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Aandacht voor een afgebroken, monumentale eik tijdens de oplevering op 7/11/2007 (foto 
Luc De Keersmaeker) 

Presentation of the results of the research in forest reserve Pruikenmakers. Attention is 
drawn to a broken, hollow dead oak.  
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van inventarisaties in Pruikenmakers (Meerdaalwoud) tussen 
2005 en 2007, uitgevoerd in het kader van het onderzoek in integrale (onbeheerde) 
bosreservaten. De dendrometrie werd uitgevoerd in het najaar van 2005 en in het voorjaar 
van 2006. de inventarisatie van de vegetatie dateert van het voorjaar van 2006. De 
vegetatiefacies en bijzondere elementen werden gekarteerd in 2007. 

Het bosreservatenonderzoek loopt sinds 2000 en werd door de toenmalige Afdeling Bos en 
Groen (sinds 2006: Agentschap voor Natuur en Bos)  toevertrouwd aan het INBO. Het 
monitoringonderzoek wordt herhaald met een frequentie van 10 jaar en heeft tot doel 
fundamentele kennis te verwerven over de natuurlijke dynamiek van onbeheerde bossen in 
Vlaanderen. Deze kennis kan een belangrijke referentie zijn voor een natuurgetrouw 
bosbeheer. In functie van het monitoringonderzoek wordt een selectie gemaakt van bossen 
die voldoen aan de criteria inzake representativiteit en minimum oppervlakte voor spontane 
processen (Vandekerkhove 1998). Dit netwerk van op te volgen bossen moet een goed beeld 
geven van de variatie inzake bostypes in Vlaanderen en omvat zowel natuurlijke als sterk 
door de mens beïnvloede bossen. 

Het onderzoek in 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 beheergeschiedenis, een overzicht van het reeds uitgevoerde onderzoek 
en soortenlijsten van alle onderzochte organismengroepen. Het basisrapport van 
Pruikenmakers is eerder reeds verschenen (Baeté et al. 2007). Eveneens éénmalig wordt de 
bodem van bosreservaat onderzocht op chemische en fysische karakteristieken. De 
resultaten van het bodemkundig onderzoek in Pruikenmakers zullen samen met gegevens uit 
andere bosreservaten worden gebundeld tot een bodemrapport.  

Het eigenlijke onderzoeksprogramma omvat de opvolging van de spontane ontwikkeling van 
boom- struik- en kruidlaag. Vanaf 2002 is de monitoring van de mycoflora toegevoegd aan 
het cyclische programma, 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. Het mycologisch 
onderzoek in Pruikenmakers is afgerond en de gegevens zullen verschijnen in een 
mycologisch rapport (Walleyn et al. in voorbereiding). 

Pruikenmakers maakt deel uit van het bosreservaat van Meerdaalwoud, dat werd 
aangewezen in 1995 met de eerste reeks van bosreservaten. Pruikenmakers is omwille van 
de gevarieerde en natuurlijke bosstructuur en omwille van de rijke bosvegetatie, een 
belangrijke schakel in het netwerk van bestudeerde integrale bosreservaten. Net zoals 
Everzwijnbad, eveneens een onderdeel van het bosreservaat van Meerdaalwoud, domineren 
in Pruikenmakers oude Zomer- en Wintereiken. In de neven- en onderetages zijn zeldzame 
houtige soorten zoals Winterlinde en Wilde appel nog frequent aanwezig. Beide delen van 
Meerdaalwoud zijn voor zover gekend, steeds bebost gebleven en bieden hierdoor 
referentiebeelden aan van natuurlijke bossen op een leembodem. Ongeveer 40 ha in 
Pruikenmakers is een typevoorbeeld van wat door Noirfalise (1984) een subcontinentaal 
acidoclien Stellario-Carpinetum genoemd wordt, met Bosanemoon als dominante soort in het 
voorjaar. Daarmee voldoet het bosreservaat ruimschoots aan het criterium van het minimum 
structuurareaal (MSA) dat vereist is om alle ontwikkelingsfasen in een spontaan 
ontwikkelend bos van dit type een plaats te geven. Het Stellario-Carpinetum is schaars 
geworden in Meerdaalwoud als gevolg van verzuring en verdonkering (Bauwens 2001) en in 
het bosreservaat van Everzwijnbad is het geëvolueerd naar een vegetatie die meer verwant 
is met een Milio-Fagetum (Noirfalise 1984) en waar Bosanemoon nog slechts een geringe 
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bedekking heeft. Naast het Stellario-Carpinetum komen in Pruikenmakers op een beperkte 
oppervlakte ook overgangen voor naar vegetatietypes van zeer zure zandige bodems 
(Quercion) en van kalkrijke bodem (Primulo-Carpinetum en Alno-Padion).  

De resultaten van de monitoring in Pruikenmakers bevestigen wat reeds werd vastgesteld in 
andere bosreservaten, namelijk dat Gewone esdoorn sterk in opmars is op leembodems. In 
grote delen van Pruikenmakers, bij voorbeeld in de omgeving van de kernvlakte, maakt 
Gewone esdoorn reeds deel uit van de bovenetage en gaat deze soort in competitie met de 
oude eiken. In Pruikenmakers kunnen ook Beuk en Winterlinde, eveneens schaduwtolerante 
boomsoorten, op wat langere termijn een belangrijke rol gaan spelen. Dit monitoringrapport 
besteedt veel aandacht aan de historische, actuele en te verwachten verhoudingen tussen 
deze boomsoorten en kan hierdoor belangrijke kennis aanreiken voor het bosbeheer in 
Meerdaalwoud in het bijzonder, maar ook voor andere bossen op leembodem.   

Rest ons nog de initiatiefnemer van het onderzoek, het Agentschap voor Natuur en Bos, en 
in het bijzonder Bart Meuleman, de regiobeheerder en Chris Van Denbempt, de boswachter 
van het bosreservaat, bedanken voor hun interesse in dit werk ‘van lange adem’. 

 

 

 

In Pruikenmakers is nog steeds eiken-haagbeukenbos aanwezig (foto Luc De Keersmaeker) 

The oak-hornbeam forest is still present in forest reserve Pruikenmakers  
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Samenvatting 

Pruikenmakers is een onderdeel van het bosreservaat Meerdaalwoud, gelegen in het 
gelijknamige bos in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant. Pruikenmakers heeft 
een oppervlakte van 48.6 ha en werd in 1995 aangewezen als bosreservaat. Het kent sinds 
2000 een statuut van integraal bosreservaat (Meuleman 2006). Sinds dat tijdstip is een 
nulbeheer van kracht, maar vóór 1995 kende het bos een regulier bosbouwkundig beheer. 
Het terreinwerk van het onderzoeksprogramma werd hoofdzakelijk uitgevoerd in het najaar 
van 2005 en het voorjaar van 2006. De kartering van bijzondere elementen en de 
facieskartering werden uitgevoerd in 2007. De proefopzet volgde de standaard methodiek 
met één kernvlakte en 66 steekproefcirkels, inclusief twee in de kernvlakte.  

Pruikenmakers situeert zich aan de zuidrand van Meerdaalwoud. De bodemkundige variatie 
is groot: het merendeel van het bosreservaat ligt op leemgronden, maar centraal bevindt 
zich ook een zandige kop. Van zuidwest naar noordoost wordt het gebied doorsneden door 
een droge vallei en in het zuiden van het bosreservaat zijn enkele diepe insnijdingen in het 
leemplateau te vinden, waar kalkrijke leem dagzoomt met een specifieke vegetatie (o.m. 
Eenbes en Slanke sleutelbloem). Volgens de recentste typologie (Cornelis et al. 2009) 
behoren de bosvegetaties op leem overwegend tot het Essen-Eikenbos met Bosgierstgras en 
Witte klaverzuring, die op zand tot het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren. In het zandige 
gedeelte werden in 2000 Corsikaanse dennen gekapt, waarbij een aantal open plekken 
ontstonden die inmiddels langzaam aan verbossen. 

Pruikenmakers is onafgebroken bebost sinds de Middeleeuwen. Niettemin zijn er 
aanwijzingen dat bepaalde delen van het bos in een verder verleden – mogelijk in de Gallo-
Romeinse periode – een landbouwkundig gebruik gekend hebben (Vanwalleghem et al. 
2004; Langohr 2008). Het bos was van de 17de eeuw tot aan WOI in eigendom van het huis 
van Arenberg en werd daarna door de Belgische overheid onder sekwester geplaatst. Bij het 
begin van de 20ste eeuw werd dit deel van Meerdaalwoud omschreven als een ‘opperhoutrijk 
middelhout’ of een ‘ijl hooghout’. Vermoedelijk is er sprake van een geleidelijke omvorming 
naar hooghout in de loop van de 20ste eeuw. Inventarisaties die aan het begin van de 20ste 
eeuw werden uitgevoerd in drie houwen die Pruikenmakers omvatten, wijzen op een 
grondvlak van ongeveer 17 m2/ha. De overstaanders waren voor 60% à 70% Inlandse eiken, 
aangevuld met Gewone es en Beuk. In de hakhoutlaag domineerde toen reeds Hazelaar, 
maar ook Gewone esdoorn en linde worden vermeld. 

Op basis van de 66 steekproefcirkels werden gemiddelde waarden voor het gehele 
bosreservaat berekend. Het gemiddelde stamtal, grondvlak en volume van het bosreservaat, 
bedragen respectievelijk 512 per ha, 28.2 m2/ha en 434.5 m3/ha. Het levende volume van 
het bosreservaat is vrij hoog maar van dezelfde orde als dat van andere oude bossen op 
mesofiele, lemige bodem. Naar volume zijn inlandse eiken veruit de belangrijkste 
boomsoorten, met een aandeel van 57%. Daaronder komen Beuk en Gewone esdoorn, met 
aandelen van respectievelijk 18% en 12%.  Naar stamtal hebben inlandse eiken, Beuk en 
gewone esdoorn respectievelijk aandelen van 26%, 16% en 18%. Gewone esdoorn is zeer 
talrijk in de door eiken gedomineerde delen van Pruikenmakers op leembodem, terwijl Beuk 
de belangrijkste boomsoort is op de zandige kop in het bosreservaat. In deze zone zijn ook 
nog enkele naaldhoutbestanden te vinden. 

Het volume dood hout in Pruikenmakers wordt op basis van de cirkelgegevens geschat op 22 
m3 per ha, maar gecorrigeerd tot 17 m3 per ha omdat uit vergelijking met de kartering van 
het zware dode hout in het volledige bosreservaat blijkt dat zich in de cirkels relatief meer 
dood hout bevindt dat in de rest van het bosreservaat. Vergeleken met de andere 
onderzochte bos- en natuurreservaten is deze waarde eerder laag. Bijna de helft van de dode 
bomen en ongeveer 2/3 van het totale volume dood hout, komt voor rekening van inlandse 
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eiken (Zomer- en Wintereik). De staande en liggende fracties zijn ongeveer even sterk 
vertegenwoordigd in het totale volume en het dood hout is globaal slechts matig verteerd 
(klassen 2 en 3). Door het vrij hoge levende volume en het lage dood hout volume, is de 
verhouding van de necromassa tot de Totale Bovengrondse Biomassa (TBB, dit is de som 
van het levende en dode volume) laag vergeleken met de andere onderzochte 
bosreservaten. Het geringe volume dood hout, het grote aandeel van de staande fractie en 
de geringe verteringsgraad wijzen erop dat het bos tot in het recente verleden een 
nauwgezet bosbouwkundig beheer heeft gekend. 

Gewone esdoorn is globaal de talrijkst verjongende boomsoort, en dit ligt in de lijn van wat 
in andere bosreservaten op leemhoudende bodems werd vastgesteld (Wijnendalebos, 
Jansheideberg, Everzwijnbad, Bos Ter Rijst). Deze soort slaagt er goed in om door te groeien 
en heeft plaatselijk, bij voorbeeld in de omgeving van de kernvlakte, de bovenetage reeds 
bereikt en gaat daar in competitie met de eiken. Zaailingen van inlandse eiken zijn talrijk, 
maar deze soorten slagen er niet in om verder door te groeien. Ook dit ligt in de lijn van 
waarnemingen in andere bosreservaten. Verjonging van Beuk komt minder frequent voor 
dan van eiken, maar deze schaduwtolerante soort slaagt er wel in om zich te handhaven en 
door te groeien. De best verjongende struiksoort is Hazelaar, eveneens een 
schaduwtolerante soort. 

De kartering van bijzondere elementen werd uitgevoerd in het gehele bosreservaat. De 
inventarisatie van het zware dood hout resulteert in een aanpassing van het totale volume 
dood hout (zie hierboven). In Pruikenmakers werden 67 monumentale bomen met een DBH 
van tenminste 100 cm geteld, waarvan 41 (61%) Inlandse eiken en 17 (25%) Beuken. De 
grootste dichtheid aan monumentale eiken is te vinden in het noordwesten, de monumentale 
Beuken situeren zich vrijwel allemaal op de zandbodems in het bosreservaat. De densiteit 
van monumentale bomen in Pruikenmakers bedraagt 1,4 per ha, een waarde die 
vergelijkbaar is met Everzwijnbad (eveneens in Meerdaalwoud) en Kluisbos. Enkel in 
Kolmont en in het Joseph Zwaenepoelreservaat (Zoniënwoud) werden hogere densiteiten 
gemeten (5 à 10 per ha). Naast het zware dode hout en monumentale bomen, werd ook 
uitgekeken naar andere bijzondere elementen, zoals groeiplaatsen van zeldzame soorten, 
bijzondere fauna e.d. Dit leverde een recent gegraven Dassenburcht op in het zuiden van het 
bosreservaat en enkele nieuwe vindplaatsen van Wilde appel in het noorden. 

De kernvlakte van Pruikenmakers herbergt vier boomsoorten die in Pruikenmakers een 
belangrijke rol spelen, of dit in de toekomst kunnen doen: inlandse eiken, Gewone esdoorn, 
Beuk en Winterlinde. Globaal zijn inlandse eiken nog steeds de belangrijkste boomsoort van 
de kernvlakte, met een aandeel van 50% van het levende volume. Deze lichtboomsoorten 
slagen er echter niet in succesvol te verjongen en sterven geleidelijk aan af. Van het totale 
dood hout volume in de kernvlakte (28 m3 per ha) komt 90% voor rekening van 12 dode, 
meestal nog rechtop staande, inlandse eiken. Een heel ander beeld vertoont de populatie van 
Gewone esdoorn. Deze soort vertegenwoordigt 31% van het levende volume, maar is wel de 
talrijkste soort (55% van het stamtal). Gewone esdoorn verjongt bovendien nog steeds zeer 
talrijk: globaal werden in de kernvlakte per m2 2.8 individuen met een diameter < 5 cm 
geteld. Dit wijst er op dat deze soort in volle expansie is. In de kernvlakte zijn echter ook 
reeds enkele grote esdoorns aanwezig: de dikste hebben een DBH van ongeveer 80 cm 
bereikt. De aanwezigheid van esdoorn is geen nieuw gegeven: uit historisch onderzoek bleek 
dat reeds in het begin van de 20ste eeuw, in dit deel van Meerdaalwoud esdoorn sporadisch 
deel uitmaakte van de bovenetage (met DBH tot 90 cm) en frequent en zeer vitaal aanwezig 
was in de hakhoutlaag. Beuk ontbreekt in de bovenetage van de kernvlakte, maar verjonging 
van deze soort is wel aanwezig en groeit door. Dit wijst erop dat deze schaduwtolerante 
soort op wat langere termijn ook in de eikenbestanden op leem een belangrijke rol kan 
spelen. Winterlinde is eveneens een schaduwtolerante climaxsoort, die op rijkere bodems tot 
dominantie zou kunnen komen. Deze soort maakte vroeger deel uit van de hakhoutlaag en is 
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als gevolg daarvan nog steeds meerstammig. Dit hakhout is doorgeschoten en de spillen 
bereiken nu een diameter tot 50 cm. Verjonging van deze soort is weinig talrijk en vooral te 
vinden in de nabijheid van de moederbomen. Het is bijgevolg nog onduidelijk welke rol deze 
soort kan spelen in het toekomstige onbeheerde bos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorgeschoten hakhout van Winterlinde (foto Luc De Keersmaeker) 

Unmanaged coppice of Tilia cordata, surrounded by Vinca minor 
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Prognose van de bosevolutie bij nulbeheer 

Inleiding 

In bosreservaat Pruikenmakers zijn overwegend oude, structuurrijke bestanden te vinden die 
gedomineerd worden door inlandse eiken. Op de zandige kop treedt Beuk meer op de 
voorgrond en zijn ook naaldhout en enkele kapvlaktes te vinden. Verspreid in het 
bosreservaat zijn in het verleden verjongingsgroepen aangelegd met Zomereik, Beuk en 
Tamme kastanje. De evolutie die bij nulbeheer verwacht mag worden, wordt hieronder voor 
elk bostype afzonderlijk overlopen.  

 

Bosdynamiek 

In de verjongingsgroepen moet gedurende de volgende decennia weinig andere dynamiek 
verwacht worden dan een natuurlijke stamtalreductie. In deze sterk gesloten bestanden is op 
korte of middellange termijn weinig of geen ruimte voor andere boomsoorten om zich te 
vestigen. 

In het grootste deel van het bos, op de leemgronden in het voormalige middelhout, 
domineren inlandse eiken maar er zijn sterke aanwijzingen dat dit bij een nulbeheer van 
voorbijgaande aard is. Inlandse eiken zijn lichtboomsoorten en hoewel er zeer veel 
zaailingen van werden gevonden, slagen ze er niet in om door te groeien. Dit is geen nieuw 
fenomeen: Brichet (1938) en Geebelen (1959) vermelden dat het bosbeheer onder de 
Arenbergs gebruik maakte van groot plantgoed van eik omdat natuurlijke verjonging van 
deze soort zeer moeizaam verliep. Daar staat tegenover dat meer schaduwtolerante 
boomsoorten, in de eerste plaats Gewone esdoorn, wel kunnen doorgroeien en in sommige 
delen van het bosreservaat, bij voorbeeld in de omgeving van de kernvlakte, reeds in 
competitie treden met de aanwezige eiken. Wanneer de eiken afsterven neemt het aandeel 
van Gewone esdoorn verder toe. Op wat langere termijn kan ook Beuk een belangrijke rol 
gaan spelen op de leemgronden. De vestiging van beuk verloopt echter heel wat trager dan 
die van Gewone esdoorn, omdat de soort in tegenstelling tot esdoorn niet jaarlijks zaden 
produceert en bovendien over minder goede dispersiemogelijkheden beschikt (zware, niet 
gevleugelde zaden). Winterlinde is een derde boomsoort die omwille van zijn tolerantie voor 
schaduw en zijn grote levensverwachting een belangrijke rol zou kunnen spelen in 
Pruikenmakers. In het Bialowieza, het meest natuurlijke bos in het laagland van NW-Europa 
op een mesofiele bodem, speelt deze soort een dominante rol (Bobiec 2007). Hoewel 
Winterlinde vrij talrijk is in Pruikenmakers, is verjonging van deze soort schaars. Een 
sluitende verklaring voor het (voorlopige) geringe succes van Winterlinde is er niet, mogelijk 
speelt bodemverzuring een rol (zie verder). 

De kapvlaktes op de zure, zandige bodems van Pruikenmakers zullen geleidelijk aan 
verbossen, in de eerste plaats met lichtboomsoorten zoals berken, wilde lijsterbes, naaldhout 
en sporadisch inlandse eiken. Op wat langere termijn kan ook Beuk zich vestigen. Lokaal kan 
Adelaarsvaren de successie naar bos sterk vertragen, maar niet volledig tegenhouden. 

In het lichtrijke naaldhout zijn nu reeds vrij veel loofhoutsoorten aanwezig, zoals Berken, 
Inlandse eiken en Beuken. Het aandeel van loofhout zal in deze bestanden geleidelijk aan 
toenemen en resulteren in een natuurlijke omvorming naar loofhout. Bij afwezigheid van 
Gewone esdoorn, waarvoor deze bodems te arm zijn, is Beuk potentieel de dominante soort, 
maar op korte termijn zullen zich vooral lichtboomsoorten (berken, wilde lijsterbes en eiken) 
vestigen. De samenstelling van de oude bestanden op zand, waar Beuk domineert, zijn 
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waarschijnlijk een voorafspiegeling van wat in de naaldhoutbestanden en kapvlaktes op 
lange termijn verwacht mag worden. 

 

Evolutie van de hoeveelheid dood hout 

Actueel is in Pruikenmakers de necromassa, voor een bos met een dergelijk levend volume, 
eerder laag en is het dood hout slechts in geringe mate verteerd. Dit wijst er op dat het bos 
tot in het recente verlden een intensief bosbouwkundig beheer gekend heeft. Op het niveau 
van het bosreservaat als geheel, zijn in de nabije toekomst geen calamiteiten te verwachten 
die de necromassa plots zeer sterk zullen doen toenemen (hoewel dit niet volledig 
uitgesloten kan worden). Inlandse eiken zijn langlevende boomsoorten die geleidelijk aan 
zullen afsterven als gevolg van ouderdom en toenemende competitie met Gewone esdoorn 
en Beuk, een proces dat nu reeds aan de gang is. Eiken sterven meestal staande en vallen 
slechts om als de wortels of de stambasis voldoende weggerot zijn. Hierdoor is de staande 
fractie aanvankelijk sterk vertegenwoordigd. In een langdurig onbeheerd eikenbos neemt het 
aandeel van de liggende fractie echter geleidelijk aan toe, om te stabiliseren op een niveau 
van ongeveer 75%. In door eiken gedomineerde onbeheerde bossen wordt meestal een zeer 
geleidelijke toename van het totale volume dood hout verwacht worden van 1m3/ha.jaar, tot 
een evenwicht bereikt wordt bij 100-150 m3/ha (Vandekerkhove et al. 2009). De competitie 
door gewone esdoorn zou dit proces evenwel kunnen versnellen. 

 

Vegetatieontwikkeling 

In 2000 werden door Bauwens (2001) 25 proefvlakken in het Meerdaalwoud, die door 
Déthioux in 1954 werden onderzocht op bodem en vegetatie als onderdeel van de 
vegetatiekartering, opnieuw gelokaliseerd en bestudeerd. Hieruit werd afgeleid dat in 
Meerdaalwoud, op termijn van ongeveer een halve eeuw, simultaan een sterke verzuring van 
de bosbodem en een verdonkering van het bos is opgetreden, met opmerkelijke 
verschuivingen in de vegetatie tot gevolg (Baeten et al. 2009). Vooral lichtminnende en 
basenminnende soorten, zoals Slanke sleutelbloem, Gewone ereprijs, Eenbes en  
Aardbeiganzerik zijn achteruit gegaan, terwijl Witte klaverzuring en stekelvarens sterk zijn 
toegenomen (Bauwens 2001). Ook Bosanemoon blijkt kwetsbaar te zijn. Deze soort is 
bijzonder tolerant voor beschaduwing en kan als gevolg van verdonkering zelfs toenemen 
(Van Calster et al. 2007), maar de tolerantie van deze soort voor verzuring heeft in 
Meerdaalwoud zijn grenzen bereikt. Vele leembodems in Meerdaalwoud zijn verzuurd tot aan 
het Aluminiumbufferbereik, waarbij Aluminium dat toxisch is voor vele verzuringsgevoelige 
soorten, vrijkomt. In 1954 was Bosanemoon nog bodembedekkend aanwezig in het lemige 
deel van Meerdaalwoud, maar in 2000 was de bedekking door deze soort in een derde van 
de locaties sterk gereduceerd (Baeten et al. 2008). In Pruikenmakers houdt de soort 
vooralsnog stand, hoewel 5 van de 6 proefvlakken die door Déthioux werden 
geïnventariseerd, inmiddels sterk verzuurd zijn en de drempelwaarde van het 
Aluminiumbufferbereik (pH-water 4.2) bereikt hebben (Bauwens 2001). De niet-verzuurde 
locatie situeert zich op kalkrijke leem in het zuiden van het bosreservaat, die goed gebufferd 
is tegen verzuring. 

De oorzaken van de waargenomen verzuring kunnen niet met zekerheid aangeduid worden. 
De zwak gebufferde leemplateaus zijn van nature bijzonder gevoelig voor verzuring en 
bodemverzuring is in ons klimaat met een neerslagoverschot een natuurlijk gegeven.  Toch 
is het zeer waarschijnlijk dat atmosferische deposities van N en S, ook al zijn die in dit deel 
van Vlaanderen relatief laag, dit proces aanzienlijk hebben versneld. Uit een modellering van 
verzurende deposities in Vlaanderen blijkt dat ook in Meerdaalwoud de kritische lasten voor 
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bosgemeenschappen overschreden worden (Van Steertegem 2001). Bomen sturen de 
biogeochemische cycli in bossen en kunnen via het bladstrooisel een belangrijke invloed 
uitoefenen op bodemontwikkeling. Eiken en Beuken zijn soorten met een slecht verterend, 
verzurend strooisel, terwijl lindensoorten bekend staan om hun bodemverbeterend effect. 
Gewone esdoorn neemt inzake strooiselkwaliteit een intermediaire positie in (Dossche 1998; 
Hommel et al. 2007). Uit het onderzoek van Bauwens (2001) in Meerdaalwoud en van Van 
Calster et al. (2007) in Tournibus blijkt dat zones van middelhout met eik die omgevormd 
zijn naar hooghout met Beuk, sterker verzuurd zijn dan zones die geleidelijk aan zijn 
omgevormd naar eikenhooghout. Niettemin zijn ook delen van Meerdaalwoud waar de 
structuur en samenstelling van het bos weinig is veranderd, sterk verzuurd, vergeleken met 
de historische meetgegevens (Bauwens 2001). 

Bij een verdere verzuring zal Bosanemoon ook in Pruikenmakers sterk afnemen. Het is 
mogelijk dat boomsoorten met een mild bladstrooisel, zoals Winterlinde, in staat zijn om dit 
proces te vertagen of zelfs tegen te houden, maar het is nog niet duidelijk welke rol voor 
Winterlinde in het onbeheerde bos is weggelegd. De verschillen in strooiselkwaliteit van de 
belangrijkste boomsoorten op leem, weerspiegelen immers de uiteenlopende eisen die de 
soorten stellen aan de kwaliteit van de standplaats: Eiken en Beuk kunnen op de zuurste 
gronden groeien, Winterlinde heeft de hoogste behoefte aan nutriënten, terwijl Gewone 
esdoorn ook op matig zure leemgronden nog bijzonder vitaal is. Het staat vast dat Gewone 
esdoorn op de leemgronden in Pruikenmakers bijzonder performant is, maar het is mogelijk 
dat grote delen van het bosreservaat reeds te sterk verzuurd zijn om verjonging van 
Winterlinde nog een kans te geven. Verdere opvolging zal dit moeten uitwijzen. 

In Meerdaalwoud werd een verschuiving in de kruid- en struikvegetatie vastgesteld die kan 
worden toegeschreven aan verdonkering (Baeten et al. 2009). Gelijkaardige verschuivingen, 
gerelateerd aan de omvorming van middelhout naar hooghout, werden vastgesteld in 
Tournibus (Van Calster et al. 2007). Deze omvorming ging samen met het wegvallen van 
cyclische kappingen in de onderetage, waardoor lichtminnende soorten zoals Boswilg zijn 
afgenomen en schaduwtolerante soorten zoals Hazelaar en Gewone esdoorn zijn uitgebreid. 
Verwacht mag worden dat in het onbeheerde Pruikenmakers, op korte termijn slechts weinig 
grote openingen in het kronendak zullen ontstaan aangezien de vervalfase globaal niet 
bereikt is. Lokaal zullen door sterfte van eiken en als gevolg van stormen, gaten in het 
kronendak ontstaan die tijdelijk kansen bieden voor lichtminnende soorten. Dit zijn in de 
eerste plaats soorten met een langlevende zaadbank, zoals Bleke zegge en Witte veldbies, 
die nu reeds werden waargenomen in de proefvlakken van het bosreservatenonderzoek. 
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Dode eik omgeven door jonge esdoorns in cirkel 35.25 (foto Peter Van de Kerckhove) 

Standing dead oak surrounded by young maples in circular plot 35.25 
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English abstract 

The forest reserve of Pruikenmakers is a part of the Meerdaal forest, a 1255 ha public forest 
on the border between Flanders and Wallonia, south of the city of Leuven (20 km east of 
Brussels). A total area of 48,6 ha, left unmanaged since 1995, was included into the forest 
reserves research programme and inventoried for the first time in the fall of 2005 and in the 
spring of 2006. The survey followed the standard methodology (De Keersmaeker et al. 
2005), including one core area (with 70 m x 140 m dimensions) and 66 circular plots, two of 
which are located inside the core area. 

The forest reserve of Pruikenmakers is mostly located on moderately acid, silt soils of 
quarternary niveo-aeolian origin, but in the center of the forest acid tertiary sand deposits 
are found. Forest vegetation of Pruikenmakers is well-developed, with many ancient forest 
species indicating a long and continuous cover by woodland. Vegetation on the silt soils is 
dominated by Anemone nemorosa, Oxalis acetosella and Athyrium filix-femina and is 
classified as a Stellario-Carpinetum  by Noirfalise (1984). This forest vegetation is a typical 
representative of Natura 2000 habitat type 9160 (Thomaes et al. 2007). Local outcrops of 
calcareous silt soils in the south of the forest reserve, are marked by Paris quadrifolia and 
Primula elatior. Vegetation on the acid sand soils is characterised by Pteridium aquilinum and 
is classified as a Fago-Quercetum (Noirfalise 1984) and as habitat type 9120 according to the 
Natura 2000 classification (Thomaes et al. 2007).  

The Meerdaal forest is already mentioned in early medieval writings. Archeological studies 
suggest local agriculture, burials and road construction dating back to prehistoric and Gallo-
Roman times. Most of the forest of Meerdaal, including the area of Pruikenmakers, was a 
property of the noble family of Arenberg from 1616 to 1918 and managed as a coppice with 
standards. After WWI, the whole forest was confiscated by the Belgian authorities and 
converted to a high forest, although this conversion process was already going on gradually 
before that time. An inventory in 1913 described the forest as a ‘futaie claire’ (open high 
forest), with a basal area of 17 m2 per ha. 

The average stem number, basal area and living volume in 2005 calculated on the 66 circular 
plots, respectively amounted to 512 per ha, 28.2 m2/ha and 434.5 m3/ha. The living volume 
is quite high, but similar to other ancient forests in Flanders which were inventoried so far. 
Quercus robur and Q. petraea account for most of the living volume (57%), followed by 
Fagus sylvatica (18%) and Acer pseudoplatanus (12%). The same tree species are the most 
numerous, respectively accounting for 26%, 16% and 18% of the total stem number. Acer 
pseudoplatanus is numerous in the understorey of the stands where Quercus is dominating 
the overstorey, whereas Fagus is dominant on the sand soils of the forest reserve. A small 
area on sand soils is dominated by conifer trees (Pinus sylvestris, Pinus nigra and 
Pseudotsuga menziesii). 

An inventory on the whole surface area of the forest reserve revealed that 67 monumental 
trees had DBH values of 100 cm or more, 41  (61%) were Q. robur + petraea trees and 17 
(25%) were Fagus sylvatica trees. This corresponds with a density of 1.4 monumental trees 
per ha for the forest reserve as a whole, which is a high value compared to other inventoried 
forest reserves and only surpassed by the forest reserves of Kolmont and the Sonian forest 
(5 to 10 per ha). By contrast the average density of monumental trees in all Flemish forests, 
was assessed to 0.15 trees per ha. 

The dead wood volume of Pruikenmakers, recorded in the circular plots, amounted to 22 m3 
per ha. The inventory of large dead (diameter ≥ 40 cm) in the whole forest reserve revealed 
that large dead wood was over-represented in the circular plots and as a result the average 
dead wood volume of the whole forest reserve was adjusted to a value of 17 m2 per ha. 
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Quercus robur + petraea accounted for 66% of the dead wood volume, which was evenly 
distributed over the standing and lying fractions. Most of the dead wood was moderately 
decomposed (decomposition classes 2 and 3 on a 6-class scale). The ratio of the necromass 
to the total aboveground biomass, which is the sum of the living stock and the dead wood 
volume, is low compared to other forest reserves which were studied so far. This low ratio, 
the moderate degree of decomposition of dead wood and the high proportion of the standing 
fraction indicate that the forest was intensively managed up to 1995. 

Acer pseudoplatanus is regenerating very sucessfully in the forest reserve, a phenomenon 
that is observed in most other Flemish forest reserves on loamy soils.  Seedlings of Quercus 
robur + petraea smaller than 30 cm are numerous, but they do not survive shadowing and 
therefore, established regeneration higher than 50 cm is very scarce. This is also in line with 
observations in other forest reserves. Seedlings of Fagus sylvatica were found less 
frequently, but survival of seedlings of this shade tolerant species is much higher than 
survival of oak seedlings. Corylus avellana was the most abundant and succesful 
regenerating shrub species. 

The core area of Pruikenmakers was selected in a part of the forest which is representative 
for the former, oak dominated coppice-with-standards forest. In this core area, four tree 
species were recorded which are dominant now in the forest reserve, or could become 
dominant in the future: Quercus robur + petraea, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, and 
Fagus sylvatica.  Quercus robur + petraea are still dominant in the upper storey, with 
median DBH values of 50-60 cm and with large individuals up to 90 cm. Acer pseudoplatanus 
is more numerous than Q. robur + petraea but most Acer trees are still small, although DBH 
values up to 80 cm were recorded. Although this species is expanding vigourously, the 
presence of Acer pseudoplatanus in this part of the Meerdaal forest is not a new 
phenomenon. Already at the beginning of the 20th century, fully grown trees of this species 
were occasionally present in the upper storey, and Acer was frequently found in the coppice 
layer. Although Fagus sylvatica is not present in the upper storey of the core area, seedlings 
and regeneration are frequently found and show low mortality, which could indicate that it 
could become a dominant species in the long run. Tilia cordata is another shade-tolerant 
species which could play an important role on the silt soils of forest reserve Pruikenmakers. 
This species was managed as a coppice in the past and by consequence we recorded on 
average more than 3 shoots per bole. As coppice management stopped several decades ago, 
the shoots now have DBH values up to 50 cm. Seedlings of this species were only found in 
the nearby of the boles and regeneration higher than 50 cm was very rare. Contrary to Acer 
and Fagus, Quercus robur + petraea is unable to regenerate successfully and is gradually 
declining, partially as a consequence of increasing competition by growing Acer trees. The 
dead wood volume in the core area amounted to 28 m3 per ha, 90% of which was accounted 
for by 12 dead (mostly standing) oak trees. We presume that that this process will continue 
and result into a dominance of Acer pseudoplatanus in the long run. Fagus and perhaps also 
Tilia could also become more important. 
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1 Algemene beschrijving 

Met uitzondering van onderdeel 1.6 samengevat uit Baeté et al. (2007) 

1.1 Situering 
Bosreservaat Pruikenmakers’ is in feite een deel van ‘bosreservaat Meerdaalwoud’ (192 ha). 
Meerdaalwoud ligt in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant, op minder dan 10 km 
ten zuiden van Leuven (figuur 1.1). De overige delen van dit bosreservaat zijn: Drie Eiken, 
Mommedeel, Everzwijnbad, Gote Konijnenpijp, Veldkant van de Renissart en De Heide 
(figuur 1.2). Verder in dit rapport worden met ‘bosreservaat’ en ‘Pruikenmakers’ steeds het 
deel Pruikenmakers bedoeld, tenzij anders aangegeven. 

 

Figuur 1.1 Situering van het Meerdaalwoud en het bosreservaat in Vlaanderen 

Figure 1.1 Location of the Meerdaal Forest and the reserve in Flanders 

 

Pruikenmakers (48,6 ha) ligt in het zuiden van het Meerdaalwoud, een boscomplex van 1611 
ha (figuur 1.2). Daarvan zijn 1329 ha openbaar eigendom: 1255 ha situeren zich in Vlaams-
Brabant en 64 ha in Waals-Brabant. Het bosreservaat Pruikenmakers bevindt zich in de 
gemeente Bierbeek. Het is eigendom van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Het valt in de regio Meerdaal, die beheerd wordt door 
regiobeheerder Bart Meuleman. Chris Van Denbemt is de boswachter van de subregio waarin 
Pruikenmakers zich situeert. 
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Figuur 1.2 Onderdelen van het bosreservaat 'Meerdaalwoud'  

Figure 1.2 Parts of the forest reserve 'Meerdaal Forest' 

 

Landschappelijk gezien situeert het Meerdaalwoud zich ten oosten van de Dijlevallei in 
Midden-België. Het kan getypeerd worden als een Brabants leemplateaubos dat gedurende 
eeuwen overwegend als middelhout werd beheerd. Het is omringd door landbouw, 
bebouwing en enkele kleine particuliere bossen. In het westen sluit het bos aan bij de 
Dijlevallei. In het noordwesten grenst het Meerdaalwoud aan het Heverleebos, eveneens een 
groot bosgebied ten zuiden van Leuven. 

Het bosreservaat wordt begrensd door drie openbare boswegen: de Kanselierdreef in het 
zuiden, de Godendreef in het oosten en de Walendreef in het noorden. Deze dreven zijn niet 
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De Naamsesteenweg vormt de westgrens van het 
bosreservaat. Doorheen het bosreservaat loopt de Eleonoradreef en een geëxonereerd 
wandelpad. De Eleonoradreef, de Kanselierdreef en de Walendreef staan open voor ruiters 
(Meuleman 2006). 

Het bosreservaat werd bij Ministerieel besluit van 14 maart 1995 aangewezen, samen met 
zes andere gebieden die samen het bosreservaat Meerdaalwoud vormen. Bij Ministerieel 
Besluit van 1998 werd het beheerplan goedgekeurd, waarin Pruikenmakers als integral 
bosreservaat werd aangeduid (met uitzondering van 1 ha zandwinningsgebied in het 
zuidwesten). Ten oosten van de Eleonoradreef werd de jacht nog toegestaan tot 31 
december 2006. Het huidige beheerplan geldt in principe voor een periode van 20 jaar, maar 
het is de bedoeling dat het statuut van integraal bosreservaat niet meer gewijzigd wordt. 
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In 2005 werden in Pruikenmakers 66 steekproefcirkels en een kernvlakte uitgezet en 
geinventariseerd in het kader van de monitoring van integrale bosreservaten (zie hoofdstuk 
2). De methodiek wordt beschreven in hoofdstuk 2, de resultaten in daarop volgende 
hoofdstukken. 

1.2 Klimaat 
Het Meerdaalwoud ondergaat een humied mesothermaal klimaat met een klein waterdeficiet 
in de zomer volgens de klimaatsclassificatie van Thornthwaite.  

Voor het bosreservaat relevante waarnemingen zijn afkomstig van het weerstaion Ukkel dat 
zich op ongeveer 25 km van het Meerdaalwoud bevindt., op een gelijkaardige hoogte boven 
zeeniveau (ca 100 m). De klimatologische normalen voor dit weerstation stemmen overeen 
met een jaargemiddelde temperatuur van 9,7 °C en een jaargemiddelde neerslag van 821 
mm, gemeten over de periode 1961-19990 (www.kmi.be). Geebelen (1959) merkt op dat 
het klimaat in het Meerdaalwoud net iets continentaler is dan dat van Ukkel en vermeldt voor 
het Meerdaalwoud 9,4 °C als gemiddelde jaarlijkse temperatuur en 750 mm als gemiddelde 
jaarlijkse neerslag. 

De temperatuur vertoont een duidelijk optimum tijdens de zomermaanden, maar de neerslag 
is gelijkmatig verdeeld over heel het jaar. Er is een jaarlijks neerslagoverschot van ongeveer 
200 mm, waardoor sprake is van een uitlogend klimaat met belangrijke gevolgen voor 
bodemontwikkeling en vegetatie (Sanders et al 1985).  

