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Inleiding

In het kader van de opmaak van het beheersplan van het bosreservaat Koeimook doken een
paar pertinente hiaten in de kennis rond het onderzoeksgebied op, die het onmogelijk maakten
voor de commissie om hieromtrent definitieve beslissingen te nemen.
1. In het gebied van Koeimook treedt naar verluid verdroging op. De oorzaak hiervan is

wellicht te zoeken in wateronttrekkingen in de onmiddellijke nabijheid. Dwars door het
bosreservaat loopt een kaarsrechte afwateringssloot. Deze ligt diep ingesneden in het veld.
De vraag stelt zich in hoeverre het mogelijk is de verdroging tegen te gaan door de
waterstand in de beek te verhogen, en beekoverstroming mogelijk te maken. Dit zou
worden gerealiseerd door de kunstmatige oeverwal (ontstaan door beekruimingen) in de
gracht te dumpen. Hierdoor wordt de beekbodem verhoogd en ontstaat weer mogelijkheid
tot overstroming. Ook kunstmatige hermeandering wordt hierbij overwogen. Er bestond
echter geen duidelijkheid over de kwaliteit en de herkomst van het water. Toch is deze
informatie essentieel om een onderbouwde beslissing te nemen over de opportuniteit van
dergelijke ingrepen.

2. In de zuidelijke helft van het reservaat komen verspreid een aantal zeer zware Grove
dennen voor, wellicht oude vliegdennen. Zij geven het gebied zijn uitzonderlijk karakter
en vormden de eerste aanleiding om het gebied voor te stellen als bosreservaat. Door de
commissie werd unaniem beslist om de bomen in perceel 10 vrij te stellen in het kader van
het gerichte beheer dat voor dit perceel werd vastgelegd (creatie van geleidelijke overgang
tussen bos en open terrein). Ook in de percelen 7 en 8 komen echter van deze oude dennen
voor. Er bestond geen unanimiteit binnen de commissie over het feit of ook hier een
gericht beheer (vrijstelling) noodzakelijk was voor het behoud van deze bomen. Hiervoor
was er nood aan concrete data over het aantal van bomen en in hoeverre deze bomen last
hadden van overmatige kroonconcurrentie.

Vandaar dat de vraag werd gesteld aan het IBW om via een aantal kleinschalige onderzoeken
hieromtrent concrete antwoorden te formuleren.

Tegelijk stelde het instituut ook vast dat een aantal belangrijke data die over het gebied
bestaan niet zijn opgenomen in het beheersplan, omdat zij nog niet officieel gepubliceerd
werden. Het bosreservaat Koeimook werd namelijk als testgebied uitgekozen voor de
evaluatie van een biodiversiteitsindex op bestandsniveau die op het IBW werd ontwikkeld. In
het kader van de berekening van deze index werd heel wat waardevolle afgeleide informatie
geproduceerd (zoals volumes dood hout) , die een betere evaluatie van de waarde van de
bosbestanden mogelijk maakt. Een samenvatting met de belangrijkste resultaten is daarom
ook in dit rapport opgenomen.
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Biologische en Fysico-chemische waterkwaliteitsbepaling van de
centrale afvoersloot in het bosreservaat Koeimook te Mol-Postel.

Probleemstelling

Door de adviescommissie werd de vraag gesteld in hoeverre het opportuun is om de centrale
afvoersloot door het reservaat op te stuwen met de bedoeling om een vematting van de
omliggende gronden te realiseren. Vooral wat betreft de waterkwaliteit was er weinig
duidelijkheid.
In dit kader hebben medewerkers van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (cel
Bosecologie) een bemonstering uitgevoerd om een beeld te krijgen van de biologische en de
fysico-chemische waterkwaliteit van de afvoersloot.

