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Rustige vastheid: flinke bijgroei van de houtvoorraad in bosreservaat Pruikenmakers 
Luc De Keersmaeker, Anja Leyman, Kris Vandekerkhove, Marc Esprit, Stefaan Goessens, Peter Van de Kerckhove

Dikke eiken, met een rijke onderetage en een goed ontwikkelde kruidlaag: een typisch bosbeeld uit Pruikenmakers  
(foto: Peter Van de Kerckhove)

Pruikenmakers is een 46 ha groot onbeheerd deel van het bosreservaat van Meerdaal-
woud, dat werd aangewezen in 1995 met de eerste reeks van bosreservaten. Pruikenma-
kers is omwille van de gevarieerde en natuurlijke bosstructuur en de rijke bosvegetatie, 
een belangrijke schakel in het netwerk van bestudeerde integrale bosreservaten. Net 
zoals Everzwijnbad, eveneens een onderdeel van het bosreservaat van Meerdaalwoud, 
domineren in Pruikenmakers oude Zomer- en Wintereiken. De oude eikenbestanden 
in het Meerdaalwoud zijn ontstaan door geleidelijke omvorming van middelhout naar 
hooghout, die tussen de 19de eeuw en het midden van de 20ste eeuw is uitgevoerd 
(Vandekerkhove et al. 2016). Dit resulteerde in een structuurrijk hooghout met inland-
se eiken als dominante soorten. In de onder- en nevenetage zijn haagbeuk, hazelaar en 
winterlinde, soorten die vroeger beheerd werden als hakhout, nog frequent aanwezig. 
Daartussen hebben zich schaduwtolerante boomsoorten gevestigd, voornamelijk ge-
wone esdoorn en in mindere mate ook beuk. Op de zandige hoogte in het bosreser-
vaat, zijn destijds bestanden van grove den en Corsikaanse den aangeplant. In dit deel 
van het bosreservaat bevindt zich ook een spontaan verbossende open plek, waar het 
naaldhout nog voor de aanwijzing tot bosreservaat werd gekapt.

Pruikenmakers werd een eerste keer geïnventariseerd tussen 2005 en 2007, met be-
hulp van 66 systematisch uitgezette steekproefcirkels en een kernvlakte. De uitgebreide 
resultaten daarvan en de vergelijking met oude inventarisatiegegevens zijn te vinden in 
het monitoringrapport (De Keersmaeker et al. 2009) en samengevat in bosreservaten-
nieuws 8 (2008). In 2015 en 2016 werden de proefvlakken opnieuw bekeken. In deze 
bijdrage beschrijven we de globale veranderingen van het onbeheerde bos in de voor-
bije 10 jaar, op basis van de resultaten in de steekproefcirkels. Hiervoor werd gebruik 
gemaakt van Fieldmap, de gespecialiseerde technologie waarvan we de voordelen in 
een vorige nieuwsbrief hebben besproken (Van de Kerckhove & Vandekerkhove 2016). 
Bij de eerste inventarisatieronde konden we nog geen gebruik maken van Fieldmap en 
daarom zijn de gegevens van 2006 opnieuw verwerkt. Dit verklaart een aantal kleine 
verschillen met de resultaten in het monitoringrapport en bosreservatennieuws 8, bij 
voorbeeld in dood houtvolume, maar hierdoor zijn de gegevens die werden verzameld 
op beide tijdstippen nu wel perfect vergelijkbaar.
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Sterke toename van de levende biomassa

