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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van inventarisaties in Sevendonk, uitgevoerd in het kader van het 
onderzoek in onbeheerde bossen (integrale bosreservaten). De dendrometrie werd 
uitgevoerd in de winter 2006-2007, de vegetatie werd geïnventariseerd in de zomer van 
2007. 

Het bosreservatenonderzoek loopt sinds 2000 en werd door de toenmalige Afdeling Bos en 
Groen (sinds 2006: Agentschap voor Natuur en Bos)  toevertrouwd aan het INBO. Het 
onderzoeksprogramma wordt herhaald met een frequentie van 10 jaar en heeft tot doel 
fundamentele kennis te verwerven over de natuurlijke dynamiek en het functioneren van 
onbeheerde bossen in Vlaanderen. Tegelijk vormen deze bossen een belangrijke referentie 
voor een natuurgetrouw bosbeheer. In functie hiervan werd een selectie gemaakt van bossen 
die voldoen aan de criteria inzake representativiteit en minimum oppervlakte voor spontane 
processen (Vandekerkhove 1998). Dit netwerk van op te volgen bossen moet een goed beeld 
geven van de variatie inzake bostypes in Vlaanderen en omvat zowel natuurlijke als sterk 
door de mens beïnvloede bossen. 

Het onderzoek start met een éénmalige inventaris van de bestaande geografische, 
administratieve, ecologische en historische informatie over het bosreservaat; inbegrepen een 
bespreking van de beheergeschiedenis en een overzicht van het reeds uitgevoerde 
onderzoek. Het eigenlijke onderzoeksprogramma omvat de opvolging van de spontane 
ontwikkeling van boom-, struik- en kruidlaag in permanent gelokaliseerde proefvlakken. 

Sevendonk, gelegen enkele kilometer ten zuiden van het centrum van Turnhout, werd bij 
ministerieel besluit van 3 februari 1997 aangewezen als bosreservaat. Dit voormalige 
militaire domein was toen al enkele jaren eigendom van de Vlaamse overheid. 

Het gebiedheeft een grote ecologische én wetenschappelijke betekenis. Het bosreservaat 
herbergt goed ontwikkelde bosvegetaties van mesotrofe elzenbroeken en ook enkele 
percelen goed ontwikkeld vochtig eikenberkenbos. Daarnaast vinden we er ook aanplanten 
van Grove den, soortenrijke graslanden, droge en vochtige heide en spontane 
wilgenstruwelen. Op een relatief kleine oppervlakte vinden we dus zowat alle belangrijke 
vegetatietypes uit de Kempen. 

Sevendonk is dan ook bijzonder geschikt voor wetenschappelijk onderzoek, zowel naar 
spontane bosdynamiek uitgaande van natuurlijke en aangeplante bossen, als voor onderzoek 
naar optimalisatie van grasland en heidebeheer. De evolutie van de graslanden wordt 
opgevolgd via een aantal PQ’s die door de boswachter Kris Rombouts worden opgevolgd. 

Door zijn grote rijkdom aan biotopen zijn hier ook al vroeger onderzoeksactiviteiten 
doorgegaan, vooral vanuit de universiteit van Antwerpen : onderzoek naar zweefvliegen, 
bos- en woelmuizen, etc… 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt en wij danken in 
het bijzonder de regiobeheerder Patrick Engels en de boswachter Kris Rombouts voor de 
toelatingen om in het bos onderzoek te doen en hun interesse in dit werk ‘van lange adem’. 

Een deel van ons onderzoek in de mesotrofe elzenbroekbossen gebeurde in bospercelen die 
geen deel uitmaken van het domeinbos, maar gelegen zijn in het militair domein Kamp van 
Tielen dat op het reservaat aansluit. Ook deze bossen kennen een nulbeheer. Wij wensen de 
militaire overheid uitdrukkelijk te bedanken dat zij ons toelieten ook hier onderzoek te 
verrichten. 
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Foto : een zware dode Schietwilg in het moerasbosgedeelte van Sevendonk. Op de foto : 
Peter Van de Kerckhove en onze betreurde collega Ruben Walleyn 
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Samenvatting 

Het bosreservaat Sevendonk heeft een oppervlakte van 65 ha en ligt ten zuiden van de stad 
Turnhout. Het gebied maakt deel uit van een groter ecologisch waardevol natuurcomplex dat 
in de valleien van de Grote Kaliebeek en de Echelsgracht gelegen is. In het zuiden en westen 
grenst het bosreservaat aan het militair domein ‘Kamp van Tielen’. 

Het bosreservaat zelf bestaat uit een mozaiek van natte elzenbroekbossen, droge zure 
bossen van eik, berk, Lijsterbes en Grove den, wilgenstruwelen, bloemrijke graslanden, 
droge en natte heide, en enkele vijvers die teruggaan naar 19de eeuwse veenontginningen.  

De broekbosgedeeltes zijn vaak al zeer lang bos, en deel ervan is ooit tijdelijk ontbost ifv. 
grasland of veenwinning. De drogere delen van het gebied bestonden tot de 18de eeuw 
grotendeels uit heide, met enkele kleinere boskernen en houtkanten. Vanaf de 19de eeuw 
werd de heide grotendeels bebost of in grasland en akkers omgezet. De bebossingen dateren 
vooral van begin 20ste eeuw en gebeurden meestal met Grove den. Tussen 1952 en 1975 
was het gebied in gebruik als munitiedepot. In die tijd bevatte het gebied nog veel meer 
graslanden die de laatste 30 jaar geleidelijk zijn verbost, vooral met wilgen. De laatste 30 
jaar werd er in de bosgedeelten slechts zeer extensief gekapt : bij enkele dunningen werden 
Zomereiken extra vrijgesteld, en in de broekbosgedeeltes werd hier en daar nog wat hakhout 
afgezet, zij het niet over het gehele gebied. Ook werd Amerikaanse vogelkers bestreden. 
Sinds de aanwijzing als bosreservaat (1997) wordt er in de bossen geen beheer meer 
uitgevoerd; de open terreinen kregen een aangepast beheer (maaien en evt. nabegrazing). 

De beboste gedeeltes zijn grotendeels opgenomen in een integraal reservaatsdeel, de open 
terreinen en de bossen daartussen liggen in het gericht reservaatsdeel. Het integraal 
reservaatsdeel is ongeveer 45 ha groot en omvat zowel de mesotrofe tot oligotrofe 
broekbossen, als de drogere vrij voedselarme bostypes (vochtig eikenberkenbos). 

De spontane bos- en vegetatieontwikkeling wordt hier opgevolgd via een combinatie van 
cirkelvormige geneste proefvlakken en twee kernvlaktes. Om voldoende oppervlakte 
broekbos in de survey op te nemen werd na overleg ook een stuk van het aangrenzende 
broekbos op militair domein (ruim 5 ha) mee opgenomen in de monitoring. De totale 
bemonsterde oppervlakte bedraagt 51,39 ha, waarvan 31,43 ha in het droge zure bostype, 
en 19,95 ha in het broekbostype. In beide bostypes liggen respectievelijk 45 en 33 
steekproefcirkels, en telkens één kernvlakte van 50x100 m. 

Deze proefvlakken zullen periodiek (elke 10 jaar) volgens een gestandaardiseerde methodiek 
worden opgevolgd, met nadruk op dendrometrische kenmerken en vegetatie. Dit rapport 
bevat de resultaten van de eerste opnamecyclus, uitgevoerd in 2007. 

De ‘droge’ kernvlakte is gelegen in een mooi ontwikkeld, vrij lichtrijk en structuurrijk 
eikenbestand, dat reeds sinds de 18de eeuw continu bebost is, en vegetatiekundig behoort 
tot de vochtige eikenberkenbossen (Betulo-Quercetum molinietosum). De kruidlaag wordt 
hier sterk gedomineerd door Pijpenstrootje. Ongeveer een kwart van de oppervlakte is 
duidelijk natter : hier vinden we een vegetatie van kleine zeggensoorten en veenmos. De 
boomlaag bestaat vooral uit Zomereik (behalve in de natte depressie, waar vooral zachte 
berk voorkomt). Zomereiken nemen ruim 1/3 van het stamtal, maar ruim 80% van het 
levende volume in.,. Deze kernvlakte heeft een stamtal van 520, een grondvlak van 20 
m²/ha, en een volume van 202 m³/ha. Het dood hout volume bedraagt 18,5 m³/ha, waarvan 
2/3 staand. Er is ook veel natuurlijke verjonging : gevestigde en doorgroeiende verjonging 
bestaat vooral uit Lijsterbes en berk, maar ook vrij veel Zomereik. Enkel Grove den lijkt zich 
hier niet te verjongen : hoewel de soort ruim 10% van het volume uitmaakt was geen enkele 
zaailing aanwezig.  

De ‘natte’ kernvlakte is gelegen in een goed ontwikkeld broekbosgedeelte. De boomlaag 
bestaat er vooral uit oude elzenhakhoutstoven, die al enkele decennia niet meer afgezet zijn. 
De spillen hebben diameters tussen 15 en 40 cm. Levend volume en grondvlak zijn hier 
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opvallend hoog : 347 m³/ha en 42 m²/ha (stamtal : 684/ha). Andere boomsoorten zijn 
vooral Gewone es, Zomereik en Zachte berk. Verder is er bijna 20 m³/ha dood hout 
aanwezig, evenveel staand als liggend. Er is ook hier veel verjonging. De kiemlingen bestaan 
vooral uit Zwarte els, maar in de gevestigde en doorgroeiende verjonging vinden we vooral 
Gewone es. De kruidlaag in deze zone is zeer soortenrijk met meer dan 50 soorten op 0,5 
ha. Het betreft een zeer goed ontwikkeld voorbeeld van het Carici elongatae-Alnetum. Naast 
de kensoort Elzenzegge vinden we in het proefvlak ook andere typische soorten zoals 
Melkeppe, Blauw glidkruid en zelfs de zeldzame Moerasvaren.  

Een totaalbeeld voor het volledige reservaat wordt gegeven door de 78 cirkelplots. Het totale 
stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen bedragen respectievelijk 943 bomen 
per ha, 29.1 m2/ha en 253 m3/ha. Apart voor de droge bostypes (QB) en de natte bostypes 
(ALN) bedragen deze cijfers 1077 en 760 bomen per ha, 25,5 en 34,1 m²/ha en een volume 
van 224 en 292 m³/ha. Zomereik en Grove den maken samen minder dan een vierde van 
het stamtal uit, maar wel ongeveer de helft van het volume. Zij zijn dus vooral in de iets 
zwaardere diameters terug te vinden. Berken maken ongeveer een derde van het stamtal 
uit, maar minder dan 10% van het volume. Zwarte els neemt een kwart van het stamtal in, 
en ongeveer een derde van het volume. De diameter van spillen varieert vooral tussen 10 en 
35 cm, wat er op wijst dat het hakhout al een hele tijd niet meer systematisch wordt gekapt. 
In de zwaarste diameterklassen (60-80 cm) vinden we vooral Zomereik, maar ook enkele 
oude cultuurpopulieren en schietwilgen. Vergeleken met de overige reeds onderzochte 
bossen heeft Sevendonk een vrij lage totale voorraad. Die ligt echter wel in de lijn van de 
andere bosreservaten op vochtige tot natte bodem, zoals de Heirnisse, Coolhembos en 
Walenbos. In het Quercion is de voorraad voorlopig vrij beperkt. 

Het dood-hout-volume is voorlopig nog vrij beperkt en bedraagt gemiddeld slechts 14 
m³/ha, wat neerkomt op nauwelijks 5% van de totale bovengrondse biomassa. Dit is relatief 
weinig, en kan verklaard worden door de vrij korte periode nulbeheer (10 jaar) en gaat ook 
samen met de relatief lage levende voorraad, jonge leeftijd en hoge stabiliteit van de 
bosbestanden.  

Gevestigde natuurlijke verjonging bestaat vooral uit Gewone es en Zachte berk resp. in de 
natte en drogere delen van het bos. De berken vinden we vooral op recent verboste 
graslanden terug. In de bosbestanden zelf is Lijsterbes opvallend sterk vertegenwoordigd, en 
zelfs Zomereik. Amerikaanse vogelkers is slechts beperkt aanwezig: na de bestrijding van 
deze soort voor de instelling als bosreservaat heeft ze zich niet meer opnieuw invasief 
uitgebreid. Heel opmerkelijk is dat in de bosbestanden geen enkele zaailing van Grove den is 
gevonden. Nochtans kiemt de soort overvloedig op de droge heideterreinen in het noorden 
van het reservaat.  

De kruidlaag in Sevendonk is relatief soortenrijk: in totaal werden 97 soorten waargenomen 
in de 78 proefvlakken. In het Quercion-type werden 57 soorten gevonden, in het Alnion-type 
waren dat er 82. Het gemiddeld aantal soorten per proefvlak (18,4) is ook vrij hoog voor 
deze standplaats.  

