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Bijlage 1. Beknopte beschrijving van de 189 geselecteerde bossen met floragegevens uit de 
dataset van de Vlaamse bosinventarisatie. De cijfercode stemt overeen met de unieke 
nummering van de opnamepunten van het grid van de Vlaamse bosinventaris (Bos & 
Groen 2000). 
 
Nr Code BI BESCHRIJVING 

1 55115 Langgerekte strook met populier langsheen een kanaal, voor de rest geïsoleerd van ander bos, geen oud bos 
in de buurt 

2 56019 Groot populierenbos, in vrij recent bos in de duinen, gelegen in de buurt van een stad, geen oud bos in de 
buurt 

3 87131 Populierenbos met gemengde ondergroei, in tamelijk oud bos, gelegen in bosrijk gebied met graslanden, 
weinig oud bos in de buurt 

4 117143 Jong homogeen populierenbestand nabij De Haan, op vroeger duin- of heideterrein, maakt deel uit van een 
groot jong bos, geen oud bos in de buurt 

5 124149 Gemengd bos met populier, esdoorn, olm (en Zilverspar!), omringd door ander bos en vooral akkerlanden, 
grenst bijna zeker aan oud bos 

6 134102 Geïsoleerd populierenbos, omringd door akkers en weilanden. Er ligt een pompstation in! Bijna geen oud bos in 
de buurt 

7 141100 Klein geïsoleerd populierenbosje, letterlijk in iemands achtertuin, in landbouwgebied, geen oud bos in de buurt 
8 143136 Populierenbestand met wat Amerikaanse Vogelkers, in vrij jong bos, omringd door akkerland, op zandgrond 

nabij Moerbeke-Waas, grenst mogelijk aan oud bos en vrij veel oud bos in de buurt 
9 147036 Zeer jonge populierenaanplant met wilgenhakhout, ten Zuiden van het Heidebos en ten Noorden van het Etbos 

(Moervaartvallei), geen oud bos in de buurt 
10 147049 Populierenbos met ondergroei van Zwarte els, in het provinciaal domein van Wachtebeke, al tamelijk lang bos, 

mogelijk oud bos in de dichte nabijheid 
11 147054 Populierenbos met onderaanplanting es, vlakbij het Etbos, maar klein, jong en geïsoleerd, in de nabijheid van 

een pompstation, weinig oud bos in de directe nabijheid 
12 147068 Gemengde aanplanting van populier en es, in omgeving Etbos, jong bos op alluviale bodem, in de nabijheid 

van oud bos 
13 148120 Populierenbos nabij het Steengelaag te Stekene, omringd door landbouwgrond, akkers en bos, vermoedelijk 

oud bos in de buurt 
14 153068 Open populierenbestand in het St-Annabos nabij Beveren, op opgespoten terrein, zeer jong bos 
15 153147 Open populierenbos met ondergroei van braam, geen oud bos in de buurt 
16 155084 Jonge populierenaanplanting op verruigd grasland, primaire bebossing, geen oud bos in de buurt 
17 155133 Jonge populierenaanplanting ondergroei van Zwarte els, es, Hazelaar, Zomereik, in alluviaal gebied, mogelijk in 

oud bos 
18 155151 Populierenaanplant rond visvijvers in bos, vermoedelijk zeer artificieel en sterk gestoord, op alluviale bodem 

langsheen de Schelde, geen oud bos in de buurt 
19 156113 Jonge populierenaanplant (mogelijk eerste generatie) op alluviale bodem langsheen de Schelde, te Temse 

recht tegenover de Boelwerf, geen oud bos in de buurt 
20 156119 Populierenaanplanting in de buurt van talrijke andere populierenbossen, evenwel geen oud bos in de buurt 
21 156129 Populierenaanplant op vochtige alluviale bodem langs de Oude Schelde (Bornem), maakt deel uit van een 

groter populierenbos, waarin mogelijk wat oud bos voorkomt 
22 156132 Populierenaanplant nabij de Schelde (Bornem), op alluviale bodem, maakt deel uit van een groot boscomplex, 

waarin geen oud bos aanwezig is 
23 156136 Homogeen populierenbos op alluviale bodem langs de Rupel (Bornem), geen oud bos in de buurt 
24 156145 Populierenbos met dichte gemengde struiklaag, op alluviale bodem langs de Schelde (Bornem), mogelijk 

grenzend aan oud bos 
25 156146 Jonge populierenaanplanting op alluviale bodem langs de Schelde (Bornem), maakt deel uit van een groot 

boscomplex, waarin mogelijk wat oud bos aanwezig is 
26 156152 Populierenaanplanting nabij de Schelde (Bornem), op alluviale bodem, maakt deel uit van een groot 

boscomplex, waarin geen oud bos aanwezig is 
27 161114 Jonge populierenaanplanting met es en Zwarte els op vochtige bodem, begrensd door bos, grasland en 

akkerland, in de buurt van oud bos 
28 161129 IJl populierenbos met esdoornhakhout, es en Vlier, vochtig, gelegen in het oud kloosterbos van Zevenbergen 

(Ranst) 
29 161130 Jong essen-esdoornbos met Zomereik en een enkele populier, nat, gelegen in het jongere deel van het 

Muizenbos (eind vorige eeuw bebost), oud bos in de nabijheid 
30 162085 Jong populierenbos met Zomereik en es, dat deel uitmaakt van een groot boscomplex nabij Zandhoven, waarin 

mogelijk een deel oud bos is gelegen 
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Bijlage 1. Vervolg 
Nr Code BI BESCHRIJVING 

31 162098 Homogeen populierenbos op alluviale bodem, nabij Zandhoven, vrij oud bos, maakt deel uit van een groter 
boscomplex met delen oud bos 

32 163129 Jonge, ijle populierenaanplanting op grasland te Vorselaar, eerste generatie, geïsoleerd gelegen temidden van 
graslanden, vlakbij een pompstation, verruigd met brandnetel en distel 

33 166103 Populierenaanplanting met ondergroei van es, Zwarte els en Hazelaar, maakt deel uit van een gemengd 
loofbos dat vermoedelijk deels oud bos is, veel brandnetel 

34 167132 Homogene populierenaanplanting met onderetage van Zwarte els nabij Morkhoven, op vochtige zandbodem, 
waarschijnlijk oud bos, maar voorts wel geïsoleerd 

35 172117 Jonge populierenaanplanting met onderetage van Zwarte els op vochtige zandbodem, eerste generatie, 
geïsoleerd en vlakbij bebouwing 

36 172146 Jonge homogene populierenaanplanting, deel uitmakend van een groot jong boscomplex, op natte alluviale 
bodem langs de Molse Nete, veel visvijvertjes in de buurt, riet en brandnetel domineren 

37 172148 Jonge homogene populierenaanplanting met onderetage van Zomereik, (es) en (Vuilboom) op natte alluviale 
bodem langs de Molse Nete, deel uitmakend van een groot jong boscomplex, veel visvijvertjes in de buurt 

38 174004 Jonge zeer ijle populierenaanplanting nabij de Nederlandse grens, geïsoleerd van oud bos 

39 174019 Groot jong homogeen populierenbos op vrij droge zandbodem, sterk geïsoleerd in een stedelijke omgeving, 
met grasachtige ondergroei en brandnetel 

40 174040 Jonge homogene populierenaanplanting, in een groter jong boscomplex, op vrij droge zandbodem, heideterrein 
in de buurt, geen oud bos in de nabijheid 

41 175072 Jong homogeen populierenbestand met ondergroei van Vuilboom, Zwarte els, Zomereik en meidoorn, op natte 
alluviale bodem langs de Grote Nete (Zandvliet), geïsoleerd van oud bos, veel Speenkruid en Muskuskruid in 
de kruidlaag 

42 176024 Jonge populierenaanplanting met ondergroei van wilg en Zomereik, op natte alluviale bodems langs de Grote 
Nete, sterk geïsoleerd van oud bos 

43 181051 Groot jong homogeen populierenbos met ondergroei van Europese vogelkers op vrij droge zandige bodem, 
sterk geïsoleerd van oud bos 

44 181102 Jong populierenbos met onderetage van Zwarte els, gelegen in een uitgestrekt jong bos, geen oud bos in de 
omgeving aanwezig 

45 181103 Langgerekte strook homogeen jonge es, gelegen in een uitgestrekt jong bos, geen oud bos in de omgeving 
aanwezig 

46 181104 Jong homogeen populierenbestand, eerste generatie, geïsoleerd, omringd door akkerlanden en weilanden 
47 182149 Jong homogeen populierenbos met onderetage van Zwarte els, Hazelaar en Europese vogelkers in de 

struiklaag, op veenbodem, omringd door grasland en ander jong bos, geen oud bos in de buurt 
48 186113 Jong populierenbos met onderetage van Vuilboom, wilg en meidoorn, eerste generatie, gelegen op een 

veenbodem in een alluviale beekvallei, lange strook beekbegeleidend bos maar geen oud bos in de omgeving 
49 187130 Sterk geïsoleerd jong populierenbosje met onderetage van Zomereik, eerste of 2e generatie, letterlijk in 

iemands achtertuin, omringd door grasland en akkerland, geen oud bos in de buurt  
50 187131 Jong homogeen populierenbos, eerste generatie, sterk geïsoleerd van oud bos, temidden van graslanden 
51 193023 Zeer jong eerste generatie populierenbestand, max 8 jaar oud, in duingebied, maakt deel uit van een 

grootschalige duinbebossing, geen oud bos in de buurt, gedomineerd door duinrie 
52 203039 Beukenbos met populier, es en olm, met zekerheid oud bos (Wijnendaelebos) 
53 204022 Populierenaanplanting met menging van es en onderetage van Zomereik, met zekerheid ingeplant in  oud bos 

en deel uitmakend van een groot oud boscomplex (Bos van Groenhove)  
54 211115 Zeer sterk geïsoleerd populierenbosje met onderetage van Zwarte els en Zomereik op een kleibodem, wel al 

tamelijk lang bebost, maar verder geen bos te zien: extreem bosarme regio in West-Vlaanderen 
55 213023 Jonge populierenaanplanting met wat Zomereik in de onderetage, eerste generatie, op oude 

laagstamboomgaard, grenst aan akkers en weilanden, maar wel een oud bos in de dichte nabijheid 
56 213050 Kapvlakte met spaartelgen van es, (Zomereik) en (Vuilboom), mogelijk werd populier net gekapt want het bos 

staat aangeduid als een populierenbos, mogelijk wat oud bos in het complex aanwezig, voorts geïsoleerd 
gelegen 

57 213067 Homogeen populierenbestand met ondergroei van es, op alluviale bodem in een beekvallei, geïsoleerd 
gelegen, maar wel een oud bos een eindje verderop (kasteelpark van Poeke) 

58 214103 Gemengd essen-populierenbos met ondergroei van Zwarte els, (esdoorn), Vlier en Boskers, geïsoleerd maar 
wel een oud bos in de buurt 

59 214149 Gemengd essen-populierenbos met ondergroei van zwarte els, (esdoorn), vlier en boskers, geïsoleerd maar 
wel een oud bos in de buurt 

