (pers. med.) nog tot aan het begin van de twintigste eeuw 
met wilgen bezet. Er bestond in elk geval een belangrijke afzetmarkt voor jonge wilgentenen als 
vlechtmateriaal en als dijkverstevigingen. De buigzame iepenspillen werden dan weer gebruikt voor 
het vervaardigen van wandelstokken. Maar veruit de belangrijkste bestemming van het hakhout betrof 
natuurlijk brandhout, zowel voor de verwarming van huizen als voor het stoken van broodovens (zie 
hoger). De vraag naar hakhout nam echter sterk af vanaf de jaren 1950. De oliecrisis van 1973 
zorgde evenwel voor een opmerkelijke heropflakkering in de jaren 1970.  
Het hakhoutbeheer gebeurde wellicht niet op een regelmatige basis. Het was ondergeschikt aan de 
jacht (zie hieronder) en mocht de jagers zeker niet hinderen. Voldoende uitgegroeid hakhout werd op 
aanwijzen van de jachtopziener per singel te koop aangeboden. De kopers stonden zelf in voor het 
leggen van loopbruggetjes over de greppels, het grondig kappen van alle bruikbare hout en het 
afvoeren met kruiwagens. In de jaren 1970 werd omwille van de bereikbaarheid vooral gekapt in de 
bestanden langs de Weimanstraat en de Molenaarsdreef (M. Vercauteren pers. med.). In de jaren 
tachtig doofde deze beheervorm bijna volledig uit. Toch werden in 1991 nog enkele (kaal)kappingen 
uitgevoerd in bestanden 15 en 22. Vermoedelijk in datzelfde jaar, werd een 15 tot 20 m brede strook 
langs de Weimanstraat ontbost voor de aanleg van een waterleiding (5-6 m diep, ter hoogte van 
bestanden 10a en 15) . 
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Ferrariskaart +/- 1770 (uitgave Gemeentekrediet 1965; 
copyright NGI) 

Gereduceerde kadasterkaart: landmeting ca. 1825, 
actualisatie landgebruik ca. 1850); geel = bos, blauwgroen = 
grasland, wit = akker  (copyright NGI) 

  

Vandermaelenkaart (ca. 1850) Topografische kaart kaart Depôt de la Guerre (1870); 
copyright NGI 

 
Topografische kaart Institut Cartographique militaire (1893) ; 
copyright NGI 

Topografische kaart Institut Cartographique militaire (1910) ; 
copyright NGI 

 
 

Figuur 2.16: Evolutie van het landgebruik sinds het einde van de 18de eeuw in bosreservaat De Heirnisse, zoals weergegeven 
op historische kaarten. De perimeter van het bosreservaat is groen omlijnd. 

Figure 2.16: Changes in land-use since the 18th century in the forest reserve De Heirnisse, as represented by historical maps. 
The green perimeter indicates the forest reserve perimeter  

 



 26

 
Topografische kaart Institut Cartographique militaire (1938) ; 
copyright NGI 

Topografische kaart Nationaal Geografisch Instituut (1968); 
copyright NGI 

  

Topografische kaart Nationaal Geografisch Instituut (2001); copyright NGI 

 

 

 

 

Figuur 2.16 (vervolg): Evolutie van het landgebruik sinds het einde van de 18de eeuw in bosreservaat De Heirnisse, zoals 
weergegeven op historische kaarten. De perimeter van het bosreservaat is groen omlijnd. 

Figure 2.16 (continued): Changes in land-use since the 18th century in the forest reserve De Heirnisse, as represented by 
historical maps. The green perimeter indicates the forest reserve perimeter 

 

2.9.1.6 De rol van jacht in De Heirnisse 

Tijdens het eigendomschap van de adellijke familie Le Mesre-de Pas (1874-1992), werd de Heirnisse 
als jachtgebied verpacht (b.v. aan Baron Bracht in de jaren 1960-1980, A. Verstraeten pers. med.). 
Volgens mondelinge bronnen  werd voornamelijk gejaagd op hazen, houtsnippen en fazanten (O. 
Maes pers. med., E. Van Vlierberghe pers. med., M. Vercauteren pers. med.). In de jaren 1970 werd 
langs de Moervaart zelfs een twee meter hoge afsluiting opgericht om de – al dan niet gevlerkte - 
fazanten zoveel mogelijk ‘binnen’ te houden (M. Vercauteren pers. med.). Ten westen van de 
Weimanstraat verliep het jachtrecht in 1993. In de bestanden 21 en 22 verliep de jachtpacht op 21 
december 2003. 
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2.10 Beheer door Afdeling Bos en Groen (sinds april 2006: 
Agentschap voor natuur en Bos) 

Tussen de aankoop van de Heirnisse in 1991 en de aanstelling van boswachter M. Vercauteren voor 
dit gebied in 1994, werden er geen werken uitgevoerd. In het gemonitorde deel van het bosreservaat 
bleef het beheer beperkt. De enige reguliere kapping werd uitgevoerd in 2000. Het betrof een sterke 
dunning van een bestand met Zwarte den (bestand 16; buiten het gemonitorde deel).  
Tot 2002 werd een beheer uitgevoerd om de paden open te houden, ook in het integrale deel van het 
reservaat. De Suikermeersdreef werd jaarlijks gemaaid tussen 1995 en 2002. Omstreeks 2000 
werden hier ook de houtkanten afgezet . Dit 'openmaken' gebeurde tevens langs de Binnendeef, de 
Strontbosdreef, de Molenaarsdreef en het deel van de Liniedreef (= Heirnisdreef) tegen we 
Weimanstraat. De Binnendreef werd - in tegenstelling tot het beheerplan - nog gemaaid in 2002 (A. 
Verstraeten pers. med.). Verder werd enkel de Molenaarsdreef - een dreef met recht van doorgang 
voor enkele landbouwers – nog verder gemaaid na 2002 (M. Vercauteren pers. med.). 
In de bestanden 1 en 5 werden in 2003 respectievelijk zes en een vijftien-tal populieren geringd. Dit 
beheer werd ook toegepast op 47 populieren, vooral langs de Suikermeersdreef. 
Het beheerplan (Van der Aa & Lettens 2002) voorzag als inleidend beheer een bestrijding van 
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers in het gehele bosreservaat. Dit exotenbeheer werd 
opgestart in juli 2003, met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in bestand 12. Het gros van de 
werken werd evenwel uitgevoerd in de tweede helft van augustus 2004, na de dendrometrische 
inventarisatie voor het monitoringproject. Het zwaartepunt van de bestrijding lag in de bestanden 12 
en 14 (niet toevallig de meest zandige bestanden volgens de Bodemkaart)  en in mindere mate ook in 
8, 13 en 19. De meeste van deze bestanden werden vermoedelijk aangelegd rond 1900. 
Voorafgaand aan het startbeheer werd vastgesteld dat de zwaardere exemplaren van vogelkers in 
bestand 14 frequent windval vertoonden. 
Waar in bestand 12 vooral vogelkers werd bestreden met de hak- en spuitmethode (staminkepingen 
inspuiten met glyfosaat), werd in bestand 14 enkel geveld en gewerkt met stobbe-behandeling, wat 
resulteerde in een kaalslag met een oppervlakte tussen 2 en 2,5 ha. Alhoewel het volgens het 
beheerplan de bedoeling was om de zwaardere Amerikaanse eiken (diameter > 30 cm) te ringen, 
werden in werkelijkheid vrijwel alle bestreden bomen – zowel Amerikaanse eiken als vogelkersen - 
geveld en ingestreken met glyfosaat. Op bepaalde plaatsen werden per vergissing ook enkele 
zomereiken en berken geveld. Na de bestrijding werden door het bosreservatenteam nog vele 
levende zaailingen van vogelkers – en in mindere mate ook van Amerikaanse eik - waargenomen. 
In verband met het exotenbeheer (bestanden 8, 12, 13, 14 en 19) is een nazorg (verwijdering van 
eventuele verjonging) voorzien tot in 2008. Met uitzondering van deze nazorg zal in het integraal 
bosreservaat geen enkele directe ingreep meer worden uitgevoerd. Dit impliceert dat de bestaande 
dreven in  deze zone verder zullen dichtgroeien. Wat het extern beheer betreft, zal door middel van 
een stuw (ter hoogte van bestand 10b) worden geprobeerd om de waterstand in de Heirnisse 
‘voldoende’ hoog te houden. De evolutie van de grondwaterstand zal gemonitord worden met behulp 
van  twee peilbuizen in de omgeving van het bosreservaat. 

2.11 Beschrijving van de actuele bosbestanden 

Dit hoofdstuk bundelt de beschikbare bosbouwkundige informatie over de bosbestanden. Verder in dit 
rapport worden de resultaten van deze inventarissen geconfronteerd met de eigen bevindingen. 

2.11.1 Boskartering van het Vlaamse Gewest 

Dit betreft een algemene kartering van de bossamenstelling in het Vlaamse Gewest, gebaseerd op 
een interpretatie van luchtfoto's ('luchtfoto-stereoparen', uitgevoerd tussen 1987 en 1990) en 
geactualiseerd met veldgegevens uit 1997-1999, verzameld door afdeling Bos en Groen. Het grootste 
deel van het bosreservaat werd gekarteerd als jong en middeloud gemengd loofhout (figuur 2.17). 
Belangrijke delen staan aangeduid als ‘te bebossen’. De twee naaldhoutpercelen werden gekarteerd 
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als middeloude Zwarte den. De oude bestanden (> 60 jaar) betreffen plaatsen met veel opgaande 
populieren die de windhoos van 1986 hebben overleefd. Centraal bevindt zich een oud eikenbestand. 
 
 

Figuur 2.17: Boskartering van het Vlaamse Gewest; rode perimeter = integraal reservaat; blauwe perimeter = kernvlakte; 
uitleg: zie tekst 

Figure 2.17: Flemish Forest Map; red perimeter = strict reserve; the reserve mainly consists of young and middle-aged, mixed  
broadleaved stands; important parts (pink zones)  are indicated as ‘to be forested’ (‘te bebossen’); two small stands consist of 
middle aged Pinus nigra (‘Zwarte den’); the old stands (> 60 year) consist of high wood of Populus x canadensis  (that survived 
the 1986 tornado) 

 

2.11.2 Inventarisatie in het kader van het beheerplan 

In het kader van het beheerplan, uitgewerkt door Dienstencentrum voor Bosbouw, werd het 
bosreservaat opgedeeld in 24 bestanden. Om aan te sluiten bij de monitoring gebeurden de metingen 
volgens een raster, in steekproefcirkels van 1000 m². Volgende gegevens werden verzameld: 

- Soortenlijst vaatplanten (met schatting abundantie) 
- Aantal struiken en zaailingen 
- Diameter, stamtal en grondvlak van de bomen (diameter > 8 cm) 
- Stamtal en grondvlak van het dode hout 

Voor het hele bosreservaat werd een grondvlak-, stamtal- en diameterverdeling berekend. De 
diameterverdeling, met de aandelen van de belangrijkste soorten, wordt weergegeven door figuur 
2.18. Figuur 2.19 geeft de aandelen van de soorten in het totale stamtal en grondvlak.  
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Figuur 2.18: Diameterverdeling (cm) van boomsoorten in bosreservaat De Heirnisse, met een onderscheid tussen kleine 
bomen (DBH < 24 cm) en grotere individuen. De gegevens werden verzameld door Van der Aa & Lettens (2002). Legende: zie 
figuur 2.19. 

Figure 2.18: Diameter distribution of tree species in the forest reserve De Heirnisse (Van der Aa & Lettens 2002) 

 
Stamtal Grondvlak 

  

Zwarte els Zachte berk Ruwe berk

Zomereik Gewone esdoorn Gewone es

Hazelaar Amerikaanse vogelkers Boswilg

Grauwe abeel Corsicaanse den Schietwilg

populier Gewone iep Vlier

Amerikaanse eik Grauwe els Overige
 

Figuur 2.19: Boomsoortenverdeling naar stamtal (links) en grondvlak (rechts) in bosreservaat De Heirnisse, naar Van der 
Aa & Lettens 2002. 

Figure 2.19: Tree species composition (stem number: left and basal area: right) in the forest reserve (Van der Aa & 
Lettens 2002) 
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Naar stamtal – en in iets mindere mate ook naar grondvlak – zijn de bosbestanden in de Heirnisse 
zeer gevarieerd (figuur 2.19). De dominante soort voor beide parameters lijkt evenwel Zwarte els (ca. 
25 % van het stamtal en ca. 33 % van het grondvlak). Vermoedelijk omvatten deze cijfers ook een 
belangrijk aandeel Witte els, die volgens Van der Aa & Lettens (2002) is slechts 0,34% van het 
stamtal en 0,20% van het grondvlak zou innemen. Beide berken – ook niet altijd makkelijk uit elkaar 
te houden – halen samen meer ca. 28 % van het stamtal en 15 % van het grondvlak. 

Populier haalt slechts 1,5 % van het stamtal, maar wel bijna 15 % van het grondvlak. De hogere 
diameterklassen (> 40 cm) worden dan ook duidelijk (nog steeds) gedomineerd door deze boomsoort 
(figuur 2.17). Andere boomsoorten met een hoog aandeel in stamtal (N) en grondvlak (G)  betreffen: 
Zomereik (N: 9 %; G: 8 %), Gewone esdoorn (N: 8%; G: 5 %) en Gewone es (N: 7 %; G: 5 %). 
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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. 2005a). De krachtlijnen van de monitoring en de specificaties voor het 
bosreservaat de Heirnisse 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. 
In de Heirnisse werd slechts een deel van het bosreservaat voor de monitoring geselecteerd, met een 
oppervlakte van 46 ha. Gerichte reservaatsdelen of onvoldoende gebufferde integrale bestanden 
werden hierbij niet weerhouden. Het gemonitorde deel situeert zich tussen de Stekense vaart, de 
Moervaart, de Stronbosdreef en de Weimanstraat (figuur 3.2). De Heirnisse was in de eerste plaats 
geselecteerd voor de monitoring van bossen op alluviale, neutrale tot kalkrijke bodem en deze 
standplaats is voornamelijk in het centrale deel aanwezig. Van de bestanden 4-15 zijn de integrale 
delen in de monitoring opgenomen, maar in de bufferzones werden geen steekproefcirkels uitgezet 
(vergelijk figuren 2.3 en 3.2). Bestanden 16-23 ten zuiden van de Strontbosdreef werden niet 
onderzocht: ze liggen immers in een zandiger en zuurder deel, buiten de eigenlijke Moervaartvallei en 
ze zijn meer versnipperd dan het compacte centrale gedeelte, waarvan ze gescheiden zijn door een 
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pad dat in gebruik blijft. Bestanden 1 en 2 liggen geïsoleerd ten noorden van de Stekense vaart en 
werden om deze reden niet gemonitord. 
De layout van de proefopzet in De Heirnisse, wordt weergegeven in figuur 3.2. Het standaardgrid 
werd uitgezet volgens het padenpatroon, dus niet volgens een N-Z oriëntatie en de Liniedreef werd 
als basis genomen voor de oriëntatie ervan. Dit resulteerde in 68 steekproefcirkels, de twee cirkels in 
de kernvlakte inbegrepen (figuur 3.2). Enkele keuzes die werden gemaakt met betrekking tot de 
ligging van de steekproefcirkels en de kernvlakte, worden besproken in hoofdstuk 3.4. 
 

 
Figuur 3.2: Ligging van de 68 cirkelplots, met aanduiding van de nummering, en de kernvlakte in bosreservaat Heirnisse. 

Figure 3.2: position of the 68 circular plots, labeled with their numbers, and the core area in forest reserve Heirnisse. 

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: 
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- 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, dat reeds verschenen is 
2004 (Baeté et al. 2004): 
Een deel van deze gegevens bestaat uit kaarten (historische kaarten, BWK, boskartering, orthofoto’s, 
bodemkaart, geologische kaart…) die - indien nodig - worden gedigitaliseerd en gegeorefereerd zodat 
ze in een GIS-omgeving vergeleken kunnen worden.  
Op basis van deze kaarten en het bronnenonderzoek wordt de beste layout voor het grid gekozen en 
in een GIS gegenereerd. Op het terrein wordt nagekeken op welke plaats de kernvlakte, die aan het 
grid verankerd is, kan worden uitgezet. Criteria voor de keuze van de kernvlakte zijn de homogeniteit 
van het terrein en de representativiteit ervan voor het gehele bosreservaat. De rasterpunten en de 
kernvlakte worden permanent gemarkeerd.  
De bodemkundige informatie die verzameld werd bij het bronnenonderzoek, wordt verder aangevuld 
met eigen staalnames en profielbeschrijvingen en vervolgens verwerkt tot een bodemrapport. Op de 
centrale punten van de steekproefcirkels en volgens een vast patroon in de kernvlakte wordt de 
minerale topbodem verzameld en geanalyseerd. Op een selectie van rasterpunten, die de variatie in 
het bosreservaat goed weergeeft, wordt eveneens de profielopbouw van de bodem bestudeerd. 
 

3.4 Opvolgingsprogramma 

3.4.1 Steekproefcirkels 

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). Een aantal cirkels in bestanden 4 en 11 werd 
verschoven om te vermijden dat ze respectievelijk in de bufferzone of in een niet-homogeen deel 
(brede gracht) terecht kwamen. 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). In de Heirnisse werd met de 86 steekproefcirkels op een totale 
oppervlakte van 46 ha te monitoren integraal reservaat, een aandeel van 19% gehaald. 
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 en hoogte 
worden 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. 
Van dood hout wordt het afbraakstadium bepaald, volgens een 6-delige schaal (tabel 3.2). 
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Figuur 3.3: Schematische voorstelling van de layout van de monitoring met steekproefcirkels en een kernvlakte. 

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

 
Tabel 3.2: Omschrijving van de 6 verteringsklassen van dood hout 

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

Stadium Omschrijving 

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

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

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

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

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

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

OPMERKING: Bij bepaalde soorten (lijsterbes, berk, boskers, ...) verloopt de afbraak van de schors trager dan van het hout, 
zodat het het hout mogelijk al bijna volledig verteerd is, terwijl de schors nog quasi intact is. Voor deze soorten is vooral het 
hout diagnostisch, niet de schors. 

 
Voor de opname van de vegetatie worden op de geselecteerde rasterpunten ook vierkante (16 m x 16 
m) proefvlakken uitgezet. De gelaagdheid van de vegetatie wordt beoordeeld en per soort wordt de 
bedekking geschat met de gecombineerde schaal van Londo (1984). 
Op de centrale punten worden fish-eye foto’s genomen, om de overscherming te beoordelen. 
Georiënteerde foto’s, 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).  
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3.4.2 Kernvlakte 

De kernvlakte bezit een standaard-oppervlakte van 9800 m² of 0,98 ha, met als standaard afmetingen 
70 m x 140 m. De breedte van de kernvlakte bedraagt tenminste éénmaal de boomhoogte, in alle 
richtingen vanuit het centrum gemeten. De kernvlakte is ruimtelijk gelinkt aan het grid (zie figuur 3.3), 
maar de positie van de kernvlakte in het integrale bosreservaat kan vrij worden gekozen. Meestal 
wordt de kernvlakte uitgezet in een deel van het reservaat dat representatief en homogeen is. In een 
enkel geval wordt de kernvlakte uitgezet op een grens tussen voormalige bestanden of op een 
gradiëntsituatie. Dit is enkel het geval indien deze keuze door een duidelijke onderzoekshypothese 
wordt geschraagd. 
In bosreservaat de Heirnisse werd gekozen voor een homogene kernvlakte in een vochtig deel van 
het bosreservaat. Op basis van een kaartstudie ging de voorkeur uit naar het westelijke deel van 
bestand 7, maar op het ogenblik van de tereinverkenning stond dit deel van het bosreservaat volledig 
onder water en werd gekozen voor een kernvlakte in bestand 11, aan de andere kant van de 
Liniedreef. Achteraf bleek dat dit niet de beste keuze was: de hoge waterstand was uitzonderlijk en de 
geselecteerde zone in bestand 11 is bodemkundig niet homogeen (zie hoofdstuk 4). Om eventueel 
toekomstige verschuivingen in de vegetatiezonering van de Heirnisse te onderzoeken, is deze locatie 
echter wél geschikt. 
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 
3.4). 
Bomen, struiken en dood-houtfragmenten met een diameter van 5 cm of meer worden op soort 
gebracht, gepositioneerd en hun diameter en hoogte worden opgemeten. 
Kroonparameters worden niet opgemeten, in tegenstelling tot het Nederlandse 
onderzoeksprogramma, maar dit wordt ten dele opgevangen door een groot aantal fish-eye foto’s die 
in de kernvlakte op een systematische wijze worden genomen, alternerend op een 10 m x 10 m grid. 
De nummering van dit grid in bosreservaat de Heirnisse wordt weergegeven in figuur 3.4. 
In de 98 proefvlakken van dit 10 m x 10 m raster wordt de vegetatie gekarteerd. De bedekking van de 
soorten en van de vegetatielagen wordt geschat volgens de gecombineerde schaal van Londo 
(1984). 
In het centrale bandtransect van 100 m x 10 m wordt daarenboven de mycoflora gemonitord. De 
resultaten hiervan verschijnen in een afzonderlijk rapport. 

3.4.3 Waarnemingen in het gehele reservaat 

Een aantal specifieke aspecten van de monitoring kunnen niet worden opgevangen met het 
voorgestelde steekproefschema, maar vereisen een gebiedsdekkende inventarisatie. Dit geldt voor 
de facieskartering die van de vegetatie wordt gemaakt, en voor de kartering van bijzondere en 
zeldzame elementen zoals: zwaar dood hout, zeer dikke bomen, zeldzame plantensoorten, 
archeologische sites e.d. Deze elementen zijn meestal dermate zeldzaam dat een steekproefsgewijze 
bemonstering vaak een onvoldoende volledig beeld geeft. De inventarisatie van bijzondere elementen 
volgt de methodiek van Govaere & Vandekerkhove (2005). 
Volgens deze methodiek is de ondergrens voor kartering van dood hout vastgelegd op 40 cm. Voor 
de zwaar gedimensioneerde levende bomen ligt de ondergrens voor registratie op 300 cm omtrek. 
De kartering in het bosreservaat De Heirnisse werd uitgevoerd in 2005. Dit was, in tegenstelling tot de 
opmetingen in de steekproefcirkels en de kernvlakte, na het startbeheer. Daarom werd eveneens de 
kapvlakte in bestand 14 opgemeten, die ontstaan is door kapping van de Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers. 
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 luchtfoto’s in dit rapport zijn 
gevlogen in maart 2002 (voor het startbeheer), werden gescand met een grondresolutie van ongeveer 
17 cm en omgezet naar beelden met een pixelgrootte van 25 cm. 
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Figuur 3.4: Het 10 m x 10 m raster en bijhorende nummering resulteert in 98 proefvlakken in de kernvlakte in bosreservaat De 
Heirnisse. 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 De Heirnisse, which results in 98 sample plots. 

 

Dataverzameling en dataverwerking  

3.4.4 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. 
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3.4.5 Dendrometrie 

3.4.5.1 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. 

3.4.5.2 Diameterbepalingen 

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

3.4.5.3 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 (3.3) worden de kenmerken van de berekende hoogtecurves voor bosreservaat 
De Heirnisse weergegeven. Sommige boomsoorten werden samengenomen, om aan een voldoende 
aantal individuen over de diameterklassen heen te komen. In het geval van De Heirnisse zijn 
volgende opties genomen: 

- Amerikaanse eiken werden samengenomen met inlandse eiken 

- Abelen, ratelpopulieren en smalbladige wilgen werden samengenomen 

- Witte en Zwarte elzen werden samengenomen 

- Ruwe en Zachte berken werden samengenomen 

- Corsikaanse den, Douglasspar en lorken werden samengenomen onder naaldhout. 

- Sporken, Gewone vlier, breedbladige wilgen, Hazelaar en meidoorn werden samengenomen 
(struiken) 

Enkele hoogtecurves worden weergegeven door figuur 3.5. Voor eiken bleek een 
tweedegraadsvergelijking betere resultaten te geven dan de Naslundcurve. Aanvankelijk werd 
gezocht naar een hoogtecurve die bruikbaar was voor cultuurpopulieren, abelen en smalbladige 
wilgen samen. Dit bleek echter geen goed resultaat te geven (figuur 3.5). Voor de cultuurpopulieren 
afzonderlijk, gaf een lineair verband het beste resultaat. Voor ratelpopulier, abeel en wilgen gaf een 
naslundcurve het beste resultaat.  
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Tabel 3.3: Kenmerken van de hoogtecurves voor de verschillende boomsoorten in De Heirnisse 

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

Soort Model N a b  c 
Abelen/ wilgen Naslund 72 0.8703 (13.5) 0.1954 (48.9) / /
Berken Naslund 50 0.8275 (14.3) 0.1976 (44.1) / /
Cors. den Naslund 24 0.6904 (3.0) 0.2055 (19.3) / /
Cultuurpopulier Lineair 100 10.1118 (9.7) 0.3698 (18.5) / /
Eiken 2degraads 62 5.1696 (5.5) 0.5259 (6.9) -0.0037 (-3.3)
Elzen Naslund 70 1.0646 (7.0) 0.2011 (18.3) / /
Es Naslund 35 0.6102 (5.4) 0.2193 (24.2) / /
Esdoorn Naslund 42 0.9799 (11.1) 0.2066 (28.4) / /
Struiken Naslund 56 1.1541 (5.12) 0.2244 (13.28) / /

 

Naslundcurve: HTOP ~ 1.3 + DBH^2 * (a + b * DBH)^-2 

Algemene tweedegraadsvergelijking: HTOP ~ a + b*DBH + c * DBH^2 

Lineair verband: HTOP ~ a + b*DBH 
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Figuur 3.5: Hoogtecurves van eiken, populieren, wilgen en abelen in bosreservaat De Heirnisse  

Figuur 3.5: Height diagrams of oaks, poplar cultivars, white and gray poplars and willows of the Salix alba group. 
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3.4.5.4 Cubering van het levende en dode volume 

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

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

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

 
De tarieven met twee ingangen  
Voor de berekening van het stamvolume wordt gebruik gemaakt van de cuberingsmodule van het 
programma IVANHOE. Dit programma werd ontwikkeld door AMINAL, afdeling Bos en Groen, en 
wordt gebruikt voor de volumeberekeningen bij houtverkopen in de domeinbossen.  
Deze module maakt voor de meeste boomsoorten gebruik van de tarieven voor de berekening van 
het stamvolume van Dagnelie et al. (1985). Tabel 3.4 geeft de formule en de coëfficiënten weer van 
cubering volgens Dagnelie et al. (1985). Deze tarieven werken met een aftopomtrek van 22 cm 
(aftopdiameter van 7 cm). Voor de cultuurpopulieren gebruikt deze module de tarieven van Dik (1990) 
en voor Corsikaanse den die van Berben (1983). 
Soorten die niet in één van deze tarieven vermeld worden, worden gecubeerd zoals een soort met 
een vergelijkbare groeivorm (tabel 3.5). Door dezelfde methodiek te gebruiken als algemeen gebruikt 
door de 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 3.6) en worden dezelfde keuzes gemaakt als in 
de IVANHOE-module, voor boomsoorten waarvoor geen formules voor het kroonvolume bestaan.  
 
Tabel 3.4: Tarieven met twee ingangen voor het stamvolume volgens Dagnelie et al. (1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 
1,3 m weer en H de hoogte van de individuele boom. 

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

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

Boomsoort Coëfficienten
 a b c d e f 
Berken -1,1392E-02 -1,0010E-04 2,8290E-05 -1,8695E-07 -5,9573E-04 3,0811E-06
Inl. eiken -2,2735E-03 1,2400E-04 1,2640E-05 -5,9455E-08 -1,6657E-03 3,7474E-06
Amerikaanse eik -2,1490E-02 9,5069E-04 -4,3068E-06 -7,0329E-08 -7,4299E-04 3,7969E-06
Douglasspar -1,9911E-02 5,9559E-04 1,2901E-05 -1,8587E-07 7,1591E-04 3,9892E-06
Fijnspar -1,0929E-02 1,3945E-03 -9,5965E-06 -2,5164E-07 -2,7922E-03 4,8985E-06
Gewone esdoorn 1,0343E-02 -1,4341E-03 3,4521E-05 -1,3053E-07 7,7115E-04 3,0231E-06
Gewone es -3,9083E-02 1,9935E-03 -1,6148E-05 -6,4188E-09 -9,8341E-04 3,8373E-06
Beuk -1,5572E-02 9,2314E-04 -7,1407E-06 -7,7179E-08 -1,3528E-03 -2,0411E-06
Lork -3,0880E-02 1,4885E-03 -4,9257E-06 -1,2313E-07 -1,1638E-03 4,1134E-06
Boskers -2,3110E-03 -3,7474E-04 1,5103E-05 -2,5175E-08 3,3282E-04 3,1943E-06
Olm -3,4716E-02 1,3586E-03 -1,3402E-05 -5,6980E-08 1,6516E-04 3,8818E-06
Grove den -3,9836E-02 1,5505E-03 -6,1835E-06 4,8022E-08 7,3997E-05 2,9607E-06
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Tabel 3.5: 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 table komen voor in de Heirnisse. 