De wind is het basiselement van het gematigd klimaat. In België komt de wind overwegend 
uit het ZW. De gemiddelde windsnelheid van 21 à 25 km/u aan de kust neemt af tot 7 à 14 
km/u in de valleien van Hoog-België en in Belgisch Lotharingen. Stormen komen globaal 
genomen meer voor in het winterhalfjaar, van oktober tot maart. Gemiddeld bereikt of 
overtreft de maximale windstoot om de 2 jaar de 126 km/u aan de kust en 83 à 108 km/u in 
het binnenland. De zwaarste storm die ooit in ons land werd waargenomen, dateert van 25 
januari 1990: in Bevekom werd toen een windstoot gemeten van 168 km/u (website KMI). 

1.3 Topografie en geologie 
Het Meerdaalwoud situeert zich op een lemige loessgordel die tijdens de jongste ijstijden 
(100000-15000 jaren geleden) is gevormd door de werking van wind en sneeuw op stof uit 
het drooggevallen Noordzeebekken. Ten gevolge van accumulatie en erosie varieert de dikte 
van dit kwartaire loessdek over het algemeen van 0 tot 5 meter dikte. Hieronder – of lokaal 
dagzomend op geërodeerde heuveltoppen – bevinden zich tertiaire sedimenten, die 
miljoenen jaren geleden in zee werden afgezet. De belangrijkste van deze lagen zijn de 
Formatie van Brussel (Midden-Eoceen), de Formatie van St.-Huibrechts-Herne (voorheen de 
Formatie van Tongeren; Onder-Oligoceen) en de Formatie van Lede (Boven-Eoceen). De 
Formatie van Brussel bestaat uit kalkrijk zand en kalkzandsteen, de Formatie van St.-
Huibrechts-Herne uit glauconietklei en glauconiethoudend zand en de Formatie van Lede 
bestaat uit fijn zand en ijzerhoudende zandsteen. De aanwezigheid van leem, klei, zand, 
kalkzandsteen en ijzerzandsteen gaf in het verleden aanleiding tot lokale bodemontginning. 

Het Meerdaalwoud bestaat grotendeels uit een heuvelend loessplateau tussen 35 en 103 m 
boven de zeespiegel. Het plateau is licht heuvelend, maar in insnijdingen komen plaatselijk 
hellingen voor tot meer dan 25%. Vele van deze insnijdingen zijn antropogeen van 
oorsprong (zie verder) 

Pruikenmakers situeert zich tussen 57 en 93 m boven de zeespiegel (figuur 1.3). Van het NW 
naar het ZO loopt een vallei waarin zich volgens een 16de eeuwse kaart een waterloop en een 
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vijver bevonden (zie historiek). Deze vallei maakt deel uit van een grote vallei die het 
Meerdaalwoud doorsnijdt van oost naar west. Een vertakking van deze vallei in het zuiden 
van het bosreservaat waaiert uit in diepe insnijdingen in het plateau (figuur 1.3). Binnen de 
perimeter van het bosreservaat bevindt zich een kleine, cirkelvormige depressie die 
vermoedelijk is ontstaan door bodemwinning. 

Het ‘natuurlijk’ geohydrologisch systeem van het Meerdaalwoud is vergelijkbaar met dat van 
Zoniënwoud. De permanente grondwatertafel zit buiten het bereik van de vegetatie op het 
plateau, maar waar moeilijk doorlaatbare afzettingen van de Formatie van St.-Huibrechts-
Herne dicht tegen de oppervlakte voorkomen, kunnen als gevolg van stagnerend regenwater 
pseudogleyverschijnselen optreden. 

 

  

Figuur 1.3  DTM van Pruikenmakers, met aanduiding van de steekproefcirkels en de 
kernvlakte (rood). Links een hoogtekaart: de hoogste zones (92,5 m) worden 
licht weergegeven, de laagste (57,5 m) donker, in stappen van 2.5 m. Rechts 
een reliëfkaart: donkere zones op de geven steil terrein weer, vlak gebied 
wordt door lichte kleuren weergegeven.  

Figure 1.3 DTM of forest reserve Pruikenmakers, with the circular plots and core area 
(red). On the left side an elevation map, revealing a gradient from 57,5 m 
(dark grey) to 92,5 m (light grey), in steps of 2.5 m. Black areas on the 
hillshade map (right) represent steep slopes, while flat areas are white. 

1.4 Bodem 
In Meerdaalwoud komen vooral goed gedraineerde, door neerslag uitgeloogde leembodems 
voor. De aanwezigheid van een uitlogingshorizont (E) en een klei-aanrijkingshorizont (Bt) 
typeert ze als luvisols en albiluvisols. Periglaciale processen (krimpen en uitzetten) gaven in 
deze bodems aanleiding tot de vorming van een compacte laag in de klei-aanrijkingshorizont 
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(‘fragipan’, zie Van Vliet et al. 1992). Het ontbreken of slechts marginaal aanwezig zijn van 
landbouw heeft in ons klimaat met een neerslagoverschot geleid tot een verlaging van de 
pH, micropodsolisatie  en redoxprocessen (Bossuyt et al 2001). 

Volgens Baeyens (1959) is een degradatie van de bodem in het Meerdaalwoud niet zo sterk 
doorgezet als in het Zoniënwoud omdat er ook andere loofhoutsoorten voorkomen dan de 
Beuk. Deze stelling wordt echter betwist (Roger Langohr pers. med.). Volgens Langohr 
(2008) is een fragipan in Pruikenmakers nagenoeg afwezig door landbouwontginningen in 
een ver verleden (zie verder). Volgens Dudal (1953) en Déthioux (1955) is in het 
Meerdaalwoud in een ‘normale situatie’  sprake van een sol brun lessivé, met een goede 
menging van organische en minerale bestanddelen (mull-humus). Echte sol bruns met een 
goede biologische activiteit zijn zeldzaam in dit boscomplex (Geebelen 1959).  

De bodemkaart met Pruikenmakers is afgebeeld in Figuur 2.4. In het bosreservaat komen 
zowel droge lemige en zandige plateaubodems, als vochtige tot natte lemige valleibodems 
voor. De vallei is duidelijk afgetekend en wordt scherp begrensd door dagzomende tertiaire 
zandbodems (ZAF) in het zuidwesten van het bos. De leemgronden (A-bodems) liggen als 
een sikkel rondom deze zandige ontsluitingen. 

 

 
 

Figuur 1.4  Bodemkaart van België, kaartblad Hamme-Mille 103E (Centrum voor 
Bodemkartering)   

Figure 1.4 Belgian Soil Map, map Hamme-Mille 103E (Center for Soil mapping) 
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1.5 Vegetatie  
De vegetatiekaart van Déthioux uit 1959, met terreinwaarnemingen uit 1954, geeft aan dat 
het grootste deel van Pruikenmakers, nemelijk het deel op leem gelegen, bestond uit een 
typisch Eikenmengbos (QC) en de variant met Lelietje-der-dalen (QCc). Delen van de vallei 
in het noordoosten en het westen van het bosreseservaat werden gekarteerd als een variant 
met Bosandoorn, een soort die wijst op een wat rijkere bodem. 

De zandige koppen werden gekarteerd als naaldhoutaanplantingen (vertikale streepjes) 
waartussen zich een vegetatie bevond van Struikheide en Blauwe bosbes (roze) en van 
Struikheide en Stekelbrem (rood gestreept). Aan de noordoostelijke grens van het 
bosreservaat zien we eveneens heide tegen een zandige flank. Het donkergroene vlekje 
centraal in het bosreservaat is een typisch Wintereikenbos, eveneens met naaldhout beplant. 
In de overang van de naaldhoutaanplantingen naar het Eikenmengbos staat een 
Wintereiken-Beukenbos met Bosanemoon weergegeven (groengeel). 

 

 

Figuur 1.5  Vegetatiekaart van 1954 (Déthioux 1959) 

Figure 1.5 Vegetation map in the forest reserve in 1954 (Déthioux 1959) 
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In het meest meest recente beheerplan (Meuleman 2006; gebaseerd op Roelandt 2004) is 
eveneens een kartering van de vegetatie terug te vinden, die sterk geïnspireerd is op de 
kartering van Déthioux. Deze kartering geeft voor Pruikenmakers volgende vegetatietypes 
weer (figuur 1.6):  

• meiklokjesrijk of arm Eiken-Haagbeukenbos 

• typisch Eiken-Haagbeukenbos 

• vochtig Eiken-Haagbeukenbos 

• Wintereiken-Beukenbos 

• anemoonrijk Wintereiken-Beukenbos 

• Eiken-Berkenbos 

 

 

 

 

Figuur 1.6  Actuele kruidlaagtypen in het Meerdaalwoud en Pruikenmakers (Meuleman 
2006) 

Figure 1.6 Actual herbal layer types in the forest complex and the reserve 

Het grootste deel van Pruikenmakers, gelegen op leembodems, werd nog steeds gekarteerd 
als een Meiklokjesrijk of arm Eiken-Haagbeukenbos. Het vochtig Eiken-Haagbeukenbos 
vinden we in het noordwesten van Pruikenmakers terug, ook dit stemt overeen met de oude 
kartering. Het typische eiken-Haagbeukenbos heeft op de vegetatiekaart uit 2004 een kleiner 
areaal dan op de kaart van 1954. Het grootste dennenbestand in het bosreservaat  nabij een 
zandgroeve, die op de kaart van Déthoux werd weergegeven als heide met jonge 
dennenaanplanting, werd in 2004 gekarteerd als een Eiken-Berkenbos. In de overgang van 
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dit type op arme zandige bodem, is nog steeds een Wintereiken-Beukenbos met 
Bosanemoon te vinden. 

Het bosreservatenteam voerde in 2007 een zogenaamde faciëskartering uit, die naast een 
goed overzicht van de kruidlaag ook bijzondere flora-elementen weergeeft. Deze 
facieskartering wordt besproken in het hoofdstuk 6. 

De opnamen die Déthioux en zijn medewerkers hebben uitgevoerd in 1954 om de kartering 
uit te voeren, werden in 2000 opnieuw opgezocht door Bram Bauwens in het kader van een 
scriptie (Bauwens 2001). De resultaten ervan werden beschreven in Baeten et al. (2008). 
Globaal blijkt het Meerdaalwoud verdonkerd en verzuurd te zijn, met belangrijke 
verschuivingen in de vegetatie tot gevolg. Bij de ‘verliezers’ vinden we zowel bosplanten die 
gebonden zijn aan minder zure omstandigheden (bv. slanke sleutelbloem, eenbes en 
aardbeiganzerik) als lichtminnende bosplanten (bv. wilde kamperfoelie en gewone ereprijs). 
De ‘winnaars’ zijn schaduw- en zuurtolerante soorten zoals witte klaverzuring, brede en 
smalle stekelvaren en ijle zegge. 

 

1.6 Geschiedenis van het landgebruik en het beheer 
Gebaseerd op Baeté et al. (2007) en Vandekerkhove et al. (2009) 

1.6.1 Eigendomsgeschiedenis 
Het plaatsnaamkundig woordenboek van Gysseling (1960) vermeldt silua que dicitur [een 
bos genoemd] Merdal voor het jaar 1206 en silua de Miradal voor 1247. Meerdaal is op dat 
moment gekoppeld aan de heer van Bierbeek en aan de hertog van Brabant. 

In 1284 mag Godfried van Brabant van zijn broer hertog Jan I het Meerdaalwoud tot zijn 
apanage of broodwinning rekenen. In 1302 overlijdt Godfried echter samen met zijn enige 
zoon tijdens de Guldensporenslag. Als gevolg van de erfenisregeling tussen zijn vier dochters 
wordt Meerdaal verdeeld in stukken van 500, 365, 300 en 120 bunder bos. Volgens deze 
bron is het woud op dat moment dus 1235 bunder of 1670 hectare groot. Het omvat 
hoogstwaarschijnlijk het Mollendaalbos, maar niet het Heverleebos. Het kinderloos overlijden 
van twee van de zussen tussen 1327 en 1331 zet de erfenisregeling op de helling. Het 
verdere verloop van de eigendomgeschiedenis is onduidelijk. De namen die worden genoemd 
in verband met Meerdaal zijn: van Jülich, van Harcourt, van Schönau en van Schoonvorst.  

Dat in 1338 de vier delen van het Meerdaalwoud worden herenigd in de heerlijkheid Bierbeek 
van de Normandische familie van Harcourt (Van Ermen 1998: 12) is twijfelachtig. Een 
Spechtboek dat vanaf 1374 wordt aangelegd, vermeldt immers Reinout van Schoonvorst als 
'houder' van dbosch van Meersdail, Berquyt ende Arkennen bij de opdeling van het Land van 
Sint-Agatha-Rode.  

Meerdaalwoud is één van de vier Brabantse bosgebieden die in 1406 door Filips De Goede als 
Vrijwoud worden erkend. Dat vrije slaat hier op een vrijstelling van belastingen. In 
tegenstelling tot de rest van Brabant is de jacht in vrijwouden uitsluitend toegestaan aan de 
vorst of aan de eigenaar. In de praktijk betekent het statuut een bescherming tegen 
gebruiksrechten, veeteelt, akkerbouw en bewoning.  

De bossen van Meerdaal en Arkennen, het bos van Scoenvorst en het bos van Harcourt, 
worden 1442 door Anton van Croÿ (1385-1475) gekocht van Mejuffrouw Katarina van 
Schoonvorst en haar momboir Willem Scosters genaamd van Haven. Anton is de stamvader 
van de tak Croÿ-Aarschot (tak uitgestorven in 1612). Croÿ is een uit Picardië afkomstig 
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adellijk geslacht dat door bewezen diensten in hoog aanzien stond bij de meeste 
Bourgondische hertogen. In 1446 verwerft Anton van Croÿ ook de baronie Heverlee met het 
Heverleebos (Minnen in Roegiers 2002). Van dan af worden Meerdaalwoud, Mollendaalbos en 
Heverleebos doorgaans in één adem genoemd en gelden de speciale rechtsbevoegdheden 
van de eigenaars - het woudgerecht dus - in het gehele boscomplex (De Fraine 1963).  

Door het huwelijk van Anne van Croÿ met Karel van Arenberg komen het Meerdaalwoud, 
Mollendaalbos en Heverleebos vanaf 1615 in handen van het huis van Arenberg. 

In 1715 worden alle hertogelijke goederen in het hertogdom Aarschot uit geldnood verpacht 
aan drie Brusselse poorters. De pachters zijn van mening dat de pachtsom veel te hoog is in 
verhouding tot de profijten. De hertog meent dan weer dat de pachters van zijn afwezigheid 
misbruik maken om de domeinen op een onoordeelkundige wijze te beheren. Vooral de 
bossen zouden onder dit wanbeheer veel schade hebben geleden. Geleidelijk begint de 
hertog het beheer van zijn goederen terug in eigen handen te nemen. Het duurt echter tot 
1734 vooraleer een definitieve overeenkomst met de pachters tot stand komt (Van Ermen 
1998). Tot in 1918 blijft veruit het grootste deel Meerdaalwoud in handen van het huis van 
Arenberg. 

Na de annexatie van onze contreien bij Frankrijk in 1795 worden de eigendommen van 
Arenberg tijdelijk onder sekwester geplaatst (de in het buitenland verblijvende hertog werd 
als emigré geregistreerd). Vrij snel kan het huis van Arenberg zijn domeinen terug in 
eigendom krijgen, en slaagt er in om deze eigendom sterk uit te breiden. De bossen van 
Valduc - waartoe ook het uiterste zuidwesten van Pruikenmakers behoort – werden in 1795 
door de Franse revolutionairen als ‘zwartgoed’ geconfisceerd. Volgens de kaart van Broux uit 
1807 behoort dit deel van het bos inderdaad tot de ‘keizerlijke domeinen’ (dus Frans 
staatsbezit). Ze worden in 1826 te koop aangeboden door het Amortisatiesyndicaat van de 
overheid, en komen in handen van het huis van Arenberg. 

Door deze aankopen gaat het boscomplex Meerdaalwoud-Mollendaalbos aaneengesloten 
eigendom vormen van ongeveer 1400 ha (zie Antoine 1913). Deze eigendomsevolutie wordt 
fraai geïllustreerd op de kaart van Broux uit 1807(zie Baeté et al. 2007). 

Op 13 november 1918 worden alle bezittingen van Arenberg in ons land door de Belgische 
regering onder sekwester geplaatst omdat de hertog wordt beschuldigd van ‘vaandelvlucht’1. 
Als gevolg van deze maatregel wordt Meerdaalwoud op 22 juni 1929 eigendom van de 
Belgische Staat (Brichet 1938; Geebelen 1963), en bij Koninklijk besluit eind jaren 1990 
overgedragen aan het Vlaams Gewest. 

1.6.2 Geschiedenis van het landgebruik 

1.6.2.1 Steentijden, metaaltijden en Gallo-Romeinse periode 

Tot dusver kunnen geen archeologische vondsten in het Meerdaalwoud met zekerheid aan 
het paleolithicum of mesolithicum worden toegewezen (De Bie 2003). Er zijn wel 
verschillende vindplaatsen uit de jonge steentijd bekend (neolithicum, 6500–4000 jaar 
geleden). De belangrijkste situeren zich in een straal van ruwweg een kilometer rond 
Pruikenmakers, op de hoogste en meest strategische plaatsen zoals de Tomberg, de 
Warande en het plateau van Sint-Nicasius. De neolithische vondsten zijn meestal vuurstenen 
werktuigen zoals gepolijste silex-stenen (Adriaenssens 2007). De talrijke bijlvondsten lijken 

                                               

1 in uitvoering van de wet van 17 november 1921, conform het artikel 297lit.B van het Verdrag van Versailles van 28 
juni 1919 
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er op te wijzen dat neolithische mensen reeds actief in het bosbestand ingrepen door te 
kappen en te ringen (De Bie 2003). 

Ter hoogte van Pruikenmakers beperkt het neolithicum zich tot enkele vondsten. Aan de 
Eleonoradreef werd een gepolijste bijl gevonden. Aan de Kanseliersdreef een klingschrabber 
(Sara Adriaenssens pers. med.).  

Op het plateau van Sint-Nicasius, ongeveer 1000 m van Pruikenmakers, werden 
overblijfselen van een hoogteverdediging met aarden wal uit de IJzertijd teruggevonden. In 
de omgeving bevinden zich zes pre-Gallo-Romeinse grafheuvels met een diameter tot twintig 
meter een hoogte van anderhalve tot bijna drie meter (Adriaenssens 2007). Ze ontbreken in 
het bosreservaat (figuur 1.7). 

Het voorkomen van antropogene insnijdingen in het Meerdaalwoud werd reeds aangestipt in 
het begin van de twintigste eeuw (Vincent & Vincent 1911). Het verband tussen ravijnen en 
menselijk ingrijpen in het Meerdaalwoud werd onderzocht door Rommens (2002). 
Vanwalleghem et al. (2003a; 2003b) verdelen de antropogeen geachte insnijdingen in twee 
groepen op basis van hun morfologie. Een eerste groep komt vooral voor in het zuiden van 
het Meerdaalwoud, waar zich ook de meeste archeologische vindplaatsen bevinden (figuur 
1.7). Er wordt vermoed dat deze geulen wijzen op akkerbouw en niet het gevolg zijn van 
zware regens. Gevalstudies wijzen alleszins op belangrijke erosiefasen in de late Bronstijd en 
opnieuw in de Gallo-Romeinse tijd (Vanwalleghem et al. 2003b).  

 

Figuur 1.7  Geulen, oude wegen en archeositen in het Meerdaalwoud (Vanwalleghem et 
al. 2003a, bijgewerkt) 

Figure 1.7 Gullies,  old roads and archeosites in the Meerdaal forest (Vanwalleghem et 
al. 2003a) 
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Het gebrek aan Merovingische of middeleeuwse sites, laat vermoeden dat de periode van 
landbouw in het Meerdaalwoud is gestopt na de invallen van de Franken omstreeks het jaar 
275. De tweede groep insnijdingen bevinden zich hoofdzakelijk langs rechte, noord-zuid-
georiënteerde assen. Het zijn vermoedelijk overblijfselen van wegen. Ze werden niet enkel 
aan de Naamsesteenweg, maar ook in het noorden van Pruikenmakers aangetroffen 
(Vanwalleghem et al. 2003a, 2003b; figuur 1.7). Op verschillende plaatsen in het 
Meerdaalwoud werden ook cirkelvormige depressies aangetroffen die zouden ontstaan zijn 
door de ontginning van kalkrijke loess voor landbouwdoeleinden (Vitse 2003). Volgens 
Langohr (2008) werd er echter geen kalkrijke, maar in tegendeel ontkalkte leem gewonnen, 
die gebruikt werd voor aardewerk of voor bakstenen (‘terre à briques’). Een dergelijke 
depressie is nog steeds te zien in Pruikenmakers.  

De uitbouw van een wegennet markeert het goed op gang komen van de Gallo-Romeinse 
samenleving vanaf het begin van onze tijdrekening. De brede V-vormige greppel die het 
Meerdaalwoud van west naar oost doorkruist is volgens Vincent & Vincent (1909) een restant 
van een Romeinse weg naar Tienen. Het is in elk geval een feit dat de meeste van de negen 
Romeinse tumuli in het Meerdaalwoud zich langs deze route situeren. Deze grafheuvels 
vormen tot dusver het meest pertinente bewijs voor Gallo-Romeinse aanwezigheid in het 
Meerdaalwoud. Ze werden niet aangetroffen ten oosten van de Naamsesteenweg en dus ook 
niet in bosreservaat Pruikenmakers. 

Of er in deze periode bewoning was in het Meerdaalwoud is tot dusver niet zeker. Volgens De 
Bie (2003) kwamen de zacht glooiende, zuidoostwaarts gerichte hellingen in aanmerking 
voor de bouw van villae rusticae: landbouwbedrijven die gemiddeld tussen de 50 en 100 ha 
grond bewerkten. Verschillende vondsten van Gallo-Romeinse artefacten – en concentraties 
van dakpannen (tegulae) in het bijzonder – wijzen in de richting van villae of andere 
gebouwen (Adriaenssens 2007). Door Vanwalleghem et al. (2004) worden in het 
Meerdaalwoud twee villa's ten westen van de Naamsesteenweg gesitueerd. Eén zou zich dus 
op ongeveer 1000 m van Pruikenmakers hebben bevonden (figuur 1.7). Vondsten van 
gebruikskeramiek in combinatie met oude erosiegeulen op de hellingen langs de 
Warandevijver suggereren een actieve bewerking van het land in het vroegere Meerdaalwoud 
(Franssens 2003).  

Door Vanwalleghem et al. (2004) werd op basis van geomorfologische en archeologische 
indicatoren een waarschijnlijkheidskaart voor akkerbouw in het verre verleden gemaakt 
(figuur 1.8). Volgens deze kaart was een dergelijk landgebruik zeer waarschijnlijk tussen de 
Walendreef en de vochtige vallei in het noorden van Pruikenmakers. De witte punten geven 
de lokaties aan van kruidlaagopnamen die in verband werden gebracht met de 
waarschijnlijkheidskaart voor vroegere landbouw. 

In 2008 werd een bodemprospectie uitgevoerd (Langohr 2008) om de bodems in het 
bosreservaat Pruikenmakers te typeren, met bijzondere aandacht voor sporen van 
menselijke activiteit. Deze prospectie toonde aan dat een fragipan ontbreekt in het 
bosreservaat, terwijl deze laag nog wel aanwezig is in het Zoniënwoud en in delen van het 
Bertembos. Een fragipan is een compacte laag op ongeveer 35 cm diepte, die werd gevormd 
onder periglaciale omstandigheden. Menselijke activiteiten kunnen deze fragipan breken, 
Langohr (2008) somt intensieve bosbeweiding en ontginning tot akker of weide op als 
mogelijkheden. 

Langohr besluit (2008) dat het globale reliëf van het bosreservaat grotendeels ongestoord is 
(van periglaciale oorsprong), maar dat het microreliëf sterk door antropogene invloeden 
(intensief landbouwkundig gebuik) is gewijzigd en dat permanente aanwezigheid van bos 
hoogst onwaarschijnlijk is. De zandbodem vertoont rabatten en duidelijke sporen van een 
diepe bewerking, wat in overeenstemming is met historisch kaartmateriaal en oude 
beheerplannen. Ook de leemgronden vertonen bijzonder veel sporen van menselijke 



 

 
30 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

invloeden, hoewel deze voor zover gekend permanent bebost gebleven zijn. De afwezigheid 
van een fragipan in de Bt-horizont van leembodems kon worden aangetoond met een 
penetreerstaaf. De verhoogde bioturbatie  in vergelijking met Zoniënwoud en Bertembos, 
wijst op een langdurig gebruik als weiland of als akker. Grote delen van het bos zijn echter 
vlak, volgens Langohr (2008) een aanwijzing voor akkerbouw. Begrazing nivelleert immers 
niet, langdurig ploegen en spitten wel. Het kleine plateau in het NW, waarvan Vanwalleghem 
et al. (2004) een vroeger gebruik als landbouwgrond bijzonder waarschijnlijk acht (figuur 
1.8), is bijzonder vlak en het humustype is er rijker dan elders: eerder mull dan moder. 

Volgens Guido Tack (mond. med.) kan een intensieve houwverzorging die eeuwenlang 
gangbaar was in de meeste bossen, dezelfde effecten hebben als een ontginning als akker: 
het uitwissen van het microreliëf en homogenisatie, en het tegengaan van verzuring. Vooral 
het uitgraven van wortels (rooien) voor brandhout had een grote invloed. Het Zoniënwoud, 
dat gebruikt wordt als een referentie voor een onverstoorde bosbodem, is een uitzonderlijk 
bos omdat er tegen de gangbare praktijk in geen stronken gerooid werden. Het grote aantal 
soorten en de hoge bedekkingen van oud-bosplanten in Pruikenmakers zijn een aanwijzing 
dat er steeds bos in de omgeving moet geweest zijn. Bij de prospectie door Langohr (2008) 
werden ook opvallende reliëfvormen van (recente of oudere) antropogene oorsprong 
gelokaliseerd: groeven van zand en leem, karrenwegen die in de valleihoofden lopen, 
drinkpoelen, een aarden boswal en enkele houtskoolmeilers.  

 

 

Figuur 1.8  Waarschijnlijkheidskaart landbouw volgens Vanwalleghem et al. (2004) 

Figure 1.8 Probability of agricultural land use in gallo-roman era (Vanwalleghem et al. 
2004) 

1.6.2.2 Vroege en volle middeleeuwen (300-1200): pollenanalyses  

Over het Meerdaalwoud in de periode tussen de vierde en de dertiende eeuw is ons 
nauwelijks iets bekend. Niettemin werpt een pollenstudie in de Warande - op ongeveer 500 
m van Pruikenmakers - enig licht op de toenmalige vegetatie. 
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In 1958 onderzoekt André Munaut de pollensamenstelling van twee zandige podzols in de 
omheiningen Oude Heide (Heverleebos) en De Warande (Meerdaalwoud) (Munaut 1959). De 
interpretatie van de pollenmonsters steunt op de hypothese dat de percolatie van pollen in 
dergelijke bodems evenredig is met de tijd en onafhankelijk van de plantensoort. Bij gebrek 
aan 14C-dateringen, wordt de ouderdom van de aangetroffen fasen geschat op basis van de 
ouderdom van de actuele bestanden. De resulterende tabellen en pollendiagrammen geven 
vermoedelijk een ruw idee van relatieve veranderingen in de lokale vegetatiesamenstelling 
gedurende de jongste tweeduizend jaar (figuur 1.9).  

Samenvattend kan worden gesteld dat de pollenanalyse in de Warande wijst op de evolutie 
van een grazig, open bostype met veel Hazelaar (Gallo-Romeinse periode?), naar een 
gemengd, halfopen Eikenbos met Struikheide (vierde eeuw tot aan het statuut van 
vrijwoud?), vervolgens naar een meer gesloten Eiken-Berkenbos (vijftiende tot negentiende 
eeuw?) en tenslotte overgaand in een door Beuk en Eik gedomineerde aanplanting. Gezien 
het onzekere karakter van de gebruikte methode dient deze conclusie enigszins te worden 
gerelativeerd. Meer gefundeerde uitspraken vergen in elk geval meerdere, over het gehele 
gebied verspreide en door koolstofdateringen ondersteunde pollenanalysen. 

 

Figuur 1.9  Pollenpercentages versus profieldiepte in een zandige podzol in het 
Meerdaalwoud (Munaut 1959, bijgewerkt)  

Figure 1.9 Pollen percentages versus profile depth inf a sandy podzol in the Meerdaal 
Forest (Munaut 1959) 

1.6.2.3 Reconstructie van het landgebruik vanaf 1600 op basis van oude kaarten 

De oudste bekende kaarten van het Meerdaalwoud zijn terug te vinden in prekadastrale 
kaartboeken die Karel van Croÿ laat samenstellen nadat hij het hertogdom Aarschot erft op 
11 december 1595. Op basis van 'prekadastrale basiskaarten' laat Karel van Croÿ 
geschilderde plattegronden en tekeningen samenstellen van al zijn heerlijkheden en 
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naderhand ook van de plaatsen waar hij een hoge functie uitoefent. Eén van de albums is 
het Album van Authal: een lijvig boekwerk dat zijn eigendommen in Brabant, Vlaanderen, 
Namen, Artesië en Picardië behelst. Het wordt bewaard in het Oostenrijkse Authal en werd in 
1985 heruitgegeven door Berger et al. (1985). Dit album is in essentie een lijvige collectie 
waterverfschilderijtjes. Een ongedateerde kaart van het hertogelijke deel van het 
Meerdaalwoud in het Rijksarchief stamt wellicht uit dezelfde periode als het prekadastrale 
kaartboek van Bierbeek (1596-1598). Ze verwijst duidelijk naar Karel van Croÿ. De tekening 
zelf is vermoedelijk van Pierre de Bersacques. Deze beide kaarten laten zich niet gemakkelijk 
interpreteren : ze geven enkel de eigendommen van Croÿ weer, en geen informatie 
betreffende het landgebruik daarbuiten: de begrenzing betreft dus geen bosgrenzen, maar 
eigendomsgrenzen. Aan de hand van de eigendomskaart van Broux (zie verder) kon het 
kaartbeeld wel gereconstrueerd worden. 

Ten oosten en ten zuidoosten van Pruikenmakers lagen bossen die niet tot het domein van 
Croÿ behoorden. Tot op het einde van het Ancien Régime waren deze in bezit van de 
cisterciënzerinnenabdij Valduc. Dat was eveneens het geval voor het huidige bos ten 
zuidwesten van het bosreservaat, dat op de Croÿ-kaart staat aangeduid als ‘s hertogendaele, 
de Brabantse naam voor Valduc. Tussen dit ‘s hertogendaele en de vermoedelijke lokatie van 
Pruikenmakers staat de naam la taillie Joos, die we ook op een kappingsplannetje uit 1723 
terugvinden. We onthouden in elk geval dat het bosreservaat zich tussen de bossen van 
Valduc bevond, in een zuidoostelijke uitloper van het hertogelijke bos. Op basis van deze 
kaarten uit 1597 kunnen we met grote zekerheid stellen dat bosreservaat Pruikenmakers tot 
het 'Meerdaalwoud van Croÿ' behoorde en minstens sinds die tijd steeds bos is geweest.  

De kaart uit 1723, die eveneens de eigendomsgrenzen weergeeft (maar een stuk 
nauwkeuriger is) laat zien dat er aan de eigendomssituatie en het landgebruik niet veel 
veranderd is. De tweede helft van de achttiende eeuw is voor het Meerdaalwoud een cruciale 
periode op infrastructureel gebied. In 1754 wordt de steenweg Leuven-Namen aangelegd, 
die niet alleen een scheiding vormt tussen het Mollendaalbos en het Meerdaalwoud, maar 
ook een belangrijke grens is van Pruikenmakers. 

Tussen 1727 en 1770 wordt ook de bosinfrastructuur herzien als een verlengstuk van de 
kasteeltuinen in Heverlee (Deneef & Wijnant 2003). In concreto resulteert dit in een 
dambordpatroon met verschillende 'groene salons' en kaarsrechte dreven. Een dergelijke 
heraanleg van boswegen en bospercelen is in de Zuidelijke Nederlanden een courant 
verschijnsel vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw (ook in het Zoniënwoud, zie Baeté 
et al. 2002). Het nieuwe, rechtlijnige drevenpatroon in het Meerdaalwoud zien we voor het 
eerst verschijnen op de kaarten van Joris (1760 en 1769) en de Ferraris (1775). Aan de 
grenzen van Pruikenmakers zien we de Walendreef en de Godendreef. 

Op de kaart van Wirix uit 1810 - die duidelijk geënt is op de kaart van Broux (1807) - vinden 
we een indeling van het boscomplex in genummerde omheiningen terug. Het zijn er in totaal 
34. We zien hier voor het eerst de naam Pruikenmakers opduiken. Het uiterste zuidwesten 
van Pruikenmakers - dat deel uitmaakte van de bossen van Valduc - lijkt in onbeboste 
toestand te verkeren. Het bos zou hier immers lichtgrijs moeten gekleurd zijn. Gezien de 
slechte staat van de kaart is deze onbeboste toestand eerder twijfelachtig. 

Op het gereduceerd kadaster is het gebied ten zuidoosten van Pruikenmakers nog als bos 
weergegeven. De kaartbladen van Bierbeek vermelden dat ze zijn 'beëindigd en nagezien' in 
1855. Klaarblijkelijk gaat het hier om een louter formele en geen inhoudelijke bemerking: 
deze zone werd immers ontbost in 1835 (zoals ook aangegeven op de kaart met de 
kapstroken uit 1870). Het gereduceerd kadaster neemt blijkbaar het grondgebruik over van 
het primitief kadaster (ca 1830). 
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Figuur 1.10  Van links naar rechts en van boven naar onder: Pruikenmakers in het Album 
van Authal (uitgave Berger et al. 1985); op een ongedateerde kaart met de 
eigendommen van Croÿ (ca 1595); op de kaart van Bonnevie (1727); op de 
Joriskaart 1760; op de Joriskaart 1769; op de Kabinetskaart van Ferraris 
(1775; copyright NGI).  

Figure 1.10 The forest reserve on 16th to 18th century maps. 
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Figuur 1.11 Van links naar rechts en van boven naar onder: Pruikenmakers op de Kaart 
van Wirix (1810); Gereduceerd kadaster (1847-1855 - terreininformatie ca 
1830); de bestandenkaart uit ca 1875, met expliciete vermelding van de 
ontbossingen in 1835; topografische kaart 1865 (uitgave 1885); 
topografische kaart 1881 (gedrukt in 1895); topografische kaart 1893 
(gedrukt in 1926). Topografische kaarten en gereduceerde kadasterkaart zijn 
copyright NGI  

Figure 1.11 The forest reserve on 19th century maps 
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De topografische kaarten uit 1865 en later geven steeds hetzelfde beeld: het volledige 
gebied van Pruikenmakers is bos, met weergave van de drie naaldhoutperceeltjes (die ook 
op de kaart met de kapstroken duidelijk zijn weergegeven). Het meest noordelijke, kleine 
naaldhoutblokje werd na de eerste wereldoorlog met loofhout ingeplant.  

Ook het wegenpatroon blijft de laatste 150 jaar grotendeels ongewijzigd met uitzondering 
van de aanleg van de Eleonoradreef tussen 1865 en 1880. Tijdens de eerste en tweede 
wereldoorlog gebeuren zware kappingen, vooral in de naaldhoutstukken waardoor grote 
tijdelijke kapvlaktes ontstaan (tijdelijk ‘heidevelden’); deze worden echter snel terug bebost 
en zijn daarom niet op de 20ste eeuwse topografische kaarten te zien.  

Samengevat kunnen we stellen dat Pruikenmakers zeker sinds eind 16de eeuw onafgebroken 
bebost was, met uitzondering misschien van de droge zandige koppen (nu naaldhout) die na 
de twee wereldoorlogen herleid waren in grote kapvlaktes met heide. 

 

1.6.3 Historisch bosbeheer in Meerdaalwoud 

1.6.3.1 Een bos met een reputatie 

De bossen van Meerdaal, Mollendaal en Heverlee hebben echter al eeuwenlang een goede 
reputatie bij bosbouwers omwille van hun uitzonderlijke bosbouwkundige waarde en de grote 
kundigheid waarmee ze werden beheerd.  

In het boek ‘Histoire des bois et forêts de Belgique’ van Goblet d’Alviella uit 1930 wordt een 
document geciteerd uit 1789 waar het bosbeheer van de Arenbergs wordt geloofd in 
volgende bewoordingen: 

«les forêts de la maison d’Arenberg sont en général parfaitement bien administrées; elles 
son de la meilleure essence, la futaie y est bien conduite et bien élaguée, on n’en laisse que 
ce qu’il convient pour ne point nuire à la recroissance des raspes, attendu qu’on ne réserve 
que les arbres et baliveaux d’une belle expectation, la futaie des bois de la maison 
d’Arenberg, ainsi que les autres futaies des particuliers qui se coupent dans les raspes sont 
préférées par les marchands aux futaies de la forêt de Soigne en ce qu’elles sont infiniment 
plus dense et plus propres pour la charpente, nous exceptons cependant celles des forêts de 
la maison d’Arenberg, où elle ne possède que la futaie et où Sa Majesté jouit de la raspe, 
parce que dans ces mêmes forêts elle a cultivé surabondamment la futaie au grand préjudice 
de la raspe. 

1.6.3.2 Bosbouw van de 16de tot de 19de eeuw: middelhout op basis van eik 

De eikenbossen van Meerdaalwoud zijn al eeuwenlang vermaard, ook buiten onze 
landsgrenzen. Eeuwenlang was middelhout op basis van eik dé beheervorm in het 
Meerdaalwoud. De uitstekende bosbouwkundige kwaliteit waar in het citaat hierboven naar 
wordt verwezen, was toen al het resultaat van een vakkundig bosbeheer op grote schaal, dat 
zelfs teruggaat naar de 16de en 17de eeuw, en al waren ingezet door de familie de Croÿ, nog 
zo een belangrijke familie die aan een productief en goed georganiseerd bosbeheer heel veel 
belang hechtte. Deskundig beheerde bossen met omvangrijke opgaande kwaliteitsvolle 
stammen waren omstreeks 1600 een zeldzaamheid bij ons. Het belang van het 
Meerdaalwoud als leverancier van bouwmateriaal blijkt uit een kwijtschrift uit 1601 in 
verband met het kappen van 40 zware opgaande eiken voor de bouw van het Croÿ-paleis in 
Brussel. Naar diezelfde periode verwijst een citaat van Hildebrand (1945): stevige eiken 
werden door bereidwillige medeburgers uit het bosch van Meerdaal aangevoerd “tot behoeff 
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van de Ordre van Capochienen tot maekinghe van hunne Capelle”. Deze laatste werd op 27 
januari 1595 ingewijd. 

In 1557 en 1615 werden er al reglementen opgemaakt over het beheer van de bossen van 
Meerdaal, Mollendaal en Heverlee. Die documenten bevatten al een volwaardige 
bedrijfsregeling en gedetailleerde procedures en beheerrichtlijnen bij de houtverkopen. Een 
belangrijk deel van deze richtlijnen werd klaarblijkelijk overgenomen uit het Keurboek van 
Zoniën. Ze vermelden procedures die zeer vergelijkbaar zijn met de praktijken die ook nu 
nog in de openbare bossen van toepassing zijn! De verkoop gebeurt openbaar en op stam, 
door de rentmeester van Bierbeek en Heverlee. De hakhout- en hooghoutloten worden apart 
verkocht. Eerst wordt het hakhout gekapt. In het hakhout moeten de kopers een minimum 
aantal jonge bomen die uit natuurlijke verjonging zijn ontstaan laten staan, die door de 
verkopers worden gemarkeerd, door de bomen te ‘ritsen’. Het kappen van het hakhout voor 
de reserve is een praktijk die ook nu nog in de weinige middelhoutbossen die ons resten, van 
toepassing is. Na de kap van het hakhout wordt nageteld of er effectief voldoende 
zaadbomen zijn blijven staan, en het volgende jaar worden de opgaande bomen gemerkt die 
moeten worden gekapt. Ze worden door de beheerders met een hamer van een merkteken 
voorzien.  