60 221018 IJl populierenbos met Zwarte els, Zomereik en Vuilboom in de onderetage, es, wilg, Vlier en Gelderse roos in 
de struiklaag, gelegen op kalkrijke zandleembodem te Vinderhoute, deel uitmakend van een groter boscomplex 
met veel populier, waarin misschien een deel oud bos is gelegen 
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Bijlage 1. Vervolg. 
Nr Code BI BESCHRIJVING 

61 223101 Jong homogeen populierenbos in de Kalkense meersen, waarschijnlijk op voormalig hooiland, eerste generatie, 
sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 

62 224018 Zeer jonge gemengde aanplanting rond een zandwinningsput (E17) met es, populier, wilg, esdoorn, Grove den 
en Boskers, totaal geïsoleerd, te Everslaar (Lokeren) 

63 224024 Jonge homogene populierenaanplanting te Zele (Mespeleer), eerste generatie, aansluitend op een iets ouder 
bosje, maar verder geïsoleerd van oud bos, temidden van akkerlanden 

64 225136 Populierenbos met es en Zomereik in de onderetage, gelegen in een oud bossite 
65 225147 Jong homogeen populierenbos in de Scheldevallei (Gavere-Asper), geïsoleerd, temidden van akkers en 

weilanden 
66 226036 Populierenbos met ondergroei van Zwarte els en Vlier, op een oud bossite die een eeuw geleden eens ontbost 

werd, maakt deel uit van het bosgedeelte dat aansluit op het bos van Gontrode, op alluviale bodem gelegen 

67 227054 Homogeen populierenbos met wilg in de onderetage, mogelijk bleef een klein stukje permanent bebost, de rest 
is jong, verder ligt het geïsoleerd maar er ligt nog een oud bos in de buurt 

68 227083 Homogeen populierenbos met Vlier in de onderetage, deels een kapvlakte, ligt op een oud bossite 
69 228022 Jong homogeen populierenbos, eerste generatie, op vroegere moerassige ruigte, sterk geïsoleerd van oud bos

70 231024 Homogeen populierenbestand waarop begrazing door ganzen en koeien (!), ligt in iemands achtertuin, in de 
Scheldevallei, geen oud bos in de buurt 

71 231068 Jong populierenbestand met ondergroei van wilg, op alluviale bodem in de Vlassenbroekse polder, maakt deel 
uit van een groot populierenbos waar evenwel geen oud bos in de buurt is 

72 231071 Jong populierenbestand op alluviale bodemin de Vlassenbroekse polder, maakt deel uit van een groot 
populierenbos waar evenwel geen oud bos in de buurt is 

73 231084 Jong populierenbestand in de Vlassenbroekse polder, alluviale bodem, maakt deel uit van een groot 
populierenbos waar evenwel geen oud bos in de buurt te vinden is 

74 231085 Jong populierenbestand met ondergroei van wilg en Vlier, op alluviale bodem in de Vlassenbroekse polder, 
maakt deel uit van een groot populierenbos waar evenwel geen oud bos in de buurt is 

75 231087 Zeer jonge populierenaanplanting, te Kastel nabij Vlassenbroek, geïsoleerd en geen oud bos in de buurt 

76 232098 Zeer jonge populierenaanplanting met braam, gelegen in landbouwgebied, vrij geïsoleerd en geen oud bos in 
de buurt 

77 233018 Populierenbos met berk, Tamme kastanje en esdoorn in de onderetage, op alluviale bodem, vermoedelijk al 
tamelijk lang bebost, geen oud bos in de buurt 

78 233040 Homogeen populierenbestand met ondergroei van Vlier, op alluviale bodems in de Dijlevallei, geïsoleerd 
gelegen, weinig oud bos in de buurt 

79 233054 Jonge beukenaanplanting met enkele overstaanders van populier in het broek van Willebroek 
80 233083 Zeer jonge homogene populierenaanplanting met ondergroei van Vlier en Zomereik nabij Willebroek, geen 

eerste generatie, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
81 233115 Populierenbestand met ondergroei van Vlier nabij de Willebroekse vaart, al een tijdlang bebost, maar geen oud 

bos in de buurt 
82 234050 Populierenbestand met ondergroei van Vlier, nabij de Walemse vijver (E19), al een tijdlang bebost, mogelijk 

een stukje oud bos in de buurt 
83 234097 Homogeen populierenbos op alluviale bodem, geïsoleerd van oud bos 
84 234135 Populierenbos met onderetage van es, in natuurreservaat het Muizenbroek (Muizen), geïsoleerd, gaan oud bos 

in de buurt 
85 236102 Jong homogeen populierenbos, eerste generatie op akkerland, sterk geïsoleerd van andere bossen, geen oud 

bos in de buurt 
86 237050 Zeer jonge populierenaanplanting met vooral berk en Hazelaar in de struiklaag, misschien 2e generatie, met 

zekerheid gelegen binnen oud bos (Velaartbos) 
87 237149 Populierenbos met es, (esdoorn) en (Vlier) in de onderetage, al een tijdlang bebost, geen echt oud bos in de 

buurt 
88 238036 Jong klein en homogeen populierenbos, eerste generatie, rond een zandwinningsput te Weerde, sterk 

geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
89 238086 Jong homogeen populierenbos met nevenetage van berk, (Zomereik), (Zwarte els), gelegen aan de rand van 

een oud boscomplex (Snijsselsbos) 
90 238087 Zeer jonge populierenaanplant, vermoedelijk tweede generatie, gelegen in de buurt van een klein stukje oud 

bos, verderop nog meer oud bos 
91 238101 Jonge populierenaanplanting, mogelijk eerste generatie, gelegen tussen akkerlanden, maar wel grenzend aan 

oud bos 
92 238147 Essenbos met wilg, Zwarte els, Zomereik in de onderetage, Vlier en esdoorn in de struiklaag, is oud bos en 

maakt deel uit van een groot oud bos (Floordambos) 
93 241018 Eerste generatie populier op weiland, grenst aan oud bos 
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Bijlage 1. Vervolg. 
Nr Code BI BESCHRIJVING 

94 243024 Populierenbos met hakhout van Zwarte els, is al matig oud bos, gelegen in een vrij bosrijke omgeving waar ook 
wat snippers oud bos inzitten 

95 243051 Open, deels gekapt populierenbos (enkele overstaanders) met onderetage van Hazelaar, geïsoleerd, tamelijk 
oud en met oud bos in de buurt 

96 243082 Populierenbos met onderetage van Hazelaar en Zwarte els, omringd door akkerlanden, maar wel oud bos 

97 243118 Populierenbos met onderetage van Zwarte els, ook oude Zomereik aanwezig, gelegen op een plaats die al 
lange tijd bebost is, misschien deels oud bos bevat 

98 244020 Populierenbos met onderetage van vooral Zwarte els en (Zomereik), op alluviale bodem langs een beek (de 
Varendonkse loop), al zekere tijd bebost, gelegen in een groter boscomplex dat wat oud bos bevat 

99 244100 Jong homogeen populierenbos, waarschijnlijk eerste generatie, bijna in iemands achtertuin, geïsoleerd en ver 
verwijderd van oud bos 

100 244151 Zeer jonge populierenaanplanting op alluviale bodem, eerste generatie, geïsoleerd en geen oud bos in de buurt

101 245072 Jonge populierenaanplanting op alluviale bodem, vermoedelijk eerste generatie, gelegen in een groot 
boscomplex met veel populier, geen oud bos in de buurt 

102 245133 Populierenbos met hakhout van Hazelaar, gelegen in een oud boscomplex met veel populier 
(Kareelbos/Langenbos) 

103 245148 Zeer jonge populierenaanplant, met Zwarte els en esdoorn, gelegen in een groot boscomplex met veel 
populier, dat oud bos bevat 

104 246050 Populierenbos met veel Zwarte en Witte els, (Vlier), (wilg) en (es) in alluviaal gebied, in een jong boscomplex 
met veel populier, geen oud bos in de buurt 

105 246067 Homogeen populierenbos op verruigd weiland, in alluviaal gebied, jong bos, geen oud bos in de buurt 
106 246116 Jong homogeen populierenbos, geen eerste generatie, een kleine oude boskern in de buurt 
107 247113 Homogeen populierenbos met hier en daar wat Zomereik in de struiklaag, op weiland, in alluviaal gebied, oude 

boskern op een paar honderd meter afstand 
108 247115 Populierenbos met wat Zomereik en Vuilboom in de onderetage, geïsoleerd, oude boskern op een paar 

honderd meter afstand 
109 247116 Zeer jonge populierenaanplanting, geen eerste generatie, geïsoleerd, oude boskern op een paar honderd 

meter afstand 
110 248121 Populierenbos met nevenetage van Hazelaar, Zwarte els, Amerikaanse eik en (meidoorn), gelegen aan de rand 

van een uitgestrekte oude boskern (Grootbroek) nabij St-Pieters Rode 
111 251118 Populierenaanplanting met ondergroei van Zwarte els, gelegen op een veenbodem in alluviaal gebied, weinig 

oud bos in de buurt 
112 251130 Homogene populierenaanplanting, gelegen naast een iets ouder bos, geen oud bos in de buurt 
113 251133 Zeer jonge populierenaanplanting op veenbodem in alluviaal gebied, eerste generatie, weinig oud bos in de 

buurt 
114 252056 Populierenaanplanting met Vlier in de onderetage, eerste generatie, geïsoleerd, geen oud bos in de buurt, 

gedomineerd door brandnetel 
115 254131 Jonge eerste generatie aanplant van es, (Zwarte els) en (Witte els), op zandgrond langs een snelweg 
116 255081 Populierenaanplanting op leembodem, in de buurt van tuintjes, geïsoleerd en geen oud bos in de buurt 
117 256053 Smalle (rijvormige) homogene populierenaanplanting langsheen een waterloop, geïsoleerd en geen oud bos in 

de buurt 
118 256083 Homogene populierenaanplanting op natte kleibodem, waarschijnlijk eerste generatie, sterk geïsoleerd, geen 

oud bos in de buurt 
119 256146 Jonge homogene populierenaanplanting, waarschijnlijk tweede generatie, op alluviale bodem langs de Gete, 

aansluitend op ander jong populierenbos, geen oud bos in de buurt 
120 257050 Populierenbos met ondergroei van Vuilboom op zandige bodem, gelegen langs een snelweg, sterk geïsoleerd, 

geen oud bos in de buurt, braam en brandnetel domineren 
121 262008 Homogene populierenaanplant op zandige vochtige bodem, eerste generatie, sterk geïsoleerd, geen oud bos in 

de buurt 
122 266145 Homogene populierenaanplanting waarin visvijvertjes liggen, mogelijk eerste generatie, maakt deel uit van een 

groter jong bos, geen oud bos in de buurt 
123 293006 Jong, klein, sterk geïsoleerd populierenbosje op zandbodem met ondergroei van Vlier en Amerikaanse 

vogelkers, gelegen tussen akkerlanden en een snelweg, geen oud bos in de buurt 
124 296085 Jong homogeen populierenbestand in het Mortagnebos, een jong bos dat goed gedocumenteerd is (?), sterk 

geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
125 298053 Homogeen populierenbos, waarop beweiding zit, is wel een oude bossite en ook verderop komt nog oud bos 

voor 
126 301008 Homogeen populierenbos met aangeplante onderlaag van es, gelegen in alluviale zone, geïsoleerd en geen 

oud bos in de buurt 
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Bijlage 1. Vervolg. 
Nr Code BI BESCHRIJVING 