Methodiek

De methode gehanteerd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer voor de bepaling van
de Belgische Biotische Index (verder BI) is volledig in overeenstemming met de
gestandardiseerde Belgische methode: 'Biologische kwaliteit van de waterlopen, bepaling
van de biotische index steunende op aquatische macro-invertebraten (N.B.N. T92-4ü2,
Oktober 1984). Bij de bepaling van de BI wordt een beek op een representatieve manier
bemonsterd d.m.v. een handnet waarbij macro-invertebraten worden verzameld. Na zeving
van het staal worden de macro-invertebraten gesorteerd en gedetermineerd tot op het door de
gestandardiseerde methode vereiste niveau (Familie, Genus, ... ). De indexwaarde wordt
bepaald aan de hand van een tabel waarin zowel het aantal voorkomende taxonomische
groepen als de meest gevoelige verontreinigingsindicator in rekening worden gebracht.

Situering en omschrijving monsternamepunten

Het bosreservaat Koeimook te Mol-Postel met IFBL-coördinaten FS5182 wordt centraal van
West naar Oost doorsneden door een waterloop die Maaswater voert (Viaene et al.,1997).

Bij een verkennend bezoek aan het bosreservaat werd besloten de sloot op 3 plaatsen te
bemonsteren met name bij het binnenstromen en buitenstromen van het bosreservaat en een
derde punt centraal in het reservaat (zie kaartje in figuur 1).
Van de drie stalen werd één staal afgewerkt met name het staal genomen centraal in het
reservaat. De samenstelling van de macro-invertebratenfauna van dit staal leverde reeds
voldoende informatie om een éénduidige beoordeling te kunnen maken en een advies te
kunnen formuleren in het kader van de hoger geschetste probleemstelling.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het monsternamepunt wordt verwezen naar het
veldprotocol in bijlage 1.
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Figuur 1 : Bosreservaat Koeimook :
situering monsternamepunten BI (28/1 0/99)

Resultaten Fysico-chemische parameters

Zoals hoger vermeld wordt verondersteld dat het water in de afvoersloot infiltratiewater zou
zijn, afkomstig van het Kanaal Dessel-Schoten (Maaswater). Deze stelling wordt bevestigd
door de resultaten van de fysico-chemische analyses aan het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer :

PH 7.35
Conductiviteit 320,...S/cm
Calcium 58 mg/l



Resultaten Biotische Index (monsternamepunt 2)

Taxonomische groepen Aantal Tolerantieklasse
- individuen

Plecoptera (steenvliegen)
Neumora species Massaal L* 1
Ephemeroptera (haften)
Ephemera species Massaal L 3
Trichoptera (kokerjuffers)
Hydropyschidae 3L -
Polycentropodidae 8L -
Megaloptera (slijkvliegen)
Sialis species 12 L -
Hemiptera (wantsen)
Nepa cinerea (waterschorpioen) 1 A** 5
Odonata (libellen)
Calopteryx virgo (bosbeekjuffer) 11 L 4
Cordulegaster boltonii (bronlibel) 10 L 4
Coleoptera (kevers)
Dytiscidae (waterroofkevers) IA -
Haliplidae (watertreders)- 1 L -
Neohaliplus lineatocollis IA
Scirtidae (syn. Helodidae) 15 L -
Hirudinea (bloedzuigers)
Theromyzon tessulatum (eendebloedzuiger) 2 5
Crustacea (kreeftachtigen)
Asselidae (waterpissebedden) Massaal 5
Gammarus species (vlokreeft) 15 4
Mollusca (slakken)
Potamopyrgus antipodarum (brakwaterhoorntje) 11 4
Pisidium species (erwtemossel) 15 5
Diptera (vliegen en muggen)
Simuliidae (kriebelmugjes) 3L -
Chironomidae (dansmuggen) Massaal L -
(c. non thummi-plumosis)
Tipulidae (langpootmuggen) 2L -
Limoniidae (steltmuggen) 10 L -
Tabanidae (dazen) 1 L -
Oligochaeta (borstelwormen)
Lumbriculidae -
Aantal geldige (>2 ind.) taxonomische groepen 19
Laagste tolerantieklasse 1
Biotische index 9

* L: larvaal stadium ** A : adult stadium
Voor de determinatie en de bepaling van de index werd gebruik gemaakt van volgende
werken: De Pauw & Vannevel (1991), Anoniem (1984), Tachet e.a. (z.d.) Dresscher &
Highier (1982), Gijsels (1991), Niesser (1982), Devrieze et al. (1997), Duijm & Dutmer
(1985).