De kapvoorwaarden vermelden ook verplichtingen naar houwverzorging (maaien van bramen 
en doornstruweel), herstel van uitsleepschade (o.a. aan afvoerslootjes) behoud en aanplant 
van verjonging door de koper. Er werd strikt toegekeken op de naleving van alle 
voorwaarden , en elke overtreding wordt beboet. Ook was er een duidelijke termijn 
waarbinnen de kapping moest zijn gebeurd en het hout gestapeld: al het hout dat tegen eind 
juni niet gekapt en gestapeld was, of voor maart van het jaar daarop niet afgevoerd,  werd 
gewoon geconfisceerd. 

Wanneer het economisch belang van het hakhout geleidelijk aan vermindert (en die van het 
zware hout vergroot), worden de bossen vanaf de 19de eeuw geleidelijk aan omgevormd naar 
hooghout. In 1934 sprak Brichet nog van ‘futaie sur taillis’, maar ook Antoine stelt in 1913 
dat het middelhout eigenlijk meer ‘la futaie claire des Français’ is. Deze omvorming is dan 
ook een werk van enkele generaties bosbouwers. 

1.6.3.3 Over ‘overstaanders’ in historische bronnen 

Zestiende-eeuwse verkoopsvoorwaarden (1557) voor grooten hout, grooten eycken en 
scharhout vertellen ons wat meer over het middelhoutbeheer in het Meerdaalwoud en het 
Heverleebos, en hoe er toen met de ‘reserve’ werd omgegaan. 

Het jaar na de kap van het hakhout worden de bomen in de reserve geselecteerd die worden 
verkocht. Bij de verkoop van de overstaanders ligt de klemtoon op eik. Er is bijvoorbeeld 
sprake van diverse opgaande eiken, staande op drie houwen van het schaarhout, verkocht 
anno 1560 in september. Eén koop opgaande eiken bevat doorgaans vijf tot acht bomen. 
Binnen acht of tien dagen na de aankoop, moet de koper zijn bomen laten merken met een 
teken op een hamer (een praktijk die nu nog steeds gangbaar is, vandaar de term 
'hameren').  

De voorschriften voor de kapping van het hakhout moeten ervoor zorgen dat er voldoende 
nieuwe ingroei in de reserve is. Bij de kapping van het hakhout moest elke koopman per 
bunder2 zestien ‘laeteycken’3 behouden die geschikt waren om opgaande eiken te worden. 
                                               

2 Een bunder stemt hier wellicht overeen met ongeveer 1 hectare. 

3 saeteycken 
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Het zijn bomen met een omtrek van minstens 20 cm (‘8 duymen ommegaens’). Wanneer er 
onvoldoende eiken voorhanden waren mocht hij ook kiezen voor beuken en andere 
waardevol geachte boomsoorten4.  

Een specifieke bepaling in de voorwaarden voor de hakhoutverkoop uit 1557 stelt dat men 
vruchtdragende bomen als appel, mispel, peer (!), hazelaar en kers moet laten staan op 
straffe van twintig gouden realen. Wie eikels raapt of mispels, hazelnoten, kastanjes, 
beukennootjes of andere vruchten plukt, krijgt een boete van 6 gouden realen. Vermoedelijk 
waren deze relatief strenge maatregelen bedoeld om voedsel voor het wild te verzekeren. 

In een volgende paragraaf staat dat indien de ‘laeteycken’ van de vorige verkoop niet meer 
kunnen worden teruggevonden, de koopman een nieuwe selectie moet maken van de beste 
ende schoonste die hij vinden can op zijnen coop. Nergens is de 16de en 17de eeuwse 
documenten is sprake van aanplanten van bomen. We mogen er van uit gaan dat er 
voldoende natuurlijke verjonging was van de gewenste boomsoorten, die bruikbaar was voor 
de ‘réserve’.  

Er is weinig informatie over hoeveel bomen er nu totaal als overstaanders voorkwamen. 
Goblet d'Alviella (1930) heeft het in deze context over zestig reserves per bunder. Rekening 
houdende met de gangbare verhoudingen tussen jonge opgaande bomen (baliveaux), 
middeloude (modernes) en dikkere bomen (anciens) kan dit wel kloppen : 16 ‘baliveaux’ per 
ha ligt inderdaad in de lijn van dit cijfer. Volgens Goblet is dat beduidend meer dan wat op 
dat moment in de domeinbossen aanwezig was maar het blijft hoe dan ook vrij weinig als we 
die cijfers vergelijken met ‘moderne’ standaard cijfers voor middelhoutbossen. 

We merken dat dit richtcijfer van 16 jonge bomen per ha ook vrij snel wordt bijgesteld: het 
reglement uit 1615 heeft het reeds over 40 ‘estapleaux’ die moesten behouden blijven (weer 
bij voorkeur eiken, en bij gebrek hieraan de beste bomen van andere boomsoorten)5. Naast 
Beuk is er in die zin expliciet sprake van es, haagbeuk, abeel, en verder ook Zoete kers, 
Tamme kastanje en plaatselijk zelfs Walnoten. 

Dit cijfer van 40 ligt wel in de lijn van wat vereist is voor een voldoende recrutering in het 
hooghout. In handboeken voor het moderne twintigste eeuwse middelhout (zoals 
bijvoorbeeld Poskin 1949 of Huffel 1926) worden streefwaarden vooropgesteld van 75 jonge 
bomen, waarvan een veertigtal in de omtrekklasse tot 31 cm (dus opgegroeid in de laatste 
hakhoutcyclus). Dit zijn de ‘laeteycken’ waar we het hier over hebben. De streefcijfers 
komen dus wonderwel overeen: de Arenbergs wisten al 300 jaar voordien hoe het moest... 

Vanaf de 18de eeuw worden voor elke kapping zeer gedetailleerde kappingsplannetjes 
opgemaakt. Deze kappingsplannen worden elk jaar opgemaakt door de beheerder (en 
gediplomeerd landmeter) Bonnevie, en in detail onderverdeeld in overwegend vierkante 

                                               

4 Ende elck coopman zal schuldich zijn te laetene up zijnen coop allen die boomen die vruchten dragen ende allen die 
laeteycken die bijden voercooperen voertijts gelaten zijn opden coop. Ende van desen selven gewassen daer toe noch 
laten op elck boinder sesthien eycken die nut ende oirboer zijn om opgaende eycken te wordene daer aff die minste zal 
moeten houden acht duymen ommegaens ende oftmen egeene eycken en vonde zoe salmen gestaen met bueken oft 
vanden anderen besten houte opde pene ende kuer van zesse gouden realen. 

5 Item tous marchans seront chargez de laisser sur ch(ac)un bonnier quarante estapleaux de chesnes, sy se trouvent, 
sinon d'aultre bois du meilleur qui se recouvrerat, lesquels seront incontinent le mesuraige faict, choisyz et marquez 
par le Bailly, ou sergeans, de telle marque que leur sera donné, et les raspes abattues, seront lesdits estapleaux 
comptez par les sergeans pour au cas que le nombre ne sy trouve, de faire payer au merchant, trente sols de chacun 
estapleau moins trouvé. 
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'kopen' van gemiddeld 35 are hakhout. Een dergelijke oppervlakte van te koop aangeboden 
perceeltjes is vergelijkbaar met het gemiddelde van 30 are dat door Tack et al. (1993: 97) 
wordt genoemd. Ze werden ook op het terrein met paaltjes aangeduid  

Deze kappingsplannetjes laten ons ook toe om de omlooptijd te bepalen, dat is de tussentijd 
tussen twee opeenvolgende kappingen in eenzelfde perceel. Waar deze in de 16de en 17de 
eeuw nog 20 jaar bedroeg, is deze in de periode 1723-1769 teruggebracht naar 13 jaar.  
Voor de periode 1835-1860 blijkt uit de kappingsplannen een 14 jarige omloop en vanaf 
1860 tot ver in de twintigste eeuw bedraagt de omlooptijd 12 jaar. Al bij al een vrij 
constante omlooptijd die er ook op kan wijzen dat ook de productiviteit van het bos vrij 
constant was (en een stuk hoger lag dan voorheen). 

Concrete gegevens over de samenstelling van het bos hebben we voor deze periode nog niet 
gevonden. We moeten ons baseren op onrechtstreekse aanwijzingen. Er zijn aanwijzingen 
dat alle bossen van de Arenbergs op een gelijkaardige manier werden beheerd, en dus ook 
een vergelijkbaar uitzicht hadden. De kappingsplannetjes uit Hallerbos uit diezelfde periode 
zien er zeer gelijkaardig uit, maar vermelden soms ook opbrengstgegevens, waar heel wat 
kan worden uit afgeleid. Zo kan je uit het relatieve belang van de opbrengsten uit het 
hooghout ook afleiden of het bos ‘opperhoutrijk’ was of niet. Dergelijke gegevens hebben we 
helaas nog niet voor Meerdaalwoud gevonden. Aangezien Hallerbos echter dezelfde 
beheerder had, en ook bodemrijkdom vergelijkbaar is gaan we er van uit dat het bosbeeld er 
heel gelijkaardig was als in Meerdaal.  

In Hallerbos blijkt nu dat ruim 70% van de opbrengst kwam uit overstaanders. Slechts 30% 
kwam uit de verkoop van hakhout en kruinhout. Ter vergelijking: in een ander ‘vermaard’ 
bosgebied in Vlaanderen, het Wijnendalebos was de verhouding net omgekeerd: nauwelijks 
27 % van de opbrengst kwam er uit opgaande bomen (Tack et al. 1993). We kunnen hieruit 
afleiden dat de middelhoutbossen van Hallerbos (en bij uitbreiding zeer wellicht ook 
Meerdaalwoud) uitzonderlijk rijk waren aan kwalitatief goede opgaande bomen. Dat blijkt 
inderdaad ook uit de beschrijving die hierover in 1789 werd gegeven (zie begin dit 
hoofdstuk). 

In de bosreglementen uit 1730 en 1785 zijn er geen richtcijfers meer opgenomen van het 
aantal overstaanders die moeten gespaard worden bij de hakhoutkap. Wel worden voor de 
uitvoering van de kap alle bomen uit zaad voortgekomen, die kunnen dienen als 
overstaanders, door de wachters gemerkt (geritst). Na de kapping van het hakhout en een 
deel van de overstaanders wordt ter plekke gekeken naar de toestand, en werd beslist om 
indien nodig bij te planten. In de 18de eeuw werd er wel degelijk al op grote schaal 
bijgeplant: er werden daartoe ter plaatse ook boomkwekerijen opgezet. 

1.6.3.4 Omvorming van middelhout naar hooghout van Beuk en eik 

Wanneer het middelhout economisch minder interessant wordt, en beukenhout meer in trek 
komt, worden in het Meerdaalwoud tussen 1850 en 1870 op vrij grote schaal homogene 
beukenbossen aangeplant. Voordien (tussen 1740 en 1770) was er ook al naaldhout 
aangeplant (gewone Den) op de meest zandige koppen. De plaatsen voor aanplant van Beuk 
worden echter niet lukraak gekozen: de beuken worden steeds aangeplant in de minst 
productieve middelhoutstukken: de beste gronden blijven tot in de twintigste eeuw exclusief 
voorbehouden voor het middelhout van eik, dat daar nog steeds een grotere economische 
opbrengst kan realiseren.  

Informatie over de bossamenstelling omstreeks 1900 is terug te vinden in rapporten uit de 
tijd van Alphonse Lécart (Antoine 1913) en in excursieverslagen van de Société Centrale 
Forestière de Belgique (Blondeau 1910, Bossu 1911a,b). De middelhoutbestanden worden op 
dat moment gedomineerd door inlandse Eik, met een beperkte bijmenging van Es, Grauwe 
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abeel, Berk en Gewone esdoorn (Blondeau 1910, Bossu 1911a; Bossu 1911b). In de droge 
valleitjes wordt met succes Fijnspar bijgemengd (Bossu 1911b). Esdoorn bereikt belangrijke 
afmetingen. Er is sprake van een 'schitterend exemplaar' met een rechte takvrije stam en 
een omtrek van 276 cm. Blijkbaar erkenden de Arenbergs reeds de interessante 
bosbouwkundige mogelijkheden van deze soort. Volgens Bossu (1911b) bestond de 
hakhoutlaag bijna uitsluitend uit Hazelaar en Tamme kastanje, gebruikt voor de produktie 
van tonnen. Wegens de terugval van deze afzetmarkt werden ook andere soorten in het 
hakhout opgenomen zoals Eik, Es, Esdoorn en Witte els. Het hakhout blijkt op dat moment 
nog een belangrijke economische rol te spelen wegens de grote vraag naar brandhout. Dit 
belang is dermate groot dat men vasthoudt aan een omlooptijd van twaalf jaar, terwijl voor 
een natuurlijke stamreiniging van de opgaande bomen eigenlijk een langere omlooptijd 
gewenst is. Nochtans wijzen opbrengstegegevens uit de periode 1902-1913 er op dat het 
hakhout minder dan 10 % van de totale opbrengst uitmaakt (60.000 Bfr tov. 784.000 Bfr 
voor het hooghout en 32.000 Bfr voor het kroonhout). Als we dat vergelijken met de 
gegevens (voor Hallerbos weliswaar) uit de 18de eeuw, toen nog zowat een derde van de 
opbrengst uit het hakhout kwam, wordt het duidelijk dat de economische waarde van dat 
hakhout sterk aan het teruglopen is. 

Een volgende gedetailleerde bron van informatie is een verslag van een bosbouwkundige 
excursie in 1937 (Brichet 1938). Volgens dit verslag bestond het opperhout in de 
eikenbestanden in die tijd bijna uitsluitend uit eiken, aangevuld met beuken, essen, abelen 
en enkele andere soorten. De hakhoutlaag bestond voornamelijk uit hazelaars, aangevuld 
met een wat haagbeuken, esdoorns, eiken en tamme kastanjes. Ondanks de dichtheid van 
het opperhout, was het meeste hakhout op dat moment nog steeds zeer vitaal. Dat kan 
worden verklaard door het feit dat Hazelaar zeer veel schaduw kan verdragen. Toch was het 
op enkele plaatsen reeds duidelijk aan het kwijnen en behoorlijk minder productief dan 
enkele omlooptijden voordien.  

Geebelen (1963) vermeldt dat het schaarhout tot voor de tweede wereldoorlog nog redelijk 
veel afnemers kende, maar sindsdien zijn enkel nog de zwaardere sortimenten gewild (voor 
weipalen). Echte hakhoutkappen werden de facto voor de laatste keer uitgevoerd begin jaren 
50. Het beheerplan van 1963 vermeldt nog slechts 6 ha middelhout, al de rest wordt 
beschouwd als hooghout. Het hakhout heeft op dat moment niets meer te betekenen en 
wordt ook niet meer verkocht: in de jaren 60 wordt gemiddeld nog 90 m³ hout met 
omtrekken van 70 cm en minder verkocht (op een totaal van ca. 2000 m³). Vanaf nu wordt 
echt resoluut gekozen voor de groepenkappen, met openingen van 10-20 are. De omvorming 
van middelhout naar hooghout was een feit. 

In het hooghout werd de femelslag als beheervorm toegepast. De gekapte groepen, waren 
oorspronkelijk vrij klein (10 are) en werden systematisch beplant met vnl. beuk en groot 
plantsoen (plantafstand 2x2 of zelfs 3x3m) van inlandse eik en in mindere mate es. Bij de 
volgende kapping werd aangesloten bij de bestaande groepen, die zo systematisch worden 
vergroot. Vanaf de jaren 70 werden de groepen groter gemaakt (ca 20-30 are) en de laatste 
twee decennia nog groter (tot ruim 50 are). Beuk wordt de laatste decennia niet meer in de 
zones met eik aangeplant. 

1.6.4 Historisch bosbeheer in Pruikenmakers 
De eerste concrete gegevens voor het bosreservaat vinden we in een kaart van de houw van 
1742, opgemaakt door Bonnevie. De houw is ongeveer 80 ha groot en bestaat voor meer 
dan de helft uit het huidige bosreservaat (figuur 1.12). Ze is door landmeter Bonnevie 
verdeeld in ongeveer 135, overwegend vierkante 'kopen' van gemiddeld 35 are hakhout. Een 
dergelijke oppervlakte van te koop aangeboden perceeltjes is vergelijkbaar met het 
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gemiddelde van 30 are dat door Tack et al. (1993: 97) wordt genoemd. Opbrengstgegevens 
van deze houw zijn ons tot dusver niet bekend.  

 

 

Figuur 1.12  Landmetersplan met hakhoutperceeltjes verkocht in 1742 (KUL-AAH 927 pp., 
foto Kris Vandevorst, bijgewerkt)  

Figure 1.12 Surveyor map with coppice parcels sold in 1742 

 

Een kappingsplan van 1821 toont dezelfde houw met Pruikenmakers als in 1742, maar dit 
keer met twee naaldhoutbestanden (figuur 1.13). Het grootste komt grotendeels overeen 
met de huidige naaldhoutzone in het reservaat in de omgeving van de zandgroeve. Het 
andere naaldhoutblokje wordt terug met loofhout beplant na kaalkap in de eerste 
wereldoorlog. Het plan van 1821 situeert Pruikenmakers tussen twee bossen van Valduc die 
nu in bezit zijn van de overheid. Het bos ten zuidoosten van Pruikenmakers is in 1821 nog 
niet ontgonnen. De Kanselierdreef doorkruist het en heeft bijgevolg nog een ander traject 
dan na de ontbossingen in 1834-1835. 
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Uit het kaartje maken we op dat de houwindeling, en de hakhoutkopen nog zeer gelijklopend 
zijn met vorige : het bosbeheer is in de tussenliggende 100 jaar wellicht niet veranderd, met 
uitzondering van de aanplant van naaldhout op de armste standplaatsen. 

 

 

Figuur 1.13  Pruikenmakers met naaldhout in 1821 (AR-AAB-KP 509 pp., foto Kris 
Vandevorst)  

Figure 1.13 The forest reserve in 1821; remark the introduction of conifer stands 

 

Een plan van het Meerdaalwoud met langwerpige houwen (kapstroken) in de periode 1835-
1877 (zie eerder) geeft aan dat men rond 1830 de houwindeling veranderd heeft : het bos is 
nu ingedeeld in stroken van gemiddeld 250 m breed, die het volledige bos van noord naar 
zuid doorsnijden (figuur 1.14 rechts). Elk jaar werden kappingen uitgevoerd in twee tot drie 
van dergelijke stroken in het gehele bosdomein. Het daaropvolgende jaar werd de westelijk 
aangrenzende strook gekapt: zo werd steeds tegen de heersende windrichting in gewerkt. 
Uit deze kaart leiden we af dat de omlooptijd 12 jaar bedroeg vanaf 1861. Daarvóór was er 
sprake van een 14-jarige omloop. Pruikenmakers maakt deel uit van drie verschillende 
houwen (bijvoorbeeld 1872, 1873 en 1874). 

Een volgende bron van gedetailleerde informatie over het beheer in Pruikenmakers is het 
rapport van Antoine (1913) dat een gedetailleerde bosbouwkundige beschrijving van de 
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afzonderlijke bospercelen. Een kaart in dit rapport verdeelt het bos in 40 percelen. Veruit het 
grootste deel van Pruikenmakers vinden we terug als perceel 26 (figuur 1.14). Het voldoende 
productief hakhout (en assez bon état) is gearceerd op de kaart. De naaldhoutbestanden zijn 
blauw gekleurd en apart genummerd. 

 

  

Figuur 1.14 links: Percelenindeling in het rapport van Antoine uit 1913 (ACA-'Lecart' pp., 
foto Hans Baeté, bijgewerkt); rechts: Verdeling van perceel 26 over drie 
houwen; blauwe lijn: perceel 26, gele lijnen: houwengrenzen, groene lijn: 
huidig bosreservaat (samengesteld en bewerkt op basis van diverse 
archiefstukken  

Figure 1.14 Division the Meerdaal Forest in parcels according to Antoine (1913)-Division 
of parcel 26 in cutting areas (blue line: parcel 26, yellow lines: borders of 
cutting areas; green line: present forest reserve 

 

In het rapport van het Meerdaalwoud uit 1913 wordt de beschrijving van perceel 26 
opgesplitst volgens de houwen of coupes van 1908, 1909 en 1910 (tabel 1.1). De ligging van 
deze drie houwenkappen is terug te vinden in figuur 1.14. Ze kon worden gereconstrueerd 
door de aparte kappingsplannetjes uit 1874, 1909 en 1908 te combineren. De houw van 
1874 stemt meer dan waarschijnlijk overeen met deze van 1910, die ontbreekt in de 
bezochte archieven. Uit de figuur blijkt dat nog steeds wordt vastgehouden aan de indeling 
in kleine hakhoutloten van ca. 30 are, identiek aan die uit 1724 !  

Begin jaren 20 werden voor een deel van het bos, o.a. Pruikenmakers, volinventarissen 
opgemaakt door Reynaert, de vroegere medewerker van Lecart en Antoine (dus in dienst van 
de Arenbergs). Nadat het bos onder sekwester werd geplaatst was hij blijkbaar door de staat 
aangesteld om de bossen verder te beheren (zoals ook blijkt uit een excursieverslag uit 
1921). Uit een verwerking van de volinventarisaties voor ‘Pruikenmakers 1908, 1909 en 



 

 
www.inbo.be Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
43

 

1910’, blijkt dat het stamtal (van de overstaanders) in Pruikenmakers toen in totaal 191 
bomen per ha bedroeg, waarvan een 50-tal in de kleinste diameterklasse (vergelijk met de 
40 te behouden ‘laeteyken’ in 1615! Nauwelijks iets veranderd dus).  

 

Houw Leeftijd Omschrijving 

1908 5 algemeen: middelhout 

overstaanders:  

• 70 % Eik, 20 % Es, 10 % Beuk en andere 
• aandeel anciens: 7 % 
• rijzige, hoogstammige bomen, met krachtige groei 
• het belangrijke aandeel van Es wordt onderstreept 

hakhout:  

• 60 % Hazelaar, 20 % Witte els, 20 % Esdoorn en andere 
• c'est l'érable qui vient le mieux 

1909 4 algemeen: middelhout, overgaand in hooghout aan basis van zandige hoogten 

overstaanders:  

• 72 % Eik, 18 % Beuk, 6 % Es en 4 % andere 
• aandeel anciens: 6,5 % 
• er zijn enkele dikke abelen (picards) en een Esdoorn met een omtrek 

van 290 cm 
• het stuk langs de Walendreef lijkt geschikt te zijn voor Es 
• de aanwezigheid van Beuk wordt aanvaardbaar geacht op de droge 

stukken, maar niet in het mooie gemengde hakhout 
hakhout: 

• 70 % Hazelaar, 10 % Esdoorn, 10 % Els, 10 % Linde en andere 
• het hakhout is minder goed verdeeld over de houw dan in deze van 

1908 
naaldhoutbestand nr. 26: klein dennenbestand van 60 jaar oud met zwakke 
groei; kaal te kappen en te beplanten met hoog plantgoed van Beuk 
(plantafstand van 3 m en meer) 

1910 3 algemeen: middelhout, overgaand in hooghout in het zuiden 

overstaanders:  

• 58 % Eik, 28 % Beuk (hooghout inbegrepen), 7 % Es, 7 % andere 
• aandeel anciens: 4 % 
• volgend op de kap werd in de vallei Es aangeplant 

 

hakhout wordt niet toegelicht; er is wel sprake van végétation vigoureuse 

het hooghout beperkt zich grotendeels tot noordhellingen in het zuiden van het 
perceel; het is een mengbestand van Beuk, Eik, Lork en Esdoorn 

naaldhoutbestand nr. 27: Grove den, 34 jaar, aangeplant op kaalkap met een 
plantafstand van 0,4 m x 0,4 m; windval/stormhout (chablis) met weinig 
toekomst  

naaldhoutbestand nr. 28: vijftienjarig dennenbestand op zuidwest gerichte 
heuveltop; middelmatige kwaliteit 

 

Tabel 1.1  Toestand van perceel 26 in 1913 (vertaald en geredigeerd)  

Table 1.1 Description of parcel 26 in 1913 (see figure 1.14) 
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Het grondvlak bedroeg gemiddeld ruim 18 m²/ha. Dat is nauwelijks nog een middelhout te 
noemen: in de iets ijlere hedendaagse hooghoutbossen is een dergelijk grondvlak niet 
ongebruikelijk. De eiken maken de hoofdmoot uit (ca 13,5 m²), maar opvallend is dat ook 
beuk en es een niet onbelangrijk aandeel hebben. Voor beide soorten valt op dat ze in alle 
omtrekklassen vertegenwoordigd zijn. De beuken betreffen dus niet alleen aparte 
beukenbestandjes, maar ook bomen die verspreid stonden in het middelhout, zoals het al 
eeuwenlang gebruikelijk was in Meerdaal. 

Een volgende gedetailleerde bron van informatie voor Pruikenmakers is het verslag van 
Brichet uit 1938. Dit verslag bevat immers ook concrete cijfers van een perceel voor en na 
de kap in Pruikenmakers (tabel 1.2). Vóór de hamering besloeg het grondvlak van de 
overstaanders circa 21 m². Na de hamering bleef hiervan ongeveer 16,5 m² over. Deze 
cijfers tonen aan dat het middelhout in het Meerdaalwoud op het einde van de jaren 30 
nauwelijks afweek van de toestand in 1913 en 1920.  

 

Behouden Gehamerd 

Baliveaux Modernes Anciens Totaal 

Totaal Soort 

N V N V N V N V N V N V 

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

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

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

Abeel 1 1 - - 2 2 - - 2 2 3 3 

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

Tabel 1.2  Stamtal (N; per ha) en commercieel volume (V, m³/ha) van de 
overstaanders in omheining Pruikenmakers in 1937  

Table 1.2 Stem number (per ha) and commercial volume of the standards in 
Pruikenmakers in 1937  

 

Ook het beheerplan van Geebelen (1963) bevat een gedetailleerde beschrijving op twee 
'steekkaarten' van het eikenbos in Pruikenmakers. Hieruit blijkt dat het middelhoutbeheer is 
opgegeven, maar dat de samenstelling van het bos nog niet zo veel veranderd is. Ook de 
voorraad is niet zoveel toegenomen (zie hierboven), maar het hakhout gaat nu doorschieten 
en verliest daardoor aan vitaliteit.  

Steekkaart 128 behandelt 32,3 ha van Pruikenmakers ten westen van de Eleonoradreef. 
Het terrein wordt omschreven als een heuvelachtige met twee valleien. Perceel 2 is een jong 
eikenhooghout. Perceel 4 is een dennenbestand dat werd aangeplant in 1849. In dit laatste 
perceel blijven nog enkele dennen over van het oorspronkelijke bestand. Het is gedeeltelijk 
onderbeplant met beuken en er wordt een verdere onderbeplanting met Amerikaanse eik 
voorzien. In perceel 1a bestaat het opperhout uit inlandse eiken (71 %), beuken (20 %), 
Amerikaanse eiken (4 %), essen, berken, esdoorns, abelen enz. (sic). Ongeveer 25 % van 
het gekapte deel is bezet met volgende beplantingen: 
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• 700 exemplaren Amerikaanse vogelkers en 275 exemplaren Californische 
schijncipres (Chamaecyparis lawsoniana) in 1957  

• 1500 beuken in 1958 
• 300 inlandse eiken in 1960 
• 330 exemplaren Gewone douglasspar (Pseudotsuga menziesii) 
• 5100 beuken, 5600 inlandse eiken en 550 exemplaren Gewone esdoorn in 1962 

Het hakhout of onderhout bestaat overwegend uit hazelaars en verder uit haagbeuken, 
esdoorns, elzen en linden. 

Steekkaart 129 bespreekt 19,3 ha ten oosten van de Eleonoradreef, dat ook het hoekje 
tussen de Walendreef en de Godendreef buiten de reservaatsperimeter omvat. Het 
hoofdbestand bestaat hier uit 81 % uit goed groeiende inlandse eiken, 7 % essen, 6 % 
beuken, 3 % esdoornen en voor de rest uit Amerikaanse eiken, abelen, lorken en berken. 
Het onderhout (sic) bestaat uit hazelaars, haagbeuken en esdoorns. Naast 2 ha groepen 
inlandse eiken van circa 20 jaar oud, worden volgende beplantingen vermeld: 

• 2620 inlandse eiken in 1954 
• 3650 beuken, 600 Amerikaanse eiken en 110 exemplaren Servische spar (Picea 

omorika) 
 

De volumes hout die in de periode 1968-1997 werden gekapt zijn terug te vinden in figuur 
1.15. Op dertig jaar werd er dus 3242 m³ loofhout en 739 m³ naaldhout uit Pruikenmakers 
gehaald. Dit stemt overeen met kapvolumes van 2,4 m³/ha.jaar voor het loofhout en 6,6 
m³/ha.jaar voor het naaldhout. Een volle omloop bedroeg 12 jaar (1973, 1985, 1997) en een 
halve omloop bijgevolg 6 jaar (1979, 1991). In de andere jaren werd enkel windval verkocht. 

1.6.5 Beheer van Pruikenmakers als bosreservaat (1998 - 2006) 
Een bestrijding van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik vond plaats in de periode 
1998-2002. Amerikaanse eik werd enkel geruimd in randzones van ongeveer dertig meter 
breed. Centraal in de bestanden werd enkel geringd. Gezien de geringe aanwezigheid van de 
soort in het grootste deel van het bos was deze ingreep vrij beperkt, en vooral 
geconcentreerd in de zandige zone in het zuidwesten van het reservaat. Ook in 2008-2009 
werden hier trouwens nog enkele Amerikaanse eiken gekapt. 

Een klein bestand met Corsicaanse den werd kaalgekapt omstreeks 2000. In het 
aangrenzende bestand, in een zone met gericht bosreservaat, is een bufferbeheer met vrij 
sterke dunningen voorzien om inheemse boomsoorten te bevoordelingen. In het grotere 
dennenbestand rondom de zandgroeve werd sterk gedund in het jaar 2000. Hoeveel dennen 
er werden gekapt is terug te vinden in de catalogi van de houtverkopen (figuur 1.15). 

Op verschillende plaatsen was voorzien om zeldzame inheemse bomen 'vrij te stellen' door 
het wegkappen van 'hinderlijke' bomen binnen een straal van vijftien meter. Dit bleef 
beperkt tot enkele wilde appels. 

In een veiligheidszone werden een paar bomen geveld die een gevaar betekenen voor 
wandelaars. De meeste wandelpaden doorheen het bosreservaat zijn sinds 2002 afgesloten 
voor het publiek, met uitzondering van de Eleonoradreef, en een pad dat nog op eigen risico 
door wandelaars worden gebruikt (exoneratie). Ter hoogte van de 'verdroogde vijver'-site in 
het westen van Pruikenmakers voorziet het beheerplan uit 1998 (Meuleman 1998) in een 
vernatting die nog niet is gerealiseerd. Een hieraan gekoppelde velling van Douglasspar werd 
wel uitgevoerd.  
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Figuur 1.15  Gekapte en openbaar verkochte houtvolumes in 1968-1997 (Meuleman 
1998) 

Figure 1.15 Harvested and publicly sold wood in 1968-1997 

 

De jacht is in het gedeelte ten westen van de Eleonoradreef reeds op 31 januari 1998 
stopgezet; voor het gedeelte ten oosten van deze dreef is er geen jacht meer sinds 2006.  

Het drevenbeheer in het Meerdaalwoud voorziet dat de Eleonoradreef geleidelijk aan 
verdwijnt doordat deze wordt opgenomen in Pruikenmakers. Het grootste deel van 
Walendreef die aan het bosreservaat grenst wordt verwijderd door kappen, gevolgd door 
opname in het bosbestand. De Godendreef (oostgrens bosreservaat) en de Kanselierdreef 
(zuidgrens) worden behouden zonder ingrepen in de periode 2006-2025.  
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1.6.6 Pruikenmakers op luchtfoto's  
 

Op een luchtfoto uit 1947 schijnen beide naaldhoutbestanden in Pruikenmakers in onbeboste 
toestand te verkeren (Figuur 1.16). Bij nader toezien - in het gedrukte rapport mogelijk 
moeilijk herkenbaar - zijn de rijen aangeplant naaldhout reeds te onderscheiden, dus is het 
perceel waarschijnlijk kort tevoren bebost. Ten noorden van het bosreservaat, tot tegen de 
Walendreef, zijn de sporen van oorlogskappingen duidelijk herkenbaar. De zandgroeve in het 
bosreservaat was reeds aanwezig in 1947, maar veel kleiner in omvang dan actueel het 
geval is (zie ook figuur 1.17). Op de luchtfoto van 1969 is het jonge naaldhout duidelijk 
herkenbaar. Het is opvallend dat ten westen van de Eleonoradreef, een duidelijk onderscheid 
kan gemaakt worden tussen de kronen van overstaanders. Dit zou er op kunnen wijzen dat 
niet lang daarvoor de onderetage is afgezet (figuur 1.17). In enkele op de foto herkenbare 
grotere bestandsopeningen rond de centrale vallei werden verjongingsgroepen aangelegd. 
Op de foto van 2002 zijn de verdroogde vijver en de kappingen in het naaldhout, die werden 
uitgevoerd in het kader van het startbeheer, goed te onderscheiden. 

 

  

Figuur 1.16  Pruikenmakers op luchtfoto's uit 1947 (links) en 1969 (rechts) (Nationaal 
Geografisch Instituut) 

Figure 1.16 Pruikenmakers on aerial photographs from 1947 (left) and 1969 (right); 
copyright NGI 
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Figuur 1.17  Pruikenmakers op een recente luchtfoto, gevlogen in het voorjaar van 2002 
(AGIV)  

Figure 1.17 Forest reserve Pruikenmakers on an aerial photograph from 2002 (AGIV) 
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1.7 Bosstructuur- en samenstelling 
Een globaal beeld van de samenstelling van de boomlaag in Pruikenmakers volgens de 
boskartering is terug te vinden in figuur 1.18. Deze kaart is gebaseerd op de interpretatie 
van een luchtfoto  uit 1988-1990 die werd geactualiseerd met veldgegevens uit 1997-1999. 

  

 

 

 

Figuur 1.18  De boomlaag in Pruikenmakers volgens de Boskartering van het Vlaamse 
Gewest (1990-1999)  

Figure 1.18 The tree layer according to the Flemish Forest Map (1990-1999); the reserve 
mainly consists of old and uneven-aged Oak (yellow) and mixed broadleaved 
stands (green); young and middle-aged Beech (red brown); Oak stands 
(yellow); the white, light brown and pink areas are middle-aged conifer 
stands; the gray zone indicates a sand quarry in operation 
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Het grootste deel van het bosreservaat is gekarakteriseerd als oud of ongelijkjarig loofhout 
van inlandse of Amerikaanse eik. Lokaal komen jonge beukenbestanden en ongelijkjarig 
gemengd loofhout voor. De niet-beboste, grijze zone is een zandgroeve. 

De basisinventarisatie die werd uitgevoerd in 1997, kort na de aanwijzing tot bosreservaat, 
bevestigt dit gevarieerde beeld (Vanmechelen et al. 1997). Er werden voor deze beschrijving 
12 bestanden onderscheiden en geïnventariseerd. In 8 van de 12 onderscheiden eenheden 
bestaat de bovenetage overwegend uit Zomer- en Wintereik. Gewone esdoorn is talrijk in de 
onderetage en Wilde appel en Winterlinde werden regelmatig waargenomen. In enkele 
eenheden domineert Beuk of naaldhout. 
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2 Methodiek 

2.1 Algemeen 
Een gedetailleerde beschrijving van de methodiek is opgenomen in een apart 
methodiekrapport (De Keersmaeker et al. 2005). De krachtlijnen van de monitoring en de 
specificaties voor het bosreservaat Pruikenmakers 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. 

 

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 

Tabel 2.1  Chronologisch overzicht van de inhoud van het start- en 
opvolgingsprogramma en van de resulterende rapportering    

Table 2.1 Chronological list of the actions to be taken for the monitoring research and 
the resulting reports 
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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 2.1. De tabel geeft ook de chronologische volgorde weer, 
met uitzondering van de bodembemonstering, die eventueel kan interfereren met het 
opvolgingsprogramma. 

2.2 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 2.1). 

 

 

Figuur 2.1  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 2.1 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) 
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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. 

 

2.3 Startprogramma 
Vóór de inrichting van het reservaat is het van groot belang dat men zich eerst een goed 
beeld vormt van de standplaats, de landgebruiks- en beheershistoriek van het gebied, en na 
te gaan welke onderzoeksactiviteiten eventueel vroeger in het bos zijn uitgevoerd.  

Al deze aspecten kunnen immers bepalend zijn bij de keuze van een bepaalde configuratie 
van het grid en de kernvlakte. Vandaar dat voorafgaandelijk aan de eigenlijke monitoring 
een uitgebreid bronnenonderzoek plaatsvindt. Dit onderzoek omvat volgende aspecten: 

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

• Historisch-ecologisch onderzoek van het bos. 

• Verzamelen van gegevens over bodem, geomorfologie, hydrologie, bodem 

De rapportering van de opgedane kennis gebeurde via het basisrapport, dat reeds 
verschenen is (Baeté et al. 2007). De bodemkundige informatie die verzameld werd bij het 
bronnenonderzoek voor dit rapport, werd verder aangevuld met eigen staalnames en 
profielbeschrijvingen. Op de centrale punten van de steekproefcirkels en volgens een vast 
patroon in de kernvlakte werd de minerale topbodem verzameld en geanalyseerd. Op een 
selectie van rasterpunten, die de variatie in het bosreservaat goed weergeeft, werd eveneens 
de profielopbouw van de bodem bestudeerd. De resultaten van deze bodemprospectie 
werden besproken in een afzonderlijk rapport Langohr (2008). 

Op basis van de kaarten en het bronnenonderzoek werd de beste layout voor het grid 
gekozen en in een GIS gegenereerd. Op het terrein werd nagekeken op welke plaats de 
kernvlakte, die aan het grid verankerd is, kon worden uitgezet. Criteria voor de keuze van de 
kernvlakte zijn de homogeniteit van het terrein en de representativiteit ervan voor het 
bostype waarvoor het bosreservaat werd geselecteerd. De rasterpunten en de kernvlakte 
werden permanent gemarkeerd met fenopalen (figuur 2.1). 

Voor Pruikenmakers was er geen aanleiding om een deel van het reservaat niet of op een 
afwijkende manier te bemonsteren. Het standaardgrid werd parallel aan de Eleonoradreef 
uitgezet, een centrale as doorheen het bosreservaat, dus niet volgens een N-Z oriëntatie 
(figuur 2.2). Langsheen de paden en wegen werd een veiligheidszone gerespecteerd, waar 
geen cirkels werden uitgezet. De kernvlakte werd vastgehangen aan het grid en omvat twee 
steekproefcirkels (45.55 en 55.55). 
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Figuur 2.2  Ligging van de 66  cirkelplots, met aanduiding van de nummering, en de 
kernvlakte (blauwe rechthoek) in bosreservaat Pruikenmakers. De groene lijn 
geeft de perimeter weer van het bosreservaat Pruikenmakers.  

Figure 2.2 Position of the 66 circular plots, labeled with their numbers, and the core 
area in forest reserve Pruikenmakers. 
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2.4 Opvolgingsprogramma 

2.4.1 Steekproefcirkels 
Een schematisch overzicht van de proefopzet is weergegeven in figuur 2.3. Op het grid van 
50 m x 50 m worden op systematische wijze op de helft van de snijpunten steekproefcirkels 
ingericht (zie figuren 2.2 en 2.3).  

 

 

Figuur 2.3  Schematische voorstelling van de layout van de monitoring met proefvlakken 
op de rasterpunten en een kernvlakte.  

Figure 2.3 Visualisation of the monitoring layout, combining a core area (0.98 ha) with 
grid-based, nested circular plots and a square vegetation plot 

 

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).  