127 301097 Populierenbos op leembodem met ondergroei van Hazelaar en (Vlier), gelegen in het oude bosgedeelte van 
het bos van Ename 

128 302006 Populierenaanplanting op leembodem met ondergroei van es en Vlier, brongebied, geïsoleerd gelegen, wel 
een mogelijk oude boskern in de buurt, is zelf ook al 100 jaar bos 

129 302038 Jonge populierenaanplanting op natte leembodem met ondergroei van wilg, gelegen in een kwelzone, is een 
oude geïsoleerde bossite 

130 304071 Jonge homogene populierenaanplanting in stedelijke omgeving, waarschijnlijk tweede generatie, geen oud bos 
in de buurt 

131 304087 Jonge homogene populierenaanplanting op alluviale bodem langs de Dender (Liedekerke), eerste generatie op 
grasland, geïsoleerd, weinig oud bos in de buurt 

132 304100 Populierenaanplanting met onderplanting van Fijnspar en ondergroei van Amerikaanse vogelkers, eerste 
generatie, geïsoleerd en geen oud bos in de buurt 

133 304101 Populierenaanplanting op leembodem zonder onderetage, geïsoleerd en geen oud bos in de buurt 
134 305002 Zeer jonge populierenaanplanting op leembodem in een beekvallei en met ondergroei van Vlier en (es), 

geïsoleerd maar al vrij lang bebost, geen oud bos in de buurt 
135 305024 Homogene populierenaanplanting zonder onderetage op leembodem in een kwelzone, geïsoleerd en geen oud 

bos in de buurt 
136 305082 Populierenbos op leembodem in een beekvallei en met ondergroei van wilg en meidoorn, ligt in een groter bos 

waarin een oude boskern gelegen is 
137 306120 Homogeen ijl populierenbos op alluviale bodem langs een beek, mogelijk eerste generatie, maakt deel uit van 

een groot jong boscomplex met populier waarin misschien een klein stukje oud bos ligt 
138 307038 Populierenaanplanting op alluviale zware kleibodem met onderetage van Zwarte els, es en Vlier, gelegen in 

een groot jong populierenbos, geen oud bos in de buurt 
139 307101 Gemengd essen-populierenbos met bijmenging van wat Zomereik en een onderetage van Tamme kastanje en 

(Hazelaar), gelegen op leembodem op een oude bossite, deel van het Karkoolbos (oud bos) 
140 308014 Populierenbos met onderetage van berk, Haagbeuk en (es), gelegen in oud alluviaal bos langs de Grote 

Molenbeek, uitloper van Neigembos 
141 311037 Populierenbos met onderplanting van Fijnspar en struiklaag van Vlier, mogelijk eerste generatie, een weinig 

oud bos in de buurt 
142 311049 Populierenbos met bijmenging van wilg en onderetage van zwarte els en (meidoorn), mogelijk eerste generatie, 

gelegen in ouder bos en met een kleine oude boskern in de buurt 
143 311083 Populierenbos met onderetage van Zwarte els op vrij droge leemgrond, oude boskern in de buurt 

(Liedekerkebos) 
144 311133 Populierenbos met ondergroei van Zomereik en meidoorn, in dorpsomgeving, misschien een stukje oud bos in 

de buurt 
145 312042 Populierenbos met ondergroei van Zwarte els, Tamme kastanje, Hazelaar, (es) en (wilg), in een beekvallei op 

vrij droge leembodem, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
146 314056 Homogeen populierenbos zonder onderetage op verstoorde bodem, begrazing door ganzen, geïsoleerd, oud 

bos op enkele honderden meters afstand 
147 314151 Beukenbos met hier en daar een es, langs het museum voor Midden-Afrika te Tervuren, nabij oud bos (park 

Tervuren) 
148 315066 Homogeen populierenbos zonder onderetage op droge leembodem, mogelijk gelegen naast oud bos 
149 318102 Populierenbos op leembodem met onderetage van esdoorn en wat Hazelaar in de struiklaag,  langsheen de 

IJse, vlak naast het Hagaardbos (oud bos) 
150 321005 Jonge populierenaanplant op natte alluviale bodem in elzenbroek, met Zwarte els, wilg, berk en (esdoorn) en 

veel Hazelaar in de struiklaag, deel uitmakend van een groter populierenbos, waarvan mogelijk delen oud bos 
zijn 

151 321134 Populierenaanplanting met wat olm en een dichte struiklaag van Hazelaar en (kornoelje), mogelijk eerste 
generatie, geïsoleerd en geen oud bos in de buurt 

152 322104 Populierenaanplanting met wat natuurlijke regeneratie van es en Zomereik en struiklaag van Vlier op alluviale 
bodem, geïsoleerd gelegen, geen oud bos in de buurt 

153 323132 Populierenaanplanting met onderetage van wilg en Vlier, geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
154 325023 Populierenaanplanting zonder onderetage op alluviale bodem, vermoedelijk gemaaid, gelegen in een 

uitgestrekt jong populierenbos, geen oud bos in de buurt 
155 325055 Populierenaanplanting op leembodem met natuurlijke onderetage van es, geïsoleerd gelegen, geen oud bos in 

de buurt 

156 325066 Populierenaanplanting met onderetage van es en wilg, en wat Vlier in de struiklaag, gelegen op de rand van 
een oud boscomplex (Stokkembos) 

157 325071 Jonge populierenaanplanting langsheen de oevers van de Dijle met onderetage van Hazelaar, meidoorn, 
Zomereik, en Am. vogelkers, eerste generatie, geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
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Bijlage 1. Vervolg. 
Nr Code BI BESCHRIJVING 

158 327069 Populierenaanplanting met onderetage van Zwarte els en Vlier, op zandige bodem in het kasteelpark van 
Meldert, geen echt oud bos aanwezig 

159 332051 Populierenaanplanting zonder onderetage, waarschijnlijk eerste generatie op weiland, grazige ondergroei, 
geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 

160 332114 Populierenanplanting met onderetage van Zomereik, Am. Eik, berk en (wilg), gelegen in een groot 
populierenbos dat al minstens 100 jaar bos is, verderop een echte oude boskern 

161 332116 Populierenaanplanting op alluviale bodem met es in de onderetage en Vlier en meidoorn in de struiklaag, 
gelegen in de buurt van een vrij groot bos met oud gedeelte 

162 332129 Regeneratievlakte met populier, es en veel Vlier, vrij oud bos, gelegen in een natuurreservaat (Het Vinne), 
geen oud bos in de buurt 

163 332134 Populierenbos met onderetage van linde, Vlier en Zwarte els, gelegen in een kasteelpark, geïsoleerd, geen oud 
bos in de buurt 

164 332150 Gemengd loofbos met es, esdoorn, Boskers en Hazelaar, geïsoleerd in een kasteelpark, vrij lang bebost, maar 
geen oud bos in de buurt 

165 333104 Zeer recente populierenaanplanting, eerste generatie, gelegen in een groot jong boscomplex met veel populier, 
maar geen oud bos in de buurt 

166 334024 Zeer recente populierenaanplanting, eerste generatie, zeer sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
167 334134 Zeer recente populierenaanplanting in een alluviale beekvallei, eerste generatie, geïsoleerd, geen oud bos in 

de buurt 
168 334145 Populierenaanplanting met onderetage van wilg, Boskers en meidoorn, sterk geïsoleerd, gelegen in 

landbouwzone, veel herbicidengebruik 
169 334159 Populierenaanplanting zonder onderetage op alluviale bodem langs een beek, gelegen in een strook 

beekbegeleidend bos waarin mogelijk stukjes oud bos voorkomen 
170 335011 Gemengd loofbos met es, Zomereik en olm, en onderetage van Lijsterbes, Vlier en olm, gelegen naast een stuk 

oud bos 
171 335037 Sterk geïsoleerde populierenaanplanting in landbouwgebied, met Vlier, Hazelaar, esdoorn en Zwarte els in de 

onderetage, waarschijnlijk eerste generatie, geen oud bos in de buurt 
172 337069 Weiland met populieren binnen een dorpskern, deels gerooid en verkaveld, sterk geïsoleerd, geen oud bos in 

de buurt 
173 338001 Populierenaanplanting met onderetage van Vlier, waarschijnlijk eerste generatie, sterk geïsoleerd en temidden 

van boomgaarden gelegen, geen oud bos in de buurt 
174 338033 Populierenaanplanting zonder onderetage op een helling in de vallei van de Grote Mot, waarschijnlijk eerste 

generatie, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
175 338048 Populierenaanplanting zonder onderetage, eerste generatie, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt, 

gedomineerd door brandnetel en Kleefkruid 
176 338054 Zeer jonge populierenaanplanting, wordt begraasd, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
177 338056 Jonge populierenaanplanting, wordt begraasd, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
178 338065 Zeer jonge populierenaanplanting, wordt begraasd, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
179 338070 Jonge populierenaanplanting, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
180 338082 Gemengd loofhout met es, Zomereik en Beuk en in de onderetage olm, esdoorn en Vlier, gelegen aan de rand 

van een dorp, sterk geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
181 338098 Populierenbos zonder onderetage, deel uitmakend van een groter populierenbos, maar geen oud bos in de 

buurt 
182 341049 Jong populierenbestand zonder onderetage en met overstaanders van een vorige generatie, gelegen op 

alluviale bodem langs een beek, geïsoleerd, geen oud bos in de buurt 
183 342051 Mengbos met Zomereik, Boskers, Vuilboom, berk, wilg, (es),… 
184 345003 Populierenbos met wat Zomereik in de onderetage, op leembodem langs een beek, maakt deel uit van een 

beekbegeleidende bosgordel, waarin geen echt oud bos gelegen is 
185 345067 Populierenbos met onderetage van meidoorn nabij de stad Tongeren, maakt deel uit van een vrij groot maar 

zeer jong bos, geen oud bos in de buurt 
186 345069 Jong populierenbos op veengrond met wat Zwarte els in de onderetage, deels Moerasspirearuigte, maakt deel 

uit van een vrij groot maar zeer jong bos, geen oud bos in de buurt 
187 347104 Jong essenbos met wat overstaanders van Zomereik en wat meidoorn en Hazelaar in de onderetage, maakt 

deel uit van een groot en vrij oud boscomplex, waarin een oude boskern aanwezig is 
188 348116 Hellingbos met es, wat gewone esdoorn, Hazelaar, Vlier, Haagbeuk en Boskers in de onderetage, een paar 

grote stukken oud bos liggen vlak in de buurt 
189 383063 Populierenbestand met wat wilg en Zwarte els in de onderetage, al vrij lang bebost, uitloper van een geïsoleerd 

oud bosje 
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Bijlage 2. Lijst met de verklaring van de gemeten en berekende omgevingsvariabelen. 
 
