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Niet alleen in de boomlaag zijn er nogal wat veranderingen opgetreden in het bos-

reservaat van Bos Ter Rijst. Ook in de kruidlaag zijn opvallende verschuivingen waar 

te nemen. De opnames in de steekproefcirkels geven ons een idee van de evolutie 

van plantensoorten over het gehele gemonitorde zone van het reservaat (30 ha). In 

de tabel geven we de meest opvallende dalers en stijgers mee.

Wat we zien zijn zeer vergelijkbare trends als we al in andere bosreservaten vast-

stelden (Hallerbos, Meerdaalwoud, Zoniën). De uitgesproken lichtminnende soorten 

(zoals dagkoekoeksbloem, valse salie,…) nemen duidelijk af: het bos wordt meer 

gesloten. Ook verstoringsindicatoren zoals hennepnetel, brandnetel en hondsdraf 

verdwijnen geleidelijk aan door het uitblijven van menselijke verstoringen. Scha-

duwverdragende bossoorten houden stand of nemen toe. 

Een aantal soorten is ook uit de proefvlakken verdwenen (bleke zegge, kale jonker, 

paardenbloem, rietgras, waterpeper, wolfspoot), terwijl er geen nieuwe soorten op-

doken. Daardoor neemt de totale soortenrijkdom wat af, maar als gekeken wordt 

naar ‘habitattypische soorten’ dan neemt hun aandeel duidelijk toe. Dit verlies aan 

(niet habitattypische) soorten wijst dus eerder op een ‘herstel’ van de natuurlijke 

samenstelling, door het wegvallen van menselijke verstoring, en hoeft niet noodza-
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Tabel1:  Vegetatieverandering in de 

steekproefcirkels: aantal cirkelplots (op een 

totaal van 50 plots)waarbinnen een soort 

werd waargenomen in 2005 en 2015

Bosanemoon en klimop: twee soorten die 

duidelijk toenemen, in het bijzonder in de 

onbeheerde bosdelen.

Spontane  
dynamiek in 
bosreservaat 
Bos Ter Rijst:  
ook in de kruidlaag  
verandert er heel wat 

Steekproefcirkels (50)

Afnemend 2005 2015 Gelijk/toename 2005 2015

dagkoekoeksbloem 27 13 boshyacint 48 48

grote brandnetel 22 9 bosanemoon 50 50

drienerfmuur 14 2 kleefkruid 26 26

hennepnetel 18 7 klimop 11 11

knopig helmkruid 11 3 schedegeelster 1 1

vlier 37 29 wijfjesvaren 49 49

valse salie 9 2 wilde narcis 14 14

boswederik 7 1 heksen 27 31

hondsdraf 18 13 mannetjes 7 11

braam 40 36 brede stekel 25 30

framboos 6 2 daslook 20 26

bosereprijs 8 6 boskers 18 25

gele dovenetel 32 30 beuk 19 27
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kelijk negatief te zijn. Opmerkelijke stijgers (qua verspreiding) zijn daslook, boskers 

en beuk. De daslookmassieven zijn inderdaad opvallend sterk uitgebreid de laatste 

10 jaar (van 3 ha naar ruim 5 ha). In de bijdrage ’10 jaar fieldmap’, elders in deze 

nieuwsbrief, gaan we hier dieper op in. De toename van boskerszaailingen zegt 

wellicht niet zo veel: het ene jaar kiemen er meer dan het andere, maar door licht-

gebrek kwijnen ze zowat allemaal weer weg. De beukenzaailingen is een ander ver-

haal: waar vroeger slechts in een derde van de proefvlakken beukjes voorkwamen is 

dat nu al in ruim de helft van het gebied. Dat is ook in lijn met de vaststellingen in 

de boomlaag: de beuk is hier langzaamaan zijn natuurlijke dominante positie aan 

het veroveren (of is het heroveren ?). 