Tenslotte werden nog een aantal gegevens vlakdekkend verzameld : een facieskartering 
geeft een totaalbeeld van de dominante vegetatietypes over het gehele gebied. Ook daar 
komt de duidelijke opsplitsing in droge voedselarme en natte mesotrofe vegetaties naar 
voor. Verder werden alle monumentale bomen (>95 cm diameter) en zwaar dood hout (>40 
cm diameter) geregistreerd. In totaal werden slechts 5 monumentale bomen aangetroffen, 
wat niet ongewoon is voor een vrij jong bos als Sevendonk; zwaar dood hout is wel al vrij 
veel aanwezig met 15 staande en 55 liggende bomen. Dit komt overeen met een 
totaalvolume van ca. 2,20 m³/ha, een cijfer dat vrij goed overeenkomt met de inschatting 
via de steekproefcirkels. 
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Summary 

The forest reserve of Sevendonk has a total surface area of 65 ha and is situated south of 
the city of Turnhout. It is part of a larger complex of natural areas and forests in the valleys 
of two creeks : Kaliebeek and Echelsgracht. In this area we find broadleaved oak-birch 
forests, old pine plantations, and mesotrophic swamp forests together with extensive 
meadows, heathland and inland dunes. South and west the reserve borders the military 
training area ‘Kamp van Tielen’. The reserve itself consists of a mosaic of  alder swamp 
forests, dry acidophilous oak-birch woodland and pine forests, willow thickets, species-rich 
grasslands, wet and dry heathland and a few ponds that refer to peat extraction in the 19th 
century. The swamp forests have been afforested for a long time, some of them date back to 
at least the 18th century and can be considered as ancient woodland, others were 
temporarily converted to grassland. The dryer parts of the area were primarely heathland in 
the 18th century, but also smaller woodland patches and tree rows were already present. 
From the 19th century onwards, most of the heathlands were converted to grassland, 
cropland and forest. Most of the afforestations date back to the beginning of the 20th century 
and wer mostly done with Scots pine. Between 1952 en 1975, the area was a military 
ammunition depot. At that time, the site still contained large areas of grassland. During the 
1980’s they were no longer managed and gradually developed to birch forest and willow 
bushes.  

Over the last 30 years forest management has been very limited : some thinnings were 
performed to release some of the oak trees, and the swamp forests were occasionally 
coppiced, but only on a part of the total extent. Also Black cherry, an american invasive tree 
species, was removed. Since the official status of forest reserve (1997) no management 
whatsoever was performed in the forest stands; the grassland areas were further developed 
by improving the mowing regime.The majority of the forest stands are part of the ‘integral’ 
reserve area, this is the area with a strict non-intervention policy; the open areas and the 
intertwined forest stands are part of the ‘directed reserve area’, where further management 
for conservation purposes is allowed. The ‘integral’ part covers about 45 ha, and contains 
both dry acidophilous forest (Quercion) and alder swamp forest (Alnion) sites. 

Dynamics of forest and vegetation are studied here through a combination of 78 nested 
circular plots (0.1 ha) and two core areas (0.5 ha each). In order to have sufficient area of 
swamp forest in the survey, an additional 5 ha of unmanaged swamp forest area in the 
adjacent military domain was added tot the survey, leading to a total area of 19.90 ha in the 
Alnion, and 31.45 ha in the Quercion type. 33 circular plots and one core area are located in 
the Alnion, 45 plots and the other core area in the Quercion. In the plots, sampling is 
performed according to a standardised methodology, focusing on dendrometric data and 
vegetation, in a ten year cycle. This report presents the results of the first survey, performed 
in 2007. 

The Quercion core area is located in a well structured, relatively open oak woodland, that is 
considered as ancient woodland. Its vegetation is strongly dominated by Molinia caerulea, 
and belongs to a moist variant of the oak-birch woodlands (Betulo-Quercetum 

molinietosum). A wet and temporarily inundated zone is dominated by Sphagnum and small 
sedges (Carex nigra, C. echinata and C. curta) are frequently found. It covers about ¼ of the 
core area.  The dominant tree species in the core area is pedunculate oak. This species 
covers 1/3 of the total stem number, but over 80% of the volume. Stem number, basal area 
and living stock of this stand are 520, 20 m²/ha and 202 m³/ha resp. Dead wood volume is 
18,5 m³/ha, of which 2/3 is standing. There is a lot of natural regeneration (>25.000/ha) 
mainly seedlings, but also quite some established regeneration of rowan, birch, but also oak. 
Only pines don’t manage to regenerate: although they make up 10% of the living stock in 
the stand, not a single seedling nor sapling was found. This is not only the case in this core 
area, but also in the rest of the surveyed reserve area. 
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The Alnion core area is situated in a well developed, well structured forest stand that is 
located in ancient woodland. The tree layer mainly consists of old coppice stools of black 
alder, where no coppicing was performed for at least several decades. The shoots have 
diameters of 15-40 cm. This explains the remarkably high basal area and living volume of 42 
m²/ha and 347 m³/ha respectively, for a stem number of 684 per ha. Other tree species that 
are mainly found in the lower DBH-classes are mainly ash, oak and birch. The plot contains 
almost 20 m³/ha dead wood (standing and lying in equal shares). Seedlings mainly consist of 
black alder, but they are mainly found as young seedlings; established regeneration mainly 
consists of ash. The herbal layer is very rich with over 50 species on 0.5 ha. It makes up a 
very complete exemple of the Carici elongatae-Alnetum, containing all typical species, even 
rare species like Thelypteris palustris. 

The results for the network of circular plots give average figures over the entire surveyed 
area. Total stem density, basal area and stock volume attain on average 943 trees/ha, 29.1 
m2/ha en 253 m3/ha. Stratified for Quercion and Alnion, the figures are 1077 and 760 
trees/ha, 25.5 and 34.1 m²/ha and 224 vs. 292 m³/ha. The Alnion-type stands are clearly 
more densely stocked. Sessile oak and scots pine make up less that ¼ of the total stem 
number, but contain about half of the total living stock. They are mainly found in the 
relatively larger diameters. Birches cover 1/3 of the stem number, but less than 10% of the 
volume. Black alder makes up about ¼ of the stem number, and 1/3 of the stock volume. 
Diameter of the shoots ranges between 10 and 40 cm, indicating that no systematic 
coppicing was performed over the last decades. The highest DBH-classes (60-80 cm) consist 
mainly of oak trees, but also some old poplar and willow trees. The overall living stock is 
relatively low compared to other reserves in the network, but quite comparable to other 
surveyed Alnion-sites. In the Quercion-stands, the stock level is still relatively low. Overall 
dead wood volume is still low : only 14 m³/ha, or less than 5% of the total aboveground 
biomass. Established natural regeneration consists mainly of ash in the Alnion-type, birch in 
the young Quercion stands on former grassland, and rowan and even oak in the more 
mature stands. Black cherry is seldom found, so it did not re-invade the forest after it was 
successfully removed. Remarkably not a single seedling of Scots pine was found in the plots. 
The species doesn’t manage to regenerate under canopy cover, although it does germinate 
quite extensively on the heathlands outside of the surveyed area. The overall herbal layer in 
Sevendonk is quite rich : in total 97 species were found in the 78 plots. The Alnion-plots are 
clearly richer in species than the Quercion-plots. The overall average species number per plot 
(18,4) is quite high considering the local site conditions. 

Finally, a full-surface vegetation-facies-map was produced and a full inventory was made of 
all very large trees (DBH>95 cm) and large dead wood elements (DBH>40 cm). In total only 
5 very large trees (all poplars and willows) were found, which is not surprising knowing the 
relatively young age of the forest stands. ; large dead wood is already found more often : 15 
standing and 55 lying dead trees were registered. They represent a total volume of 2.20 
m³/ha, a figure that is in line with the estimate for this diameter section from the circular 
plots. 

Future prospects for further development is a further increase in both living and dead 
biomass : the current stock levels are still well below the natural equilibrium. This is also the 
case for overmature trees. On species composition, a further succession and relative increase 
of oak and rowan is expected in the dryer broadleaved stands on the expense of birch; for 
the pine stands, a gradual switch to more broadleaves is expected, as the pines themselves 
do not regenerate. Still pines will continue to dominate these stands, as pines are long-living 
species and their vitality is still good. In the alder stands, a gradual stem reduction is 
expected as shoots on individual and adjacent stools outcompete each other. Shoots will 
continue to increase in size and weight, what may result eventually in the breakdown of 
stools. In this case, the canopy may open up and allow ash trees to grow into the upper 
canopy. More openness in the canopy may also allow seedlings of alder to survive and 
establish regeneration.  
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1 Algemene beschrijving 

1.1 Situering 
Bosreservaat Sevendonk heeft een oppervlakte van 65 ha en ligt ten zuiden van de stad 
Turnhout.  

Het bos maakt deel uit van een groter bosgeheel ten noordoosten van de gemeente Tielen 
dat tot het valleigebied van De Dongen wordt gerekend. Waar het bos grenst aan het open 
gebied wordt het omgeven door landbouwgronden waarvan het merendeel uit graslanden 
bestaat. Het bos ligt tussen de openbare wegen Leiseinde en Mastheidestraat. 

Dit gebied maakt deel uit van een ecologisch waardevol natuurcomplex dat in de valleien van 
de Grote Kaliebeek en de Echelsgracht gelegen is. De vegetatie wordt er gedomineerd door 
Zomereiken-berkenbos en mesotroof elzenbroek en bevat afwisselend meer open 
vegetatietypes, zoals schrale graslanden, heides, landduinen en voedselarme vennen. 

 

Figuur 1.1 Situering van het bosreservaat Sevendonk in Vlaanderen 

Figure 1.1 Location of forest reserve Sevendonk in Flanders 

Het reservaat wordt oostelijk en westelijk begrensd door twee waterlopen, respectievelijk de 
Echelsgracht en de Kaliebeek. Aansluitend op het bosreservaat ligt langsheen de 
Echelsgracht het kleine orchideeënreservaat De Dongen en langs de Grote Kaliebeek het 
natuurreservaat Winkelsbroek. Hoewel het reservaat De Dongen erg klein is komt op het 
hooiland massaal Gevlekte orchis voor. Het Winkelsbroek is een uitgestrekt gebied met 
moerassen van Riet en Gagel, elzenbroek, eikenbos en vochtige hooilanden. Het beheer ligt 
vooral in de open sfeer waarbij verlanding, ontwatering en verbossing worden tegengegaan. 
Veel aandacht wordt gegeven aan de moerassen die in en rond de vroegere 
turfwinningsputten zijn ontstaan en aan het herstel van heiden en bloemrijke hooilanden. 
Opmerkelijk is het voorkomen van Bosanemoon in het loofbos. Het gebied Winkelsbroek is 
als natuurreservaat erkend en zowel in eigendom als in beheer van Natuurpunt vzw. In het 
zuiden en westen grenst het bosreservaat aan het militair domein Tielenkamp. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos heeft met de militaire overheid een overeenkomst omtrent 
het beheer van de bossen en waardevolle open terreinen op dit militaire domein. 



 

12 Bosreservaat Sevendonk  
Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 
steekproefcirkels en twee kernvlaktes in het onbeheerde reservaatsdeel 

www.inbo.be

 

Sevendonk ligt in het habitatrichtlijngebied ‘Bos en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 
BE2100017’. Het bosreservaat is in het deelgebied 13 gelegen en maakt deel uit van de kern 
van het habitatrichtlijngebied BE21000017. Het reservaat herbergt een belangrijk deel van 
de habitattypes waarvoor het SBZ is aangemeld. Vooral voor het habitattype van alluviale 
elzenbroekbossen (91E0) is dit deelgebied binnen het SBZ (en bij uitbreiding zelfs op 
gewestelijke schaal) van groot belang. Andere habitattypes komen eerder over beperkte 
oppervlakte voor, maar zijn van vrij goede kwaliteit. Geen van de aangemelde soorten 
(Drijvende Waterweegbree, Beekprik, Kleine Modderkruiper, Rivierdonderpad) komen in het 
reservaat voor. 

Onderstaand overzicht bevat de habitattypen die werden aangemeld voor "BE21000017 Bos- 
en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. De in het gebied voorkomende habitats zijn 
onderlijnd. 