Variabele Verklaring Type
N Aantal proefvlakken numeriek
Oppervlakte A (m²) Oppervlakte van het bos in m² numeriek
Omtrek P (m) Omtrek van het bos in m numeriek
P/A Omtrek-oppervlakteverhouding numeriek
Patton-index Shape-index van Patton (1975) numeriek
Isolengthoud (m) De kortste afstand tot het meest nabijgelegen oud bos in m numeriek
isomidoud (m) Het gemiddelde van de kortste afstand tot de 3 meest nabijgelegen oude 

bossen in m 
numeriek

iso1bos (%) De oppervlakte bos binnen een cirkel met straal 1000m in % numeriek
iso1oud (%) De oppervlakte oud bos binnen een cirkel met straal 1000m in % numeriek
iso2bos (%) De oppervlakte bos binnen een cirkel met straal 2000m in % numeriek
iso2oud (%) De oppervlakte oud bos binnen een cirkel met straal 2000m in % numeriek
iso3bos (%) De oppervlakte bos binnen een cirkel met straal 3000m in % numeriek
iso3oud (%) De oppervlakte oud bos binnen een cirkel met straal 3000m in % numeriek
Leeftijd boombestand (jaar) Gemiddelde leeftijd van de bomen in het bosbestand in jaar numeriek
Gemiddelde boomdiameter (cm) Gemiddelde diameter van de bomen in het proefvlak in cm numeriek
Gemiddelde diameter populier (cm) Gemiddelde diameter van de populieren in het proefvlak in cm numeriek
Gemiddelde boomhoogte (m) Gemiddelde hoogte van de bomen in het proefvlak in m numeriek
Dominante hoogte (m) Dominante hoogte van de bomen in het proefvlak in m numeriek
Vrije stamlengte (m) Gemiddelde vrije stamlengte van de bomen in het proefvlak in m numeriek
Aantal bomen in proefcirkels 3 en 4 Aantal bomen binnen de gemeten cirkels (R=9 m en R=18 m) numeriek
Stamtal Stamtal van de bomen per hectare numeriek
Grondvlak (m²) Grondvlak van de bomen in het proefvlak in m² numeriek
Werkhout (m³) Werkhoutvolume van de bomen in het proefvlak in m³ numeriek
Volkwal1 (m³) Volume werkhout van eerste kwaliteit in m³ numeriek
Volkwal2 (m³) Volume werkhout van tweede kwaliteit in m³ numeriek
Volkwal3 (m³) Volume werkhout van derde kwaliteit in m³ numeriek
Volkwal4 (m³) Volume werkhout van vierde kwaliteit in m³ numeriek
Leeftijdscategorie Boombestand 1-20 jaar oud, 21-40 jaar oud, 41-60 jaar oud of ongelijkjarig 4 klassen
hooghout De beheersvorm is hooghout 1/0
Middelhout De beheersvorm is middelhout 1/0
Sluiting <1/3 (%) De kroonsluiting is lager dan 1/3 1/0
Sluiting ts 1/3 en 2/3 (%) De kroonsluiting ligt tussen 1/3 en 2/3 1/0
Sluiting >2/3 (%) De kroonsluiting is hoger dan 1/3 1/0
Enkel bovenetage (%) Het bos heeft alleen een bovenetage  1/0
Bovenetage en nevenetage (%) Het bos heeft zowel een bovenetage als een nevenetage 1/0
Stamsgewijs (%) Het bestand is stamsgewijs gemengd 1/0
Groepsgewijs (%) Het bestand is groepsgewijs gemengd 1/0
Homogeen (%) Het bestand is homogeen 1/0
2-7 cm LDH (%) Aandeel van de bosbodem bedekt met dood hout diameter 2-7 cm numeriek
7-22 cm LDH (%) Aandeel van de bosbodem bedekt met dood hout diameter 7-22 cm numeriek
22-40 cm LDH (%) Aandeel van de bosbodem bedekt met dood hout diameter 22-40 cm numeriek
>40 cm LDH (%) Aandeel van de bosbodem bedekt met dood hout diameter >40 cm numeriek
Bosleeftijd (jaar) Aantal jaren dat een perceel tot op heden ononderbroken bebost is numeriek
Aantal jaren bos Aantal jaren dat een perceel bebost is geweest na 1775 numeriek
Aantal jaren akker Aantal jaren dat een perceel akker is geweest na 1776 numeriek
Aantal jaren grasland Aantal jaren dat een perceel grasland is geweest na 1777 numeriek
Aantal jaren heide Aantal jaren dat een perceel heide is geweest na 1778 numeriek
Aantal jaren veen Aantal jaren dat een perceel veenbodem is geweest na 1779 numeriek
Aantal jaren ander bodemgebruik Aantal jaren met een ander bodemgebruik na 1779 numeriek
Z_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een zandbodem numeriek
S_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een lemige zandbodem numeriek
P_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een lichte zandleembodem numeriek
L_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een zandleembodem numeriek
A_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een leembodem numeriek
E_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een kleibodem numeriek
U_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een zware kleibodem numeriek
G_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een stenige bodem numeriek
V_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een veenbodem numeriek
Afwijkende_text (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met een zandbodem numeriek
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Bijlage 2. Vervolg. 
Variabele Verklaring Type
a_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse a numeriek
b_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse b numeriek
c_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse c numeriek
d_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse d numeriek
e_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse e numeriek
f_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse f numeriek
g_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse g numeriek
h_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse h numeriek
i_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met drainageklasse i numeriek
Onbepaalde_drain (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met onbepaalde drainageklasse numeriek
a_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling a numeriek
b_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling b numeriek
c_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling c numeriek
d_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling d numeriek
e_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling e numeriek
f_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling f numeriek
g_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling g numeriek
h_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling h numeriek
m_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling i numeriek
p_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling p numeriek
x_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met profielontwikkeling x numeriek
Afwijkende_prof (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos met afwijkende profielontwikkeling numeriek
PNV_1 (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos op standplaats Wilgenvloedbos numeriek
PNV_2 (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos op standplaats Elzenbroekbos numeriek
PNV_3 (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos op standplaats Elzen-

vogelkersbos 
numeriek

PNV_4 (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos op standplaats Eikenbos, Eiken-
Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos 

numeriek

PNV_5 (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos op standplaats Typische Eiken-
Beukenbossen 

numeriek

PNV_6 (%) Aandeel van de oppervlakte van het bos op standplaats Arm Eiken-
beukenbos en Eikenbos 

numeriek

Totale bedekking vegetatie (%) De totale bedekking van de vegetatie in % numeriek
Bedekking boomlaag (%) De bedekking van de boomlaag in % numeriek
Bedekking struiklaag (%) De bedekking van de struiklaag in % numeriek
Bedekking kruidlaag (%) De bedekking van de kruidlaag in % numeriek
Bedekking moslaag (%) De bedekking van de moslaag in % numeriek
Hoogte boomlaag (m) De hoogte van de boomlaag in % numeriek
Hoogte struiklaag (m) De hoogte van de struiklaag in % numeriek
Hoogte kruidlaag (m) De hoogte van de kruidlaag in % numeriek
Totaal aantal soorten Totale soortenrijkdom (mossen + kruiden + struiken + bomen) numeriek
Aantal boomsoorten Aantal boomsoorten numeriek
Aantal kruidachtige soorten Aantal kruidachtige soorten numeriek
Aantal bossoorten Tack Aantal bossoorten sensu Tack et al. 1993 numeriek
Aantal bossoorten Hermy Aantal bossoorten sensu Hermy et al. 1999 numeriek
Aantal struiksoorten Aantal struiksoorten numeriek
Aantal mossoorten Aantal mossoorten numeriek
mL Gemiddelde gewogen Ellenbergwaarde voor licht numeriek
mF Gemiddelde gewogen Ellenbergwaarde voor vocht numeriek
mR Gemiddelde gewogen Ellenbergwaarde voor bodemreactie numeriek
mN Gemiddelde gewogen Ellenbergwaarde voor stikstof numeriek
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Bijlage 3. Algoritme ter bepaling van de referentiewaarde van de luxmeter. 
 
Berekening referentiewaarde St (in lux) buiten het bos voor lichtmetingen met de luxmeter bij volle zon

elk tijdstip t (na zonsopgang) van een dag D in het jaar. 

Gebruikte formules

1) St = St(max).sin(Pi.t/n)  [lux]

met : St(max) = de maximale instraling voor een gemiddelde zomerdag, 
afh. van de maximale zonshoogte. 

t = tijd verlopen in seconden na zonsopgang
n = daglengte in seconden

2) n = 2.abs(h)  [s]

met : h = de uurhoek bij zonsopgang en zonsondergang

3) h = ± boogcos(-tg phi.tg δ)  [ s]

met : phi = de breedteliggiging = 51° gemiddeld voor België
δ = de hoek van de zon t.o.v. de horizon

4) δ = 23,5.sin(D-80)  [graden]

met : D = de dag in het jaar (1 januari = 1)

5) t = tB(CET) - tzonsopgang  [s]

met : tB(CET) = tijd op het tijdstip van de meting in seconden (t.o.v. 0.00u)
tzonsopgang = tijdstip van de zonsopgang in seconden (t.o.v. 0.00u)

6) tzonsopgang = middaguur - abs(h)  [s]

met : middaguur = 50.400 voor de zomer (14.00u) en 46.800 voor de winter (13.00u)

7) St(max) = 100000*sin(27,5+βmax )   [l ux]

met : βmax = de maximale zonshoogte voor die dag

8) βmax = 90 - phi + δ

Invoer gegevens

3 getalwaarden moesten worden ingevuld :

D = de dag in het jaar (1 januari = 1)
tB(CET) = de tijd op het tijdstip van de meting in seconden (t.o.v. 0.00u)
middaguur = (in seconden, is 50400 voor zomertijd (=14u) en 46800 voor wintertijd (=13u))

Resultaat

St = (in lux)

Met volgende formules werd bij benadering de referentiewaarde (in lux) buiten het bos berekend op 
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Bijlage 4. Fiches voor de verschillende vegetatietypes in populierenbossen 
 
Fiche 1: Grazige type 
 
Kenmerkende soorten: 
Trifolium repens 
Holcus lanatus 
Taraxacum spp 
Stellaria media 
Elymus repens 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Dactylis glomerata 
Lolium perenne 
Ranunculus acris 
Rumex obtusifolius 
Epipactis helleborine 
Ranunculus repens 
Cirsium vulgare 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           → 55 jaar 
# jaren bos           → 68 jaar 
# jaren akker         → 66 jaar 
# jaren grasland      → 71 jaar 
# jaren heide         → 10 jaar 
# jaren veen          →  0 jaar 
# jaren ander gebruik →  9 jaar 
 

Verspreiding in Vlaanderen: 
 

# #

#

#

##
# #

#

#

#

#

# # #

#
# ### #

Isolatie: 
Afstand tot oud bos   → 1835 m 
Iso1bos               → 15,3 % 
Iso1oud               →  2,4 % 
 