Evaluatie

De bekomen Biotische index van 9 duidt op een zeer goede waterkwaliteit, men spreekt van
niet tot gering verontreinigd water.
Een dergelijke kwaliteit is zeldzaam te noemen voor Vlaanderen.
De samenstelling van de macro-invertebratenfauna is zo mogelijk nog zeldzamer en wordt
hier om die reden verder toegelicht.

Naast het voorkomen van steenvlieglarven (zeer gevoelig voor verontreiniging) springt vooral
de aanwezigheid van de larven van zowel Calopteryx virgo (Bosbeekjuffer) als Cordulegaster
boltonii (Bronlibel) in het oog. Deze soorten worden immers vermeld als bedreigde soorten
(categorie 2) in de Rode lijst voor libellen voor Vlaanderen (De Knijf & Anselin, 1996).
Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) kwam vroeger voor langs de Schelde, de Zenne en in grote
delen van de provincies Antwerpen en Limburg. Momenteel komt de soort enkel nog voor in
een paar beken van het bekken van de Kleine Nete, in het uiterste noorden van Limburg en op
enkele plaatsen in de Maasvallei. Deze soort werd na 1990 nog slechts op 24 plaatsen in
Vlaanderen waargenomen.
Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) werd na 1990 slechts op 28 locaties aangetroffen.
De Rode lijst vermeldt tevens een typering van het voorkeur habitat van de opgenomen
soorten en dit zowel voor het larvaa1 als het adult stadium. Voor beide Rode lijstsoorten wordt
het larvebiotoop getypeerd als stromende koude en heldere waters met hoge zuurstofgehaltes
gelegen langs bosranden. Voor Bronlibel spreekt men van een zandige of fijnkiezelige bodem
die door enkele centimeter water wordt overstroomd.

Advies

Gezien het voorkomen van de larven van zowel Calopteryx virgo (Bosbeekjuffer) als
Cordulegaster boltonii (Bronlibel), beide Rode lijst soorten en gezien hun geschetste
biotoopvoorkeur is het ten stelligste af te raden het stromingspatroon van de afvoersloot in het
bosreservaat Koeimook te veranderen door het opstuwen van het water.
Met een opstuwing mag men een verdwijning van deze soorten verwachten alsook de andere
aanwezige fauna elementen typisch voor dit zuurstofrijk niet verontreinigde oppervlaktewater
(Steenvliegen, ... ).
Een stuw op de afvoersloot zal niet alleen het stromingspatroon gaan beïnvloeden maar
daarenboven ook een migratiebarrière vormen voor de macro-invertebraten en visfauna.
Tevens dient vermeld te worden dat een stuw op de afvoersloot slechts een zeer geringe
vematting zou kunnen veroorzaken. Dit omwille van het lage debiet van de sloot en zijn
diepere ligging t.o.v. het maaiveld.
Omwille van de bijzondere macro-invertebratenfauna is het wenselijk om de bron- of
kwelzone van de sloot op te zoeken en een analyse te maken van de bestaande risico's voor
verontreiniging stroomopwaarts t.o.v. het bosreservaat. Eventuele maatregelen dienen
uitgezocht om deze risico' s uit te sluiten.



Aanwezigheid van zware Grove dennen in de percelen 7 en 8 van
het bosreservaat Koeimook : aantal bomen en evaluatie van de
concurrentieverhoudingen

Bepaling concurrentieverhoudingen

Een inventaris van de zware grove dennen in percelen 7, 8 en 10 werd opgemaakt.
In totaal komen 6 bomen met een omtrek (C 1.5) van 2 meter en meer voor in perceel 10. In
percelen 7 en 8 werden een dertigtal dergelijke bomen geteld.
Voor 18 bomen (ad random verdeeld) werd de omtrek, vitaliteit, en mate van
kroonconcurrentie geregistreerd. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen In

onderstaande tabel.