2310  psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330  open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 

3110  mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met 
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorella en Isoëtes 

3130 oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met een 
amfibische Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met een eenjarige 
vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

4010  noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030  droge heide (alle subtypen) 

6410  Molinia graslanden 

7140  overgangs- en trilveen 

7150 slenken in veengronden (Rhynchosporion) 
9190  oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0  overblijvende of relictbossen op alluviale grond(Alnion glutinoso-incanae) 
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1.2 Basiskaart 
Het bosreservaat omvat op 65 ha zowat de volledige range van belangrijke vegetatietypes 
die je in de Kempen kunt verwachten : naast broekbos, zure eikenbossen en dennenbossen 
(die samen de grootste oppervlakte uitmaken), bevat het reservaat ook een perceel met 
natte tot droge heide (inclusief pioniervegetaties met Moeraswolfsklauw), jonge 
wilgenstruwelen en soortenrijke graslanden. Het reservaat werd ingedeeld in een integraal 
en een gericht gedeelte, waarbij de doelstellingen voor integraal (een zo groot mogelijke en 
compacte oppervlakte met spontane ontwikkeling) zo goed mogelijk worden gecombineerd 
met het behoud en ontwikkelen van de natuurwaarden in de open sfeer. 

In het integrale bosdeel wordt een nulbeheer ingesteld, zodat geen verdere ingrepen in de 
natuurlijke evolutie plaatsvinden. In het gerichte reservaatdeel daarentegen worden initieel 
een aantal maatregelen genomen om een aantal natuurlijke evolutieprocessen te 
introduceren of in een bepaalde richting te sturen. Daarnaast worden cyclische 
beheersmaatregelen voorzien om een aantal situaties te behouden. Het betreft doorgaans 
het openhouden van graslanden, heiden en vennen. 

1.2.1 Zone voor integraal beheer 
Ongeveer 43 ha van het bosreservaat krijgt een beheer van nietsdoen. Het omvat het gehele 
broekbosgedeelte en een belangrijk deel van het Zomereiken-berkenbos en de gradiënten 
tussen beide, een zone met reeds lange tijd verboste graslanden (zie verder bij historiek), en 
een aantal naaldhoutbestanden. De enige uitzondering op het beheer van nietsdoen wordt 
gemaakt voor het openhouden van de verharde hoofdweg (wegzate) in functie van de 
toegang tot de nog gebruikte loodsen. 

1.2.2 Zone voor gericht beheer 
Het reservaatsgedeelte met een gericht beheer beslaat ongeveer 22 ha en bestaat uit twee 
blokken die respectievelijk ten noorden en ten zuiden van het integraal gedeelte gelegen 
zijn. Het omvat een mozaïek van graslanden, bossen, rietmoerassen, (natte) heiden en 
struwelen. De instandhouding van deze waaier aan biotoopelementen vergt een extensief 
maar toch regelmatig ingrijpen, aangezien deze waarden niet mogen verloren gaan. Het 
beheer gaat vooral in de richting van het openhouden van de open vegetatietypes en het 
behoud van de verscheidenheid aan overgangssituaties. 

1.2.3 Proefopzet 
De methodiek voor de opvolging van de spontane bosontwikkeling wordt in detail toegelicht 
in hoofdstuk 2. Deze omvat standaard een combinatie van een grid van cirkelvormige 
geneste steekproefcirkels en één kernvlakte van 70x140 cm. Het reservaat Sevendonk 
omvat echter twee duidelijk te onderscheiden bostypes, die allebei in de monitoring worden 
opgenomen. Vandaar dat er niet één maar  twee kleine kernvlaktes zijn uitgezet, van 50x100 
m:  één in het droog gedeelte en één in het broekbos (details over de proefopzet : zie 
hoofdstuk 2). Bij de opzet bleek dat het broekbosgedeelte binnen het bosreservaat net te 
klein was voor een volwaardige opvolging van de spontane bosontwikkeling in dit bostype 
(minimum structuur areaal = 15 ha). Aansluitend op het bosreservaat, binnen het militair 
domein, zijn ook mesotrofe broekbossen aanwezig die de facto een nulbeheer kennen. Na 
overleg met en toestemming van de beheerder en de militaire overheid werd beslist om de 
aansluitende broekbossen in het militair domein (ruim 5 ha) mee te nemen in het onderzoek.  

De totale bemonsterde oppervlakte bedraagt 51,39 ha, waarvan 31,43 ha in het droge zure 
bostype, en 19,95 ha in het broekbostype. 
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Figuur 1.2 bosreservaat Sevendonk (rode perimeter), met gearceerd de zone die in 
deze monitoring is opgenomen (51,39 ha groot): deze omvat het integraal reservaatsdeel, 
evenals een zone in het militair domein waar de facto ook een nulbeheer wordt gevoerd. 
Blauwgroene arcering is de zone met broekbos, het overige deel zijn zure droge bossen. Ook 
weergegeven op de kaart zijn de 78 cirkelplots en de twee kernvlaktes (zie verder) 

Figure 1.2 Forest reserve Sevendonk (red perimeter) –dashed areas : unmanaged 
forest in the monitoring (bluegreen= swamp forest, green = dry forest on acid sandy soil – 
sampling scheme (circular plots + core areas) is shown. 
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1.3 Historiek van het gebied 

1.3.1 Eigendomsgeschiedenis 
Het bosreservaat valt deels binnen een groter domein dat toebehoorde aan de adellijke 
familie de l' Escaille. De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed vermeldt voor de directe 
omgeving nog een aantal 19de eeuwse pachthoeven en de kasteelhoeve van de familie de 
l’Escaille (oa. Duivendongenstraat 29 Zevendonk, …) die hiervan getuigen. 

In 1952 werd het gebied onteigend om er een militaire basis op te richten. Tussen 1952 en 
1968 diende het als munitieopslagplaats (BAD2) voor het Britse leger. In 1968 wordt het 
door het Belgische leger overgenomen. Van het militair verleden getuigt de infrastructuur 
met de betonwegen, een huisje, een achttal loodsen en drie waterreservoirs evenals de hoge 
afsluiting rondom het gehele gebied. 

In 1975 verloor het zijn militaire functie en werd het overgedragen aan het toenmalige 
Bestuur van Waters en Bossen. Ten zuiden van het domeinbos liggen nog steeds ongeveer 
440 hectaren militair domein, waartoe Sevendonk oorspronkelijk behoorde. 

Via het KB van 14 februari 1995 is de eigendom officieel overgedragen aan het Vlaamse 
Gewest, dat het beheer van het domein verder toewees aan de Dienst Groen, Waters en 
Bossen, later Afdeling Bos & Groen en nu Agentschap voor Natuur en Bos. 

1.3.2 Historiek van het landgebruik 
De naam ‘Sevendonk’ (synoniemen: Severdonck, Zeverdonck, Zeverdonk) verwijst evenals 
de naam ‘(De) Dongen’ - die voor het geheel van het gebied wordt gebruikt - naar de 
aanwezigheid van een drogere zandkop aan de rand van een nat en moerassig gebied. 
Niettegenstaande ook moerputten of kunstmatige vennen in de streek “dongen” worden 
genoemd (Meeus, 1996) wordt de oorsprong van de naamgeving in de eerste verklaring 
gezocht. Donken (o.a. Duivendonken, Hoge en Lage Darisdonk of Driesdonk) worden nog op 
andere plaatsen langsheen de Grote Kaliebeek gevonden. 

1.3.2.1 Historisch kaartmateriaal 

Figuur 1.3 geeft de evolutie van het landgebruik weer voor het gehele bosreservaat, op basis 
van historische kaarten sinds de kaarten van Ferraris.  

Op de kaart van de Ferraris (1771-1778) is het centrale, droge gedeelte van het reservaat 
grotendeels ingetekend als ‘heide’. De huidige betonweg volgt in het westen blijkbaar het 
tracé van een weg die ook al op de kaarten van Ferraris aanwezig was, en Leiseinde met 
Groot-Winkel verbond. 

Een aantal percelen (o.a. het bosbestand waarin de droge kernvlakte is gelegen) zijn 
ingetekend als ‘jong naaldhout’ (gezamenlijke oppervlakte ca 5 ha). Blijkbaar werden dus 
ook hier al in de tweede helft van de 18de eeuw met de heideontginning gestart (mede onder 
impuls van de ordonnantie van Maria Theresia uit 1772 over de ontginning van 
heidegebieden).  

Op een detail van de kaart is te zien dat het grootste beboste perceel blijkbaar werd 
afgeboord met een rij loofbomen (dreefbomen).  
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Ferrariskaart (1775) Gereduceerd kadaster (1834) 

 
Vandermaelen (1845) MGI-1  (1865) 

 
MGI-2 (1890) MGI-3 (1930) 

 

Figuur 1.3 Evolutie van het landgebruik in Sevendonk tussen 1775 en 1930  

Figure 1.3 History of the land-use in Sevendonk since the 18th century, based on 
historical maps 
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Figuur 1.4 Detailbeeld van de Ferrariskaart ter hoogte van het bosreservaat  

Figure 1.4 Detail from the Ferraris-map (1775) showing young afforestations with pine 
of heathland, open forest on heathland and hay meadows bordered with hedgerows in the 
valleys. 

Het huidige broekbos ten westen van de betonweg bestond ruim 200 jaar geleden uit 
hooilanden, afgeboord met houtkanten (en één perceeltje loofbos); de broekbossen in het 
zuiden van het gebied staan eerder ingetekend als een ‘ijl hakhoutbos’ (of ‘verboste heide).  

De loop van de Kaliebeek lag volgens de Ferrariskaart ook een stuk meer naar het westen, 
met daarop aangrenzend weer hooilanden en ijl broekbos (ter hoogte van het huidige 
Winkelsbroek). 

Op deze kaart zijn nog geen sporen van de latere veenontginningen te zien.  Deze zijn pas 
op de 19de eeuwse kaarten zichtbaar en concentreerden zich blijkbaar in het Winkelsbroek. 
Veenwinning heeft in mindere mate ook op de nattere gronden te Sevendonk 
plaatsgevonden, hoewel wordt vermoed dat dit op deze plaats eerder marginaal en weinig 
rendabel is geweest. Op de natte gronden heeft dit geleid tot het ontstaan van enkele 
moerputten, waaronder de Grote Mortel en de Kleine Mortel. Op de huidige locatie van de 
Grote Mortel is op de Ferrariskaart een moerassige depressie te zien. 

Uit de kaart van het gereduceerd kadaster (gebaseerd op het primitief kadaster van ca 1835) 
is de loop van de Kaliebeek rechtgetrokken en is de ontginning van het gebied volop bezig: 
het gebied is klein geperceleerd, en bevat al heel wat meer bos (geel aangegeven op de 
kaart). Op de kaart is geen onderscheid tussen loof- en naaldhout te maken, maar we mogen 
er van uit gaan dat op de droge gronden vooral naaldhout werd aangeplant. Het zuid-oosten 
van het reservaat en een blokje in het noorden bestaan nog uit heide (grijs op de kaart), en 
verder zijn er nogal wat akkers (wit). In het natte gedeelte vinden we nog steeds vooral 
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hooiland (blauwgroen), maar er zijn ook enkele beboste percelen en percelen waar veen 
ontgonnen werd (blauw gestreept). Bemerk dat de Grote Mortel toen al was ontveend, en zie 
ook de rechthoekige veenontginningen in het oosten van het gebied. De oostelijke helft van 
de natte kernvlakte is hier reeds als bos aangegeven, de linker helft ligt in een 
veenontginning. De droge kernvlakte bestaat uit bos (zoals ook op alle andere kaarten). 

De kaart van Vandermaelen geeft een zeer gelijkaardig beeld, zij het met minder detail. Een 
deel van de bossen uit vorige kaart lijken opnieuw verdwenen te zijn (o.a. de oostelijke helft 
van de natte kernvlakte). Het is evenwel niet zeker in hoeverre de Vandermaelenkaart altijd 
even accuraat het landgebruik weergeeft. Volgens deze kaart zouden de bosbestanden ook 
vooral loofhout zijn : enkel de bestanden in het noordwesten zijn als naaldhout (S van 
‘sapin’) aangegeven. De veenontginningen komen wel vrij goed overeen met de vorige kaart. 

De eerste militaire topografische kaart (ca 1865) geeft een aantal belangrijke veranderingen 
aan : zowat het gehele gebied is nu ingetekend als ‘bos’, vooral naaldbos. Er zijn nog enkele 
akkertjes aanwezig in het noorden, en een paar ha hooilanden met bomenrijen in het 
westen. Opvallend is dat ook de zuidelijke helft van het moerasbos hier als ‘naaldhout’ is 
ingetekend, wat laat vermoeden dat deze zone toen droger was dan nu. Misschien was de 
ontwatering van de Echelsgracht toen niet gehinderd, waardoor deze zone een pak droger 
kon zijn dan tegenwoordig. Anderzijds moet gezegd dat men in die periode ook probeerde 
dennen aan te planten op nattere standplaatsen (soms via aanleg van rabatten). Plaatselijk 
komen enkele moeraszones voor (oa. Grote Mortel en westelijke helft van de natte 
kernvlakte). 