Bodem: 
Textuur             → Z, S, L, A 
Drainage            → b, c, d, e 
Profiel             → c, g, p 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   1 
Aantal struiksoorten    →   1 
Aantal kruidachtigen    →  25 
Aantal bosplanten*      →   4 
Aantal oud-bosplanten** → 0,5 
Aantal mossoorten       →   3 
Totaal aantal soorten   →  31 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 3702 
Grondvlak              → 16,3 m2 

Diameter populier      → 39 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 62,8 % 
Bedekking struiklaag   →  6,4 % 
Nevenetage aanwezig    → 19,1 % 
Kroonsluiting <1/3     → 14,3 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  → 52,4 % 
Kroonsluiting >2/3     → 33,3 % 
 
Hooghout               → 95,2 % 
Middelhout             →  4,8 % 
Gelijkjarig            → 95,2 % 
Ongelijkjarig          →  4,8 % 
Gemengd                →  4,8 % 
Homogeen               → 95,2 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999. 
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Fiche 2: Nat type met weinig brandnetel 
 
Kenmerkende soorten: 
Phalaris arundinacea 
Cirsium arvense 
Arrhenaterum elatius 
Holcus lanatus 
Alopecurus pratensis 
Glyceria maxima 
Myosoton aquaticum 
Galeopsis tetrahit 
Eupatorium cannabinum 
Lythrum salicaria 
Vicia cracca 
Symphytum officinalis 
Heracleum sphondylium 
Dactylis glomerata 
Rumex obtusifolius 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           →  42 jaar 
# jaren bos           →  47 jaar 
# jaren akker         →  39 jaar 
# jaren grasland      → 117 jaar 
# jaren heide         →  18 jaar 
# jaren veen          →   0 jaar 
# jaren ander gebruik →   3 jaar 

Verspreiding in Vlaanderen: 

#

#

# ##

#

# #

# #
#

##
#

#
#

#

#
#

#

 
Isolatie: 
Afstand tot oud bos   → 1514 m 
Iso1bos               → 22,7 % 
Iso1oud               →  1,6 % 
 
Bodem: 
Textuur             → L, A, E, U 
Drainage            → d, e, f 
Profiel             → p 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   1 
Aantal struiksoorten    →   2 
Aantal kruidachtigen    →  24 
Aantal bosplanten*      →   3 
Aantal oud-bosplanten** → 0,3 
Aantal mossoorten       →   2 
Totaal aantal soorten   →  28 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 1141 
Grondvlak              → 20,1 m2 

Diameter populier      → 42 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 60,0 % 
Bedekking struiklaag   →  7,0 % 
Nevenetage aanwezig    → 20,0 % 
Kroonsluiting <1/3     → 25,0 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  → 65,0 % 
Kroonsluiting >2/3     → 10,0 % 
 
Hooghout               →  100 % 
Middelhout             →    0 % 
Gelijkjarig            → 90,0 % 
Ongelijkjarig          → 10,0 % 
Gemengd                → 10,0 % 
Homogeen               → 90,0 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999. 
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Fiche 3: Nat type met veel brandnetel 
 
Kenmerkende soorten: 
Filipendula ulmaria 
Angelica sylvestris 
Calystegia sepium 
Poa trivialis 
Humulus lupulus 
Rubus caesius 
Epilobium hirsutum 
Iris pseudacorus 
Solanum dulcamara 
Cirsium palustre 
Phalaris arundinacea 
Rubus caesius 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           →  50 jaar 
# jaren bos           →  61 jaar 
# jaren akker         →  34 jaar 
# jaren grasland      → 121 jaar 
# jaren heide         →   4 jaar 
# jaren veen          →   0 jaar 
# jaren ander gebruik →   4 jaar 
 

Verspreiding in Vlaanderen: 
 

#

#

#

## #

# #
#

##

#
#

#

# #

###
##

##

#

# # #

#

#
#

#
#

#

##
###

## # #
# # ##

#
#

Isolatie: 
Afstand tot oud bos   → 1242 m 
Iso1bos               → 19,3 % 
Iso1oud               →  2,0 % 
 
Bodem: 
Textuur             → A, E 
Drainage            → d, e, f, g 
Profiel             → p 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   2 
Aantal struiksoorten    →   2 
Aantal kruidachtigen    →  22 
Aantal bosplanten*      →   6 
Aantal oud-bosplanten** → 1,2 
Aantal mossoorten       →   3 
Totaal aantal soorten   →  27 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 1163 
Grondvlak              → 21,3 m2 

Diameter populier      → 42 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 68,3 % 
Bedekking struiklaag   → 14,4 % 
Nevenetage aanwezig    → 45,8 % 
Kroonsluiting <1/3     → 12,5 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  → 45,8 % 
Kroonsluiting >2/3     → 41,7 % 
 
Hooghout               → 97,9 % 
Middelhout             →  2,1 % 
Gelijkjarig            → 93,8 % 
Ongelijkjarig          →  6,3 % 
Gemengd                → 20,8 % 
Homogeen               → 79,2 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999. 
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Fiche 4: Speenkruid-brandneteltype 
 
Kenmerkende soorten: 
Stachys sylvatica 
Ranunculus ficaria 
Epipactis helleborine 
Anthriscus sylvestris 
Lamium album 
Alliaria petiolata 
Melandrium dioicum 
Geum urbanum 
Geranium robertianum 
Arum maculatum 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           →  84 jaar 
# jaren bos           → 102 jaar 
# jaren akker         →  51 jaar 
# jaren grasland      →  65 jaar 
# jaren heide         →   0 jaar 
# jaren veen          →   0 jaar 
# jaren ander gebruik →   6 jaar 
 

Verspreiding in Vlaanderen: 
 

#

#
#

#

#
#

# #
#

#
#

Isolatie: 
Afstand tot oud bos   → 1040 m 
Iso1bos               → 10,4 % 
Iso1oud               →  1,7 % 
 
Bodem: 
Textuur             → L, A, E 
Drainage            → d, h 
Profiel             → p 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   2 
Aantal struiksoorten    →   2 
Aantal kruidachtigen    →  19 
Aantal bosplanten*      →   6 
Aantal oud-bosplanten** → 1,8 
Aantal mossoorten       →   4 
Totaal aantal soorten   →  26 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 3277 
Grondvlak              → 24,8 m2 

Diameter populier      → 44 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 81,6 % 
Bedekking struiklaag   → 23,0 % 
Nevenetage aanwezig    → 63,6 % 
Kroonsluiting <1/3     →    0 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  → 18,2 % 
Kroonsluiting >2/3     → 81,8 % 
 
Hooghout               → 90,9 % 
Middelhout             →  9,1 % 
Gelijkjarig            →  100 % 
Ongelijkjarig          →    0 % 
Gemengd                → 18,2 % 
Homogeen               → 81,8 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999. 
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Fiche 5: Soortenarm brandneteltype 
 
Kenmerkende soorten: 
Moehringia trinerva 
Epipactis helleborine 
Urtica dioica 
Stellaria media 
Taraxacum spp 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           → 58 jaar 
# jaren bos           → 63 jaar 
# jaren akker         → 72 jaar 
# jaren grasland      → 58 jaar 
# jaren heide         → 19 jaar 
# jaren veen          →  9 jaar 
# jaren ander gebruik →  4 jaar 
 

Verspreiding in Vlaanderen: 
 

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#
#

#

#

#

Isolatie: 
Afstand tot oud bos   → 1676 m 
Iso1bos               → 15,9 % 
Iso1oud               → 1,8 % 
 
Bodem: 
Textuur             → S tot U 
Drainage            → b tot f 
Profiel             → a, p, afw 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   2 
Aantal struiksoorten    →   3 
Aantal kruidachtigen    →  13 
Aantal bosplanten*      →   3 
Aantal oud-bosplanten** → 0,5 
Aantal mossoorten       →   5 
Totaal aantal soorten   →  20 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 4315 
Grondvlak              → 28,3 m2 

Diameter populier      → 37 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 80,1 % 
Bedekking struiklaag   → 43,8 % 
Nevenetage aanwezig    → 73,3 % 
Kroonsluiting <1/3     →    0 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  → 26,7 % 
Kroonsluiting >2/3     → 73,3 % 
 
Hooghout               →  100 % 
Middelhout             →    0 % 
Gelijkjarig            → 86,7 % 
Ongelijkjarig          → 13,3 % 
Gemengd                → 46,7 % 
Homogeen               → 53,3 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999.  
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Fiche 6: Braam-brandneteltype 
 
Kenmerkende soorten: 
Rubus fruticosus 
Juncus effusus 
Athyrium filix-femina 
Cirsium palustre 
Dryopteris carthusiana 
Dryopteris dilatata 
Moehringia trinerva 
Lysimachia vulgaris 
Lycopus europaeus 
Solanum dulcamara 
Iris pseudacorus 
Humulus lupulus 
Eupatorium cannabinum 
Lythrum salicaria 
Lonicera periclymenum 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           → 74 jaar 
# jaren bos           → 95 jaar 
# jaren akker         → 45 jaar 
# jaren grasland      → 72 jaar 
# jaren heide         →  8 jaar 
# jaren veen          →  2 jaar 
# jaren ander gebruik →  3 jaar 
 

Verspreiding in Vlaanderen: 
 

#

#
#

###

#

#

##

#

#
#

#

#
# ##

#

#

#

#
#
# #
# #

##
# #

# #

## #
#

#

#
# #

#

Isolatie: 
Afstand tot oud bos   →  834 m 
Iso1bos               → 27,7 % 
Iso1oud               → 5,5 % 
 
Bodem: 
Textuur             → S, P, L, A 
Drainage            → d, e, f 
Profiel             → c, g, p 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   2 
Aantal struiksoorten    →   5 
Aantal kruidachtigen    →  25 
Aantal bosplanten*      →   8 
Aantal oud-bosplanten** → 2,5 
Aantal mossoorten       →   6 
Totaal aantal soorten   →  34 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 5473 
Grondvlak              → 21,4 m2 

Diameter populier      → 42 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 65,4 % 
Bedekking struiklaag   → 38,6 % 
Nevenetage aanwezig    → 76,2 % 
Kroonsluiting <1/3     → 11,9 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  → 42,9 % 
Kroonsluiting >2/3     → 45,2 % 
 
Hooghout               → 97,6 % 
Middelhout             → 2,4 % 
Gelijkjarig            → 95,2 % 
Ongelijkjarig          → 4,8 % 
Gemengd                → 57,1 % 
Homogeen               → 42,9 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999. 
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Fiche 7: Verzadigd type met brandnetel 
 
Kenmerkende soorten: 
Urtica dioica 
Lamium galeobdolon 
Angelica sylvestris 
Cirsium oleraceum 
Geum urbanum 
Geranium robertianum 
Adoxa moschatellina 
Paris quadrifolia 
Filipendula ulmaria 
Galeopsis tetrahit 
Poa trivialis 
Ranunculus repens 
Stellaria media 
 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           →  88 jaar 
# jaren bos           → 126 jaar 
# jaren akker         →  34 jaar 
# jaren grasland      →  51 jaar 
# jaren heide         →  10 jaar 
# jaren veen          →   0 jaar 
# jaren ander gebruik →   2 jaar 
 

Verspreiding in Vlaanderen: 
 

#

#

#

# #

#
## #

#
# #

#

Isolatie: 
Afstand tot oud bos   → 1542 m 
Iso1bos               → 15,6 % 
Iso1oud               →  6,3 % 
 
Bodem: 
Textuur             → A, E, U 
Drainage            → b, d, e, f 
Profiel             → a, b, p 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   3 
Aantal struiksoorten    →   5 
Aantal kruidachtigen    →  21 
Aantal bosplanten*      →  10 
Aantal oud-bosplanten** → 4,3 
Aantal mossoorten       →   5 
Totaal aantal soorten   →  30 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 12393 
Grondvlak              → 32,3 m2 

Diameter populier      → 38 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 87,8 % 
Bedekking struiklaag   → 63,1 % 
Nevenetage aanwezig    →  100 % 
Kroonsluiting <1/3     →    0 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  →  7,7 % 
Kroonsluiting >2/3     → 92,3 % 
 
Hooghout               → 76,9 % 
Middelhout             → 23,1 % 
Gelijkjarig            → 76,9 % 
Ongelijkjarig          → 23,1 % 
Gemengd                → 38,5 % 
Homogeen               → 61,5 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999. 
 