Table 3.5: Relationship between the tree species code in the forest reserve dataset and the calculation methods of the tree 
volumes. The volume of species without a specific formula is calculated the same way as another species with a similar stem 
and crown shape. This table is used for all forest reserves and mentiones tree species which do not occur in forest reserve 
Heirnisse. 

SOORT CUBERING ZOALS SOORT CUBERING ZOALS
BEUK BEUK RUWE BERK BERK 
HAAGBEUK INL. EIK ZACHTE BERK BERK 
WALNOOT GEWONE ES RATELPOPULIER POPULIER 
AM. NOTELAAR  GEWONE ES POPULIER SPEC POPULIER 
ZOMEREIK INL. EIK Smalbl. WILG sp.  BERK 
WINTEREIK INL. EIK Breedbl. WILG sp. BERK 
AMERIKAANSE EIK AMERIKAANSE EIK WITTE ABEEL POPULIER 
MOERASEIK INL. EIK GRAUWE ABEEL POPULIER 
GEWONE ESDOORN GEWONE ESDOORN ZWARTE POPULIER POPULIER 
NOORDSE ESDOORN GEWONE ESDOORN BOSKERS BOSKERS 
VELDESDOORN GEWONE ESDOORN EUR. VOGELKERS BOSKERS 
TAMME KASTANJE BEUK AM. VOGELKERS BOSKERS 
PAARDEKASTANJE GEWONE ES HULST GEWONE ES 
GEWONE ES GEWONE ES 1STIJLIGE GEWONE ES 
BERGIEP IEP 2STIJLIGE GEWONE ES 
VELDIEP IEP GELE KORNOELJE GEWONE ES 
WINTERLINDE AMERIKAANSE EIK RODE KORNOELJE GEWONE ES 
ZOMERLINDE AMERIKAANSE EIK SLEEDOORN GEWONE ES 
LIJSTERBES AMERIKAANSE EIK GROVE DEN GROVE DEN 
VLIER GEWONE ES EUROPESE LORK LORK 
SPORK GEWONE ES JAPANSE LORK LORK 
MISPEL GEWONE ES FIJNSPAR FIJNSPAR 
WILDE APPEL GEWONE ES CORSICAANSE DEN CORSICAANSE DEN 
ZWARTE ELS BERK DOUGLAS DOUGLAS 
WITTE ELS BERK ONBEKEND INL. EIK 
HAZELAAR GEWONE ES   

 
 
Tabel 3.6: Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al. (1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 
m weer. 

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

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

Boomsoort Coëfficienten
 a b c d
Berken -2,4892E-01 8,6317E-03 -9,8007E-05 4,0531E-07
Inl. Eiken 7,6071E-02 -2,2424E-03 1,2236E-05 1,1797E-07
Amerikaanse eik 2,0549E-01 -5,7510E-03 3,9377E-05 7,3612E-08
Douglasspar 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Fijnspar 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00
Gewone esdoorn -1,1209E-01 4,9981E-03 -7,4575E-05 4,1686E-07
Gewone es -4,4839E-02 2,3434E-03 -4,1648E-05 3,2579E-07
Beuk 8,1516E-02 -1,7371E-03 -2,3467E-06 2,1432E-07
Lork 2,1632E-01 -4,1672E-03 2,0581E-05 0,0000E+00
Boskers -1,7506E-02 9,3138E-04 -1,9660E-05 1,7556E-07
Olm 1,2953E-01 -4,9679E-03 5,0852E-05 -4,2375E-08
Grove den -3,7102E-02 1,6963E-03 -2,2619E-05 1,0359E-07
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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 3.6): 
- 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 3.6: Formule van een afgeknotte kegel, gebruikt om fragmenten te berekenen, waarbij R = DBASIS/2; r = DTOP/2 en h 
= L 

Figure 3.6: 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. 2005a). 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. Hierbij wordt verondersteld dat stam, kroon 
en fragment een verloop kennen als van een afgeknotte kegel. 

3.4.5.5 Berekening van het levende en dode grondvlak 

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

3.4.5.6 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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3.4.5.7 Synthese van de dendrometrische gegevens 

Per boom of fragment wordt een volume en grondvlak bepaald en wordt aangegeven of het gaat om 
een afzonderlijk individu dat voor het stamtal in rekening gebracht wordt. Deze gegevens worden 
gesynthetiseerd en omgerekend naar waarden per ha. Ze worden berekend voor: 
- elk rasterpunt 
- de kernvlakte 
- het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels) 
De diameterverdelingen worden berekend voor: 
- de kernvlakte 
- het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels) 
Zowel de dendrometrische kenmerken (stamtal, grondvlak en volume) als de diameterverdelingen 
worden berekend voor elke boomsoort afzonderlijk en voor alle soorten samen. 
De verdeling van het liggende en staande volume dood hout over de verschillende afbraakstadia 
wordt bekeken voor de kernvlakte en voor het gehele reservaat (op basis van de steekproefcirkels). 
De berekeningen voor het bosreservaat als geheel, kunnen een algemeen gemiddelde zijn van alle 
steekproefcirkels, of gestratificeerd gewogen indien in het bosreservaat ruimtelijk goed afgebakende 
zones herkenbaar zijn met een specifieke structuur en samenstelling (bij voorbeeld 
verjongingsgroepen). In dat geval worden de oppervlaktes van deze ruimtelijke eenheden gebruikt als 
wegingsfactor, om nauwkeurigere waardes te berekenen voor het bosreservaat in zijn geheel. In De 
Heirnisse werden beide benaderingswijzen uitgeprobeerd en met elkaar vergeleken. Voor de 
gestratificeerde aanpak werd gebruik gemaakt van de oppervlaktes van de bestanden, zonder de 
veiligheidszones. Volgende proefvlakken werden bij deze berekening weggelaten, omdat ze op de 
paden of op meerdere bestanden vielen: 275.40; 285.10; 285.20; 285.40; 285.60; 285.70; 305.50; 
305.60. 
  

3.4.6 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. 
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. 

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

De georiënteerde foto’s hebben een illustratieve betekenis en laten op termijn toe om de 
bosdynamiek te visualiseren. Enkele karakteristieke foto’s, genomen op de rasterpunten in de 
steekproefcirkels en in de kernvlakte, zijn weergegeven in bijlage 2. 
Fish-eye foto’s geven een extreem brede beeldhoek. Voor de monitoring in de bosreservaten wordt 
gebruik gemaakt van een (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 
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Erdas 8.4, om te komen tot een zwart/wit binair beeld. Hiertoe wordt een signature file aangemaakt 
op één of een aantal foto’s. Deze file is een ‘sleutel’ om de pixels van de digitale beelden toe te wijzen 
to het zwarte of witte gebied. Idealiter wordt voor elke fish-eye foto afzonderlijk een nieuwe signature 
file aangemaakt, in de praktijk wordt een set van foto’s met een gelijkaardige belichting in batch 
geclassificeerd. In een volgende stap worden de lichtkenmerken van de opnamepunten berekend met 
behulp van Hemiview 2.1. Meer details over de verwerking zijn te vinden in Vandooren & Vanderaa, 
in prep.). Met behulp van kriging kan een ‘lichtkaart’ gegenereerd worden op basis van de gegevens 
van de rasterpunten. Door de hoge densiteit van de opnames, is vooral de kernvlakte hiervoor 
geschikt. Deze lichtkaart kan worden vergeleken met de dendrometrische inventarisatie, en de 
karteringen van de vegetatie en de mycoflora. 
 

3.4.8 Waarnemingen over 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 > 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 > 40 cm) kan een belangrijke aanvulling betekenen, om 
de geëxtrapoleerde resultaten uit de steekproefcirkels aan te toetsen. 
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4 Resultaten voor de kernvlakte 

4.1 Stamvoetenkaarten 

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

- De bomen in de kernvlakte hebben overwegend geringe dimensies. Elzen, voornamelijk dan 
Witte elzen, zijn talrijk en zijn vaak meerstammig als gevolg van een voormalig 
hakhoutbeheer. De dikste bomen zijn cultuurpopulieren, die op een rij langsheen de 
Liniedreef staan, met een DBH van maximum 80 cm. 

- Zachte berken zijn eveneens talrijk, maar dan vooral langsheen de zuidoostelijke lange zijde 
van de kernvlakte. Dit is tevens de meest lichtrijke kant van de kernvlakte (zie lichtkaart figuur 
4.14). 

- Hazelaar is schaars in het centrum van de kernvlakte. Dit kan mogelijk verklaard worden door 
het feit dat de kernvlakte in recent bos gelegen is en dat deze traag koloniserende struiksoort 
zich vanuit de omgevende oudere bestanden moest vestigen (de soort werd niet aangeplant). 

- Gewone essen en wilgen zijn geconcentreerd in het westelijke deel van de kernvlakte. Dit kan 
verband houden met de gradiënt in kalkrijkdom die waargenomen werd (zie verder). 

- Zomereiken en Gewone esdoorns zijn schaars in de kernvlakte. 

- In de westelijke hoek van de kernvlakte staan enkele dikke stobben van geëxploiteerde 
cultuurpopulieren, met een DBH begrepen tussen 50-65 cm. Elders in de kernvlakte liggen 
minder dikke individuen, hoofdzakelijk volgens een ZW-NO oriëntatie (dominante 
windrichting). Deze liggende cultuurpopulieren verkeren voornamelijk in afbraakstadia 3 en 4. 

- Dood-houtfragmenten van andere soorten (hoofdzakelijk elzen) zijn weliswaar vrij frequent 
aanwezig, maar het gaat om afgestorven hakhouttelgen met geringe dimensies. 
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Figuur 4.1: Stamvoetenkaart van de kernvlakte. Stamvoeten van levende individuen zijn groen weergeven, van dode rood, met een specifiek symbool voor elke soort. Een kleurcode geeft het 
afbraakstadium van liggend dood hout weer. 

Figure 4.1: Map of the tree positions in the core area, with a specific symbol for each species (green: living, red: dead). Decay stages of lying dead wood are represented by specific colors. 
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Figuur 4.2: Stamvoetenkaart van de kernvlakte. Stamvoeten van levende individuen zijn groen weergeven, van dode rood. De grootte van 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 
De Heirnisse worden weergegeven in tabel 4.1. Totale stamtal, grondvlak en volume van de levende 
bomen bedragen respectievelijk 1703 per ha, 33.2 m2/ha en 269.4 m3/ha.  
 
Tabel 4.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de kernvlakte van bosreservaat De Heirnisse. 

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

Soort Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
POPULIER SPEC Populus cv. 24 7.4 110.3
WITTE ELS Alnus incana 1261 18.0 109.2
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 105 3.2 20.7
GEWONE ES Fraxinus excelsior 19 0.8 6.2
Smalbl. WILG Salix alba group 15 0.5 5.3
RUWE BERK Betula pendula 27 0.6 4.8
ZACHTE BERK Betula pubescens 95 0.8 4.7
ZOMEREIK Quercus robur 14 0.3 3.1
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 22 0.5 2.9
HAZELAAR Corylus avellana 104 1.0 1.5
Breedbl. WILG Salix caprea group 8 0.1 0.3
AM. VOGELKERS Prunus serotina 1 <0.1 0.2
AMERIKAANSE EIK Quercus rubra 1 <0.1 0.1
GRAUWE ABEEL Populus canescens 1 <0.1 0.1
RODE KORNOELJE Cornus sanguinea 2 <0.1 <0.1
VLIER Sambucus nigra 1 <0.1 <0.1
SPORK Frangula alnus 1 <0.1 <0.1
TOTAAL Total 1703 33.2 269.4

 
 
De aandelen van de soorten in het levende stamtal worden weergegeven door figuur 4.3. Iets meer 
dan 80 % van het stamtal komt voor rekening van elzen, in hoofdzaak Witte els (zie tabel 4.1). Ook 
berken en Hazelaars hebben een betekenisvol aandeel in het stamtal, van respectievelijk 7% en 6%. 
De overige soorten werden slechts sporadisch waargenomen in de kernvlakte en hebben een 
aandeel van minder dan 5% in het levende stamtal.  
De aandelen van de soorten in het levende grondvlak en het levende volume, worden eveneens 
weergegeven door diagrammen van figuur 4.3. De diagrammen van grondvlak en volume geven een 
ander beeld dan die van het stamtal. Elzen nemen ongeveer 2/3 in van het levende grondvlak, 
gevolgd door cultuurpopulieren met een aandeel van 22%. De aandelen van de overige soorten 
bedragen minder dan 5%. Naar levend volume, zijn elzen en cultuurpopulieren ongeveer even 
belangrijk, met aandelen van respectievelijk 48% en 41%. De aandelen van cultuurpopulieren in 
stamtal en in levend volume, wijken dus sterk uiteen. Dit betekent dat de schaarse individuen relatief 
grote dimensies hebben. Voor de andere soorten geldt het omgekeerde. De verschillen tussen de 
diagrammen van het grondvlak en van het levend volume kunnen gedeeltelijk verklaard worden door 
het feit dat de 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 het volume van dikke bomen globaal 
veel groter is dan dat van dunne. 



 49

 
Stamtal (1703 per ha) Grondvlak (33.2 m2/ha) Volume (269.4 m3/ha) 

   

POPULIER SPEC WITTE ELS ZWARTE ELS

GEWONE ES Smalbl. WILG RUWE BERK

ZACHTE BERK ZOMEREIK GEWONE ESDOORN

HAZELAAR OVERIGE ONBEKEND
 

 

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

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

Figuur 4.4: Overall DBH distribution of living trees in the core area of De Heirnisse (number of trees  per ha), subdivided into 
small trees and shrubs (DBH < 40 cm) and large trees (DBH of at least 40 cm). Color legend is explained in fig. 4.3. 
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Figuur 4.5: Diameterverdeling van de belangrijkste levende boomsoorten in de kernvlakte van De Heirnisse. 

Figuur 4.5: DBH distribution of individual species of living trees in the core area of De Heirnisse (number per ha) 
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De globale diameterverdeling en de diameterverdeling van de belangrijkste boomsoorten afzonderlijk, 
worden respectievelijk weergegeven door figuren 4.4 en 4.5. 
De globale diameterverdeling toont twee populaties: een groep individuen met kleine diameters 
(voormalige hakhout) en met een exponentieel dalend verloop, dat overwegend uit elzen bestaat, en 
een tweede groep (DBH 55-80 cm) die bestaat uit een rij cultuurpopulieren langsheen de Liniedreef 
aan de NW-kant van de kernvlakte. 
De mediaan van de cultuurpopulieren heeft een DBH tussen 60 en 65 cm (figuur 4.4). 
De overige soorten hebben zelden een DBH van meer dan 20 cm (figuur 4.5). Enkele Zomereiken en 
wilgen halen DBH-waarden begrepen tussen 25 en 40 cm. 
Hazelaar is vrij talrijk aanwezig in de kernvlakte, maar deze struiksoort vormt een ondergrondse stoof 
met talrijke telgen en kan geen grote DBH-waarden bereiken (figuur 4.5). 
 

4.3 Meerstammigheid 

Meerstammigheid van individuen is het meest uitgesproken bij Hazelaar - een struik waarbij dit een 
natuurlijke groeiwijze is - gevolgd door Gewone es, Gewone esdoorn en Zwarte els (figuur 4.6). Bij de 
laaste drie soorten is meerstammigheid allicht een gevolg van een hakhoutbeheer. 
Soorten die niet of nauwelijks meerstammig zijn in de kernvlakte, zijn: smalbladige wilgen, 
cultuurpopulieren, berken en Zomereik. Ook witte els vertoont slechts in geringe mate 
meerstammigheid, maar deze soort vormt vaak wortelopslag. 
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Figuur 4.6: Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de kernvlakte van de Heirnisse. 

Figure 4.6: Average number of shoots per individual for tree species in the core area of forest reserve De Heirnisse. 
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4.4 Dood hout 

De aantallen dode bomen, hun grondvlak en volume, verdeeld over de staande en liggende fracties, 
worden weergegeven door tabel 4.2. De aandelen van de verschillende soorten over het dode 
stamtal, grondvlak en volume worden weergegeven door figuur 4.7. De verschillen in aandelen tussen 
het dode grondvlak en volume, zijn het gevolg van de gehanteerde methodiek: het grondvlak wordt 
enkel berekend voor min of meer intacte individuen, waarvoor een DBH gemeten werd. De diameter 
van dood hout fragmenten wordt niet in rekening gebracht. Het dode stamtal en grondvlak hebben 
dus vooral betrekking op recent afgestorven bomen, waarvan het volume met de tarieven berekend 
kan worden. 
Het totale dood-houtvolume in de kernvlakte van De Heirnisse bedraagt 15.7 m3/ha, waarvan 5.3 
m3/ha behoorde tot de staande fractie en 10.4 m3/ha tot de liggende fractie. Dit komt neer op een 
verhouding van 34% staand versus 66% liggend (tabel 4.2). 
De globale diameterverdeling van dode individuen en de diameterverdelingen van de soorten met het 
belangrijkste aandeel in het aantal dode bomen, worden respectievelijk geïllusteerd in figuren 4.8 en 
4.9. 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 goed 
overeen met die van de levende individuen en de verhouding van het aantal dode individuen tot het 
aantal levende bedraagt 1:9. 
Dode cultuurpopulieren hebben relatief grote dimensies en leveren 2/3 van de necromassa in de 
kernvlakte. De dikste dode populier heeft een DBH tussen 60 en 65 cm (figuur 4.9). Ongeveer 75% 
van het dood-houtvolume van deze soort bestaat uit liggend dood hout. De meeste dode individuen 
zijn echter elzen (voornamelijk Witte els), maar de fragmenten en dode telgen van deze soort hebben 
slechts geringe dimensies (figuur 4.9), waardoor hun necromassa beperkt blijft tot 3.4 m3/ha 
(ongeveer 25% van het totaal). De overige soorten hebben slechts een marginaal aandeel in de 
necromassa. 
 
Tabel 4.2: Aantal (N), grondvlak (G), staand volume (Vs), liggend volume (Vl) en totaal volume van dode bomen in de 
kernvlakte van bosreservaat De Heirnisse. 

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

SOORT Species N
(per ha)

G
(m2/ha)

Vs 
(m3/ha) 

Vl 
(m3/ha) 

V
(m3/ha)

POPULIER SPEC Populus cv. 6 1.0 2.8 7.8 10.6
WITTE ELS Alnus incana 169 1.3 2.1 1.3 3.4
Smalbl. WILG Salix alba group 1 0.0 0.0 0.2 0.2
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 3 0.2 0.2 <0.1 0.2
HAZELAAR Corylus avellana 6 0.1 0.1 0.0 0.1
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 1 <0.1 0.1 0.0 0.1
ZACHTE BERK Betula pubescens 5 <0.1 0.1 0.0 0.1
RUWE BERK Betula pendula 2 <0.1 <0.1 0.0 <0.1
GEWONE ES Fraxinus excelsior 0 <0.1 <0.1 0.0 <0.1
Breedbl. WILG Salix caprea group 0 <0.1 <0.1 0.0 <0.1
AM. VOGELKERS Prunus serotina 1 <0.1 <0.1 0.0 <0.1
ONBEKEND Unknown 0 0.0 0.0 1.0 1.0
TOTAAL Total 195 2.6 5.3 10.4 15.7

 



 53

 
Stamtal (195 per ha) Grondvlak (2.6 m2 per ha) Volume (15.7 m3 per ha) 
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Figuur 4.7: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de kernvlakte van 
bosreservaat De Heirnisse. 

Figure 4.7: Stem number, basal area and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the 
core area of forest reserve De Heirnisse. 
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Figuur 4.8: Globale diameterverdeling van de dode bomen in de kernvlakte van De Heirnisse. 

Figuur 4.8: Overall DBH distribution of dead trees in the core area of De Heirnisse 
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Figuur 4.9: Diameterverdeling van de dode bomen in de kernvlakte van De Heirnisse, per soort. 

Figuur 4.9: DBH distribution of dead trees in the core area of De Heirnisse (number per ha) 

 
Figuur 4.10 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 
afbraakklassen. De klasse 4 is sterk vertegenwoordigd, vooral bij de liggende fragmenten. De 
vertering is dus globaal genomen vrij ver gevorderd, vergeleken met andere bosreservaten, zoals 
Wijnendalebos, waar het nulbeheer minstens even lang van kracht is. De relatief snelle afbraak is 
vermoedelijk het gevolg van de kleine dimensies van de fragmenten, de aard van het dood hout (snel 
verterende soorten zoals elzen en populieren) en de vochtigheid van de standplaats. Liggende 
fragmenten zijn meer verteerd dan staande, wat meestal zo is aangezien de vertering sneller gaat als 
een fragment de bodem raakt en staande fragmenten bij verdere vertering vaak omvallen en als 
liggende fractie verder verteren. 
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Figuur 4.10: Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in de kernvlakte (m3/ha) over de 6 afbraakklassen 
Figure 4.10: Distribution of lying and standing dead wood volume in the core area (m3/ha), subdivided in 6 decay stages 
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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 De Heirnisse bedraagt de TBB 285 m3/ha. Daarvan 
komt 5,5 % voor rekening van het dode volume. Dit is een vrij lage waarde. In hoofdstuk 5.5 wordt dit 
volume vergeleken met de waarde die bekomen werd op basis van de 68 steekproefcirkels in de 
Heirnisse en met de opmetingen in de tot nu toe gemonitorde bosreservaten.  

4.6 Verjonging van bomen en struiken 

In de kernvlakte wordt de verjonging van bomen en struiken met een DBH kleiner dan 5 cm, geteld in 
de 98 proefvlakken van 10 m x 10 m. Hiertoe wordt de verjonging verder onderverdeeld in vier 
hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per soort weergegeven in tabellen 4.3 en 
4.4. Tabel 4.3 geeft de frequentie weer van de boom- en struiksoorten in de 98 proefvlakken, terwijl 
tabel 4.4 de gemiddelde aantallen per ha weergeeft voor de gehele kernvlakte (som van alle 
proefvlakken maal 1,02). De verspreiding van zaailingen van een aantal soorten wordt weergegeven 
door figuur 4.11.  
 

Gewone es (0-50 cm) Zomereik (0-50 cm) 

  
Gewone esdoorn (0-50 cm)  

 

 

Figuur 4.11: Ruimtelijke spreiding van zaailingen van drie boomsoorten in de kernvlakte van bosreservaat De Heirnisse (aantallen 
in plots van 100 m2) 

Figure 4.11: Spatial distribution of saplings Fraxinus excelsior, Quercus robur and  Acer pseudoplatanus, counted  in 100 m2 
plots in the core area of forest reserve De Heirnisse. 
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Witte elzen werden veruit het talrijkste waargenomen. Waarschijnlijk zijn heel wat telgen afkomstig 
van wortelopslag. Deze opmerking geldt ook voor Rode kornoelje, alhoewel deze soort veel minder 
talrijk is. Bij de bomen die grote dimensies kunnen bereiken, is Gewone es de meest talrijke soort. 
Ruim de helft van de waargenomen verjonging van deze soort is tenminste 50 cm hoog en kan als 
gevestigd beschouwd worden. Gewone esdoorn is wat minder talrijk, maar er werden toch ruim 120 
individuen per ha gevonden met een hoogte van tenminste 50 cm. Verjonging van gewone es blijft 
beperkt tot de (basenrijke) westelijke helft, terwijl verjonging van Zomereik het meest werd 
waargenomen in de oostelijke helft (figuur 4.11). 
 

Tabel 4.3: Aantal plots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werden waargenomen, op een totaal van 98 plots in de in 
de kernvlakte van De Heirnisse 

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

Soort Species Hoogteklassen (cm) 
  0-30 30-50 50-200 >200 
Hazelaar Corylus avellana 5 0 22 46 
Witte els Alnus incana 55 18 95 41 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 9 3 16 23 
Gewone es Fraxinus excelsior 24 2 28 23 
Zomereik Quercus robur 14 1 17 7 
Rode kornoelje Cornus sanguinea 0 2 9 6 
Zachte berk Betula pubescens 0 0 0 5 
Gewone vlier Sambucus nigra 1 0 1 2 
Gelderse roos Viburnum opulus 1 0 2 2 
Ruwe berk Betula pendula 0 0 0 1 
Sporkehout Frangula alnus 1 0 1 1 
Eénstijlige meidoorn Crataegus monogyna 1 0 0 0 
Grauwe abeel Popul canescens 2 0 1 0 
Am. Vogelkers Prunus serotina 1 0 1 0 
Boswilg Salix caprea 0 0 1 0 
Wilg Salix spec. 0 0 1 0 

 

Tabel 4.4: Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in de kernvlakte van de Heirnisse 

Table 4.4: Number of saplings (per ha) in the core area of forest reserve de Heirnisse 

Soort Species Hoogteklassen (cm) Totaal
  0-30 30-50 50-200 >200 
Witte els Alnus incana 597 242 1347 246 2432
Gewone es Fraxinus excelsior 168 3 168 61 401
Rode kornoelje Cornus sanguinea 0 43 87 28 157
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 17 4 60 61 143
Hazelaar Corylus avellana 5 0 31 77 112
Zomereik Quercus robur 23 1 21 8 54
Gelderse roos Viburnum opulus 4 0 2 3 9
Grauwe abeel Populus canescens 5 0 1 0 6
Am. Vogelkers Prunus serotina 5 0 1 0 6
Zachte berk Betula pubescens 0 0 0 6 6
Gewone vlier Sambucus nigra 1 0 1 2 4
Sporkehout Frangula alnus 1 0 1 1 3
Boswilg Salix caprea 0 0 2 0 2
wilg Salix spec. 0 0 1 0 1
Ruwe berk Betula pendula 0 0 0 1 1
Eénstijlige meidoorn Crataegus monogyna 1 0 0 0 1
Totaal  829 293 1723 494 3339
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4.7 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 98 proefvlakken van 10 m x 10 m, worden 
weergegeven in tabel 4.5. De tabel geeft de frequentie en de karakteristieke bedekking weer van de 
waargenomen soorten, in dalende volgorde van frequentie. De karakteristieke bedekking is de 
gemiddelde bedekking van een soort, in de proefvlakken waarin die soort werd waargenomen. Lege 
proefvlakken worden dus niet in rekening gebracht bij deze berekening. In totaal werden op een 
oppervlakte van 0,98 ha 57 soorten vaatplanten waargenomen, struik- en boomsoorten niet 
meegerekend. Slechts één daarvan (Gewone salomonszegel) is een echte oud-bosplant, 6 andere 
(Wijfjesvaren, Smalle stekelvaren, Boskortsteel, Wilde kamperfoelie, Mannetjesvaren) worden 
weliswaar geciteerd in Hermy et al. (1999), maar zijn snellere kolonisatoren. De meest frequent 
waargenomen soorten zijn, in dalende volgorde: Hondsdraf, Bosbramen, Dauwbraam, stekelvarens, 
Moerasspirea, Hennegras en Grote brandnetel. De grootste bedekkingen hebben bosbramen en 
Dauwbraam (respectievelijk gemiddeld 41% en 21% in de hokken waar ze voorkomen). De totale 
bedekkingen van de afzonderlijke vegetatielagen werd eveneens geschat en staan onderaan tabel 
4.5. De gezamelijke bedekking van de boomlaag en de struiklaag (onderscheid vaak niet duidelijk) 
werd geschat op 76%, een vrij lage waarde. Deze vrij lage overscherming door bomen en struiken 
resulteert in een productieve kruidlaag, met een geschatte totale bedekking van 62%. De ruimtelijke 
variatie in overscherming door bomen en struiken is eerder laag en wordt geïllustreerd door figuur 
4.12. De boom- + struiklaag is over het algemeen wat dichter langs de randen, mogelijk een gevolg 
van de aanwezigheid van grote Hazelaars langs de perceelsranden. Dit resulteert in een relatief 
geringe productiviteit van de kruidlaag langs de randen van de kernvlakte, met uitzondering van de 
oostelijke hoek, waar het kronendak wat ijler is. 
 