De tweede militaire topografische kaart (ca 1890) geeft weinig verschil ten opzichte van de 
voorgaande. Nog steeds is de broekboszone in het zuiden als ‘naaldhout’ aangegeven.  

De derde militaire topografische kaart (ca 1930) geeft weer een sterk gewijzigd beeld : 
belangrijke oppervlaktes zijn terug ontbost en omgezet in akkertjes afgeboord met 
houtkanten en hoekbomen. Verder blijkt een belangrijke oppervlakte naaldhout omgezet in 
loofhout : een blok in het oosten, maar vooral heel de huidige moeraszone blijkt nu uit 
loofbos te bestaan. De afbakening komt trouwens zeer goed overeen met de huidige 
broekbossen, wat er op kan wijzen dat een eventuele  ‘vernatting’ van deze zone zich ergens 
in het begin van de 20ste eeuw heeft voorgedaan. Een andere hypothese is dat de eerste 
generatie dennen er zijn gekapt en wegens hun slechte groei (wegens te natte standplaats) 
niet zijn heraangeplant, maar vervangen door loofhout. 

De topografische kaart uit 1960 (figuur 1.5) geeft reeds de militaire infrastructuur weer. Er 
zijn een aantal bospercelen verdwenen, maar de belangrijkste wijziging in het landgebruik is 
het verdwijnen van de akkertjes : deze zijn zowat allemaal als ‘heide’ weergegeven op de 
kaart. 

 
Conclusie : Sevendonk maakte tussen 1775 en 1960 een ‘klassieke’ evolutie door van 
ontginning van heideterreinen op de droge gronden en ontvenen en be/verbossen van 
hooilanden op de natte terreingedeelten. Belangrijke oppervlaktes werden tijdelijk beakkerd. 
De bebossing situeert zich vooral halverwege de 19de eeuw maar nam al een aanvang rond 
1770. Op basis van de historische kaarten kan men vermoeden dat het zuidelijke deel van 
het broekbos vermoedelijk niet zo nat was  in de 18de en 19de eeuw (geen aanduiding als 
‘moeras’ op oudste kaarten, aanplant van naaldbos), al is dit vermoeden niet volledig hard te 
maken.  
De locatie van de droge kernvlakte is sinds Ferraris continu bebost geweest (afhankelijk van 
de kaartbron met naald- of loofhout); de natte kernvlakte was tot de 18de eeuw een ijl bos 
(of boomrijke heide), werd begin 19de eeuw voor de helft ontveend en voor de andere helft 
bebost, en bestaat sinds begin 20ste eeuw volledig uit vochtig loofbos. 
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Figuur 1.5 Stafkaart uit 1960, na inrichting van het gebied als militair domein 
(munitiedepot).  

Figure 1.5 Topographical map from 1960, after the set-up of the area as a British 
military area for storage of ammunition. 

 

 

1.3.2.2 Evolutie van het gebied sinds 1950 : analyse aan de hand van 
luchtfotoreeksen 

Voor het gebied beschikken we over een vrij uitgebreide reeks van luchtfoto’s en orthofoto’s 
die teruggaan tot 1952, toen het gebied werd ingericht als militair domein. In figuren 1.6 en 
1.7 worden deze foto’s weergegeven en hieronder kort besproken. 

Op de oudste luchtfoto’s van 1952 was men  het gebied nog aan het ingerichten als 
munitiedepot : de barakken zelf waren nog niet opgebouwd, maar de voorbereidende werken 
waren bezig. Zowat de helft van het terrein bestaat uit open graslanden. In 1961 is de 
landgebruikstoestand nauwelijks gewijzigd, maar vanaf 1970 is al te zien dat bepaalde 
graslanden aan het verbossen zijn. In 1983 zet deze trend zich verder door, zo ook in 1990. 
Vanaf dan wijzigt het landgebruik niet meer zo sterk : wat toen nog open terrein was wordt 
ongeveer behouden, de verbossende stukken evolueren verder naar gesloten bos.
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Figuur 1.6 Evolutie van het landgebruik in Sevendonk tussen 1950 en 1990 op basis van 
luchtfoto’s  

Figure 1.6 Evolution of land use in Sevendonk between 1950 and 1990 as shown on 
aerial photographs. 
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Figuur 1.7 Evolutie van het landgebruik in Sevendonk over de laatste 15 jaar op basis 
van luchtfoto’s  

Figure 1.7 Evolution of land use in Sevendonk over the last 15 years as shown on aerial 
photographs. 
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1.3.2.3 Bestandenkaart uit 1982 

Een laatste belangrijke kaartbron voor het achterhalen van de voorgeschiedenis van het 
gebied is de bestandenkaart uit 1982. Deze gedetailleerde kaart geeft goed weer waar op 
dat moment de heide- en graslandpercelen aanwezig waren, en geeft ook een goed beeld 
van de boomsoortensamenstelling (Gd = Grove den, E=eik, Wi=wilg,…Sch = 
schaarhout).

 

Figuur 1.8 Gedetailleerde bestandskaart voor Sevendonk uit 1982  

Figure 1.8 Detailed map of Sevendonk from 1982. 
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1.3.3 Beschrijving van het vroeger beheer 
Onderstaande beschrijving volgt de bestandsindeling van het beheerplan voor het 
bosreservaat (Econnection, 2003). Om het situeren op kaart te vergemakkelijken wordt 
hieronder deze bestandenkaart weergegeven, met in kleur de open zones met aangepast 
beheer. 

 

Figuur 1.9 Bestandenkaart met beheermaatregelen voor het bosreservaat uit het 
beheerplan (2003) – niet ingekleurde zones kennen een nietsdoen-beheer 

Figure 1.9 Map of the management in the forest reserve from the management plan 
(2003) – uncoloured zones = non-intervention. 
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1.3.3.1 Beheer van de open terreinen 

De huidige graslanden 

Uit oude beschrijvingen blijkt dat de huidige graslanden in de 18de eeuw nog werden 
ingenomen door heide/heischraal grasland en naaldhoutaanplantingen. Pas later zijn ze als 
weiland ingetekend en bebruikt, althans tot ze aan het militair domein werden toegevoegd. 
Op de topografische kaart van rond 1930 staan ze grotendeels als akker ingetekend. Sinds 
1952 zijn ze aan hun lot overgelaten en verbosten of verruigden grote delen. Op de stafkaart 
van 1960 staan ze als ‘heide/ruigte’ ingetekend. Enkel in de periode tussen 1980 en 1983 
werden gedurende vier opeenvolgende jaren alle graslanden - met uitzondering van de 
percelen 7 en 8 - gemaaid en gehooid. Aanvankelijk werd het hooi op ruiters gezet als 
wintervoedering voor Reeën maar die maakten er geen gebruik van. De maaiperiode viel in 
de periode van juli tot begin augustus maar het beheer kon een verdere verruiging niet 
tegenhouden. Met uitzondering van grasland 6 leidde het maaibeheer overal tot een 
uitbreiding van Pitrus. Enkel in grasland 5 was er wel een zichtbare toename van Gevlekte 
orchis en een duidelijke achteruitgang van Riet en op grasland 6 bleef de vegetatie min of 
meer stabiel. Omdat het beoogde resultaat achterwege bleef is het maaibeheer van de 
graslanden in de tweede helft van de 80-er jaren stopgezet (en later hernomen : zie verder).  

Grasland 8 werd gedurende een zevental jaren - tot ongeveer 1989 - gebruikt voor het 
inkuilen respectievelijk tijdelijk onderbrengen van plantgoed en vergraste na stopzetting van 
deze activiteit. 

Van 1993 tot begin 1996 werd een tijdelijke begrazing met schapen ingesteld. Aanvankelijk 
betrof het een drietal dieren - 2 ooien en een ram - maar de kudde groeide snel aan tot een 
tiental dieren. De begrazing beperkte zich  aanvankelijk tot een kleine oppervlakte (grootste 
deel van de graslanden 1 en 2) hetgeen al gauw onvoldoende bleek te zijn: de schapen 
braken regelmatig uit en zwierven uit over het gehele bos. Enkel uit de moerassige delen en 
het elzenbroekbos bleven ze weg, niettegenstaande ze de natte gronden niet schuwden. De 
schapenstal die op grasland 1 tegen de bosrand aan werd gebouwd, werd nauwelijks 
gebruikt: de schapen sliepen meestal buiten op de wallen rond de loodsen of op andere 
hoger gelegen terreindelen, ook bij strenge weersomstandigheden als sneeuw en vorst. 
Enkel bij langdurige en zware regenval en tijdens zeer warme periodes zochten ze 
beschutting in de loodsen. 

Na het stopzetten van de begrazing werd in 1998 op advies van de Katholieke Universiteit 
Leuven opnieuw een maaibeheer ingesteld. De graslanden 5, 6 en 8 werden in augustus 
1998 gemaaid. Hetzelfde gebeurde met de graslanden 1 en 2 in het daaropvolgende jaar. 
Ook het zuidwestelijke deel van grasland 5 kreeg in 1999 een nieuwe maaibeurt, zij het 
ditmaal in de maand december. Totnogtoe kon dat een verdere degradatie van de 
graslanden niet voorkomen. Pitrus stak als voorheen versneld de kop op en op grasland 5 
was tegelijk een sterke uitbreiding van Riet merkbaar. Elders raakten grote stukken grasland 
geheel verbost. De oppervlakte grasland halveerde en liep terug van 12 ha tot minder dan 7 
ha.  

Sinds 1999 worden alle graslanden jaarlijks gemaaid in de periode augustus-september, en 
voor de meest ruige stukken met twee maaibeurten. Overeenkomstig het beheerplan 
(econnection, 2003) werden enkele graslanden ook beperkt weer open gemaakt. Het 
maaibeheer wordt al ruim 10 jaar consequent uitgevoerd, en sinds 2007 wordt de tweede 
maaibeurt vervangen door een nabegrazing met schapen (uitbesteding). Over de vegetatie-
evolutie van de individuele graslanden is meer informatie terug te vinden in het beheerplan 
en in het artikel van Rombouts (2006). Uit een vergelijking van de toestand van de vegetatie 
in 1999 en 2004 blijkt al een sterke verbetering vast te stellen met uitbreiding van soorten 
als Reukgras en Gevlekte orchis, en achteruitgang van Pitrus en Gestreepte witbol. 
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Heide 

Door de militairen werd in 1952 een deel van de gronden oppervlakkig afgegraven om zand 
te winnen voor de bomweringen rondom de loodsen. Het grootste afgravingsterrein lag in 
het noordwesten (heide 1). Onbedoeld resulteerde dit in de vestiging van heide op 
verschillende plaatsen. Door het uitblijven van een beheer verbosten delen van de 
heidepercelen snel. Pas in 1982 werd een gericht heidebeheer ingesteld, waarbij in 
opeenvolgende fasen delen werden geplagd, ontbost, geëffend en/of lichtjes uitgediept. 
Daarbij werd evenwel jammer genoeg alle oude heide verwijderd, waardoor alle sindsdien 
gekiemde heide even oud was. In 1994 werd alle dennen- en berkenopslag verwijderd en 
werd lichtjes afgegraven in het oostelijke deel van de heide. Hierdoor ontstonden enkele 
kleine vennen met natte heide en een bijzonder goed ontwikkelde vegetatie van 
Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw. 

Het beheerplan voorziet hier een cyclisch maaibeheer om de twaalf jaar, waarbij het 
heideperceel wordt ingedeeld in zes stukken waarvan elke twee jaar één wordt behandeld. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tussenin de opslag van berk en den weg te kappen 
als de verbossing zich te snel doorzet. 

1.3.3.2 Beboste terreinen 

Informatie over het historische beheer van de bosbestanden is zeer schaars, zeker voor de 
periode voor 1975, toen het beheer in handen kwam van het toenmalige Waters en Bossen. 
Uit de leeftijd van de bosbestanden maken we op dat omstreeks 1920 en 1930 enkele 
bestanden werden aangeplant met Grove dennen en sporadisch ook eik. In de nattere delen 
van het bos komen vaak oude hakhoutstoven van Zwarte els voor, wat laat vermoeden dat 
hier al zeer lang een hakhoutbeheer werd toegepast. 

Tussen 1950 en 1975 vonden geen beheershandelingen plaats, met uitzondering van enkele 
lokale kappingen meestal ten behoeve van de vroegere jacht. Vanaf 1977 is het toenmalige 
Bestuur van Waters en Bossen met dunningen gestart (tabel 1.1). Voor het loofbos op de 
droge(re) gronden werd een omlooptijd van 12 jaar voorzien met de mogelijkheid deze te 
halveren. In het naaldbos bedroeg de omlooptijd 6 jaar. Voor het loofbos op de nattere 
gronden werd een hakhoutbeheer vooropgesteld met een omlooptijd van 12 jaar met 
intensievere kappingen op plaatsen waar een dichter scherm was gewenst, zoals rondom de 
loodsen. De grotere hakhoutpercelen zouden niet in één gang worden geëxploiteerd maar 
over vier kapperioden worden gespreid. Ten behoeve van dit alles werd het bos in 2 groepen 
en 8 beheerseenheden ingedeeld (Verhegghen, 1980). 