In beheerde bossen zijn monumentale bomen en dood hout schaars door de regel-
matige houtoogst. Bovendien heeft het  historische beheer de soortensamenstelling 
meestal ook sterk gestuurd. In het middelhoutsysteem was er een ijle bovenlaag van 
opgaande bomen, vaak eiken, met een dichte onderetage die als hakhout werd be-
heerd. Door de geleidelijke omvorming van middelhout naar hooghout sinds het einde 
van de 19de eeuw, nam de levende ‘voorraad’ toe, maar inlandse eiken bleven de do-
minante boomsoorten in Pruikenmakers. De vraag stelt zich hoe lang de opbouw van 
biomassa na het stopzetten van houtoogst nog zal doorgaan. En nemen meer schaduw-
tolerante soorten nu al de fakkel over van de inlandse eiken? Hoe verloopt de opbouw 
van het dood houtvolume? Hoeveel dynamiek is er en hoe snel gaan de veranderingen? 
We hanteren de klassieke bosbouwkundige variabelen (stamtal, grondvlak en volume, 
totaal en specifiek voor elke soort) om deze vragen te beantwoorden.    

Sinds 2006 is het stamtal van bomen met een diameter van tenminste 5 cm licht af-
genomen (-4%), van 506 tot 484 per ha (Tabel 1). De dimensies van de overlevende 
bomen zijn gemiddeld genomen flink toegenomen: het grondvlak en het volume van 
levende bomen stegen respectievelijk met 17% en 15%. De netto jaarlijkse gemiddelde 
aanwas bedraagt 6,3 m³ per ha, een cijfer dat iets lager is dan dat van Everzwijnbad, 
een ander deel van het bosreservaat van Meerdaalwoud dat door eiken gedomineerd 
wordt (Vandekerkhove et al. 2014). Achter deze totalen zitten sterk uiteenlopende cij-
fers voor de verschillende boomsoorten. Zomer- en wintereiken namen aanzienlijk af 
in aantal (-32%), maar hun grondvlak en volume nemen nog steeds toe (+9%), wat wijst 
op aanzienlijke groei van de overblijvende bomen. De verandering in diameterverde-
ling illustreert dat vooral eiken met kleinere dimensies (DBH < 25 cm) in aantal afne-
men, terwijl de grotere dominante bomen weinig uitval vertonen en doorgroeien naar 
grotere diameterklassen (figuur 1). Globaal genomen zijn inlandse eiken nog steeds de 
dominante boomsoorten, maar hun aandeel in het totale levende volume daalde wel 
van 58% naar 54%.

Grondvlak en volume van beuk en gewone  esdoorn namen duidelijk toe. Het stam-
tal van deze schaduwtolerante soorten daalde maar lichtjes: zaailingen en jonge bo-
men van beuk en esdoorn overleven langer onder een scherm dan eiken (Tabel 1).  
In tegenstelling tot de eiken, waarvan er in Pruikenmakers heel wat zijn met monu-
mentale afmetingen, zijn beuken en esdoorns met een DBH > 80 cm nog steeds schaars  

(figuur 1). De metingen tonen ook een forse groei van de Corsikaanse dennenaanplant 
op de zandige hoogte in het bosreservaat. De toename van jonge Grove dennen en 
berken met een DBH < 15 cm (figuur 1), is toe te schrijven aan de vestiging van jonge 
bomen op de spontaan verbossende kapvlakte, waar twee steekproefcirkels liggen (fo-
topaar 1). 

Tabel 1. Een lichte daling van het stamtal, maar een forse toename van grondvlak en levend volume in 
bosreservaat Pruikenmakers.

Stamtal Grondvlak Volume

2006 2016 2006 2016 2006 2016

1/ha 1/ha m2/ha m2/ha m3/ha m3/ha

Winter- en zomereik 136 93 14,7 16,0 241 262

Beuk 77 71 4,4 5,5 71 83

Gewone esdoorn 92 93 4,6 5,8 53 67

Corsicaanse den 8 10 0,9 1,3 11 18

Es 5 7 0,6 0,7 11 12

Grauwe abeel 1 1 0,5 0,6 9 10

Tamme kastanje 40 28 0,6 0,8 6 8

Grove den 7 24 0,5 0,6 5 6

Winterlinde 11 9 0,4 0,5 4 5

Haagbeuk 10 11 0,4 0,4 3 3

Ruwe en zachte berk 12 25 0,2 0,4 2 3

Hazelaar 83 91 0,8 0,8 1 2

Lijsterbes 8 10 0,1 0,1 1 1

Witte en Zwarte els 4 1 0,1 0,1 1 0

Overige 13 10 0,1 0,1 1 1

Totaal 506 484 28,8 33,6 419 482
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DBH (cm)