 



 293

Fiche 8: Verzadigd type met braam 
 
Kenmerkende soorten: 
Rubus fruticosus 
Lonicera periclymenum 
Athyrium filix-femina 
Aegopodium podagraria 
Anemone nemorosa 
Polygonatum multiflorum 
 

Historiek: 
Bosleeftijd           → 139 jaar 
# jaren bos           → 161 jaar 
# jaren akker         →  40 jaar 
# jaren grasland      →  16 jaar 
# jaren heide         →   3 jaar 
# jaren veen          →   0 jaar 
# jaren ander gebruik →   4 jaar 
 

Verspreiding in Vlaanderen: 
 

#
# #

#

#

#

## #

#

#

#
# #

Isolatie: 
Afstand tot oud bos   →  488 m 
Iso1bos               → 22,4 % 
Iso1oud               →  8,5 % 
 
Bodem: 
Textuur             → P, L, A 
Drainage            → d, e, f 
Profiel             → a, c, g, p 
 
Soortenrijkdom: 
Aantal boomsoorten      →   4 
Aantal struiksoorten    →   5 
Aantal kruidachtigen    →  18 
Aantal bosplanten*      →   9 
Aantal oud-bosplanten** → 4,6 
Aantal mossoorten       →   5 
Totaal aantal soorten   →  27 
 

Bosstructuur: 
Stamtal                → 13112 
Grondvlak              → 26,9 m2 

Diameter populier      → 45 cm 
 
Bedekking boomlaag     → 84,1 % 
Bedekking struiklaag   → 52,3 % 
Nevenetage aanwezig    →  100 % 
Kroonsluiting <1/3     →  7,1 % 
Kroonsluiting 1/3-2/3  → 35,7 % 
Kroonsluiting >2/3     → 57,1 % 
 
Hooghout               → 85,7 % 
Middelhout             → 14,3 % 
Gelijkjarig            → 42,9 % 
Ongelijkjarig          → 57,1 % 
Gemengd                → 85,7 % 
Homogeen               → 14,3 % 
 

* : lijst Tack et al. 1993. 
**: lijst Hermy et al. 1999. 
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Bijlage 5. Gebruikte symbolen voor de bedekking volgens de Londo-schaal. 
Symbool Bedekking (%) 

1 <1 
2 1 tot 3 
4 3 tot 5 
8 5 tot 10 

13 10 tot 15 
20 15 tot 25 
30 25 tot 35 
40 35 tot 45 
50 45 tot 55 
60 55 tot 65 
70 65 tot 75 
80 75 tot 85 
90 85 tot 95 

 
 
Bijlage 6. Gebruikte symbolen voor de klassen voor het aantal individuen. 

Symbool Aantal individuen 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
B 10 tot 20 
C 20 tot 40 
D > 40 
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Bijlage 7. Verspreidingskaartjes van de soorten waargenomen in het perceel in het 
Muizenbos (1997 of 2002) en in de perceelsrand (2001). 

grachten

Cardamine flexuosa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 10 20 Meters

N
grachten

Primula elatior
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 10 20 Meters

N

Aantal individuen van Bosveldkers. Aantal individuen van Slanke sleutelbloem 
 

grachten

Stellaria holostea
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

grachten

Adoxa moschatellina
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

Bedekking van Grote muur. Bedekking van Muskuskruid. 
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Bijlage 7. Vervolg. 

grachten

Anemone nemorosa
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

grachten

Ranunculus ficaria
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

 
Bedekking van Bosanemoon. Bedekking van Speenkruid. 
 

grachten

Lamium galeobdolon
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N
grachten

Moehringia trinerva
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

 
Bedekking van Gele dovenetel. Bedekking van Drienerfmuur. 
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Bijlage 7. Vervolg. 

grachten

Polygonatum multiflorum
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

 
grachten

Arum maculatum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 10 20 Meters

N

 
Bedekking van Gewone salomonszegel. Aantal individuen van Gevlekte aronskelk. 
 

grachten

Lonicera periclymenum
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N
grachten

dryopteris dilatata 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

 
Bedekking van Wilde kamperfoelie. Bedekking van Brede stekelvaren. 
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Bijlage 7. Vervolg. 

0 10 20 Meters

N

EW

S

Ajuga reptans
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 10 20 Meters

N

EW

S

Carex remota
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

 
Bedekking van Kruipend Zenegroen. Bedekking van IJle zegge. 
 

0 10 20 Meters

N

EW

S

Carex sylvatica
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

 
Bedekking van Boszegge. Bedekking van Groot heksenkruid. 
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Bijlage 8. Verspreidingskaartjes van de soorten waargenomen in het perceel in het 
Muizenbos voor de kaalslag (1997) en erna (2002). 
 

grachten

omliggend bos

paden

Urtica dioica 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Urtica dioica 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Grote brandnetel voor (links) en na de kapping (rechts). 
 

grachten

omliggend bos

paden

Rubus caesius 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Rubus caesius 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Dauwbraam voor (links) en na de kapping (rechts). 
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Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Aegopodium podagraria 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Aegopodium podagraria 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Zevenblad voor (links) en na de kapping (rechts). 
 

grachten

omliggend bos

paden

Ranunculus ficaria 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

 
grachten

omliggend bos

paden

Ranunculus ficaria 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

 
Bedekking van Speenkruid voor (links) en na de kapping (rechts). 
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Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Adoxa moschatellina 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

 
grachten

omliggend bos

paden

Adoxa moschatellina 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

 
Bedekking van Muskuskruid voor (links) en na de kapping (rechts). 
 

grachten

omliggend bos
paden

Polygonatum multiflorum 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 20 40 Meters
N

grachten

omliggend bos
paden

Polygonatum multiflorum 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 20 40 Meters
N

Bedekking van Gewone salomonszegel voor (links) en na de kapping (rechts). 
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Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Lamium galeobdolon 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Lami um galeobdolon 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Gele dovenetel voor (links) en na de kapping (rechts). 
 

grachten

omliggend bos

paden

Stellaria holostea 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Stellaria holostea 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Grote muur voor (links) en na de kapping (rechts). 
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Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Scrophularia nodosa 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Scrophularia nodosa 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Knopig helmkruid voor (links) en na de kapping (rechts). 
 

grachten

omliggend bos

paden

Circaea lutetiana 1997
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Circaea lutetiana 2002
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 30 60 Meters
N

Aantal individuen van Groot heksenkruid voor (links) en na de kapping (rechts). 
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Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Primula elatior 1997
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Primula elatior 2002
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 30 60 Meters
N

Aantal individuen van Slanke sleutelbloem voor (links) en na de kapping (rechts). 
 

grachten

omliggend bos

paden

Arum maculatum 1997
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 30 60 Meters
N

 
grachten

omliggend bos

paden

Arum maculatum 2002
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-20
20-40
>40

0 30 60 Meters
N

 
Aantal individuen van Gevlekte aronskelk voor (links) en na de kapping (rechts). 
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Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Anemone nemorosa 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

 
grachten

omliggend bos

paden

Anemone nemorosa 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

 
Bedekking van Bosanemoon voor (links) en na de kapping (rechts). 
 

grachten

omliggend bos

paden

Ribes rubrum 1997
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Ribes rubrum 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Aantal individuen van Rode bes voor (links) en na de kapping (rechts). 
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Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Lonicera periclymenum 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos
paden

Ajuga reptans 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 20 40 Meters
N

Bedekking van Wilde kamperfoelie na de 
kapping. 

Bedekking van Kruipend zenegroen na de 
kapping. 

 

grachten

omliggend bos

paden

Dryopteris dilatata 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Cardamine flexousa 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Brede stekelvaren na de 
kapping. 

Bedekking van Bosveldkers na de kapping. 

 



 307

Bijlage 8. Vervolg. 

grachten

omliggend bos

paden

Carex remota 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

grachten

omliggend bos

paden

Moehringia trinerva 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van Boszegge na de kapping. Bedekking van Drienerfmuur na de kapping. 
 

grachten

omliggend bos

paden

Carex remota 2002
Afwezig
<1%
1-3%
3-5%
5-10%
10-15%
15-25%
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-75%
75-85%
85-95%

0 30 60 Meters
N

Bedekking van IJle zegge na de kapping. 
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Bijlage 9. Foto’s van de onderzochte bestanden ter studie van het effect van een 
onderetage. 
 

Het kaalgekapte populierenbestand in het 
Boelarebos. 

Verruiging met braam en Grote brandnetel na 
de kaalkap in het Boelarebos. 

 

Proefvlak R1 met spaarzame onderetage van 
Vlier in Raspaillebos 

Vegetatie in proefvlak R1. 

 

 
Proefvlak R2 met onderetage van Gewone 
esdoorn in Raspaillebos. 

Vegetatie in proefvlak R2. 
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Bijlage 9. Vervolg. 

Proefvlak R3 met onderetage van Tamme 
kastanje in Raspaillebos. 

Vegetatie in proefvlak R3. 

 

Proefvlak M1 met onderetage van Gewone 
esdoorn in Muizenbos. 

Vegetatie in proefvlak M1. 

 

Proefvlak M2 zonder onderetage in 
Muizenbos. 

Vegetatie in proefvlak M2. 
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Bijlage 9. Vervolg. 

Proefvlak M3 met onderetage van wilg in 
Muizenbos. 

Vegetatie in proefvlak M3. 

 

Proefvlak M4 met onderetage van Hazelaar in 
Muizenbos. 

Vegetatie in proefvlak M4. 

 

Proefvlak M5, oud bos met onderetage van 
Hazelaar in Muizenbos. 

Vegetatie in proefvlak M5. 
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Bijlage 9. Vervolg. 

Proefvlak V1 zonder onderetage in het 
Vrieselhof. 

Vegetatie in proefvlak V1. 

 

Proefvlak V2 met onderetage van Zwarte els 
in het Vrieselhof. 

Vegetatie in proefvlak V2. 

 

Proefvlak V3 met onderetage van wilg in het 
Vrieselhof. 

Vegetatie in proefvlak V3. 
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Bijlage 9. Vervolg. 