 

 
56 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

Deze configuratie resulteerde voor Pruikenmakers in 66 steekproefcirkels, de twee cirkels in 
de kernvlakte inbegrepen (figuur 2.2). Dit komt overeen met 14% van de totale oppervlakte 
van 48.6 ha. Het aandeel is in Pruikenmakers en in de meeste onderzochte bosreservaten 
lager dan het cijfer dat wordt nagestreefd, omdat als gevolg van bufferzones langsheen 
paden en wegen, de cirkels niet tot aan de rand van het reservaat gelegd kunnen worden. 

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 2.2). 

 

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. 

Tabel 2.2  Omschrijving van de 6 verteringsklassen van dood hout 

Table 2.2 Description of the 6 decay stages of dead wood 

 

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 
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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).  

2.4.2 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 2.3), 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 Pruikenmakers werd gekozen voor een homogene kernvlakte, centraal in het 
bos ten oosten van de Eleonoradreef. Dit deel van het bos werd historisch beheerd als 
middelhout met eiken. Naast de talrijk verjongende Gewone esdoorn, die er reeds grote 
dimensies bereikt, zijn ook uitgegroeid hakhout van Winterlinde en enkele zware Grauwe 
abelen aanwezig.  

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 genummerde hokken 
van 10 m x 10 m (zie figuren 2.3 en 2.4). 

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 wordt weergegeven in figuur 2.4. In de 
kernvlakte van Pruikenmakers werden twee extra opnamen gemaakt in een opening in het 
kronendak, aan de zuidrand van de kernvlakte (figuur 2.4). 

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 (Walleyn et al in 
voorbereiding). 

2.4.3 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 
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op 40 cm. Voor de zwaar gedimensioneerde levende bomen ligt de ondergrens voor 
registratie op 100 cm DBH. 

 

 

  

Figuur 2.4  Het 10 m x 10 m raster en bijhorende nummering resulteert in 98 
proefvlakken in de kernvlakte van bosreservaat Pruikenmakers. De 98 
proefvlakken krijgen als nummer de code van het gridpunt dat het dichtst bij 
de oorsprong (000.00) ligt. Op de rode gridpunten zijn fish-eye opnamen 
genomen. Bodemmonsters werden eveneens verzameld op één rij buiten de 
kernvlakte.  

Figure 2.4 The 10 m x 10 m grid in the core area of forest reserve Pruikenmakers, 
which results in 98 sample plots. Fish-eye photographs were taken on grid 
points indicated by red dots. Soil samples were collected on the red dots + 
an additional row of grid points outside the core area. 

 

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 recente middenschalige luchtfoto’s die in dit rapport worden gebruikt (AGIV-
product), zijn gevlogen in het voorjaar van 2002. De foto’s zijn gescand met een 
grondresolutie van ongeveer 17 cm en omgezet naar beelden met een pixelgrootte van 25 
cm. 
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2.5 Dataverzameling en dataverwerking  

2.5.1 Algemeen 
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van het bosreservaat worden de gegevens van 
de steekproefcirkels gecombineerd met die van de kernvlakte. De globale resultaten worden 
berekend als een globaal gemiddelde van 66 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. 

2.5.2 Dendrometrie 
De dendrometrische inventarisaties in de cirkels, kernvlakte en in de rest van het 
bosreservaat (bijzondere elementen), zijn uitgevoerd in het winterhalfjaar 2005-2006.  

2.5.2.1 Identificatie en positionering 

Voor het opmaken van stamvoetenkaarten van kernvlakte en steekproefcirkels dienen 
posities te worden ingemeten en boomsoorten te worden geïdentificeerd. De identificatie 
gaat steeds zover als mogelijk, bij voorkeur tot op soortniveau. Indien het onderscheid niet 
duidelijk is, wordt dit genoteerd (bij voorbeeld Wintereik versus Zomereik, Zachte berk 
versus Ruwe berk). Meestal worden in deze gevallen de soorten samengenomen bij de 
verwerking van de gegevens. 

Voor de positionering werd 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 worden bepaald vanuit het centrale punt, in de kernvlakte 
gebeurt dit vanuit de rasterpunten van het 10 m x 10 m grid. 

2.5.2.2 Diameterbepalingen 

Van intacte bomen, dit zijn bomen die gecubeerd kunnen worden met behulp van de 
tarieven, wordt de diameter gemeten op 1,3 m hoogte (staande bomen) of op 1,3 m vanaf 
de wortelaanzet (schuinstaande of liggende bomen). Bij afwijkende boomvormen worden de 
richtlijnen van Kärcher & Förster (1994) gevolgd. 

Boomfragmenten, dit zijn onvolledige bomen of delen van bomen die niet met de tarieven 
gecubeerd kunnen worden, vereisen in de regel twee diametermetingen: één aan de top en 
één aan de basis. Als één van beide onbereikbaar is, wordt de waarde geschat. 

2.5.2.3 Hoogtemetingen 

De hoogtemetingen komen chronologisch na de positioneringen en de diametermetingen en 
worden uitgevoerd met een vertex (type Haglöf DME 201), bij voorkeur in het winterhalfjaar. 
Van soorten die weinig voorkomen, worden in de regel alle individuen gemeten. Van soorten 
die veel voorkomen, wordt een selectie gemaakt op basis van de diameterverdeling van de 
reeds geregistreerde individuen. 

De hoogtemetingen zijn geen doel op zich, maar worden gebruikt voor de cubering van het 
volume van bomen met twee ingangen (DBH en hoogte, zie volgende onderdeel). 
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2.5.2.4 Cubering van het levende en dode volume 

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

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

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

 

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 4,0364E-06 

Lork -3,0880E-02 1,4885E-03 -4,9257E-06 -1,2313E-07 -1,1638E-03 4,1134E-06 

Boskers -2,3110E-03 -3,7474E-04 1,5103E-05 -2,5175E-08 3,3282E-04 3,1943E-06 

Olm -3,4716E-02 1,3586E-03 -1,3402E-05 -5,6980E-08 1,6516E-04 3,8818E-06 

Grove den -3,9836E-02 1,5505E-03 -6,1835E-06 4,8022E-08 7,3997E-05 2,9607E-06 

Tabel 2.3  Tarieven met twee ingangen voor het stamvolume volgens Dagnelie et al. 
(1985); Volume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H + 
f*C130^2*H; C130 is de omtrek op 1,3 m,  H de boomhoogte.  

Table 2.3 Formula for the calculation of the stem volume, with coefficients for each 
tree species; Volume  = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H + 
f*C130^2*H (C130 = circumference at 1,3 m; H = tree height). 

 

2.5.2.4.1 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 2.3 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). 
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Soort Gecubeerd als Soort Gecubeerd als 

Veldesdoorn Gewone esdoorn Corsikaanse den Corsikaanse den 

Noordse esdoorn Gewone esdoorn Grove den Grove den 

Gewone esdoorn Gewone esdoorn Witte abeel Cultuurpopulier 

Paardekastanje Gewone es Grauwe abeel Cultuurpopulier 

Zwarte els Berk Zwarte populier Cultuurpopulier 

Witte els Berk Populier spec. Cultuurpopulier 

Ruwe berk Berk Ratelpopulier Cultuurpopulier 

Zachte berk Berk Sleedoorn Gewone es 

Haagbeuk Inlandse eiken Boskers Boskers 

Tamme kastanje Beuk Europese vogelkers Boskers 

Gele kornoelje Gewone es Amerikaanse vogelkers Boskers 

Rode kornoelje Gewone es Douglasspar Douglasspar 

Hazelaar Gewone es Moeraseik Inlandse eiken 

Tweestijlige meidoorn Gewone es Wintereik Inlandse eiken 

Eénstijlige meidoorn Gewone es Zomereik Inlandse eiken 

Beuk Beuk Amerikaanse eik Amerikaanse eik 

Spork Gewone es Smalbladige wilg Berk 

Gewone es Gewone es Breedbladige wilg Berk 

Hulst Gewone es Gewone vlier Gewone es 

Amerikaanse notelaar Gewone es Wilde lijsterbes Amerikaanse eik 

Walnoot Gewone es Winterlinde Amerikaanse eik 

Japanse lork Lork Zomerlinde Amerikaanse eik 

Europese lork Lork Veldiep Iep 

Wilde appel Gewone es Bergiep Iep 

Mispel Gewone es Onbekend Inlandse eiken 

Fijnspar Fijnspar   

Tabel 2.4  De cuberingswijze van boomsoorten: soorten die niet voorkomen in de 
tarieven, worden gecubeerd als een andere soort (gebaseerd op IVANHOE).  

Table 2.4 Relationship between the tree species code and the volume calculation 
methods. The volume of species without a specific formula is calculated the 
same way as another species with a similar stem and crown shape. 
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Voor 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 2.4). 
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. De IVANHOE-module geeft het volume van het 
commercieel minder belangrijke kroonhoutvolume niet weer. 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 2.5) en worden dezelfde keuzes gemaakt als in de 
IVANHOE-module, voor boomsoorten waarvoor geen formules voor het kroonvolume 
bestaan. 

 

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 

Tabel 2.5  Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al. 
(1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 m weer.  

Table 2.5 Formula for the calculation of the crown volume, with coefficients for each 
tree species (C130 = circumference at 1,3 m). 
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2.5.2.4.2 Cubering van het volume van bomen waarvan geen hoogte is gemeten  

 

Het volume van bomen waarvan de hoogte niet werd bepaald, kan niet worden gecubeerd 
met de tarieven met twee ingangen. Voor deze individuen werd eerst een hoogtecurve 
opgesteld (verband tussen DBH en hoogte). De kenmerken van deze hoogtecurves worden 
weergegeven in tabel 2.6. Het kroonvolume is gebaseerd op formules met één ingang (DBH) 
en diende niet gemodelleerd te worden, aangezien van elk individu een DBH bepaald is. 

 

Coefficienten Soort Model N 

a b 

Beuk Naslund 55 1.503150 0.155316 

Grauwe abeel Naslund 10 2.945470 0.131920 

berken Naslund 16 1.306820 0.152257 

Corsikaanse den Naslund 24 -0.122860 -0.194515 

Elzen Naslund 9 -0.548972 -0.218039 

Gewone esdoorn Naslund 323 1.130770 0.166786 

Es + iep DBH < 40 

Es + iep DBH ≥ 40 

Lineair 

Lineair 

9 

14 

5.926000 

26.334700 

0.655600 

0.073500 

Grove den Naslund 11 0.980179 0.177318 

Inlandse eik Naslund 183 1.330400 0.164019 

Lijsterbes, Boskers, Wilde appel Naslund 17 1.208910 0.190174 

Winterlinde Naslund 38 1.693160 0.152510 

Struiken Naslund 104 1.057710 0.248918 

Tamme kastanje Naslund 29 0.920157 0.171952 

Haagbeuk Lineair 13 5.589700 0.544900 

Naslundcurve: HTOP ~ 1.3 + DBH2 * (a + b * DBH)-2 

Lineair verband: HTOP ~ a + b*DBH 

Tabel 2.6  Kenmerken van de hoogtecurves voor de verschillende soorten in 
Pruikenmakers.  

Table 2.6 Characteristics of the height models with one variable (DBH) in forest reserve 
Pruikenmakers 
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Figuur 2.5  Hoogtecurves van de drie talrijkse boomsoorten van Pruikenmakers.  

Figure 2.5 Height models of the three most numerous tree species of forest reserve 
Pruikenmakers: Fagus sylvatica (above), Quercus robur + petraea (middle), 
and Acer Pseudoplatanus (below). 

Beuk 

Inlandse eiken 

Gewone esdoorn 
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De hoogtecurves van de drie meest voorkomende soorten, namelijk Inlandse eiken, Beuk en 
gewone esdoorn, worden weergegeven in figuur 2.5. Het is opvallend dat volgens de 
modellen, Beuken met een DBH van 75 cm enkele meter hoger zijn dan eiken van dezelfde 
dikte. Het model voor Gewone esdoorn vertoont een steiler verloop bij DBH-waarden < 25 
cm, m.a.w. bij gelijke dikte zijn esdoorns in dit bereik globaal hoger dan eiken en beuken. 
Aangezien de drie boomsoorten meestal een sterk uiteenlopende behandeling hebben 
gekregen (aangeplant in groepen versus natuurlijke verjonging onder scherm), kunnen hier 
geen conclusies over de groeisnelheid van de drie boomsoorten aan verbonden worden. Door 
het relatief weinige aantal dikke individuen van Gewone esdoorn, is het model van deze 
soort bovendien ook minder betrouwbaar voor DBH-waarden van meer dan 50 cm. 

 

2.5.2.4.3 Cubering van boomfragmenten als 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 
2.6): 

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

Figure 2.6 Formula of a truncated cone, applied to quantify the volume of woody 
fragments 

 

 

h 

r 

R 



 

 
66 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

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. 

2.5.2.4.4 Volumecorrecties 

De volumes moeten daarna soms nog gecorrigeerd worden, bij voorbeeld als een liggende 
boom gedeeltelijk buiten een proefvlak valt. Deze werkwijze wordt in detail toegelicht in 
hoofdstuk 7 van het methodiekrapport (De Keersmaeker et al. 2005). Het komt erop neer 
dat de verhouding van de lengte van stam en kroon of fragment in het proefvlak tot de 
totale lengte, gebruikt wordt om het aandeel van het volume te berekenen dat in het 
proefvlak. Hierbij wordt verondersteld dat stam, kroon en fragment een verloop kennen als 
van een afgeknotte kegel. 

2.5.2.5 Berekening van het levende en dode grondvlak 

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

2.5.2.6 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.   

2.5.2.7 Synthese van de dendrometrische gegevens 

Per boom of fragment wordt een volume en grondvlak bepaald en wordt aangegeven of het 
gaat om een afzonderlijk individu dat voor het stamtal in rekening gebracht wordt. Deze 
gegevens worden gesynthetiseerd en omgerekend naar waarden per ha. Ze worden 
berekend voor: 

• elk rasterpunt 

• de kernvlakte 

• het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels) 

De diameterverdelingen worden berekend voor: 

• de kernvlakte 

• het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels) 

Zowel de dendrometrische kenmerken (stamtal, grondvlak en volume) als de 
diameterverdelingen worden berekend voor elke boomsoort afzonderlijk en voor alle soorten 
samen. 
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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 volgens het oppervlakte-aandeel van 
ruimtelijk goed afgebakende zones, met een specifieke structuur en samenstelling (bij 
voorbeeld verjongingsgroepen). In Pruikenmakers werd geen stratificatie als weging gebruikt 
voor de globale dendrometrische waarden. 

2.5.3 Vegetatie 
De opnamegegevens worden beheerd in Fieldmap 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 gegenereerd. 

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. 

2.5.4 Georienteerde foto’s en fish-eye foto’s 
De georiënteerde foto’s hebben een illustratieve betekenis en laten op termijn toe om de 
bosdynamiek te visualiseren. Enkele karakteristieke foto’s, genomen op de rasterpunten in 
de steekproefcirkels en in de kernvlakte, zijn weergegeven in bijlage 2. 

Fish-eye foto’s geven een extreem brede beeldhoek. Voor de monitoring in de bosreservaten 
wordt gebruik gemaakt van een digitale camera (Nikon Coolpix 990), voorzien van een een 
fish-eye converterlens (type FC-E8), met een gezichtshoek van 183° en een 
brandpuntsaanpassing van x 0,21. Aangezien bij dit type toestel het objectiefgedeelte 
gekanteld kan worden, moet het toestel niet platgelegd worden voor een hemisferische 
opname. Het fototoestel wordt met de achterzijde gericht op het zuiden met behulp van een 
kompas, de lens is zenithaal gericht. De fish-eye foto’s van de steekproefcirkels zijn 
weergegeven in de fiches van bijlage 3. 

Analyse van de fish-eye foto’s  geeft informatie over de geometrie van openingen in het 
kronendak en het lichtniveau onder de kronen. Eerst wordt een beeldclassificatie uitgevoerd 
op de fish-eye foto’s in Erdas 8.4, om te komen tot een zwart/wit binair beeld. Hiertoe wordt 
een signature file aangemaakt op één of een aantal foto’s. Deze file is een ‘sleutel’ om de 
pixels van de digitale beelden toe te wijzen to het zwarte of witte gebied. Idealiter wordt 
voor elke fish-eye foto afzonderlijk een nieuwe signature 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 & Van der Aa, in 
voorbereiding). 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. 
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2.5.5 Waarnemingen over het gehele reservaat 
De vegetatiefacies en bijzondere elementen worden gekarteerd over de gehele oppervlakte 
van het bosreservaat. De facieskartering geeft de dominante en karakteristieke soorten van 
de verschillende vegetatieeenheden weer. De inventarisatie van bijzondere elementen volgt 
de methodiek van Govaere & Vandekerkhove (2005). Zwaar dood hout (diameter ≥ 40 cm) 
en monumentale bomen (DBH ≥ 100 cm) krijgen bijzondere aandacht omdat dit bijzondere 
elementen zijn die in beheerde bossen schaars zijn en waarvoor bosreservaten een duidelijke 
toegevoegde waarde hebben. Beide bijzondere elementen zijn van groot belang voor de 
biodiversiteit, zoals zeldzame dood houtbewonende organismen, zwakteparasieten of soorten 
gebonden aan een rijke bosstructuur. De Facieskartering en de gekarteerde bijzondere 
elementen worden in een GIS-layer gestockeerd en gevisualiseerd.  

Ervaringen in eerder onderzochte bosreservaten toonden aan dat, indien zwaar dood hout en 
monumentale bomen nog schaars zijn, berekeningen gebaseerd op de steekproefgegevens 
niet volstaan om een juist beeld te bekomen. Voor deze schaarse elementen is de steekproef 
die de cirkelplots bieden, onvoldoende groot. Daarbij komt nog dat zwaar dood hout een 
belangrijke aandeel heeft in het totale dood hout volume, zodat een zorgvuldige 
inventarisatie ervan van belang is voor de bepaling van het gemiddelde volume dood hout in 
het bosreservaat.  

Van intacte bomen met een DBH van tenminste 40 cm werd enkel de DBH bepaald, van 
zware fragmenten werd naast de diameter ook de lengte genoteerd. In alle gevallen wordt 
de soort (indien mogelijk) en het globale afbraakstadium bepaald. Deze metingen laten toe 
om op de hierboven beschreven wijzen volumes te berekenen. 
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3 Resultaten voor de kernvlakte 

3.1 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 3.1 en 3.2). Het 10 m x 10 m 
grid is gevisualiseerd en helpt de interpretatie en vergelijking van beide kaarten. 

De eerste kaart (figuur 3.1) 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 3.2) 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 3.1 en 3.2) van de kernvlakte van Pruikenmakers laten 
alvast toe volgende conclusies te trekken: 

• De kernvlakte is structuurrijk, met zowel zeer dikke bomen als bomen met kleine 
dimensies.  

• Er werd een groot aantal soorten bomen en struiken waargenomen, waaronder 
Winterlinde, Boskers en Grauwe abeel als minder algemene soorten (zie legende). 

• Gewone esdoorn is zeer talrijk maar heeft overwegend kleine dimensies. In het 
westen van de kernvlakte komen echter ook al behoorlijk wat bomen van deze soort 
voor in de bovenetage. 

• Inlandse eiken hebben globaal grotere dimensies dan Gewone esdoorns. In het 
oosten van de kernvlakte domineren inlandse eiken in de bovenetage, in het westen 
is Gewone esdoorn heel talrijk. 

• Er is in de kernvlakte een matig aantal liggende en staande dode bomen aanwezig. 
Het afbraakstadium vertoont een geringe variatie (voornamelijk 2 en 3). Ten zuiden 
van de kernvlakte ligt een zeer zware, afgebroken holle eik (DBH >100 cm). Deze 
eik heeft in zijn val enkele bomen in de kernvlakte meegesleurd. 

• Een aantal posities op kaarten 3.1 en 3.2 geven stobbes weer, twee grote centraal in 
het oosetn van de kernvakte, zijn afkomstig van onbekende boomsoorten 
(waarschijnlijk zware eiken) die werden geëxploiteerd. 

• Centraal aan de noordzijde van de kernvlakte komt een groepje Winterlindes voor. 
Deze bomen dragen duidelijk de sporen van een hakhoutbeheer (zie verder). 

• Naast Gewone esdoorn, is Hazelaar bijzonder talrijk in de onderetage. 
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Figuur 3.1  Stamvoetenkaart van de kernvlakte in Pruikenmakers. Stamvoeten van 
levende individuen zijn groen weergegeven, van dode rood, met een 
specifiek symbool voor elke soort. Een kleurcode geeft het afbraakstadium 
van liggend dood hout weer. Hangende bomen worden als een stippellijn 
weergegeven.  

Figure 3.1 Map of the tree positions in the core area, with a specific symbol for each 
tree species (green: living; red: dead). Decay stages of lying dead wood are 
represented by specific colors. Hanging trees are represented as dotted lines. 

Boomsoort 
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Figuur 3.2  Stamvoetenkaart van de kernvlakte in Pruikenmakers. Stamvoeten van 
levende individuen zijn groen weergegeven, van dode rood, met een 
variabele groote in functie van de diameter. Een kleurcode geeft het 
afbraakstadium van liggend dood hout weer. Hangende bomen worden als 
een stippellijn weergegeven.  

Figure 3.2 Map of the tree positions in the core area, with a varying symbol as a 
function of the diameter (green: living; red: dead). Decay stages of lying 
dead wood are represented by specific colors. Hanging trees are represented 
as dotted lines. 
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3.2 Levende bomen en struiken 
Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen en struiken in de kernvlakte van 
bosreservaat Pruikenmakers worden weergegeven in tabel 3.1. Totale stamtal, grondvlak en 
volume van de levende bomen bedragen respectievelijk 489.9 per ha, 34.7 m2/ha en 511.7 
m3/ha. De aandelen van de soorten in het stamtal worden weergegeven door figuur 3.3. 

 

Soort Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha) 

Zomereik Quercus robur 83.7 15.2 256.5 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 268.4 13.0 159.7 

Grauwe abeel Populus canescens 2.0 1.6 30.0 

Winterlinde Tilia cordata 29.6 2.2 29.1 

Gewone es Fraxinus excelsior 6.1 1.6 27.1 

Boskers Prunus avium 1.0 0.2 3.7 

Zachte berk Betula pubescens 4.1 0.2 2.4 

Ruwe berk Betula pendula 2.0 0.1 1.4 

Hazelaar Corylus avellana 87.8 0.6 1.1 

Zwarte els Alnus glutinosa 4.1 <0.1 0.7 

Beuk Fagus sylvatica 1.0 <0.1 <0.1 

Totaal Total 489.8 34.7 511.7 

Tabel 3.1  Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de 
kernvlakte van bosreservaat  Pruikenmakers.  

Table 3.1 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the core 
area of forest reserve Pruikenmakers, specified for each tree species. 

 

Meer dan de helft (55%) van het stamtal (minimum DBH van 5 cm) komt voor rekening van 
Gewone esdoorn (zie tabel 3.1). Inlandse eiken  en Hazelaar hebben elk een aandeel in het 
stamtal van 17%, Winterlinde neemt 6% van het stamtal in. De overige soorten zijn slechts 
marginaal in aantal. De aandelen van de soorten in het levende grondvlak en het levende 
volume, worden eveneens weergegeven in figuur 3.3. Zoals doorgaans het geval, geven de 
diagrammen van grondvlak en volume een ander beeld dan die van het stamtal. Inlandse 
eiken hebben het grootste aandeel en nemen ongeveer 44% in van het grondvlak en 50% 
van het volume. Gewone esdoorn heeft, vergeleken met andere bosreservaten, in de 
kernvlakte van Pruikenmakers reeds grote dimensies en dit resulteert in respectievelijke 
aandelen van 37% van het grondvlak en 31% van het volume. Winterlinde, Grauwe abeel en 
Gewone es nemen ongeveer 5 à 6% in van grondvlak en volume. In het geval van Gewone 
es en Grauwe abeel gaat het om enkele relatief grote bomen, terwijl van Winterlinde 29 
hakhoutstoven werden geteld waarvan de spillen gemiddelde diameters hebben. De aandelen 
van de overige soorten in grondvlak en volume zijn verwaarloosbaar klein. 
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Figuur 3.3  Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen over de 
boomsoorten in de kernvlakte van bosreservaat Pruikenmakers  

Figure 3.3 Stem number, basal area and volume of the living trees, subdivided for the 
most important woody species, in the core area of forest reserve 
Pruikenmakers 

 

De globale diameterverdeling wordt weergegeven door figuur 3.4. De bovenetage van de 
kernvlakte wordt gedomineerd door inlandse eiken, met DBH-waarden tot 85-90 cm. De 
diameterverdeling van de inlandse eiken vertoont min of meer een klokvorm, met als 
mediaan een DBH waarde tussen 50 en 55 cm. In de kernvlakte zijn in de bovenetage 
eveneens enkele dikke Gewone essen aanwezig (DBH 45-75 cm) en een Boskers (DBH 55-60 
cm). De dikste bomen zijn twee Grauwe abelen met DBH-waarden van ongeveer 100 cm. 

De onderetage wordt gedomineerd door Gewone esdoorn, een fenomeen dat in vele Vlaamse 
bosreservaten op leem wordt waargenomen, maar het is opmerkelijk dat in de kernvlakte 
van Pruikenmakers ook enkele esdoorns staan met grote dimensies (DBH tot 80-85 cm). 
Historische gegevens over het bosbeheer leren ons dat Gewone esdoorn in dit deel van het 
Meerdaalwoud reeds lang sporadisch voorkomt in de bovenetage en een belangrijk aandeel 
had in de onderetage (zie hoofdstuk 1). Winterlinde heeft gelijkaardige dimensies als 
Gewone esdoorn, maar in tegenstelling tot deze laatste is Winterlinde er nog niet in geslaagd 
om een belangrijke plaats te veroveren in de bovenetage. 

Zwarte els en berken, lichtminnende (secundaire) boomsoorten, komen occasioneel voor in 
de neven- of onderetage. De onderetage wordt gedomineerd door Hazelaar (struiksoort) en 
door verjonging van Gewone esdoorn. Er werd in de kernvlakte één Beuk waargenomen die 
de minimum DBH van 5 cm heeft bereikt.  
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Beuk Inl. Eiken Gewone esdoorn Gewone es Winterlinde

Elzen Hazelaar Berken Grauwe abeel Boskers  

Figuur 3.4  Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de 
kernvlakte van Pruikenmakers. De kleurencodes voor de soorten worden 
verklaard bij figuur 3.3.  

Figuur 3.4 Overall DBH distribution of living trees in the core area of forest reserve 
Pruikenmakers. The color legend is explained in fig. 3.3. 

 

3.3 Meerstammigheid 
De soorten uit de bovenetage van de kernvlakte (inlandse eiken, Gewone esdoorn, Gewone 
es, Grauwe abeel) zijn niet meerstammig. Meerstammigheid is het meest uitgesproken bij 
Hazelaar en Winterlinde (figuur 3.5). 

Bij Hazelaar is dit de natuurlijke groeiwijze, bij Winterlinde wijst meerstammigheid op 
kappingen, zodat mag aangenomen worden dat deze soort als hakhout werd beheerd. 
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Globaal (480) Boskers (1) Grauwe abeel (2)
Zachte berk (4) Ruwe berk (2) Hazelaar (86)

Zwarte els (4) Winterlinde (29) Gewone es (6)
Gewone esdoorn (263) Zomereik (82) Beuk (1)  

Figuur 3.5 Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de kernvlakte 
van Pruikenmakers, met tussen haakjes het aantal individuen.  

Figure 3.5 Average number of shoots per individual for tree species in the core area of 
forest reserve Pruikenmakers, with the number of individuals mentioned 
between brackets. 

3.4 Dood hout 
De aantallen en volume van dode bomen, verdeeld over de staande en liggende fracties, 
worden weergegeven door tabel 3.2. De aandelen van de verschillende soorten over het 
dode stamtal en volume worden weergegeven door figuur 3.6. Het dode stamtal heeft enkel 
betrekking op recent afgestorven individuen, waarvan een DBH gemeten werd. 

Het totale dood-houtvolume in de kernvlakte van Pruikenmakers bedraagt 28.1 m3/ha, 
waarvan 21.7 m3/ha behoort tot de staande fractie en 6.4 m3/ha tot de liggende fractie 
(tabel 3.2). Het aandeel van de staande fractie (77%) in het totale dood houtvolume is dus 
aanzienlijk groter dan dat van de liggende fractie (23%). 

Het grootste aantal fragmenten (43%) is afkomstig van inlandse eiken, andere soorten 
waarvan aanzienlijke aantallen fragmenten werden gevonden, zijn Gewone esdoorn (29%) 
en Hazelaar (21%). De fragmenten van Gewone esdoorn en Hazelaar hebben echter kleine 
dimensies, waardoor hun aandeel in het totale dood-houtvolume verwaarloosbaar klein is 
(zie figuren 3.6 en 3.7). 
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De dode inlandse eiken zijn doorgaans veel forser, met als grootste individu een recent 
afgestorven eik met DBH van 81 cm. Dit resulteert in een sterk overwicht van eiken in het 
totale dood hout volume (90%). De meeste dode eiken staan nog steeds rechtop, wat samen 
met het afbraakstadium een indicatie is van het recente afsterven van deze bomen. In 
onbeheerde bossen met dominantie van eiken, is de liggende fractie vaak 
ondervertegenwoordigd (Vandekerkhove et al. 2009).  Inlandse eiken sterven, in 
tegenstelling tot Beuken, in onze streken doorgaans staande en vallen pas om als het hout 
aan de basis enigszins verteerd is. 

 

Soort Species N 

(per ha) 

Vs 

(m3/ha) 

Vl 

(m3/ha) 

V 

(m3/ha) 

Zomereik Quercus robur 12.2 20.4 4.8 25.3 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 8.2 0.3 1.1 1.4 

Zwarte els Alnus glutinosa 1.0 <0.1 0.2 0.2 

Winterlinde Tilia cordata 0.0 0.2 0.0 0.2 

Grauwe abeel Populus canescens 1.0 <0.1 <0.1 0.2 

Gewone es Fraxinus excelsior 0.0 0.0 0.2 0.2 

Hazelaar Corylus avellana 6.1 0.1 <0.1 0.1 

Sporkehout Frangula alnus 0.0 0.0 <0.1 <0.1 

Onbekend Unknown 0.0 0.5 0.0 0.5 

Totaal Total 28.6 21.7 6.4 28.1 

 

Tabel 3.2  Aantal (N), grondvlak (G), staand volume (Vs), liggend volume (Vl) en totaal 
volume van dode bomen in de kernvlakte van bosreservaat Pruikenmakers.
  

Tabel 3.2 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 Pruikenmakers. 

 

Figuur 3.7 geeft de diameterverdeling weer van dode individuen en telgen in de kernvlakte. 
Dit aantal is groter dan het dode stamtal, waarvoor enkel dode individuen in rekening 
gebracht worden. Vooral bij Hazelaar werden frequent dode telgen gevonden op een levende 
stoof, waardoor het dode stamtal aanzienlijk lager is dan het aantal dode telgen. Hoewel de 
diameterverdeling van dode individuen vrij goed de verdeling van de levende bomen 
weerspiegelt (figuur 3.4), valt het toch op dat Gewone esdoorn ondervertegenwoordigd is. 
Enkel bij de kleinste diameterklassen zijn dode individuen van Gewone esdoorn aanwezig, 
die vermoedelijk het resultaat zijn van de interne concurrentie tussen de verjonging van 
deze soort. De verhouding van het aantal dode individuen tot het aantal levende bedraagt 
1:17, wat betekent dat er slechts een relatief klein aantal dode bomen aanwezig is in de 
kernvlakte. 
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Stamtal (28.6 per ha) Volume (28.1 m3 per ha) 

  

Zomereik Gewone esdoorn Zwarte els Winterlinde
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Figuur 3.6  Verdeling van stamtal en volume van de dode bomen over de boomsoorten 
in de kernvlakte van bosreservaat Pruikenmakers.  

Figure 3.6 Stem number and volume of the dead trees, subdivided for the most 
important woody species, in the core area of forest reserve Pruikenmakers. 
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Figuur 3.7  Globale diameterverdeling van de dode bomen en telgen in de kernvlakte 
van Pruikenmakers (soortlegende: zie figuur 3.6)  

Figuur 3.7 Overall DBH distribution of dead trees and shoots in the core area of 
Pruikenmakers 
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Figuur 3.8 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 
afbraakklassen. De klassen 1+, 2 en 3 zijn sterk vertegenwoordigd. Een grote recent 
afgestorven eik met DBH van 82 cm neem 1+ geheel voor zijn rekening. 

Staand dood hout bevindt zich voor het merendeel in afbraakklassen 1+ en 2, liggend dood 
hout is overwegend verder verteerd en bevindt zich globaal vooral in klasse 3. De vertering 
gaat sneller als een fragment de bodem raakt en zoals hierboven reeds aangegeven, vallen 
staande fragmenten na een tijd om en verteren verder als liggende fractie. 

Afbraakklassen 4 en 5 (sterk vermolmd dood hout) zijn nauwelijks aanwezig in de 
kernvlakte, wat er op wijst dat voor de instelling van het nulbeheer, zowat alle dode bomen 
werden verwijderd. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1+ 1 2 3 4 5 x

Afbraakstadium

Vo
lu

m
e 

(m
3 /h

a)

Staand

Liggend

 

Figuur 3.8  Verdeling van het liggende en staande dood hout volume (m3/ha) in de 
kernvlakte van bos Pruikenmakers over de 6 afbraakklassen  

Figure 3.8 Distribution of lying and standing dead wood volume (m3/ha) in the core 
area of Pruikenmakers, subdivided in 6 decay stages 

3.5 Totale bovengrondse biomassa 
De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. In de kernvlakte van bosreservaat Pruikenmakers bedraagt de TBB 539.8 
m3/ha. Daarvan komt  5,2% voor rekening van het dode volume. Dit is een lage waarde, 
omdat het levende volume in de kernvlakte hoog is en het volume dood hout slechts  
gemiddelde waarde heeft bereikt. Dit betekent dat de opbouw van een dood houtvoorraad 
tot nu toe langzaam verloopt (1 à 2 m3/ha.jaar).  

3.6 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 worden zaailingen en verjonging 
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verder onderverdeeld in vier hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per 
soort weergegeven in tabellen 3.3 en 3.4. Tabel 3.3 geeft de frequentie weer van de boom- 
en struiksoorten in de 98 proefvlakken, terwijl tabel 3.4 de gemiddelde aantallen per ha 
weergeeft voor de gehele kernvlakte. De verspreiding van zaailingen van een aantal soorten 
wordt weergegeven door figuur 3.9. 

 

Hoogte (cm) Soort Species 

0-30 30-50 50-200 >200 

Am. eik Quercus rubra 16 0 2 0 

Am. vogelkers Prunus serotina 4 1 0 0 

Appel Malus spp. 3 1 1 0 

Beuk Fagus sylvatica 38 32 14 3 

Boskers Prunus avium 23 7 0 0 

Gewone es  Fraxinus excelsior 50 4 3 0 

Es/Esdoorn Fraxinus/Acer 58 0 0 0 

Gewone esdoorn  Acer pseudoplatanus 96 85 26 27 

Grauwe abeel Populus canescens 23 12 5 0 

Haagbeuk Carpinus betulus 11 3 3 1 

Hazelaar Corylus avellana 84 29 23 54 

Hulst Ilex aquifolium 1 0 0 0 

Inl.eiken Quercus ruber + petr. 90 41 1 0 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 16 7 0 1 

Tamme kastanje Castanea sativa 1 0 1 0 

Taxus Taxus baccata 1 0 0 0 

Vlier Sambucus nigra 6 3 0 0 

Winterlinde Tilia cordata 32 7 2 0 

Zwarte els Alnus glutinosa 1 1 1 0 

Onbekend Unknown 0 3 0 0 

Tabel 3.3  Aantal plots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werd 
waargenomen, op een totaal van 98 plots in de kernvlakte van 
Pruikenmakers  

Table 3.3 Number of observations of regenerating trees and shrubs in the core area of 
forest reserve Pruikenmakers, on a total of 98 plots 
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Hoogte (cm) Soort Species 

0-30 30-50 50-200 >200 

Totaal 

Am. eik Quercus rubra 62 0 11 0 74 

Am. vogelkers Prunus serotina 7 1 0 0 8 

Appel Malus spp. 3 1 1 0 5 

Beuk Fagus sylvatica 83 60 109 21 274 

Boskers Prunus avium 95 13 0 0 108 

Gewone es  Fraxinus excelsior 539 13 12 0 564 

Es/Esdoorn Fraxinus/Acer 1354 0 0 0 1354 

Gewone esdoorn  Acer pseudoplatanus 24714 2477 444 360 27995 

Grauwe abeel Populus canescens 68 29 42 0 138 

Haagbeuk Carpinus betulus 25 3 41 20 89 

Hazelaar Corylus avellana 389 60 234 504 1187 

Hulst Ilex aquifolium 1 0 0 0 1 

Inl.eiken Quercus ruber + petr. 5962 203 2 0 6167 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 50 16 0 10 77 

Tamme kastanje Castanea sativa 1 0 1 0 2 

Taxus Taxus baccata 1 0 0 0 1 

Vlier Sambucus nigra 12 6 0 0 18 

Winterlinde Tilia cordata 332 14 21 0 367 

Zwarte els Alnus glutinosa 153 4 10 0 167 

Onbekend Unknown 0 3 0 0 3 

Totaal  33851 2903 928 915 38599 

Tabel 3.4  Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in 
de kernvlakte van Pruikenmakers  

Table 3.4 Number of saplings (per ha) in the core area of forest reserve Pruikenmakers 
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Tabellen 3.3 en 3.4 tonen aan dat globaal zeer veel zaailingen en jonge bomen werden 
geteld, maar dat 88% daarvan zich in de klasse 0-30 cm bevindt. Globaal werden zaailingen 
van 18 soorten waargenomen. Dit is een groot aantal, maar vele soorten werden slecht 
sporadisch waargenomen, zoals Amerikaanse vogelkers, Appel, Hulst, Tamme kastanje, 
Taxus en Zwarte els. De soorten die globaal het talrijkst verjongen zijn Gewone esdoorn 
(73%), Zomereik (16%) en Hazelaar (3%). 

Kleine zaailingen (0-30 cm) van Gewone esdoorn, Inlandse eiken en Hazelaar komen voor in 
vrijwel alle proefvlakken. Gewone esdoorn en Hazelaar slagen er goed in zich te vestigen en 
door te groeien, maar voor inlandse eiken is dit niet het geval. Verjonging van eiken en van 
Gewone es met een hoogte van 50 cm en meer werd nauwelijks waargenomen, wat in de lijn 
licht van wat in de andere Vlaamse bosreservaten wordt waargenomen. Eiken zijn 
lichtboomsoorten die er niet goed in slagen zich te vestigen onder een gesloten kronendak. 
Gewone es kan als jonge boom langer overleven onder een dicht scherm, maar mogelijk 
beperken vraat of de verzuring van de leembodem de vestigingskansen van deze boomsoort. 

De populatie van gewone esdoorn vertoont een sterk dalend verloop, waarbij in de klasse 
met hoogte 30-50 cm slechts 10% van het aantal zaailingen waargenomen, dat werd geteld 
in de klasse < 30 cm. De aantallen van deze soort in de klassen met een hoogte van meer 
dan 50 cm zijn echter nog steeds aanzienlijk: er werden ongeveer 800 individuen per ha van 
geteld. 

In de kernvlakte zijn geen grote, zaaddragende Beuken aanwezig en ondanks de geringe 
dispersiecapaciteit van deze boomsoort werden frequent zaailingen en jonge bomen van deze 
soort waargenomen. Bovendien slaagt Beuk er vrij goed in om door te groeien: er werden 
ongeveer evenveel zaailingen (< 50 cm) geteld als doorgroeiende verjonging (>50 cm). Ook 
van Haagbeuk werd sporadisch verjonging werd waargenomen, hoewel deze soort in de 
kernvlakte zelf ontbreekt. 

Hoewel Winterlinde net zoals Beuk en Gewone esdoorn een schaduwtolerante boomsoort is, 
is verjonging van deze soort schaars en komt gevestigde verjonging nauwelijks voor. De 
oorzaken hiervan zijn niet duidelijk. Mogelijk komt Winterlinde in de onderetage niet tot 
bloei, of is de bodem inmiddels te sterk verzuurd (zie Baeten et al. 2009).  