Boom- + struiklaag Kruidlaag 

Bedekking (%)  

 

 

Figuur 4.12: Geschatte bedekking van de boom- en de struiklaag in de 10 m x 10 m proefvlakken van de kernvlakte in 
bosreservaat De Heirnisse 

Figure 4.12: Estimated cover of the tree and shrub layers in the core area of forest reserve De Heirnisse 
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Tabel 4.5: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 98 
proefvlakken in de kernvlakte van bosreservaat De Heirnisse, 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 4.5: Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer of  98 
sample plots in the core area of the forest reserve of De Heirnisse. 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) 

 

Species Soort # % 
Glechoma hederacea Hondsdraf 79 6.8 
Rubus fruticosus (kr.) Bosbraam 77 40.8 
Rubus caesius Dauwbraam 74 20.9 
Dryopteris cart1 + dila stekelvaren 58 1.1 
Filipendula ulmaria Moerasspirea 52 1.2 
Calamagrostis canescens Hennegras 42 1.2 
Urtica dioica Grote brandnetel 34 1.6 
Solanum dulcamara Bitterzoet 27 1.0 
Galium palustre Moeraswalstro 26 1.1 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 25 1.0 
Lysimachia nummularia Penningkruid 22 3.4 
Lysimachia vulgaris Grote wederik 20 1.1 
Juncus effusus Pitrus 18 1.1 
Epilobium species Basterdwederik 16 1.0 
Humulus lupulus Hop 15 1.1 
Athyrium filix-femina3 Wijfjesvaren 15 1.1 
Deschampsia cespitosa Ruwe smele 15 1.1 
Stachys sylvatica4 Bosandoorn 15 1.1 
Holcus mollis Zachte witbol 14 8.1 
Geum urbanum Geel nagelkruid 14 1.0 
Iris pseudacorus Gele lis 13 1.2 
Lycopus europaeus Wolfspoot 13 1.2 
Carex acutiformis Moeraszegge 12 7.1 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 11 1.6 
Geranium robertianum Robertskruid 10 1.3 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 10 1.0 
Brachypodium sylvaticum2 Boskortsteel 10 1.0 
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 7 1.3 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 7 1.1 
Phalaris arundinacea Rietgras 7 1.0 
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid 6 1.0 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 6 1.0 
Lapsana communis Akkerkool 6 1.0 
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 5 1.0 
Cirsium palustre Kale jonker 4 1.0 
Calystegia sepium Haagwinde 3 1.0 
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik 3 1.0 
Galium aparine Kleefkruid 3 1.0 
Moehringia trinervia Drienerfmuur 3 1.0 
Poa trivialis Ruw beemdgras 3 1.0 
Polygonatum multiflorum11 Gewone salomonszegel 3 1.0 
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 3 1.0 
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Tabel 4.5 (vervolg): Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 98 
proefvlakken in de kernvlakte van bosreservaat De Heirnisse, 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 4.5 (continued): 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 De Heirnisse. 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). 

 

Species Soort # % 
Cardamine pratensis Pinksterbloem 2 1.0 
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 2 1.0 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 2 1.0 
Lonicera periclymenum1 Wilde kamperfoelie 2 1.0 
Dryopteris filix-mas3 Mannetjesvaren 1 1.0 
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik 1 1.0 
Galeopsis species Hennepnetel 1 1.0 
Hypericum dubium Kantig hertshooi 1 1.0 
Poa species beemdgras 1 1.0 
Ribes nigrum Zwarte bes 1 1.0 
Rumex obtusifolius Ridderzuring 1 1.0 
Rumex sanguineus Bloedzuring 1 1.0 
Rumex species zuring 1 1.0 
Symphytum officinale Smeerwortel 1 1.0 
Veronica spp. Ereprijs 1 1.0 
Bedekking boom- +struiklaag 76.2 
Bedekking kruidlaag 62.1 
Bedekking moslaag 4.1 
 
 
Figuur 4.13 geeft de verspreiding weer van een aantal karakteristieke bosplantensoorten in de 
kernvlakte. Uit deze kaarten blijkt dat de kernvlakte van de Heirnisse op vegetatiekundig vlak duidelijk 
niet homogeen is, terwijl ze dat naar bosstructuur en –samenstelling wel min of meer is. Dauwbraam, 
een goede indicator van hoge pH-waarden, is vooral in het westen te vinden, Bosbramen komen dan 
weer meer voor in het oosten. Dit wijst op een gradiënt in bodemzuurtegraad, waarbij het westen 
relatief kalkrijk is en het oosten relatief zuur. Daardoor is het oostelijke deel relatief soortenarm 
(voornamelijk bosbramen en stekelvarens), terwijl in het westen een vrij groot aantal kenmerkende 
soorten van vochtige, basenrijke bodems gevonden wordt, zoals Wijfjesvaren, Bitterzoet, 
Moerasspirea, Hondsdraf, Moeraszegge en Hennegras. 
Het westelijke deel heeft kenmerken van het Ruigtekruiden Elzen-Essenbos (Macrophorbio-Alnetum), 
een bostype op een vochtige bodem met een belangrijk aandeel van ruigtekruiden zoals 
Moerasspirea en Koninginnenkruid. Een aantal soorten, met name Dauwbraam, Moeraszegge, 
Bitterzoet en Hennegras, wijzen erop dat zich bij vernatting het Kalk-Elzenbroek (Cirsio-Alnetum) kan 
ontwikkelen. Het Ruigtekruiden Elzen-Essenbos komt voor op standplaatsen die het midden houden 
tussen eutrofe elzenbroekstandplaatsen en standplaatsen van het Elzen – Vogelkersbos (Alno-
Padion). Het geringe aantal oud-bosplanten is niet zozeer het gevolg van de (natte) standplaats, maar 
wel van het recente ontstaan van het bos in de kernvlakte (zie hoofdstuk 2). De zuurdere en mogelijk 
iets drogere oostkant is vermoedelijk een standplaats van het Violo-Quercetum roboris (Hermy 1992), 
een kenmerkend bostype van matig zure, vochtige zand- of leemgronden. 
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Wijfjesvaren Bitterzoet 

Moerasspirea Hondsdraf 

 
Hennegras Moeraszegge 

 

Figuur 4.13: Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de de kernvlakte in bosreservaat De 
Heirnisse 

Figure 4.13: Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area of forest reserve De Heirnisse 
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Robertskruid Smalle + Brede stekelvaren 

 
Dauwbraam Bosbraam 

 
Zachte witbol  

 

 

Figuur 4.13 (vervolg): Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de kernvlakte in 
bosreservaat De Heirnisse 

Figure 4.13 (continued): Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area of forest reserve De 
Heirnisse  
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4.8 Fish-eye foto’s 

De lichtkaart gebaseerd op de fish-eye foto’s geeft aan dat centraal in het zuidoostelijke deel van de 
kernvlakte, de overscherming minder groot is dan in het noordwesten van de kernvlakte (figuur 4.14). 
Het verband tussen de lichtkaart en de geschatte overscherming van de boom- en struiklaag is 
minder duidelijk dan de relatie tussen de productiviteit van de kruidlaag en de lichtkaart (vergelijk 
figuren 4.12 en 4.14). De oostelijke punt van de kernvlakte is relatief lichtrijk en de lichtinval 
vermindert naar het noordwesten, met de sterkste overscherming langs de Liniedreef. De verschillen 
zijn echter gering en de waarden van de gaten in het kronendak zijn begrepen tussen 6,9% en 9,5%, 
met een gemiddelde waarde tussen 8% en 8,5%. 
Mogelijke bronnen van afwijkingen tussen de geschatte overscherming en de lichtkaart, zijn: 1) 
schattingen van overscherming zijn niet eenvoudig, vooral de interne bedekking is moeilijk 2) de fish-
eye opnamen geven slechts een zeer lokaal beeld en worden sterk beïnvloed door de directe 
nabijheid van struiken en jonge bomen. Om de methodiek te optimaliseren is verder onderzoek nodig 
naar de vereiste densiteit voor fish-eye opnamen in de kernvlakte.  
 

Figuur 4.14: Openingen in het kronendak (%) van de kernvlakte van bosreservaat De Heirnisse, als resultaat van een 
ruimtelijke interpolatie (kriging) van de fish-eye opnamen (de variatie is gering en wordt door de legende uitvergroot). 

Figure 4.14: Canopy gaps (%) in the core area of forest reserve De Heirnisse, as a result of a kriging on the values for visible 
sky, determined by fish-eye photographs (variability is low and is enlarged by the legend) 
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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 De Heirnisse werden in totaal 68 rasterpunten uitgezet. De resultaten 
werden op twee manieren berekend: als een algemeen gemiddelde en gestratificeerd volgens de 
oppervlakte van de bestanden, waarbij een aantal steekproefcirkels op de paden niet in rekening 
gebracht werd (zie hoofdstuk 3). De resultaten van deze gestratificeerde aanpak staan rechts 
weergegeven in tabellen 5.1 en 5.2, de algemene gemiddelden links. De overige tabellen en figuren 
zijn gebaseerd op de algemene gemiddelden. 
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. 

5.2 Levende bomen en struiken 

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen van het gehele bosreservaat De heirnisse, 
worden in tabel 5.1.  
Tabel 5.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de steekproefcirkels van bosreservaat De 
Heirnisse. Linkerkolom: waarden berekend als algemeen gemiddelde van 86 cirkelplots, rechts de gewogen gemiddelde 
waarden.  

Table 5.1: Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the circular plots of forest reserve De Heirnisse; 
left: average values for 86 plots and right: weighted averages taking into account stand surface areas. 

SOORT Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
POPULIER SPEC Populus cv. 37 32 5.4 4.4 64.9 50.4
ZOMEREIK Quercus robur 120 121 2.4 2.4 24.8 25.2
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 150 155 3.2 3.4 17.5 18.0
RUWE BERK Betula pendula 164 183 2.1 2.4 13.9 15.5
WITTE ELS Alnus incana 180 169 2.4 2.3 13.1 12.5
ZACHTE BERK Betula pubescens 257 273 1.9 2.1 9.1 9.8
Smalbl. WILG Salix alba group 25 26 1.1 1.0 8.8 7.6
AM. VOGELKERS Prunus serotina 44 53 1.2 1.5 8.2 10.0
CORSICAANSE DEN Pinus nigra 15 22 0.6 0.9 6.1 8.7
GEWONE ES Fraxinus excelsior 56 51 1.0 1.0 5.9 5.0
GRAUWE ABEEL Populus canescens 42 47 0.7 0.8 5.4 6.1
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 41 27 0.8 0.6 4.9 3.3
AMERIKAANSE EIK Quercus rubra 3 3 0.3 0.3 2.3 2.6
HAZELAAR Corylus avellana 77 65 1.1 0.9 1.7 1.6
IEP Ulmus sp. 10 8 0.1 0.1 0.9 0.7
RATELPOPULIER Populus tremula 14 15 0.1 0.1 0.8 0.9
TAMME KASTANJE Castanea sativa <1 <1 <0.1 <0.1 0.3 0.3
Breedbl. WILG Salix caprea group 28 11 0.1 0.1 0.2 0.1
VLIER Sambucus nigra 2 3 <0.1 <0.1 0.1 0.1
LIJSTERBES Sorbus aucuparia 1 0 <0.1 0.1 0.1 0.1
BOSKERS Prunus avium 1 1 <0.1 0.0 0.1 0.0
SPORK Frangula alnus 2 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
RODE KORNOELJE Cornus sanguinea 1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
BEUK Fagus sylvatica <1 <1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
TOTAAL Total 1270 1268 24.7 24.0 189.0 178.7
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Figuur 5.1: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen over de soorten in de steekproefcirkels van 
bosreservaat De Heirnisse 

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 De Heirnisse (species are, respectively: Populus cv., Quercus robur, Alnus glutinosa, Betula 
pendula, Alnus incana, Betula pubescens, Salix alba group, Prunus serotina, Pinus nigra, Fraxinus excelsior, Populus 
canescens, Acer pseudoplatanus, Quercus rubra, Corylus avellana, other species. 

 
De resultaten van beide berekeningswijzen liggen in dezelfde grootte-orde, behalve voor de 
cultuurpopulieren. Het lagere levende volume, dat bekomen werd door de gestratificeerde aanpak, is 
het gevolg van het weglaten van een aantal cirkelplots die op de paden vallen. Lansheen de paden 
staan immers relatief zware populieren (zie ook de resultaten van hoofdstuk 4). 
Het totale stamtal, grondvlak en volume, berekend op basis van het algemene gemiddelde, bedragen 
respectievelijk 1270 bomen per ha, 24.7 m2/ha en 189 m3/ha. Uit de vergelijking met tabel 4.1 volgt 
dat het levende stamtal, grondvlak en volume in de kernvlakte aanzienlijk hoger zijn dan in het 
globale bosreservaat. Dit zijn tevens een hoog stamtal en een laag volume en grondvlak, vergeleken 
met de andere bosreservaten die gemonitord werden. Het levende volume van De Heirnisse, 
berekend als algemeen gemiddelde, is begrepen tussen de levende volumes die gemeten werden in 
het transekt van het Hannecartbos (De Keersmaeker et al. 2004a) en in het oligotrofe transekt van 
Walenbos (De Keersmaeker et al. 2004b). 
De aandelen van de soorten in het levende stamtal, grondvlak en volume worden weergegeven door 
figuur 5.1. De waarden liggen vrij dicht bij de de inventarisatie in functie van het beheerplan (Van der 
Aa & Lettens 2002). Een belangrijk verschil is echter dat de monitoring aantoont dat Zwarte els niet 
de belangrijkste van de twee elzensoorten is, maar dat Witte els iets frequenter voorkomt. 
Waarschijnlijk werd voor het beheerplan geen correct onderscheid gemaakt tussen beide soorten.. 
Volgens de monitoring van de steekproefcirkels zijn berken (62% Zachte berk, 38% Ruwe berk) het 
talrijkst, met een aandeel van ongeveer 33% in het stamtal, gevolgd door elzen met een aandeel van 
26%. Witte els werd iets vaker waargenomen dan Zwarte els (54% versus 46%). Zomereik heeft een 
aandeel van 9% in het stamtal, Hazelaar een aandeel van 6%. De overige soorten hebben alle een 
aandeel van minder dan 5%. 
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De soorten met het grootste levende grondvlak zijn elzen (23%) op de voet gevolgd door 
cultuurpopulieren (22%) en berken (16%). Zomereik en hazelaar hebben net zoals in het stamtal, 
respectievelijke aandelen van 9% en 6%, terwijl de overige soorten minder dan 5% van het levende 
grondvlak voor hun rekening nemen. Naar levend volume zijn cultuurpopulieren de belangrijkste 
bomen met een aandeel van 34%, gevolgd door elzen (16%), Zomereiken (13%) en berken (12%). 
De overige soorten hebben een aandeel van minder dan 5%. De aandelen van cultuurpopulieren, in 
het levende grondvlak en het levend volume  zijn uiteraard veel groter dan in het levende stamtal, 
aangezien individuen van deze soort relatief groot zijn. 

 
 

Figuur 5.2: Ruimtelijke variatie van het levende volume, verdeeld over de belangrijkste boomsoorten: cultuurpopulieren (grijs), 
Ruwe en Zachte berk (respt. wit en lichtgrijs), Witte en Zwarte els (resp. lichtblauw en donkerblauw), Zomereik (groen), 
Corsikaanse den (bruin), Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik (gezamenlijk aandeel: rood) en overige soorten (zwart). 
De omvang van de cirkeldiagrammen staat in relatie tot het totale volume. 

Figure 5.2: Spatial variation of the living volume, subdivided over the most important tree species: poplar cultivars (grey), Betula 
pendula (white), B. pubescens (light grey), Alnus incana (light blue), A. glutinosa (dark blue), Quercus robur (green), Corsican 
pine (brown) and Quercus rubra + Prunus serotina (red). The size of the diagrammes is related to the total living volume. 

 
De ruimtelijke verdeling van de belangrijkste boomsoorten, naar aandeel in het levende volume, wordt 
weergegeven door figuur 5.2. De waarden van de levende volumes van elke steekproefcirkel worden 
weergegeven door de fiches van bijlage 3. De grootste levende volumes werd genoteerd in het 
Corsikaanse dennenbestand (426 m3 per ha). In de zones met hakhout en dikke levende populieren  
en in het eikenhooghout bedroegen de levende volumes respectievelijk ongeveer 370  en 270 m3 per 
ha. Kleine volumes werden gemeten in de bestanden met een hakhoutstructuur en in het zuidelijke 
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deel van bestand 14, met een dominantie van Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers  
(ongeveer 180 m3 per ha). De laagste waarden werden gemeten in de ruigtes in het noorden 
(ongeveer 80 m3 per ha). De gezamenlijke aandelen van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers 
werden rood weergegeven in figuur 5.2. De metingen dateren van voor de exotenbestrijding en de 
aandelen van deze soorten komen dus bij de necromassa na het startbeheer. Hierdoor onstond een 
kapvlakte in bestand 14 (zie verder in hoofdstuk 6).  
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Figuur 5.3: Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de steekproefcirkels van De Heirnisse, 
opgedeeld in kleine bomen en struiken met DBH<20 cm (links) en grote bomen met DBH van tenminste 20 cm. De 
kleurencodes voor de soorten worden verklaard bij figuur 5.1. 

Figuur 5.3: Overal DBH distribution of living trees in the circular plots of kDe Heirnisse (number of trees  per ha), subdivided 
into small trees and shrubs (DBH < 20 cm) and large trees (DBH of at least 20 cm). Color legend for species is explained in fig. 
5.1. 

 
De globale diameterverdeling, met een aanduiding van de aandelen van de soorten,  wordt 
weergegeven door figuur 5.3. De diameterverdeling van de individuele soorten wordt weergegeven 
door figuur 5.4. 
De globale diameterverdeling toont een sterk dalend verloop. Dit verloop is gedeeltelijk het gevolg 
van de aanwezigheid van struiksoorten, zoals Hazelaar en Amerikaanse vogelkers. Het valt echter op 
dat elzen , berken, essen en wilgen frequent voorkomen in de kleinste diameterklassen. 
De globale diameterverdeling daalt geleidelijk aan tot de klasse 75-80 cm, waar de dikste individuen 
geregistreerd werden. In de klassen met de grotere DBH-waarden (35-80 cm) zijn, met uitzondering 
van enkele dikke wilgen en Zomereiken, bijna uitsluitend cultuurpopulieren terug te vinden. De 
Heirnisse heeft dus overwegend een typische (natuurlijke) diameterverdeling met vele kleine bomen 
en slechts enkele individuen met grotere dimensies. De vorm van de diameterverdeling kent 
weliswaar een natuurlijk verloop, maar de soortenverdeling en de dimensies van de bomen wijken 
sterk af van een natuurlijk bosecosysteem. De bomen met geringe dimensies (berken en elzen 
ontstaan uit hakhout) zijn immers andere soorten dan de zware individuen (Zomereiken en 
cultuurpopulieren). Dikke bomen zijn schaars: van Zomereiken worden slechts 4 bomen per ha 
gevonden met een DBH van meer dan 25 cm (figuur 5.4) en in de afzonderlijke diameterklassen 
boven 25 cm werd telkens minder dan 1 individu per ha geteld. 
De dikke Zomereiken zijn opgemeten in bestand 12 en hebben een DBH tot 70 cm. De Corsikaanse 
dennen staan allemaal in bestand 13 (homogeen bestand) en hebben een mediane DBH tussen 20 
en 25 cm. De populaties van cultuurpopulieren en Corsikaanse dennen vertonen een klokvormige 



 67

vorm, wat erop wijst dat ze gelijkjarig zijn en zich niet of uitzonderlijk op een natuurlijke wijze 
verjongen.De diameterverdelingen van de andere soorten vertonen eerder een exponentieel of 
logaritmisch dalend verloop, wat wijst op populaties in opbouw.  Met uitzondering van Amerikaanse 
vogelkers (een struik of kleine boom) kunnen deze soorten grote diameters bereiken en zullen zij de 
grote DBH-klassen geleidelijk aan verder opvullen. 
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Figuur 5.4: Diameterverdeling per soort van de levende bomen in de steekproefcirkels van De Heirnisse (aantal per ha). 

Figuur 5.4: DBH distribution of individual species of living trees in the circular plots of De Heirnisse (number per ha). 
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Figuur 5.4 (vervolg): Diameterverdeling per soort van de levende bomen in de steekproefcirkels van De Heirnisse (aantal per ha) 

Figuur 5.4 (continued): DBH distribution of individual species of living trees in the circular plots of De Heirnisse (number per ha) 

 

5.3 Meerstammigheid 

Meerstammigheid is het meest uitgesproken bij Hazelaar (ruim 4 telgen per stoof), bij deze soort is dit 
de natuurlijke groeiwijze (figuur 5.5). Bij Gewone es, Gewone esdoorn, Zwarte els en smalbladige 
wilgen werden ongeveer 2,5 telgen per stoof geteld en bij deze boomsoorten is meerstammigheid 
voornamelijk het gevolg van het voormalige hakhoutbeheer. 
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Figuur 5.5: Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten van de Heirnisse, gebaseerd op de steekproefcirkels. 

Figure 5.5: Average number of shoots per individual for tree species in De Heirnisse, based on the circular plots. 
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Soorten die niet of nauwelijks meerstammig zijn in de Heirnisse, zijn: Corsikaanse den, 
abelen/ratelpopulieren en Wilde lijsterbes (zelden waargenomen). Ook Amerikaanse vogelkers, 
cultuurpopulieren, berken, Witte elzen en iepen vertonen slechts in geringe mate meerstammigheid. 
Iepen en  Witte elzen vormen echter vaak wortelopslag. 
Meerstamigheid bij cultuurpopulieren van de Heirnisse is niet het gevolg van een hakhoutbeheer: 
cultuurpopulieren worden zelden op die wijze beheerd. Het gaat om omgevallen populieren die niet 
zijn afgestorven en nieuwe telgen vormen op de stam (zie foto van figuur 5.6).  
 

 

Figuur 5.6: Omgevallen populieren kunnen nieuwe telgen vormen (foto: Peter Van de Kerckhove in steekproefcirkel 310.75) 

Figure 5.6: Wind-thrown poplars frequently form new shoots (photo: Peter Van de Kerckhove in circular plot  310.75) 

 

5.4 Dood hout 

Het aantal dode bomen, hun grondvlak en volume, verdeeld over de liggende en staande fracties, 
worden weergegeven door tabel 5.2. Deze waarden zijn het gemiddelde resultaat van de steekproef 
van 68 proefvlakken (ongeveer 19% van het totale integrale reservaat). Ook in dit geval geven de 
gestratificeerde berekeningen (rechterkolom van tabel 5.2) geen duidelijke verschillen. Het dood-hout 
volume werd echter a posteriori aangepast op basis van de volinventarisatie, omdat een groot aantal 
geringde dode populieren, die langsheen de paden staan, niet in de steekproef werden opgenomen 
(zie verder). 
De aandelen van de verschillende soorten over het dode stamtal, grondvlak en volume worden 
weergegeven in figuur 5.7. De verschillen in aandelen tussen het dode grondvlak en volume, zijn het 
gevolg van de gehanteerde methodiek: het grondvlak wordt enkel berekend voor min of meer intacte 
individuen, waarvoor een DBH gemeten werd. De diameter van dood hout fragmenten wordt niet in 
rekening gebracht. Het dode stamtal en grondvlak hebben dus vooral betrekking op recent 
afgestorven bomen, waarvan het volume met de tarieven berekend kan worden. Bovendien zijn dikke 
bomen ook hoger, waardoor de aandelen van dikke bomen in het totale volume groter zijn dan in het 
totale grondvlak.  
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Globaal werden ongeveer 47 dode bomen per ha geteld, dit is een vrij groot (absoluut) aantal maar 
de verhouding tot het hoge levende stamtal bedraagt slechts 1:27. De meeste dode bomen zijn 
Amerikaanse vogelkersen (11.1 per ha; vóór het startbeheer), gevolgd door cultuurpopulieren (6.6 per 
ha), Corsikaanse dennen (5.8 per ha) en iepen (4.5 per ha). Opmerkelijk is het geringe aantal in het 
dode stamtal van de soorten van het voormalige hakhout. Bij verwaarlozing van hakhout sterft 
namelijk meestal niet het volledige individu, maar een aantal telgen en voor de berekening van het 
dode stamtal worden enkel volledig afgestorven individuen in rekening gebracht. Bij de 
diameterverdelingen worden de afzonderlijke dode telgen wél in rekening gebracht en bijgevolg is het 
aandeel van voornamelijk elzen en berken in deze grafieken groter (zie figuren 5.7 en 5.8). 
Het dode grondvlak en volume bedragen respectievelijk 1.6 m2 per ha en 22.3 m3 per ha. Het dode 
volume in de kernvlakte (15.7 m3 per ha) ligt dus iets onder het globale gemiddelde voor het 
bosreservaat in zijn geheel (22.3 m3 per ha). Bijna 75% van de totale necromassa behoort tot de 
liggende fractie. 
 
Tabel 5.2: Aantal (N), grondvlak (G) en volume van staande (Vs) en liggende (Vl) dode bomen in de steekproefcirkels van 
bosreservaat De Heirnisse. Links: globaal gemiddelde; rechts: gestratificeerd gemiddelde zonder de cirkels op de paden. 

Tabel 5.2: Stem number (N), basal area (G) and volume of standing (Vs) and lying (Vl) dead trees in the circular plots of forest 
reserve De Heirnisse; left: average values for 86 plots and right: weighted averages taking into account stand surface areas. 

SOORT Species N 
(per ha) 

G 
(m2/ha) 

Vs 
(m3/ha) 

Vl 
(m3/ha 

V 
(m3/ha) 

POPULIER SPEC Populus cv. 9.0 6.6 1.0 0.7 4.1 3.3 13.7 11.6 17.8 14.8
CORSICAANSE DEN Pinus nigra 4.0 5.8 0.2 0.2 0.2 0.3 1.1 1.5 1.3 1.9
BERGIEP Ulmus sp. 5.9 4.5 0.1 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8 0.6
AM. VOGELKERS Prunus serotina 9.2 11.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 0.9
RUWE BERK Betula pendula 4.2 4.7 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
ZOMEREIK Quercus robur 1.3 1.5 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 1.9 2.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
WITTE ELS Alnus incana 3.8 3.5 <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Smalbl. WILG Salix alba group 1.3 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
ZACHTE BERK Betula pubescens 3.2 3.6 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1
TAMME KASTANJE Castanea sativa <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
GEWONE ES Fraxinus excelsior 0.6 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1
GEWONE ESDOORN Acer pseudoplatanus 0.3 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
GRAUWE ABEEL Populus canescens 0.9 1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
AMERIKAANSE EIK Quercus rubra <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
RATELPOPULIER Populus tremula 0.4 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Breedbl. WILG Salix caprea group 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
HAZELAAR Corylus avellana 0.3 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ONBEKEND Unknown / / / / <0.1 <0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
TOTAAL Total 46.7 47.1 1.6 1.4 5.6 4.8 16.7 15.1 22.3 19.9

 
Naar grondvlak en volume, hebben cultuurpopulieren veruit het belangrijkste aandeel (respectievelijk 
bijna 60% en 80%). Het merendeel van de necromassa van cultuurpopulieren (77%) ligt op de grond, 
wat bij deze soort een normaal verschijnsel is, vooral op natte standplaatsen. In de kernvlakte van 
Walenbos liep het aandeel van de liggende fractie in de totale necromassa zelfs op tot 98%. Mogelijk 
is een belangrijk deel van de dode cultuupopulieren het resultaat van de windhoos van 1986. Andere 
boomsoorten met een betekenisvolle aandeel in de necromassa, zijn: Corsikaanse den (9%), 
Amerikaanse vogelkers (voor het startbeheer; 8%) en iepen (7%). De overige soorten hebben 
aandelen kleiner dan 5%. Slechts een klein deel van de fragmenten (0,2 m3/ha) kon niet op soort 
gebracht worden. 
De globale diameterverdeling van dode individuen wordt geïllusteerd in figuur 5.8. De 
diameterverdelingen van de belangrijkste soorten staan in figuur 5.9 weergegeven. De globale 
diameterverdeling verloopt dalend maar vertoont een (kleine) tweede top bij 30-35 cm diameter. Deze 
top is in hoofdzaak afkomstig van dode cultuurpopulieren, waarvan de mediaan zich in deze 
diameterklasse bevindt. De diameterverdeling van dode cultuurpopulieren en van dode Corsikaanse 
dennen hebben een klokvormig verloop, net zoals de diameterverdeling van de levende individuen. 
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Stamtal (46.7 per ha) Grondvlak (1.6 m2 per ha) Volume (22.3 m3 per ha) 

  

POPULIER SPEC CORSICAANSE DEN BERGIEP

AM. VOGELKERS RUWE BERK ZOMEREIK

ZWARTE ELS WITTE ELS Smalbl. WILG

ZACHTE BERK OVERIGE ONBEKEND
 

Figuur 5.7: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de cirkelplots van 
bosreservaat De Heirnisse. 

Figure 5.7: Stem number, basal area and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the 
circular plots of forest reserve De Heirnisse. 
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Figuur 5.8: Globale diameterverdeling, met de aandelen van de soorten van dode bomen in de steekproefcirkels van De 
Heirnisse; kleurcode: zie figuur 5.4. 