Perceel Omtrek Kroonconcurrentie*
1 10 230 2
2 10 315 1,.,

10 210 1.J

4 7 300 1
5 10 240 1
6 8 240 2
7 8 190 3
8 10 260 2
9 10 200 3
10 7 210 3
11 7 320 3
12 7 200 3
13 7 180 4
14 7 200 4
15 7 230 1
16 7 200 4
17 7 200 2
18 7 210 1
De mate van kroonconcurrentIe wordt als volgt beoordeeld:
1. volledig vrijstaande boom, geen kroonconcurrentie
2. krooncontact aanwezig, geen tekenen van verdrukking
3. krooncontact aanwezig, duidelijke tekenen van verdrukking over max. V. van de kroon
4. krooncontact aanwezig, duidelijke tekenen van verdrukking over max. Y2 van de kroon
5. krooncontact aanwezig, duidelijke tekenen van verdrukking over meer dan Y2 van de kroon

Leeftijdsbepalingen

Voor een aantal van deze bomen werd vorig jaar, met behulp van een resistograaf een
leeftijdsbepaling uitgevoerd (het Labo voor Houttechnologie van de Rijksuniversiteit Gent
stelde het toestel ter beschikking).
Bij deze techniek wordt een dunne naald (ca 1 mm) met constante snelheid tot 40 cm diep in
de boom gebracht. Ondertussen registreert het toestel de weerstand die hierbij wordt
ondervonden (waarbij vroeghout minder weerstand biedt dan laathout). Dit resulteert in een
grafiek waarvan hieronder een voorbeeld is weergegeven.



Kern van de boom Schors

Aangezien de bomen vaak dikker waren, of omdat soms naast de kern werd geboord (zie
figuur), werd bij de schatting van de leeftijd een extrapolatie gemaakt, uitgaande van het
betrouwbaar gedeelte van de boring en de berekende diameter van de boom.

De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel

Leeftijdsbepalingen Grove den, bosreservaat Koeimook
Boom Omtrek (cm) DBH (cm) # jaarringen geteld Leeftijd (schatting)

1 230 73,21 80 100
2 315 100,27 100 140
3 210 66,85 110 130
4 300 95,50 80 120
5 240 76,40 100 120
6 240 76,40 95 110
7 190 60,48 100 120
8 260 82,76 85 100

Hieruit blijkt dat de bomen wellicht een stuk jonger zijn dan wat uit hun dimensies werd
verondersteld. Dit hangt samen met het feit dat deze bomen zeer waarschijnlijk uit vrijstaande
vliegdennen zijn ontstaan: deze bomen hebben vaak een typische habitus met zeer laag
vertakte stammen, en vertoonden, door hun vrijstand, een sterkere diktegroei dan bomen in
gesloten bestanden.

Discussie:

In het gedeelte dat voorgesteld wordt voor integraal reservaat (percelen 7 en 8) komen een 25
tal Grove dennen voor met een omtrek van 200 cm en meer. Analyse van oud kaartmateriaal,
de habitus en relatie tussen diameter en geschatte leeftijd van deze bomen laat vermoeden dat
het hier handelt om vliegdennen die oorspronkelijk zijn opgegroeid in open terrein.
Uit de steekproef blijkt dat in meer dan de helft van de gevallen bij deze bomen duidelijke
kroonconcurrentie voorkomt. Slechts in enkele gevallen echter is deze concurrentie van dien
aard dat zij op korte tot middellange termijn het overleven van de boom hypothekeert.
Bovendien moet duidelijk worden gesteld dat het hier gaat om kroonconcurrentie van de
zware Grove dennen onderling : de bomen staan in clusters bijeen, en de onderlinge afstand
tussen de bomen bedraagt vaak nauwelijks 5 à 10 m. Het loofhout dat lokaal uit de onderetage
doorgroeit betekent geen bedreiging voor de bomen.