Proefvlak Z1 met gemengde onderetage in het 
kloosterdomein Zevenbergen. 

Paris quadrifolia in proefvlak Z1. 

 

Proefvlak Z2 zonder onderetage in het 
kloosterdomein Zevenbergen. 

Vegetatie in proefvlak Z2. 

 

Proefvlak D1 met onderetage van Hazelaar in 
de Dijlevallei. 

Vegetatie in proefvlak D1. 
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Bijlage 9. Vervolg. 

Proefvlak D2 met onderetage van meidoorn in 
de Dijlevallei. 

Vegetatie in proefvlak D2. 

 

Proefvlak D3 met onderetage van Zwarte els 
in de Dijlevallei. 

Vegetatie in proefvlak D3. 

 

Proefvlak D4 zonder onderetage in de 
Dijlevallei. 

Vegetatie in proefvlak D4. 
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Bijlage 9. Vervolg. 

Proefvlak W1 zonder onderetage in 
Wachtebeke. 

Vegetatie in proefvlak W1. 

 

Proefvlak W1 met een onderetage van Vlier in 
Wachtebeke. 

Vegetatie in proefvlak W2. 
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Bijlage 10. Foto’s van de onderzochte bosbestanden in Mortagnebos. 
 

Overzicht van het populierenbestand met 
onderetage Vlier. 

Vegetatie in het populierenbestand met 
onderetage Vlier. 

 

Overzicht van het bestand met Zwarte els. Vegetatie in het bestand met Zwarte els. 
 

Overzicht van het bestand met berk. Vegetatie in het bestand met berk. 
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Bijlage 10. Vervolg 

Overzicht van het bestand met Beuk op de 
achtergrond. 

Vegetatie in het bestand met Beuk. 

 

Overzicht van het bestand met Zomereik. Vegetatie in het bestand met Zomereik. 
 

Overzicht van het bestand met Robinia. Vegetatie in het bestand met Robinia. 
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Bijlage 10. Vervolg 

Overzicht van het bestand met Boswilg. Vegetatie in het bestand met Boswilg. 
 

 

Overzicht van het bestand met Boskers.  
 

Overzicht van het populierenbestand met 
onderetage Lijsterbes. 

Vegetatie in het populierenbestand met 
onderetage Lijsterbes. 
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Bijlage 10. Vervolg 

Overzicht van het bestand met Winterlinde. Vegetatie in het bestand met Winterlinde. 
 

Overzicht van het bestand met Gewone 
esdoorn. 

Vegetatie in het bestand met Gewone 
esdoorn. 

 

Overzicht van het bestand met Gewone 
esdoorn. 

Vegetatie in het bestand met Gewone 
esdoorn. 
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Bijlage 10. Vervolg. 

Overzicht van het bestand met Amerikaanse 
es. 

Vegetatie in het bestand met Amerikaanse es. 
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Bijlage 11. Foto’s van de onderzochte bestanden in het Muizenbos en het Drie Gotenbos. 
 

Overzicht van het bestand met Boskers in het 
Drie Gotenbos (H1). Foto genomen in mei 
2002. 

Vegetatie in het bestand met Boskers in het 
Drie Gotenbos (H1). Foto genomen in mei 
2002. 

 

Overzicht van het bestand met Gewone 
esdoorn in het Drie Gotenbos (H2). Foto 
genomen in maart 2002. 

Overzicht van het bestand met Gewone 
esdoorn in het Drie Gotenbos (H2). Foto 
genomen in maart 2002. 

 
 

Overzicht van het bestand met Winterlinde in 
het Drie Gotenbos (H3). Foto genomen in mei 
2002. 
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Bijlage 11. Vervolg. 

Overzicht van het bestand met populier in het 
Drie Gotenbos (H4). Foto genomen in maart 
2002. 

Overzicht van het bestand met Gewone 
esdoorn in het Drie Gotenbos (H2). Foto 
genomen in maart 2002. 

 

Overzicht van het bestand met Zomereik in 
het Drie Gotenbos (H5). Foto genomen in mei 
2002. 

Brede wespenorchis in het bestand met 
Zomereik in het Drie Gotenbos (H5). Foto 
genomen in mei 2002. 
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Bijlage 12. Soorten waarvan minder dan 5 specimen verzameld werden bij het onderzoek 
naar de effecten van een onderetage op de bodemfauna van een populierenbos 
 
Boelarebos (Geraardsbergen) 

• Collembola: Willowsia platani, Sphaeridia pumilis, Pseudosinella alba, Parisotoma 
notabilis, Orchesella villosa, Neanura muscorum, Lepidocyrtus cyaneus, Isotomurus 
plumosus, Isotoma intermedia, Heteromurus nitidus, Entomobrya multifasciata, 
Entomobrya corticalis 

• Dolichopodidae: Xanthochlorus tenellus, Rhaphium crassipes, Rhaphium caliginosum, 
Lamprochromus bifasciatus, Chrysotus laesus, Chrysotus cilipes, Chrysotus 
blepharosceles, Chrysotus ?blepharosceles, Argyra ilonae, Argyra grata, Argyra 
argentina, Anepsiomyia flaviventris 

• Sphaeroceridae: Terrilimosina schmitzi, Telomerina flavipes, Spelobia rufilabris, 
Puncticorpus cribratum, Pteremis fenestralis, Opalimosina nivalis, Opacifrons coxata, 
Leptocera caenosa, Crumomyia roserii, Coproica lugubris, Apteromyia claviventris 

• Spinnen: Walckenaeria nudipalpis, Walckenaeria furcillata, Walckenaeria acuminate, 
Tenuiphantes zimmermanni, Tenuiphantes tenuis, Saaristoa abnormis, Robertus lividus, 
Ozyptila trux, Oedothorax retusus, Oedothorax agrestis, Monocephalus fuscipes, 
Microneta viaria, Metellina mengei, Maso sundevalli, Histopona torpida, Gongylidiellum 
vivum, Gongylidiellum latebricola, Dismodicus bifrons, Diplocephalus picinus, Dicymbium 
tibiale, Dicymbium nigrum, Ceratinella scabrosa, Bathyphantes gracilis, Achaearanea 
tepidariorum 

 
Raspaillebos (Geraardsbergen) 

• Collembola: Desoria tigrina, Deuterosminthurus bicinctus, Dicyrtoma fusca, Entomobrya 
muscorum, Isotoma intermedia, Isotoma viridis, Isotomurus prasinus, Isotomurus 
unifasciatus 

• Dolichopodidae: Argyra grata, Campsicnemus curvipes, Diaphorus oculatus, Dolichopus 
claviger, Dolichopus plumipes, Dolichopus signatus, Dolichopus urbanus, Gymnopternus 
brevicornis, Gymnopternus metallicus, Rhaphium caliginosum, Rhaphium ensicorne, 
Syntormon pallipes, Teuchophorus ?nigricosta, Teuchophorus nigricosta 

• Sphaeroceridae: Coproica ferruginata, Crumomyia fimetaria, Crumomyia nitida, 
Leptocera fontinalis, Pteremis fenestralis, Pullimosina meijerei, Spelobia parapusio 

• Spinnen: Clubiona terrestris,Histopona torpida, Linyphia hortensis, Metellina mengei, 
Oedothorax fuscus, Oedothorax retusus, Robertus lividus, Rugathodes instabilis, Saaristoa 
abnormis, Tenuiphantes tenuis, Troxochrus scabriculus, Walckenaeria acuminata, 
Walckenaeria mitrata, Walckenaeria monoceros 

 
Muizenbos (Ranst) 

• Dolichopodidae: Anepsiomyia flaviventris, Argyra diaphana, Argyra grata, Argyra ilonae, 
Argyra leucocephala, Campsicnemus loripes, Campsicnemus scambus, Dolichopus 
pennatus, Dolichopus urbanus, Hercostomus nanus, Hercostomus nigrilamellatus, 
Medetera inspissata, Medetera jugalis, Neurigona quadrifasciata, Rhaphium 
?appendiculatum, Rhaphium appendiculatum, Rhaphium caliginosum, Sympycnus 
desoutteri, Teuchophorus ?nigricosta, Teuchophorus nigricosta, Xanthochlorus ornatus 

• Sphaeroceridae: Apteromyia claviventris, Coproica hirtula, Copromyza equine, Copromyza 
stercoraria, Crumomyia nitida, Limosina silvatica, Opacifrons coxata, Opalimosina 
humida, Paralimosina subcribrata, Pullimosina meijerei, Pullimosina pullula, Spelobia 
luteilabris, Spelobia pseudonivalis, Spelobia talparum 

• Spinnen: Bathyphantes nigrinus, Ceratinella scabrosa, Clubiona terrestris, Gongylidium 
rufipes, Metellina mengei, Microneta viaria, Monocephalus fuscipes, Oedothorax gibbosus, 
Ozyptila trux, Pachygnatha clercki, Pachygnatha degeeri, Palliduphantes pallidus, 
Pardosa amentata, Robertus lividus, Saaristoa abnormis, Tenuiphantes flavipes, 
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Tenuiphantes tenuis, Theridiosoma gemmosum, Walckenaeria atrotibialis, Walckenaeria 
nudipalpis 

 
 
Vrieselhof (Oelegem) 

• Dolichopodidae: Achalcus flavicollis, Campsicnemus scambus, Dolichopus plumipes, 
Gymnopternus celer, Gymnopternus cupreus, Neurigona quadrifasciata, Rhaphium 
caliginosum 

• Sphaeroceridae : Apteromyia claviventris, Borborillus nitidifrons, Crumomyia fimetaria, 
Leptocera fontinalis, Limosina silvatica, Lotophila atra, Minilimosina splendens, 
Opacifrons coxata, Spelobia rufilabris, Sphaerocera monilis 

• Spinnen : Bathyphantes nigrinus, Diplocephalus picinus, Diplostyla concolor, Oedothorax 
fuscus, Porrhomma egeria, Robertus lividus, Robertus neglectus, Tenuiphantes flavipes, 
Tenuiphantes zimmermanni, Walckenaeria acuminata, Walckenaeria atrotibialis 

 
Zevenbergen (Ranst) 

• Collembola: Desoria tigrina, Dicyrtoma fusca, Dicyrtomina minuta, Entomobrya nivalis, 
Isotoma viridis, Isotomurus palustris, Neanura muscorum, Pogonognathellus flavescens, 
Sminthurides malmgreni, Superodontella lamellifera, Tomocerus minor 

• Dolichopodidae: Chrysotus gramineus, Dolichopus festivus, Dolichopus trivialis, 
Dolichopus urbanus, Gymnopternus celer, Gymnopternus cupreus, Rhaphium 
?appendiculatum, Rhaphium caliginosum, Rhaphium crassipes, Rhaphium fasciatum, 
Xanthochlorus ornatus 

• Sphaeroceridae : Coproica ferruginata, Copromyza equina, Copromyza similis, 
Crumomyia nitida, Crumomyia pedestris, Limosina silvatica, Opacifrons coxata, 
Opacifrons, Leptentrionalis 

• Spinnen : Argyra grata, Argyra leucocephala, Bathyphantes nigrinus, Ceratinella 
scabrosa, Dicymbium tibiale, Erigone atra, Pirata hygrophilus, Syntormon bicolorellum, 
Walckenaeria atrotibialis 