Figuur 5.8: Overall DBH distribution, specified for each tree species, of individual species of dead trees in the circular plots 
of De Heirnisse (color legend: see figure 5.4) 
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Figuur 5.9: Diameterverdeling per soort van de dode bomen in de steekproefcirkels van De Heirnisse 

Figuur 5.9: DBH distribution of individual species of dead trees in the circular plots of De Heirnisse 
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De kleinere diameterklassen worden vooral bevolkt door Amerikaanse vogelkersen, berken, elzen en 
iepen. Ook bij deze soorten volgt de diameterverdeling van de dode telgen die van de levende. De 
elzen en berken zijn afkomstig van een reductie van het aantal telgen op de voormalige 
hakhoutstoven, door interne concurrentie. Dit komt neer op een natuurlijke omvorming naar hooghout. 
De dode iepen zijn, zoals overal elders in Vlaanderen, voornamelijk afgestorven door de iepenziekte. 
De soort kan niettemin overleven als struik, door de vorming van wortelopslag. 
Bij de Amerikaanse vogelkersen werd reeds voor het startbeheer een aanzienlijk sterfte vastgesteld. 
Figuur 5.10 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 
afbraakklassen. De staande necromassa is vrij gelijkmatig verdeeld over de afbraakklassen 1, 2, 3 en 
4 (van weinig tot grotendeels verteerd). Bij de liggende fragmenten zijn de afbraakklassen 3 (matig 
verteerd) en 4 (grotendeels verteerd) het best vertegenwoordigd. 
Globaal is dus het dode hout in een matige tot sterke graad van vertering, vergeleken met andere 
bosreservaten die over eenzelfde periode (+12 jaar) een nulbeheer gekend hebben. De relatief snelle 
afbraak is vermoedelijk het gevolg van de kleine dimensies van de fragmenten, de aard van het dood 
hout (snel verterende soorten zoals elzen en populieren) en de vochtigheid van de standplaats. 
Liggende fragmenten zijn meer verteerd dan staande, wat meestal zo is aangezien de vertering 
sneller gaat als een fragment de bodem raakt en staande fragmenten bij verdere vertering vaak 
omvallen en als liggende fractie verder verteren. 
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Figuur 5.10: Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in de steekproefcirkels (m3/ha), over de 6 
afbraakklassen 

Figure 5.10: Subdivison of lying and standing dead wood volume in the circular plots (m3/ha), over 6 decay stages 

 

5.5 Impact van het startbeheer op levend volume en necromassa 

Het startbeheer werd uitgevoerd kort na de inventarisatie in het kader van de monitoring, zodat de 
resultaten niet de actuele situatie weergeven. Op basis van de aandelen van de bestreden soorten in 
het totale levende volume, kan echter een correctie worden gemaakt van de levende en dode 
volumes nà het startbeheer. De levende volumes van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik 
werden respectievelijk begroot op 8,2 per ha en 2,3 per ha (zie tabel 5.1). Als verondersteld wordt dat 
deze soorten volledig bestreden werden, daalde het levende volume door het startbeheer met 10,3 
per ha van 189,0 m3/ha tot 178,7 m3/ha en nam de necromassa toe van 22,3 m3/ha tot 32,6 m3/ha. 
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Met de gegevens van de cirkelplots wordt de necromassa van het gehele bosreservaat echter 
onderschat, aangezien een groot aantal populieren langs de paden, die niet in de cirkelplots vallen, 
geringd werd. De volumes van de geringde dode populieren, die niet in de steekproefcirkels vallen, 
werden bij de necromassa geteld en op basis van deze correctie bedraagt de necromassa ongeveer 
35 m3/ha. (deze correctie wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6) 

5.6 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. De gemiddelde waarde gemeten in de 68 steekproefcirkels van de Heirnisse bedraagt 
211 m3/ha, een waarde die aanzienlijk lager ligt dan in de kernvlakte (285 m3/ha). Op basis van deze 
berekening, komt voor het globale reservaat 10.6% voor rekening van het dode volume, in de 
kernvlakte slechts 5.5% (tabel 5.3). Langsheen de dreven, in het bijzonder langsheen de 
Suikermeersdreef, werd een groot aantal populieren geringd, die niet in de steekproefcirkels vallen. 
Deze dode bomen hebben een aanzienlijk volume, waardoor het totale dood-houtvolume van het 
bosreservaat, berekend op basis van de steekproefcirkels, vermoedelijk onderschat wordt met 
ongeveer 3 m3/ha (zie hoofdstuk 6). Deze correctie resulteert in een totale necromassa van ongeveer 
25 m3/ha, een TBB van 214 m3/ha en een aandeel van de necromassa in de TBB van 11,8% 
Vergeleken met de overige reeds gemonitorde bossen heeft de TBB in De Heirnisse een lage waarde 
die zich positioneert tussen Hannecarbos en het oligotrofe elzenbroekbos in Walenbos (tabel 5.3 en 
figuur 5.11). 
De Heirnisse had vóór het startbeheer en zonder het ringen van de populieren een eerder geringe 
necromassa. Door de combinatie van een lage levende biomassa en een vrij lage necromassa, 
situeerde het aandeel van de necromassa tot de TBB zich in een gemiddelde positie (10-12%). Het 
startbeheer, met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, en het ringen van de 
zware populieren heeft de necromassa aanzienlijk doen stijgen en de levende biomassa licht doen 
dalen. Hierdoor werd de TBB niet of nauwelijks gewijzigd, maar het aandeel van de necromassa in de 
TBB name wel toe tot 19,6%. Dit is een vrij hoge waarde, die enkel overtroffen wordt door het 
Hannecartbos en de kernvlakte in het Walenbos. 
 
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  
jaartal 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 (Vdood/TTB), preceeded by the number of years (# jaar) 
without forest management. 

Reservaat  # jaar Vl Vd TBB Vd/TB
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%

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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Figuur 5.11: Totale bovengrondse biomassa van de onbeheerde bos- en natuurreservaten in het monitoringnetwerk, met 
aanduiding van het levende en dode volume 

Figure 5.11: Total aboveground biomass of unmanaged forests in the monitoring network, with an indication of the living and 
dead volume 

 

5.7 Verjonging van bomen en struiken 

In de steekproefcirkels werd de verjonging van bomen en struiken met een DBH kleiner dan 5 cm, 
geteld in 66 proefvlakken (verjonging werd niet geteld in de 2 cirkels die volledig in de kernvlakte 
vallen). De verjonging werd 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. De klassen met hoogte 
0-30 cm en 30-50 cm werd 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 de 68 proefvlakken, terwijl tabel 
5.5 de gemiddelde aantallen geeft. Globaal werden per ha 4079 jonge bomen en struiken geteld. Dit 
is een behoorlijk maar niet overvloedig aantal en komt neer op één verjongende boom of stuik per 2.5 
m2. 
Uit tabel 5.4 blijkt dat globaal Amerikaanse vogelkers de meest talrijk verjongende boomsoort is. 
Hierbij passen echter twee kanttekeningen: uit tabel 5.3 blijkt dat de verjonging slechts plaatselijk 
voorkomt: het aantal steekproefcirkels waarin individuen van deze soort weren aangetroffen, is eerder 
beperkt en vergelijkbaar met het aantal cirkelplots waarin berken, Zomereik en Gewone esdoorn 
werden waargenomen. Dit impliceert dat de soort lokaal zeer talrijk voorkomt en dit is met name het 
geval op de meer zandige delen van het bosreservaat (bij voorbeeld bestand 14, zie figuur 5.12). 
Gewone esdoorn en gewone es werden eveneens vrij talrijk waargenomen. Gewone es wordt echter 
zelden in de grootste verjongingsklassen waargenomen, wat erop wijst dat deze lichtboomsoort 
moeite heeft om door te groeien. Verjonging van gewone es wordt vooral waargenomen in het 
kalkrijke deel van De Heirnisse, grofweg ten noorden van de Liniedreef (zie figuur 5.12). Gewone 
esdoorn wordt globaal ongeveer tweemaal zo vaak als Gewone es waargenomen en slaagt er ook 
beter in door te groeien. De verjonging is vooral ten zuiden van de Liniedreef gevonden, dus in het 
relatief zure deel van het bosreservaat (bestanden 13 en 14). 
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Tabel 5.4: Aantal cirkelplots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werden waargenomen, op een totaal van 66 

Table 5.4: Number of observations of regenerating trees and shrubs in the circular plots of forest reserve De Heirnisse (totalling 
66)  

Species Soort Hoogteklassen (cm) 
  0-30 30-50 50-200 >200
Corylus avellana Hazelaar 3 0 9 28
Betula pubescens Zachte berk 1 1 2 12
Quercus robur Zomereik 5 1 4 10
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 6 1 4 8
Prunus serotina Am. Vogelkers 7 5 9 7
Alnus incana Witte els 4 1 7 5
Cornus sanguinea Rode kornoelje 2 0 2 2
Fraxinus excelsior Gewone es 11 2 3 2
Viburnum opulus Gelderse roos 2 0 5 2
Betula pendula Ruwe berk 0 0 0 1
Crataegus sp. Meidoorn 0 0 0 1
Frangula alnus Sporkehout 1 1 2 1
Populus canescens Grauwe abeel 5 3 4 1
Salix caprea Boswilg 0 0 5 1
Sorbus aucuparia Lijsterbes 3 0 0 1
Ulmus glabra Ruwe iep 0 0 1 1
Acer/Fraxinus Esdoorn/Es 1 0 0 0
Alnus glutinosa Zwarte els 0 0 2 0
Fagus sylvatica Beuk 1 0 0 0
Quercus rubra Am. Eik 3 0 0 0
Sambucus nigra Gewone vlier 0 0 3 0

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

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

Species Soort Hoogteklassen (cm) Totaal
  0-30 30-50 50-200 >200 
Prunus serotina** Am. Vogelkers 1193 120 183 65 1561
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 546 37 51 35 668
Fraxinus excelsior Gewone es 305 37 12 5 358
Alnus incana* Witte els 56 9 171 18 254
Betula pubescens Zachte berk 19 9 14 169 210
Corylus avellana Hazelaar 56 0 25 120 201
Ulmus glabra* Ruwe iep 0 0 162 18 180
Populus canescens* Grauwe abeel 102 37 12 2 153
Quercus robur Zomereik 74 9 12 51 146
Cornus sanguinea* Rode kornoelje 46 0 39 12 97
Viburnum opulus Gelderse roos 46 0 16 5 67
Sorbus aucuparia Lijsterbes 46 0 0 2 49
Frangula alnus** Sporkehout 19 19 5 2 44
Quercus rubra Am. Eik 37 0 0 0 37
Salix caprea Boswilg 0 0 12 5 16
Acer/Fraxinus Esdoorn/Es 9 0 0 0 9
Fagus sylvatica Beuk 9 0 0 0 9
Sambucus nigra Gewone vlier 0 0 7 0 7
Alnus glutinosa Zwarte els 0 0 5 0 5
Betula pendula Ruwe berk 0 0 0 5 5
Crataegus sp. Meidoorn 0 0 0 2 2
Totaal  2563 278 724 516 4079

* Kleine individuen van deze soorten zijn vaak wortelopslag; het onderscheid is op het terrein niet eenvoudig en werd om deze 
reden ook niet gemaakt; **Deze exoten werden systematisch uitgetrokken in het kader van het startbeheer 



 77

Andere frequent verjongende boomsoorten zijn: Witte els (waarschijnlijk ook wortelopslag), Zachte 
berk, Ruwe iep  (waarschijnlijk vooral wortelopslag), Grauwe abeel (waarschijnlijk ook wortelopslag) 
en Zomereik. Van Zachte berk en Zomereik werden relatief veel individuen waargenomen in de 
klasse > 200 cm. 
Na Amerikaanse vogelkers is Hazelaar de meest talrijk verjongende soort. Van deze zeer 
schaduwtolerante struiksoort werden veel individuen waargenomen in de klasse > 200 cm hoogte, 
wat erop wijst dat de soort zich vlot kan vestigen. 
 

Gewone esdoorn (0-50 cm) Gewone es (0-50 cm) 

Amerikaanse vogelkers (0-50 cm)  

 

Figuur 5.12: Zaailingen van drie boom- of struiksoorten in de cirkelplots van bosreservaat De Heirnisse (aantallen in cirkelplots van 
15.9 m2) 

Figure 5.12: Number of seedlings of Acer pseudoplatanus, fraxinus excelsior and Prunus serotina  counted in 15.9 m2 circular 
plots in forest reserve De Heirnisse 
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5.8 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in de 86 proefvlakken van 16 m x 16 m op de 
rasterpunten, worden weergegeven in tabel 5.6. De tabel geeft de frequentie en de karakteristieke 
bedekking weer van de waargenomen soorten, in dalende volgorde van frequentie. De karakteristieke 
bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort, in de proefvlakken waarin die soort werd 
waargenomen. Lege proefvlakken worden dus niet in rekening gebracht bij deze berekening. 
In totaal werden op een oppervlakte van 2,2 ha, 87 soorten waargenomen. In de uurhokken waarin 
het bosreservaat gelegen is, werden volgens Florabank in totaal 272 soorten vaatplanten 
waargenomen (bijlage 1). Dit grote verschil is voor een belangrijk deel het gevolg van de diversiteit 
aan niet-bos habitats in het bosreservaat, terwijl de proefvlakken bijna volledig in bos gelegen zijn 
(enkele in ruigte of op verruigende paden). Bosplanten die wel in de totale soortenlijst voorkomen, 
maar niet in de proefvlakken gevonden werden, zijn: Dotterbloem (Caltha palustris), Stijve zegge 
(Carex elata), Bergbasterdwederik (Epilobium montanum), Grote keverorchis (Listera ovata), Gewone 
vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) en Eikvaren (Polypodium vulgare). 
In de kernvlakte werden op een oppervlakte van 0,98 ha, 57 soorten waargenomen. De 
soortenrijkdom van beide inventarisaties is, de verschillen in oppervlakte in acht genomen, goed 
vergelijkbaar. Deze vrij hoge soortenrijkdom is niet uitzonderlijk voor bossen op vochtige, basenrijke 
bodems. De globale, totale bedekkingen van de afzonderlijke vegetatielagen werd eveneens geschat 
en staan onderaan tabel 5.6. De gezamelijke bedekking van de boom- en struiklaag werd geschat op 
73%, dit is een eerder lage waarde, die verklaard kan worden door de sterke vertegenwoordiging van 
lichtboomsoorten en de afwezigheid van een afzonderlijke struiklaag door de ‘hakhoutstructuur’ van 
het bos. De kruidlaag is vrij productief, met een gemiddelde geschatte bedekking van 46%. De 
moslaag heeft een geschatte bedekking van 4%. 
De meest frequent waargenomen soorten zijn bosbramen (58 proefvlakken), gevolgd door 
Dauwbraam, Hennegras en stekelvarens (respectievelijk 40, 39 en 36 proefvlakken). De 
karakteristieke bedekking van deze soorten varieren tussen 23.3% (bosbramen) en 2.2% 
(Stekelvarens). Dauwbraam hoort thuis in de vochtige, basenrijke delen van het bosreservaat, ten 
noorden van de Liniedreef, terwijl bosbramen en stekelvarens op de zuurdere en zandigere locaties 
kunnen groeien (zie figuur 5.13). Bosbramen hebben enkel hoge bedekkingen op lichtrijke plaatsen, 
terwijl stekelvaren ook op meer beschaduwde locaties talrijk kunnen zijn, zoals in het bestand van 
Corsikaanse dennen (bestand 13; vergelijk figuren 5.13 en 5.14). 
De soortenlijst van de proefvlakken van het bosreservaat omvat vrij veel soorten die kenmerkend zijn 
voor broekbossen, zoals Gele lis, Blauw glidkruid, Hoge cyperzegge, Bitterzoet en Wolfspoot. 
Broekbosvegetaties zijn in het bosreservaat echter fragmentair ontwikkeld en voornamelijk aanwezig 
in de grachten. De kenmerkende soorten ontbreken meestal op de rabatten daartussen. Het 
hoogteverschil tussen beide kan in de Heirnisse immers groot zijn en dit resulteert in sterk 
uiteenlopende standplaatscondities, namelijk relatief droog en zuur op de rabatten, nat en basenrijk in 
en langs de greppels. 
Een andere soortengroep indiceert graslanden en ruigten op vochtige bodems: Moerasspirea, 
Kattenstaart, Riet, Moesdistel, Zeegroene rus, Pitrus, Gewone valeriaan, Grote lisdodde. Rietgras 
vormt plaatselijk een facies in dit deel van het bosreservaat (karakteristieke bedekking 6.6%). 
Schaduwtolerante bosplanten en in het bijzonder oud-bosplanten zijn schaars en komen slechts in 
een beperkt aantal proefvlakken voor. Tien soorten worden vermeld in de Europese lijsten van oud-
bosplanten volgens Hermy et al (1999), maar slechts drie daarvan (Gewone salomonszegel, 
bosviooltjes en Lelietje-van-dalen) worden door Honnay et al. (1998) geciteerd als echte oud-
bosplanten. Buiten de proefvlakken, in het kalkrijke deel van bestand 7, werd ook een kleine (nieuw 
gevestigde?) populatie van Slanke sleutelbloem ontdekt. 
Het beperkte voorkomen van deze traag koloniserende soorten kan verklaard worden door de 
voorgeschiedenis van De Heirnisse: het volledige gebied was eeuwenlang in beheer als grasland 
(etting) en in de onmiddellijke omgeving zijn geen oude bossen of oude houtkanten aanwezig, van 
waaruit deze soorten konden koloniseren. 
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Tabel 5.6: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 66 
proefvlakken op de rasterpunten in bosreservaat De Heirnisse, in dalende volgorde van frequentie. 

Table 5.6: Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer of 66 
sample plots located on grid points in forest reserve of De Heirnisse. Species are listed in decreasing order of frequency. 

 

Soort Species # %
Bosbramen Rubus fruticosus agg. 58 23.3
Dauwbraam Rubus caesius 40 15.4
Hennegras Calamagrostis canescens 39 3.2
Smalle+brede stekelvaren Dryopteris cart + dila 36 2.2
Grote brandnetel Urtica dioica 28 4.9
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum1 28 1.1
Hondsdraf Glechoma hederacea 27 3.9
Moeraszegge Carex acutiformis 25 6.6
Ruwe smele Deschampsia cespitosa 25 3.4
Bitterzoet Solanum dulcamara 23 1.2
Hop Humulus lupulus 22 1.3
Moerasspirea Filipendula ulmaria 21 1.1
Gewone engelwortel Angelica sylvestris 19 1.1
Grote wederik Lysimachia vulgaris 17 1.1
Pitrus Juncus effusus 16 1.0
Bosandoorn Stachys sylvatica4 16 1.0
Hennepnetel Galeopsis species 15 1.1
Zachte witbol Holcus mollis 14 6.8
Haagwinde Calystegia sepium 14 2.6
Kleefkruid Galium aparine 13 1.1
Gele lis Iris pseudacorus 13 1.1
Kattestaart Lythrum salicaria 13 1.0
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum11 13 1.0
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 11 1.1
Geel nagelkruid Geum urbanum 11 1.0
Smeerwortel Symphytum officinale 10 1.2
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 9 1.2
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 9 1.0
Drienerfmuur Moehringia trinervia 9 1.0
Penningkruid Lysimachia nummularia 8 1.1
Akkerkool Lapsana communis 8 1.0
Rietgras Phalaris arundinacea 7 6.6
Stijve zegge Carex elata 7 1.1
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa1 7 1.0
Aalbes Ribes rubrum 6 1.7
Wolfspoot Lycopus europaeus 6 1.5
Boskortsteel Brachypodium sylvaticum2 6 1.3
Kruipende boterbloem Ranunculus repens 6 1.3
basterdwederik Epilobium species 6 1.0
Heermoes Equisetum arvense 5 3.0
Gestreepte witbol Holcus lanatus 5 3.8
Robertskruid Geranium robertianum 5 1.7
Pinksterbloem Cardamine pratensis 5 1.0
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Tabel 5.6 (vervolg): Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 66 
proefvlakken op de rasterpunten in bosreservaat De Heirnisse, in dalende volgorde van frequentie. 

Table 5.6 (continued): Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous 
layer of 66 sample plots located on grid points in forest reserve of De Heirnisse. Species are listed in decreasing order of 
frequency. 

 

Soort Species # %
Riet Phragmites australis 4 1.5
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas3 4 1.3
Ruw beemdgras Poa trivialis 4 1.3
Valse salie Teucrium scorodonia 4 1.3
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina3 4 1.0
Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 4 1.0
Moeraswalstro Galium palustre 4 1.0
Liesgras Glyceria maxima 3 1.3
Ijle zegge Carex remota 3 1.0
Kale jonker Cirsium palustre 3 1.0
Speerdistel Cirsium vulgare 3 1.0
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 3 1.0
Kantig hertshooi Hypericum dubium 3 1.0
Moesdistel Cirsium oleraceum 2 1.0
Kropaar Dactylis glomerata 2 1.0
Kantig hertshooi Epilobium tetragonum 2 1.0
Liggend hertshooi Hypericum humifusum 2 1.0
beemdgras Poa species 2 1.0
Brunel Prunella vulgaris 2 1.0
Kluwenzuring Rumex conglomeratus 2 1.0
Blauw glidkruid Scutellaria galericulata 2 1.0
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 2 1.0
bosviooltje Viola reich8 + rivi 2 1.0
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis10 1 2.0
Frans raaigras Arrhenatherum elatius 1 1.0
Duinriet Calamagrostis epigejos 1 1.0
Dolle kervel Chaerophyllum temulum 1 1.0
Akkerdistel Cirsium arvense 1 1.0
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana1 1 1.0
Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 1 1.0
Glad walstro Galium mollugo 1 1.0
Zeegroene rus Juncus inflexus 1 1.0
Veldlathyrus. Lathyrus pratensis 1 1.0
Watermunt Mentha aquatica 1 1.0
Schaduwgras Poa nemoralis 1 1.0
Waterpeper Polygonum hydropiper 1 1.0
Perzikkruid Polygonum persicaria 1 1.0
Vijfvingerkruid Potentilla reptans 1 1.0
Ridderzuring Rumex obtusifolius 1 1.0
Moerasandoorn Stachys palustris 1 1.0
Vogelmuur Stellaria media 1 1.0
paardebloem Taraxacum species 1 1.0
Grote lisdodde Typha latifolia 1 1.0
Gewone valeriaan Valeriana repens 1 1.0
Bedekking boom- +struiklaag   73.1
Bedekking kruidlaag   45.9
Bedekking moslaag   4.2
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Dauwbraam Bosbramen 

  

Stekelvarens  

 

 

 

Figuur 5.13: Bedekking (%) van drie frequent voorkomende plantensoorten in het bosreservaat De Heirnisse 

Figure 5.13: Cover (%) of Rubus caesius, Rubus fruticosus agg., and Drypteris carthusiana + dilatata in the grid-based sample 
plots of forest reserve De Heirnisse 
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5.9 Fish-eye foto’s 

De gaten in het kronendak, afgeleid van fish-eye foto’s op de rasterpunten, worden gevisualiseerd 
door figuur 5.14.  
Er is een sterke overscherming in het kalkrijke deel ten noorden van de Liniedreef, op plaatsen waar 
Hazelaar en lokaal ook Ruwe iep een dichte struiklaag vormen. Opmerkelijk is dat ook op de paden 
een sterke overscherming werd geregistreerd. Die is het gevolg van forse Hazelaars, die langs de 
paden staan en er overheen groeien (figuur 5.15). Bestand 12, met forse Zomereiken en bestand 14 
(veel Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers; vóór het startbeheer) zijn relatief lichtrijk. 
In het noorden van het bosreservaat (bestand 6) werd een zeer geringe overscherming genoteerd. Dit 
bestand is een mozaïek van ruigte en jong bos dat zich spontaan heeft gevestigd (figuur 5.15). Eén 
van de rasterpunten ligt in een verbossende ruigte. 
 

 
 

Figuur 5.14: Openingen in het kronendak (%) op de middelpunten van de steekproefcirkels, afgeleid van fish-eye opnamen, in 
bosreservaat De Heirnisse (kernvlakte: blauw omlijnd) 

Figure 5.14: Visible sky (%) at the grid points in forest reserve De Heirnisse, determined by means of Fish-eye photographs 
(blue perimeter: core area) 
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Figuur 5.15: Verbossende moeraszeggeruigte in bestand 5 (boven; foto Luc De Keersmaeker) en de Liniedreef, overschermd 
door Hazelaars en esdoorns die langs de rand staan (beneden, foto Peter Van de Kerckhove). 

Figure 5.15: Afforestation of a Carex acutiformis facies by Salix caprea in stand 5 (above; photo by Luc De Keersmaeker) and 
the Liniedreef, a forest path with large Corylus avellana shrubs and young maples alongside (below, photo by Peter Van de 
Kerckhove) 
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6 Waarnemingen in het gehele bosreservaat 

Omwille van de leesbaarheid werden de figuren van dit onderdeel achteraan gegroepeerd. 

6.1 Bijzondere elementen 

6.1.1 Dikke bomen 

De dikste opgaande levende bomen in het bosreservaat de Heirnisse zijn cultuurpopulieren en 
Zomereiken, maar er werden bij de kartering van de bijzondere elementen geen individuen gevonden 
met een DBH van tenminste 100 cm. Dit is het gevolg van de jonge leeftijd van het bos,  dat 
grotendeels bestaat uit 19de eeuwse bebossingen en van het vroegere hakhoutbeheer dat er werd 
gevoerd.  

6.1.2 Zwaar dood hout  

6.1.2.1 Inventarisatie  

De gegevens zijn gebaseerd op een inventarisatie buiten de steekproefcirkels, die werd uitgevoerd 
vóór het startbeheer. In totaal werden bij deze inventarisatie bijkomend 69 zware dood hout 
fragmenten gekarteerd, met een diameter van tenminste 40 cm (tabel 6.1). 
  
Tabel 6.1: Aantal en soort van zwaar dood hout (DBH > 40 cm) in het bosreservaat de Heirnisse, buiten de steekproefcirkels. 

Table 6.1: Number and species of large dead wood fragments (DBH > 40 cm) in forest reserve Heirnisse  (outside the circular 
plots) 

Soort Volinventarisatie 
 Liggend Staand Totaal
Cultuurpopulieren 16 47 63
Zomereik 2 1 3
Zachte berk 1 0 1
Iep 0 2 2
Totaal 19 50 69
Densiteit (# per ha) 0,5 1,3 1,9

 
Figuur 6.2 geeft de posities weer van het zware staande en liggende dode hout. Een totaal van 69 
dode bomen met DBH > 40 cm buiten de steekproefcirkels en de kernvlakte komt neer op ongeveer 
1,9 stuks per ha, waarvan 0,5 per ha liggend en 1,3 per ha staand. 91% van de zware dood 
houtfragmenten zijn cultuurpopulieren, de overige soorten komen slechts marginaal voor. Deze zware 
dode populieren zijn echter niet gelijkmatig verdeeld over het bosreservaat (wat de onderschatting 
door de cirkels verklaart), maar werden geringd en staan gegroepeerd langsheen de paden, in het 
bijzonder langsheen de Suikermeersdreef (figuren 6.1 en 6.2). 
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Figuur 6.1: Geringde populieren langsheen de Suikermeersdreef 

Figure 6.1: Girdled poplars along a forest path in forest reserve De Heirnisse 

 

6.1.2.2 Volumeberekening van de necromassa 

Voor de dode bomen met diameter > 40 cm werden ook volumeberekeningen uitgevoerd, met de 
bedoeling deze resultaten te toetsen aan de resultaten uit de 68 cirkels met straal = 18 m van de 
systematische steekproef. 
Voor de berekening op basis van de volinventarisatie buiten de steekproefcirkels, werd gebruik 
gemaakt van dezelfde methoden, tarieven en hoogtecurves als voor de steekproefcirkels. 
In totaal zou er op basis van de volledige inventarisatie 4,1 m3 dood hout aanwezig zijn met een 
diameter van tenminste 40 cm, verdeeld over 3,5 m3 staand en 0,6 m3 liggend dood hout (tabel 6.2). 
De waarde van de staande fractie is slechts 0,5 m3 hoger dan de gegevens van de steekproefcirkels 
– ondanks de aanwezigheid van een groot aantal geringde populieren langsheen de 
suikermeersdreef. De liggende fractie is zelfs veel lager ingeschat dan de metingen gebaseerd op de 
steekproefcirkels. 
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Waarschijnlijk werd bij de volinventarisatie het zware dode hout, in het bijzonder de liggende fractie, 
onderschat: de zichtbaarheid in het bosreservaat is immers gering, door de aanwezigheid van een 
dichte onderetage van voormalig hakhout, door de begreppeling en door een productieve kruidlaag. 
De inventarisatie in de steekproefcirkels geeft dus waarschijnlijk een vrij correct beeld van de gehele 
liggende fractie en van de staande fractie met een diameter kleiner dan 40 cm. De zware staande 
fractie werd aangevuld met de 47 geringde populieren, wat neerkomt op bijkomend 140 m3 dood hout 
voor het gehele reservaat. Door deze correctie wordt de necromassa in de Heirnisse verhoogd van 22 
m3 per ha tot 25 m3 per ha. 
 
