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Het Kluisbos is één van de grotere boscomplexen van de Vlaamse Ardennen (300 

ha) waarvan een 50-tal ha recent het statuut bosreservaat heeft gekregen. In het 

bosreservaat Kluisbos en de directe omgeving is in de winter 2007/2008 een zoge-

naamde ‘biotoopkartering’ uitgevoerd. Daarbij wordt het bos systematisch doorlo-

pen en worden bijzondere elementen in kaart gebracht. Twee elementen kregen 

bijzondere aandacht, met name ‘monumentale bomen’, dat zijn levende bomen met 

diameter > 1 m en ‘zwaar dood hout’, dode bomen en takken met een diameter 

groter dan 40 cm. Deze zijn in regulier beheerde bossen schaars en langdurig onbe-

heerde bossen bieden hiervoor een duidelijke meerwaarde, omdat sommige zeld-

zame organismen (mossen, paddenstoelen, kevers) gebonden zijn aan deze substra-

ten. Om de evolutie van de Vlaamse bosreservaten op te volgen, werd 

beslist om een dergelijke kartering cyclisch uit te voeren in alle bosre-

servaten (zie vorige nieuwsbrief).

 Monumentale levende bomen

In het bosreservaat Kluisbos werden 85 bomen geteld met diameter 

> 100 cm. Dit zijn op 4 na allemaal beuken (3 zware wilgen, 1 tamme 

kastanje). Dit komt neer op een densiteit van 1,5 zware bomen per ha, 

een hoog cijfer, vergelijkbaar met de bosreservaten van het Meerdaal-

woud en hoger dan in Wijnendalebos of Bos Terrijst, toch ook niet van 

de minste reservaten.

Opmerkelijk hierbij is dat het overgrote deel van de beuken in het 

Kluisbos aangeplant is na de 1e wereldoorlog. Enkele van de zwaarste 

beuken zijn vermoedelijk iets ouder maar zullen in de oorlogsperiode 

nog dunne boompjes zijn geweest. In het Kluisbos zijn omtrekaanwas-

sen van meer dan 3 cm per jaar geen uitzondering !

Andere vermeldenswaardige monumentale bomen aangetroffen in 

het bosreservaat zijn gewone esdoorn (80 cm), spaanse aak (44 cm), 

haagbeuk (50 cm), grauwe abeel (95 cm), gewone es (91 cm) en een klepper van een 

gladde olm (U. minor) : diameter 73 cm en in blakende gezondheid.

Overzicht van monumentale bomen 

(donkergroen op de fi guur) en zwaar dood 

hout in het bosreservaat Kluisbos en de 

noordelijke uitloper van het bos
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Zwaar dood hout (> 40cm)

Er werden in de onderzochte zone 277 zware dode bomen geregistreerd op een op-

pervlakte van 57 ha. Dit stemt overeen met ruim 13 m³ per ha, evenredig verdeeld 

tussen liggend en staand dood hout. Beuken en eiken nemen samen 75% van het 

aantal en volume van dood hout voor hun rekening. Beuken zijn voor 60% liggend, 

terwijl dode eiken voor 80% staande bomen zijn.  

Bij de biotoopkartering wordt enkel het zware 

dood hout geregistreerd. Uit de inventaris op basis 

van proefvlakken (uitgevoerd door studiebureau 

Esher) blijkt dat er daar bovenop nog ongeveer 10-

15 m³/ha klein dood hout aanwezig is. Gemiddeld 

kan het dood hout volume in het reservaat geschat 

worden op ca 25 m³/ha. Wetende dat het reservaat 

pas vorig jaar is opgericht en de bomen gemiddeld 

maar 90 jaar oud zijn (middeloude bosbestanden 

zijn normaal gezien het meest stabiel en vertonen 

dus weinig sterfte) is dit een opmerkelijk hoog cij-

fer. De laatste decennia is er echter nog nauwelijks 

geëxploiteerd in dit bosgedeelte. De snelle groei 

van de bomen (met bijhorende versnelde dyna-

miek) helpt ook mee dit hoge cijfer te verklaren. In de oudere beukenbestanden begint

de spontane dynamiek al aardig op 

gang te komen
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De dikste levende boom is een tamme 

kastanje  met een diameter van 158 cm

075525-INBO-bosreservatennieuws.indd   11075525-INBO-bosreservatennieuws.indd   11 17-06-2008   14:47:3417-06-2008   14:47:34