Figuur 1. Veranderingen in het aantal bomen per ha van de diameterklassen (DBH in klassen 
van 5 cm), tussen 2006 en 2016 in bosreservaat Pruikenmakers (Meerdaalwoud). De balkjes 
boven de nul geven een netto toename weer per klasse, die onder de nullijn een afname.

Dood hout: status quo

Anders dan in Everzwijnbad (zie Vandekerhove et al. 2014) is de totale hoeveelheid 
dood hout in Pruikenmakers in de voorbije 10 jaar nauwelijks veranderd. Met een vo-
lume van net geen 17 m³ per ha op beide tijdstippen is het dood hout volume vrij laag in 
vergelijking met andere onderzochte bosreservaten. Zowel in 2006 als in 2016 nemen 
dode eiken iets meer dan de helft van het volume voor hun rekening. Het aandeel van 
liggend dood hout is sinds de eerste inventarisatie licht gestegen, omdat eiken die bij de 
vorige inventarisatie nog rechtop stonden, ondertussen zijn omgevallen. De vertering 
van dode eiken gaat langzaam (zie fotopaar op pagina 2) en we zien dan ook geen grote 
verschuivingen in de afbraakklassen (figuur 2). 

Fotopaar 1. Op een zandige kop in Pruikenmakers is kort voor de aanwijzing tot bosreservaat naaldhout 
gekapt. De verjonging die zich op de kapvlakte heeft gevestigd, is tussen 2006 (boven) en 2016 (onder) 
sterk gegroeid 
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Jonge boompjes

Bij de verjonging, hieronder rekenen we boom-
pjes die minder dan 5 cm dik zijn, is gewone 
esdoorn veruit de meest talrijke soort. Er wer-
den in 2016 ongeveer 27000 jonge esdoorns 
per ha geteld, ruim 11000 per ha meer dan 
in 2006. Met uitzondering van de klasse met 
een hoogte > 200 cm, werden meer individu-
en geteld dan 10 jaar eerder. Gewone esdoorn 
kan als zaailing en jonge boom bijzonder veel 
schaduw verdragen, veel meer dan bij voor-
beeld inlandse eiken. Zaailingen van inlandse 
eiken zijn weliswaar talrijk, maar worden niet 
hoger dan 50 cm door lichtgebrek. Beuk ver-
jongt veel minder talrijk dan esdoorn en eiken, 
met respectievelijk ruim 2500 en 1100 zaailin-
gen per ha in 2006 en 2016. De zaailingen van 
beuk groeien echter wel door (zie tabel 2 en 
figuur 1) en bovendien kan beuk als doorgroei-
ende boom meer schaduw verdragen dan ge-
wone esdoorn (De Keersmaeker et al. 2016). 
Andere houtige soorten waarvan frequent of 
occasioneel verjonging werd waargenomen, 
zijn haagbeuk en hazelaar (tabel 2).  

Tabel 2. Veranderingen tussen 2006 en 2016 van aantallen (per ha) van jonge bomen (DBH < 5cm), opgedeeld in hoogteklassen (in cm).  
De tabel geeft een selectie weer van de meest talrijk verjongende soorten in Pruikenmakers. 

2006 2016

 0 - 30 30 - 50 50 - 200 > 200 Totaal 0 - 30 30 - 50 50 - 200 > 200 Totaal

Beuk 2372 152 21 5 2551 429 457 257 21 1165

Gewone esdoorn 14909 857 302 157 16226 19168 5440 2391 133 27132

Haagbeuk 2467 48 7 7 2529 324 57 110 0 491

Hazelaar 171 67 36 126 400 191 124 45 110 469

Inlandse eik 9298 48 0 5 9350 15833 1515 5 0 17353

 Totaal 30885 1296 588 538 33308 37135 7802 2913 364 48214

Figuur 2. Verdeling van de staande en liggende fracties van dood hout in bosreservaat Pruikenmakers over de afbraakklassen,  
van 1+ (recent afgestorven, onverteerd) tot 5 (grotendeels verteerd met enkel nog resten in de strooisellaag).