Het geplande beheer kreeg slechts gedeeltelijk uitvoering. Op de drogere gronden werd het 
bosbeheer voornamelijk op de Zomereik afgestemd. Dit resulteerde soms in ingrijpende 
vrijstellingen, zoals op bepaalde plaatsen in bestand 9 nog duidelijk is te zien en hetgeen ook 
blijkt uit het beperkt aandeel van oude berk in verschillende bestanden (o.a. bestand 15). 
Over deze strakke beheersoptie waren de meningen verdeeld, zoniet waren ook de 
populieren in bestand 4 (noordkant) en enkele houtkanten in en rond het gebied gekapt 
geweest. In de eikenbestanden is uiteindelijk slechts één keer gedund, terwijl dit in de 
dennenbestanden tenminste drie maal gebeurde. Een deel van de kappingen viel samen met 
de windval naar aanleiding van de zware stormen van 1990. Vooral het westelijke deel van 
het bos werd hierdoor zwaar getroffen en de stormen hebben het bos op deze plaats sterk 
uitgedund en hebben verschillende open plekken geslagen. De kappingen leidden in veel 
gevallen tot een uitbreiding van Gewone es op de vochtige gronden en Lijsterbes op de 
drogere gronden. Gelijklopend met de kappingen werden gebiedsvreemde soorten als 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik intensief bestreden, waardoor beide soorten nog 
amper voorkwamen op het ogenblik dat het bosreservaat werd ingesteld.  

Een belangrijk deel van het elzenbroekbos werd lange tijd als hakhoutbos geëxploiteerd. 
Dergelijke bossen waren immers erg productief. Om de toegankelijkheid en de ontwatering 
te verbeteren werden plaatselijk rabatten aangelegd.  
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Minstens sinds de oprichting van het militair domein gebeurde de exploitatie echter niet 
meer systematisch. De omlooptijd was erg variabel en zeker de laatste decennia lang is een 
kapbeheer geheel uitgebleven. De terugloop van de hakhoutcultuur was een algemene trend 
die zich na de tweede wereldoorlog ook elders manifesteerde. Het elzenbroekbos is nu een 
deels doorgeschoten hakhoutbos, waarin tot in 1980 enkel nog incidenteel is gekapt. 
Sommige landbouwers hadden tot dan van de militaire overheid de toelating gekregen om 
tegen betaling van een vergoeding aan Registratie en Domeinen hakhout te kappen en dode 
dennen te vellen. Alle  kappingen na 1980 gebeurden door de huidige beheerder, maar 
vermoedelijk hebben nog af en toe landbouwers uit de omgeving schaarhout uit het bos 
gehaald. Vooral in de bestanden 1a, 5, 6a, 11 en 18b zijn door de beheerder recent (=begin 
jaren 1990) nog heel wat hakhoutstoven afgezet. De laatste kappingen in het bos dateren 
van 1994. Sinds de instelling als bosreservaat (1997) is er in de bosbestanden niet meer 
gekapt, met uitzondering van de bestrijding van enkele exoten in het kader van een 
startbeheer. Dit startbeheer was echter minimaal aangezien in het gebied nog nauwelijks 
invasieve exoten voorkwamen. 

 

Tabel 1.1.: Overzicht van de aanplantingen en kappingen per bestand. 

Table 1.1 : Overview of all registered fellings and plantings per forest stand 

Bestand Aangeplant Boomsoort gedund boomsoort aantal volume (m³) 

1a   1986 zE, Be/zEl, Ps 306/859/174 (5a) 78/137/53 (5a) 
   1987 Ps, zEl, Be  20 (10a) 
1b 1981 zEl   2.000  
   1983 div. (brandhout)  28 
   1985 Ps 13 (4b) 5,25 (4b) 
   1986 zE, Be/zEl 306/859 (5b) 78/137 (5b) 
 1997 cEd   50  
2   1985 xPo 6 (4a) 11 (4a) 
3 1915-35 PS 1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
   1984 Ps 2.167 (3) 494 (3) 
   1987 Ps, zE 2.015/19 (10c) 575/8 (10c) 
   1991 Ps 1.584 (6) 704 (6) 
4 1983 Es   105  
   1983 Ps, zE, xPo, div. (brandhout) 302/7/6/? (2) 128/4/6/28 (2) 
   1985 xPo 6 (4a) 11 (4a) 
   1986 zE, Be/zEl, Ps, xPo 306/859/174/30 (5c) 78/137/53/78 (5c) 
   1987 Ps, zE 2.015/19 (10c) 575/8 (10c) 
   1989 zEl, Be  20 (8) 
   1991 zE 18 (7) 14 (7) 
   1995 zE 1  
5   1983 Ps, zE, xPo, div. (brandhout) 302/7/6/? (2) 128/4/6/28 (2) 
   1985 xPo 6 (4a) 11 (4a) 
   1987 Ps, zE 2.015/19 (10c) 575/8 (10c) 
   1989 zEl, Be  20 (8) 
6a 1920 PS 1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
 1930 PS 1984 Ps 2.167 (3) 494 (3) 
 1960 LH + NH 1985 Be, aVgk, div. LH ?/?/3 (4c) 29 (4c) 
   1986 zE, Ps 306/174 (5d) 78/53 (5d) 
   1987 Ps, zE, (zEl, Be) 2.015/19 (10c) 575/8 (10c) 
   1988 zE, Be, zEl, Ps  20 (9) 
   1989 zEl, Be  20 (8) 
   1991 Ps 1.584 (6) 704 (6) 
   1993 Ps 444 (1)  
6b 1920 PS 1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
 1930 PS 1984 Ps 2.167 (3) 494 (3) 
   1985 Ps, div. LH 13/3 (4d) 5,25 (4d) 
   1987 Ps, Be 2.015/12 (10d) 575/4 (10d) 
   1991 Ps 1.584 (6) 704 (6) 
   1993 Ps 444 (1)  
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7   1987 Be 12 (10e) 4 (10e) 
   1991 zE 18 (7) 14 (7) 
8   1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
   1987 Be 12 (10e) 4 (10e) 
   1991 zE 18 (7) 14 (7) 
9 1925 PS 1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
 1925-1955 PS 1984 Ps 2.167 (3) 494 (3) 
   1985 Ps 13 (4b) 5,25 (4b) 
   1987 Ps 2.015 (10d) 575 (10d) 
   1991 Ps 1.584 (6) 704 (6) 
10 1925 LH + NH 1983 Ps, zE, xPo, div. (brandhout) 302/7/6/? (2) 128/4/6/28 (2) 
 1930 zE + PS 1985 Be, aVgk, Ps ?/?/13 (4e) 29/5,25 (4e) 
 1960 LH + NH 1986 zE, Be/zEl, Ps 306/859/174+? (5e) 78/137/53+20 

(5e)    1987 Ps, zE, (zEl, Be) 2.015/19 (10c) 575/8 (10c) 
   1988 Ps, zE, Be, zEl  20 (9) 
   1991 Ps, zE 1.584/18 (6/7) 704/14 (6/7) 
   1993 Ps 444 (1)  
11   1981 div. (brandhout)  8 
   1983 Ps, zE, xPo, div. (brandhout) 302/7/6/? (2) 128/4/6/28 (2) 
   1985 Be, aVgk  5,25 (4f) 
   1986 zE, Be/zEl, Ps 306/859/174+? (5e) 78/137/53+20 

(5e)    1987 Ps, Be, zEl  20 (10a) 
12 1920 PS 1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
 1925 PS 1984 Ps 2.167 (3) 494 (3) 
 1930 PS 1985 Be, aVgk  5,25 (4f) 
   1986 zE, Ps 306/174 (5d) 78/53 (5d) 
   1987 Ps, zE 2.015/19 (10c) 575/8 (10c) 
   1991 Ps 1.584 (6) 704 (6) 
   1994 Ps 444 (1)  
13 1920 PS 1983 Ps, zE, xPo, div. (brandhout) 302/7/6/? (2) 128/4/6/28 (2) 
 1930 PS 1984 Ps 2.167 (3) 494 (3) 
   1985 Ps 13 (4b) 5,25 (4b) 
   1986 zE, Ps 306/174 (5d) 78/53 (5d) 
   1987 Ps 2.015 (10d) 575 (10d) 
   1991 Ps 1.584 (6) 704 (6) 
14a 1983 Es   95  
   1995 xPo 1  
14b 1983 Es   50  
   1986 zE, Ps 306/174 (5d) 78/53 (5d) 
15   1981 div. (brandhout)  8 
   1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
   1986 zE, Be/zEl, Ps 306/859/174 (5a) 78/137/53 (5a) 
   1987 Ps, zE, Be, xPo 2.015/19/12/1 (10f) 575/8/4/1 (10f) 
   1988 Ps, zE, Be, zEl  20 (9) 
   1991 zE 18 (7) 14 (7) 
16   1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 (2) 128/4/6 (2) 
   1986 zE, Be/zEl, Ps, xPo 306/859/174/30 (5c) 78/137/53/78 (5c) 
   1987 Ps, zE, Be, xPo 2.015/19/12/1 (10f) 575/8/4/1 (10f) 
   1988 Ps, zE, Be, zEl  20 (9) 
   1991 zE 18 (7) 14 (7) 
17   1983 Ps, zE, xPo 302/7/6 128/4/6 (2) 
18   1987 zEl, Ps, Be  20 (10a) 
   1988 Ps, zE, Be, zEl  20 (9) 
Onbep. 1983 Es   20  
(1)= totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 6a, 6b, 10 en 12 
(2) = totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 3, 4, 5, 6a & b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 17 
(3)= totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 3, 6a & b, 9, 12 en 13 
(4) totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 1b, 2, 4, 5, 6a & b, 9, 10, 11, 12 en 13 
(5) totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 1a & b, 4, 6a, 10, 11, 12, 13, 14b, 15 en 16 
(6) totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 3, 6a & b, 9, 10, 12 en 13 
(7) totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 4, 7, 8, 15 en 16 
(8) totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 4, 5 en 6a 
(9) totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 6a, 10, 15, 16 en 18 
(10) totaliteit gezamenlijke kapping in de bestanden 1a, 3, 4, 5, 6a & b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 18 
(a, b, c, d, e, f) de lettertekens groeperen de percelen die bij elkaar horen en waarop het genoemd aantal en/of volume van toepassing is 
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1.3.3.3 Andere gebiedsingrepen 

Exploitatiedam 

De aanleg van een exploitatiedam (vermoedelijk in de jaren 60-70) dwars doorheen de 
bestanden 5 en 6a, met grond afkomstig van bomweringen rondom twee loodsen (1 en 8 ter 
hoogte van de bestanden 12 en 13), wijzigde de bossituatie in de omgeving aanzienlijk. De 
opstuwing van de waterafvoer naar de Echelsgracht leidde tot een vernatting van de 
noordelijk gelegen bosgronden. Het destabiliseerde delen van het dennenbos en enkele 
populierenaanplantingen en wijzigde de samenstelling van het elzenbroekbos. Door een 
verhoogde en langdurige(re) waterstand stierf een deel van de oorspronkelijke bomen af of 
waaide om. Een deel van het elzenbos ruimde plaats voor wilgenstruweel en verspreid 
ontstonden open plekken. De impact was naar verluidt groot maar al bij al resulteerde dit in 
een grotere verscheidenheid. Meer details hieromtrent ontbreken voorlopig. 

Bomenkwekerij 

Tussen 1983 en 1993 werd het huidige grasland 8 gebruikt als bomenkwekerij en tijdelijke 
opslagplaats voor bosplantsoen. 

Fruitboomgaard 

Een deel van bestand 1a was in de jaren 60 in gebruik als fruitboomgaard. In het bestand 
zijn momenteel nog een paar fruitbomen (appel, pruim) aanwezig die hiervan getuigen. Ze 
zijn echter geheel geintegreerd in het bosbestand. 
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1.4 Bodem en hydrologie 
Het bosreservaat ligt geklemd tussen de Echelsgracht in het westen en het zuiden en de 
Grote Kaliebeek in het oosten. De Echelsgracht dient als afwateringssloot voor de 
landbouwgronden ten westen en ten noorden van het gebied. De gracht kreeg zijn naam 
door de vroegere aanwezigheid van grote aantallen bloedzuigers of "echels". De beek is 
reeds lange tijd niet meer geruimd waardoor zich vooral in het zuidelijke deel een dikke 
sliblaag heeft afgezet. Dit maakt dat de beek regelmatig overstroomt waardoor het 
beekwater de bestanden 8, 17 en 18b instroomt. Doordat het water zich een nieuwe weg 
zoekt, ontstaat geleidelijk aan een tweede bedding doorheen de bestanden 8 en 17. De beek 
mondt ten zuiden van het bosreservaat - meer bepaald ter hoogte van het gehucht 
Kluizemans - uit in de Grote Kaliebeek, die behoort tot het hydrografisch bekken van de Aa 
en na een lang traject ter hoogte van Vorselaar uitmondt in de Kleine Nete. 