Enkele interessante ruimtelijke patronen in de verspreiding van zaailingen en verjonging, 
worden weergegeven in figuur 3.9. 

Verjonging van Beuk, vooral dan de doorgroeiende, komt meer voor in het westen van de 
kernvlakte dan in het oosten. Waarschijnlijk biedt de nabijheid van een Beukendreef 
(Eleonoradreef), ongeveer 30 m ten westen van de kernvlakte, hiervoor een verklaring. 

Zaailingen kleiner dan 50 cm van inlandse eiken komen meer voor in het oostelijke deel van 
de kernvlakte dan in het westelijke deel. Dit stemt overeen met de samenstelling van de 
bovenetage: eiken zijn nog steeds dominant in het oostelijke deel, terwijl Gewone esdoorn al 
sterk aanwezig is in het westen. Doorgroeiende verjonging van Hazelaar en van Gewone 
esdoorn, is meer terug te vinden in het westen dan in het oosten van de kernvlakte. 

Verjonging van Winterlinde is zeer sterk gebonden aan de nabijheid van zaadbomen 
(vergelijk figuren 3.1 en 3.9). Dit kan er op wijzen dat deze soort zich, ondanks de 
gevleugelde zaden, toch relatief moeilijk verspreidt. 
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Beuk 
0-30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

Inlandse eiken 
0-30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

Gewone esdoorn 
0-30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

Winterlinde 
0-30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

Hazelaar 
0-30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

       
 

Figuur 3.9  Ruimtelijke verspreiding van zaailingen en verjonging in de kernvlakte van 
Pruikenmakers (aantallen per 100 m2 in 7 klassen)  

Figure 3.9 Number of tree saplings and regeneration in 100 m2 plots in the core area of 
forest reserve Pruikenmakers, in 7 abundance classes. 
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3.7 Vegetatie 
 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 98 proefvlakken van 10 m x 10 m, 
worden weergegeven in tabel 3.5. 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, 34 soorten vaatplanten waargenomen, 
struik- en boomsoorten niet meegerekend. Dit is een vrij hoog aantal, hoger dan Bos Ter 
Rijst en Jansheideberg, eveneens oude bossen op een vergelijkbare bodem. Daarvan zijn 
ongeveer de helft (13 soorten) oud-bosplanten volgens Cornelis et al. (2009). 

De totale bedekking (gecumuleerd) is hoog en bedraagt ruim 100% (figuur 3.10), maar 
komt voor 70% voor rekening van Bosanemoon. Hierdoor is de bedekking in de zomer veel 
lager, dan zijn vooral Gele dovenetel, Witte klaverzuring, Wijfjesvaren en Grote muur de 
meest abundante soorten. Een moslaag is nauwelijks aanwezig op de bosbodem (<1%). 

De meeste soorten uit tabel 3.5 zijn kenmerkend voor een mesofiele bodem. Soorten met 
een uitgesproken voorkeur voor een zure bodem (bij voorbeeld Adelaarsvaren of Pilzegge), 
zijn niet aanwezig. Enkele soorten wijzen op een relatief rijke standplaats (Mannetjesvaren, 
Muskuskruid, Grote brandnetel, Kleefkruid, Brede wespenorchis, Kruipend zenegroen en Ruw 
beemdgras). 

Bosanemoon en Witte klaverzuring , Gele dovenetel, Wijfjesvaren en Bosgierstgras zijn 
nagenoeg omnipresent. Deze soortencombinatie vertoont verwantschap met het Stellario-
Carpinetum en Milio-Fagetum volgens Noirfalise (1984). In de recente classificatie volgens 
Cornelis et al. (2009) kan de kernvlakte best omschreven worden als een Essen-Eikenbos 
met Bosgierstgras en Witte klaverzuring.  

Enkele soorten kennen hun optimum in het klassieke Stellario-Carpinetum (Noirfalise 1984) 
dat traditioneel als een middelhout werd beheerd: Grote muur, Lelietje-der-dalen, Ruige 
veldbies en Wilde kamperfoelie. Deze soorten zijn relatief gevoelig voor verdonkering, 
strooiselophoping en verzuring maar komen in de kernvlakte van Pruikenmakers nog vrij 
veel voor. De huidige bosstructuur, met uitzondering van de stoven van Winterlinde, verwijst 
echter niet naar een recent gestaakt middelhoutbeheer. 

Globaal is de vegetatie in de kernvlakte vrij homogeen, maar centraal in het westen is de 
vegetatie relatief soortenrijk en productief, terwijl ze in het noordoosten eerder soortenarm 
en onproductief is (figuur 3.10). Mogelijk kan het lichtregime deze kleine verschillen 
verklaren, maar de variatie in bedekking van de struik- en boomlagen is klein (zie figuur 
3.11) en ook de lichtkaart geeft slechts een kleine variatie in het lichtregime weer (zie figuur 
3.13).  

De gemiddelde totale bedekkingen van de boom- en struiklagen werd respectievelijk geschat 
op 87.0% en 21.3% (tabel 3.5). Dit zijn typische verhoudingen voor hooghout die er op 
wijzen dat Pruikenmakers reeds lang geen middelhoutbeheer meer gekend heeft. Bij 
middelhout is de bedekking door de onderetage doorgaans groter dan de bedekking door de 
bovenetage. Historische gegevens over het bosbeheer in Meerdaalwoud, illustreren dat er 
reeds in de 19de eeuw een geleidelijke omvorming van middelhout naar hooghout is 
doorgevoerd (zie hoofdstuk 1). 
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Opmerkelijk is dat centraal in het noorden van de kernvlakte, waar zich het doorgeschoten 
lindehakhout situeert, de struiklaag ijl of zelfs afwezig is. Dat patroon kan mogelijk verklaard 
worden door het schaduwkarakter van Winterlinde, die de vestiging van gewone esdoorn of 
hazelaar verhindert. 

 

Soort Species # % 

Bosanemoon* Anemone nemorosa* 98 69.0 

Witte klaverzuring* Oxalis acetosella* 98 3.7 

Gele dovenetel* Lamium galeobdolon* 97 12.4 

Wijfjesvaren* Athyrium filix-femina* 97 3.5 

Bosgierstgras* Milium effusum* 97 1.7 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 90 <1.0 

Braam (Gewone) Rubus fruticosus aggl. 87 1.0 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 86 6.9 

Gewone salomonszegel* Polygonatum multiflorum* 72 <1.0 

Hennepnetel species Galeopsis tetrahit+bifida 48 <1.0 

Eenbloemig parelgras* Melica uniflora* 47 1.4 

Grote muur* Stellaria holostea* 45 4.5 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 37 <1.0 

Ruwe smele Deschamspia cespitosa 36 <1.0 

Klimop Hedera helix 35 <1.0 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 28 <1.0 

Lelietje-van-dalen* Convallaria majalis* 22 <1.0 

Muskuskruid Adoxa mosschatellina 16 <1.0 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 13 <1.0 

Drienerfmuur Moehringia trinervia 13 <1.0 

 

Tabel 3.5  Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van 
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 98 proefvlakken in de kernvlakte van 
bosreservaat Pruikenmakers, in dalende volgorde van frequentie. Oud-
bosplanten volgens Cornelis et al. (2009) worden weergegeven met *  

Table 3.5 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 Pruikenmakers. Species are listed in decreasing order of 
frequency. Ancient woodland species according to Cornelis et al (2009) are 
indicated with * 
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Soort Species # % 

Grote brandnetel Urtica dioica 9 6.9 

Ruige veldbies* Luzula pilosa* 9 <1.0 

Kleefkruid Galium aparine 7 <1.0 

Beemdgras species Poa sp. 6 <1.0 

Boszegge* Carex sylvatica* 4 <1.0 

Dalkruid* Maianthemum bifolium 3 <1.0 

Framboos Rubus idaeus 3 <1.0 

Schaduwgras Poa nemoralis 2 <1.0 

Stekelvaren species Dryopteris carthusiana+dilatata 2 <1.0 

Basterdwederik species Epilobium sp. 1 <1.0 

Brede wespenorchis Epilobium helleborine 1 <1.0 

Gras species Poa sp. 1 <1.0 

IJle zegge Carex remota 1 <1.0 

Kleine maagdenpalm* Vinca minor* 1 <1.0 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans 1 <1.0 

Pitrus Juncus effusus 1 <1.0 

Ruw beemdgras Poa trivialis 1 <1.0 

Soortenaantal / totale bedekking  12.4 103.3 

Bedekking moslaag   <1.0 

Bedekking struiklaag   21.3 

Bedekking boomlaag   87.0 

 

Tabel 3.5 (vervolg) Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van 
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 98 proefvlakken in de kernvlakte van 
bosreservaat Pruikenmakers, in dalende volgorde van frequentie. Oud-
bosplanten volgens Cornelis et al. (2009) worden weergegeven met * 

Table 3.5 (vervolg) 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 Pruikenmakers. Species are listed in decreasing 
order of frequency. Ancient woodland species according to Cornelis et al 
(2009) are indicated with * 
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Totale bedeking kruidlaag (%) Soortenaantal kruidlaag 

  

  

Figuur 3.10  Totale geschatte bedekking (%) en soortenaantal van de kruidlaag in de 10 
m x 10 m proefvlakken van de kernvlakte in bosreservaat Pruikenmakers.
  

Figure 3.10 Estimated total cover (%) and species number of the herbaceous layer in the 
core area of forest reserve Pruikenmakers  

 

Struiklaag (%) Boomlaag (%) 

  

  

Figuur 3.11  Geschatte bedekkingen van de boom- en de struiklaag (%) in de 10 m x 10 
m proefvlakken van de kernvlakte in bosreservaat Pruikenmakers.  

Figure 3.11 Estimated cover (%) of the tree and shrub layers in the core area of forest 
reserve Pruikenmakers 



 

 
www.inbo.be Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
87

 

 

 

Bosanemoon Bosbramen Bosgierstgras Eenbloemig parelgras 

    
Gele dovenetel Lelietje-van-dalen Gestreepte witbol Witte klaverzuring 

    
Bedekking (%) 

      
 

Figuur 3.12  Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de 
de kernvlakte in bosreservaat Pruikenmakers  

Figure 3.12 Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area of 
forest reserve Pruikenmakers 

Figuur 3.12 geeft de verspreiding weer van een aantal karakteristieke bosplantensoorten in 
de kernvlakte. Globaal kan de vegetatie van de kernvlakte als homogeen worden 
omschreven en is de variatie gering. Bosanemoon, Bosgierstgras en Bosbramen vertonen 
een vrij uniforme verspreiding. Ondanks de hoge presentie vertonen bramen een lage 
bedekking, wat kan toegeschreven worden aan het gebrek aan grote openingen in het 
kronendak (zie hieronder hoofdstuk 3.8). 

De meeste soorten komen verspreid voor in de kernvlakte, maar er kunnen toch enkele 
(zwakke) patronen herkend worden. Gestreepte witbol en Gele dovenetel hebben relatief 
grote bedekkingen in het westen van de kernvlakte. Eenbloemig parelgras en Lelietje-van-
dalen komen eveneens meer voor in het westen dan in het oosten, maar Witte klaverzuring 
vertoont het omgekeerde verspreidingspatroon. Mogelijk kunnen subtiele gradiënten in 
bodemeigenschappen, in combinatie met het lichtregime, deze patronen verklaren maar de 
huidige metingen zijn hiervoor onvoldoende verfijnd. 

 

3.8 Canopy gaps afgeleid uit fish-eye foto’s 
De lichtkaart die het resultaat is van een ruimtelijke interpolatie van de meetwaarden met 
behulp van fish-eye foto’s, wordt weergegeven door figuur 3.13. De variatie aan openingen 
in het kronendak in de kernvlakte is zeer klein: het minimum bedraagt 7.4%, het maximum 
niet meer dan 11.8%. De zwart-wit legende van figuur 3.13 vergroot deze subtiele 
verschillen sterk uit. 
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Figuur 3.13  Openingen in het kronendak (%) van de kernvlakte van bosreservaat 
Pruikenmakers, als resultaat van een ruimtelijke interpolatie (kriging) van de 
fish-eye opnamen. De waarden variëren tussen 7,4% (zwart) en 11,8% 
(grijs).  

Figure 3.13 Canopy gaps (%) in the core area of forest reserve Pruikenmakers, as a 
result of a kriging on the values for visible sky, determined by fish-eye 
photographs. Variability is low and varies from 7.4% (black) to 11.8% 
(white). 

 

De westelijke lichtrijke zone, waar de struiklaag zwak ontwikkeld is (figuur 3.11), vertoont 
een relatief hoge diversiteit aan plantensoorten (figuur 3.10). Deze zone zal in de nabije 
toekomst verdonkeren, omdat er veel verjonging van gewone esdoorn werd geteld in de 
klassen 0-30 cm en 50 – 200 cm hoogte. 
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4 Resultaten afgeleid van de steekproefcirkels 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de globale resultaten van de inventarisatie in Pruikenmakers 
gepresenteerd, die werden berekend als een gemiddelde van 66 steekproefcirkels (inclusief 
twee in de kernvlakte). De globale resultaten voor de levende bomen en het dood hout 
worden respectievelijk weergegeven in tabellen 4.1 en 4.3. 

De op de rasterpunten verzamelde dendrometrische 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 en de fish-eye foto weer, inclusief de daaruit afgeleide variabelen (visible sky en 
LAI) van het rasterpunt. 

 

4.2 Levende bomen en struiken 
Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen van het bosreservaat Pruikenmakers, 
worden in tabel 4.1 weergegeven, de aandelen van de soorten worden gevisualiseerd in 
figuur 4.1. 

 

Stamtal (512.1 per ha) Grondvlak (28.2 m2/ha) Volume (434.5 m3/ha) 

   

Inl. eiken Beuk Gewone esdoorn Naaldhout
Gewone es Grauwe abeel Tamme kastanje Winterlinde
Haagbeuk Berken Hazelaar Overige

 

Figuur 4.1  Verdeling van het globale stamtal, grondvlak en volume van de levende 
bomen in bosreservaat Pruikenmakers  

Figure 4.1 Stem number, basal area and volume of the living trees, subdivided for the 
most important woody species, in forest reserve Pruikenmakers. 
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Soort Species N 
(aantal/ha) 

 

G 
(m2/ha) 

V 
(m3/ha) 

Zomereik Quercus robur 130.8 14.2 247.4 

Beuk Fagus sylvatica 81.1 4.4 76.5 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 92.7 4.3 51.1 

Corsikaanse den Pinus nigra 8.9 0.8 11.3 

Gewone es Fraxinus excelsior 5.1 0.6 11.0 

Grauwe abeel Populus canescens 0.7 0.5 8.6 

Tamme kastanje Castanea sativa 38.1 0.6 6.0 

Winterlinde Tilia cordata 10.9 0.5 5.9 

Grove den Pinus sylvestris 6.8 0.5 5.3 

Haagbeuk Carpinus betulus 8.9 0.3 3.0 

Hazelaar Corylus avellana 83.4 0.8 1.5 

Ruwe berk Betula pendula 10.9 0.2 1.5 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 8.3 0.1 1.0 

Zachte berk Betula pubescens 1.9 0.1 1.0 

Wintereik Quercus petraea 0.1 0 0.9 

Wilde appel Malus sylvestris 6 0.1 0.7 

Iep spp. Ulmus spp. 1.8 0.1 0.6 

Zwarte els Alnus glutinosa 2.4 0.1 0.6 

Douglasspar Pseudotsuga menziesii 1.2 0 0.4 

Witte els Alnus incana 1.2 0 0.2 

Amerikaanse eik Quercus rubra 0 0 0 

Gewone vlier Sambucus nigra 3.6 0 0 

Sporkehout Frangula alnus 0.6 0 0 

Boskers Prunus avium 0.6 0 0 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 6 0 0 

Eindtotaal Total 512.1 28.2 434.5 

Tabel 4.1  Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de 
steekproefcirkels van bosreservaat Pruikenmakers, berekend als globaal 
gemiddelde van 66 cirkelplots.   

Table 4.1 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in forest 
reserve Pruikenmakers, based on 66 circular plots. 
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Het totale stamtal, grondvlak en volume, berekend op basis van het algemene gemiddelde, 
bedragen respectievelijk 512.1 bomen per ha, 28.2 m2/ha en 434.5 m3/ha. Uit de 
vergelijking met tabel 4.1 volgt dat het levende stamtal lichtjes hoger, en grondvlak en 
volume aanzienlijk lager zijn in het globale bosreservaat dan in de kernvlakte. 

De globale waarden voor stamtal en grondvlak zijn van dezelfde grootte-orde als andere 
oude bossen uit de (zand)leemstreek, zoals Jansheideberg, Everzwijnbad en Wijnendalebos. 
Het stamtal en grondvlak zijn in Ter Rijst aanzienlijk hoger, als gevolg van een grote 
verjongingsgroep in dit bosreservaat. Volgens de bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest 
(Afdeling Bos & Groen 2001) heeft loofbos in Vlaanderen in de periode 1997-1999, 
gemiddeld genomen een hoger stamtal (664 per ha), een lager grondvlak (22 m2/ha) en een 
lager volume (218 m3/ha werkhoutvolume, dus 250 à 300 m3/ha totale volume). Dit 
onderstreept dat het bosreservaat van Pruikenmakers vergeleken met de rest van 
Vlaanderen, een structuurrijk bos is, dat rijk is aan oude bomen.  

 

 

Stamtal Volume 

  

Figuur 4.2  Ruimtelijke variatie van het stamtal en volume van levende bomen in 
Pruikenmakers, verdeeld over de belangrijkste boomsoorten. De kleurcode 
wordt verklaard in figuur 4.3. De grootte van de diagrammen is 
representatief voor de grootte van het stamtal, respectievelijk volume dat in 
de steekproefcirkel werd gemeten.   

Figure 4.2 Spatial variation of the stem number and volume of the living trees in 
Pruikenmakers, subdivided over the most important tree species. The size of 
the diagrammes is proportional to the stem number or volume values 
recorded in the circle plots. 
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Het gemiddeld grondvlak en volume van de levende bomen zijn in Pruikenmakers wat lager 
dan in Everzwijnbad. Dit is allicht het gevolg van de aanwezigheid van enkele 
naaldhoutbestanden (2 à 3 cirkels), een kapvlakte (2 cirkels) en verjongingsgroepen 
(tenminste 4 cirkels) in het bosreservaat. In oude eikenbestanden, waarin zich de kernvlakte 
situeert, zijn volume en grondvlak aanzienlijk groter dan het globale gemiddelde (vergelijk 
tabellen 3.1 en 4.1). De spreiding van stamtal en volume van levende bomen in de 
steekproefcirkels van het bosreservaat, wordt weergegeven in figuur 4.2. 

Naar volume zijn Inlandse eiken (zowel Zomereik als Wintereik) veruit de belangrijkste 
soorten, met een aandeel van 57% van het totaal. Daaronder komen Beuk en Gewone 
esdoorn, met aandelen in het volume van respectievelijk 18% en 12%. De aandelen van de 
overige soorten, ook het naaldhout als geheel, bedragen minder dan 5% van het levende 
volume. Naar stamtal hebben inlandse eiken, Beuk en Gewone esdoorn aandelen van 
respectievelijk 26%, 16% en 18%. De verschillen inzake aandeel tussen het levende volume 
en het stamtal, wijzen erop dat Beuk en Gewone esdoorn gemiddeld genomen relatief kleine 
dimensies hebben, terwijl voor Inlandse eiken het omgekeerde het geval is. Hazelaar en 
Tamme kastanje hebben aandelen van respectievelijk 16% en 7% in het levende stamtal. 
Hazelaar is een struiksoort die, samen met verjonging van Gewone esdoorn, een aanzienlijk 
deel van de onderetage van pruikenmakers voor zijn rekening neemt. Tamme kastanje werd, 
net zoals Beuk, in het bosreservaat aangeplant in een aantal verjongingsgroepen, waardoor 
het stamtal lokaal zeer hoog is, maar het volume klein (zie figuur 4.2). In het noorden van 
het bosreservaat werd regelmatig Haagbeuk gevonden (ongeveer 9 per ha), maar in de 
kernvlakte is deze soort niet aanwezig.  

De ruimtelijke verdeling van het stamtal en het volume, met aanduiding van de aandelen 
van de belangrijkste boomsoorten, wordt weergegeven door figuur 4.2.  Bestanden met oude 
eiken (laag stamtal en hoog volume) liggen in een sikkelvorm op de leemgronden en 
ontbreken enkel in het het hoogstgelegen deel van Pruikenmakers, het zandige deel in de 
omgeving van de groeve. De hoogste volumes worden gemeten in het noordwesten van het 
bosreservaat, in een zone waar ook een grote densiteit aan monumentale bomen werd 
gekarteerd (vergelijk figuren 4.2 en 5.2). In de (naar volume) door eik gedomineerde 
bestanden zijn Gewone esdoorn en Hazelaars doorgaans talrijk aanwezig. Ten oosten van de 
Eleonoradreef (bij voorbeeld in de kernvlakte) heeft Gewone esdoorn bovendien reeds een 
aanzienlijk aandeel in het levende volume, wat er op wijst dat er in die zone reeds esdoorns 
met aanzienlijke dimensies te vinden zijn. Vooral in het zuiden van het bosreservaat, maar 
ook in de omgeving van de kernvlakte, zijn occasioneel ook forse Gewone essen in de 
steekproefcirkels waargenomen. In het hoger gelegen, zandige deel van het bosreservaat, is 
Beuk naar volume het belangrijkst. In dit deel situeren zich ook enkele naaldhoutbestanden 
(Grove den, Corsikaanse den, Douglassspar) en aanplantingen van Tamme kastanje. Twee 
cirkels (20.40 en 25.35) situeren zich op een kapvlakte, die spontaan aan het verbossen is 
sinds 2000. 

De globale diameterverdeling, met een aanduiding van de aandelen van de soorten,  wordt 
weergegeven door figuur 4.3. De diameterverdeling van de meest frequente soorten wordt 
weergegeven door figuur 4.4. De globale diameterverdeling toont een sterk dalend verloop. 
Om de aantallen van de grotere diameterklassen voldoende duidelijk weer te geven, werd de 
grafiek opgesplitst, waarbij het bereik van de schaal van de kleinste fractie (DBH < 40 cm) 
40 maal zo groot is als van de fractie met DBH van tenminste 40 cm. 
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Figuur 4.3  Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in 
Pruikenmakers, opgedeeld in kleine bomen en struiken met DBH<40 cm 
(links) en grote bomen met DBH van tenminste 40 cm.  

Figuur 4.3 Overal DBH distribution of living trees in Pruikenmakers (number of trees  
per ha), subdivided into small trees and shrubs (DBH < 40 cm) and large 
trees (DBH of at least 40 cm). 

 

In de kleinste diameterklassen zijn naast Hazelaar (een struiksoort) vooral Gewone esdoorn, 
Beuk, Inlandse eiken en Tamme kastanje talrijk vertegenwoordigd. De jonge Beuken, Eiken 
en Kastanjes zijn hoofdzakelijk individuen uit de verjongingsgroepen, Gewone esdoorn 
verjongt zich talrijk op natuurlijke wijze in grote delen van Pruikenmakers die door Inlandse 
eiken gedomineerd worden. Dikke individuen van deze soort zijn relatief schaars. De 
diameterverdeling van Beuk (figuur 4.4) illustreert dat er naast de jonge, aangeplante 
beuken, ook een aantal zeer dikke overstaanders van deze soort werden waargenomen. De 
dikste levende boom die in het bosreservaat werd gemeten, is overigens een Beuk met een 
DBH van 143 cm (omtrek 450 cm). De diameterverdeling van Inlandse eik vertoont een 
gegolfd verloop met tenminste 3 toppen, wat kan wijzen op meerdere generaties die werden 
aangeplant (figuur 4.4).  

Het naaldhout in Pruikenmakers heeft een mediane diameter begrepen tussen 25 en 40 cm, 
het dikste individu had een diameter tussen 55 en 60 cm. 

Haagbeuk is weinig talrijk in Pruikenmakers, maar van deze soort werd toch regelmatig 
verjonging gevonden en de kleinste diameterklasse is relatief goed vertegenwoordigd. Dit 
kan er op wijzen dat deze soort zich ook bij een nulbeheer kan handhaven. 
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Figuur 4.4  Diameterverdeling per soort van de levende bomen en struiken in 
Pruikenmakers.  

Figuur 4.4 DBH distribution of shrub and tree species in forest reserve Pruikenmakers 
(number per ha). 
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4.3 Vergelijking met stamtal en grondvlak in 1921 
De gegevens van de steekproefcirkels ten oosten van de Eleonoradreef kunnen worden 
vergeleken met de inventarisatie die werd uitgevoerd in het interbellum (1921) in houw 
1908. De perimeter van deze houw valt vrijwel samen met dit deel van het bosreservaat (zie 
figuur 1.14 p 42) en werd in 1921 omschreven als een middelhout met hoofdzakelijk eiken 
als overstaanders. 

Stamtal en grondvlak bedroegen in 1921 respectievelijk 169 per ha en 17.7 m2 per ha. 
Inlandse eiken hadden een aandeel van 70% in het stamtal en 63% in het grondvlak. 
Gewone es nam 20% van het stamtal en 21% van het grondvlak voor zijn rekening. De rest 
bestond hoofdzakelijk uit Beuk, terwijl Gewone esdoorn slechts marginaal als overstaander 
aanwezig was (5 per ha). Het stamtal is in 2005 ongeveer driemaal zo hoog als in 1921, 
maar het cijfer uit 2005 omvat ook bomen en struiken uit onderetage, terwijl die in 1921 
niet werden opgemeten. Het grondvlak is minder gevoelig voor verschillen in de 
inventarisatiemethode, omdat bomen en struiken uit de onderetage - die steeds kleine 
dimensies hebben - maar een klein aandeel hebben in het totale grondvlak.  

 

N G Boomsoort Tree species 

1921 2005 1921 2005 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 5* 153 0.4 7.3 

Beuk Fagus sylvatica 12 8 2.1 0.4 

Gewone es Fraxinus excelsior 31 7 3.7 0.9 

Inlandse eiken Quercus robur + petraea 116 160 11.2 15.3 

* In 1921 werden enkel de overstaanders opgemeten, waardoor het stamtal 
van Gewone esdoorn onderschat wordt.  

Tabel 4.2  Diameterverdeling per soort van de levende bomen en struiken in 
Pruikenmakers.  

Tabel 4.2 DBH distribution of shrub and tree species in forest reserve Pruikenmakers 
(number per ha). 

 

De evoluties van stamtal en grondvlak van Gewone esdoorn, Beuk, Gewone es en inlandse 
eiken wordt weergegeven in tabel 4.2. Stamtal en grondvlak van inlandse eiken zijn vrij fors 
gestegen van 116 per ha naar 160 per ha en van 11.2 m2 per ha naar 15.3 m2 per ha. Dit 
toont aan dat er sinds 1921 nog volop eiken zijn aangeplant, aangezien deze soorten zich 
slechts moeizaam natuurlijk verjongen. De stamtallen van Beuk en Gewone es zijn 
afgenomen, respectievelijk van 12 en 31 per ha in 1921 naar 8 en 7 per ha in 2005. Ook het 
grondvlak van deze boomsoorten nam sinds 1921 sterk af. Het stamtal van Gewone esdoorn 
was in 1921 veel kleiner dan in 2005, maar deze soort had toen een aandeel van 20% in het 
hakhout en dit werd niet meegenomen in de inventarisatie van 1921. Uit de vergelijking van 
de gegevens mag worden afgeleid dat Gewone esdoorn fors is toegenomen, en dat de soort 
vroeger hoofdzakelijk als hakhout werd beheerd, terwijl deze boomsoort in 2005 ten oosten 



 

 
96 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

van de Eleonoradreef frequent in de bovenetage te vinden is. De inventarisatie van Antoine 
uit 1913 vermeldt overigens dat Gewone esdoorn toen reeds bijzonder vitaal was: ‘c’est l’ 
érable qui vient le mieux’. 

De diameter van de overstaanders nam in 1921 geleidelijk aan af met een mediane waarde 
die zich situeerde rond 30 cm. Deze verdeling is het gevolg van het middelhoutbeheer 
waarbij overstaanders (baliveaux) geleidelijk aan werden gekapt en vervangen door 
opkomers (modernes) die in het geval van eik werden aangeplant. Anciens met een omtrek 
van 1.5 m of meer (DBH 48 cm) waren in 1921 relatief schaars. Bomen met een DBH van 70 
cm of meer zijn nauwelijks aanwezig. Het staat vast dat in 2005 zijn veel meer dikke bomen 
aanwezig zijn het bosreservaat dan in het interbellum (vergelijk figuur 4.5 met figuren 4.3 
en 4.4).  
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Figuur 4.5  Diameterverdeling per soort van de levende bomen en struiken in 
Pruikenmakers in 1921.  

Figuur 4.5 DBH distribution of shrub and tree species in forest reserve Pruikenmakers 
(number per ha). 
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4.4 Meerstammigheid 
Meerstammigheid is het meest uitgesproken bij Hazelaar (meer dan 2.5 telgen per stoof met 
DBH > 5 cm), bij deze soort is dit de natuurlijke groeiwijze (figuur 4.6). Van Haagbeuk, 
Winterlinde en Iep (slechts 3 telgen) werden gemiddeld meer dan 1.5 telgen per individu 
gevonden. Er zijn dus sterke aanwijzingen dat deze soorten nog steeds de gevolgen dragen 
van een hakhoutbeheer. De overige soorten zijn nauwelijks meerstammig. Bij Gewone 
esdoorn, die zich sterk natuurlijk verjongt in Pruikenmakers, is meerstammigheid mogelijk 
vooral het gevolg van schade, vraat en een afwezigheid van een bosbouwkundig beheer voor 
deze soort, waarbij gevorkte individuen niet meer worden weggedund. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Beuk (82)
Haagbeuk (14)

Inlandse eiken (130)
Gewone esdoorn (122)

Tamme kastanje (38)
Gewone es (5)

Iep spp. (3)
Winterlinde (17)

Wilde lijsterbes (8)
Gewone vlier (4)

Wilde appel (5)
Zwarte els (3)
Hazelaar (217)

Ruwe berk (11)
Zachte berk (2)

Amerikaanse vogelkers (6)
Grove den (7)

Corsikaanse den (9)
Globaal (689)

 

Figuur 4.6  Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten van 
Pruikenmakers. Tussen haakjes het aantal telgen per ha (soorten met minder 
dan 2 telgen per ha, zijn niet weergegeven).  

Figure 4.6 Average number of shoots per individual for tree species in Pruikenmakers. 

 

4.5 Dood hout 
Het aantal dode bomen en hun volume, verdeeld over de liggende en staande fracties, 
worden weergegeven in tabel 4.3. De aandelen van de verschillende soorten over het dode 
stamtal en volume worden geïllustreerd in figuur 4.7. Het dode stamtal heeft enkel 
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betrekking op recent afgestorven bomen, die als een individu werden geïnventariseerd en 
niet als een fragment.  

  

Soort Species N 

aantal/ha 

G 

m2/ha 

Vl 

m3/ha 

Vs 

m2/ha 

Vtot 

m2/ha 

Beuk Fagus sylvatica 2.1 0.1 2.3 1.0 3.3 

Haagbeuk Carpinus betulus 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

Inlandse eiken Quercus robur 11.3 0.8 4.7 9.3 14.0 

Am. eik Quercus rubra 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 1.3 0.0 1.3 0.1 1.4 

Tamme kastanje Castanea sativa 1.8 0.0 0.0 0.1 0.1 

Gewone es Fraxinus excelsior 0.3 0.1 0.6 0.0 0.6 

Iep spp. Ulmus spp. 0.1 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 

Winterlinde Tilia cordata 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 1.3 0.0 0.2 0.0 0.3 

Gewone vlier Sambucus nigra 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Zwarte els Alnus glutinosa 1.3 <0.1 0.0 0.1 0.1 

Hazelaar Corylus avellana 1.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Ruwe berk Betula pendula 1.2 0.0 0.2 0.0 0.2 

Boskers Prunus avium 0.1 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 

Am. vogelkers Prunus serotina 0.1 <0.1 0.0 <0.1 <0.1 

Grove den Pinus sylvestris 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3 

Cors. den Pinus nigra 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3 

Douglasspar Pseudotsuga menziesii 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 

Onbekend Unknown 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 

Eindtotaal Total 24.3 1.2 10.7 11.1 21.9 

 

Tabel 4.3  Stamtal (N), grondvlak (G), liggende volume (Vl), staande volume (Vs) en 
toale volume (Vtot) van dode bomen in bosreservaat Pruikenmakers, 
berekend als gemiddelde van 66 cirkelplots.   

Table 4.3 Stem number (N), basal area (G), lying volume (Vl), standing volume (Vs) 
and total volume (Vtot) of dead trees in forest reserve Pruikenmakers as an 
average value of 66 circular plots. 
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Stamtal ( 24.3 per ha) Volume ( 21.9 m3 per ha) 

  

Inl. eiken Beuk Gewone esdoorn Naaldhout
Gewone es Amerikaanse eik Wilde lijsterbes Ruwe berk
Winterlinde Overige Onbekend

 

Figuur 4.7  Verdeling van het globale stamtal en volume van de dode bomen over de 
boomsoorten in Pruikenmakers.  

Figure 4.7 Overall number and volume of dead trees, subdivided for tree species, in 
forest reserve Pruikenmakers. 

 

Globaal werden 24 dode bomen per ha geteld (tabel 4.3), dit is een gemiddeld aantal. De 
verhouding van het dode stamtal tot het levende bedraagt slechts 1:21. 

De meeste dode bomen, bijna de helft (47%), zijn inlandse eiken. De overige dode 
individuen zijn afkomstig van een groot aantal soorten, met als meest talrijke Beuk (9%), 
Gewone esdoorn (5%), Wilde lijsterbes (5%) en Ruwe berk (5%). 

Het gemiddelde dood hout volume, gemeten in de cirkelplots, bedraagt bijna 22 m3 per ha. 
Het overwicht van inlandse eiken in het dode volume is nog groter dan in het dode stamtal 
en bedraagt 2/3 van het totaal. Beuk neemt 15% van het volume-aandeel voor zijn 
rekening, Gewone esdoorn 6%. De overige soorten hebben aandelen van minder dan 5% in 
het totale dode volume. Bij de eiken is de staande fractie de necromassa aanzienlijk groter 
dan de liggende (verhouding 2/3 tegenover 1/3), terwijl dit voor alle andere soorten niet het 
geval is. Als resultaat hiervan is globaal het totale dood hout volume vrij gelijk verdeeld over 
de staande en de liggende fracties. 

De globale diameterverdeling van dode individuen wordt geïllusteerd in figuur 4.8. De 
globale diameterverdeling verloopt dalend en gelijkt sterk op de diameterverdeling van de 
levende bomen: dood hout van kleine dimensies bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
Hazelaar, Gewone esdoorn en Beuk, maar ook Inlandse eiken en Tamme kastanje zijn talrijk 
in de kleinste diameterklassen. Ook dood hout van secundaire lichtboomsoorten (elzen en 
berken) met diameterwaarden tot 20 cm werd frequent aangetroffen. Deze kleine individuen 
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en fragmenten kunnen het gevolg zijn van een natuurlijke stamtalvermindering in 
verjongingsgroepen (natuurlijke, bvb. Gewone esdoorn, zowel als aangeplante, bvb. Tamme 
kastanje) en in de oudere bestanden (berken, Wilde lijsterbes). In het geval van Hazelaar 
kunnen  individuele telgen afsterven, terwijl de stoof als geheel verder doorgroeit. 

Het zware dode hout wordt in de eerste plaats geleverd door eiken, die in de regel staande 
sterven. Occasioneel werd ook een dode Beuk met diameter tussen 55 en 60 cm, en een 
Gewone es met diameter tussen 75 en 80 cm waargenomen. 
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Figuur 4.8  Globale diameterverdeling, met de aandelen van de soorten, van dode 
bomen in Pruikenmakers.  

Figuur 4.8 Overall DBH distribution, specified for each tree species, of of dead trees in 
Pruikenmakers. 

 

Figuur 4.9 geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van het stamtal en volume van dood 
hout in Pruikenmakers. Hoge aantallen van dood hout zijn vooral te vinden in de 
verjongingsgroepen ten westen van de Eleonoradreef.  Dit levert echter slechts een gering 
volume op, als gevolg van de kleine dimensies van de bomen. Cirkels met zwaar dood hout 
zijn verspreid over het bosreservaat te vinden, vooral in de door eiken gedomineerde lemige 
‘sikkel’ van Pruikenmakers. In het zandige deel is een zeer hoog dood houtvolume gemeten 
in cirkelplot 30.30, met hoofdzakelijk dode beuken (zie ook fiches). 
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Stamtal Volume 

  

 

Figuur 4.9  Ruimtelijke spreiding van het dode stamtal en volume in Pruikenmakers, 
verdeeld over de belangrijkste boomsoorten. De grootte van de diagrammen 
is representatief voor de grootte van het stamtal, respectievelijk volume dat 
in de steekproefcirkel werd gemeten.  

Figuur 4.9 Spatial variation of the stem number and volume of dead trees in 
Pruikenmakers, subdivided over the most important tree species. The size of 
the diagrammes is proportional to the stem number and volume values 
recorded in the plots. 

 

Figuur 4.10 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 
6 afbraakklassen. Het merendeel van het dode hout (ongeveer 60%) is weinig tot matig 
verteerd (afbraakklassen 2 en 3). De staande necromassa is hoofdzakelijk terug te vinden in 
klasse 2 (weinig verteerd), bij de liggende fractie is klasse 3 (matig verteerd) het sterkst 
vertegenwoordigd. Van sterk verteerd dood hout in klassen 4 en 5  werd minder dan 3 m3 
per ha waargenomen. 
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Figuur 4.10  Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in Pruikenmakers 
(m3/ha) over de 6 afbraakklassen en onbepaalde (x) fragmenten  

Figure 4.10 Subdivison of lying and standing dead wood volume in Pruikenmakers 
(m3/ha) over 6 decay stages and undetermined (x) fragments. 

 

4.6 Totale bovengrondse biomassa 
De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. Op basis van de kartering van het zwaar dood hout in het volledige 
bosreservaat (zie hoofdstuk 5), mag worden verondersteld dat de metingen in de cirkels een 
overschatting zijn: zwaar dood hout is immers nog altijd schaars in het bosreservaat en als 
gevolg daarvan niet zeer betrouwbaar geschat in de cirkelsplots. 

Op basis van de kartering in het gehele reservaat wordt het totale volume dood hout begroot 
op 17 m3 per ha en niet op 22 m3 per ha, zoals werd gemeten in de cirkels (zie hoofdstuk 5). 
Dit betekent dat de TBB globaal begroot wordt op 451 m3 per ha. De waarde in de kernvlakte 
ligt ongeveer 90 m3 per ha hoger en bedraagt 540 m3 per ha. Op basis van deze berekening, 
komt voor het globale reservaat slechts 3.8% voor rekening van het dode volume, terwijl in 
de kernvlakte een aandeel van 5.2% werd opgetekend (tabel 4.4). 