Wat brengt de toekomst?

De veranderingen in structuur en samenstelling van de houtige vegetatie verlopen zeer 
geleidelijk in Pruikenmakers en de trends zijn gelijkaardig aan die in Everzwijnbad, een 
ander door eiken gedomineerd bosreservaat in Meerdaalwoud, waarover we bericht-
ten in Bosreservatennieuws 13 (zie Vandekerkhove et al. 2014). Het aantal bomen per 
ha (stamtal) neemt licht af maar de dimensies van de overlevende bomen nemen nog 
steeds toe, waardoor de bovengrondse levende biomassa aanzienlijk is toegenomen in 
de voorbije 10 jaar. Een levende voorraad van ongeveer 480 m³ per ha is naar Vlaamse 

normen hoog en vergelijkbaar met Everzwijnbad, maar toch nog een flink eind onder 
de 740 m³ per ha die we gemeten hebben in het oudste deel van het Joseph Zwaen-
epoelreservaat (Zoniënwoud). Dit bosreservaat is een referentie op gelijkaardige bo-
dem, maar met beuk en niet eik als dominante soort (Vandekerkhove et al 2012). De 
dode biomassa (17 m³ per ha) is in Pruikenmakers nauwelijks veranderd in de voorbije 
10 jaar en ligt onder het volume dat in langdurig onbeheerde bossen kan verwacht 
worden (Vandekerkhove et al. 2009). Er is maar weinig sterfte en bovendien hebben de 
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dode bomen, die zijn afgestorven door onderlinge concurrentie, relatief kleine afme-
tingen. In de bovenetage zijn inlandse eiken nog steeds dominant, maar de verjonging 
van deze soorten slaagt er niet in zich te handhaven. Verjonging van eiken wordt weg-
geconcurreerd door meer schaduwtolerante soorten, met gewone esdoorn als talrijk-
ste soort. De problematische verjonging van eiken is niet nieuw: historische bronnnen 
tonen aan dat eiken ook in de 18de eeuw als groot plantgoed moesten aangeplant 
worden (Vandekerkhove et al. 2016).  De mate waarin de overvloedige verjonging van 
gewone esdoorn een plaats kan verwerven in de bovenetage, zal vooral afhangen van 
het aanbod aan gaten in het kronendak, die ontstaan door sterfte van (individuele) do-
minante eiken. Gewone esdoorn is een echte ‘gap specialist’ die in zijn jeugd veel scha-
duw verdraagt, maar veel minder als volwassen boom. Als er geen gaten vallen, zullen 
de esdoorns waarschijnlijk op termijn wegkwijnen.  Het aandeel van beuk zal traag 
maar zeker verder toenemen: deze soort heeft immers de hoogste schaduwtolerantie 
van de drie hoofrolspelers en dit in alle fasen van zijn leven. Beuk verjongt echter in 
veel lagere aantallen en groeit trager dan esdoorn, waardoor de toename van deze 
soort (voorlopig) minder sterk naar voren komt uit de inventarisatiegegevens. Winter-
linde, die eveneens zeer schaduwtolerant is maar vroeger als hakhout werd beheerd in 
Pruikenmakers, verjongt zich maar in zeer lage aantallen en speelt daardoor voorlopig 
nauwelijks een rol van betekenis (zie fotopaar op p. 2).  
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Eik (links) esdoorn (vooraan) en beuk (rechtsachter): de drie hoofdrolspelers van Pruikenmakers in een beeld 
(foto: Peter Van de Kerckhove)