 
Dijlevallei (Neerijse/St-Joris-Weert) 

• Collembola : Deuterosminthurus flavus, Folsomia quadrioculata, Heteromurus nitidus 
Dolichopodidae: Argyra ilonae, Argyra leucocephala, Campsicnemus curvipes, 
Campsicnemus scambus, Dolichopus nigricornis, Dolichopus trivialis, Dolichopus 
ungulatus, Gymnopternus metallicus, Hercostomus nigrilamellatus, Hercostomus 
parvilamellatus, Medetera ?impigra, Medetera truncorum, Rhaphium commune, 
Teuchophorus ?nigricosta, Teuchophorus nigricosta, Xanthochlorus tenellus 

• Sphaeroceridae: Apteromyia claviventris, Crumomyia fimetaria, Crumomyia nitida, 
Crumomyia roserii, Gigalimosina flaviceps, Leptocera fontinalis, Minilimosina fungicola, 
Opacifrons coxata, Pteremis fenestralis, Spelobia rufilabris 

 
Puyenbroek (Wachtebeke) 

• Collembola : Allacma fusca, Desoria antennalis, Deuterosminthurus flavus, Dicyrtomina 
minuta, Dicyrtomina ornata, Entomobrya nivalis, Isotoma intermedia, Isotoma viridis, 
Lepidocyrtus violaceus, Neanura muscorum, Pratanurida boerneri, Sminthurinus aureus, 
Tomocerus vulgaris 

• Dolichopodidae : Argyra grata, Argyra leucocephala, Chrysotimus molliculus, Chrysotus 
cilipes, Chrysotus neglectus, Dolichopus trivialis, Dolichopus ungulatus, Hercostomus 
nanus, Rhaphium crassipes 

• Sphaeroceridae: Apteromyia claviventris, Coproica ferruginata, Crumomyia fimetaria, 
Crumomyia nitida, Crumomyia roserii, Hernidina bequaerti, Leptocera fontinalis, 
Opacifrons ccoxata, Pteremis fenestralis, Pullimosina moesta, Spelobia ochripes, Spelobia 
parapusio, Spelobia talparum 



 324

• Spinnen: Clubiona terrestris, Dicymbium nigrum, Dicymbium tibiale, Diplocephalus 
picinus, Diplostyla concolor, Gongylidium rufipes, Micrargus herbigradus, Microneta 
viaria, Oedothorax gibbosus, Tenuiphantes zimmermanni, Tiso vagans, Walckenaeria 
atrotibialis 
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Bijlage 13. Soorten waarvan minder dan 5 specimen verzameld werden bij het onderzoek 
naar de effecten van de omvorming van populierenbossen naar loofbos op de bodemfauna 
 
Drie Gotenbos (Wachtebeke) 

• Carabidae: Agonum dorsale, Amara plebeja, Asaphidion flavipes, Badister sodalis, 
Bembidion harpaloides, Bembidion properans, Calathus rotundicollis, Dromius 
spilotus, Elaphrus cupreus, Leistus rufomarginatus, Pterostichus anthracina, 
Pterostichus minor, Pterostichus vernalis.   

• Dolichopodidae: Chrysotimus molliculus, Dolichopus ungulatus, Dolichopus wahlbergi, 
Gymnopternus cupreus, Hercostomus nigrilamellatus, Neurigona quadrifasciata, 
Teuchophorus ?nigricosta, Teuchophorus nigricosta 

• Formicidae : Lasius brunneus, Lasius fuliginosus, Myrmica microrubra, Myrmica 
rugulosa, Myrmica scabrinodis 

• Sphaeroceridae : Ischiolepta pusilla, Leptocera fontinalis, Minilimosina fungicola, 
Minilimosina splendens, Paralimosina subcribrata, Pullimosina antennata, Pullimosina 
meijerei, Spelobia palmata, Spelobia parapusio, Trachyopella bovilla 

• Spinnen : Bathyphantes gracilis, Bathyphantes nigrinus, Centromerus sylvaticus, Clubiona 
frutetorum, Clubiona pallidula, Clubiona terrestris, Diplocephalus latifrons, Erigonella 
hiemalis, Macrargus rufus, Micrargus herbigradus, Neriene clathrata, Oedothorax retusus, 
Pachygnatha listeri, Palliduphantes pallidus, Porrhomma egeria, Saloca diceros, Tiso 
vagans, Trochosa ruricola, Walckenaeria obtusa 

 
Muizenbos (Ranst) 

• Carabidae: Agonum albipes, Agonum livens, Amara plebeja, Clivina fossor, Cychrus 
caraboides, Leistus fulvibarbis, Leistus rufomarginatus, Patrobus atrorufus, Pterostichus 
anthracina, Pterostichus melanarius, Pterostichus nigrita 

• Dolichopodidae: Diaphorus oculatus, Dolichopus claviger, Gymnopternus brevicornis, 
Hercostomus nanus, Medetera sp., Sybistroma obscurellum, Teuchophorus nigricosta 

• Formicidae: Lasius brunneus, Lasius platythorax, lasius umbratus, Stenamma debile 
• Sphaeroceridae: Minilimosina fungicola, Spelobia clunipes, Spelobia palmate 
• Spinnen : Bathyphantes gracilis, Centromerus sylvaticus, Clubiona comta, Erigone atra, 

Gonatium rubellum, Linyphia hortensis, Neriene clathrata, Neriene peltata, Oedothorax 
retusus, Pachygnatha clercki, Pachygnatha degeeri, Palliduphantes pallidus, Pirata 
latitans, Saaristoa abnormis, Tenuiphantes zimmermanni, Walckenaeria acuminate, 
Walckenaeria nudipalpis, Walckenaeria obtuse 
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Bijlage 14. Soorten waarvan minder dan 5 specimen verzameld werden bij de vergelijking 
van een populierenbestand en een essenbestand in het Muizenbos. 
 

• Carabidae: Agonum albipes, Agonum livens, Agonum muelleri, Agonum viduum, Amara 
plebeja, Badister sodalist, Bembidion tetracolum, Clivina fossor, Cychrus caraboides, 
Leistus fulvibarbis, Leistus rufomarginatus, Notiophilus biguttatus, Patrobus atrorufus, 
Pterostichus anthracina, Pterostichus madidus, Pterostichus melanarius, Pterostichus 
nigrita 

• Dolichopodidae: Chrysotus gramineus, Diaphorus oculatus, Dolichopus claviger, 
Dolichopus trivialis, Gymnopternus brevicornis, Hercostomus nanus, Medetera sp., 
Sybistroma obscurellum, Teuchophorus nigricosta 

• Formicidae: Lasius brunneus, Lasius platythorax lasius umbratus, Myrmica rubra, 
Stenamma debile 

• Sphaeroceridae: Minilimosina fungicola, Pullimosina moesta, Spelobia clunipes, Spelobia 
palmata 

• Spinnen: Bathyphantes gracilis, Centromerus sylvaticus, Clubiona comta, Dicymbium 
nigrum, Dicymbium tibiale, Diplocephalus picinus, Erigone atra, Gonatium rubellum, 
Linyphia hortensis, Macrargus rufus, Microneta viaria, Neriene clathrata ,Neriene peltata, 
Oedothorax retusus, Ozyptila trux, Pachygnatha clercki, Pachygnatha degeeri, 
Palliduphantes pallidus, Pirata latitans, Robertus lividus, Saaristoa abnormis, 
Tenuiphantes tenuis, Tenuiphantes zimmermanni, Walckenaeria acuminata, Walckenaeria 
nudipalpis, Walckenaeria obtusa 
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Bijlage 15. Representatieve volopnames binnen de 4 aangrenzende bospercelen 
(nummering volgens Fig. 3.2) en de paden. Links: bedekking volgens de schaal van Londo, 
rechts: aantal individuen in klassen. 
 

Randperceel 
Soort 1 2 3 4 

paden  

Acer pseudoplatanus     1 2 1 B 1 D 
Adoxa moschatellina 2 C 8 D 4 D 4 D   

Bedekkingsschaal 
van Londo 

Aegopodium podagraria 30 D 2 D 30 D   4 D symbool % 
Ajuga reptans       1 B   1 < 1 
Anemone nemorosa 8 D 50 D 4 D 8 D 1 8 2 1 tot 3 
Angelica sylvestris   4 C       4 3 tot 5 
Anthriscus sylvestris         2 C 8 5 tot 10 
Arum maculatum 1 2 2 C 1 1 2 C 1 1 13 10 tot 15
Cardamine flexuosa   1 4   1 2 1 2 20 15 tot 25
Circaea lutetiana 1 B 1 3       30 25 tot 35
Cirsium arvense       1 2   40 35 tot 45
Cornus sanguineus   1 1 4 B 1 2   50 45 tot 55
Dryopteris dilatata       1 3   60 55 tot 65
Epilobium angustifolium       1 1   70 65 tot 75
Equisetum palustre     1 4     80 75 tot 85
Filipendula ulmaria   2 D 1 3   1 B 90 85 tot 95
Galium aparine 8 D 1 D 1 D 4 D   Aantalsklassen 
Geum urbanum   1 2       Getal < 10 
Glechoma hederacea   2 D   1 1 1 B B 10 tot 20
Heracleum sphondylium       1 2 1 2 C 20 tot 40
Holcus lanatus   1 1 1 2 2 C 1 2 D > 40 
Humulus lupulus   1 2        
Lamium galeobdolon   1 3   8 D    
Lonicera periclymenum       4 D    
Lysimachia nummularia         1 1  
Moehringia trinerva   1 1   1 B    
Myosotis scorpioides         2 D  
Paris quadrifolia   1 2 1 C      
Plantago major         1 2  
Poa compressa     2 B 1 B 8 D  
Polygonatum multiflorum     1 5 1 3    
Primula elatior 1 4 4 D 2 B 2 B 20 B  
Prunus avium       1 1    
Ranunculus ficaria 20 D 50 D 60 D 50 D 30 D  
Ranunculus repens       1 1 20 D  
Ribes rubrum     4 C      
Rubus caesius 30 D 13 D 2 C 4 B 2 B  
Rumex acetosa         1 1  
Rumex obtusifolius         1 1  
Sambucus nigra       1 1    
Scrophularia nodosa       1 1    
Stachys sylvatica   1 B   1 1    
Symphytum officinalis         1 2  
Trifolium spp.       1 C    
Urtica dioica 20 D 13 D 30 D 8 D 2 C  
Valeriana repens         1 3  
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Bijlage 16. Soorten waargenomen in de grachten rondom het studieperceel. 
Soort Gracht 1 Gracht 2 Gracht 3 Gracht 4 Gracht 5 
Anthriscus sylvestris     * 
Cardamine pratensis     * 
Cirsium oleraceum     * 
Deschampsia cespitosa    *  
Equisetum palustre * * *  * 
Filipendula ulmaria *   * * 
Galium palustre *   *  
Glyceria fluitans   *   
Iris pseudacorus   *   
Juncus effusus *   *  
Mentha aquatica  * * *  
Ranunculus repens *     
Rumex obtusifolius *     
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