Vergeleken met de overige reeds gemonitorde bossen heeft de TBB in Pruikenmakers een 
gemiddelde waarde, die zich positioneert tussen de andere door eiken en beuken 
gedomineerde bossen van de leemstreek  en de zandleemstreek (figuur 4.11). In de 
kernvlakte van Pruikenmakers werd een relatief hoog levend volume en een gemiddelde 
necromassa gemeten. De eerder lage necromassa in Pruikenmakers (iets hoger evenwel dan 
Everzwijnbad) wijst er op dat het bos voor de aanwijzing in 1995 een intensief 
bosbouwkundig beheer heeft gekend, waarbij weinig ruimte was voor dood hout.  
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Reservaat Tijdstip # jaar Vl Vd TBB Vd/TBB 

Kersselaerspleyn 2000-2001 8 637 45 683 6.6% 

Kersselaerspleyn – K 2000-2001 17 794 139 933 14.9% 

Hannecartbos – T 2001 11 126 49 175 28.0% 

Walenbos – K 2001 15-20 335 105 440 23.9% 

Walenbos – mesotroof T 2001 15-20 321 41 362 11.3% 

Walenbos – oligotroof T 2001 15-20 200 43 243 17.7% 

Rodebos – K 2001-2002 12 422 8 430 1.9% 

Rodebos – T 2001-2002 12 398 28 426 6.6% 

Wijnendale* 2002-2003 19 384 44 429 10.3% 

Wijnendale - K 2002-2003 19 392 33 425 7.8% 

Everzwijnbad 2002-2003 8 461 10 471 2.1% 

Everzwijnbad – K 2002-2003 8 427 13 440 3.0% 

De Heirnisse 2003-2004 12 179 33 211 15.4% 

De Heirnisse – K 2003-2004 12 269 16 285 5.5% 

Coolhem - alnion K 2004-2005 +17 316 76 392 19.3% 

Coolhem - quercion K 2004-2005 +17 262 68 329 20.5% 

Jansheideberg 2004-2005 10 426 7 433 1.6% 

Jansheideberg - K 2004-2005 10 467 4 471 0.9% 

Bos Ter Rijst 2005-2006 12 498 30 529 5.7% 

Bos Ter Rijst - K 2005-2006 +/-25 628 63 690 9.1% 

Pruikenmakers 2005-2006 10 434 17 451 3.8% 

Pruikenmakers - K 2005-2006 10 512 28 540 5.2% 

 

Tabel 4.4  Levend volume (Vl), necromassa (Vd), 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 tijdstip van 
onderzoek en het aantal jaren met nulbeheer (startbeheer niet 
meergerekend).  

Table 4.4 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 time of inventory 
(tijdstip) and the number of years (# jaar) of non-intervention. 
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Figuur 4.11  TBB van de reeds gemonitorde bossen, met aanduiding van het levende en 
dode volume  

Figure 4.11 Total aboveground biomass of unmanaged forests reserves, with an 
indication of the living and dead volume 

 

4.7 Verjonging van bomen en struiken 
In de 64 steekproefcirkels buiten de kernvlakte, werd natuurlijke verjonging geteld van 
bomen en struiken met een DBH kleiner dan 5 cm. Bij de telling werd de verjonging 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 gegevens van de 64 
steekproefcirkels werden gecombineerd met de resultaten van de inventarisatie in de 
kernvlakte tot een gewogen gemiddelde, waarbij de gegevens van de kernvlakte het gewicht 
kregen van 2 steekproefcirkels. De resultaten van de inventarisaties worden per soort 
weergegeven in tabellen 4.5 en 4.6. 

Tabel 4.6 geeft de gemiddelde aantallen weer van de boom- en struiksoorten, terwijl tabel 
4.5 de frequentie weergeeft op een totaal van 48 proefvlakken buiten de kernvlakte. In tabel 
4.5 wordt eveneens vermeld of de soort/fractie eveneens in de kernvlakte werd 
waargenomen. Globaal werden per ha bijna 39000 zaailingen en verjonging geteld per ha. 
Dit is een hoge waarde en komt neer op 3.9 individuen per m2. Deze verjonging bestaat 
echter vooral (94%) uit kleine zaailingen met een hoogte van minder dan 30 cm, vooral van 
Gewone esdoorn (53%) en Inlandse eiken (25%). Ook verjonging van Haagbeuk (7%) en 
Beuk (6%) werden vrij veel waargenomen. 
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Hoogte (cm) Soort Species 

0-30 30-50 50-200 >200 

Am. Eik* Quercus rubra* 2 1 1 0 

Am. Vogelkers* Prunus serotina* 8 1 5 2 

Appel* Malus spp.* 1 1 0 0 

Beuk* Fagus sylvatica* 16 6 8 2 

Boskers* Prunus avium* 4 0 0 0 

Inlandse eiken* Quercus robur+petr.* 42 2 0 1 

Gewone es* Fraxinus excelsior* 5 0 0 1 

Es/Esdoorn* Fraxinus/Acer* 21 0 0 0 

Gewone esdoorn* Acer pseudoplatanus* 44 21 21 19 

Grauwe abeel* Populus canescens* 1 0 1 0 

Grove den Pinus sylvestris 1 0 1 0 

Haagbeuk* Carpinus betulus* 17 2 2 1 

Hazelaar* Corylus avellana* 11 4 12 25 

Hulst* Ilex aquilegium* 1 0 0 0 

Lijsterbes* Sorbus aucuparia* 5 4 3 5 

Ruwe berk Betula pendula 0 1 3 0 

Spaanse aak Acer campestre 1 0 0 0 

Sporkehout Frangula alnus 0 0 1 1 

Tamme kastanje* Castanea sativa* 2 0 0 0 

Vlier Sambucus nigra 0 1 2 3 

Winterlinde* Tilia cordata* 9 0 0 3 

Zwarte els* Alnus glutinosa* 0 0 0 1 

 

Tabel 4.5  Aantal plots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werd 
waargenomen, op een totaal van 64. soorten die ook in de kernvlakte 
werden waargenomen, worden gemarkeerd met *  

Table 4.5 Number of observations of regenerating trees and shrubs in forest reserve 
Pruikenmakers, on a total of 64 plots. Species which were observed in the 
core area, are marked with * 
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Hoogte (cm) Soort Species 

0-30 30-50 50-200 >200 

Totaal 

Am. eik Quercus rubra 20.9 38.1 2.8 0.0 61.8 

Am. vogelkers Prunus serotina 219.4 9.5 19.0 42.9 290.8 

Appel Malus spp. 9.6 9.5 0.0 0.0 19.2 

Beuk Fagus sylvatica 2117.4 201.9 24.7 5.4 2349.4 

Boskers Prunus avium 41.0 0.4 0.0 0.0 41.4 

Inlandse eiken Quercus robur+petr. 9669.2 25.2 0.1 4.8 9699.3 

Gewone es Fraxinus excelsior 159.3 0.4 0.4 2.4 162.4 

Es/Esdoorn Fraxinus/Acer 1479.6 0.0 0.0 0.0 1479.6 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 18992.5 923.0 313.6 168.1 20397.0 

Grauwe abeel Populus canescens 40.2 0.9 3.7 0.0 44.7 

Grove den Pinus sylvestris 9.5 0.0 104.8 0.0 114.3 

Haagbeuk Carpinus betulus 2782.5 47.7 8.4 3.0 2841.7 

Hazelaar Corylus avellana 173.7 68.5 40.4 143.9 426.6 

Hulst Ilex aquilegium 38.1 0.0 0.0 0.0 38.1 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 106.3 38.6 28.6 28.9 202.4 

Ruwe berk Betula pendula 0.0 9.5 45.3 0.0 54.8 

Spaanse aak Acer campestre 9.5 0.0 0.0 0.0 9.5 

Sporkehout Frangula alnus 0.0 0.0 2.4 2.4 4.8 

Tamme kastanje Castanea sativa 323.9 0.0 0.0 0.0 323.9 

Taxus Taxus baccata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vlier Sambucus nigra 0.4 9.7 7.2 9.5 26.7 

Winterlinde Tilia cordata 181.5 0.4 0.6 9.5 192.2 

Zwarte els Alnus glutinosa 4.6 0.1 0.3 2.4 7.5 

Onbekend Unknown 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 

Totaal  36379.2 1383.5 602.4 423.2 38788.1 

 

Tabel 4.6  Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in 
Pruikenmakers  

Table 4.6 Number of saplings (per ha) in the core area of forest reserve Pruikenmakers 
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Naast de enorme aantallen zaailingen met kleine dimensies werd ook vrij veel gevestigde 
verjonging (hoogte > 50 cm) waargenomen, met een dichtheid van iets meer dan 1000 per 
ha. De soorten die er best in slagen om door te groeien, zijn: Gewone esdoorn, Hazelaar, 
Grove den (op de kapvlakte), Amerikaanse vogelkers, Wilde lijsterbes, Ruwe berk 
(kapvlakte) en Beuk. Zaailingen van Inlandse eiken met een hoogte < 50 cm zijn massaal 
aanwezig, maar slagen er niet in door te groeien door lichtgebrek. 

 

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

    
Beuk 

< 30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

    
Inlandse eiken 

< 30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

    
 

Figuur 4.12  Aantallen zaailingen van boom- en struiksoorten in de cirkelplots van 
bosreservaat Pruikenmakers. De gegevens van de kernvlakte zijn niet 
weergegeven.  

Figure 4.12 Number of seedlings of trees and shrubs in circular plots in forest reserve 
Pruikenmakers. Results from two circular plots in the core area are not 
shown. 
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Hazelaar 
< 30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

    
Haagbeuk 

< 30 cm 30-50 cm 50-200 cm > 200 cm 

    

   

 

Figuur 4.12 (vervolg) Aantallen zaailingen van drie boom- of struiksoorten in de 
cirkelplots van bosreservaat Pruikenmakers. De gegevens van de kernvlakte 
(blauwe rechthoek) zijn niet weergegeven. 

Figure 4.12 (vervolg) Number of seedlings of Sambucus nigra, Quercus robur and 
Fraxinus excelsior in circular plots in forest reserve Pruikenmakers. Results 
from two circular plots in the core area (blue rectangle) are not shown. 

 

Figuur 4.12 toont enkele opvallende patronen in de ruimtelijke verspreiding van zaailingen 
en verjonging in het bosreservaat. Verjonging van Gewone esdoorn en Hazelaar werd 
uitsluitend gevonden in de ‘sikkel’ van door eiken gedomineerde bestanden op leem. Beuk 
slaagt er eveneens in om te verjongen op de zandige bodems in Pruikenmakers. Verjonging 
van Inlandse eiken, < 30 cm werd vrijwel overal in het bosreservaat gevonden, maar zoals 
eerder reeds vermeld slagen deze soorten er nauwelijks in om zich te handhaven. Verjonging 
van Haagbeuk is relatief taltijk in het noordwesten van het bosreservaat. Dit is de zone waar 
ook de hoogste densiteit aan monumentale bomen werd waargenomen.  

4.8 Vegetatie 
De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 64 proefvlakken van 16 m x 16 m op 
de rasterpunten buiten de kernvlakte, worden weergegeven in tabel 4.7. 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.  
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Soort Species # % 

Braam (Gewone) Rubus fruticosus aggl. 58 1.6 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 57 <1.0 

Bosanemoon* Anemone nemorosa* 50 47.8 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 50 2.5 

Wijfjesvaren* Athyrium filix-femina* 47 3.9 

Bosgierstgras* Milium effusum* 47 <1.0 

Gestreepte witbol Holcus lanatus 46 4.6 

Witte klaverzuring* Oxalis acetosella* 46 <1.0 

Lelietje-van-dalen* Convallaria majalis* 43 1.6 

Gele dovenetel* Lamium galeobdolon* 38 2.8 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 37 1.2 

Ruige veldbies* Luzula pilosa* 35 <1.0 

Gewone salomonszegel* Polygonatum multiflorum* 33 <1.0 

Ruwe smele Deschamspia cespitosa 29 <1.0 

Grote muur* Stellaria holostea* 21 2.1 

Klimop Hedera helix 18 <1.0 

Dalkruid* Maianthemum bifolium* 17 <1.0 

Adelaarsvaren* Pteridium aquilinum* 16 10.3 

Hennepnetel species Galeopsis tetrahit+bifida 15 <1.0 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 12 <1.0 

Eenbloemig parelgras* Melica uniflora* 11 <1.0 

IJle zegge Carex remota 11 <1.0 

Valse salie Teucrium scorodonia 11 <1.0 

Tabel 4.7  Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van 
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 64 proefvlakken op de rasterpunten 
buiten de kernvlakte, in dalende volgorde van frequentie. Oud-bosplanten in 
strikte zin volgens Cornelis et al. (2009) worden weergegeven met *  

Table 4.7 Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant 
species in the herbaceous layer of 64 sample plots located on grid points 
outside the core area. Species are listed in decreasing order of frequency. 
Ancient woodland species sensu stricto according to Cornelis et al (2009) are 
indicated with * 
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Pijpenstrootje Molinia caerulea 10 15.6 

Pitrus Juncus effusus 10 <1.0 

Hondsdraf Glechoma hederacea 9 1.9 

Muskuskruid Adoxa mosschatellina 9 1.6 

Beemdgras species Poa sp. 8 <1.0 

Pilzegge* Carex pilulifera* 8 <1.0 

Grote brandnetel Urtica dioica 7 4.0 

Groot heksenkruid Circaea lutetiana 7 1.6 

Boszegge* Carex sylvatica* 7 <1.0 

Bochtige smele Deschampsia flexuosa 6 13.2 

Kleine maagdenpalm* Vinca minor 6 11.2 

Framboos Rubus idaeus 6 <1.0 

Geel nagelkruid Geum urbanum 6 <1.0 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans 6 <1.0 

Bosereprijs Veronica montana 5 1.8 

Boswederik* Lysimachia nemorum* 5 <1.0 

Speenkruid Ranunculus ficaria 4 21.1 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 4 2.3 

Gevlekte aronskelk* Arum maculatum 3 1.5 

Bosveldkers Cardamine flexuosa 3 <1.0 

Drienerfmuur Moehringia trinervia 3 <1.0 

Dubbelloof Blechnum spicant 3 <1.0 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 3 <1.0 

Witte veldbies* Luzula luzuloïdes* 3 <1.0 

Tabel 4.7 (vervolg) Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van 
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 64 proefvlakken op de rasterpunten 
buiten de kernvlakte, in dalende volgorde van frequentie. Oud-bosplanten in 
strikte zin volgens Cornelis et al. (2009) worden weergegeven met * 

Table 4.7 (vervolg) Number of observations (#) and characteristic cover (%) of 
vascular plant species in the herbaceous layer of 64 sample plots located on 
grid points outside the core area. Species are listed in decreasing order of 
frequency. Ancient woodland species sensu stricto according to Cornelis et al 
(2009) are indicated with * 
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Zuring species Rumex sp. 3 <1.0 

Paarbladig goudveil Chrysoplenium oppositifolium 2 6.5 

Zegge species Carex sp. 2 <1.0 

Eenbes* Paris quadrifolia* 2 <1.0 

Slanke sleutelbloem Primula elatior 2 <1.0 

Struikhei Calluna vulgaris 1 4.0 

Bleke zegge Carex pallescens 1 <1.0 

Dauwbraam Rubus caesius 1 <1.0 

Gewoon robertskruid Geranium robertianum 1 <1.0 

Gewoon struisriet Calamagrostis epigeios 1 <1.0 

Gewoon wilgenroosje Epilobium angustifolium 1 <1.0 

Kleefkruid Galium aparine 1 <1.0 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 1 <1.0 

Plat beemdgras Poa compressa 1 <1.0 

Reuzenzwenkgras Festuca gigantea 1 <1.0 

Schaduwgras Poa nemoralis 1 <1.0 

Waterpeper Polygonum hydropiper 1 <1.0 

Soortenaantal / totale bedekking  14.3 70.3 

Bedekking moslaag   1.2 

Bedekking struiklaag   37.1 

Bedekking boomlaag   75.7 

Tabel 4.7 (vervolg) Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van 
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 64 proefvlakken op de rasterpunten 
buiten de kernvlakte, in dalende volgorde van frequentie. Oud-bosplanten in 
strikte zin volgens Cornelis et al. (2009) worden weergegeven met * 

Table 4.7 (vervolg) Number of observations (#) and characteristic cover (%) of 
vascular plant species in the herbaceous layer of 64 sample plots located on 
grid points outside the core area. Species are listed in decreasing order of 
frequency. Ancient woodland species sensu stricto according to Cornelis et al 
(2009) are indicated with * 

In totaal werden 61 soorten gevonden in de 64 geïnventariseerde proefvlakken. Met 
uitzondering van Mannetjesvaren werden alle soorten die in de kernvlakte voorkomen, 
eveneens in één van de proefvlakken op de rasterpunten waargenomen. Vele soorten uit 
tabel 4.7, 19 in totaal, hebben volgens Cornelis et al. (2009) een sterke binding met oud 
bos. Dit wijst op een goed ontwikkelde bosvegetatie die het gevolg is van een langdurige 
bebossing. Dit wordt in elk geval bevestigd door het historisch-ecologisch onderzoek dat 
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aantoonde dat het deel van het bosreservaat gelegen op lemige bodem, al eeuwenlang 
onafgebroken bebost is. Toch is het niet uitgesloten dat er in dit deel ontginningen zijn 
geweest in de Gallo-Romeinse periode. Mogelijk kunnen deze oude ontginningen, naar 
analogie met Bos Ter Rijst, de relatief rijke bodem van het bosreservaat mee verklaren. 

De soorten die met de hoogste frequenties werden waargenomen in de 64 proefvlakken op 
de rasterpunten en in de kernvlakte, zijn bramen, stekelvarens, Bosanemoon, Wijfjesvaren 
en Bosgierstgras. Deze soorten zijn kenmerkend voor het Essen-Eikenbos volgens Cornelis et 
al. (2007) en hebben een relatief brede ecologische amplitude. Het is opmerkelijk dat 
Lelietje-van-dalen eveneens zeer frequent werd waargenomen in het bosreservaat. 

 

Aantal soorten Totale bedekking (%) 

  

  

Figuur 4.13  Aantal soorten en totale bedekking van de kruidlaag in de cirkelplots van 
Pruikenmakers buiten de kernvlakte. De gegevens van de kernvlakte (blauwe 
rechthoek)  zijn niet weergegeven.  

Figure 4.13 Number and total cover of herbaceous species in circular plots of forest 
reserve Pruikenmakers, outside the core area. Results from the core area are 
not shown. The  grey rectangle indicates the core area. 

 

De grote soortendiversiteit in Pruikenmakers kan grotendeels verklaard worden door de 
variatie in standplaats. In Pruikenmakers zijn lokaal kalkrijke bodems aanwezig langsheen de 
ravijnvormige insnijdingen in het zuiden van het bosreservaat. Slanke sleutelbloem, Eenbes 
en Dauwbraam zijn kenmerkend voor deze kalkrijke leembodems. Op de vochtige bodems 
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aan de voet van deze insnijdingen werd ook Paarbladig goudveil waargenomen. Op de 
zandige kop iets meer naar het noorden werd een heel ander soortenspectrum 
waargenomen. De kapvlakte in deze zone situeert zich op een plaats waar net na WOII een 
heidevegetatie aanwezig was. De aanwezigheid van Struikheide in één van de proefvlakken 
is hiervan een getuige. In de reeds lang beboste delen op zand zijn Adelaarsvaren en 
Pilzegge gevonden, soorten die een optimum kennen in het Eiken-Beukenbos met 
Adelaarsvaren (Cornelis et al. 2007). 

Het grootste deel van de bosreservaat bestaat uit mesofiele, matig zure leemgronden met 
Bosanemoon, Wijfjesvaren en Bosgierstgras als meest frequente soorten. Deze vegetatie is 
ook aanwezig in de kernvlakte en werd getypeerd als een Essen-Eikenbos met Bosgierstgras 
en Witte klaverzuring volgens de meest recente indeling (Cornelis et al. 2009). Bosanemoon 
heeft hier nog steeds een belangrijk aandeel in de vegetatie, terwijl deze soort in grote delen 
van het Meerdaalwoud, inclusief het bosreservaat van Everzwijnbad, onder druk is komen te 
staan door verzuring (Baeten et al 2009). 

De meest soortenrijke proefvlakken van Pruikenmakers zijn te vinden op kalkrijke leem in 
het zuiden van het bosreservaat en in de gevarieerde bestanden met oude eiken in het 
noordwesten van het bosreservaat. In dit laatste deel van het bosreservaat werd tevens de 
hoogste totale bedekking van de vegetatie genoteerd. De proefvlakken met het minste 
aantal soorten vaatplanten situeren zich op de zandige kop (figuur 4.13). 

In bijlage 1 wordt een lijst van vaatplanten weergegeven, die in of in de onmiddellijke 
omgeving van het bosreservaat werden waargenomen. In totaal werden 232 taxa opgelijst, 
waarvan er 122 met zekerheid in het bosreservaat werden waargenomen. De 
inventarisatiegegevens van de monitoring en van de basisinventarisatie (Vanmechelen et al. 
1996) kunnen vergeleken worden met gegevens van Florabank. Pruikenmakers ligt 
grotendeels in twee kilometerhokken van hetzelfde uurhok (e5-44-11 en e5-44-13). 

Het zuidelijke kilometerhok (e5-44-13), omvat ook het open gebied ten zuiden van het 
Meerdaalwoud. Dit kilometerhok bevat hierdoor veel niet-bossoorten, die in het bosreservaat 
niet werden waargenomen in 1996 en in 2005. Omgekeerd ontbreken heel wat soorten van 
bossen en bosranden in Florabank:  Paarbladig goudveil, Boswederik, Boskorsteel, 
Speenkruid, Eenbloemig parelgras, Muskuskruid, gevlekte aronskelk, Kleine maagdenpalm, 
Bosveldkers, IJle zegge, Bleke zegge*, Tweestijlige meidoorn, Framboos*, Dauwbraam*, 
Hennepnetel* (*duidt soorten aan die enkel bij de monitoring werden waargenomen). Ook 
Pijpestrootje, Struikheide, Blauwe bosbes, Bochtige smele, Pilzegge*, Dubbelloof* en de 
naaldhoutsoorten ontbreken, wat er op kan wijzen dat gegevens uit het zandige deel van 
Pruikenmakers niet in Florabank aanwezig zijn. 

Bosplanten uit Florabank die niet tijdens de basisinventarisatie of de monitoring werden 
waargenomen, zijn: Ruig klokje, Bosaardbei en Bleeksporig bosviooltje. 

De verspreiding van een aantal soorten in de proefvlakken op de steekproefpunten wordt 
geïllustreerd in figuur 4.14. Bosanemoon komt met hoge bedekkingen voor in de lemige 
sikkel van Pruikenmakers. De verspreiding van Witte klaverzuring en Bosgierstgras vertoont 
een gelijkaardig patroon, maar deze soorten zijn minder aspectbepalend aanwezig. Grote 
muur en Eenbloemig parelgras zijn vooral op de leem ten oosten van de Eleonoradreef 
frequent aanwezig. 
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Bosanemoon Bosgierstgras Grote muur 

   
Lelietje-van-dalen Witte klaverzuring Dalkruid 

   

 

Figuur 4.14  Verspreiding van kruidsoorten in Pruikenmakers. De bedekking (%) in de 
proefvlakken bepaalt de grootte van de symbolen. De gegevens van de 
kernvlakte zijn niet weergegeven.  

Figure 4.14 Cover (%) of herbaceous species in forest reserve Pruikenmakers. Symbol 
size is related to species cover. Results from the core area are not shown. 

 

Lelietje-van-dalen en Dalkruid komen meer voor ten westen van deze dreef en kunnen ook 
op de zandigere bodems gevonden worden. Adelaarsvaren en Pijpestro hebben een voorkeur 
voor de zandige bodems in Pruikenmakers en de verspreiding van deze soorten vertoont een 
invers patroon met dat van Bosanemoon. Slanke sleutelbloem blijft beperkt tot de 
insnijdingen op kalkrijke leem in het zuiden van het bosreservaat en Kleine maagdenpalm 
komt verspreid, maar vaak in grote vlekken voor de leembodems van Pruikenmakers (zie 
ook facieskartering p. 125).  

 

 



 

 
www.inbo.be Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
115

 

Bosbramen Adelaarsvaren Pijpestro 

   
Eenbloemig parelgras Slanke sleutelbloem Kleine maagdenplam 

   

 

Figuur 4.14 (vervolg) Verspreiding van kruidsoorten in Pruikenmakers. De bedekking (%) 
in de proefvlakken bepaalt de grootte van de symbolen. De gegevens van de 
kernvlakte zijn niet weergegeven. 

Figure 4.14 (continued) Cover (%) of herbaceous species in forest reserve 
Pruikenmakers. Symbol size is related to species cover. Results from the core 
area are not shown. 

 

4.9 Fish-eye foto’s 
De gaten in het kronendak, afgeleid van fish-eye foto’s op de rasterpunten, worden 
gevisualiseerd door figuur 4.15. De fish-eye foto’s geven echter een zeer lokaal beeld van de 
overscherming (op het rasterpunt). De aan- of afwezigheid van struiken en verjonging in de 
onmiddellijke omgeving van het opnamepunt heeft een grote invloed op het resultaat, zodat 
de resultaten ervan omzichtig moeten worden geïnterpreteerd. 
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Op het merendeel van de rasterpunten is de variatie in overscherming eerder gering, maar 
twee punten op de kapvlakte springen uit de band, met een gemeten waarde voor visible sky 
tot 37,5%. Meetpunten onder naaldhout zijn relatief lichtrijk met waarden tussen 10,1 en 
15,3%. De locaties op leem zijn doorgaans donker, door de aanwezigheid van een dichte 
neven- of onderetage met Gewone esdoorn en Hazelaar. Het aandeel van gaten in het 
kronendak varieert hier tussen 4,7% en 10,1%. 

 

Figuur 4.15  Aandeel van openingen in het kronendak op de middelpunten van de 
steekproefcirkels, afgeleid van fish-eye opnamen, in bosreservaat 
Pruikenmakers. De kernvlakte is grijs omlijnd.  

Figure 4.15 Visible sky (%) at the grid points in forest reserve Pruikenmakers, 
determined by means of Fish-eye photographs (grey perimeter: core area). 
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5 Waarnemingen in het gehele bosreservaat 

5.1 Bijzondere elementen 

5.1.1 Monumentale bomen 
In totaal werden in bosreservaat Pruikenmakers 67 monumentale bomen gevonden met een 
DBH > 100 cm. Dit komt neer op 1.37 per ha. Daarvan zijn er 41 (61%) Inlandse eiken, 17 
(25%) Beuken, 8 (12 %) Grauwe abelen en één Amerikaanse eik. In de steekproefcirkels 
werden per ha 2.5 levende bomen gevonden met DBH > 100 cm, dit is bijna het dubbele van 
de waarde die bekomen werd door de volinventarsiatie. Ook de hoeveelheid zwaar dood hout 
werd op basis van de cirkelgegevens overschat (zie verder). Hoewel het gaat om een 
systematische steekproef, bevinden de steekproefcirkels zich blijkbaar toevallig meer in 
oude, structuurrijke delen van het bosreservaat. 

 

Aantal Soort Species 

totaal per ha 

Beuk Fagus sylvatica 17 0.35 

Zomereik Quercus robur 41 0.84 

Amerikaanse eik Quercus rubra 1 0.02 

Grauwe abeel Populus canescens 8 0.16 

Totaal  67 1.37 

 

Tabel 5.1  Aantal monumentale bomen in bosreservaat Pruikenmakers, met aanduiding 
van de soorten.  

Table 5.1 Number of tree species with DBH > 100 cm in forest reserve Pruikenmakers, 
based on a full inventory. 

 

In vergelijking met andere bosreservaten, situeert de densiteit van monumentale bomen in 
Pruikenmakers zich op het niveau van Kluisbos (1.5 per ha) en Everzwijnbad (1.3 per ha, 
eveneens in Meerdaalwoud). In Kolmont en in het Joseph Zwaenepoelreservaat zijn 
aanzienlijk hogere densiteiten gemeten (5 à 10 per ha). Structuurrijke, oude bossen met 
aanzienlijk minder monumentale bomen, zijn Wijnendalebos (0,8 per ha) en Bos Ter Rijst 
(0.7 per ha). De meeste andere bosreservaten die tot op heden werden geïnventariseerd, 
herbergen echter nauwelijks monumentale bomen (bij voorbeeld de Heirnisse, Walenbos, 
Rodebos, Hannecartbos, Jansheidebos, Liedekerkebos, Sevendonk, Muizenbos, Jongenbos en 
Hasselbos). 

In de meeste bosreservaten met veel monumentale bomen, zijn dit hoofdzakelijk Beuken, 
die aanzienlijk sneller groeien dan Inlandse eiken. In de bosreservaten van Meerdaalwoud 
zijn echter meer monumentale Eiken te vinden dan Beuken. 



 

 
118 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1
0
0
-1

0
5

1
0
5
-1

1
0

1
1
0
-1

1
5

1
1
5
-1

2
0

1
2
0
-1

2
5

1
2
5
-1

3
0

1
3
0
-1

3
5

1
3
5
-1

4
0

1
4
0
-1

4
5

1
4
5
-1

5
0

>
1
5
0

DBH (cm)

A
a

n
ta

l 
(p

e
r 

h
a

)

 

Zomereik Beuk Amerikaanse eik Grauwe abeel
 

 

Figuur 5.1  Verdeling van monumentale bomen over diameterklassen  

Figure 5.1 Diameter distribution of monumental trees 

 

De diameterverdeling van de monumentale bomen in Pruikenmakers wordt weergegeven 
door figuur 5.1. Het overwicht van Inlandse eiken situeert zich vooral in de diameterklassen 
tot 110 cm. Daarboven zijn ook Beuken sterk vertegenwoordigd, en de dikste boom van het 
bosreservaat is overigens een Beuk met DBH van 143 cm, die zich bevindt in het zandige 
deel van het bosreservaat. 

De hoogste densiteit aan monumentale bomen werd gemeten in het noordwesten van het 
bosreservaat, terwijl in de omgeving van de kernvlakte relatief weinig bomen te vinden zijn 
met een DBH van meer dan 100 cm. Monumentale Beuken zijn vooral te vinden in het 
zandige zuidwesten van het bosreservaat (figuur 5.2). 
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Figuur 5.2  Monumentale levende bomen in bosreservaat Pruikenmakers  

Figure 5.2 Large living trees with DBH > 100 cm (in forest reserve Pruikenmakers) 

 

Inl. eiken
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5.1.2 Zwaar dood hout  

5.1.2.1 Inventarisatie  

De gegevens zijn gebaseerd op een inventarisatie in het volledige bosreservaat. Het zware 
dode hout dat zich tussen de cirkelplots bevond, werd in eerste instantie tijdens dezelfde 
meetcampagne geïnventariseerd als de cirkelplots (in 2005). Ter controle werd echter nog 
een aparte doortocht voorzien in het najaar van 2007, waarbij bijkomend nog 19 zware dode 
bomen werden gekarteerd. 

In totaal werden bij deze inventarisatie 82 zware dood hout fragmenten en dode individuen 
gekarteerd, met een diameter van tenminste 40 cm (tabel 5.2). Een ruime meerderheid 
daarvan (72%) zijn inlandse eiken. Zwaar dood hout van andere soorten (Gewone esdoorn, 
Gewone es, Beuk, naaldhout) komt slechts sporadisch voor. Deze resultaten zijn in 
overeenstemming met de diameterverdeling van levende bomen met DBH > 40 cm (zie 
figuur 4.3 p. 107). Er werden ongeveer evenveel staande als liggende dode bomen en 
fragmenten gevonden.  

Figuur 5.3 geeft de posities weer van het zware staande en liggende dode hout in 
bosreservaat Pruikenmakers, met een aanduiding van de soorten. Zwaar dood hout komt 
verspreid over het gehele oude gedeelte van het bosreservaat voor, maar is schaars op de 
zandige kop van het bosreservaat en in het noordoosten van het reservaat. 

 

Soort Species Staand Liggend totaal 

Inl. eiken Quercus robur+petraea 34 25 59 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 2 4 6 

Gewone es Fraxinus excelsior 1 4 5 

Beuk Fagus sylvatica 0 4 4 

Corsikaanse den Pinus nigra 0 3 3 

Am. Eiken Quercus rubra 1 1 2 

Winterlinde Tilia cordata 1 0 1 

Gr. abeel/Ratelpopulier Populus can./trem. 0 1 1 

Douglasspar Pseudotsuga menziesii 0 1 1 

Totaal Total 39 43 82 

 

Tabel 5.2  Aantal fragmenten en intacte dode bomen met diameter > 40 cm in 
bosreservaat Pruikenmakers.  

Table 5.2 Number of dead trees and tree fragments with diameter > 40 cm in forest 
reserve Pruikenmakers, based on a full inventory. 

 



 

 
www.inbo.be Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
121

 

5.1.2.2 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 66 cirkels met een 
straal van 18 m. Voor de berekening op basis van de volinventarisatie buiten de 
steekproefcirkels, werd gebruik gemaakt van dezelfde methoden, tarieven en hoogtecurves 
als voor de steekproefcirkels. 

De dood hout volumes die bekomen werden op beide wijzen, worden weergegeven in tabel 
5.3. De cirkelplots zijn een systematische steekproef waarop een standaardfout (SE) 
berekend kan worden. Het gemiddelde van de schatting +/- 1.96*SE geeft het bereik weer 
waarbinnen zich met een waarschijnlijkheid van 90% de werkelijke waarde van het dood 
hout volume bevindt. Uit tabel 5.2 blijkt dat volgens de steekproefcirkels dit interval 
ongeveer +/- 7 m3/ha bedraagt voor de fractie met diameter van 40 cm en meer, een vrij 
hoge waarde op het geschatte totaal van 13.2 m3/ha. Het volume dat bekomen werd via de 
volinventarisatie, bedraagt 8.4 m3/ha. Deze waarde is wat lager dan de gemiddelde waarde 
in de steekproefcirkels, maar valt wel binnen het betrouwbaarheidsinterval. De afwijking 
tussen beide methodes situeert zich vooral bij de staande fracties: in de cirkels werd een 
waarde gemeten die het dubbele bedraagt van de waarde die met de volinventaris werd 
bepaald.  

De vergelijking van beide methoden geeft dus aan dat bij een relatief laag totaal dood hout 
volume, als gevolg van een gering aantal zware dode bomen en fragmenten, de 
betrouwbaarheid van de steekproefcirkels voor het schatten van het werkelijke volume, 
relatief laag is. Een volinventarisatie is bijgevolg een meer aangewezen methode is om het 
totale volume van zwaar dood hout te bepalen. Voor frequent voorkomend dood hout met 
kleinere dimensies levert de steekproef meer betrouwbare resultaten. Voor een goede 
inschatting van totale hoeveelheid dood hout wordt daarom best een combinatie van beide 
methodes gebruikt: de gegevens van de steekproefcirkels voor dood hout met diameter < 40 
cm, gesommeerd met de gegevens van de volinventarisatie voor het zware dood hout. De 
totale dood hout voorraad in Pruikemakers, wordt aldus geschat op 17.2 m3/ha. Deze 
waarde werd gebruikt bij de vergelijking van de TBB waarden met andere bosreservaten (zie 
tabel 4.4 p 103).  

 

Fractie Staand Liggend Totaal 

< 40 cm (Cirkels) 3.1 (+/-0.5) 5.7 (+/-2.2) 8.8 (+/-2.4) 

> 40 cm (Cirkels) 8.1 (+/-3.0) 5.2 (+/-1.8) 13.2 (+/-3.5) 

> 40 cm (BE) 4.5 3.9 8.4 

 

Tabel 5.3  Dood hout volumes (m3 per ha) in Pruikenmakers van bomen en fragmenten 
met een diameter < 40 cm en > 40 cm, verdeeld over de liggende en 
staande fracties. De gegevens van een gebiedsdekkende inventarisatie, 
worden vergeleken met de resultaten van de steekproefcirkels.   

Table 5.3 Dead wood volume (m3 per ha) in forest reserve Pruikenmakers, subdivided 
for fractions with diameter < 40 cm and diameter > 40 cm, and standing and 
lying fractions. The results of a full inventory (D > 40 cm) are compared with 
the inventory in the circular plots. Standard error of mean between brackets. 
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Figuur 5.3  Zwaar dood hout in bosreservaat Pruikenmakers, met een aanduiding van de 
afbraakfase van de liggende fragmenten. Boomsoortencode: zie p 167  

Figure 5.3 Coarse dead wood with diameter  > 40 cm in forest reserve Pruikenmakers, 
with an indication of the decay stage of the lying fragments. Tree species 
code is explained on p 167. 
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5.1.3 Overige bijzondere elementen 
 

In Pruikenmakers is een opvallende topografie aanwezig, die vermoedelijk ten dele het 
gevolg is van antropogene invloeden (zie hoofdstuk 1). Gekende archeologische sites of 
andere antropogene structuren (bv. ijskelder zoals in Ter Rijst) zijn in het bosreservaat 
echter niet aanwezig. Pruikenmakers is rijk aan plantensoorten in de kruidlaag, maar echte 
bijzonderheden zoals in Ter Rijst (Schedegeelster, Lenteklokje) ontbreken. Het meest 
opmerkelijke is het talrijke voorkomen van zeldzame autochtone houtige soorten, zoals 
Winterlinde en Wilde appel (Maes en Rövekamp 1998; Opstaele 2001). Winterlinde werd 
verspreid over het bosreservaat vrij talrijk aangetroffen, met een globaal stamtal dat werd 
geschat op 11 per ha, en werd daarom niet afzonderlijk gekarteerd. 

Wilde appel is zeldzamer en komt vrijwel uitsluitend voor in en langsheen de vallei die van 
zuidwest naar noordoost doorheen het reservaat loopt, en in een vertakking daarvan naar 
het zuiden. Dit is ook de zone met de meeste monumentale bomen en heeft dus 
waarschijnlijk de oudste bosstructuur. In totaal werden in het kader van de monitoring in 
2005 en 2007, 28 appelaars gepositioneerd (figuur 5.4). Daarvan droegen er 15 een label, 
dit zijn bomen die in 1998 en 2000 werden geïnventariseerd (Vandermijnsbrugge pers. 
med.; zie figuur 5.4).  

In de reliëfrijke zuidwestelijke hoek van Pruikenmakers werd in de zomer van 2007 door het 
bosreservatenteam een dassenburcht gevonden met sporen van recente activiteit. In 
september werd nog een tweede burcht gevonden in dezelfde omgeving, mogelijk nog 
recenter gegraven. Kort daarvoor, in het voorjaar van 2007, werd een oud mannelijk dier 
overreden op de Naamsesteenweg, net ten zuiden van het bosreservaat. Het is zeer 
waarschijnlijk dat deze das de burchten in het bosreservaat gegraven heeft. Sindsdien is 
geen activiteit meer waargenomen van dassen in de omgeving van het bosreservaat. 
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Figuur 5.4 Voorkomen van Wilde appel in Pruikenmakers.  

Figure 5.4 Malus sylvestris trees in Pruikenmakers; trees with labels were used in a 
research on autochtoneous apples. 

 

 

5.2 Facieskartering 
De facieskaart (vegetatiekaart) van het integrale reservaat wordt weergegeven door figuur 
5.5. Met behulp van Fieldmap was het mogelijk een bijzonder gedetailleerde en nauwkeurig 
gelokaliseerde vegetatie-eenheden te karteren. De  facieskaart weerspiegelt voor een groot 
deel de natuurlijke topografie, de lichtverhoudingen (bepaald door de structuur en 
samenstelling van de bestanden) en het voormalige landgebruik in het bosreservaat. 

  



 

 
www.inbo.be Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
125

 

 

 

Figuur 5.5  Kartering van de vegetatiefacies van het bosreservaat Pruikenmakers  

Figure 5.5 Mapping of vegetation facies in forest reserve Pruikenmakers 
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Het grootste deel van het bosreservaat, de ‘sikkelvorm’ op leembodem, werd gekarteerd als 
een vegetatie met Bosanemoon, Grote muur, Gele dovenetel en Wijfjesvaren als dominante 
of kenmerkende soorten. Deze vegetatie werd getypeerd als een Essen-Eikenbos met 
Bosgierstgras en Witte klaverzuring volgens Cornelis et al. (2009). In de vallei doorheen het 
bosreservaat werd een wat rijker type gevonden met Smalle stekelvaren als kenmerkende 
soort. 

Centraal op de zandige hoogte bevindt zich een kapvlakte met Pijpestrootje en opslag van 
bomen en struiken. Dit deel van het reservaat werd op de vegetatiekaart van de jaren 1950 
gekarteerd als heide (ontstaan na oorlogskappingen). Op oudere kaarten staat dit deel van 
het bosreservaat steeds als naaldhout weergegeven. 