Het belangrijkste geologische substraat wordt gevormd door Kempense klei die werd afgezet 
in het Onder-Pleistoceen. De granulometrische samenstelling hiervan varieert van klei-zand 
tot zware klei. In tegenstelling tot de bodems ten noorden van Turnhout ligt de klei hier 
tamelijk diep. Tijdens de laatste IJstijd (Würm) werd de Kempense klei bedekt met niveo-
eolische sedimenten: een laag leemhoudend zand (löss en dekzand) van wisselende dikte. 
De afgezette zanden werden tijdens het Laatglaciaal en het Holoceen verstoven en vormden 
stuifzanden.  

In de vallei van de Grote Kaliebeek  vinden we alluviale afzettingen die eveneens dateren uit 
het Holoceen. De samenstelling is zeer heterogeen en dit zowel in horizontale als verticale 
richting. Door verstuiving van de alluviale afzettingen vormden zich stuifzanden. De 
stuifzanden (donken) bestaan dus zowel uit recent verstoven dekzanden uit het Würm als uit 
materiaal dat is opgestoven uit de valleien. (Wouters & Vandenberghe, 1994) 

Omdat de militaire domeinen niet mochten worden gekarteerd, bestaan er geen 
gedetailleerde bodemkaarten van het gebied. We moeten ons daarom beperken tot een 
globale omschrijving op basis van de vergelijkbare, omliggende gronden. De bodem bestaat 
daar uit relatief droge tot zeer natte zand- tot lichte zandleemgronden zonder enige 
profielontwikkeling uit het Poederliaan (Boven-Plioceen). Langs de Kaliebeek is er ook 
veenontwikkeling (Deneckere, 1980a;Verbeke, 1996). Het laagveen is van recente oorsprong 
en ontstond door stijging van het grondwater. 

De drogere gronden liggen op stuif-en dekzanden en situeren zich voornamelijk in de 
bestanden 1a, 1b, 6, 7, 9, 10, 12 en 13. De bestanden 2, 3, 4, 5, 11, 14 en 15 zijn matig 
vochtig (met hier en daar een drassig gedeelte). De bestanden 8, 16, 17 en 18 zijn sterk 
vochtig en staan de meeste tijd van het jaar permanent onder water.  

In het bosreservaat bevinden zich ook drie vennen of moerputten, die zijn ontstaan door 
klei- of veenontginningen die gebeurden in de eerste helft van de 19de eeuw. De Grote 
Mortel bevindt zich tussen de bestanden 9 en 10 en is 30 are groot. De Kleine Mortel ligt in 
het zuiden van bestand 15 en is 15 are groot. Ten noorden van de Kleine Mortel ligt nog een 
derde ondiep vennetje van 10 are. Dit is grotendeels dichtgegroeid met Zwarte els en wilg 
en valt af en toe droog. De Grote- en de Kleine Mortel daarentegen hebben nog steeds het 
karakter van een open water, niettegenstaande de oevers ook met bomen en struiken 
dichtgroeien. De Grote Mortel voedt voor een deel de Kleine Mortel, doch uiteindelijk wateren 
alle vennen langs een smalle gracht af naar de Grote Kaliebeek. 
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1.5 Overzicht van onderzoek en inventarisaties in het gebied 

1.5.1 Basisinventaris dendrometrie en vegetatie (1997) 
In het kader van de opmaak van het bosbeheerplan werd in 1997 door de KULeuven een 
basisinventaris uitgevoerd. Dit omvatte een steekproef in de bosbestanden en een algemene 
beschrijving van de open terreinen. Voor de steekproef werden de beboste gedeeltes 
ingedeeld in 18 bosbestanden. Het onderscheid tussen de bestanden wordt niet zozeer 
gemaakt volgens de perceelsgrenzen dan wel op basis van de gelijkvormigheid in de 
boomlaag. In elk van deze bestanden werd een transect van 10x100m uitgezet, voor 
bestanden die uit verschillende deelgebieden bestond werd soms ook geopteerd voor 
verschillende stukken van 10x50m (figuur 1.12, cfr infra). Vegetatie werd opgenomen in 
blokken van 10x25m. Voor een volledige beschrijving en de detailresultaten wordt verwezen 
naar de 'Basisinventarisatie van de Bosreservaten - Bosreservaat Sevendonk' (Viaene et al., 
1997). Hieronder geven we de globale resultaten weer. 

De belangrijkste boomsoorten kunnen worden afgeleid uit de stamtal- en grondvlakverdeling 
(figuur 1.10). Uit de analyse blijkt dat vier soorten de toon zetten, zowel naar stamtal als 
naar grondvlak : Zachte berk, Grove den, Zomereik en Zwarte els. Het grondvlakaandeel van 
Zachte berk is duidelijk kleiner dan zijn stamaandeel, wat wijst op relatief kleinere bomen, 
voor Grove den is dit omgekeerd, wat aangeeft dat deze bomen relatief dikker zijn dan de 
andere dominante soorten. Het gemiddelde stamtal per ha (DBH>5cm) bedraagt 3359 
bomen/ha. Het gemiddeld grondvlak bedraagt ongeveer 20,5 m²/ha. De diameter van de 
boom met een gemiddeld grondvlak is 21 cm. 
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Figuur 1.10 Stamtal- (links) en grondvlakverdeling (rechts) uit de basisinventaris. 

Figure 1.10 Species distribution based on the basic inventory :for stem number (left) and 
basal area (right) 

 

De diameterverdeling toont dat Zwarte els (gemiddelde diameter: 17,4 cm) en Zachte berk 
(gem. DBH 13,3 cm) voornamelijk in de lagere diameterklassen te vinden zijn (figuur 1.11). 
Grove den (gem. DBH: 29,5 cm) daarentegen bevindt zich meer in de middelste 
diameterklassen, terwijl de Zomereik (gem. DBH: 23,0 cm) gespreid is over zowel de lage 
als de middelste diameterklassen. De gemiddelde stamdiameter bedraagt bij de grote bomen 
19 cm. Bomen boven 45 cm diameter zijn zeldzaam in het bosreservaat, wat wijst op de 
betrekkelijk jonge bestandsleeftijden. Zware stamdiameters worden enkel bij snelgroeiende 
loofboomsoorten als wilg en populier gevonden.  
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Figuur 1.11 Diameterverdeling uit de basisinventaris. 

Figure 1.11 Diameter distribution based on the basic inventory 

De struiklaag van het bosreservaat Sevendonk bevat een groot aantal soorten maar het 
grootste aandeel wordt ingenomen door de Lijsterbes (60%). Deze soort heeft zich het 
afgelopen decennium sterk uitgebreid (mond. med. Jef Diels) en komt thans voor in bijna 
alle bestanden. Daarnaast komen enkel nog Zachte berk en Sporkehout veelvuldig voor 
(respectievelijk 19% en 11%). Door een intensieve bestrijding is de Amerikaanse vogelkers 
zo goed als geheel uit het bos verdwenen (0,18%). Opvallend is ook een belangrijk aandeel 
van Zomereik in de verjonging (2,4%). Hier zijn echter ook eenjarige zaailingen meegeteld. 

Tijdens de bosinventarisatie werd enkel naar grondvlak de hoeveelheid dood hout 
opgemeten. Dit grondvlak bedroeg gemiddeld 2,8 m²/ha. Een berekening van de gemiddelde 
voorraad levend en dood hout voor de totaliteit van het bosreservaat, op basis van de 
transektmetingen werd uitgevoerd door Vandekerkhove et al. (1999). Het totaal volume 
dood hout wordt geschat op 22,47 m³/ha waarvan 9,93 m³ staand en 12,54 m³ liggend. Op 
een gemiddelde houtvoorraad van 195 m³/ha komt dit neer op ongeveer 11,5% van de 
totale houtvoorraad. Het bosreservaat behoorde daarmee tot de bosreservaten met de 
hoogste hoeveelheid dood hout.  

Voor de bespreking van de kruidlaaggegevens wordt verwezen naar het rapport van Viaene 
et al. (1997) en een bespreking hiervan in het beheerplan (Econnection, 2003). 
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1.5.2 Vaatplanten en vegetatie 
Over de vegetatie-evolutie van de individuele graslanden is meer informatie terug te vinden 
in het beheerplan en in het artikel van Rombouts (2006). Uit een vergelijking van de 
toestand van de vegetatie in 1999 en 2004 blijkt al een sterke verbetering vast te stellen 
met uitbreiding van soorten als Reukgras en Gevlekte orchis, en achteruitgang van Pitrus en 
Gestreepte witbol. 

Verdere beschrijvingen van de vegetatie zijn terug te vinden in De Neckere (1980b) en 
Meeus (1980), en een beschrijving van het reservaat in een artikel in het tijdschrift de 
Wielewaal (anon. 1998 : Wielewaal, 64 (4): 122-123).  

Het beheerplan (Econnection, 2003) bevat een gecompileerde soortenlijst voor het gehele 
reservaat op basis van eigen waarnemingen, de basisinventaris en het GNOP van Turnhout 
(1996). Deze lijst bevat in totaal 141 plantensoorten (exclusief bomen en struiken). Enkele 
opvallende (zeldzame of bedreigde) soorten op deze lijst zijn : Bleke zegge, Blauwe zegge, 
Sterzegge, Blauwe knoop, Gevlekte orchis, Kleine en Ronde zonnedauw, Veenpluis, 
Moeraswolfsklauw, Addertong, Koningvaren, Liggende vleugeltjesbloem en Wateraardbei. 
Deze soorten werden hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend in de graslanden en heidestukken 
teruggevonden. Voor Blauwe knoop vermeldt Rombouts (2005) dat de soort nog tot de jaren 
80 aanwezig was in het gebied maar ondertussen verdwenen is. Hij suggereert een 
mogelijke herintroductie met materiaal afkomstig van een vlakbij gelegen wegberm. 

Ook onder de bosplanten zijn een aantal soorten aanwezig, die er duidelijk op wijzen dat in 
dit boscomplex op zijn minst relicten van oud bos aanwezig zijn : Dalkruid, Dubbelloof, Witte 
klaverzuring en Gewone salomonszegel.  

1.5.3 Mossen en korstmossen 
In navolging van het onderzoek in de Nederlandse bosreservaten is ook in een aantal 
Vlaamse bosreservaten een gestandaardiseerde inventaris van mossen en korstmossen 
uitgevoerd, onder andere in Sevendonk (Van Dort & Kroon, 2008).  

De aandacht was vooral gericht op de kernvlakten, in het bijzonder de bomen in het centrale 
bandtransect. In de kernvlakten wordt van een representatief aantal op het oog 
geselecteerde levende bomen met een diameter van >10 cm de begroeiing van de stam, 
inclusief stamvoet, volledig opgenomen (soortenlijst per stam, geschatte bedekking per 
soort). In  afwijking van de standaard fytosociologische opnamemethodiek volgens de School 
van Braun-Blanquet is geen homogeen proefvlak gekozen (voor zover dat op een boomstam 
al mogelijk is). Rondom iedere stam zijn tot op een hoogte van 2 meter alle soorten 
genoteerd, dus ongeacht expositie en inclinatie en inclusief soorten van afwijkende 
microbiotopen zoals spleten en regenbanen (overigens op de jonge stammen vrijwel 
ontbrekend). Op identieke wijze zijn enkele dode bomen geïnventariseerd. Op praktische 
gronden is de lengte waarover een staande stam (zowel levend als dood) is bekeken, 
beperkt tot ruim 2 meter. Iedere onderzochte boom in een kernvlakte is genummerd en 
nauwkeurig op kaart ingetekend. In feite zijn daarmee evenzovele permanente plots 
gerealiseerd. Na verloop van tijd kunnen de bomen opnieuw worden geïnventariseerd om de 
ontwikkeling van epifyten en dood hout(korst)mossen in beeld te brengen.  

Daarnaast wordt ook een verkennende rondgang gemaakt in het gehele reservaat waarbij 
potentieel interessante substraten gericht worden geïnventariseerd, dit in functie van het 
opsporen van bijzondere soorten. 