Tabel 6.2: Dood hout volumes (m3 per ha) in bosreservaat de Heirnisse van bomen en fragmenten met een diameter < 40 cm 
en > 40 cm, verdeeld over de liggende en staande fracties. De gegevens zijn het resultaat van een gebiedsdekkende 
inventarisatie.  

Table 6.2: Dead wood volume in forest reserve Heirnisse, subdivided for stem and crown fractions, and standing and lying 
fractions. The results originate from a full inventory. 

Inventarisatiewijze Staand Liggend Totaal 
Cirkels < 40 cm 2,5 11,9 14,4 

 > 40 cm 3,1 4,8 7,9 

Inventarisatie buiten cirkels > 40 cm 3,5 0,6 4,1 

Gecombineerd totaal volume* 8,5 16,7 25,2 
* gebaseerd op de cirkels met aanvullend 47 geringde populieren langs de paden 

 

6.1.3 Overige bijzondere elementen 

De overige bijzondere elementen die in de Heirnisse werden gekarteerd, zijn dikke hakhoutstoven 
van Hazelaar en Gewone esdoorn (langsheen de Moervaart) en een bestand met Zomereiken met 
een DBH tussen 40 cm en 80 cm (figuur 6.3). De groeiplaatsen van enkele voor het gebied bijzondere 
soorten werden eveneens aangeduid: Sleedoorn, Eikvaren, Zwarte bes, Hondsroos, Grauwe abelen, 
Gewone salomonszegel, Lelietje-van-dalen, bosviooltjes, Slanke sleutelbloem (figuur 6.3). 
Het natte deel van bosreservaat de Heirnisse, dat zich voornamelijk ten noorden van de Liniedreef 
situeert, is sterk begreppeld. De begreppeling wordt weergegeven door figuur 6.4 en werd gekarteerd 
met behulp van de middenschalige luchtfoto van 2002 (zie figuur 6.7)  De afwisseling van greppels en 
hogergelegen rabatten creëert een microreliëf met een specifieke vegetatiezonering. In de greppels 
zelf werden soorten van broekbossen (Alnion glutinosae) gevonden, terwijl langs de greppels en op 
de rabatten soorten van het Elzen-Vogelkersbos (Alno-Padion) en zelfs van eikenbossen (Quercion 
robori-petraeae) domineren.  

6.2 Facieskartering 

De facieskaart van het integrale reservaat wordt weergegeven door figuur 6.4. De kaart geeft een 
combinatie weer van de dominante bomen en de vegetatiefacies en toont aan dat het gebied vrij 
heterogeen is. Zones met veel zomereiken, zijn rood, met berken grijs, met elzen purper en met 
essen geel. Verbossende ruigtes zijn bruin ingekleurd en de kapvlakte als gevolg van het startbeheer 
(2 à 2,5 ha), is wit. Deze kaart wordt best aangevuld met de vegetatiekartering van Baeté (1994), die 
zeer goed de gradiënt in kalkrijkdom weergeeft figuur 6.6). De vegetatietypes met Moeraszegge, 
Hondsdraf, verjonging van Gewone es, Rode kornoelje en Dauwbraam (deze types zijn hoofdzakelijk 
blauw en geel ingekleurd) situeren zich in het noorden, terwijl in het zuiden een type met Zachte 
witbol op zuurdere bodem domineert (bruin ingekleurd). De overgang ter hoogte van de kernvlakte 
wordt goed weergegeven (vergelijk figuren 6.6 en 5.12). 
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6.3 Luchtfoto’s 

De luchtfoto’s van 1989, 1995 en 2002 geven samen een goed beeld van bosreservaat de Heirnisse. 
De luchtfoto van 2002 (figuur 6.7) werd gevolgen in het voorjaar (maart), waardoor grote bomen niet 
of nauwelijks herkend kunnen worden. De foto is echter bijzonder geschikt om het grachtenpatroon 
en de structuur van de verbossende ruigtes te bestuderen. Het wintergroene bestand van 
Corsikaanse dennen is eveneens goed te herkennen. Op basis van deze foto werd het 
grachtenpatroon gedigitaliseerd (zie figuur 6.4). 
De zwart-witte luchtfoto van 1995 werd gevlogen tijdens het vegetatieseizoen en is bijzonder geschikt 
om de kroonstructuur te bestuderen (figuur 6.8). Het Zomereikenbestand met de grote, onregelmatige 
kronen valt goed op. Het hakhout (voornamelijk elzen en berken) en de overstaanders van populieren 
kunnen goed onderscheiden worden. De false-colour luchtfoto van 1989 heeft een minder hoge 
resolutie en is daardoor minder geschikt om hakhout en jonge bomen in de verbossende ruigtes weer 
te geven. De grote kruinen van Zomereiken en cultuurpopulieren worden echter zeer duidelijk 
weergegeven (figuur 6.9). 
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Figuur 6.2: Zwaar dood hout (DBH > 40 cm) in het gemonitorde deel van bosreservaat de Heirnisse 

Figure 6.2: Coarse dead wood (DBH > 40 cm) in forest reserve Heirnisse 
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Figuur 6.3: Bijzondere elementen in het gemonitorde deel van bosreservaat de Heirnisse 

Figure 6.3: Special structures and elements (large trees and coppice boles,relatively  rare species…)  in forest reserve Heirnisse 
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Figuur 6.4: Grachtenpatroon in het gemonitorde deel van bosreservaat de Heirnisse 

Figure 6.4: Ditches in the forest reserve Heirnisse 
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Figuur 6.5: Kartering van de dominante boomsoort en de vegetatiefacies in het gemonitorde deel van bosreservaat de Heirnisse (legende: zie hiernaast) 

Figure 6.5: Mapping of the dominant tree species and vegetation facies in forest reserve Heirnisse 
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Figuur 6.5 (vervolg): legende 

Figure 6.5 (continued): Legenda 
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Figuur 6.6: Vegetatiekartering door Baeté (1994) 

Figure 6.6: Vegetation mapping by Baeté (1994) 
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Figuur 6.7: Luchtfoto van de Heirnisse, gevolgen in 2002 (copyright OC-GIS) 

Figure 6.7: Aerial photograph of forest reserve Heirnisse (2002) (copyright OC-GIS) 
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Figuur 6.8: Monochrome luchtfoto van de Heirnisse, gevolgen in 1995 (copyright OC-GIS) 

Figure 6.8: Monochromatic aerial photograph of forest reserve Heirnisse (1995) (copyright OC-GIS) 
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Figuur 6.9: False colour luchtfoto van de Heirnisse, gevolgen in 1989 (copyright Eurosense) 

Figure 6.9: Aerial photograph (false colour) of forest reserve Heirnisse (1989) (copyright Eurosense) 

 



 98



7 Conclusies en prognoses 

7.1 Algemeen 

Actueel is de globale levende biomassa van het bosreservaat de Heirnisse laag en in dezelfde 
grootte-orde als van het Hannecartbos en het oligotrofe transekt van het Walenbos. Dit is niet zozeer 
het gevolg van de standplaats, zoals in het oligotrofe transekt van het Walenbos wel het geval is, 
maar wel van het vroegere beheer als hakhout en van de jonge leeftijd van de bosbestanden. 
Verwacht mag worden dat de levende biomassa geleidelijk aan zal toenemen, naarmate de bomen 
grotere dimensies krijgen. 
Het gemonitorde deel van het bosreservaat de Heirnisse bestaat bodemkundig uit twee grote 
eenheden: vochtige en – door de aanwezigheid van gyttja en kwel  - kalkrijke bodems enerzijds en 
minder vochtige, zuurdere en zandige bodems anderzijds. De grens tussen beide bodemeenheden 
valt min of meer samen met de Liniedreef. Deze bodemeigenschappen zijn sterk bepalend voor de 
huidige variatie van het gebied en zal ook een grote rol blijven spelen in de toekomstige bos- en 
vegetatieontwikkeling. 

7.2 Bosdynamiek in het kalkrijke deel 

Op de kalkrijke bodems zijn actueel voornamelijk verwaarloosde hakhoutbestanden aanwezig, die 
sterk bepreppeld zijn en waarin cultuurpopulieren werden aangeplant tussen de hakhoutstoven. Ten 
noorden van de Suikermeersdreef bevindt zich ook een aanzienlijke oppervlakte verbossende ruigte 
op kalkrijke bodem. Onder het huidige hydrologische regime zijn dit in de winter zeer natte tot 
overstroomde gronden, terwijl het grondwaterpeil in het voorjaar (door bemaling) snel zakt zodat in 
het groeiseizoen op de rabatten geen zuurstofloze condities meer voorkomen. Dergelijke 
standplaatsen zijn actueel geschikt voor een Alno-Padion bosgemeenschap. De basenrijke, vochtige 
maar niet zeer natte bodem is geschikt voor een groot aantal veeleisende boomsoorten: Gewone 
essen, Elzen, Boskersen, Gewone esdoorns, Lindes (niet aanwezig in het gebied). Gewone es 
vertoont op deze standplaatsen een bijzonder grote groeikracht en is nu reeds vrij talrijk aanwezig, als 
zaailing én als hakhout (zie foto voorpagina). Op lange termijn is dit potentieel een dominante soort 
op de kalkrijke bodems, als het gebied niet verder vernat. De cultuurpopulieren die tussen het 
hakhout geplant werden, zullen wellicht nog enkele tientallen jaren het leeuwendeel van het levende 
volume voor hun rekening nemen. Ze verjongen echter niet en zullen geleidelijk aan plaats ruimen 
voor deze inheemse soorten. In eerste instantie zullen vooral doorgroeiende hakhouttelgen de 
boomlaag gaan beheersen en in de struiklaag zullen schaduwtolerante soorten, met name Hazelaar 
en Rode kornoelje verder toenemen. Iepen kunnen als struik via vegetatieve vermeerdering lokaal 
een belangrijke rol blijven spelen. De dynamiek in de kalkrijke delen van de Heirnisse wordt echter 
sterk geconditioneerd door de waterhuishouding. De boven geschetste evolutie is te verwachten bij 
de huidige condities, die sterk door menselijk ingrijpen zijn bepaald. In de gehele Moervaartvallei is de 
grondwatertafel kunstmatig laag gehouden door bemaling – in de buurt van het bosreservaat ligt 
overigens een pompgemaal. Zonder deze bemaling zou de Heirnisse vernatten en zouden grote 
delen, voornamelijk ten noorden van de Liniedreef, evolueren naar een Elzenbroekbos, met een 
prominente rol voor Zwarte els. Indien deze vernatting zich op korte termijn voltrekt, zou dit kunnen 
samengaan met een grootschalige sterfte van minder aangepaste soorten, zoals cultuurpopulieren, 
Gewone essen, Gewone esdoorns en mogelijk ook Witte elzen. 

7.3 Bosdynamiek in het zandige deel 

Op de meer zandige bodems, die ook wat hoger gelegen zijn, zal de bosontwikkeling minder 
eenduidig verlopen, omdat de zone ten zuiden van de Liniedreef heterogener is. Op het moment van 
de opmetingen situeerden zich hier een bestand van corsikaanse dennen (13), een Amerikaanse 
eiken/Amerikaanse vogelkersbestand (14) en een bestand van eikenhooghout (12). Het 
exotenbeheer werd uitgevoerd na het terreinwerk en resulteerde in een kapvlakte in bestand 14 met 
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een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha. De toekomstige evolutie van de kapvlakte en omgeving 
hangen sterk af van de nazorg van het exotenbeheer. Zonder nazorg kunnen Amerikaanse vogelkers 
en Amerikaanse eik nog lange tijd een belangrijke rol blijven spelen. Als verjonging van deze soorten 
wordt bestreden, zal de kapvlakte vermoedelijk verbossen met berken, terwijl de kleinere open 
plekken eerder zullen dichtgroeien met Gewone esdoorns of Zomereiken (mits nabijheid van 
zaadbomen van deze soorten). Het Corsikaanse dennenbestand is gevoelig voor windval en kan door 
een zware storm in mekaar vallen. Volgens dit scenario kunnen ook hier zich in eerste instantie 
pionierboomsoorten (voornamelijk berken) vestigen. Op langere termijn mag verwacht worden dat 
Gewone esdoorn een zeer belangrijke, zoniet dominante, rol zal gaan spelen in het zandige deel van 
de Heinisse. Deze schaduwtolerante soort is bijzonder performant op de lemige en vrij vochtige, zure 
zandgronden. Vergelijkbare bodems werden aangetroffen in het Wijnendalebos, waar Gewone 
esdoorn zeer competitief is (zie de Keersmaeker et al. 2005).  

7.4 Evolutie van de necromassa 

Het dood hout volume zal vermoedelijk op korte termijn niet verder toenemen en mogelijk zelfs 
afnemen. Een groot deel van de cultuurpopulieren is immers reeds afgestorven en het dood hout van 
deze soort verteert snel. Op middellange termijn zal dood hout voornamelijk afkomstig zijn van een 
natuurlijke stamtalreductie en/of door het afsterven van individuele telgen in het voormalige hakhout, 
een proces dat samengaat met de natuurlijke omvorming naar hooghout. In beide gevallen gaat het 
echter om dood hout van relatief kleine dimensies en van soorten die snel verteren, zoals berken en 
elzen. Indien de grondwatertafel abrupt stijgt door het verminderen van de bemaling, kan dit 
samengaan met een grootschalige sterfte van niet-aangepaste soorten, waardoor de necromassa 
tijdelijk sterk toeneemt. 

7.5 Vegetatieontwikkeling 

De bosvegetaties in de Heirnisse weerspiegelen het kalkgehalte van de bodem. Dauwbraam blijft 
immers beperkt tot de kalkrijke bodems, terwijl de ‘gewone’ bosbramen overal, maar op de zuurdere 
bodems dominant voorkomen. De begreppeling doorkruist echter dit patroon, omdat in de 
overgangen de greppels en de preppelranden minder zuur zijn dan de top van de tussenliggende 
rabatten. In de greppels worden vaak soorten van Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) 
waargenomen (bij voorbeeld Bitterzoet, Zwarte bes), langs de greppels zijn dit vaak soorten van 
Elzen-Vogelkersbossen (Alno-Padion), bij voorbeeld Ruwe Smele, terwijl bovenop de rabatten 
soorten van het Eikenverbond (Quercion robori-petraeae) de dienst uitmaken, zoals Wilde 
kamperfoelie. 
De bosvegetaties van de Heirnisse, zowel in het kalkrijke als in het zuurdere deel, zijn actueel sterk 
onverzadigd. Dit betekent dat een groot aantal traag koloniserende (oud-bos) soorten niet aanwezig 
zijn, hoewel bepaalde delen van het gebied reeds sinds de 18de eeuw bebost zijn. Voorbeelden 
hiervan zijn Eenbes, Bosbingelkruid, Bosanemoon, Adelaarsvaren, Witte klaverzuring. Het 
eeuwenlange gebruik als etting en zelfs de nog oudere voorgeschiedenis (uitgestrekt moerasgebied) 
zullen hier waarschijnlijk niet vreemd aan zijn. Nieuwe vestiging van oudbos-soorten, vooral dan de 
ornitochore soorten zoals Eenbes, is niet uitgesloten, wat geïllustreerd wordt door de aanwezigheid 
van Gewone salomonszegel en Lelietje-van-dalen en door de waarneming van een jonge en 
uitbreidende populatie van Slanke sleutelbloem tijdens het veldwerk. Op korte en middellange termijn 
moet echter niet verwacht worden dat het aantal karakteristieke bossoorten van Alno-Padion en 
Quercion-gemeenschappen sterk zal uitbreiden door spontane vestiging. 
De verhoudingen tussen de drie vegetatiezones van het gebied – Alnion in de grachten, Alno-Padion 
langsheen de grachten en vlaksgewijs in het kalkrijke deel en Quercion in het zuurdere en drogere 
deel ten zuiden van de Liniedreef, kunnen aanzienlijk wijzigen bij een eventuele sterke stijging van de 
grondwatertafel. Vermoedelijk zal dit samengaan met een sterke toename van het Alnion, ten koste 
van het Alno-Padion. Aangezien de meeste karakteristieke soorten van het Alnion reeds sporadisch 
langsheen de grachten voorkomen, kan dit type zich bij gunstige omstandigheden op relatief korte 
termijn ontwikkelen. Het areaal van het Quercion zal in mindere mate afnemen, en dan vooral in de 
overgangszone met het Alno-Padion (bij voorbeeld de omgeving van de kernvlakte). De toegenomen 
invloed van basenrijk grondwater zal in de overgangszone resulteren in een pH-stijging van de 
topbodem, waardoor basenminnende kruiden, struiken en bomen zich kunnen vestigen.  
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8 Samenvatting 

De Heirnisse is een 76 ha groot bosreservaat, gelegen in het noorden van de provincie Oost-
Vlaanderen. In het kader van het monitoringproject werden in 2004, 68 steekproefcirkels en één 
kernvlakte uitgezet en geïnventariseerd in 46 ha van het onbeheerde (integrale) deel van het 
bosreservaat. Dit deel van het bosreservaat kent – op het exotenbeheer na – tenminste sinds de 
aankoop door de Vlaamse Gemeenschap in 1992 een nulbeheer.  
De Heirnisse bevindt zich aan de rand van de Moervaartvallei, een brede alluviale vlakte die onstond 
door (natuurlijke) drainage van een laat-glaciaal meer waarin moeraskalk werd afgezet. Het zuidelijke 
deel van het bosreservaat bevindt zich op een hogergelegen zandige donk, waar geen moeraskalk 
werd gevormd. Syntaxonomisch behoren de bosvegetaties van het zuurdere deel tot een onvolledig 
ontwikkelde Quercion gemeenschap, die vermoedelijk evolueert tot een Violo-Quercetum. Het 
kalkrijke deel is een onvolledig ontwikkeld Alno-Padion, met in de grachten fragmentair ontwikkelde 
Alnion vegetaties. Plaatselijk zijn ook verbossende ruigtes aanwezig. 
Het gebied was eeuwenlang in eigendom van de Baudeloo-abdij en kende een gebruik als etting 
(grasland). In de loop van de 18de eeuwen werden grote delen bebost, mogelijk na exploitatie van de 
aanwezige moeraskalk en na begreppeling. In de natte kalkrijke delen werd het bos voornamelijk 
beheerd als hakhout, later werden tussen de hakhoutstoven cultuurpopulieren ingeplant. In het 
zuurdere en zandigere zuidelijke deel van het bosreservaat bevinden zich een 
eikenhooghoutbestand, een bestand van Corsikaanse dennen en een bestand waar ten tijde het 
monitoringonderzoek bijzonder veel Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkersen aanwezig 
waren. Na het terreinwerk werd hier echter een exotenbeheer uitgevoerd, waardoor een kapvlakte 
ontstond met een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha. De resultaten van dit rapport geven dus de 
situatie weer vóór het exotenbeheer, maar er werd een schatting gemaakt van de veranderingen op 
basis van de aandelen van de bestreden soorten. 
Het totale stamtal, grondvlak en volume, berekend op basis van de steekproefcirkels, bedragen 
respectievelijk 1270 per ha, 24.7 m2/ha en 189 m3/ha. Naar volume zijn de belangrijkste boomsoorten 
cultuurpopulieren, elzen, Zomereiken en berken. De dikste levende individuen in het bosreservaat zijn 
cultuurpopulieren met een DBH van 75-80 cm en Zomereiken met een DBH van 65-70 cm. Naar 
stamtal zijn berken (zowel Zachte als Ruwe) en elzen (zowel Zwarte als Witte) de belangrijkste 
soorten. Deze soorten werden in het verleden beheerd als hakhout en zijn als gevolg hiervan vaak 
meerstammig. De talrijkst verjongende boom- en struiksoorten zijn in dalende volgorde: Amerikaanse 
vogelkers (lokaal zeer talrijk), Gewone esdoorn, Gewone es, Witte els en Zachte berk. De verjonging 
van Gewone es is bijna uitsluitend te vinden in het kalkrijke deel van het bos (mits voldoende 
lichtinval), terwijl verjonging van Gewone esdoorn vooral in het zandige deel werd aangetroffen. Deze 
gegevens wijzen erop dat in de relatief vochtige en kalkrijke delen, Gewone es een belangrijke rol kan 
spelen, terwijl Gewone esdoorn op lange termijn de overhand kan halen op de zure en zandige 
bodems in het zuiden van het bosreservaat. Deze prognoses gaan echter uit van een ongewijzigde 
hydrologische situatie en van een nazorg die de regeneratie van Amerikaanse eik en Amerikaanse 
vogelkers belet. 
De globale necromassa in de Heirnisse, berekend vóór het exotenbeheer op basis van de 68 
steekproefcirkels, bedroeg 22 m3 per ha. Vergeleken met de andere onderzochte bos- en 
natuurreservaten is dit een eerder lage waarde. Indien de geringde populieren langsheen de paden 
en de exotenbestrijding in rekening gebracht wordt, loopt het dood houtvolume op tot 35 m3 per ha, 
een hoge waarde voor een bos met een gering levend volume. De necromassa (vóór de 
exotenbestrijding) bestaat voor ongeveer 80% uit dode cultuurpopulieren, in een matige tot 
vergevorderde graad van vertering. De liggende fractie is duidelijk beter vertegenwoordigd dan 
staande en neemt bijna 80% van de necromassa voor haar rekening. Er is een groot aantal dood-
houtfragmenten met kleine dimensies waargenomen, die een gering aandeel hebben in het totale 
dood-houtvolume. Deze kleine fragmenten zijn het gevolg van een natuurlijke stamtalreductie en van 
een natuurlijke omvorming van hakhout naar hooghout. 
Door de aanwezigheid van moeraskalk in de bodem en door de diversiteit aan habitats (vochtige 
ruigtes, afwisseling van diepe greppels en rabatten) is het bosreservaat vrij rijk aan 
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vaatplantensoorten. In de steekproefcirkels werd een groot aantal vochtindicatoren aangetroffen, 
gaande van echte moerasplanten en soorten van elzenbroekbossen (Gele lis, Watermunt, Bitterzoet, 
Grote lisdodde) tot lichtminnende soorten van ruigtes op kalkrijke, natte bodem (Moesdistel, 
Koninginnekruid, Zeegroene rus). Op de zuurdere bodems is de kruidlaag van nature minder divers, 
ontbreekt Dauwbraam en domineren bosbramen en stekelvarens. Oud-bosplanten zijn in de 
Heirnisse schaars: slechts 10 soorten worden in de Europese lijsten vermeld en drie daarvan 
(Gewone salomonszegel, Lelietje-van-dalen, bosviooltjes) staan in Vlaanderen bekend als indicatoren 
van oud bos.  
De kernvlakte bevindt zich in het westen van de Heirnisse, op de overgang van kalkrijke, vochtige 
bodems naar zuurdere, iets drogere bodems. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de 
verspreidingskaarten van Dauwbraam, bosbramen en van de verjonging van Gewone es. De 
boomlaag vertoont dergelijke gradient niet en bestaat vooral uit Witte elzen (voormalig hakhout), met 
aan de rand van de Liniedreef een rij cultuurpopulieren met een DBH tussen 55 en 80 cm. Beide 
soorten hebben ongeveer een gelijk volume-aandeel en het totaal voor de kernvlakte bedraagt 269 
m3 per ha, wat een duidelijk hogere waarde is dan voor het bosreservaat in zijn geheel. Ook het 
levende stamtal van de kernvlakte (1703 per ha) ligt hoger dan voor het globale bosreservaat. De 
necromassa daarentegen is wat lager en bedraagt 15.7 m3 per ha. Ongeveer 2/3 hiervan komt voor 
rekening van cultuurpopulieren, de rest is hoofdzakelijk afkomstig van kleine fragmenten van Witte 
elzen. 
De dendrometrische gegevens van de Heirnisse wijzen erop dat het bos zich in een aanwasfase 
bevindt, met vrij hoge stamtallen, bomen met geringe dimensies en bijgevolg ook een gering levend 
volume. De totale bovengrondse biomassa (TBB), die bestaat uit de som van het levende volume en 
de necromassa, is laag en tot nu toe werd enkel in het transekt van het Hannecartbos een lagere 
waarde gemeten. Zelfs de transecten in Walenbos, die in zeer natte elzenbroekbossen liggen, 
hebben hogere TBB-waarden. Het aandeel van de necromassa tot de TBB is dan weer een 
gemiddelde waarde en wordt vooral bepaald door dode cultuurpopulieren. De standplaatsen van de 
Heirnisse zijn actueel in het groeiseizoen niet nat en laten een veel hogere productiviteit toe. Zonder 
calamiteiten zal de TBB dus geleidelijk aan verder toenemen, vooral als gevolg van een toename van 
de levende biomassa. De necromassa zal vermoedelijk niet verder toenemen en kan zelfs dalen, door 
een snelle vertering van de dode cultuurpopulieren en een geringe bijkomende sterfte. Het aandeel 
van de necromassa in de TBB zal hierdoor op korte termijn waarschijnlijk dalen. 
Deze prognoses zijn evenwel gebaseerd op ongewijzigde standplaatscondities. Een sterke stijging 
van de grondwatertafel, als gevolg van een verminderde drainage door het nabijgelegen 
pompgemaal, kan de vegetatiezonering en de bosdynamiek in de Heirnisse sterk beïnvloeden. 
Vermoedelijk zal het aandeel van Elzenbroekbos in dit scenario sterk toenemen, ten koste van het 
Elzen-Vogelkersbos. Een dergelijke verschuiving zou samengaan met een omvangrijke sterfte van 
boomsoorten die niet aangepast zijn aan een permanent hoge grondwatertafel (cultuurpopulieren, 
Gewone essen, Gewone esdoorns, Zomereiken, berken), waardoor de necromassa tijdelijk fors kan 
toenemen en de levende biomassa zou dalen. De omvang van een dergelijke verschuiving wordt 
uiteraard bepaald door de mate waarin de grondwatertafel (vooral tijdens het vegetatieseizoen) stijgt. 
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9 Summary 