Rond de kapvlakte en in het noordwesten situeren zich zones met Adelaarsvaren als 
kenmerkende soort. Deze vegetatie kan omschreven worden als een Eiken-Beukenbos met 
Adelaarsvaren volgens Cornelis et al. (2009). In het zuiden van het bosreservaat is er een 
lichtrijke zone waar Adelaarsvaren dominant is. Lokaal spelen ook Brede stekelvaren en 
bramen een belangrijke rol op de zandige bodems in het bosreservaat. 

Aan de diepe insnijding in het zuiden dagzoomt kalkrijke leem, met als indicatoren Slanke 
sleutelbloem, Gevlekte aronskelk en Eenbes. Dit vegetatietype vertoont het meeste 
verwantschap met het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk volgens Cornelis et al. 
(2009). 

In het noordwesten van Pruikenmakers situeert zich een vrij grote zone waar Kleine 
maagdenpalm dominant is. Langsheen de Eleonoradreef is ook een kleinere facies van deze 
soort gevonden. Vaak treedt deze soort op de voorgrond op wat rijkere leembodem, bij 
voorbeeld als gevolg van vergraving of aan de rand van bos met landbouwgebied. Volgens 
Vanwalleghem et al. (2004) is er een grote kans dat de zone met Kleine maagdenpalm in het 
noordwesten een landbouwgebruik gekend heeft in een ver verleden (zie figuur 1.8 p. 30).  

In de vallei doorheen het bosreservaat, loopt een gracht die vroeger een vijver voedde aan 
westrand van het bosreservaat tegen de Naamsesteenweg. Deze vijver was verdroogd en 
beplant met Douglasspar, maar werd zou na aanwijzing tot bosreservaat opnieuw vernat 
worden. Bij het startbeheer werd de Douglasspar gekapt en achtergelaten. Een klein deel 
van de vroegere vijver is nog steeds zeer nat, maar het grootste deel van vroegere vijver 
bestaat nu uit ruigte met opslag van berken. 
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Bijlage 1: Compilatielijst vaatplanten 

Lijst van vaatplanten, met vermelding van de bron: gegevens uit Florabank over de 
kilometerhokken die Pruikenmakers bevatten (E5-44-11 en E5-44-13), vaatplanten uit de 
basisinventarisatie in 1996 (BI; Vanmechelen et al. 1997) en uit de inventarisaties in het 
kader van de monitoring in 2005 (BM). Veruit de meeste waarnemingen in Florabank van 
hok E5-44-13 vermelden als toponiem ‘Valduc, Mollendaalbos’. *Opmerking bij Geel 
nagelkruid:  Vanmechelen et al. (1996) vermelden Knikkend nagelkruid, maar vermoedelijk 
gaat het veel algemenere Geel nagelkruid, dat bij de monitoring werd waargenomen en niet 
door Vanmechelen et al. (1996) vermeld wordt.  
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Acer platanoides L. Noorse esdoorn  X   
Acer pseudoplatanus L. Gewone esdoorn X X X X 
Achillea millefolium L. Duizendblad  X   
Adoxa moschatellina L. Muskuskruid  X X X 
Aegopodium podagraria L. Zevenblad X X X  
Aesculus hippocastanum L. Witte paardenkastanje  X   
Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras X    
Ajuga reptans L. Kruipend zenegroen X  X X 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Look-zonder-look X X X X 
Allium vineale L. Kraailook  X   
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Zwarte els X  X X 
Alnus incana (L.) Moench Witte els X   X 
Alopecurus myosuroides Huds. Duist  X   
Alopecurus pratensis L. Grote vossenstaart  X   
Anemone nemorosa L. Bosanemoon X  X X 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Fluitenkruid X X X  
Aphanes arvensis L. Grote leeuwenklauw  X   
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Zandraket  X   
Arctium sp.  Klit   X  
Arum maculatum L. Gevlekte aronskelk   X X 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. 
Presl Glanshaver X X   
Artemisia vulgaris L. Bijvoet X X   
Arum maculatum L. Gevlekte aronskelk  X   
Athyrium filix-femina (L.) Roth Wijfjesvaren X X X X 
Barbarea vulgaris R. Brown Gewoon barbarakruid  X   
Bellis perennis L. Madeliefje  X   
Betula pendula Roth Ruwe berk X X X X 
Betula pubescens Ehrh. Zachte berk X  X X 
Blechnum spicant (L.) Roth. Dubbelloof    X 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Boskortsteel   X  
Bromus hordeaceus groep      
Bromus sterilis L. IJle dravik X X   
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Gewoon struisriet    X 
Calluna vulgaris (L.) Hill Struikheide   X X 
Campanula trachelium L. Ruig klokje X    
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Herderstasje X X   
Cardamine flexuosa With Bosveldkers   X X 
Cardamine hirsuta L. Kleine veldkers  X   
Cardamine pratensis L. Pinksterbloem X  X  
Carex pallescens L. Bleke zegge    X 
Carex pilulifera L. Pilzegge    X 
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Carex remota Jusl. ex L. IJle zegge   X X 
Carex sp.  Zegge   X  
Carex sylvatica Huds. Boszegge X X X X 
Carpinus betulus L. Haagbeuk X  X X 
Castanea sativa Mill. Tamme kastanje   X X 
Centaurea L. subgenus Jacea Knoopkruid s.l.  X   
Cerastium fontanum Baumg. Gewone hoornbloem   X  
Cerastium glomeratum Thuill. Kluwenhoornbloem  X X  
Chaerophyllum temulum L. Dolle kervel X X   
Chelidonium majus L. Stinkende gouwe  X   
Chrysosplenium oppositifolium L. Paarbladig goudveil   X X 
Circaea lutetiana L. Groot heksenkruid X X X X 
Cirsium arvense (L.) Scop. Akkerdistel X X   
Cirsium oleraceum (L.) Scop. Moesdistel  X   
Cirsium palustre (L.) Scop. Kale jonker X    
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Speerdistel X X   
Conium maculatum L. Gevlekte scheerling  X   
Convallaria majalis L. Lelietje-van-dalen X X X X 
Corylus avellana L. Hazelaar X X X X 
Crataegus sp. Meidoorn X    
Crataegus monogyna Jacq. Eenstijlige meidoorn X X   
Crataegus laevigata subsp. laevigata Tweestijlige meidoorn   X  
Crepis capillaris (L.) Wallr. Klein streepzaad X    
Cytisus scoparius (L.) Link Brem  X   
Dactylis glomerata L. Kropaar X X   
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Ruwe smele X  X X 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Bochtige smele   X X 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Smalle stekelvaren X X X X 
Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray Brede stekelvaren X X X X 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Mannetjesvaren X X X X 
Elymus repens (L.) Gould Kweek X X   
Epilobium angustifolium L. Wilgenroosje  X X X 
Epilobium montanum L. Bergbasterdwederik X    
Equisetum arvense L. Heermoes  X   
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. cicutarium Gewone reigersbek s.s.  X   
Fagus sylvatica L. Beuk X X X X 
Fagus sylvatica L. cv. Atropunicea Rode beuk   X  
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve Zwaluwtong  X   
Festuca gigantea (L.) Vill. Reuzenzwenkgras X   X 
Festuca rubra L. s.l. Rood zwenkgras   X  
Fragaria vesca L. Bosaardbei  X   
Frangula alnus Mill. Sporkehout X  X X 
Fraxinus excelsior L. Es X X X X 
Fumaria officinalis L. Gewone duivenkervel  X   
Galeopsis tetrahit L. + bifida Boenningh.  Hennepnetel spec.    X 
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. Harig knopkruid X    
Galium aparine L. Kleefkruid X X X X 
Geum urbanum L.  Gewoon nagelkruid   X  
Geranium dissectum L. Slipbladige ooievaarsbek  X   
Geranium molle L. Zachte ooievaarsbek X    
Geranium pyrenaicum Burm. f. Bermooievaarsbek  X   
Geranium robertianum L. Robertskruid X   X 
Geum urbanum L. Geel nagelkruid X X  X 
Glechoma hederacea L. Hondsdraf X X X X 
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Hedera helix L. Klimop X X  X 
Heracleum sphondylium L. Gewone berenklauw X X X  
Hieracium umbellatum L. Schermhavikskruid  X   
Holcus lanatus L. Gestreepte witbol   X X 
Hypericum perforatum L. Sint-janskruid  X X  
Hypochaeris radicata L. Gewoon biggenkruid  X   
Ilex aquifolium L. Hulst X X X  
Juncus bufonius L. Greppelrus X    
Juncus effusus L. Pitrus X X X  
Juncus tenuis Willd. Tengere rus X    
Knautia arvensis (L.) Coulter Beemdkroon  X   
Lactuca serriola L. Kompassla  X   
Lamium album L. Witte dovenetel  X   
Lamium amplexicaule L. Hoenderbeet  X   
Lamium galeobdolon (L.) L. Gele dovenetel X  X  
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum 
(Pers.) Hayek Grote gele dovenetel X X   
Lamium purpureum L. Paarse dovenetel  X   
Lapsana communis L. Akkerkool X X   
Leontodon autumnalis L. Vertakte leeuwentand  X   
Leucanthemum vulgare Lam. Margriet  X   
Linaria vulgaris Mill. Vlasbekje  X   
Lolium perenne L. Engels raaigras X    
Lonicera periclymenum L. Wilde kamperfoelie X X X X 
Luzula campestris (L.) DC. Gewone veldbies  X   
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott Witte veldbies X   X 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Veelbloemige veldbies  X X  
Luzula pilosa (L.) Willd. Ruige veldbies X X X X 
Lysimachia nemorum L. Boswederik   X X 
Lysimachia nummularia L. Penningkruid X    
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Dalkruid X X X X 
Malus sylvestris (L.) Mill. Wilde appel en eetappel X  X  
Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris Wilde appel X   X 
Malva sylvestris L. Groot kaasjeskruid  X   
Matricaria recutita L. Echte kamille X X   
Medicago lupulina L. Hopklaver X    
Melica uniflora Retz. Eenbloemig parelgras  X X X 
Milium effusum L. Bosgierstgras X X X X 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Drienerfmuur X  X X 
Molinia coerulea (L.) Moench Pijpestrootje   X X 
Myosoton aquaticum (L.) Moench Watermuur   X  
Ornithogalum umbellatum L. subsp. umbellatum Gewone vogelmelk (subsp. umbellatum)  X   
Oxalis acetosella L. Witte klaverzuring X X X X 
Papaver rhoeas L. Grote klaproos  X   
Paris quadrifolia L. Eenbes  X X X 
Phacelia tanacetifolia Benth. Phacelia  X   
Pimpinella saxifraga L. Kleine bevernel  X   
Pinus nigra subsp. laricio (Poiret) Maire Corsicaanse den   X X 
Pinus sylvestris L. Grove den   X X 
Plantago lanceolata L. Smalle weegbree X X   
Plantago major L. subsp. major Grote weegbree s.s. X X X  
Poa annua L. Straatgras X X X  
Poa compressa L. Plat beemdgras    X 
Poa nemoralis L. Schaduwgras X X  X 

 



 

 
130 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

Species Soort 

E
5

-4
4

-1
1

 

E
5

-4
4

-1
3

 

B
I 

B
M

 

Poa pratensis L. Veldbeemdgras  X   
Poa trivialis L. Ruw beemdgras X  X  
Polygonatum multiflorum (L.) All. Gewone salomonszegel X X X X 
Polygonum amphibium L. Veenwortel  X   
Polygonum aviculare L. Varkensgras X    
Polygonum hydropiper L. Waterpeper X  X X 
Polygonum persicaria L. Perzikkruid X    
Polypodium vulgare L. Gewone eikvaren  X   
Populus canescens (Ait.) Smith Grauwe abeel X  X X 
Potentilla anserina L. Zilverschoon X X   
Primula elatior (L.) Hill Slanke sleutelbloem  X X X 
Prunella vulgaris L. Gewone brunel X    
Prunus avium (L.) L. Zoete kers  X X X 
Prunus serotina Ehrh. Amerikaanse vogelkers X X X X 
Prunus spinosa L. Sleedoorn X X   
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Douglasspar   X X 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Adelaarsvaren X X X X 
Pulmonaria officinalis L. Gevlekt longkruid X  X  
Quercus palustris Muenchh. Moeraseik   X  
Quercus petraea Lieblein Wintereik X  X X 
Quercus robur L. Zomereik X X X X 
Quercus rubra L. Amerikaanse eik X X X X 
Quercus x rosacea Bechst.  X    
Ranunculus bulbosus L. Knolboterbloem  X   
Ranunculus ficaria L. Speenkruid   X X 
Ranunculus ficaria L. subsp. Bulbilifer Lambinon Gewoon speenkruid  X   
Ranunculus repens L. Kruipende boterbloem X X X  
Ribes nigrum L. Zwarte bes  X   
Ribes uva-crispa L. Kruisbes  X   
Rosa canina L. S.l. Hondsroos s.l. X X   
Rubus Braam (G) X X X  
Rubus caesius L. Dauwbraam    X 
Rubus fruticosus groep Gewone braam groep X   X 
Rubus idaeus L. Framboos    X 
Rubus L. sectie Rubus subsectie Rubus  X    
Rumex acetosa L. Veldzuring  X X  
Rumex acetosella L. Schapenzuring  X   
Rumex crispus L. Krulzuring  X   
Rumex obtusifolius L. Ridderzuring X X X  
Rumex sanguineus L. Bloedzuring X  X  
Salix caprea L. Boswilg X  X  
Salix cinerea L. Grauwe wilg X    
Sambucus nigra L. Gewone vlier X X X X 
Saxifraga granulata L. Knolsteenbreek  X   
Scrophularia nodosa L. Knopig helmkruid X X X X 
Sedum telephium L. subsp. Telephium Gewone hemelsleutel  X   
Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. Et Scherb.) 
Willd. Schaduwkruiskruid  X   
Senecio vulgaris L. Klein kruiskruid  X   
Silene dioica (L.) Clairv. Dagkoekoeksbloem  X   
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Gewone raket X X   
Sonchus arvensis L. Akkermelkdistel  X   
Sonchus asper (L.) Hill Gekroesde melkdistel X    
Sonchus oleraceus L. Gewone melkdistel X    
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Sorbus aucuparia L. Wilde lijsterbes X X X X 
Stachys officinalis (L.) Trev. Betonie  X   
Stachys sylvatica L. Bosandoorn X  X  
Stellaria holostea L. Grote muur X X X X 
Stellaria media (L.) Vill. ssp. major (Koch) Arcang Heggevogelmuur   X  
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Vogelmuur X X X  
Stellaria media (L.) Vill. subsp. neglecta (Weihe) 
Gremli Heggenvogelmuur  X   
Tanacetum vulgare L. Boerenwormkruid X X   
Taraxacum Paardebloem (G)  X X  
Taxus baccata L. Taxus  X X X 
Teucrium scorodonia L. Valse salie X X X X 
Tilia cordata Mill. Winterlinde X  X X 
Trifolium dubium Sibth. Kleine klaver X X X  
Trifolium pratense L. Rode klaver  X   
Trifolium repens L. Witte klaver X X   
Tussilago farfara L. Klein hoefblad  X   
Ulmus minor Mill. Gladde iep  X  X 
Urtica dioica L. Grote brandnetel X X X X 
Vaccinium myrtilus L. Blauwe bosbes   X X 
Valeriana repens Host Echte valeriaan X    
Veronica chamaedrys L. Gewone ereprijs  X   
Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia Akker-klimopereprijs  X   
Veronica montana L. Bosereprijs X X X X 
Veronica persica Poiret Grote ereprijs  X   
Veronica serpyllifolia L. Tijmereprijs  X X  
Vicia cracca L. Vogelwikke X X   

Vicia sativa L. 
Voederwikke, vergeten wikke en smalle 
wikke  X   

Vicia sepium L. Heggenwikke X X X  
Vinca minor L. Kleine maagdenpalm  X X X 
Viola arvensis Murray Akkerviooltje  X   
Viola riviniana groep Donkersporig + Bleeksporig bosviooltje  X   
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Bijlage 2: Georiënteerde foto’s 

 
Pruikenmakers cirkelplot 05.30; 320° N 

 
Pruikenmakers cirkelplot 05.45; 220° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 05.55; 10° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 05.65; 60° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 10.20; 23° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 10.20; 122° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 10.40; 60° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 10.50; 70° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 10.60; 104° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 10.70; 350° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 15.05; 300° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 15.15; 20° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 15.45; 250° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 15.55; 230° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 15.65; 140° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 20.10; 8° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 20.20; 346° N (fenopaal onvindbaar) 

 

Pruikenmakers cirkelplot 20.30; 120° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 20.50; 110° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 20.60; 130° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 20.70; 200° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 25.05; 64° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 25.15; 290° N (fenopaal onvindbaar) 

 

Pruikenmakers cirkelplot 25.25; 274° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 25.35; 316° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 25.45; 210° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 25.65; 230° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 25.75; 350° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 30.10; 12° N (fenopaal onvindbaar) 

 

Pruikenmakers cirkelplot 30.20; 256° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 30.30; 210° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 30.40; 30° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 30.50; 220° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 30.60; 160° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 30.70; 80° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 35.15; 100° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 35.25; 50° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 35.35; 290° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 35.45; 100° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 35.55; 20° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 35.65; 330° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 35.75; 240° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 40.20; 70° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 45.25; 360° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 45.35; 300° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 45.45; 217° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 45.65; 350° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 45.75; 310° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 50.30; 360° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 50.40; 330° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 50.50; 320° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 50.60; 80° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 50.70; 60° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 50.80; 220° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 55.35; 150° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 55.45; 60° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 55.65; 100° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 60.40; 330° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 60.50; 270° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 60.60; 145° N 



 

 
www.inbo.be Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
163

 

 

Pruikenmakers cirkelplot 60.70; 120° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 65.45; 306° N 
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Pruikenmakers cirkelplot 65.55; 280° N 

 

Pruikenmakers cirkelplot 65.65; 40° N 
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Pruikenmakers Kernvlakte 20.35; 82° N 

 

Pruikenmakers Kernvlakte 70.35; 352° N 
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Bijlage 3: Fiches steekproefcirkels 

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

Legende boomsoort 

 

Legende afbraakstadium 
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CIRKEL 05.45         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 225,97 26,75 404,69
Hazelaar 196,49 1,87 2,46
Douglas 78,60 1,89 27,33
Eindtotaal 501,06 30,51 434,48

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  4,96 
Douglas  11,53 
Eindtotaal  16,50 

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Ajuga reptans (0,5), Anemone nemorosa (12,5), 
Carex remota (0,5), Convallaria majalis (12,5), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeopsis species (0,5), 
Glechoma hederacea (0,5), Hedera helix (0,5), Holcus lanatus (12,5), Juncus 
effusus (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Lysimachia 
nemorum (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium effusum (0,5), Moehringia 
trinervia (0,5), Oxalis acetosella (2), Poa species (0,5), Polygonum hydropiper 
(0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Quercus 
rubra (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Rumex species (0,5), Sorbus aucuparia 
(0,5), Teucrium scorodonia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 35-45 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (30), Es/Esdoorn (1) 
30-50 cm Eik (inlands) (1) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (1) VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (1) 
LAI 2,747 FISH-EYE 
VISSKY 0,062 
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CIRKEL 05.55         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 78,60 0,56 5,28
Zomereik 19,65 10,33 208,88
Lijsterbes 39,30 0,22 3,99
Hazelaar 235,79 2,41 3,77
Ruwe berk 314,39 3,89 28,18
Eindtotaal 687,73 17,41 250,10
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Haagbeuk  5,12 2,97
Zomereik 58,95 102,48 1,05
Gewone esdoorn 19,65 0,62  
Lijsterbes 9,82 1,21  
Hazelaar   0,03
Ruwe berk 9,82 1,33 0,78
Eindtotaal 98,25 110,76 4,83

 

SOORTEN 

Acer campestre (0,5), Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (20), 
Athyrium filix-femina (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Fagus sylvatica 
(0,5), Holcus lanatus (0,5), Ilex aquifolium (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), 
Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis 
acetosella (4), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Pteridium aquilinum 
(2), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Vinca minor (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 45-55 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 25-35 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (15), Esdoorn (gewone) (15), Haagbeuk (80), Hazelaar (1) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (4) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3,673 FISH-EYE VISSKY 0,074 
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CIRKEL 05.65         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 9,82 3,01 54,98
Zomereik 68,77 23,62 446,89
Gewone esdoorn 137,55 11,81 159,62
Hazelaar 39,30 0,28 0,09
Ruwe berk 39,30 0,22 0,60
Eindtotaal 294,74 38,95 662,17
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik   1,29
Hazelaar 9,82  0,02
Eindtotaal 9,82  1,31

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (4), Ajuga reptans (0,5), Anemone nemorosa (70), 
Athyrium filix-femina (0,5), Carex remota (0,5), Carex sylvatica (0,5), Carpinus 
betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris 
carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon 
luteum (2), Holcus lanatus (4), Juncus effusus (0,5), Lonicera periclymenum 
(0,5), Luzula pilosa (0,5), Lysimachia nemorum (0,5), Milium effusum (0,5), 
Oxalis acetosella (0,5), Poa species (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), 
Pteridium aquilinum (0,5), Quercus robur (0,5), Quercus rubra (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Vaccinium myrtillus (0,5), Vinca minor (12,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 25-35 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Boskers (1), Eik (inlands) (15), Esdoorn (gewone) (150), Haagbeuk (4) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1), Haagbeuk (1) 
50-200 cm Beuk (1), Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,861 FISH-EYE 
VISSKY 0,063 
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CIRKEL 10.20         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 324,21 15,85 284,51
Zomereik 9,82 3,67 72,92
Winterlinde 39,30 0,27 8,81
Eindtotaal 373,34 19,80 366,24

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk  0,32  
Zomereik   1,77
Winterlinde  0,65  
Lijsterbes 9,82 1,11  
Eindtotaal 9,82 2,08 1,77

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Carex remota (0,5), Carpinus betulus (0,5), 
Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Holcus lanatus 
(0,5), Ilex aquifolium (0,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), 
Prunus serotina (0,5), Pteridium aquilinum (2), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 1-3 %, moslaag: 3-5 % 
0-30 cm Amerikaanse vogelkers (1), Es/Esdoorn (1), Lijsterbes (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,668 FISH-EYE 
VISSKY 0,067 
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CIRKEL 10.40         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 225,97 27,75 477,68
Zomereik 19,65 5,60 99,09
Lijsterbes 39,30 0,08 4,96
Eindtotaal 284,92 33,43 581,73

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk  1,24 3,09
Zomereik  5,13 1,81
Am. eik 9,82  7,14
Onbekend  0,58  
Eindtotaal 9,82 6,95 12,04

  

SOORTEN 

Carex pilulifera (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), 
Deschampsia flexuosa (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Ilex aquifolium (0,5), Luzula luzuloides (0,5), Luzula pilosa (0,5), 
Molinia caerulea (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Rhamnus 
frangula (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: < 1 %, moslaag: 3-5 % 
0-30 cm Es/Esdoorn (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3,053 FISH-EYE 
VISSKY 0,061 
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CIRKEL 10.50         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 39,30 0,20 2,16
Zomereik 196,49 17,56 315,65
Wilde appel 39,30 0,25 0,70
Hazelaar 117,90 0,62 1,73
Ruwe berk 196,49 1,20 6,21
Am. vogelkers 78,60 0,17 0,37
Eindtotaal 668,08 20,00 326,82
 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 1,63 1,04
Eindtotaal 9,82 1,63 1,04

  
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (2), Carpinus betulus (0,5), 
Castanea sativa (0,5), Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Geum urbanum (0,5), Holcus lanatus (2), Lonicera 
periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium 
effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Poa species (0,5), Polygonatum 
multiflorum (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur 
(0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 75-85 %, kruidlaag: 10-15 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Eik (inlands) (30) 
30-50 cm Hazelaar (1) 
50-200 cm Amerikaanse vogelkers (4), Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Amerikaanse vogelkers (15), Hazelaar (3), Lijsterbes (6) 
LAI 3,399 FISH-EYE VISSKY 0,061 
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CIRKEL 10.60         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 39,30 1,06 6,29
Zomereik 137,55 40,85 819,96
Gewone esdoorn 39,30 2,66 27,11
Lijsterbes 39,30 0,28 4,20
Wilde appel 39,30 2,25 24,88
Hazelaar 117,90 0,89 0,81
Eindtotaal 412,64 47,99 883,25
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Winterlinde 9,82  2,75
Lijsterbes 9,82 3,94  
Hazelaar 9,82 0,50 0,01
Eindtotaal 29,47 4,44 2,76

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (80), Athyrium filix-femina (0,5), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Galeobdolon luteum (0,5), 
Hedera helix (0,5), Ilex aquifolium (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella 
(0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Prunus avium (0,5), Pteridium aquilinum 
(20), Quercus robur (0,5), Quercus rubra (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), 
Sorbus aucuparia (0,5), Stellaria holostea (0,5), Vinca minor (20) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 55-65 %, struiklaag: 65-75 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Boskers (1), Eik (inlands) (15), Esdoorn (gewone) (30), Haagbeuk (150) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (4), Lijsterbes (1) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3,100 FISH-EYE 
VISSKY 0,058 
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CIRKEL 10.70         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 39,30 1,11 9,49
Zomereik 68,77 27,86 522,65
Gewone esdoorn 117,90 3,98 39,58
Hazelaar 39,30 0,08 0,04
Grauwe abeel 9,82 11,02 203,26
Eindtotaal 275,09 44,05 775,01

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  1,18  
Gewone esdoorn 19,65 1,32 0,42
Zwarte els 19,65 0,90 1,34
Eindtotaal 39,30 3,40 1,76

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (80), Athyrium filix-femina (0,5), 
Convallaria majalis (2), Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (0,5), 
Galeobdolon luteum (0,5), Hedera helix (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), 
Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (2), Milium effusum (7,5), Oxalis 
acetosella (2), Polygonatum multiflorum (0,5), Populus canescens (0,5), Prunus 
avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. 
(0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 10-15 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Eik (inlands) (50), Esdoorn (gewone) (150) 
30-50 cm Lijsterbes (1) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (2) 
LAI 3,437 FISH-EYE VISSKY 0,069 
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CIRKEL 15.05         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Am. vogelkers 78,60 0,19 0,19
Corsicaanse den 432,29 37,44 503,90
Eindtotaal 510,88 37,62 504,10

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Corsicaanse den  0,23  
Eindtotaal  0,23  

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Betula pendula (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (80), Lonicera periclymenum 
(0,5), Molinia caerulea (2), Prunus serotina (0,5), Rubus fruticosus agg. (20), 
Sorbus aucuparia (2), Vaccinium myrtillus (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 35-45 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm Amerikaanse vogelkers (1), Lijsterbes (8), Ruwe berk (1) VERJONGING 

> 200 cm Lijsterbes (3), Sporkehout (1) 
LAI 1,934 FISH-EYE 
VISSKY 0,143 
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CIRKEL 15.15         

 
DENDROMETRIE LEVEND 

Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-
1) V (m3.ha-1) 

Beuk 29,47 11,03 211,74
Tamme kastanje 1100,36 20,48 228,77
Eindtotaal 1129,84 31,51 440,51

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk   2,35
Zomereik   7,44
Tamme kastanje 78,60 1,91 3,27
Lijsterbes 9,82 0,90 1,18
Eindtotaal 88,42 2,80 14,24

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Athyrium filix-femina (0,5), Carpinus betulus (0,5), 
Castanea sativa (2), Convallaria majalis (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Fraxinus 
excelsior (0,5), Ilex aquifolium (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa 
(0,5), Milium effusum (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus 
robur (0,5), Quercus rubra (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia 
(0,5), Teucrium scorodonia (0,5), Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

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

0-30 cm Amerikaanse vogelkers (4), Beuk (30), Eik (inlands) (1), Es (gewone) (1), 
Esdoorn (gewone) (4), Haagbeuk (1), Tamme kastanje (30), Winterlinde (1) 

30-50 cm Beuk (4), Esdoorn (gewone) (1) 
50-200 cm  

VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3,007 FISH-EYE 
VISSKY 0,069 
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CIRKEL 15.45         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 68,77 14,03 233,79
Zomereik 29,47 7,02 120,38
Lijsterbes 39,30 1,17 10,63
Eindtotaal 137,55 22,22 364,80

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk  0,82 3,21
Haagbeuk  0,89  
Winterlinde 9,82 4,09 1,68
Lijsterbes 9,82  0,75
Onbekend 9,82   
Eindtotaal 29,47 5,80 5,63

  

SOORTEN 

Aesculus hippocastanum (0,5), Carex pilulifera (0,5), Carex remota (0,5), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Lonicera 
periclymenum (0,5), Luzula luzuloides (0,5), Luzula pilosa (0,5), Molinia 
caerulea (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Rhamnus frangula 
(0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: < 1 %, kruidlaag: < 1 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Amerikaanse vogelkers (4), Beuk (4), Es/Esdoorn (1), Haagbeuk (1), Lijsterbes 
30-50 cm Amerikaanse vogelkers (1) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,394 FISH-EYE VISSKY 0,080 
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CIRKEL 15.55         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 677,90 25,90 335,06
Eindtotaal 677,90 25,90 335,06

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 78,60 1,63 9,70
Eindtotaal 78,60 1,63 9,70

 

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (50), Athyrium filix-femina (2), 
Carex remota (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), Corylus 
avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (2), 
Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Holcus lanatus (20), Juncus 
effusus (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum 
bifolium (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Prunus avium (0,5), 
Prunus serotina (2), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (2), Rubus 
idaeus (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Stellaria holostea (0,5), Urtica dioica (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 35-45 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Beuk (1), Eik (inlands) (80), Esdoorn (gewone) (8), Hazelaar (1), Lijsterbes (4) 
30-50 cm Beuk (4), Esdoorn (gewone) (1) 
50-200 cm Amerikaanse vogelkers (1), Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (2) VERJONGING 

> 200 cm Amerikaanse vogelkers (3), Esdoorn (gewone) (1) 
LAI 3,303 

FISH-EYE VISSKY 0,066 
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CIRKEL 15.65         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 49,12 19,64 402,03
Gewone esdoorn 176,84 8,78 98,30
Wilde appel 39,30 1,62 12,45
Hazelaar 117,90 1,17 1,67
Grauwe abeel 9,82 5,84 100,16
Am. vogelkers 78,60 0,22 0,30
Eindtotaal 471,58 37,27 614,91
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  0,20 2,31
Gewone esdoorn  1,45  
Hazelaar 9,82 0,25  
Ruwe berk 9,82 1,87  
Grauwe abeel  0,38  
Eindtotaal 19,65 4,15 2,31

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (80), Athyrium filix-femina (0,5), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (2), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), 
Galeobdolon luteum (0,5), Hedera helix (0,5), Juncus effusus (0,5), Lonicera 
periclymenum (2), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Malus 
sylvestris (0,5), Melica uniflora (2), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Populus canescens (0,5), Prunus avium (0,5), 
Prunus serotina (0,5), Pteridium aquilinum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Rubus idaeus (0,5), Teucrium scorodonia (0,5), Vinca 
minor (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: 1-3 % 

0-30 cm Appel (wild + gekweekt) (1), Boskers (1), Eik (inlands) (15), Esdoorn (gewone) 
(30), Grauwe abeel (4) 

30-50 cm Amerikaanse vogelkers (1), Esdoorn (gewone) (1) 
50-200 cm Grauwe abeel (1) 

VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,802 FISH-EYE 
VISSKY 0,058 
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CIRKEL 20.10         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 481,41 28,50 612,87
Zomereik 19,65 6,44 116,50
Eindtotaal 501,06 34,93 729,37

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk  1,54  
Zomereik  1,52 1,85
Eindtotaal  3,07 1,85

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Athyrium filix-femina (0,5), Blechnum spicant (0,5), 
Carex pilulifera (0,5), Carex remota (0,5), Convallaria majalis (0,5), Dryopteris 
carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (4), Fagus sylvatica (0,5), Fraxinus 
excelsior (0,5), Hedera helix (0,5), Juncus effusus (0,5), Luzula luzuloides (0,5), 
Luzula pilosa (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Pteridium 
aquilinum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Tilia cordata 
(0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 3-5 %, moslaag: 3-5 % 
0-30 cm Beuk (50), Eik (inlands) (4), Esdoorn (gewone) (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,499 FISH-EYE VISSKY 0,072 
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CIRKEL 20.20         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 176,84 27,19 516,72
Zomereik 9,82 3,01 53,92
Lijsterbes 39,30 0,15 4,10
Corsicaanse den 49,12 2,64 37,12
Eindtotaal 275,09 33,00 611,86
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk  0,18 1,36
Zomereik  1,78  
Ruwe berk 9,82 0,59 0,34
Corsicaanse den 9,82  4,46
Onbekend  0,98  
Eindtotaal 19,65 3,53 6,16

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Carex pilulifera (0,5), Carex remota (0,5), Castanea 
sativa (0,5), Convallaria majalis (0,5), Deschampsia flexuosa (0,5), Dryopteris 
carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica 
(2), Fraxinus excelsior (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), 
Molinia caerulea (2), Prunus serotina (0,5), Pteridium aquilinum (2), Quercus 
robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Teucrium 
scorodonia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 3-5 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Amerikaanse vogelkers (4), Beuk (50) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,648 

FISH-EYE 
VISSKY 0,065 
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CIRKEL 20.30         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Grove den 402,81 27,20 293,65
Corsicaanse den 9,82 2,42 31,24
Eindtotaal 412,64 29,62 324,89

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Grove den  0,25  
Eindtotaal  0,25  

 

 

SOORTEN 

Betula pendula (2), Deschampsia flexuosa (70), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (7,5), Fagus sylvatica (0,5), Holcus lanatus (2), Lonicera 
periclymenum (2), Molinia caerulea (60), Pinus sylvestris (0,5), Prunus serotina 
(0,5), Rubus fruticosus agg. (4), Rubus idaeus (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), 
Teucrium scorodonia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 35-45 %, struiklaag: < 1 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: 3-5 % 
0-30 cm  
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,097 FISH-EYE VISSKY 0,153 
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CIRKEL 20.40         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 78,60 0,45 5,27
Ruwe berk 39,30 2,60 31,65
Grove den 39,30 3,89 42,92
Eindtotaal 157,19 6,94 79,84

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Grove den 9,82 9,99 3,58
Eindtotaal 9,82 9,99 3,58

 

 

SOORTEN 

Betula pendula (2), Calluna vulgaris (4), Cares species (0,5), Cares species 
(0,5), Deschampsia flexuosa (2), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris 
dilatata (2), Fagus sylvatica (0,5), Holcus lanatus (2), Lonicera periclymenum 
(0,5), Molinia caerulea (80), Pinus sylvestris (2), Prunus serotina (0,5), 
Pteridium aquilinum (0,5), Quercus robur (0,5), Quercus rubra (0,5), Rhamnus 
frangula (0,5), Rubus fruticosus agg. (2), Sorbus aucuparia (0,5), Teucrium 
scorodonia (0,5), Vaccinium myrtillus (7,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 5-10 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: 10-15 % 
0-30 cm  
30-50 cm Amerikaanse eik (4) 

50-200 cm 
Amerikaanse eik (1), Beuk (1), Grove den (44), Lijsterbes (3), Ruwe berk (17), 
Sporkehout (1)

VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 0,903 FISH-EYE VISSKY 0,375 
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CIRKEL 20.50         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 9,82 5,19 115,19
Zomereik 39,30 13,52 249,19
Winterlinde 176,84 10,10 116,91
Lijsterbes 78,60 0,76 8,52
Wilde appel 39,30 0,20 0,47
Hazelaar 39,30 0,17 0,08
Zachte berk 39,30 0,48 2,81
Am. vogelkers 117,90 0,23 0,38
Eindtotaal 540,36 30,64 493,55
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82  78,72
Winterlinde 19,65 1,19 1,80
Eindtotaal 29,47 1,19 80,52  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (2), Athyrium filix-femina (0,5), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Hedera helix (0,5), Holcus lanatus (0,5), Lonicera 
periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Milium effusum (0,5), Molinia caerulea 
(0,5), Oxalis acetosella (2), Prunus serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Teucrium scorodonia (0,5), Tilia 
cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 55-65 %, struiklaag: 45-55 %, kruidlaag: 3-5 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Beuk (15), Eik (inlands) (8), Esdoorn (gewone) (4), Haagbeuk (1), Winterlinde 
30-50 cm Beuk (4) 
50-200 cm Beuk (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 4,896 FISH-EYE VISSKY 0,057 
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CIRKEL 20.60         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 540,36 26,95 394,45
Eindtotaal 540,36 26,95 394,45

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 117,90 6,07 6,70
Eindtotaal 117,90 6,07 6,70

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Ajuga reptans (0,5), Anemone nemorosa (50), 
Athyrium filix-femina (4), Cardamine flexuosa (0,5), Carex remota (0,5), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (12,5), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (2), Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (0,5), 
Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Geum urbanum (0,5), Holcus 
lanatus (12,5), Juncus effusus (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa 
(0,5), Lysimachia nemorum (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Melica uniflora 
(0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Poa species (0,5), Prunus 
serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Ranunculus ficaria (0,5), Rhamnus frangula 
(0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Rumex species (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), 
Stellaria holostea (7,5), Teucrium scorodonia (0,5), Veronica montana (0,5), 
Vinca minor (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: 95-100 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (80), Esdoorn (gewone) (15), Haagbeuk (1), Hazelaar (4) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (4) 
50-200 cm Beuk (1), Esdoorn (gewone) (2) VERJONGING 

> 200 cm Lijsterbes (1) 
LAI 3,097 FISH-EYE 
VISSKY 0,075 
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CIRKEL 20.70         

 
DENDROMETRIE LEVEND 

Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-
1) V (m3.ha-1) 

Zomereik 1228,08 21,35 290,21
Lijsterbes 39,30 0,20 4,22
Wilde appel 39,30 0,02 0,04
Hazelaar 39,30 0,20 0,80
Zachte berk 9,82 1,97 25,54
Eindtotaal 1355,80 23,73 320,80

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 58,95 0,34 7,00
Eindtotaal 58,95 0,34 7,00

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (90), Athyrium filix-femina (7,5), 
Blechnum spicant (0,5), Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), 
Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus 
(4), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium 
(0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum 
(0,5), Prunus avium (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), 
Stellaria holostea (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 15-25 %, struiklaag: 85-95 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Boskers (1), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (30) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (16), Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (9), Hazelaar (3), Winterlinde (2) 
LAI 3,238 FISH-EYE 
VISSKY 0,062 
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CIRKEL 25.05         

 
DENDROMETRIE LEVEND 

Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-
1) V (m3.ha-1) 

Beuk 1296,86 8,87 88,99
Zomereik 29,47 17,24 343,08
Winterlinde 39,30 0,08 4,96
Eindtotaal 1365,63 26,19 437,03

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 9,82  0,49
Zomereik 9,82 0,55 3,06
Eindtotaal 19,65 0,55 3,56

 
 

SOORTEN 

Aesculus hippocastanum (0,5), Anemone nemorosa (0,5), Convallaria majalis 
(0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), Es/Esdoorn (0,5), 
Fraxinus excelsior (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Prunus avium (0,5), 
Prunus serotina (0,5), Quercus robur (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 25-35 %, struiklaag: 95-100 %, kruidlaag: < 1 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Amerikaanse vogelkers (1), Eik (inlands) (4), Es/Esdoorn (8) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3,187 FISH-EYE 
VISSKY 0,053 
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CIRKEL 25.15         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 78,60 0,46 5,22
Zomereik 9,82 1,70 27,58
Gewone esdoorn 9,82 3,16 57,59
Boskers 39,30 0,15 0,94
Eindtotaal 137,55 5,48 91,33

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 17,27 31,47
Gewone esdoorn  2,90  
Eindtotaal 9,82 20,17 31,47