De inventarisatie van mossen en korstmossen in Sevendonk is uitgevoerd op 18 en 19 
februari 2008. Er zijn in totaal 67 mossen en 34 korstmossen aangetroffen (zie bijlage 1). 
Van de bladmossen zijn er 3 zeldzaam en 2 zeer zeldzaam in het Kempens district (Siebel & 
During 2006). Bij de korstmossen zijn 4 zeldzam en 2 zeer zeldzame soorten gevonden. 
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Zowel in de natte als de droge kernvlakte bleek de variatie per boom betrekkelijk gering. Op 
veel stammen zijn nauwelijks mossen en/of korstmossen aanwezig. In de droge kernvlakte 
zijn in totaal 23 bomen geïnventariseerd: 13 eiken, waarvan 2 dood en 10 dennen, waarvan 
4 levend en 6 dood. In de natte kernvlakte zijn 15 levende elzen minutieus bekeken, 
alsmede een omgevallen stam. Van iedere dode boom is behalve de diameterklasse ook het 
verteringsstadium volgens het NATMAN-protocol vastgesteld (Ódor & Van Hees 2004). Bij de 
verkennende rondgang zijn een zestal opnamen vervaardigd van Grauwe wilgen verspreid in 
het reservaat en zijn eveneens aanvullende opnamen gemaakt van terrestrische biotopen 
heide en beemd en zijn soortenlijsten opgesteld van epifyten op Zomereik, Gewone es en 
Grauwe wilg. 

In de droge kernvlakte is de variatie aan mossen en vooral korstmossen voorlopig 
betrekkelijk gering. De terrestrische mosflora is vrijwel beperkt tot wortelkluiten, 
greppelkanten en stamvoeten. Langs de bovenkant van greppels heersen de meest geschikte 
omstandigheden (minerale bodem). Bij epifyten speelt lichtgebrek een rol. Het kronendak is 
nog vrijwel gesloten. De stammen ontvangen daarom weinig direct zonlicht. Op eiken langs 
boswegen en beemden komen veel meer lichtminnende epifyten voor, onder meer 
verschillende Schildmossen  

De natte kernvlakte levert wel een positiever beeld. De terrestrische mosflora is goed 
ontwikkeld met verschillende veenmossen en het zeldzame Beekdikkopmos (Brachythecium 

rivulare). Ook is op een oude elzenstoof Knikkend palmpjesmos (I. myosuroides) 
vastgesteld, evenals Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus) en Riempjesmos (R. 
loreus), soorten met een sterke binding aan oud bosgebieden. Een andere bijzonderheid is 
Kwastjesmos (Platygyrium repens). Deze epifyt is op twee elzentakken gevonden. Heel 
bijzonder was de ontdekking van een zeer omvangrijke populatie van Hamsteroortje 
(Normandina pulchella) en van Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa). Beide epifyten zijn 
zeer zeldzaam. Ze prefereren nog niet uitgeloogde schors van jonge bomen. De vrijwel 
constante hoge vochtigheidsgraad in broekbossen die een groot deel van het jaar onder 
water staan, in combinatie met de relatief schone lucht speelt de epifyten in de kaart. Ook de 
recente inventarisaties van het Coolhembos en het Walenbos brachten Hamsteroortje aan 
het licht. In België staat Hamsteroortje nog steeds te boek als zeer zeldzaam. 

De (korst)mosflora van de droge kernvlakte, en in mindere mate van de natte kernvlakte in 
Sevendonk vertoont nog veel kenmerken van een onvolwassen bos: veel pioniersoorten, 
weinig oud bos indicatoren. Echte bosspecialisten zijn nog maar mondjesmaat aanwezig. Wel 
lijkt er duidelijk sprake van een gunstige tendens, zowel veenmossen als (epifytische) 
bossoorten breiden zich uit. De (korst)mosflora van Sevendonk als geheel moet als 
waardevol worden beschouwd. Deze conclusie geldt niet alleen voor het bos, maar ook voor 
het heideterrein waar Violet trapmos (Lophozia capitata) is ontdekt, een zeldzame pionier 
van het Nanocyperion. 
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1.5.4  Zoogdieren en vogels 
Reeds ruim 35 jaar wordt door de Universiteit van Antwerpen onderzoek gedaan in 
Sevendonk. In 1974 reeds werd door Ron Verhagen een inventaris van de zoogdieren van 
het gebied gemaakt, maar vooral vanaf de jaren ’80 is het onderzoek toegespitst op muizen, 
meer bepaald bosmuis (Apodemus sylvaticus) en rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus). 
Het onderzoek behandelt zowel de ecologie en habitatgebruik van deze soorten in het 
gevarieerde biotoop van Sevendonk, maar gaat ook over het functioneren van beide soorten 
als drager van Hanta- en Puumala-virus. Dit onderzoek loopt ook nu nog verder, met 
verschillende lopende afstudeer- en doctoraatsstudies. Referenties naar dit onderzoek (oa. 
van Verhagen, Lodewijckx en recent ook door Tersago), zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

Ook broedvogels worden al lang in dit gebied geïnventariseerd. Een eerste gedetailleerde 
inventaris is van Paulussen (1950, 1954), met ook een gedetailleerde studie van houtduiven 
en holenduiven in het gebied (Paulussen, 1955). Ook in 1980 werd een grondige 
broedvogelinventaris uitgevoerd (Deneckere, 1980a). Sindsdien zijn er enkel losse 
veldwaarnemingen beschikbaar, en werd geen volwaardige broedvogelkartering meer 
uitgevoerd. 

1.5.5 Invertebraten 

1.5.5.1 Bodemfaunaproject 

Het project ‘Bosbodemklassificatie door middel van bodemfauna’ (B&G/15/96), kortweg 
‘bodemfaunaproject’ genoemd, is een onderzoeksproject dat werd uitgevoerd door de 
Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven in opdracht van ANB (het toenmalige Afdeling 
Bos & Groen), en op voorstel van het INBO (toen nog IBW).Bedoeling van het project was na 
te gaan in hoeverre het mogelijk is een praktisch bruikbare classificatiesleutel op te stellen, 
om op basis van indicator-organismen of organismengroepen, de Vlaamse bosbodems  
kwalitatief te kunnen beoordelen (De Bakker et al., 2000; Desender et al. 2000a, 2000b);  

Daartoe werden door het INBO 50 proeflocaties geselecteerd, die het volledige gamma van 
mogelijke bossen in Vlaanderen omvatten: er zitten zowel gemengde loofhoutbestanden als 
populieren- en dennenaanplantingen tussen, zowel zeer voedselrijke leemgronden als arme 
zandgronden. Een tiental proefvlakken werden in de bosreservaten gelocaliseerd, waarvan 
één in Sevendonk. 

Het opnamepunt is gelegen in de westrand van het bosreservaat, op de overgangszone 
tussen moerasbos (perceel 5), en een droger bostype, beplant met Grove den (perceel 3).  

Op deze overgangszone komen vooral eiken en Zachte berken voor, aangevuld met wilgen 
en elzen. Het bos is op deze locatie vrij ijl van structuur, met een laag grondvlak (nauwelijks 
13m²/ha). Er komen enkel jonge bomen voor : de dikste bomen zijn Zomereiken en hebben 
een maximale omtrek van nauwelijks 85 cm (=DBH van minder dan 30 cm). De 
kruidvegetatie wordt vooral gedomineerd door pollen van Pijpenstrootje, met op de 
vochtigste plaatsen ook veenmossen. Vegetatiekundig kan het geklasseerd worden als een 
overgangstype tussen het vochtig eiken-berkenbos en het oligo- tot mesotroof elzenbroek. 

De geselecteerde indicator-organismen en organismengroepen die tijdens deze studie 
werden verzameld zijn Gastropoda, Nematoda, Lumbricidae, Crustacea, Arachnida, 

Diplopoda, Chilopoda, Collembola, Diplura, Coleoptera, Diptera. De vertegenwoordigers van 
deze groepen komen zeer algemeen voor in de Vlaamse bossen, ze zijn vrij eenvoudig te 
inventariseren en er bestaat een duidelijk vermoeden dat zij belangrijke indicatorwaarde 
hebben. Voor het verzamelen van de aan de oppervlakte levende organismen (Crustacea, 
Arachnida, Diplopoda, Chilopoda, Collembola, Coleoptera, Diptera) werd gebruik gemaakt 
van een set van 3 bodemvallen en 6 kleurvallen (3 witte en 3 gele). Er werd geopteerd om 
een volledige jaarcyclus te verzamelen om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen.  
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Figuur 1.12 Locatie van het proefvlak van het bodemfauna-project, en de transecten van 
de basisinventaris (lijnstukken met nummers 1-2). 

Figure 1.12 Location of the sample station for soil fauna and the transects of the basic 
inventory (lines marked with 1-2) 

Daarnaast werden ook bodem- en strooiselstalen en analyses uitgevoerd. Ook de boomlaag 
en de kruidlaag werden geïnventariseerd gebruik makende van een cirkelvormig proefvlak, 
vergelijkbaar met de steekproefcirkels die bij de monitoring worden gehanteerd. 

Vertrekkend vanuit de verkregen resultaten is het dan uiteindelijk de bedoeling om een 
praktische handleiding op te stellen die toelaat op een uniforme en gestandaardiseerde wijze 
door middel van geselecteerde organismen en organismengroepen een biotische index te 
berekenen die de kwaliteit van een bosbodem weergeeft. De uitgewerkte methodologie moet 
het mogelijk maken elke bosbodem in Vlaanderen door middel van de aanwezige 
bodemfauna kwalitatief te evalueren en classificeren (vergelijkbaar met de biologische 
waterkwaliteitsindex).  

Voor resultaten van deze uitgebreide analyses verwijzen we naar de gepubliceerde 
rapporten. Voor dit rapport vermelden we de inventarisatiegegevens. Deze werden ook 
besproken in De Bakker et al. (1999). 

Spinnen : In totaal werden 944 adulte individuen gevangen en gedetermineerd. Deze 
behoren tot 56 soorten. Het grootste deel van deze individuen werd ingenomen door Pirata 
hygrophilus. Een aantal van de gevangen soorten zijn vermeld op de Rode Lijst (Maelfait et 
al., 1998) : 2 soorten in de categorie ‘met uitsterven bedreigd’ (Pirata tenuitarsis en 
Walckenaeria alticeps), 2 soorten ‘bedreigd’ (Hygrolycosa rubrofasciata en Theridosoma 

gemmosum) en 5 soorten ‘kwetsbaar’ (Euryopis flavomaculata, Hahnia helveola, Oedothorax 
gibbosus, Pachygnatha listeri en Pardosa lugubris). De meeste van deze soorten zijn soorten 
die een vochtig habitat preferen en dit dan vooral in bossen met een venig karakter 
(broekbossen).  

- Pirata tenuitarsis wordt voornamelijk gevonden in natte heide en venige, open terreinen. 
De soort wordt slechts van 13 vindplaatsen gemeld in België (allen gelegen in het noorden 
van het land). Het feit dat het station in Sevendonk venig was (met een goede Sphagnum 
laag) kan de aanwezigheid van deze soort verklaren. 

BF
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- Walckenaeria alticeps vindt men vooral in hoog-en laagveen en oligotrofe graslanden. 
Slechts 4 vindplaatsen waren bekend van deze soort die gemakkelijk te verwarren is met zijn 
(meer algemenere) zustersoort. 

- Hygrolycosa rubrofasciata: vindt men vooral in venen, open (vochtige) bossen, laagveen en 
rietmoerassen. De vindplaatsen van deze soort situeren zich ook voornamelijk in het noorden 
van België (Kempen).  

- Theridiosoma gemmosum is een zeer zeldzame soort (slechts 4 vindplaatsen) die 
voornamelijk leeft in broekbossen (op lage vegetatie).  

Loopkevers : In totaal werden 36 loopkeversoorten aangetroffen. Drie hiervan komen voor 
op de rode lijst van loopkevers voor Vlaanderen (Desender et al., 1995). Agonum livens is 
een zeldzame soort van valleibossen, Agonum versutum is een zeldzame loopkever die 
vooral aan venranden (oligotroof) in veenmosbulten te vinden is; Carabus nemoralis is een 
relatief algemenere bossoort (wel ongevleugeld). In bossen op zandgrond is hij iets 
algemener; in de leemstreek daarentegen is dit een veel zeldzamere soort.  

Verder zijn er in deze lijst nogal wat soorten die typisch zijn voor moerashabitat, terwijl een 
aantal vooral in open landschapstypes voorkomen. Het proefvlak was immers gelegen in een 
vochtig vrij open bosbestand dat aansluit op open terreinen, zowel in de heide- als in de 
graslandsfeer. 
 