Conclusie
Bij de zware Grove dennen werd effectiefkroonconcurrentie vastgesteld. Deze is echter niet
onrustwekkend groot, en enkel te wijten aan onderlinge concurrentie. Beheersmaatregelen
voor het behoud van deze bomen hebben derhalve weinig zin, aangezien dit zou betekenen dat
de ene boom moet worden opgeofferd voor de andere, wat overeenstemt met hetgeen op
termijn ook spontaan zal gebeuren. De optie 'niets doen kan derhalve worden behouden voor

de bestanden 7 en 8.



Berekening van de biodiversiteitsindex en berekening van de
hoeveelheden dood hout voor de bosbestanden in het bosreservaat
Koeimook : evaluatie en toetsing van de resultaten aan andere
proeflocaties

Het VLINA-project : doelstellingen en methodiek

Het VLINA-project 'Selectie en evaluatie van indicatoren en uitwerking van een practisch
bruikbare methodologie voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen "
(AMINALINATUURIVLINAlC96/04) ging officieel van start in juni 1997.

Het project heeft als doel op drie detailniveau's methoden te ontwikkelen om de biodiversiteit
in bosecosystemen op een gestandaardiseerde manier te evalueren en op lange termijn te
monitoren.
In de loop van 1998 werd voor de monitoring van de biodiversiteit (soortenrijkdom s.s.) in
bossen een index ontwikkeld, gebaseerd op bosstructuurparameters en floragegevens
(vaatplanten en mossen). Deze biodiversiteitsindex vormt de invulling van het tweede
detailniveau van de nagestreefde methodiek (combinatie systeem- en soortbenadering) en is
ontwikkeld op basis van de gegevensset afkomstig uit de bosinventarisatie van het Vlaamse
Gewest.
De index wordt berekend d.m.v. een score-systeem volgens een gestandaardiseerde procedure
CVan Den Meersschaut, 1998). De index tracht alle belangrijke aspecten van een
bosecosysteem die van belang zijn voor de totale biodiversiteit, en door het beheer kunnen
beïnvloed worden, op een evenwichtige wijze in rekening te brengen. Aspecten als
bosgeschiedenis, connectiviteit, ... worden expliciet niet in rekening gebracht: de index tracht
geen absolute afspiegeling te zijn van de werkelijke diversiteit (dit is immers onmogelijk)
maar biedt een soort 'performance' -score voor een welbepaalde locatie en volgens een
gestandaardiseerde methodiek. Op die manier wordt het mogelijk om de evolutie van deze
locaties in de tijd te volgen. De index is echter geenszins bedoeld om de absolute waarde van
gebieden te bepalen of onderling te vergelijken om prioriteitenafwegingen te maken.

Aan de hand van twee case studies werd wel aangetoond dat de index de verschillende
Vlaamse bostypes en -beelden op een logische wijze weerspiegelt en gevoelig genoeg is om
veranderingen te detecteren met het oog op monitoring. (Van Den Meersschaut D. &
Vandekerkhove K., 1998) Eén van beide case-studies is het bosreservaat Koeimook.

Resultaten van de berekeningen voor het bosreservaat Koeimook

Door de zeer grote verscheidenheid aan bestandstypes en structuren vormde het bosreservaat
Koeimook een uitstekend proefobject om de performantie van de index voor Kempische
bostypes te bestuderen.
In het kader van de berekening van de score werden tevens een aantal afgeleide parameters
berekend zoals totaal houtvolume, volume staand en liggend dood hout, ... De resultaten van
deze berekeningen, zowel absoluut als in vergelijking tot andere proeflocaties in Vlaanderen
is hieronder weergegeven.