A 46 ha unmanaged part of the forest reserve Heirnisse, which has a total surface area of 76 ha, was 
incorporated in the monitoring programme and inventoried for the first time in 2004. It included an 
inventory of the trees, shrubs and herbs in 68 grid-based plots and in a 0,98 ha core area. The part of 
the forest reserve which was monitored, was left unmanaged since the acquirement of the forest by 
the government in 1992. Contrary to other forest reserves, exotic tree species (mostly Prunus serotina 
and Quercus rubra) were cut or girdled after the first inventory. This resulted in a clearcut area of 2 – 
2.5 ha. As the results represent the situation before this management, an estimation was made to 
correct the data to the actual situation (see below). 
The forest reserve Heirnisse mostly is located within the Moervaart valley, a broad alluvial plain which 
originated by natural drainage of a late-glacial lake in which gyttja was formed. The southern part of 
the forest reserve is located outside the Moervaart valley, on a moist but acid sandy soil. Forest 
vegetation on this part is an unsaturated Quercion, which will probably develop towards a Violo-
Quercetum. The calcareous part located in the Moervaart valley, actually is an unsaturated Alno-
Padion community, with fragments of Alnion vegetation along the numerous ditches. In the northern 
part of the forest reserve, some recently abandoned grasslands, which are covered by a facies of 
Carex spp., are spontaneously colonized by trees (Quercus robur, Salix spp., Fraxinus excelsior…). 
The area was property of the Baudeloo abbey from medieval times up to the 18th century and was in 
use as a grassland. Large parts were afforested in the 18th century, which was accompanied by the 
construction of ridges and furrows and possibly also included an exploitation of the gyttja. The whole 
area, except some parcels in the northwest, was reclaimed for farmland use in the 19th century but 
reforested after a few decades. Forest in the alluvial parts was managed as a coppice in which poplar 
cultivars were planted. On the sandy soils in the south, mostly high forest was found, including a 
Pinus nigra stand, a Quercus robur stand and a stand with Quercus rubra and Prunus serotina. 
The total stem number, basal area and living volume calculated by means of the 68 circular plots, 
respectively amounted to 1270 per ha, 24.7 m2/ha and 189 m3/ha.The most important tree species 
with regard to the living volume, were: Populus x euramericana, Alnus spp. (incana and glutinosa), 
Quercus robur and Betula spp. (pendula and pubescens). The largest DBH-values (75-80 cm) were 
measured on Populus x euramericana trees, planted in between the former coppice. Most frequent 
species are Betula spp. and Alnus spp., which have been coppiced and therefore have several shoots 
per bole. Regenerating species were, in decreasing order of frequency: Prunus serotina (locally 
abundant), Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Alnus incana and Betula pubescens. Seedlings 
of Fraxinus excelsior were restricted to the calcareous part of the forests, while Acer was frequently 
found on sandy soils. These findings indicate that in the long run, Fraxinus excelsior can become 
dominant on calcareous soils in the north, while Acer can dominate on moist sandy soils in the south. 
These forecasts assume that the hydrology of the area is unaffected (see below) and that 
regeneration by Quercus rubra and Prunus serotina is inhibited. 
The total necromass of forest reserve Heirnisse, based on the inventory before the felling or girdling of 
exotic species, amounted to 22.3 m3 per ha. After this management, the necromass increased to 35 
m3 per ha, which is a high value for a forest with a low living stock. Before this management, most of 
the necromass (80%) was accounted for by Populus x euramericana, in an advanced state of 
decomposition. Dead wood fragments of other species were numerous, but dimensions were small as 
they originated from a natural reduction of the number of shoots on coppice boles. 
As a consequence of the variation in soil conditions and habitats, a high number of vascular plant 
species was observed in the forest reserve. Many hygrophilous species were present in the grid-
based plots, including waterplants (Typha latifolia), species specific for Alnion woodland (Solanum 
dulcamara, Scutellaria galericulata) and light-demanding species preferring abandoned grassland 
(Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum, Juncus inflexus). On acidic soils, the herbaceous 
vegetation was less diverse, Rubus caesius was absent, while Dryopteris dilatata, D. carthusiana and 
Rubus fruticosus aggl. dominated. Ancient woodland species were scarce as only 10 species are 
mentioned in European lists (Hermy et al. 1999) and only three species are ancient woodland species 
in Flanders (Honnay et al. 1998). 
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The core area was located in the west of forest reserve Heirnisse, on a gradient from calcareous, 
alluvial soils to sandy, relatively dry soils. This is illustrated by maps with the area of distribution of 
Rubus caesius, Rubus fruticosus and seedlings of Fraxinus excelsior. By contrast, the tree layer is 
homogenous and dominated by Alnus incana, which originated from coppice, and Populus x 
euramericana (DBH 55-80) which were planted along the forest path in the north. Both species have 
an equal living volume and the total living volume in the core area amounted to 269 m3 per ha, which 
is a higher value than the average for the forest reserve as a whole. This also applies to the stem 
number , equalling 1703 per ha, but the necromass (15.7 m3 per ha) is below the average value 
recorded for the whole forest reserve. Approximately 2/3 of the necromass in te core area is 
accounted for by Populus x euramericana, 1/3 by small fragments of Alnus incana. 
The dendrometric characteristics indicate that the forest reserve Heirnisse is in an increment phase 
characterised by a high stem number, with small dimensions of the trees and a low living volume. The 
total aboveground biomass (sum of living and dead volume) is very low compared to other forest 
reserves which were monitored. The ratio of dead wood volume (mostly poplar cultivars) to the total 
aboveground biomass is an average value. The present site conditions, with moist but not wet soils 
during the growing season, allow a much higher aboveground biomass. Without changes in the site 
conditions, the living biomass will gradually increase, but the dead wood volume will not and even can 
decrease by rapid decomposition of the lying dead poplars. As a consequence of these changes, the 
contribution of dead wood to the total aboveground biomass will gradually decrease. 
These forecasts are based on the present site conditions. However, hydrological conditions of the 
area are controlled by a pumping-engine. A rise of the groundwater level can introduce a shift from an 
Alno-Padion to an Alnion vegetation and cause a dyback of tree species which are sensitive to a 
permanent high groundwater level, such as Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, 
Populus x euramericana. This scenario implicates a strong but temporary increase of the necromass 
and a decline of the living biomass, but the magnitude of this ‘catastrophe’ is determined by speed 
and the rise of the groundwater level (in particular in the vegetation season). 
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11 Bijlage 1: Compilatielijst vaatplanten 

Onderstaande lijst van vaatplanten in het gehele bosreservaat (gericht én integraal gedeelte) is 
gebaseerd op Baeté (1994) en omvat 272 soorten en ondersoorten.  Ze omvat voornamelijk 
waarnemingen van de auteur in 1993 (inventarisatieperiode: april, juli, augustus en oktober) en werd 
aangevuld met enkele gegevens van Franki Saman (Leebrugstraat 4, 9112 Sinaai), die de Heirnisse 
in mei, juli en augustus 1992 op Vaatplanten heeft geïnventariseerd en enkele nieuwe waarnemingen 
uit 2003-2005 (IBW-bosreservatenteam). 
De gevolgde nomenclatuur is deze van Lambinon et al. (1998). 
 

  
Acer campestre L. C. pilulifera L. 
A. pseudoplatanus L.    C. pseudocyperus L. 
Achillea millefolium L. C. riparia Curt. 
A. ptarmica L. C. vesicaria L. 
Aegopodium podagraria L. Carpinus betulus L. 
Aethusa cynapium L. ssp. cynapium Centaurium erythraea Rafn 
Agrimonia eupatoria L. C. pulchellum (Sw.) Druce 
Agrostis canina L.  Cerastium fontanum Baumg. 
A. capillaris L. C. glomeratum Thuill. 
A. gigantea Roth   Chenopodium album L. 
A. stolonifera L. C. polyspermum var. acutifolium (Smith) Gaudin 
Ajuga reptans L. Cirsium arvense (L.) Scop. 
Alisma plantago-aquatica L. C. oleraceum (L.) Scop. 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. C. palustre (L.) Scop. 
A. incana (L.) Moench C. vulgare (Savi) Ten. 
Alopecurus pratensis L. Convallaria majalis L. 
Angelica sylvestris L. Conyza canadensis (L.) Cronq. 
Anthoxanthum odoratum L. Cornus sanguinea L. 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Corylus avellana L. 
Aphanes arvensis L. Crataegus monogyna Jacq. 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Crepis capillaris (L.) Wallr. 
Arctium minus (Hill) Bernh.  Dactylis glomerata L. 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 
Artemisia vulgaris L. Digitalis purpurea L. 
Athyrium filix-femina (L.) Roth Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Mühlenb. 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs 
Bellis perennis L. D. x deweveri (J. Jansen) Jansen et Wachter  A67 
Betula pendula Roth D. dilatata (Hoffm.) A. Gray 
B. pubescens Ehrh. D. filix-mas (L.) Schott 
Bidens frondosa L. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
B tripartita L. Elymus repens (L.) Gould 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Epilobium angustifolium L. 
Bromus sterilis L. E. ciliatum Rafin. 
Calamagrostis canescens (Web.) Roth E. hirsutum L. 
C. epigejos (L.) Roth E. montanum L. 
Callitriche L. sp. E. palustre L. 
Caltha palustris L. E. parviflorum Schreb. 
Calystegia sepium (L.) R. Brown E. tetragonum L. 
Cardamine hirsuta L. Epipactis helleborine (L.) Crantz 
C. pratensis L. subsp. pratensis Equisetum arvense L. 
Carex acuta L. Erophila verna (L.) Chevall. ssp. verna 
C. acutiformis Ehrh. Eupatorium cannabinum L. 
C. elata All. Evonymus europaeus L. 
C. flacca Schreb. Fagus sylvatica L. 
C. hirta L. Festuca arundinacea Schreb. 
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F. rubra L. subsp. rubra M. arvensis L. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. M. x verticillata L.   
Frangula alnus Mill. Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Fraxinus excelsior L. Montia minor C. C. Gmel. 
Galeopsis bifida Boenningh.   Myosotis arvensis (L.) Hill 
G. tetrahit L. M. cespitosa C. F. Schultz 
Galinsoga ciliata (Rafin.) S. F. Blake  M. scorpioides L. 
Galium aparine L. Myosoton aquaticum (L.) Moench 
Galium mollugo L. Odonites vernus (Bellardi) Dum. subsp. serotinus 
Galium uliginosum L. Oenanthe aquatica (L.) Poiret 
Geranium pusillum L. Ornithogalum umbellatum L. 
G. robertianum L. Oxalis fontana Bunge 
Geum urbanum L. Phalaris arundinacea L.  
Glechoma hederacea L. Phleum pratense L. 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg Phragmites australis (Cav.) Steud. 
Gnaphalium uliginosum L. Pinus nigra Arnold subsp. nigra1  
Heracleum sphondylium L. Plantago lanceolata L. 
Hieracium umbellatum L. P. major subsp. intermedia (Gilib.) Lange   
Holcus lanatus L. P. major L. subsp. major 
H. mollis L. Poa annua L. 
Humulus lupulus L. P. pratensis L. 
Hypericum desetangsii Lamotte   P. trivialis L. 
H. dubium Leers Polygonatum multiflorum (L.) All. 
H. humifusum L. Polygonum amphibium L. 
H. perforatum L. P. convolvulus L. 
H. quadrangulum L. P. dumetorum L.   
Iris pseudacorus L. P. hydropiper L. 
Juncus articulatus L. P. lapathifolium L. ssp. lapathifolium 
J. bufonius L. ssp. bufonius P. minus Huds.   
J. conglomeratus L. P. mite Schrank  
J. effusus L. P. persicaria L. 
J. inflexus L. Polypodium vulgare 
J. tenuis Willd. Populus X canadensis Moench 
Lamium album L. P. canescens (Ait.) Smith 
L. galeobdolon (L.) L. ssp. galeobdolon var. florentinum P. tremula L. 
L. purpureum L. Potentilla anserina L. 
Lapsana communis L. P. reptans L. 
Lathyrus pratensis L. Primula elatior L. (Hill) 
Leucanthemum vulgare Lam. Prunella vulgaris L. 
Linaria vulgaris Mill. Prunus avium (L.) L. 
Listera ovata (L.) R. Brown P. serotina Ehrh. 
Lolium perenne L. P. spinosa L. 
Lonicera periclymenum L. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
Lotus uliginosus Schkuhr Quercus robur L. 
Luzula campestris (L.) DC. Q. rubra L. 
Luzula multiflora (Retz.) Lej.  Ranunculus ficaria L. 
Lychnis flos-cuculi L. R. flammula L. 
Lycopus europaeus L. R. repens L. 
Lysimachia nummularia L. Ribes nigrum L. 
L. vulgaris L. R. rubrum L. 
Lythrum salicaria L. Rorippa amphibia (L.) Besser 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt R. sylvestris (L.) Besser 
Matricaria maritima L. Rosa canina L. 
Melandrium album (Mill.) Garcke Rubus caesius L. 
M. dioicum (L.) Coss. et Germ. R. sect. Rubus L. 
Melissa officinalis L. Rumex acetosa L. 
  

                                                      
1 volgens het beheerplan (Van der Aa & Lettens 2002) gaat het hier om subsp. laricio (Corsicaanse den) in plaats 
van subsp. nigra (Oostenrijkse den) 
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R. acetosella L. ssp. acetosella  
R. acetosella ssp. angiocarpus Murb. (Murb.)  
Mentha aquatica L.  
R. conglomeratus Murray  
R. crispus L.  
R. hydrolapathum Huds.  
R. obtusifolius L. ssp. obtusifolius  
R. x pratensis Mert. et Koch  
Sagina procumbens L.  
Salix alba L.  
S. fragilis L.  
S. x multinervis Döll  
S. cinerea L.  
Sambucus nigra L.  
Samolus valerandi L.  
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch  
Scirpus setaceus L.  
Scrophularia auriculata L.  
S. nodosa L.  
Scutellaria galericulata L.  
Senecio jacobaea L.  
S. sylvaticus L.  
S. vulgaris L.  
Setaria viridis (L.) Beauv.  
Sisymbrium officinale (L.) Scop.  
Solanum dulcamara L.  
S. nigrum L. ssp. nigrum  
Sonchus asper (L.) Hill  
S. oleraceus L.   
Sorbus aucuparia L.  
Stachys palustris L.  
S. sylvatica L.  
Stellaria graminea L.  
S. media (L.) Vill. ssp. media  
Symphytum officinale L.  
Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.  
T. vulgare L.  
Taraxacum sect. Taraxacum Wiggers  
Teucrium scorodonia L.  
Trifolium dubium Sibth.  
T. pratense L.  
T. repens L.  
Tussilago farfara L.  
Typha latifolia L.  
Ulmus minor Mill.    
Urtica dioica L.  
Valeriana repens Host  
Veronica arvensis L.  
V. chamaedrys L.  
V. hederifolia L. ssp. hederifolia  
V. serpyllifolia L.   
Viburnum opulus L.  
Vicia cracca L.  
V. hirsuta (L.) S. F. Gray  
V. sativa ssp. nigra L. (Ehrh.)  
V. sativa L. ssp. sativa  
V. sepium L.  
Viola arvensis Murray  
V. riviniana Reichenb.  
Zea mays L.  
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12 Bijlage 2: Georiënteerde foto’s 

 

 
Cirkelplot 285.80 gracht noord (18/12/2003) 
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Cirkelplot 295.60; 350° (18/12/2003) 

 
Cirkelplot 290.85; 290 ° (18/12/2003) 
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Cirkelplot 290.75; log populier in hazelaar (18/12/2003) 

 
Cirkelplot 290.65; 280° (18/12/2003) 
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Cirkelplot 290.55; 90° (18/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.85; gracht (18/12/2003) 



 117

 
Cirkelplot 285.70; 14° (18/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.60; 120° (18/12/2003) 
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Cirkelplot 280.75; 260° (18/12/2003) 

 
Cirkelplot 280.65; 112° (18/12/2003) 
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Cirkelplot 280. 55; 278° (18/12/2003) 

 
Cirkelplot heirnisse 275.70; 216° (18/12/2003) 
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Cirkelplot heirnisse 275.60; 190° (18/12/2003) 

 
Cirkelplot heirnisse 275.50; 120° (18/12/2003) 
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Ontwortelde Amerikaanse vogelkers tussen cirkelplots 290.55 en 295.60 

 
Cirkelplot 315.70; 204 ° (19/12/2003) 



 122

 
Cirkelplot 315.70; 256° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 315.20; 334 ° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 310.75; 88° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 310.75; 172 ° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 310.65; 88° Gelderse roos (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 310.55; 224 ° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 310.45; 17 ° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 310.25; 244 ° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 310.05; 280° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 305.70; 342 ° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 305.60; 160 ° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 305.50; 244 ° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 305.20; 40° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 300.75; 154° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 300.45; 200° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 300.30; 64° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 300.20; 264° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 300.10; 344° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 295.80; 12° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 295.50; 30° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 295.40; 150° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 290.35 levende liggende wilg (19/12/2003) 
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Cirkelplot 290.25;  342° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 290.05; 332° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 285.40; 334° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.40; 54° (19/12/2003) 
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Cirkelplot 285.40; 140° (19/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.30; 70 ° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 285.30; 250° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.20; 100° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 285.20; 338° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.20; 230° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 285.10; 302° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.10; 240° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 285.10; 210° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.10; 93° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 285.10; 64° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 285.00; 240° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 280.65; 356° 

 
Cirkelplot 280.55; 278° 
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Cirkelplot 280.35; 312° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 280.35; 76° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 280.25; 304° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 280.15; 360° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 280.15; 228° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 275.70; 232° 
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Cirkelplot 275.60; 208° 

 
Cirkelplot 275.50; 76° 
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Cirkelplot 275.40; 156° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 275.20; 104° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 275.20; 14° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 275.10; 30° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 275.10; 304° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 275.00; 132° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 270.65; 90° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 270.55; 20° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 270.55; 323° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 270.55; 270° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 270.55; 202° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 270.55; 166° (22/12/2003 na het startbeheer) 
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Cirkelplot 270.45; 180° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 270.35; 240° (22/12/2003) 
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Cirkelplot 270.25; 232° (22/12/2003) 

 
Cirkelplot 270.15; 180° (22/12/2003) 
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Transect kernvlakte, kalkrijke deel met Dauwbraam 

 
Transect kernvlakte, zure deel met bosbramen 
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13 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 270.05        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.2 3.4
Gewone esdoorn 39.3 0.1 0.4
Witte els 117.9 0.4 0.2
Ruwe berk 157.2 2.9 14.1
Zachte berk 943.2 10.2 37.5
Populier sp. 39.3 1.9 15.6
Am. vogelkers 39.3 0.1 0.2
Totaal 1375.5 15.8 71.4
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 9.8 0.0 1.0
Totaal 9.8 0.0 1.0

 

SOORTEN Acer pseudoplatanus (1), Dryopteris carth. (1), Holcus mollis (2), Poa nemoralis 
(1), Quercus robur (1), Rubus frederici (10) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 10 %, moslaag: 5 % 
0-30 cm  
30-50 cm Betula pubescens (1) 
50-200 cm Acer pseudoplatanus (3), Betula pubescens (5) VERJONGING 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (3), Alnus incana (2), Betula pubescens (28) 

LAI 2.7912 
FISH-EYE 

VISSKY 0.0935 
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CIRKEL 270.15        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Am. eik 39.3 1.6 13.1
Gewone esdoorn 78.6 1.4 7.4
Zwarte els 314.4 15.9 100.7
Witte els 0.0 0.0 0.0
Ruwe berk 471.6 6.9 51.2
Zachte berk 903.9 4.4 16.7
Am. vogelkers 117.9 0.4 0.9
Totaal 1925.6 30.5 190.0
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zwarte els 9.8 0.0 0.2
Witte els 9.8 0.0 0.0
Ruwe berk 19.6 0.0 0.3
Zachte berk 9.8 0.0 0.0
Totaal 49.1 0.0 0.5

 

SOORTEN Calamagrostis canescens (2), Dryopteris carth.+dila. (1), Dryopteris filix-mas 
(1), Lysimachia vulgaris (1), Quercus robur (1), Rubus fruticosus agg. (30) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 5 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Quercus robur (1), Sorbus aucuparia (1) 
LAI 2.8807 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0927 
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CIRKEL 270.25        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.1 1.8
Gewone esdoorn 117.9 0.5 2.2
Zwarte els 157.2 2.7 15.5
Witte els 1650.5 17.8 70.2
Ruwe berk 393.0 5.3 38.6
Zachte berk 589.5 3.4 15.2
Totaal 2947.4 29.8 143.4
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 0.9 0.0
Witte els 19.6 0.0 0.3
Zachte berk 9.8 0.0 0.0
Populier sp. 9.8 8.1 0.0
Totaal 49.1 9.0 0.3

 

SOORTEN 
Calamagrostis canescens (1), Deschampsia cespitosa (1), Quercus robur (1), 
Rubus fruticosus agg. (40) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 50 %, kruidlaag: 40 %, moslaag: 10 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (8) 
LAI 2.8072 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0923 
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CIRKEL 270.35        

5  
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zachte berk 235.8 2.3 13.6
Corsicaanse den 1031.6 41.3 412.4
Totaal 1267.4 43.6 426.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zachte berk 0.0 0.0 0.6
Corsicaanse den 275.1 72.6 16.6
Totaal 275.1 72.6 17.1

 

SOORTEN 
Dryopteris carth.+dila. (20), Ilex aquifolium (1), Lonicera periclymenum (1), 
Prunus serotina (2), Quercus robur (1), Rhamnus frangula (1), Rubus fruticosus 
agg. (1), Sorbus aucuparia (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 40 %, kruidlaag: 20 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Acer/Fraxinus (1), Prunus serotina (5), Quercus robur (1), Sorbus aucuparia (2) 
30-50 cm Prunus serotina (4), 
50-200 cm Frangula alnus (1), Prunus serotina (8) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3.7209 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0962 
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CIRKEL 270.45        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zwarte els 393.0 8.9 44.1
Ruwe berk 157.2 4.1 35.4
Zachte berk 471.6 5.1 28.3
Populier sp. 39.3 1.2 10.2
Totaal 1061.1 19.3 118.1

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

   
 

NA 

SOORTEN Calamagrostis canescens (1), Dryopteris carth.+dila. (2), Lonicera 
periclymenum (1), Quercus robur (1), Rubus fruticosus agg. (80) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 65 %, kruidlaag: 80 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI NA 

FISH-EYE 
VISSKY NA 
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CIRKEL 270.55        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Gewone esdoorn 157.2 2.4 12.2
Zwarte els 39.3 0.2 0.4
Am. vogelkers 707.4 25.1 162.5
Totaal 903.9 27.6 175.1
   

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Am. vogelkers 226.0 21.0 10.2
Totaal 226.0 21.0 10.2

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (1), Betula pubescens (1), Calamagrostis canescens (1), 
Dryopteris carth.+dila. (1), Holcus mollis (1), Juncus effusus (1), Lonicera 
periclymenum (1), Prunus serotina (20), Quercus robur (1), Quercus rubra (1), 
Rubus fruticosus agg. (10), Sambucus nigra (1), Sorbus aucuparia (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 25 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 4 % 

0-30 cm Acer pseudoplatanus (5), Betula pubescens (2), Quercus robur (3), Quercus 
rubra (2), Sorbus aucuparia (2) 

30-50 cm  
50-200 cm Sambucus nigra (1) 

VERJONGING 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (2) 
LAI 1.6247 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1921 
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CIRKEL 270.65        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.2 1.7
Gewone esdoorn 117.9 3.9 21.2
Zwarte els 39.3 0.3 0.6
Ruwe berk 314.4 9.0 76.8
Zachte berk 628.8 5.8 36.6
Am. vogelkers 39.3 2.3 20.5
Totaal 1179.0 21.5 157.3
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Gewone esdoorn 9.8 0.5 0.5
Zwarte els 9.8 0.0 0.3
Zachte berk 49.1 0.0 0.5
Am. vogelkers 39.3 3.4 2.0
Totaal 108.1 3.9 3.3

 

SOORTEN 
Acer pseudoplatanus (1), Calamagrostis canescens (1), Carex acutiformis (10), 
Dryopteris carth.+dila. (2), Lonicera periclymenum (1), Prunus serotina (4), 
Quercus rubra (1), Rubus fruticosus agg. (4), Sorbus aucuparia (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 25 %, moslaag: 2 % 

0-30 cm Acer pseudoplatanus (1), Prunus serotina (15), Quercus rubra (1), Sorbus 
aucuparia (1) 

30-50 cm Prunus serotina (6) 
50-200 cm Prunus serotina (30) 

VERJONGING 

> 200 cm Prunus serotina (3) 
LAI 2.2670 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1094 
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CIRKEL 275.00        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 117.9 5.9 58.6
Gewone esdoorn 157.2 1.9 12.3
Witte els 786.0 9.2 43.5
Hazelaar 39.3 1.2 4.2
Zachte berk 275.1 3.2 22.1
Am. vogelkers 117.9 2.5 16.4
Totaal 1493.3 23.9 157.2
DENDROMETRIE DOOD  

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 0.0 0.1 0.0
Gewone esdoorn 0.0 1.4 0.0
Witte els 19.6 1.7 0.0
Zachte berk 19.6 0.0 0.5
Populier sp. 0.0 13.0 0.0
Am. vogelkers 0.0 1.7 0.0
Totaal 39.3 17.9 0.5

SOORTEN 
Acer pseudoplatanus (1), Calamagrostis canescens (1), Calamagrostis epigejos 
(1), Dryopteris carth.+dila. (2), Glechoma hederacea (4), Juncus effusus (1), 
Lonicera periclymenum (2), Prunus serotina (1), Rubus fruticosus agg. (40) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 65 %, kruidlaag: 45 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (23), Prunus serotina (2) 
30-50 cm Prunus serotina (1) 
50-200 cm Prunus serotina (6) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.4680 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0902 
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CIRKEL 275.10        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.1 1.8
Gewone esdoorn 39.3 0.1 0.2
Zwarte els 117.9 1.3 7.1
Witte els 510.9 8.4 43.8
Ruwe berk 275.1 4.3 30.9
Zachte berk 1493.3 10.2 54.8
Totaal 2475.8 24.4 138.6
DENDROMETRIE DOOD  

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Witte els 58.9 0.1 0.2
Totaal 58.9 0.1 0.2

 

SOORTEN Acer pseudoplatanus (1), Alnus incana (1), Calamagrostis canescens (1), 
Dryopteris carth.+dila. (1), Holcus mollis (1), Rubus fruticosus agg. (40) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 55 %, kruidlaag: 40 %, moslaag: 3 % 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (1), Alnus incana (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (4), Corylus avellana (1) 
LAI 2.9479 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0922 
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CIRKEL 275.20        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Gewone esdoorn 39.3 2.1 11.8
Zwarte els 235.8 5.9 31.4
Witte els 314.4 5.2 24.2
Ruwe berk 157.2 4.1 34.5
Zachte berk 1454.1 7.0 25.4
Populier sp. 9.8 2.6 35.0
Am. vogelkers 39.3 0.5 2.9
Totaal 2249.8 27.3 165.1
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 9.8 0.0 7.8
Totaal 9.8 0.0 7.8

 

SOORTEN Calamagrostis canescens (1), Carex acutiformis (1), Dryopteris carth.+dila. (1), 
Rubus fruticosus agg. (80) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 80 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1), Betula pubescens (6), Crataegus laevigata (1) 
LAI 3.2968 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0897 
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CIRKEL 275.30        

DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 58.9 14.0 195.1
Zachte berk 117.9 0.3 0.4
Totaal 176.8 14.3 195.5

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 2.3 0.0
Ruwe berk 0.0 13.3 0.0
Am. vogelkers 157.2 0.0 2.5
Totaal 167.0 15.7 2.5

 

SOORTEN Betula pubescens (1), Dryopteris carth.+dila. (1), Prunus serotina (1), Rubus 
fruticosus agg. (60) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 60 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Prunus serotina (2) VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (1), Prunus serotina (1) 
LAI 2.6081 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1065 
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CIRKEL 275.40        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 58.9 6.0 94.1
Zwarte els 117.9 1.5 10.6
Zachte berk 314.4 2.7 15.8
Populier sp. 58.9 6.8 69.5
Breedbl. wilg 903.9 3.1 3.8
Totaal 1454.1 20.1 193.8

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

 

SOORTEN 

Calamagrostis canescens (1), Carex acutiformis (10), Corylus avellana (1), 
Dryopteris carth.+dila. (1), Galium aparine (1), Geranium robertianum (1), 
Glechoma hederacea (1), Heracleum sphondylium (1), Holcus mollis (20), 
Humulus lupulus (1), Hypericum humifusum (1), Juncus effusus (1), Lysimachia 
vulgaris (1), Poa trivialis (1), Quercus robur (1), Ranunculus repens (1), Rubus 
fruticosus agg. (20), Teucrium scorodonia (1), Urtica dioica (2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 55 %, kruidlaag: 65 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Quercus robur (2) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (1), Quercus robur (3) 
LAI 3.1085 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1103 
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CIRKEL 275.50        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.1 1.6
Zwarte els 157.2 3.8 20.3
Ruwe berk 432.3 6.9 40.2
Zachte berk 117.9 0.5 2.1
Am. vogelkers 393.0 14.1 98.7
Totaal 1139.7 25.5 162.9
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zwarte els 9.8 0.0 0.1
Ruwe berk 29.5 0.0 0.1
Am. vogelkers 19.6 0.0 2.0
Totaal 58.9 0.0 2.3

 

SOORTEN 

Betula pubescens (1), Dryopteris carth.+dila. (10), Holcus mollis (10), Juncus 
effusus (1), Lonicera periclymenum (1), Poa trivialis (1), Prunus serotina (2), 
Quercus robur (1), Quercus rubra (1), Rhamnus frangula (1), Rubus fruticosus 
agg. (20) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 82 %, kruidlaag: 40 %, moslaag: 15 % 
0-30 cm Frangula alnus (2) 
30-50 cm Frangula alnus (2) 
50-200 cm Frangula alnus (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.5225 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1056 
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CIRKEL 275.60        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 1.9 13.6
Gewone esdoorn 117.9 0.3 1.1
Zachte berk 78.6 0.8 4.9
Am. vogelkers 746.7 24.7 174.8
Totaal 982.5 27.7 194.3

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Gewone esdoorn 0.0 0.0 0.2
Ruwe berk 0.0 0.3 0.0
Am. vogelkers 68.8 1.6 2.6
Totaal 68.8 1.9 2.8

 

SOORTEN 
Deschampsia cespitosa (1), Dryopteris carth.+dila. (4), Holcus mollis (2), 
Juncus effusus (1), Lonicera periclymenum (1), Poa trivialis (2), Prunus serotina 
(4), Quercus rubra (1), Rubus fruticosus agg. (1), Sorbus aucuparia (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 12 %, moslaag: 5 % 
0-30 cm Prunus serotina (100), Quercus rubra (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.7180 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1058 
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CIRKEL 275.70        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.4 2.6
Am. eik 39.3 3.6 27.0
Zwarte els 157.2 2.8 7.0
Hazelaar 39.3 0.5 0.2
Ruwe berk 432.3 4.0 14.4
Zachte berk 786.0 3.1 5.1
Am. vogelkers 235.8 2.1 10.8
Totaal 1729.1 16.5 67.1

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

 