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Adoxa moschatellina (2), Ajuga reptans (0,5), 
Anemone nemorosa (0,5), Arum maculatum (0,5), Athyrium filix-femina (4), 
Carex sylvatica (0,5), Chrysosple oppositifo (12,5), Circaea lutetiana (2), 
Corylus avellana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (2), Geum 
urbanum (0,5), Glechoma hederacea (2), Oxalis acetosella (0,5), Paris 
quadrifolia (0,5), Primula elatior (0,5), Prunus avium (0,5), Quercus robur (0,5), 
Ranunculus ficaria (40), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sambucus nigra (0,5), 
Urtica dioica (2), Veronica montana (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 45-55 %, kruidlaag: 25-35 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Eik (inlands) (4), Esdoorn (gewone) (8) 
30-50 cm Vlier (1) 
50-200 cm Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (1) 
LAI 3,569 FISH-EYE 
VISSKY 0,059 
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CIRKEL 25.25         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 216,14 12,07 163,28
Hazelaar 39,30 0,32 0,53
Ruwe berk 39,30 0,31 1,80
Grove den 9,82 1,23 14,05
Corsicaanse den 98,25 13,06 170,60
Eindtotaal 402,81 27,00 350,25

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk  5,46  
Ruwe berk 9,82  0,09
Grove den  5,34  
Corsicaanse den  17,72  
Eindtotaal 9,82 28,52 0,09  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Castanea sativa (0,5), Convallaria majalis (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (2), Fagus sylvatica (0,5), 
Holcus lanatus (0,5), Ilex aquifolium (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Molinia 
caerulea (2), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Pteridium aquilinum 
(30), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 55-65 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 35-45 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Amerikaanse vogelkers (4) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1) 

50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  

LAI 2,573 
FISH-EYE 

VISSKY 0,080 
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CIRKEL 25.35         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Lijsterbes 39,30 0,31 4,06
Ruwe berk 9,82 1,33 17,81
Eindtotaal 49,12 1,64 21,87

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Grove den  1,45 1,54
Eindtotaal  1,45 1,54

 

 

SOORTEN 

Anemone nemorosa (0,5), Betula pendula (0,5), Carpinus betulus (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Holcus lanatus (0,5), Pinus 
sylvestris (0,5), Prunus serotina (0,5), Pteridium aquilinum (90), Quercus robur 
(0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA  
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 1,207 FISH-EYE VISSKY 0,313 
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CIRKEL 25.45         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 314,39 6,80 63,16
Haagbeuk 117,90 5,60 57,51
Zomereik 39,30 10,58 186,75
Gewone es 9,82 1,76 26,48
Wilde appel 157,19 1,31 8,02
Eindtotaal 638,60 26,05 341,92

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 9,82 1,85  
Zomereik   1,11
Onbekend  0,39  
Eindtotaal 9,82 2,24 1,11

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (0,5), Athyrium filix-femina 
(0,5), Carex pilulifera (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Hedera helix (0,5), Holcus 
lanatus (0,5), Juncus effusus (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa 
(0,5), Milium effusum (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Prunus serotina 
(0,5), Pteridium aquilinum (2), Quercus rubra (0,5), Rhamnus frangula (0,5), 
Rubus fruticosus agg. (0,5), Rubus idaeus (0,5), Teucrium scorodonia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: 1-3 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Amerikaanse vogelkers (4), Eik (inlands) (4), Haagbeuk (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,929 FISH-EYE VISSKY 0,047 
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CIRKEL 25.65         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 127,72 28,38 553,29
Gewone esdoorn 39,30 1,17 11,55
Winterlinde 39,30 3,78 40,71
Zwarte els 39,30 0,68 4,85
Hazelaar 196,49 2,19 4,54
Zachte berk 39,30 1,85 21,31
Eindtotaal 481,41 38,06 636,26
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82  109,95
Zwarte els 9,82  0,34
Hazelaar   0,39
Eindtotaal 19,65  110,68  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (80), Athyrium filix-femina (2), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (4), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus (4), 
Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), 
Malus sylvestris (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), 
Teucrium scorodonia (0,5), Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Beuk (1), Eik (inlands) (30), Esdoorn (gewone) (4), Haagbeuk (30), Winterlinde 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (2) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (1), Winterlinde (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,709 FISH-EYE 
VISSKY 0,060 
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CIRKEL 25.75         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 39,30 0,83 6,47
Zomereik 68,77 34,40 690,50
Gewone esdoorn 392,99 14,60 157,85
Wilde appel 39,30 0,11 0,04
Witte els 78,60 1,64 11,68
Hazelaar 117,90 0,56 0,69
Eindtotaal 736,85 52,14 867,24
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  0,78  
Gewone esdoorn 9,82 0,72 0,33
Ruwe berk  0,61  
Eindtotaal 9,82 2,12 0,33

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (90), Athyrium filix-femina (2), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (2), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), Fagus sylvatica (0,5), 
Galeobdolon luteum (0,5), Holcus lanatus (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), 
Luzula pilosa (0,5), Malus sylvestris (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis 
acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (150), Esdoorn (gewone) (4), Haagbeuk (4) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,672 FISH-EYE 
VISSKY 0,066 
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CIRKEL 30.10         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 49,12 7,20 138,29
Gewone esdoorn 245,62 10,61 144,51
Gewone es 29,47 4,91 88,20
Iep 39,30 2,87 28,96
Winterlinde 78,60 0,26 8,48
Vlier 117,90 0,67 1,39
Hazelaar 39,30 0,30 0,35
Eindtotaal 599,30 26,82 410,19
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik   2,23
Gewone esdoorn  0,53  
Gewone es  4,48  
Iep 9,82 0,62  
Boskers 9,82 0,64  
Onbekend   1,70
Eindtotaal 19,65 6,26 3,93

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Adoxa moschatellina (2), Ajuga reptans (0,5), Alliaria 
petiolata (0,5), Anemone nemorosa (2), Arum maculatum (2), Athyrium filix-
femina (2), Chrysosple oppositifo (0,5), Circaea lutetiana (4), Corylus avellana 
(0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris filix-mas (2), Fagus sylvatica 
(0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (12,5), Galeopsis species 
(0,5), Geum urbanum (0,5), Glechoma hederacea (7,5), Oxalis acetosella (0,5), 
Prunus avium (0,5), Quercus robur (0,5), Ranunculus ficaria (40), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Sambucus nigra (0,5), Tilia cordata (0,5), Urtica dioica 
(20), Veronica montana (4) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 10-15 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: 3-5 % 
0-30 cm Esdoorn (gewone) (15), Winterlinde (1) 
30-50 cm  
50-200 cm Esdoorn (gewone) (1), Vlier (2) VERJONGING 

> 200 cm Vlier (1) 
LAI 3,054 FISH-EYE VISSKY 0,066 

 



 

 
196 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

CIRKEL 30.20         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 167,02 34,95 791,54
Zomereik 29,47 7,96 141,42
Eindtotaal 196,49 42,91 932,96

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 9,82 1,59  
Zomereik   0,49
Vlier 9,82 0,67  
Eindtotaal 19,65 2,26 0,49

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (30), Athyrium filix-femina 
(0,5), Carex pilulifera (0,5), Carex sylvatica (0,5), Convallaria majalis (2), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Hedera helix (0,5), Ilex aquifolium (0,5), 
Luzula pilosa (0,5), Milium effusum (0,5), Molinia caerulea (0,5), Oxalis 
acetosella (0,5), Poa species (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), 
Pteridium aquilinum (2), Quercus robur (0,5), Rhamnus frangula (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 0 , kruidlaag: 3-5 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Beuk (15), Eik (inlands) (4), Es (gewone) (8), Esdoorn (gewone) (8), Lijsterbes 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,483 FISH-EYE VISSKY 0,078 
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CIRKEL 30.30         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 255,44 8,21 121,63
Zomereik 9,82 3,62 66,66
Eindtotaal 265,27 11,83 188,29

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 58,95 134,34 1,98
Zomereik  9,04 9,30
Am. eik 19,65 17,92 1,80
Lijsterbes 9,82 1,97  
Onbekend   0,58
Eindtotaal 88,42 163,27 13,66

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Athyrium filix-femina (0,5), Betula pendula (2), 
Calamagrostis epigejos (0,5), Cares species (0,5), Carex pilulifera (0,5), 
Carpinus betulus (0,5), Chamerion angustifolium (0,5), Convallaria majalis (4), 
Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Deschampsia flexuosa 
(2), Dryopteris dilatata (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), Fagus sylvatica (2), 
Galeopsis species (0,5), Hedera helix (0,5), Holcus lanatus (12,5), Juncus 
effusus (0,5), Lonicera periclymenum (20), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum 
bifolium (2), Milium effusum (0,5), Pinus sylvestris (0,5), Poa nemoralis (0,5), 
Prunus serotina (0,5), Pteridium aquilinum (7,5), Quercus robur (0,5), Quercus 
rubra (0,5), Rubus fruticosus agg. (20), Rubus idaeus (0,5), Salix caprea (0,5), 
Sorbus aucuparia (0,5), Teucrium scorodonia (0,5), Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 25-35 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: 1-3 % 

0-30 cm Amerikaanse eik (1), Beuk (15), Eik (inlands) (30), Esdoorn (gewone) (1), Grove 
den (1), Winterlinde (1)

30-50 cm Beuk (4), Lijsterbes (1), Ruwe berk (1) 
50-200 cm Beuk (2), Lijsterbes (1), Ruwe berk (1) 

VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,979 FISH-EYE VISSKY 0,052 
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CIRKEL 30.40         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 864,57 25,72 300,55
Zomereik 19,65 9,64 188,14
Eindtotaal 884,22 35,35 488,69

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 29,47 4,51 2,43
Zomereik  0,92 1,88
Grauwe abeel  0,39  
Eindtotaal 29,47 5,81 4,30

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (50), Carpinus betulus (0,5), 
Convallaria majalis (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Hedera helix (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus 
serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Tilia cordata 
(0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 1-3 %, kruidlaag: < 1 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (4) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,797 FISH-EYE 
VISSKY 0,064 
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CIRKEL 30.50         

 
DENDROMETRIE LEVEND 

Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-
1) V (m3.ha-1) 

Beuk 39,30 9,05 150,24
Tamme kastanje 1414,75 16,32 165,62
Eindtotaal 1454,05 25,37 315,86

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Tamme kastanje 39,30  2,00
Grove den   0,47
Eindtotaal 39,30  2,47

 

 

SOORTEN 

Carpinus betulus (0,5), Castanea sativa (0,5), Deschampsia flexuosa (4), 
Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), 
Milium effusum (0,5), Molinia caerulea (7,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Vaccinium myrtillus (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 5-10 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Beuk (15), Eik (inlands) (1), Tamme kastanje (4) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,684 FISH-EYE 
VISSKY 0,064 
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CIRKEL 30.60         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 58,95 13,09 245,63
Gewone esdoorn 117,90 2,52 19,61
Hazelaar 157,19 1,09 1,87
Eindtotaal 334,04 16,70 267,11

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 23,47 0,83
Zwarte els 19,65  1,33
Hazelaar   0,04
Ruwe berk  0,70  
Eindtotaal 29,47 24,17 2,21

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (80), Athyrium filix-femina (2), 
Carex remota (0,5), Carex sylvatica (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria 
majalis (2), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris 
dilatata (2), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus (4), 
Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Malus sylvestris (0,5), Milium 
effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina 
(0,5), Pteridium aquilinum (0,5), Quercus robur (30), Rubus fruticosus agg. 
(0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 45-55 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm  
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 3,589 FISH-EYE 
VISSKY 0,059 
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CIRKEL 30.70         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 68,77 18,28 333,74
Gewone esdoorn 235,79 7,96 69,78
Winterlinde 39,30 3,79 42,92
Hazelaar 117,90 0,39 0,16
Eindtotaal 461,76 30,42 446,60

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 29,47 15,66 78,09
Gewone esdoorn 9,82  0,48
Ruwe berk  3,18  
Eindtotaal 39,30 18,84 78,58

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (90), Athyrium filix-femina (2), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (0,5), 
Galeobdolon luteum (4), Galeopsis species (0,5), Holcus lanatus (2), Lonicera 
periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium 
effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur 
(0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Stellaria holostea (2), 
Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 45-55 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (50), Esdoorn (gewone) (15) 
30-50 cm  
50-200 cm Amerikaanse vogelkers (1), Beuk (1), Esdoorn (gewone) (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (2) 
LAI 2,911 FISH-EYE VISSKY 0,052 
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CIRKEL 35.15         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 49,12 2,35 18,41
Gewone esdoorn 196,49 16,07 214,57
Gewone es 39,30 7,68 137,69
Iep 78,60 0,76 8,76
Hazelaar 39,30 0,17 0,08
Eindtotaal 402,81 27,02 379,51

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 58,95 2,44 12,70
Gewone esdoorn  0,34 6,38
Eindtotaal 58,95 2,78 19,09

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Adoxa moschatellina (2), Alliaria petiolata (0,5), 
Anemone nemorosa (40), Arum maculatum (2), Athyrium filix-femina (2), 
Circaea lutetiana (2), Dryopteris dilatata (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), 
Es/Esdoorn (0,5), Galeobdolon luteum (4), Galeopsis species (0,5), Geum 
urbanum (0,5), Glechoma hederacea (0,5), Hedera helix (0,5), Holcus lanatus 
(2), Lonicera periclymenum (0,5), Milium effusum (0,5), Moehringia trinervia 
(0,5), Oxalis acetosella (2), Paris quadrifolia (0,5), Poa species (0,5), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Primula elatior (0,5), Prunus avium (0,5), 
Ranunculus ficaria (4), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sambucus nigra (0,5), 
Urtica dioica (4), Veronica montana (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Esdoorn (gewone) (4) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (8), Vlier (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (8) 
LAI 3,804 FISH-EYE 
VISSKY 0,066 
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CIRKEL 35.25         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 255,44 30,12 466,00
Gewone esdoorn 196,49 3,74 32,38
Hazelaar 78,60 1,15 1,97
Eindtotaal 530,53 35,01 500,35

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 0,80 1,54
Lijsterbes 9,82 3,80  
Hazelaar   0,01
Eindtotaal 19,65 4,60 1,55

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (60), Athyrium filix-femina (7,5), 
Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), Fagus sylvatica (0,5), 
Galeobdolon luteum (2), Hedera helix (2), Holcus lanatus (2), Lonicera 
periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella 
(2), Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. 
(12,5), Sorbus aucuparia (0,5), Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 15-25 %, moslaag: 1-3 % 
0-30 cm Es (gewone) (4), Esdoorn (gewone) (30), Hazelaar (1), Winterlinde (4) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (8) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (31) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (2), Hazelaar (3), Lijsterbes (1) 
LAI 2,984 FISH-EYE 
VISSKY 0,055 
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CIRKEL 35.35         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 9,82 2,15 35,79
Haagbeuk 39,30 5,06 58,27
Zomereik 108,07 22,92 418,12
Gewone esdoorn 117,90 12,16 139,84
Lijsterbes 78,60 0,23 9,09
Hazelaar 157,19 1,44 3,05
Eindtotaal 510,88 43,95 664,17

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zwarte els 9,82  0,17
Hazelaar   0,05
Eindtotaal 9,82 0,29 0,21

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Ajuga reptans (0,5), Alliaria petiolata (0,5), Anemone 
nemorosa (30), Athyrium filix-femina (2), Cardamine flexuosa (0,5), Carex 
remota (0,5), Carex sylvatica (0,5), Carpinus betulus (2), Circaea lutetiana (0,5), 
Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Festuca gigantea (0,5), 
Fraxinus excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (0,5), Galeopsis species (0,5), 
Galium aparine (0,5), Geranium robertianum (0,5), Geum urbanum (0,5), 
Hedera helix (0,5), Holcus lanatus (2), Lonicera periclymenum (0,5), Lysimachia 
nemorum (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (2), Poa compressa 
(0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Quercus rubra (0,5), 
Rubus fruticosus agg. (0,5), Rumex species (0,5), Scrophularia nodosa (0,5), 
Sorbus aucuparia (0,5), Urtica dioica (0,5), Veronica montana (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 10-15 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Beuk (8), Eik (inlands) (8), Esdoorn (gewone) (50), Haagbeuk (4) 
30-50 cm Beuk (4), Esdoorn (gewone) (30), Haagbeuk (4), Hazelaar (1) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (6), Haagbeuk (2) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (1) 
LAI 3,747 FISH-EYE 
VISSKY 0,060 
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CIRKEL 35.45         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 422,46 36,43 608,23
Eindtotaal 422,46 36,43 608,23

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 9,82 2,08 0,78
Eindtotaal 9,82 2,08 0,78

 

 
SOORTEN Convallaria majalis (2), Fagus sylvatica (0,5), Pteridium aquilinum (0,5) VEGETATIE 
STRATA boomlaag: 95-100 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 1-3 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Beuk (4) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Beuk (1) 
LAI 2,620 FISH-EYE VISSKY 0,065 
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CIRKEL 35.55         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 49,12 6,47 101,33
Haagbeuk 157,19 3,79 33,91
Zomereik 78,60 28,67 533,84
Winterlinde 39,30 0,11 4,42
Eindtotaal 324,21 39,04 673,50
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk 9,82  45,80
Haagbeuk  0,34  
Zomereik  3,64  
Hazelaar 9,82  0,09
Eindtotaal 19,65 3,98 45,89

  

SOORTEN 

Carex pilulifera (0,5), Carpinus betulus (0,5), Corylus avellana (0,5), Dryopteris 
carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (2), Lonicera 
periclymenum (2), Luzula pilosa (0,5), Pteridium aquilinum (4), Quercus robur 
(0,5), Rubus caesius (0,5), Rubus fruticosus agg. (2), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 55-65 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 10-15 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Beuk (8), Haagbeuk (4) 
30-50 cm Beuk (1) 
50-200 cm Beuk (1) VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (1), Winterlinde (1) 
LAI 2,940 FISH-EYE 
VISSKY 0,053 
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CIRKEL 35.65         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 353,69 18,53 337,60
Gewone esdoorn 157,19 6,67 72,73
Gewone es 78,60 0,31 0,71
Hazelaar 196,49 0,81 0,35
Eindtotaal 785,97 26,32 411,39

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 1,82 0,42
Eindtotaal 9,82 1,82 0,42

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (90), Athyrium filix-femina (20), 
Cardamine flexuosa (0,5), Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Galeobdolon luteum (2), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), 
Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 85-95 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (30) 
30-50 cm  
50-200 cm Esdoorn (gewone) (3), Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (6), Hazelaar (2), Lijsterbes (1) 
LAI 2,924 FISH-EYE VISSKY 0,053 
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CIRKEL 35.75         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78,60 25,19 463,69
Gewone esdoorn 78,60 3,43 38,93
Winterlinde 235,79 6,41 70,39
Hazelaar 117,90 1,16 3,60
Eindtotaal 510,88 36,20 576,60

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Lijsterbes 9,82 0,97  
Hazelaar    
Eindtotaal 9,82 0,97  

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (70), Athyrium filix-femina (4), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (2), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (0,5), 
Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus (2), Lonicera periclymenum (0,5), 
Luzula pilosa (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum 
multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus 
aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 15-25 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (30), Esdoorn (gewone) (15), Haagbeuk (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,573 FISH-EYE 
VISSKY 0,072 
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CIRKEL 40.20         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 29,47 12,12 227,89
Gewone esdoorn 196,49 5,95 53,74
Gewone es 9,82 4,57 98,33
Hazelaar 157,19 2,20 4,93
Totaal 392,99 24,84 384,89

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Beuk   1,48
Haagbeuk  0,50  
Zomereik  0,71  
Gewone es 19,65 4,20 0,37
Totaal 19,65 5,41 1,85

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (70), Athyrium filix-femina (4), 
Carpinus betulus (0,5), Corylus avellana (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (0,5), Dryopteris filix-mas (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (2), Galeopsis 
species (0,5), Hedera helix (0,5), Holcus lanatus (0,5), Lonicera periclymenum 
(0,5), Melica uniflora (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), 
Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Tilia 
cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 65-75 %, kruidlaag: 10-15 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Es/Esdoorn (1), Esdoorn (gewone) (4), Haagbeuk (4), Hazelaar (4), Winterlinde 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (15), Hazelaar (1) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (11), Hazelaar (2) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,645 FISH-EYE VISSKY 0,069 
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CIRKEL 45.25         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 334,04 10,63 144,32
Gewone esdoorn 68,77 11,95 164,37
Lijsterbes 78,60 0,40 8,91
Vlier 117,90 0,61 1,65
Hazelaar 78,60 0,83 2,70
Grauwe abeel 9,82 1,62 20,55
Totaal 687,73 26,03 342,51
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 68,77 7,50 6,37
Gewone es  30,51  
Vlier 9,82 0,33 0,01
Totaal 78,60 38,34 6,38  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (20), Athyrium filix-femina (12,5), 
Circaea lutetiana (0,5), Corylus avellana (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (12,5), 
Galeopsis species (0,5), Glechoma hederacea (2), Holcus lanatus (7,5), Malus 
sylvestris (0,5), Melica uniflora (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (2), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Populus canescens (0,5), Quercus robur (0,5), 
Rubus fruticosus agg. (2), Sambucus nigra (0,5), Stellaria holostea (4), Urtica 
dioica (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 35-45 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Esdoorn (gewone) (150) 
30-50 cm Appel (wild + gekweekt) (1), Esdoorn (gewone) (15) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (8), Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Vlier (2) 
LAI 4,852 FISH-EYE VISSKY 0,066 
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CIRKEL 45.35         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 49,12 16,04 294,48
Gewone esdoorn 255,44 10,85 127,78
Hazelaar 157,19 1,05 1,84
Totaal 461,76 27,94 424,10

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82  28,28
Totaal 9,82  28,28

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Adoxa moschatellina (0,5), Anemone nemorosa 
(60), Dryopteris carthusiana (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Galeobdolon luteum (0,5), 
Galeopsis species (0,5), Holcus lanatus (0,5), Melica uniflora (0,5), Milium 
effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus 
robur (0,5), Sambucus nigra (0,5), Vinca minor (30) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 85-95 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (8) 
30-50 cm  
50-200 cm Esdoorn (gewone) (8) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (10), Hazelaar (3), Vlier (1) 
LAI 3,049 FISH-EYE 
VISSKY 0,053 
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CIRKEL 45.45         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 127,72 14,87 229,61
Gewone esdoorn 88,42 3,49 38,50
Gewone es 9,82 5,58 116,27
Hazelaar 275,09 4,66 6,53
Totaal 501,06 28,59 390,91

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  0,53 0,47
Gewone es  0,33  
Hazelaar   0,26
Totaal  1,02 0,73

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (60), Athyrium filix-femina 
(0,5), Convallaria majalis (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris 
carthusiana (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior 
(0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus (12,5), Melica uniflora (0,5), 
Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), 
Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Stellaria holostea (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 85-95 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (4), Es (gewone) (1), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (8) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (1) 
LAI 2,685 FISH-EYE 
VISSKY 0,063 
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CIRKEL 45.65         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 68,77 13,29 222,39
Gewone esdoorn 88,42 9,16 114,18
Gewone es 49,12 2,66 33,02
Winterlinde 9,82 1,70 25,13
Zwarte els 39,30 0,52 2,99
Hazelaar 196,49 1,48 2,44
Totaal 451,93 28,83 400,15
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  1,22  
Hazelaar   0,10
Ruwe berk 9,82  0,17
Totaal 9,82 1,22 0,26

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (60), Athyrium filix-femina (4), 
Blechnum spicant (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), 
Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana 
(0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Fraxinus 
excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus (0,5), Lonicera 
periclymenum (0,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium 
effusum (0,5), Oxalis acetosella (2), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. 
(0,5), Stellaria holostea (2), Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 65-75 %, kruidlaag: 15-25 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (15), Es/Esdoorn (15), Esdoorn (gewone) (8), Winterlinde (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (2) 
LAI 2,584 FISH-EYE 
VISSKY 0,070 
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CIRKEL 45.75         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Haagbeuk 78,60 2,58 19,09
Zomereik 98,25 19,80 359,09
Lijsterbes 39,30 0,25 4,10
Hazelaar 78,60 1,50 3,53
Totaal 294,74 24,12 385,80
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik   0,25
Zwarte els 19,65  0,23
Hazelaar   0,09
Ruwe berk 19,65 1,63 1,06
Onbekend   0,56
Totaal 39,30 1,63 2,17  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Aesculus hippocastanum (0,5), Anemone nemorosa 
(30), Athyrium filix-femina (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (2), 
Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (2), Fraxinus excelsior (0,5), 
Holcus lanatus (0,5), Juncus effusus (0,5), Lonicera periclymenum (2), Luzula 
pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis 
acetosella (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (2), Sorbus 
aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 75-85 %, kruidlaag: 35-45 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (4), Esdoorn (gewone) (15), Haagbeuk (4) VERJONGING 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1) 
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CIRKEL 50.30         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78,60 13,83 250,89
Gewone esdoorn 196,49 10,23 133,45
Hazelaar 117,90 0,94 0,67
Totaal 392,99 25,00 385,01

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  2,15  
Gewone esdoorn  31,97  
Onbekend  0,70 0,41
Totaal  34,82 0,41

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (7,5), Athyrium filix-femina (2), 
Carpinus betulus (0,5), Corylus avellana (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), 
Dryopteris dilatata (2), Dryopteris filix-mas (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fraxinus 
excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (4), Galeopsis species (0,5), Glechoma 
hederacea (0,5), Hedera helix (0,5), Holcus lanatus (2), Melica uniflora (0,5), 
Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), 
Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Stellaria holostea (0,5), Tilia 
cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 55-65 %, kruidlaag: 35-45 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (4), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (150), Haagbeuk (1), 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (3), Hazelaar (1) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Eik (inlands) (4), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (150), Haagbeuk (1), 
LAI 2,909 FISH-EYE 
VISSKY 0,059 
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CIRKEL 50.40         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 39,30 19,14 396,84
Gewone esdoorn 432,29 13,59 138,46
Totaal 471,58 32,73 535,30

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 34,71 63,34
Gewone esdoorn  1,46  
Totaal 9,82 36,17 63,34

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (60), Athyrium filix-femina (2), 
Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Hedera helix (0,5), Holcus 
lanatus (4), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum 
multiflorum (0,5), Prunus avium (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus 
agg. (0,5), Sambucus nigra (0,5), Stellaria holostea (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 5-10 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Esdoorn (gewone) (15) 
30-50 cm  
50-200 cm Beuk (1), Esdoorn (gewone) (2), Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,579 FISH-EYE 
VISSKY 0,077 
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CIRKEL 50.50         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 137,55 17,15 283,05
Gewone esdoorn 284,92 3,59 30,94
Hazelaar 117,90 0,59 0,66
Totaal 540,36 21,33 314,65

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Gewone es  0,21  
Totaal  0,21  

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (50), Athyrium filix-femina (0,5), 
Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (4), Galeopsis 
species (0,5), Holcus lanatus (4), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Prunus avium (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Sambucus nigra (0,5), Stellaria holostea (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 85-95 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Es/Esdoorn (1), Esdoorn (gewone) (30) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (4) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (1) 
LAI 2,867 FISH-EYE 
VISSKY 0,054 

 



 

 
218 Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
www.inbo.be

 

CIRKEL 50.70         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 461,76 11,53 198,09
Gewone esdoorn 68,77 9,82 136,85
Hazelaar 39,30 0,13 0,01
Am. vogelkers 39,30 0,11 0,29
Totaal 609,13 21,59 335,23

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  0,66 1,95
Totaal  0,66 1,95

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (30), Athyrium filix-femina (2), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (2), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (2), 
Dryopteris filix-mas (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon 
luteum (0,5), Holcus lanatus (0,5), Lonicera periclymenum (0,5), Luzula pilosa 
(0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Stellaria holostea (2), Tilia cordata 
(0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 65-75 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (1), Esdoorn (gewone) (150), Hazelaar (1) 
30-50 cm  
50-200 cm Hazelaar (2) VERJONGING 

> 200 cm Eik (inlands) (2), Hazelaar (7) 
LAI 2,934 FISH-EYE 
VISSKY 0,056 
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CIRKEL 50.80         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 157,19 8,22 104,71
Zomereik 186,67 17,46 270,22
Ruwe berk 39,30 1,00 9,56
Totaal 383,16 26,68 384,50

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik   1,69
Totaal   1,69

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (40), Athyrium filix-femina (2), 
Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (2), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Holcus lanatus (0,5), Lonicera periclymenum (2), Luzula pilosa 
(0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (2), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), 
Rubus idaeus (0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Beuk (4), Eik (inlands) (8), Esdoorn (gewone) (4), Hazelaar (1), Lijsterbes (1) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1), Lijsterbes (1) 
50-200 cm Beuk (1), Esdoorn (gewone) (4) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (2), Hazelaar (1) 
LAI 3,270 FISH-EYE VISSKY 0,057 
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CIRKEL 55.35         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 68,77 9,08 148,72
Gewone esdoorn 127,72 6,23 74,00
Gewone els 9,82 5,19 108,76
Hazelaar 78,60 0,55 0,24
Grauwe abeel 9,82 9,00 167,96
Totaal 294,74 30,05 499,68

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 3,51 0,33
Gewone esdoorn 9,82 0,47  
Hazelaar  0,33 0,01
Totaal 19,65 4,31 0,34  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Adoxa moschatellina (2), Anemone nemorosa (40), 
Athyrium filix-femina (2), Carex remota (0,5), Carex sylvatica (0,5), Carpinus 
betulus (0,5), Circaea lutetiana (0,5), Corylus avellana (0,5), Deschampsia 
cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (2), Es/Esdoorn 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (4), 
Galeopsis species (0,5), grammineae species (0,5), Holcus lanatus (4), Ilex 
aquifolium (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum 
multiflorum (0,5), Populus canescens (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina 
(0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Stellaria holostea (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 35-45 %, kruidlaag: 55-65 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (4), Es (gewone) (1), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (80), 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (4) 
50-200 cm Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Eik (inlands) (4), Es (gewone) (1), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (80), 
LAI 3,275 FISH-EYE 
VISSKY 0,061 
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CIRKEL 55.45         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 49,12 11,08 188,99
Gewone esdoorn 275,09 10,26 120,30
Grauwe abeel 9,82 5,06 76,32
Totaal 334,04 26,40 385,60

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 0,55 3,09
Gewone esdoorn  2,32  
Totaal 9,82 2,87 3,09

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Adoxa moschatellina (0,5), Anemone nemorosa (60), 
Athyrium filix-femina (2), Circaea lutetiana (2), Corylus avellana (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (7,5), Galeopsis species (0,5), 
Glechoma hederacea (2), Holcus lanatus (2), Melica uniflora (0,5), Milium 
effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus 
agg. (0,5), Stellaria holostea (2), Urtica dioica (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Beuk (1), Eik (inlands) (4), Esdoorn (gewone) (150) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (4) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (1) 
LAI 2,713 FISH-EYE 
VISSKY 0,072 
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CIRKEL 55.65         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78,60 17,71 303,76
Gewone esdoorn 284,92 8,55 82,12
Hazelaar 157,19 1,33 4,73
Totaal 520,71 27,59 390,61

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  1,33  
Zwarte els 9,82  0,94
Hazelaar   0,01
Totaal 9,82 1,33 0,95

 
 

SOORTEN 

Acer campestre (0,5), Acer pseudoplatanus (4), Anemone nemorosa (40), 
Athyrium filix-femina (2), Carex pallescens (0,5), Carex sylvatica (0,5), 
Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus (7,5), Ilex aquifolium 
(0,5), Juncus effusus (0,5), Luzula pilosa (0,5), Lysimachia nemorum (0,5), 
Maianthemum bifolium (0,5), Melica uniflora (0,5), Milium effusum (0,5), 
Moehringia trinervia (0,5), Oxalis acetosella (2), Poa species (0,5), Polygonatum 
multiflorum (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus 
agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 25-35 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1 % 

0-30 cm Amerikaanse vogelkers (1), Beuk (1), Eik (inlands) (50), Es/Esdoorn (4), 
Esdoorn (gewone) (150), Hazelaar (1), Spaanse aak (1) 

30-50 cm Esdoorn (gewone) (1) 
50-200 cm  

VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,727 FISH-EYE 
VISSKY 0,071 
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CIRKEL 55.75         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 68,77 15,69 299,74
Gewone esdoorn 39,30 0,22 1,06
Zwarte els 39,30 2,60 22,98
Hazelaar 550,18 7,74 13,02
Ruwe berk 39,30 0,15 0,34
Totaal 736,85 26,40 337,14

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 0,90 0,10
Lijsterbes 9,82 1,85  
Am. vogelkers 9,82  0,80
Totaal 29,47 2,75 0,90  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Adoxa moschatellina (0,5), Anemone nemorosa (70), 
Athyrium filix-femina (0,5), Carpinus betulus (0,5), Convallaria majalis (0,5), 
Corylus avellana (0,5), Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana 
(0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), 
Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus (4), Lonicera periclymenum (0,5), 
Luzula pilosa (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum 
multiflorum (0,5), Prunus avium (0,5), Prunus serotina (0,5), Quercus robur (2), 
Rubus fruticosus agg. (0,5), Sorbus aucuparia (0,5), Tilia cordata (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 25-35 %, struiklaag: 75-85 %, kruidlaag: 65-75 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (150), Es/Esdoorn (1), Esdoorn (gewone) (1) 
30-50 cm  
50-200 cm Esdoorn (gewone) (8), Haagbeuk (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (7), Haagbeuk (1), Hazelaar (2), Zwarte els (1) 
LAI 3,730 FISH-EYE VISSKY 0,050 
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CIRKEL 60.40         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 196,49 18,01 272,57
Gewone esdoorn 225,97 20,13 261,83
Hazelaar 314,39 2,56 4,93
Totaal 736,85 40,70 539,32

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  20,28 0,61
Hazelaar 9,82  0,14
Totaal 9,82 20,28 0,76

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (20), Athyrium filix-femina (2), 
Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus lanatus 
(2), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), 
Prunus avium (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 55-65 %, kruidlaag: 35-45 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (1), Es/Esdoorn (80) 
30-50 cm Hazelaar (1) 
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (1) 
LAI 3,022 FISH-EYE VISSKY 0,059 
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CIRKEL 60.50         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Beuk 39,30 0,08 2,18
Zomereik 39,30 20,09 379,10
Wintereik 9,82 3,26 59,05
Gewone esdoorn 196,49 6,91 70,72
Zwarte els 39,30 1,00 8,40
Hazelaar 235,79 1,18 1,40
Totaal 560,01 32,51 520,85
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik  17,46  
Hazelaar 19,65  0,05
Ruwe berk 9,82  0,47
Totaal 29,47 17,46 0,52  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (80), Athyrium filix-femina (0,5), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Hedera 
helix (0,5), Holcus lanatus (2), Luzula pilosa (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis 
acetosella (0,5), Poa species (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Prunus 
avium (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Stellaria holostea 
(0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 65-75 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (8), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (8) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (2) 
LAI 2,827 FISH-EYE VISSKY 0,058 
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CIRKEL 60.60         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 176,84 19,72 310,27
Gewone esdoorn 314,39 11,84 146,27
Gewone els 39,30 1,49 21,22
Hazelaar 196,49 0,91 2,53
Totaal 727,03 33,97 480,29

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Gewone esdoorn 9,82  0,01
Totaal 9,82  0,01

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Adoxa moschatellina (0,5), Anemone nemorosa 
(60), Athyrium filix-femina (4), Convallaria majalis (0,5), Corylus avellana (0,5), 
Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata (0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus 
sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (4), Glechoma hederacea (0,5), Holcus 
lanatus (7,5), Luzula pilosa (0,5), Maianthemum bifolium (0,5), Milium effusum 
(0,5), Oxalis acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur 
(0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), Stellaria holostea (7,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 75-85 %, struiklaag: 55-65 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (8), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (8), Hazelaar (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (1) 
LAI 2,959 FISH-EYE 
VISSKY 0,063 

 



 

 
www.inbo.be Monitoring van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en een kernvlakte 
227

 

CIRKEL 60.70         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 451,93 10,83 131,35
Gewone esdoorn 9,82 2,92 42,26
Gewone els 9,82 1,78 28,16
Spork 39,30 0,08 0,04
Hazelaar 78,60 1,24 4,42
Totaal 589,48 16,84 206,23

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 29,47 3,91 109,81
Gewone esdoorn  0,32  
Totaal 29,47 5,46 109,81

  

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Adoxa moschatellina (4), Anemone nemorosa (70), 
Athyrium filix-femina (7,5), Convallaria majalis (0,5), Dryopteris carthusiana 
(0,5), Dryopteris dilatata (0,5), Galeobdolon luteum (2), Glechoma hederacea 
(2), Holcus lanatus (4), Lonicera periclymenum (0,5), Milium effusum (2), Oxalis 
acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Stellaria holostea (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 55-65 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (1), Esdoorn (gewone) (4) 
30-50 cm Eik (inlands) (1) 
50-200 cm Hazelaar (1) VERJONGING 

> 200 cm Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (5) 
LAI 3,069 FISH-EYE 
VISSKY 0,057 
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CIRKEL 65.45         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 520,71 19,36 234,95
Gewone esdoorn 9,82 2,25 32,57
Gewone els 39,30 0,60 5,10
Hazelaar 39,30 0,11 0,04
Totaal 609,13 22,32 272,66

 
DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 68,77 6,97 9,10
Gewone esdoorn  0,28  
Totaal 68,77 7,26 10,93

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (30), Athyrium filix-femina (20), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata 
(0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Fraxinus excelsior (0,5), 
Galeobdolon luteum (0,5), Galeopsis species (0,5), Holcus lanatus (40), Oxalis 
acetosella (0,5), Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus 
fruticosus agg. (0,5), Stellaria holostea (2) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 5-10 %, kruidlaag: 75-85 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (150) 
30-50 cm Esdoorn (gewone) (4) 
50-200 cm Esdoorn (gewone) (1) VERJONGING 

> 200 cm Es (gewone) (1) 
LAI 3,115 FISH-EYE 
VISSKY 0,066 
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CIRKEL 65.55         

DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 78,60 11,57 200,21
Gewone esdoorn 78,60 0,56 3,49
Hazelaar 196,49 4,97 12,97
Totaal 353,69 17,10 216,68

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 9,82 3,35 3,65
Gewone esdoorn  40,01  
Totaal 9,82 43,36 3,65

 
 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (0,5), Anemone nemorosa (60), Athyrium filix-femina (2), 
Corylus avellana (0,5), Dryopteris carthusiana (0,5), Dryopteris dilatata (0,5), 
Es/Esdoorn (0,5), Galeobdolon luteum (2), Galeopsis species (0,5), Holcus 
lanatus (4), Melica uniflora (0,5), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Stellaria holostea (0,5) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 65-75 %, struiklaag: 75-85 %, kruidlaag: 65-75 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (4), Es/Esdoorn (4), Esdoorn (gewone) (1), Hazelaar (1) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm  
LAI 2,998 FISH-EYE 
VISSKY 0,050 
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CIRKEL 65.65         

 
DENDROMETRIE LEVEND 
Boomsoort N (ha-1) G (m2.ha-1) V (m3.ha-1) 
Zomereik 235,79 4,30 41,73
Totaal 235,79 4,30 41,73

 

DENDROMETRIE DOOD 

Boomsoort N 
(ha-1) 

V liggend 
(m3.ha-1) 

V staand 
(m3.ha-1) 

Zomereik 39,30  4,19
Totaal 39,30  4,19

 

 

SOORTEN 

Acer pseudoplatanus (2), Anemone nemorosa (80), Athyrium filix-femina (40), 
Deschampsia cespitosa (0,5), Dryopteris carthusiana (2), Dryopteris dilatata 
(0,5), Es/Esdoorn (0,5), Fagus sylvatica (0,5), Galeobdolon luteum (2), Holcus 
lanatus (0,5), Melica uniflora (2), Milium effusum (0,5), Oxalis acetosella (0,5), 
Polygonatum multiflorum (0,5), Quercus robur (0,5), Rubus fruticosus agg. (0,5), 
Stellaria holostea (4) 

VEGETATIE 

STRATA boomlaag: 85-95 %, struiklaag: 3-5 %, kruidlaag: 85-95 %, moslaag: < 1 % 
0-30 cm Eik (inlands) (8), Esdoorn (gewone) (150) 
30-50 cm  
50-200 cm  VERJONGING 

> 200 cm Hazelaar (2) 
LAI 2,584 FISH-EYE 
VISSKY 0,088 
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