Biodiversiteitsindex berekening voor de 10 bosbestanden in het bosreservaat Koeimook

Bestand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beschrijving Maximum- Grove den Structuur- Structuur- Berken- Idem als 4 Idem als 4, Zware Grove Idem als 7 Homogeen Idem als 7

score met eik, berk arm bestand arm bestand opslag met maar ook beperkte dennen (ijl) Grove den, Plaatselijk ijl
index- en Lijsterbes van Beuk Cors.den bijmenging zware bijmenging met LH met opslag,

parameter eik, Lbes Zomereiken Zomereik dood hout

Structuur-index
Sluitingsgraad 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2

Leeftijd 7 5 2 2 I 5 I 5 5 2 5
Verticale structuur 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4

Horizontale structuur 5 I 5 I 5 5 5 5 I I 5

L 20 12 II 7 14 18 13 18 12 9 16
Houtige vegetatie-index

Aantal boomsp. 5 3 2 I 3 2 2 3 2 I 2
Aantal dikke bomen 5 I 3 3 0 1 0 I 2 2 I

Aantal zeer dikke bomen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aantal boomsp. in verjonging 4 0 I 0 I 0 0 I I 1 0

Standaardafwijking t.o.v. 0 1•5 6 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0

L 20 5 6 4 4 4 2 6 6 5 3
Kruidvegetatie-index
Aantal sp. Vaatplanten 10 I 2 2 2 2 2 2 I I I

Zeldzaamheid 7 I I 2 1 I 2 2 I 2 2
Aantal mossp. 5 2 I 2 2 2 2 2 2 3 2

Bedekking 3 I 0 I 1 I 3 I 3 3 2

L 25 5 4 7 6 6 9 7 7 9 7
Dood hout-index

Grondvlak (Staand dood hout) 4 I 0 0 I 0 I 1 0 I I
Standaardafwijking tov. 0 1•5 (id.) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal dikke bomen (idem) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stamlengte (Liggend; DBH > 40) 7 0 0 0 0 (j 0 0 0 3 0

Aantal 0-klassen (Liggend) 8 4 0 0 4 ti 4 4 6 7 6

L 30 5 0 0 5 6 5 5 6 II 7
BIODIVERSITEITSINDEX 100 27 21 18 29 34 29 36 31 34 33



Bespreking

Een vergelijking van de resultaten voor Koeimook met een aantal andere proefberekeningen
in bosreservaten levert volgende grafiek op :
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Biodive rsiteitsindex

Hieruit blijkt dat een aantal bestanden, zeker naar Kempische normen, bijzonder goed scoren
(vergelijk met Pijnven en Jagersborg). Het dient benadrukt dat de maximumscore op alle
aspecten onmogelijk te halen is. De maximumscore die tot nu toe werd geregistreerd is in het
bosreservaat Zoniënwoud en bedraagt 48.

Bij nadere analyse van de tabellen blijken de eiken- en berkenbestanden in Koeimook
bijzonder goed te scoren op vlak van bosstructuur. Voor de overige parameters is de score
meestal vrij laag. Dit heeft uiteenlopende redenen. Wat betreft de houtige vegetatie-index is
vooral het ontbreken van zware en zeer zware sortimenten bepalend voor de lage score.
Hierbij dient opgemerkt dat op voedselarme, kempische gronden nooit de maximumscore kan
worden verwacht, gezien het totaalvolume, en daarmee samengaand het aantal zeer dikke
bomen beperkt is. Eenzelfde opmerking geldt voor de kruidvegetatie-index : deze kempische
bossen zijn van nature reeds soortenarm, zeker wat betreft vaatplanten. Dit wordt enigszins
gecompenseerd door de mosfiora, die over het algemeen soortenrijker en beter ontwikkeld is
dan in voedselrijke bossen. Een totaalscore van 14 à 16 is hier wellicht toch het maximum dat
kan gehaald worden.



