
Arne Verstraeten 
Kris Vandekerkhove 

Spontane verbossing  
van  

voormalige landbouwgronden 



Spontane verbossing: Wat en waar? 

Spontane kolonisatie van terreinen met  
een niet-bosverleden door houtachtige soorten 

In Vlaanderen treffen we ze vooral aan op: 
 
•Voormalige landbouwgronden              
  (akkers en graslanden)       
•Opgespoten terreinen (Baggergronden)   (1970-1980) 
•Gestoorde bodems van diverse aard 
  (groeves, terrils, afgravingen, industrieterreinen,...)   

In totaal zijn ongeveer 500 ha gekend 



Ontwikkelingsproces 

In het verbossingsproces kunnen 5 fasen 
voorkomen: 
 
1) dominantie van eenjarige en tweejarige kruiden 
2) vervanging door meerjarige soorten 
3) toename van overblijvende soorten met vegetatieve 
    vermeerdering (wortelstokken, uitlopers,...) 
4) kolonisatie door bomen en struiken 
5) kroonsluiting gevolgd door ontstaan van een 
    boven- en onderetage 

Niet alle fasen komen steeds voor, soms komen ze 
door elkaar voor ! 



Ontwikkelingsproces 

Schematisch 
voorbeeld 
(N-Amerika): 

1 2 3 4 5 



Ontwikkelingsproces 

Fase 1 

Eenjarige kruiden 



Ontwikkelingsproces 

Fase 2-3 

Meerjarige en  
overblijvende kruiden 



Ontwikkelingsproces 

Fase 4 

Kolonisatie door  
bomen en struiken 



Ontwikkelingsproces 

Fase 5 

Kroonsluiting en 
vorming onderetage 



Soortensamenstelling 

PIONIERBOOMSOORTEN domineren meestal de boomlaag 
•Massale zaadproductie 
•Verbreiding over grote afstand 
•Aangepast aan open omstandigheden 

Voorbeelden: berk, wilg spp, Zwarte els, Trilpopulier,... 

MEEREISENDE BOOMSOORTEN kunnen bij aanvang voorkomen 
en nemen toe naarmate het bosklimaat zich verder ontwikkelt 

Voorbeelden: Zomereik, Gewone es, Boskers, Hazelaar,... 

1) Boomlaag 



Soortensamenstelling 

Aanvankelijk komen vooral akkeronkruiden en  
ruigtekruiden voor 

Bosplanten zullen langzaam het terrein koloniseren,  
afhankelijk van hun verbreidingscapaciteiten en de beschikbare 
zaadbronnen 

•Snelle kolonisatoren zijn varens en zoöchoren 
(Mannetjesvaren, Groot heksenkruid, Speenkruid,...) 
 
•Trage kolonisatoren zijn soorten die zich vegetatief 
vermeerderen 
(Bosanemoon, Grote muur, Maarts viooltje,...) 

2) Kruidlaag 



Structuur 

•Bij volledige bezaaiing van het terrein op hetzelfde moment 
  kan een zeer HOMOGEEN bos ontstaan 

Voorbeelden zijn gekend voor berk en Boswilg 

•Wanneer de bezaaiing gespreid verloopt in de tijd 
  ontstaat een HETEROGEEN bos 

•Afwisseling van open plekken, solitaire bomen en 
  groepjes bomen 
•Vaak komen gradiënten voor 
  (langs bosranden, houtkanten,...) 



Structuur 

Heterogeniteit in het horizontaal vlak: gradiënt langs bosrand 



Structuur 

Heterogeniteit in het horizontaal vlak door 
verschil in zaadverbreidingswijze 

Es Eik 



Structuur 

Heterogeniteit in het verticaal vlak: boomhoogteverdeling 
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Homogeen bos 



Heterogeen bos 



Factoren die het proces beïnvloeden 

•Zaadbank  
•Nabijheid van zaadbronnen 
•Microtopografie, helling, bodemvochtigheidsgraad, 
  bodemvruchtbaarheid 
•Tijdstip van verlaten 
•Historisch grondgebruik 
•Zaadpredatie 
•Afsterven van zaden 
•Aanwezigheid van monoclonale patches 
  (bijv. Wilgeroosje, braam) 
•Vraatschade door wild 
•... 
•TOEVAL !!! 



Beheer 

De doelstellingen zullen het beheer bepalen 
(BOS versus HALFOPEN vegetatietype) 



Beheer 

Volgende beheeropties zijn gebruikelijk: 
•NULBEHEER 
•DOELGERICHT BEHEER 

•Extensieve begrazing  
  (vergroting van de variatie) 
•Dunning  
  (selectie van goede 
  elementen en/of gewenste 
  soorten 
•Maaien/hakhoutbeheer 
  (Behoud van bestaande open 
  plekken, mantel- en 
  zoomvegetaties) 