SOORTEN 
Calamagrostis canescens (1), Dryopteris carth.+dila. (1), Lonicera 
periclymenum (1), Phalaris arundinacea (1), Prunus serotina (1), Quercus robur 
(1), Quercus rubra (1), Rubus fruticosus agg. (20) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 85 %, kruidlaag: 20 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (10), Frangula alnus (1) 
LAI 2.7835 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0912 
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CIRKEL 280.25        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.3 2.2
Gewone esdoorn 39.3 0.8 3.5
Zwarte els 39.3 1.5 11.2
Witte els 982.5 15.3 85.0
Hazelaar 196.5 6.1 12.8
Ruwe berk 78.6 0.7 4.1
Zachte berk 78.6 0.6 3.2
Populier sp. 88.4 5.4 45.2
Totaal 1542.5 30.7 167.3

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Witte els 19.6 0.8 0.6
Totaal 19.6 0.8 0.6

 

SOORTEN Alnus incana (1), Athyrium filix-femina (1), Corylus avellana (1), Dryopteris 
carth.+dila. (1), Holcus mollis (10), Rubus fruticosus agg. (50) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 60 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Alnus incana (2) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (1) 
LAI 2.8711 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0814 
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CIRKEL 280.35        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 88.4 23.3 343.4
Zachte berk 39.3 3.0 28.9
Am. vogelkers 39.3 0.1 0.2
Totaal 167.0 26.4 372.5

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zachte berk 9.8 0.6 0.0
Am. vogelkers 78.6 0.0 2.8
Totaal 88.4 0.6 2.8

 

SOORTEN Corylus avellana (1), Prunus serotina (1), Quercus robur (1), Quercus rubra (1), 
Rubus fruticosus agg. (40) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 85 %, kruidlaag: 45 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Quercus robur (1) 
30-50 cm  
50-200 cm Prunus serotina (6) VERJONGING 

> 200 cm Prunus serotina (10) 
LAI 2.2922 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1071 
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CIRKEL 280.45        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Spork 39.3 1.0 1.6
Zwarte els 235.8 6.7 36.1
Ruwe berk 353.7 7.2 56.2
Zachte berk 628.8 12.1 57.9
Am. vogelkers 39.3 0.1 0.3
Totaal 1296.9 27.1 152.2
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 2.6 0.0
Zachte berk 19.6 0.9 0.0
Totaal 29.5 3.6 0.1

 

SOORTEN Calamagrostis canescens (1), Dryopteris carth.+dila. (2), Quercus robur (1), 
Rhamnus frangula (1), Rubus fruticosus agg. (50), Teucrium scorodonia (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 50 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (1) 
LAI 2.4408 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0969 
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CIRKEL 280.55        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.3 2.0
Zwarte els 157.2 1.2 3.3
Ruwe berk 1454.1 12.6 77.6
Zachte berk 510.9 4.7 25.1
Am. vogelkers 117.9 0.4 1.3
Totaal 2279.3 19.2 109.3

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Ruwe berk 29.5 0.0 0.1
Zachte berk 9.8 0.0 0.1
Totaal 39.3 0.0 0.2

 

SOORTEN Calamagrostis canescens (1), Dryopteris carth.+dila. (4), Prunus serotina (1), 
Quercus robur (1), Rubus caesius (1), Rubus fruticosus agg. (10) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 70 %, kruidlaag: 15 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Betula pubescens (1), Prunus serotina (2) VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (3) 
LAI 2.2542 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1032 
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CIRKEL 280.65        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Am. eik 88.4 12.4 111.5
Gewone esdoorn 157.2 5.2 27.4
Zwarte els 275.1 7.0 39.0
Ruwe berk 78.6 0.9 6.0
Zachte berk 196.5 0.8 2.0
Am. vogelkers 39.3 0.1 0.2
Totaal 835.1 26.3 186.1

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Am. eik 0.0 0.7 0.0
Ruwe berk 9.8 0.0 0.0
Totaal 9.8 0.7 0.0

 

SOORTEN 
Calamagrostis canescens (1), Dryopteris carth.+dila. (4), Dryopteris filix-mas 
(2), Holcus mollis (1), Juncus effusus (1), Prunus serotina (1), Rubus fruticosus 
agg. (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 70 %, kruidlaag: 10 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Prunus serotina (2) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (2), Prunus serotina (2) 
LAI 2.2542 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1032 
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CIRKEL 280.75        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78.6 0.7 6.2
Es 117.9 3.0 23.8
Zwarte els 314.4 11.4 73.4
Hazelaar 39.3 0.3 0.4
Ruwe berk 117.9 1.2 8.0
Zachte berk 589.5 6.4 39.3
Populier sp. 9.8 2.0 18.7
Smalbl. wilg 0.0 0.1 0.2
Totaal 1267.4 25.0 170.0
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Es 0.0 0.0 0.3
Ruwe berk 9.8 0.0 0.1
Populier sp. 9.8 4.0 9.9
Smalbl. wilg 19.6 0.2 1.5
Totaal 39.3 4.2 11.8

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (1), Athyrium filix-femina (1), Calamagrostis canescens 
(1), Carex acutiformis (4), Dryopteris carth.+dila. (1), Dryopteris filix-mas (1), 
Humulus lupulus (2), Phalaris arundinacea (1), Ribes rubrum (1), Rubus 
caesius (1), Rubus fruticosus agg. (60) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 70 %, kruidlaag: 70 %, moslaag: 1 % 

50-200 cm Acer pseudoplatanus (3) VERJONGING 
> 200 cm Acer pseudoplatanus (2) 
LAI 2.3964 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0951 

 



 177

CIRKEL 285.00        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Es 78.6 3.0 23.0
Vlier 117.9 2.8 6.1
Witte els 39.3 1.7 8.0
Hazelaar 196.5 2.3 4.0
Populier sp. 78.6 22.0 323.1
Breedbl. wilg 39.3 0.3 1.2
Totaal 550.2 32.1 365.5
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Vlier 0.0 0.2 0.0
Populier sp. 9.8 2.3 1.5
Smalbl. wilg 0.0 0.0 2.2
Totaal 9.8 2.5 3.7

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (1), Alnus incana (1), Brachypodium sylvaticum (1), 
Calystegia sepium (1), Cornus sanguinea (1), Filipendula ulmaria (1), Fraxinus 
excelsior (1), Geum urbanum (1), Glechoma hederacea (7), Humulus lupulus 
(2), Iris pseudacorus (1), Lonicera periclymenum (1), Rubus caesius (20), 
Rubus fruticosus agg. (2), Stachys sylvatica (1), Urtica dioica (30) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 70 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Fraxinus excelsior (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (3) 
LAI 2.6128 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0940 
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CIRKEL 285.10        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Es 117.9 1.0 2.7
Zwarte els 39.3 0.8 3.1
Witte els 275.1 5.2 32.2
Hazelaar 196.5 3.6 5.0
Ruwe berk 39.3 0.8 5.0
Ratelpopulier 39.3 0.3 1.7
Populier sp. 127.7 23.9 334.1
Breedbl. wilg 196.5 0.8 1.7
Totaal 1031.6 36.3 385.4
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zwarte els 9.8 0.4 0.1
Witte els 9.8 0.0 0.5
Breedbl. wilg 29.5 0.0 0.1
Totaal 49.1 0.4 0.7

NA 

SOORTEN 

Ajuga reptans (1), Alnus incana (1), Angelica sylvestris (1), Brachypodium 
sylvaticum (1), Cornus sanguinea (1), Corylus avellana (1), Deschampsia 
cespitosa (1), Equisetum arvense (1), Eupatorium cannabinum (1), Filipendula 
ulmaria (1), Fraxinus excelsior (1), Galeopsis species (1), Glechoma hederacea 
(20), Holcus mollis (1), Humulus lupulus (1), Iris pseudacorus (1), Lapsana 
communis (1), Lysimachia nummularia (1), Phalaris arundinacea (1), Populus 
canescens (1), Ranunculus repens (1), Rubus caesius (20), Solanum 
dulcamara (1), Stachys sylvatica (1), Urtica dioica (2), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Fraxinus excelsior (2) VERJONGING > 200 cm Corylus avellana (2) 
LAI NA 

FISH-EYE 
VISSKY NA 
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CIRKEL 285.20        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Gewone esdoorn 39.3 2.0 9.7
Es 39.3 0.4 1.3
Zwarte els 157.2 5.4 33.0
Witte els 314.4 1.5 3.9
Hazelaar 157.2 2.7 4.1
Populier sp. 176.8 27.8 336.8
Breedbl. wilg 78.6 0.2 0.1
Boskers 39.3 0.4 1.5
Totaal 1002.1 40.3 390.4
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Gewone esdoorn 9.8 0.0 0.2
Populier sp. 19.6 14.4 1.3
Totaal 29.5 14.4 1.4

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (1), Ajuga reptans (1), Alnus incana (1), Angelica 
sylvestris (1), Brachypodium sylvaticum (2), Calamagrostis canescens (1), 
Calystegia sepium (1), Carex acutiformis (1), Cornus sanguinea (1), 
Deschampsia cespitosa (2), Eupatorium cannabinum (1), Filipendula ulmaria 
(1), Fraxinus excelsior (1), Galium aparine (1), Glechoma hederacea (4), 
Heracleum sphondylium (1), Humulus lupulus (1), Lonicera periclymenum (1), 
Lysimachia nummularia (1), Lysimachia vulgaris (1), Moehringia trinervia (1), 
Polygonatum multiflorum (1), Quercus robur (1), Rubus caesius (30), Rubus 
fruticosus agg. (7), Stachys sylvatica (1), Urtica dioica (2), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 65 %, kruidlaag: 55 %, moslaag: 1 % 
VERJONGING > 200 cm Alnus incana (1) 

LAI 3.0258 
FISH-EYE 

VISSKY 0.0778 
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CIRKEL 285.30        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 117.9 0.7 7.1
Spork 39.3 0.1 0.0
Zwarte els 117.9 1.8 8.0
Witte els 786.0 9.8 59.1
Hazelaar 117.9 0.8 0.4
Ruwe berk 39.3 0.1 0.0
Zachte berk 235.8 1.1 3.4
Populier sp. 58.9 10.6 125.7
Smalbl. wilg 39.3 0.1 0.0
Totaal 1552.3 25.2 203.7
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Witte els 19.6 0.4 0.5
Populier sp. 0.0 8.8 0.0
Totaal 19.6 9.2 0.5

SOORTEN 

Ajuga reptans (1), Alnus incana (1), Angelica sylvestris (1), Brachypodium 
sylvaticum (1), Calamagrostis canescens (1), Cardamine pratensis (1), Carex 
acutiformis (1), Cornus sanguinea (1), Corylus avellana (1), Deschampsia 
cespitosa (2), Galium aparine (1), Glechoma hederacea (2), Humulus lupulus 
(1), Lapsana communis (1), Lonicera periclymenum (1), Moehringia trinervia (1), 
Populus canescens (1), Rubus caesius (20), Rubus fruticosus agg. (20), 
Stachys sylvatica (1), Urtica dioica (1), Viburnum opulus (1), Viola 
reichenbachiana + Viola riviniana (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 50 %, moslaag: 2 % 
50-200 cm Alnus incana (5), Viburnum opulus (2) VERJONGING > 200 cm Corylus avellana (2) 
LAI 2.6960 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0752 
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CIRKEL 285.40        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Am. eik 39.3 0.1 5.0
Spork 39.3 0.5 0.3
Hazelaar 314.4 6.1 12.2
Populier sp. 49.1 7.3 81.0
Totaal 442.1 13.9 98.4
 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 29.5 59.8 10.3
Totaal 29.5 59.8 10.3

 

SOORTEN 

Ajuga reptans (1), Angelica sylvestris (1), Calamagrostis canescens (1), 
Calystegia sepium (1), Cardamine pratensis (1), Carex acutiformis (1), Corylus 
avellana (1), Dactylis glomerata (1), Deschampsia cespitosa (1), Eupatorium 
cannabinum (1), Filipendula ulmaria (1), Fraxinus excelsior (1), Galeopsis 
species (1), Galium mollugo (1), Galium palustre (1), Geranium robertianum (1), 
Geum urbanum (1), Glechoma hederacea (2), Heracleum sphondylium (1), 
Holcus lanatus (1), Humulus lupulus (1), Hypericum humifusum (1), Lapsana 
communis (1), Lysimachia nummularia (1), Lysimachia vulgaris (1), Lythrum 
salicaria (1), Moehringia trinervia (1), Phalaris arundinacea (1), Prunus serotina 
(1), Quercus robur (1), Ranunculus repens (1), Rubus caesius (2), Rubus 
fruticosus agg. (2), Solanum dulcamara (1), Stachys sylvatica (1), Symphytum 
officinale (1), Urtica dioica (2), Veronica chamaedrys (1), Viola reichenbachiana 
+ Viola riviniana (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 65 %, kruidlaag: 40 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Fraxinus excelsior (1) 
50-200 cm Corylus avellana (1) VERJONGING 
> 200 cm Corylus avellana (2) 
LAI 2.6105 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0736 
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CIRKEL 285.50        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Gewone esdoorn 157.2 6.3 39.9
Es 39.3 1.2 6.9
Zwarte els 78.6 1.3 8.7
Hazelaar 235.8 3.4 3.6
Ruwe berk 39.3 0.2 0.5
Populier sp. 147.4 15.1 166.7
Grauwe abeel 39.3 0.5 4.3
Totaal 736.9 28.0 230.6
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zwarte els 9.8 0.0 0.0
Populier sp. 39.3 16.8 12.1
Totaal 49.1 16.8 12.1

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (1), Calamagrostis canescens (1), Cardamine pratensis 
(1), Carex remota (1), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (1), 
Dryopteris carth.+dila. (1), Filipendula ulmaria (1), Fraxinus excelsior (1), 
Glechoma hederacea (10), Holcus mollis (1), Lapsana communis (1), 
Polygonatum multiflorum (1), Populus canescens (1), Prunus serotina (1), 
Quercus robur (1), Rubus caesius (1), Rubus fruticosus agg. (4), Scrophularia 
nodosa (1), Stachys sylvatica (1), Urtica dioica (2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (4) VERJONGING > 200 cm Acer pseudoplatanus (3), Corylus avellana (1) 
LAI 2.2770 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0897 
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CIRKEL 285.60        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78.6 2.0 14.3
Gewone esdoorn 864.6 15.2 109.6
Zwarte els 39.3 0.9 8.0
Witte els 39.3 4.5 37.3
Hazelaar 117.9 1.7 1.5
Zachte berk 39.3 0.2 0.9
Populier sp. 58.9 10.4 136.8
Totaal 1237.9 34.9 308.4

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 49.1 14.6 20.2
Totaal 49.1 14.6 20.2

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (1), Ajuga reptans (2), Calamagrostis canescens (2), 
Corylus avellana (1), Dryopteris carth.+dila. (2), Glechoma hederacea (2), 
Prunella vulgaris (1), Prunus serotina (1), Quercus robur (1), Rubus fruticosus 
agg. (1), Scrophularia nodosa (1), Urtica dioica (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 98 %, kruidlaag: 7 %, moslaag: 5 % 
0-30 cm Acer pseudoplatanus (25) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (2), Corylus avellana (2) 
LAI 2.1750 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1061 
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CIRKEL 285.70        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Gewone esdoorn 157.2 1.8 9.2
Zwarte els 275.1 3.0 11.8
Hazelaar 39.3 0.1 0.0
Populier sp. 98.2 11.8 130.2
Smalbl. wilg 58.9 5.4 53.8
Totaal 628.8 22.0 205.1

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 39.3 56.0 22.6
Smalbl. wilg 0.0 0.4 0.0
Totaal 39.3 56.4 22.6

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (1), Angelica sylvestris (1), Calamagrostis canescens (1), 
Calystegia sepium (1), Carex acutiformis (10), Corylus avellana (1), Dryopteris 
carth.+dila. (1), Dryopteris filix-mas (1), Galium aparine (1), Glechoma 
hederacea (1), Humulus lupulus (2), Phragmites australis (1), Prunus serotina 
(1), Rubus caesius (10), Rubus fruticosus agg. (30), Urtica dioica (2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 55 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Acer pseudoplatanus (1), Corylus avellana (2) VERJONGING 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1) 
LAI  

FISH-EYE 
VISSKY  
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CIRKEL 285.80        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zwarte els 117.9 1.3 6.3
Populier sp. 68.8 16.6 222.0
Smalbl. wilg 78.6 3.3 20.3
Breedbl. wilg 157.2 0.6 1.0
Totaal 422.5 21.8 249.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 9.8 46.2 42.0
Smalbl. wilg 9.8 0.5 0.0
Totaal 19.6 46.7 42.0

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Calamagrostis canescens (10), Calystegia sepium (2), 
Carex acutiformis (1), Carex elata (1), Eupatorium cannabinum (1), Galium 
aparine (1), Galium palustre (1), Glechoma hederacea (1), Holcus lanatus (4), 
Humulus lupulus (1), Iris pseudacorus (1), Juncus effusus (1), Lysimachia 
vulgaris (1), Lythrum salicaria (1), Phragmites australis (2), Quercus robur (1), 
Rubus caesius (2), Rubus fruticosus agg. (30), Solanum dulcamara (1), 
Symphytum officinale (1), Urtica dioica (2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 55 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (2) 
LAI 2.2219 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1340 
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CIRKEL 290.05        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78.6 0.4 5.2
Es 157.2 2.9 11.1
Zwarte els 275.1 7.0 34.8
Hazelaar 157.2 0.4 0.2
Ruwe berk 196.5 8.0 57.5
Zachte berk 78.6 0.3 0.8
Grauwe abeel 471.6 6.7 48.1
Totaal 1414.8 25.8 157.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Grauwe abeel 0.0 0.3 0.6
Totaal 0.0 0.3 0.6

 

SOORTEN 
Cornus mas (1), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (1), Fraxinus 
excelsior (2), Lonicera periclymenum (1), Polygonatum multiflorum (1), Rubus 
caesius (10), Solanum dulcamara (1), Stachys sylvatica (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 95 %, kruidlaag: 12 %, moslaag: 15 % 
0-30 cm Cornus sanguinea (4) 
30-50 cm  
50-200 cm Corylus avellana (1) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (3) 
LAI 3.2607 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0783 
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CIRKEL 290.15        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 402.8 5.4 64.2
Es 39.3 0.4 1.9
Zwarte els 117.9 2.4 10.2
Hazelaar 78.6 0.2 0.1
Ruwe berk 432.3 5.2 25.0
Zachte berk 275.1 2.0 7.4
Breedbl. wilg 157.2 0.7 1.7
Grauwe abeel 117.9 1.7 12.6
Totaal 1621.1 18.0 123.1
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Ruwe berk 9.8 1.8 0.0
Grauwe abeel 9.8 0.0 0.1
Totaal 19.6 1.8 0.1

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Betula pubescens (1), Calamagrostis canescens (1), 
Cornus sanguinea (2), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (7), 
Humulus lupulus (1), Lonicera periclymenum (1), Populus tremula (1), Quercus 
robur (1), Rubus caesius (12), Rubus fruticosus agg. (12), Solanum dulcamara 
(1), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 60 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Corylus avellana (1) VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (3), Cornus sanguinea (2) 
LAI 2.7961 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0734 
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CIRKEL 290.25        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 432.3 3.2 32.1
Es 78.6 1.2 7.3
Zwarte els 353.7 4.8 17.6
Witte els 78.6 0.7 2.8
Hazelaar 39.3 0.4 0.2
Ruwe berk 589.5 4.5 21.1
Zachte berk 314.4 1.3 2.6
Breedbl. wilg 78.6 0.2 0.1
Grauwe abeel 314.4 1.3 6.6
Totaal 2279.3 17.6 90.2
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Ratelpopulier 9.8 0.0 0.0
Grauwe abeel 29.5 0.0 0.3
Totaal 39.3 0.0 0.3

 

SOORTEN 

Cornus sanguinea (1), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (30), 
Epilobium species (1), Lonicera periclymenum (1), Populus canescens (1), 
Quercus robur (1), Rubus caesius (2), Rubus fruticosus agg. (20), Viburnum 
opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 60 %, moslaag: 10 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Cornus sanguinea (7), Corylus avellana (1) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (3) 
LAI 2.7030 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0772 
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CIRKEL 290.35        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 216.1 7.2 74.6
Tamme kastanje 9.8 2.0 19.1
Zwarte els 39.3 0.6 2.0
Hazelaar 39.3 0.4 0.2
Ruwe berk 196.5 1.2 4.5
Zachte berk 1139.7 7.5 23.9
Ratelpopulier 275.1 3.6 23.9
Am. vogelkers 117.9 0.8 4.0
Totaal 2033.7 23.2 152.2
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Tamme kastanje 0.0 3.3 0.0
Zachte berk 29.5 0.0 0.0
Smalbl. wilg 9.8 0.0 0.0
Am. vogelkers 19.6 0.5 0.9
Totaal 58.9 3.8 1.0

SOORTEN 
Calamagrostis canescens (1), Dryopteris carth.+dila. (1), Holcus mollis (2), 
Lonicera periclymenum (1), Populus canescens (1), Prunus serotina (1), 
Quercus robur (1), Rubus caesius (1), Rubus fruticosus agg. (20) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 25 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Populus canescens (1) 
30-50 cm  
50-200 cm Populus canescens (1) VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (3) 
LAI 2.4031 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1024 
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CIRKEL 290.45        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 432.3 5.4 46.4
Es 117.9 0.8 3.5
Zwarte els 117.9 1.9 8.1
Hazelaar 157.2 1.2 1.6
Ruwe berk 314.4 8.3 68.6
Zachte berk 39.3 0.2 0.7
Grauwe abeel 235.8 8.3 66.7
Am. vogelkers 78.6 4.7 36.7
Totaal 1493.3 30.8 232.4
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 0.0 0.0 0.4
Es 0.0 0.8 0.0
Zwarte els 19.6 0.5 0.2
Ruwe berk 29.5 1.2 0.3
Zachte berk 0.0 0.1 0.0
Smalbl. wilg 9.8 1.3 0.0
Grauwe abeel 0.0 0.0 0.1
Totaal 58.9 3.9 1.1

SOORTEN Fraxinus excelsior (1), Lonicera periclymenum (2), Polygonatum multiflorum (1), 
Populus canescens (1), Rubus fruticosus agg. (60) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 85 %, kruidlaag: 60 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Populus canescens (2) 
30-50 cm Populus canescens (1) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Populus canescens (1) 
LAI 2.3174 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1008 
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CIRKEL 290.55        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Gewone esdoorn 314.4 8.4 44.0
Zwarte els 78.6 1.2 8.1
Witte els 1768.4 11.1 41.7
Ruwe berk 78.6 0.5 2.7
Populier sp. 117.9 9.5 91.4
Smalbl. wilg 39.3 0.1 0.0
Totaal 2397.2 30.9 188.1

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Ruwe berk 9.8 0.0 0.0
Populier sp. 19.6 0.0 5.4
Totaal 29.5 0.0 5.4

 
SOORTEN Alnus incana (1), Rubus caesius (50), Rubus fruticosus agg. (4) 

VEGETATIE STRATA boom- en struiklaag: 70 %, kruidlaag: 55 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Alnus incana (4) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (2) 
LAI 2.5255 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0959 
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CIRKEL 290.65        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 864.6 8.6 81.7
Zwarte els 39.3 0.3 0.5
Ruwe berk 550.2 7.3 53.2
Zachte berk 1375.5 9.0 46.5
Populier sp. 39.3 0.6 4.6
Totaal 2868.8 25.9 186.6

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 0.0 0.0 0.9
Ruwe berk 39.3 0.0 0.1
Zachte berk 9.8 0.0 0.0
Totaal 49.1 0.0 1.0

 

SOORTEN 
Acer pseudoplatanus (1), Athyrium filix-femina (1), Dryopteris carth.+dila. (2), 
Holcus mollis (20), Lonicera periclymenum (1), Prunus serotina (1), Quercus 
robur (1), Rubus fruticosus agg. (4), Teucrium scorodonia (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 95 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (1), Quercus robur (2) 
LAI 2.9572 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0860 
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CIRKEL 290.75        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 353.7 7.8 59.8
Zwarte els 39.3 0.3 1.8
Hazelaar 78.6 3.4 4.4
Ruwe berk 78.6 0.6 3.8
Zachte berk 39.3 0.3 1.2
Populier sp. 58.9 9.7 111.7
Totaal 648.4 22.1 182.6

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 29.5 26.5 6.3
Totaal 29.5 26.5 6.3

 

SOORTEN Acer pseudoplatanus (1), Calamagrostis canescens (1), Humulus lupulus (1), 
Rubus fruticosus agg. (50), Viburnum opulus (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 95 %, kruidlaag: 50 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Viburnum opulus (2) 
30-50 cm  
50-200 cm Quercus robur (1), Viburnum opulus (2) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.9334 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0791 

 



 194

CIRKEL 290.85        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 157.2 1.8 20.8
Gewone esdoorn 39.3 0.4 2.3
Es 78.6 0.8 2.2
Zwarte els 471.6 12.8 62.3
Ruwe berk 432.3 3.8 19.1
Zachte berk 314.4 2.1 9.6
Smalbl. wilg 157.2 0.8 0.4
Grauwe abeel 117.9 0.7 4.2
Totaal 1768.4 23.3 121.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

 

SOORTEN 
Carex acutiformis (1), Carex elata (1), Deschampsia cespitosa (1), Dryopteris 
carth.+dila. (1), Fraxinus excelsior (1), Lonicera periclymenum (1), Populus 
canescens (1), Quercus robur (1), Rubus fruticosus agg. (30) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 95 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Alnus glutinosa (1) VERJONGING 

> 200 cm Acer pseudoplatanus (1), Betula pubescens (3) 
LAI 2.6684 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0856 
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CIRKEL 295.40        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 157.2 2.3 18.8
Zwarte els 157.2 2.0 13.7
Witte els 39.3 1.3 6.2
Hazelaar 275.1 2.5 1.8
Zachte berk 39.3 0.4 3.0
Populier sp. 49.1 6.2 70.3
Smalbl. wilg 275.1 1.0 1.7
Totaal 992.3 15.8 115.5
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zwarte els 0.0 0.8 0.0
Zachte berk 9.8 0.0 0.2
Populier sp. 39.3 9.7 4.5
Totaal 49.1 10.4 4.6

SOORTEN 

Ajuga reptans (2), Angelica sylvestris (2), Brachypodium sylvaticum (2), 
Calamagrostis canescens (1), Calystegia sepium (1), Carex acutiformis (1), 
Cirsium palustre (1), Corylus avellana (1), Equisetum arvense (1), Eupatorium 
cannabinum (1), Filipendula ulmaria (1), Galeopsis species (1), Galium aparine 
(1), Geum urbanum (1), Glechoma hederacea (2), Heracleum sphondylium (1), 
Holcus lanatus (2), Lapsana communis (1), Lonicera periclymenum (1), 
Lysimachia nummularia (1), Lysimachia vulgaris (1), Moehringia trinervia (1), 
Phalaris arundinacea (1), Prunella vulgaris (1), Quercus robur (1), Ranunculus 
repens (2), Rubus caesius (1), Rubus fruticosus agg. (4), Rumex conglomeratus 
(1), Solanum dulcamara (1), Stachys sylvatica (1), Symphytum officinale (1), 
Urtica dioica (10), Viburnum opulus (1) 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 35 %, moslaag: 1 % 
50-200 cm Corylus avellana (1), Quercus robur (2) 

VEGETATIE 

> 200 cm Corylus avellana (1) 
LAI 4.5587 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0961 
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CIRKEL 295.50        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 157.2 3.5 27.3
Gewone esdoorn 78.6 1.5 11.7
Es 78.6 0.2 0.1
Zwarte els 196.5 1.7 7.4
Hazelaar 117.9 0.3 0.1
Ruwe berk 117.9 1.5 9.2
Zachte berk 393.0 3.3 18.3
Populier sp. 39.3 1.9 18.2
Smalbl. wilg 39.3 0.2 0.2
Breedbl. wilg 39.3 0.6 1.3
Grauwe abeel 461.8 18.2 166.3
Totaal 1719.3 32.9 260.1
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Es 19.6 0.0 1.8
Zwarte els 39.3 8.4 0.1
Ruwe berk 0.0 0.0 0.1
Populier sp. 19.6 0.0 2.1
Breedbl. wilg 0.0 0.3 0.0
Grauwe abeel 9.8 0.0 0.3
Totaal 88.4 8.8 4.4

SOORTEN 

Carex pseudocyperus (1), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (2), 
Filipendula ulmaria (1), Fraxinus excelsior (1), Lonicera periclymenum (1), 
Lysimachia nummularia (1), Lysimachia vulgaris (1), Lythrum salicaria (1), 
Populus canescens (1), Quercus robur (1), Rubus caesius (50), Salix caprea 
(1), Solanum dulcamara (1), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 55 %, moslaag: 4 % 
50-200 cm Corylus avellana (1), Fraxinus excelsior (1) VERJONGING > 200 cm Corylus avellana (1) 
LAI 2.6058 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0908 