In het kader van de indexberekeningen werd tevens een schatting gemaakt van de totale
hoeveelheid dood hout in alle bosreservaten. Deze berekeningen gebeurden op een
gestandaardiseerde manier aan de hand van de data uit de transecten van de basisinventaris
(10 x 100 m ). Hierbij dient opgemerkt dat toevalsfactoren (toevallig een dode boom in het
transeet aanwezig) hier een belangrijke rol spelen. Vooral wat betreft liggend dood hout kan
dit een sterke overschatting inhouden. Om een betrouwbaarder beeld te krijgen van de
effectieve hoeveelheid dood hout is een veel uitgebreidere steekproef noodzakelijk. Gezien de
berekeningen echter voor alle reservaten op dezelfde manier gebeurden geven ze niettemin
een duidelijke trend weer.
Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het bosreservaat Koeimook bij de berekening van
de gemiddelde hoeveelheid dood hout voor de totaliteit van het bosreservaat relatief zeer hoog
scoort: de totale hoeveelheid wordt geschat op 23.58 m3/ha (4.18 m3 staand en 19.4 m3

liggend). Zoals blijkt uit onderstaande figuur behoort het bosreservaat Koeimook daarmee tot
de bosreservaten met de hoogste actuele hoeveelheid dood hout.
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Wanneer de hoeveelheid dood hout wordt uitgezet tov. de totale houtvoorraad komt het
reservaat er nog beter uit: ca. 10 % van de totale houtvoorraad bestaat uit dood hout. Enkel de
bosreservaten Sevendonk (11,5), Melisbroek (12) en Kolmant (13%) scoren hier nog hoger.

Toch blijven de scores voor dood hout in de biodiversiteitsindex vrij laag : dit heeft alles te
maken met de beperkte diversificatie qua dood hout : practisch alle dood hout is afkomstig
van Berk en de diameter-range is zeer beperkt: zwaar dood hout van traag afbrekende soorten
komt niet voor. Ook wat betreft staand dood hout is de range en de hoeveelheid beperkt.
We kunnen dus concluderen dat er vrij veel dood hout aanwezig is, maar dat dit practisch
uitsluitend bestaat uit een zeer groot aantal liggende stammen van een beperkt diktesortiment
en een zeer beperkt soortenaandeel. Niettemin dient benadrukt dat de gehaalde hoeveelheden
dood hout opmerkelijk hoog zijn (zeker naar kempische normen.)

Conclusie
De berekening van de biodiversiteitsindex laat toe voor een welbepaald bosgebied op
bestandsniveau na te gaan in hoeverre alle aspecten die bepalend zijn voor de diversiteit van
het bestand ingevuld zijn. De analyse voor Koeimook leert ons dat dit bosgebied naar
Kempische normen een zeer grote verscheidenheid kent en een aantal bestanden die zeer goed
scoren. Belangrijke aspecten die ontbreken zijn zware sortimenten bij de bomen (zowel
levend als dood)
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Bijlage I :

VELDPROTOCOL BEPALING BIOTISCHE INDEX

Waterloop:
Datum:
Monsternemers :
Gemeente:
Staalnameplaats :
Stafkaart:

Afvoersloot Koeimook
28/10/99
Peter Van de Kerckhove, Diego Van Den Meersschaut
Mol-Postel
Punt 2 (zie kaartje)
blad 17/1-2 coördinaten FS5182

Typologie van de waterloop:
Breedte:
Stroomsnelheid:
Oeverstructuur :
Bodemstructuur :
Substraatconcentratie :

Vegetatie:
Belichting :
Draadalgen, wierbloei :
Waterplanten:
Oeverplanten :

ong.1m
matig
natuurlijk
zandig
ZUlver

halfopen
niet aanwezig

Diepte: 10 à 15 cm

Verontreinigingstoestand :
Visueel: niet verontreinigd
Kleur: kleurloos
Doorzichtigheid: helder
Rioolschimmel : afwezig

Geur: geurloos

Staalname :
Omgeving:

Methode:
Visbestand :
Weersomstandigheden :

Grove denbestand, voormalige maïsakker, Zwarte els langs oever

Handnet, geringe substraatafspoeling
geen gegevens
zonrug

Bijkomende waarnemingen of opmerkingen: -