Kijken we niet alleen naar verspreiding, maar ook naar de bedekking van een aan-

tal kenmerkende soorten dan vallen ook hier een aantal zaken op. Bosanemoon is 

alomtegenwoordig in het reservaat en werd in beide inventarisaties in alle proef-

vlakjes gevonden. voor, en is dus. In de proefvlakjes waar hij vroeger niet tot weinig 

bedekkend was neemt de bedekking echter duidelijk toe,  waar hij al vlakdekkend 

was is er een status quo. Boshyacint is eveneens in bijna alle proefvlakken aanwezig, 

maar lijkt vreemd genoeg af te nemen in bedekking: zeer dichte tapijten lijken ijler 

te worden. De planten geven ook een minder forse indruk dan 10 jaar geleden. Is 

dit een tijdelijk dipje, is er iets aan de hand, of werd de bedekking 10 jaar geleden 

gewoon iets te optimistisch ingeschat voor deze soort? Wat we tegelijk vaststellen 

is dat soorten als wijfjesvaren veel meer plaats innemen dan 10 jaar geleden, en 

mogelijks in concurrentie gaan met de hyacinten. Misschien treedt hier wel een na-

tuurlijk fenomeen op: zeer sterke bedekkingen van hyacint blijken toch vaak gelinkt 

aan zeer gesloten middeloude bosbestanden (beuk of eik, hakhout) die zeer don-

ker zijn. Misschien kunnen ook andere schaduwminners en zelfs zomersoorten hun 

plaats opeisen naarmate het bos ouder en de overscherming minder sterk en meer 

gevarieerd wordt ? Tenslotte is nog het vermelden waard dat bramen in dit nochtans 

vrij voedselrijke bos, een ondergeschikte  rol spelen: ze komen weliswaar in 40 (resp. 

36) van de 50 plotjes voor, maar slechts in een vijftal proefvlakken halen ze bedek-

kingen van meer dan 5%. Dat zijn meestal plekken waar het kronendak verstoord is, 

bijvoorbeeld door windval of takbreuk.

Op dit fotopaar is te zien dat de bedekking 

van bosanemoon op deze plek duidelijk is 

toegenomen. Ook waren er in 2015 veel 

jonge esdoornen. De populierenstam is 

grotendeels verteerd (foto’s: Peter Van de 

Kerckhove).
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De kernvlakte in het bosreservaat is 70x140 m groot, en is ingedeeld in 98 plotjes 

van 10x10 m, wat ons toelaat om op een ander schaal- en detailniveau de vegeta-

tieveranderingen op te volgen. Hier zien we grotendeels dezelfde evoluties als in 

de cirkelplots. Hier zien we wel een globale trend van toename van de bedekking 

van bosanemoon: waar de soort hier 10 jaar geleden eerder vleksgewijs voorkwam, 

vormt die er nu wel dichte tapijten. Ook spectaculair is de toename van wijfjesvaren. 

En waar er winnaars zijn, moeten er ook verliezers zijn: de bedekking van boshya-

cint is duidelijk afgenomen, wellicht door de toegenomen concurrentie van de twee 

voorgaande soorten. Ook opvallend in de kernzone is een grote vlek waar braam 

blijkbaar spectaculair is toegenomen: dit is een grote open plek die is ontstaan nadat 

bij één van de monumentale beuken in de kernvlakte de helft van zijn gigantische 

kruin is uitgebroken. We verwachten dat dit bramenmassief spontaan weer zal ver-

dwijnen van zodra de bovenetage zich weer heeft gesloten. Ook wel opvallend: 

de bedekking van andere voorjaarssoorten is door die plotse explosie van bramen 

nauwelijks beïnvloed: onder de bramen groeien ze nog even goed als daarbuiten; 

enkel waar de bramen ineens van 0 naar 100% bedekking zijn gegaan, vertonen de 

anemonen een dipje.

De spectaculaire uitbreiding van daslook: 

links de bedekking in april 2005, rechts in 

april 2015 en onder het vegetatiebeeld 

een paar weken later wanneer de daslook 

volop in bloei staat. (foto’s: Peter Van de 

Kerckhove).



31

Toename en afname in de bedekking van 

een aantal soorten in de 98 deelplotjes van 

de kernvlakte in Bos Ter Rijst: bedekking 

van bosanemoon en wijfjesvaren nemen 

duidelijk toe, die van wilde hyacint neemt 

af. Bramen zijn plaatselijk sterk toegeno-

men, waar door windbreuk een gat in het 

kronendak is ontstaan.

De narcissen zijn zowat onveranderd 

gebleven. Merk echter ook hier een duide-

lijke toename in bedekking van de bosane-

monen. (foto’s: Peter Van de Kerckhove).
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De spectaculaire ontwikkeling van daslook kunnen we in de kernvlakte nog niet 

vaststellen: de soort komt er voorlopig nog niet voor. Maar met de snelheid waar-

mee deze plant zich in de rest van het reservaat uitbreidt lijkt dit enkel nog een 

kwestie van tijd te zijn.
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