 197

 
CIRKEL 295.60        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 393.0 3.5 30.8
Lijsterbes 39.3 0.1 4.4
Zwarte els 196.5 4.0 24.1
Hazelaar 235.8 3.1 3.8
Ruwe berk 589.5 5.3 28.8
Zachte berk 196.5 1.7 8.2
Ratelpopulier 314.4 3.1 22.7
Breedbl. wilg 39.3 0.2 0.5
Am. vogelkers 117.9 1.7 11.5
Totaal 2122.1 22.7 134.7
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 0.0 0.9
Ruwe berk 19.6 0.9 0.3
Ratelpopulier 19.6 0.0 0.5
Totaal 49.1 0.9 1.7

 

SOORTEN Dryopteris carth.+dila. (1), Lonicera periclymenum (1), Populus canescens (1), 
Prunus serotina (1), Rubus fruticosus agg. (4) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 97 %, kruidlaag: 5 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Populus canescens (3) 
30-50 cm  
50-200 cm Populus canescens (1) VERJONGING 

> 200 cm Quercus robur (1) 
LAI 3.0923 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0774 
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CIRKEL 295.70        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 235.8 6.1 46.7
Zwarte els 78.6 1.4 8.4
Witte els 39.3 0.3 1.2
Hazelaar 117.9 5.7 9.6
Populier sp. 78.6 9.5 100.7
Totaal 550.2 22.8 166.6

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 29.5 65.3 28.3
Totaal 29.5 65.3 28.3

 

SOORTEN 

Calamagrostis canescens (1), Carex acutiformis (1), Corylus avellana (1), 
Humulus lupulus (1), Lysimachia vulgaris (1), Polygonatum multiflorum (1), 
Prunus spinosa (1), Ribes rubrum (1), Rubus caesius (1), Rubus fruticosus agg. 
(30), Urtica dioica (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Quercus robur (1) 
LAI 2.6489 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0749 
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CIRKEL 295.80        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 117.9 1.4 14.0
Es 117.9 0.7 3.0
Zwarte els 471.6 7.5 30.8
Witte els 78.6 1.1 4.2
Hazelaar 157.2 0.8 0.4
Ruwe berk 314.4 3.6 19.3
Zachte berk 157.2 0.9 1.5
Populier sp. 29.5 4.2 43.9
Smalbl. wilg 127.7 4.6 37.8
Grauwe abeel 117.9 1.8 12.9
Totaal 1689.8 26.6 167.8
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 0.6 0.0
Zwarte els 19.6 0.0 0.0
Hazelaar 9.8 0.0 0.0
Populier sp. 9.8 5.9 1.5
Totaal 49.1 6.5 1.6

SOORTEN 

Calamagrostis canescens (1), Carex acutiformis (1), Carex elata (1), Cornus 
sanguinea (1), Dryopteris carth.+dila. (2), Fraxinus excelsior (1), Iris 
pseudacorus (1), Juncus effusus (1), Lysimachia vulgaris (1), Populus 
canescens (1), Rubus fruticosus agg. (20), Salix caprea (1), Viburnum opulus 
(1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 95 %, kruidlaag: 20 %, moslaag: 4 % 
0-30 cm Alnus incana (1) 
30-50 cm  
50-200 cm Alnus glutinosa (1) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (2) 
LAI 2.5225 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0937 
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CIRKEL 300.10        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 196.5 1.9 14.8
Es 314.4 3.6 13.3
Zwarte els 235.8 5.2 19.7
Hazelaar 275.1 2.3 1.7
Ruwe berk 157.2 2.0 12.1
Populier sp. 127.7 14.5 143.5
Smalbl. wilg 39.3 2.0 14.9
Totaal 1346.0 31.4 220.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Ruwe berk 9.8 0.0 0.0
Totaal 9.8 0.0 0.0

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Cornus sanguinea (2), Deschampsia cespitosa (2), 
Equisetum arvense (1), Filipendula ulmaria (1), Fraxinus excelsior (1), Geum 
urbanum (1), Lonicera periclymenum (1), Lysimachia vulgaris (1), Polygonatum 
multiflorum (1), Populus tremula (1), Rubus caesius (10), Solanum dulcamara 
(1), Stachys sylvatica (1), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 95 %, kruidlaag: 15 %, moslaag: 5 % 
0-30 cm Populus canescens (1) 
30-50 cm Populus canescens (1) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Cornus sanguinea (10) 
LAI 2.8215 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0832 
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CIRKEL 300.20        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78.6 0.7 7.7
Es 314.4 3.5 8.5
Zwarte els 471.6 7.1 31.8
Ruwe berk 196.5 1.6 6.8
Zachte berk 275.1 1.6 2.5
Ratelpopulier 353.7 1.6 8.0
Smalbl. wilg 78.6 4.9 33.4
Grauwe abeel 471.6 3.4 19.3
Totaal 2240.0 24.4 118.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Grauwe abeel 0.0 0.0 0.2
Totaal 0.0 0.0 0.2

 

SOORTEN 

Alnus incana (1), Carex elata (2), Convallaria majalis (2), Cornus sanguinea (1), 
Deschampsia cespitosa (10), Fraxinus excelsior (1), Lythrum salicaria (1), 
Polygonatum multiflorum (1), Rubus caesius (50), Solanum dulcamara (1), 
Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 60 %, moslaag: 40 % 
0-30 cm Cornus sanguinea (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Cornus sanguinea (3), Corylus avellana (2) 
LAI 2.4743 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1015 

 



 202

CIRKEL 300.30        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 393.0 1.7 18.3
Es 275.1 5.1 22.5
Zwarte els 471.6 5.8 24.6
Hazelaar 39.3 0.1 0.0
Ruwe berk 746.7 4.4 18.6
Zachte berk 235.8 1.8 7.5
Smalbl. wilg 39.3 0.5 0.6
Grauwe abeel 275.1 2.4 15.0
Totaal 2475.8 21.8 107.2
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Ruwe berk 9.8 0.0 0.0
Grauwe abeel 9.8 0.0 0.1
Totaal 19.6 0.0 0.1

 

SOORTEN 

Carex pseudocyperus (1), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (2), 
Filipendula ulmaria (1), Fraxinus excelsior (1), Juncus effusus (1), Lonicera 
periclymenum (1), Lythrum salicaria (1), Polygonatum multiflorum (1), Rubus 
caesius (30), Rubus fruticosus agg. (30), Solanum dulcamara (1), Viburnum 
opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 75 %, moslaag: 50 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Betula pendula (2), Quercus robur (5), Viburnum opulus (1) 
LAI 3.2488 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0932 
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CIRKEL 300.45        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 196.5 4.2 34.6
Es 157.2 2.7 20.2
Zwarte els 235.8 5.8 33.1
Hazelaar 275.1 1.4 0.8
Ruwe berk 235.8 2.9 18.2
Zachte berk 353.7 2.1 7.2
Populier sp. 117.9 5.7 49.7
Smalbl. wilg 157.2 7.0 60.8
Totaal 1729.1 31.8 224.7
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 0.0 0.0 0.9
Zwarte els 0.0 0.0 0.1
Ruwe berk 29.5 0.0 0.1
Zachte berk 29.5 0.1 0.1
Populier sp. 0.0 1.5 0.0
Smalbl. wilg 0.0 0.0 1.2
Totaal 58.9 1.5 2.4

SOORTEN 

Carex elata (1), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (1), Fraxinus 
excelsior (1), Polygonatum multiflorum (1), Populus canescens (1), Rubus 
caesius (20), Rubus fruticosus agg. (2), Scrophularia nodosa (1), Solanum 
dulcamara (1), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 25 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Fraxinus excelsior (2) 
30-50 cm  
50-200 cm Corylus avellana (1) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (1) 
LAI 2.5828 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0873 
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CIRKEL 300.55        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 786.0 10.9 90.8
Zwarte els 117.9 2.7 13.9
Ruwe berk 432.3 3.5 20.4
Zachte berk 982.5 5.8 28.0
Grauwe abeel 235.8 2.4 14.5
Totaal 2554.4 25.3 167.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9.8 0.0 0.8
Zwarte els 0.0 0.0 0.1
Ruwe berk 29.5 0.0 0.0
Zachte berk 9.8 0.0 0.0
Am. vogelkers 9.8 0.0 1.9
Totaal 58.9 0.0 2.8

 

SOORTEN 
Alnus glutinosa (1), Deschampsia cespitosa (1), Dryopteris carth.+dila. (1), 
Lonicera periclymenum (1), Polygonatum multiflorum (1), Prunus serotina (1), 
Quercus robur (1), Rubus caesius (1), Rubus fruticosus agg. (60) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 75 %, kruidlaag: 50 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Betula pubescens (3) 
LAI 2.7489 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0979 
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CIRKEL 300.65        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 1.7 14.0
Witte els 157.2 9.4 69.0
Populier sp. 29.5 7.4 96.7
Totaal 226.0 18.5 179.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 29.5 86.3 11.0
Totaal 29.5 86.3 11.0

 

SOORTEN 
Alnus incana (1), Calamagrostis canescens (40), Calystegia sepium (1), Corylus 
avellana (1), Humulus lupulus (1), Iris pseudacorus (1), Ribes rubrum (4), 
Rubus caesius (10), Rubus fruticosus agg. (10), Urtica dioica (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 40 %, kruidlaag: 65 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Alnus incana (20) VERJONGING 

> 200 cm Alnus incana (2) 
LAI 2.1322 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1026 
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CIRKEL 300.75        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 589.5 9.7 79.2
Zwarte els 314.4 7.2 36.6
Witte els 39.3 2.6 14.2
Hazelaar 39.3 0.8 0.5
Ruwe berk 196.5 4.5 36.2
Zachte berk 275.1 1.6 7.3
Totaal 1454.1 26.4 174.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 29.5 2.1 1.3
Populier sp. 19.6 12.4 1.6
Smalbl. wilg 9.8 0.0 0.2
Totaal 58.9 14.6 3.1

 

SOORTEN 

Athyrium filix-femina (1), Calamagrostis canescens (1), Corylus avellana (1), 
Dryopteris carth.+dila. (1), Holcus mollis (20), Populus tremula (1), Prunus 
serotina (1), Quercus robur (1), Rubus fruticosus agg. (2), Teucrium scorodonia 
(2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 85 %, kruidlaag: 25 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Quercus robur (1) 
LAI 2.5382 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0883 
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CIRKEL 300.85        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78.6 0.5 6.6
Es 78.6 2.5 16.7
Zwarte els 275.1 8.6 42.1
Hazelaar 78.6 0.6 0.3
Ruwe berk 78.6 0.4 0.3
Zachte berk 196.5 1.0 3.4
Populier sp. 9.8 2.6 35.0
Smalbl. wilg 117.9 10.9 91.5
Totaal 913.7 27.3 196.0
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 29.5 4.7 45.2
Smalbl. wilg 19.6 2.2 0.0
Onbekend 0.0 0.7 0.0
Totaal 49.1 7.6 45.2

 

SOORTEN 

Calamagrostis canescens (1), Cardamine pratensis (1), Carex acutiformis (2), 
Carex elata (1), Cornus sanguinea (1), Corylus avellana (1), Deschampsia 
cespitosa (1), Epilobium species (1), Fraxinus excelsior (1), Humulus lupulus 
(1), Juncus effusus (1), Poa species (1), Rubus caesius (10), Rubus fruticosus 
agg. (10), Solanum dulcamara (1), Stachys sylvatica (1), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 30 %, moslaag: 5 % 
0-30 cm Fraxinus excelsior (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.3587 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1015 
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CIRKEL 305.20        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Es 78.6 0.5 1.1
Zwarte els 117.9 2.0 8.9
Hazelaar 314.4 4.3 5.3
Populier sp. 39.3 9.1 121.3
Breedbl. wilg 117.9 0.4 0.8
Totaal 668.1 16.3 137.3

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 29.5 68.3 3.3
Smalbl. wilg 9.8 0.0 0.7
Totaal 39.3 68.3 4.0

 

SOORTEN 

Alnus incana (1), Angelica sylvestris (1), Brachypodium sylvaticum (1), 
Calystegia sepium (1), Carex acutiformis (4), Corylus avellana (1), 
Deschampsia cespitosa (1), Galeopsis species (1), Geranium robertianum (4), 
Geum urbanum (1), Glechoma hederacea (10), Heracleum sphondylium (1), Iris 
pseudacorus (1), Lapsana communis (1), Lycopus europaeus (1), Ranunculus 
repens (1), Rubus caesius (2), Rubus fruticosus agg. (2), Solanum dulcamara 
(1), Stellaria media (1), Symphytum officinale (1), Urtica dioica (2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 35 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Corylus avellana (3) 
30-50 cm  
50-200 cm Sambucus nigra (1) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (1) 
LAI 3.3064 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0932 
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CIRKEL 305_50        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 157.2 2.9 21.2
Gewone esdoorn 39.3 1.0 5.7
Es 39.3 1.2 8.9
Zwarte els 39.3 0.6 4.1
Hazelaar 314.4 3.2 2.4
Populier sp. 29.5 5.7 64.6
Smalbl. wilg 39.3 4.2 38.8
Totaal 658.3 18.9 145.7
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 19.6 11.0 3.8
Totaal 19.6 11.0 3.8

SOORTEN 

Ajuga reptans (1), Angelica sylvestris (1), Calamagrostis canescens (1), 
Calystegia sepium (1), Carex acutiformis (2), Corylus avellana (2), Dactylis 
glomerata (1), Deschampsia cespitosa (2), Epilobium parviflorum (1), 
Equisetum arvense (11), Eupatorium cannabinum (1), Filipendula ulmaria (1), 
Fraxinus excelsior (1), Galeopsis species (1), Geum urbanum (1), Glechoma 
hederacea (4), Heracleum sphondylium (1), Holcus lanatus (2), Hypericum 
dubium (1), Lapsana communis (1), Lonicera periclymenum (1), Lysimachia 
nummularia (2), Moehringia trinervia (1), Poa trivialis (1), Polygonatum 
multiflorum (1), Populus canescens (1), Potentilla reptans (1), Ranunculus 
repens (2), Rubus caesius (10), Rumex conglomeratus (1), Solanum dulcamara 
(1), Symphytum officinale (1), Taraxacum species (1), Urtica dioica (1), 
Valeriana dioica (1), Veronica chamaedrys (1), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 75 %, kruidlaag: 25 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Corylus avellana (2), Fraxinus excelsior (15) VERJONGING > 200 cm Corylus avellana (2) 
LAI 3.2246 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0812 
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CIRKEL 305.60        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 432.3 8.8 68.4
Hazelaar 157.2 2.9 4.1
Ruwe berk 39.3 0.4 3.0
Populier sp. 49.1 13.5 181.3
Totaal 677.9 25.6 256.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 19.6 9.4 15.2
Am. vogelkers 9.8 3.5 0.0
Totaal 29.5 12.9 15.2

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Calystegia sepium (1), Corylus avellana (1), 
Deschampsia cespitosa (1), Dryopteris carth.+dila. (1), Equisetum arvense (1), 
Galeopsis species (1), Geum urbanum (1), Glechoma hederacea (4), 
Heracleum sphondylium (1), Holcus mollis (4), Lonicera periclymenum (1), 
Polygonatum multiflorum (1), Prunus serotina (1), Ribes rubrum (10), Rubus 
fruticosus agg. (10), Sambucus nigra (1), Stachys sylvatica (1), Urtica dioica (4) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 75 %, kruidlaag: 40 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Corylus avellana (2), Sambucus nigra (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.8514 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0806 
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CIRKEL 305.70        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 117.9 3.6 28.5
Es 39.3 3.0 24.1
Zwarte els 117.9 3.1 19.5
Hazelaar 39.3 0.7 0.2
Smalbl. wilg 108.1 9.3 86.2
Totaal 422.5 19.7 158.4

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 0.0 8.9 0.0
Totaal 0.0 8.9 0.0

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Arrhenatherum elatius ssp. elatius (1), Calamagrostis 
canescens (2), Calystegia sepium (1), Carex acutiformis (1), Epilobium species 
(1), Eupatorium cannabinum (1), Filipendula ulmaria (1), Galeopsis species (1), 
Geum urbanum (1), Glechoma hederacea (1), Holcus lanatus (10), Humulus 
lupulus (2), Hypericum dubium (1), Juncus effusus (1), Lapsana communis (1), 
Lycopus europaeus (1), Lythrum salicaria (1), Moehringia trinervia (1), 
Phragmites australis (2), Rubus caesius (20), Rubus fruticosus agg. (20), 
Rumex obtusifolius (1), Scrophularia nodosa (1), Solanum dulcamara (1), 
Stachys sylvatica (1), Typha latifolia (1), Urtica dioica (4) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 55 %, kruidlaag: 75 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Salix caprea (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3.4035 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0950 
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CIRKEL 310.05        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Es 196.5 5.3 29.1
Iep 707.4 4.8 62.1
Zwarte els 117.9 1.2 5.1
Populier sp. 108.1 19.9 251.3
Totaal 1129.8 31.2 347.7

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Es 0.0 0.0 0.1
Iep 402.8 24.9 32.6
Populier sp. 0.0 25.5 0.0
Totaal 402.8 50.4 32.7

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Carex pseudocyperus (1), Cirsium oleraceum (1), 
Crataegus species (1), Dryopteris carth.+dila. (1), Filipendula ulmaria (1), 
Fraxinus excelsior (1), Galeopsis species (1), Geranium robertianum (1), Geum 
urbanum (1), Glechoma hederacea (2), Iris pseudacorus (1), Lonicera 
periclymenum (1), Lysimachia nummularia (1), Lysimachia vulgaris (1), Lythrum 
salicaria (1), Moehringia trinervia (1), Quercus robur (1), Rubus caesius (4), 
Rubus fruticosus agg. (1), Scutellaria galericulata (1), Solanum dulcamara (1), 
Stachys sylvatica (1), Ulmus glabra (30), Urtica dioica (2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 35 %, moslaag: 10 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Ulmus glabra (70) VERJONGING 

> 200 cm Corylus avellana (2), Ulmus glabra (8) 
LAI 4.2211 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0792 
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CIRKEL 310.15        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Es 117.9 4.0 35.0
Zwarte els 235.8 7.2 44.1
Hazelaar 39.3 0.1 0.0
Populier sp. 19.6 4.0 48.7
Totaal 412.6 15.2 128.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 19.6 122.7 5.8
Totaal 19.6 122.7 5.8

 

SOORTEN 

Alnus incana (1), Angelica sylvestris (1), Calamagrostis canescens (1), Carex 
acutiformis (2), Carex pseudocyperus (1), Carex remota (1), Cornus sanguinea 
(1), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (2), Dryopteris carth.+dila. (1), 
Epilobium species (1), Eupatorium cannabinum (2), Filipendula ulmaria (1), 
Fraxinus excelsior (1), Galeopsis species (1), Galium aparine (1), Galium 
palustre (1), Geranium robertianum (1), Glechoma hederacea (2), Humulus 
lupulus (2), Iris pseudacorus (1), Juncus effusus (1), Lycopus europaeus (2), 
Lysimachia vulgaris (2), Lythrum salicaria (2), Moehringia trinervia (2), Poa 
species (2), Populus canescens (2), Ribes rubrum (2), Rubus caesius (20), 
Rubus fruticosus agg. (20), Scrophularia nodosa (1), Scutellaria galericulata (1), 
Solanum dulcamara (2), Stachys sylvatica (1), Symphytum officinale (1), Urtica 
dioica (2) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 55 %, kruidlaag: 70 %, moslaag: 20 % 

VERJONGING > 200 cm Alnus incana (1), Corylus avellana (1) 

LAI 2.4624 
FISH-EYE 

VISSKY 0.0883 
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CIRKEL 310.25        

DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Es 393.0 6.3 44.0
Zwarte els 117.9 1.5 8.4
Witte els 707.4 7.7 43.1
Hazelaar 39.3 0.5 0.2
Zachte berk 39.3 0.3 2.0
Populier sp. 137.5 21.6 254.7
Smalbl. wilg 39.3 3.4 33.4
Totaal 1473.7 41.3 385.8

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Es 9.8 0.0 0.0
Zwarte els 0.0 0.0 0.2
Witte els 0.0 0.0 0.4
Totaal 9.8 0.0 0.5

 

SOORTEN 
Alnus incana (2), Filipendula ulmaria (1), Fraxinus excelsior (1), Galeopsis 
species (1), Galium aparine (1), Glechoma hederacea (2), Iris pseudacorus (1), 
Rubus caesius (60), Rubus fruticosus agg. (30), Urtica dioica (1) VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 95 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm Alnus incana (2) 
30-50 cm  
50-200 cm Alnus incana (12) VERJONGING 

> 200 cm Fraxinus excelsior (1) 
LAI 2.2274 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1029 
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CIRKEL 310.45        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Populier sp. 19.6 7.1 57.0
Totaal 19.6 7.1 57.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 0.0 33.9 0.0
Totaal 0.0 33.9 0.0

 

 

SOORTEN 

Carex acutiformis (90), Cirsium palustre (1), Cirsium vulgare (1), Epilobium 
tetragonum (1), Eupatorium cannabinum (1), Filipendula ulmaria (1), Galeopsis 
species (1), Galium aparine (1), Glyceria maxima (1), Heracleum sphondylium 
(1), Moehringia trinervia (1), Rubus caesius (2), Rubus fruticosus agg. (1), Salix 
caprea (1), Solanum dulcamara (4), Symphytum officinale (1), Urtica dioica (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 10 %, kruidlaag: 98 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Salix caprea (1) VERJONGING 

> 200 cm Salix caprea (2) 
LAI 0,717 

FISH-EYE 
VISSKY 0,441 
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CIRKEL 310.55        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Vlier 39.3 0.1 0.0
Zwarte els 196.5 5.1 30.2
Witte els 117.9 7.9 60.4
Hazelaar 117.9 3.6 14.8
Populier sp. 147.4 18.5 202.1
Am. vogelkers 39.3 2.0 14.7
Totaal 658.3 37.3 322.3

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Witte els 0.0 0.0 0.2
Populier sp. 9.8 30.6 3.5
Totaal 9.8 30.6 3.7

 

SOORTEN 

Calamagrostis canescens (1), Carex acutiformis (1), Corylus avellana (1), 
Dryopteris carth.+dila. (1), Glechoma hederacea (1), Humulus lupulus (1), 
Juncus effusus (1), Lonicera periclymenum (1), Prunus serotina (1), Rubus 
caesius (1), Rubus fruticosus agg. (30), Urtica dioica (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 90 %, kruidlaag: 35 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.2893 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0938 
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CIRKEL 310.65        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 1.7 11.0
Zwarte els 196.5 4.4 33.0
Hazelaar 39.3 0.4 0.1
Smalbl. wilg 78.6 4.5 39.6
Gelderse roos 39.3 1.4 2.5
Totaal 393.0 12.4 86.2

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Onbekend 0.0 2.5 0.0
Totaal 0.0 2.5 0.0

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Calamagrostis canescens (1), Calystegia sepium (1), 
Carex acutiformis (1), Cirsium palustre (1), Deschampsia cespitosa (1), 
Epilobium hirsutum (1), Epilobium tetragonum (1), Eupatorium cannabinum (1), 
Filipendula ulmaria (1), Galeopsis species (1), Galium aparine (1), Glechoma 
hederacea (4), Glyceria maxima (2), Humulus lupulus (1), Hypericum dubium 
(1), Iris pseudacorus (1), Juncus effusus (1), Lycopus europaeus (2), Mentha 
aquatica (1), Phalaris arundinacea (1), Polygonum hydropiper (1), Rubus 
caesius (50), Rubus fruticosus agg. (2), Scrophularia nodosa (1), Solanum 
dulcamara (1), Stachys sylvatica (1), Symphytum officinale (1), Urtica dioica 
(10), Viburnum opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 60 %, kruidlaag: 75 %, moslaag: 4 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.2566 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1077 
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CIRKEL 310.75        

DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.1 1.6
Populier sp. 58.9 8.9 80.4
Totaal 98.2 9.0 82.0

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 0.0 20.6 0.0
Totaal 0.0 20.6 0.0

 

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (2), Calamagrostis canescens (4), Calystegia sepium (4), 
Chaerophyllum temulum (1), Cirsium arvense (1), Cirsium vulgare (1), 
Epilobium hirsutum (1), Epilobium species (1), Filipendula ulmaria (1), 
Galeopsis species (2), Galium aparine (2), Glechoma hederacea (4), Glyceria 
maxima (1), Humulus lupulus (1), Lathyrus pratensis (1), Lysimachia vulgaris 
(1), Lythrum salicaria (1), Phalaris arundinacea (40), Rubus caesius (20), 
Solanum dulcamara (1), Symphytum officinale (2), Urtica dioica (30) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 5 %, kruidlaag: 100 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 0.4240 

FISH-EYE 
VISSKY 0.5610 
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CIRKEL 315.10        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 0.1 1.8
Es 510.9 11.0 53.3
Zwarte els 78.6 1.4 7.3
Hazelaar 78.6 0.7 0.3
Populier sp. 68.8 18.0 258.5
Smalbl. wilg 39.3 4.3 42.9
Rode kornoelje 39.3 0.3 0.2
Totaal 854.7 35.9 364.4

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Populier sp. 19.6 44.8 10.5
Totaal 19.6 44.9 10.5

 

SOORTEN 

Angelica sylvestris (1), Calamagrostis canescens (1), Cardamine pratensis (1), 
Carex acutiformis (2), Carex remota (1), Cornus sanguinea (1), Corylus 
avellana (1), Deschampsia cespitosa (10), Dryopteris carth.+dila. (1), 
Filipendula ulmaria (2), Fraxinus excelsior (1), Geum urbanum (1), Glechoma 
hederacea (4), Heracleum sphondylium (1), Humulus lupulus (1), Lycopus 
europaeus (1), Lysimachia vulgaris (1), Lythrum salicaria (1), Rubus caesius 
(40), Solanum dulcamara (1), Stachys sylvatica (1), Urtica dioica (2), Viburnum 
opulus (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 80 %, kruidlaag: 60 %, moslaag: 3 % 
0-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 
> 200 cm  
LAI 2.6581 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0771 
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CIRKEL 315.20        

DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Es 235.8 5.7 37.7
Zwarte els 510.9 15.4 99.8
Populier sp. 19.6 5.7 79.4
Breedbl. wilg 78.6 0.2 0.3
Totaal 844.9 26.9 217.2

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Es 9.8 0.0 0.0
Zwarte els 0.0 0.0 0.3
Populier sp. 19.6 81.8 0.0
Totaal 29.5 81.8 0.3

 

SOORTEN 

Carex acutiformis (20), Corylus avellana (1), Deschampsia cespitosa (2), 
Dryopteris carth.+dila. (1), Epilobium species (1), Filipendula ulmaria (1), 
Fraxinus excelsior (1), Galeopsis species (1), Galium aparine (1), Glechoma 
hederacea (1), Humulus lupulus (2), Iris pseudacorus (1), Lycopus europaeus 
(2), Lysimachia nummularia (1), Lysimachia vulgaris (1), Lythrum salicaria (1), 
Rubus caesius (4), Rubus fruticosus agg. (10), Scrophularia nodosa (1), 
Solanum dulcamara (2), Urtica dioica (1) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 75 %, kruidlaag: 55 %, moslaag: 2 % 
0-30 cm Fraxinus excelsior (1) 
30-50 cm  
50-200 cm Fraxinus excelsior (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2.6845 

FISH-EYE 
VISSKY 0.0948 
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CIRKEL 315.70        

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39.3 2.6 19.2
Ruwe berk 157.2 2.9 23.2
Smalbl. wilg 78.6 5.2 40.7
Totaal 275.1 10.7 83.1

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

 

 

SOORTEN 

Calamagrostis canescens (30), Calystegia sepium (20), Carex acutiformis (1), 
Carex elata (1), Cirsium oleraceum (1), Cirsium vulgare (1), Cornus sanguinea 
(1), Epilobium hirsutum (1), Eupatorium cannabinum (1), Filipendula ulmaria (2), 
Galeopsis species (2), Galium aparine (1), Glechoma hederacea (2), Humulus 
lupulus (2), Iris pseudacorus (2), Juncus effusus (1), Juncus inflexus (1), 
Lysimachia vulgaris (1), Lythrum salicaria (1), Phragmites australis (1), 
Polygonum persicaria (1), Quercus robur (1), Ribes rubrum (2), Rubus caesius 
(30), Stachys palustris (1), Symphytum officinale (2), Urtica dioica (20) 

VEGETATIE 

STRATA boom- en struiklaag: 40 %, kruidlaag: 95 %, moslaag: 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 1.8150 

FISH-EYE 
VISSKY 0.1520 
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