1.5.5.2 Detailonderzoek naar spinnen en loopkevers 

Aanvullend bij het bodemfauna-onderzoek werd de site in Sevendonk uitgeselecteerd voor 
aanvullende inventarisaties van loopkevers en spinnen (De Bakker et al., 2001; 2003; 
Desender et al. 2001). De resultaten voor de spinnen werden door An Timmers verwerkt in 
haar afstudeerwerk over de spinnenfauna van het bosreservaat Sevendonk. Deze thesis 
bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de spinnenfauna van het bosreservaat 
bestudeerd. In het tweede deel wordt de auto-ecologie van de nauw verwante soorten 
Pardosa lugubris en Pardosa saltans bestudeerd : er werd onderzocht welke factoren het 
voorkomen van beide soorten bepaalt. 

Op 10 locaties, verspreid over de verscheiden biotopen werden spinnen gevangen gedurende 
een heel jaar. De resultaten bevestigden eerdere verkennende bemonsteringen : het 
reservaat is uitzonderlijk rijk aan spinnen. Er werden 172 soorten gevangen, waaronder 
maar liefst 32 Rode-Lijst-soorten. Vijf soorten behoren tot de categorie ‘met uitsterven 
bedreigd’, 8 soorten zijn ‘bedreigd’ en 14 soorten zijn ‘kwetsbaar. De met uitsterven 
bedreigde soorten zijn Xysticus luctuosus (droog loofbos), Pirata uliginosus en Zelotes 
praeficus (natte en droge heide), Pirata tenuitarsis en Walckenaeria alticeps (moeras). 
Vooral de laatste soort werd in vrij grote aantallen gevangen. Bij de Rode-Lijst-soorten zitten 
zowel soorten van vochtige heide en schrale biotopen, als van droge bossen en 
moerasbossen. Vooral de soorten van moerasbossen zijn in grote aantallen aanwezig. An 
Timmers doet in haar afstudeerwerk ook suggesties naar een optimaal beheer in functie van 
de spinnen en dat komt perfect overeen met wat in het beheerplan is voorzien : niets-doen-
beheer in de alluviale en droge bossen, en verdere ontwikkeling van de schrale biotopen 
door regelmatig en gefaseerd maaien. 

De resultaten voor de loopkevers werd verwerkt door Thibo (2006), een onderzoek dat zich 
toespitste op dispersievermogen.  
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1.5.5.3 Vliegen en muggen 

Onderzoek naar vliegen en muggen werd ook uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, en 
startte reeds in 1983 (De Bruyn). Er werd meerdere inventarisaties verricht naar het 
voorkomen van dansvliegen (Empididae), slankpootvliegen (Dolichopodidae), dikkopvliegen 
(Pipunculidae) en halmvliegen (Chloropidae) (De Bruyn & De Meyer, 1984 en 1985; De 
Meyer & De Bruyn, 1984; Debakker et al., 1999). De soorten werden verzameld op enkele 
verruigde weilanden rondom het gebied evenals in het moerasbos. 

1.5.5.4 Vlinders 

In en rond het gebied komt een erg verscheiden vlinderpopulatie voor. In het Winkelsbroek, 
het militair domein Tielenkamp en het natuurreservaat De Dongen samen werden in de 
periode 1970-1995 niet minder dan 154 soorten nachtvlinders waargenomen, met als 
bijzonderste soorten Polyploca ridens, Cyclophora porata, Eupithecia dodoneata en Abraxas 
sylvata (Riemis, 1996). 

De verscheidenheid uit zich eveneens in de dagvlinderfauna. Vooral de nabijgelegen 
Tielenheide komt als uitzonderlijk goed naar voor, zeker daar waar heiderestanten aanwezig 
zijn. Op droge zanderige plaatsen met Struikheide kwamen in 1995 op de Tielenheide nog 
zeldzame soorten als Heivlinder (Hipparchia semele) voor, terwijl in de vochtigere 
dopheidevegetaties ook Heideblauwtje (Plebejus argus) en Gentiaanblauwtje (Maculinea 
alcon) werden gevonden. Ook bijzonder in het gebied zijn Eikenpage (Quercusia quercus), 
Bruine eikenpage (Satyrium ilicis) en Groentje (Callophrys rubi) (Meeus, 1996). Eveneens 
vermeldenswaard is het voorkomen van de Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) in het 
Winkelsbroek, een soort die een voorkeur heeft voor vochtige lichtrijke eikenbossen met 
Kamperfoelie.  

Enkele soorten worden ook in het bosreservaat regelmatig waargenomen. De waarnemingen 
van Bont Dikkopje en Kleine ijsvogelvlinder lijken toegenomen, en kunnen te maken hebben 
met het voor deze soorten gunstige beheer in de open terreinen en de zones met gericht 
beheer, en de directe omgeving van het reservaat. 

 

  

Figuur 1.13  twee dagvlindersoorten die regelmatig in het bosreservaat worden 
waargenomen : kleine ijsvogelvlinder (links) en bont dikkopje (rechts) – (foto’s Kris 
Vandekerkhove en Luc De Keersmaeker) 

Figure 1.13 Two butterfly species that are regularly observed in the forest reserve : white 
admiral (Limenitis camilla) and chequered skipper (Carterocephalus palaemon) 
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2 Methodiek 

2.1 Algemeen 
Een gedetailleerde beschrijving van de methodiek voor de opname van vegetatie en 
bosstructuur in de integrale bosreservaten is opgenomen in een apart methodiekrapport (De 
Keersmaeker et al. 2005). De krachtlijnen van de monitoring en de specificaties voor het 
bosreservaat Sevendonk worden hierna toegelicht.  

Het is belangrijk dat de data van de monitoring in bosreservaten kunnen vergeleken worden 
met ‘multifunctioneel beheerde bossen’ én met bosreservaten in het buitenland. Hieraan 
werd bij de uitwerking van een standaardmethodiek grote aandacht besteed. De methodiek 
en de verzamelde data zijn vergelijkbaar en compatibel met de methodiek en datasets 
verzameld in de Vlaamse bosinventarisatie en bij de opmaak van beheerplannen voor de 
domeinbossen, evenals met de datasets verzameld in gelijkaardige monitoringprogramma’s 
in onze buurlanden (voornamelijk Duitse deelstaten en Nederland). De standaard methodiek 
voor de Vlaamse bosreservaten werd uitgewerkt op basis van concrete aanbevelingen binnen 
COST-actie E4 (Hochbichler et al. 2000), ervaringen in het buitenland (Albrecht, 1990; 
Bücking, 1989; Kirby et al., 1996; Peterken & Backmeroff, 1988) en bevindingen van Van 
Den Meersschaut & Lust (1997) in hun verkennende studie naar monitoringprogramma’s 
voor bosreservaten. 

Onderzoeksluik 

Startprogramma (éénmalig) 

1. Administratieve en landschappelijke situering 

 Historiek van landgebruik en beheer 

 Standplaatsbeschrijving 

 Vroeger onderzoek 

2. Inrichting reservaat: keuze grid en kernvlakte 

3. Bodembemonstering 

Opvolgingsprogramma (cyclus van 10 jaar) 

4. Monitoring bomen, struiken, kruiden 

Tabel 2.1  Chronologisch overzicht van de inhoud van het start- en 
opvolgingsprogramma    

Table 2.1 Chronological list of the actions to be taken for the monitoring research 

Het monitoringprogramma omvat twee luiken: het startprogramma en het 
opvolgingsprogramma. Het startprogramma omvat alle onderzoek van de weinig 
veranderlijke kenmerken van de site en de inrichting van de site in functie van de 
opmetingen (uitzetten grid en kernvlakte). Het startprogramma is een éénmalige operatie, 
die enkel bij het begin van de monitoring wordt doorgevoerd. Het opvolgingsprogramma 
omvat de eigenlijke monitoring van de bosdynamiek en bosvegetatie en wordt met een 
interval van 10 jaar herhaald. 
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2.2 Layout en oppervlakte van het monitoringonderzoek 
De layout van de monitoring bestaat standaard uit een combinatie van een systematisch grid 
van concentrische steekproefcirkels (nested plots) en één kernvlakte (core area), die meestal 
verankerd is aan het grid. De steekproefcirkels, de hoekpunten van de kernvlakte en het 
centrale transekt in de kernvlakte werden gemarkeerd met fenopalen (figuur 2.1). 

 

 

Figuur 2.1  Een fenopaal, die gebruikt wordt om de hoekpunten van de kernvlakte en het 
middelpunt van de cirkelplots permanent te markeren (foto: Bruno De Vos). 

Figure 2.1 A feno marker used to indicate the location of the cornerpoints of the core 
area and the centre of the circular plots (photograph: Bruno De Vos) 

Het netwerk van cirkelplots heeft de bedoeling om een representatief en globaal beeld van 
het gehele bosreservaat te geven. Het opzet van de cirkelplots is sterk vergelijkbaar met 
deze van de Vlaamse bosinventarisatie (Waterinckx, 2001). Hieraan zijn evenwel nog een 
aantal extra metingen toegevoegd, die voor de monitoring van bosreservaten essentieel zijn. 
In de eerste plaats zijn dit positiebepalingen en opmetingen van al het aanwezige dood hout.  

In de kernvlakte wordt een volopname van bomen, struiken en kruiden uitgevoerd. De 
grotere oppervlakte van de kernvlakte, zijn ruimtelijke configuratie en de aanvullende 
metingen die er gebeuren, laten ook toe om analyses uit te voeren van ruimtelijke patronen 
en processen. 
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2.3 Startprogramma 
Vóór de inrichting van het reservaat is het van groot belang dat men zich eerst een goed 
beeld vormt van de standplaats, de landgebruiks- en beheershistoriek van het gebied, en na 
te gaan welke onderzoeksactiviteiten eventueel vroeger in het bos zijn uitgevoerd. Al deze 
aspecten kunnen immers bepalend zijn bij de keuze van een bepaalde configuratie van het 
grid en de kernvlakte. Vandaar dat voorafgaandelijk aan de eigenlijke monitoring een 
uitgebreid bronnenonderzoek plaatsvindt. Dit onderzoek omvat volgende aspecten: 

- Overzicht van het reeds uitgevoerde onderzoek (incl. inventarisaties) in het reservaat 
en de directe omgeving 

- Historisch-ecologisch onderzoek van het bos. 

- Verzamelen van gegevens over bodem, geomorfologie en hydrologie 

Op de centrale punten van de steekproefcirkels en volgens een vast patroon in de kernvlakte 
werd de minerale topbodem verzameld en geanalyseerd. Op een selectie van rasterpunten, 
die de variatie in het bosreservaat goed weergeeft, werd eveneens de profielopbouw van de 
bodem bestudeerd. 

Op basis van de kaarten en het bronnenonderzoek werd de beste layout voor het grid 
gekozen en in een GIS gegenereerd. Op het terrein werd nagekeken op welke plaats de 
kernvlakte, die aan het grid verankerd is, kon worden uitgezet. Criteria voor de keuze van de 
kernvlakte zijn de homogeniteit van het terrein en de representativiteit ervan voor het 
bostype waarvoor het bosreservaat werd geselecteerd. De rasterpunten en de kernvlakte 
werden permanent gemarkeerd met fenopalen (figuur 2.1). 

2.3.1 Specifiek voor Sevendonk 
In Sevendonk bevat de zone die voor monitoring in aanmerking komt (integraal 
reservaatsdeel) twee duidelijk verschillende standplaatstypes : aansluitend bij de 
beekvalleien vinden we natte, matig voedselrijke bodems met een mesotroof broekbostype, 
en daarbuiten vinden we droge tot vochtige voedselarme zandbodems (vochtig 
eikenberkenbos en dennenbestanden) (zie ook hoofdstuk 1.2) 

Daarom werd ervoor geopteerd om niet één, maar twee kleinere kernvlaktes in te richten, 
telkens van 0,5 ha (50x100m). Het grid met de cirkelplots loopt over de twee 
standplaatstypes heen, maar bij de verwerking van de resultaten is er ook voor geopteerd 
om niet alleen de totaalcijfers te berekenen, maar ook gestratificeerd te berekenen voor 
beide types. De cirkels liggen steeds op het grid, behalve wanneer een cirkel op de verharde 
weg zou terechtkomen, dan worden cirkels ofwel verschoven, ofwel weggelaten. Langsheen 
de buitenranden van het bos werd een veiligheidszone gerespecteerd, waar geen cirkels 
werden uitgezet. Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 1.2 liggen een aantal cirkels van het 
moerasbostype ook in het militair domein. 

Eén kernvlakte in Sevendonk werd uitgezet in een representatief stuk van het broekbostype 
(verder genoemd de ‘natte kernvlakte’), en de andere kernvlakte werd gekozen in een mooi 
ontwikkeld vrij vochtig tot plaatselijk nat eikenberkenbos, in één van de weinige percelen op 
de drogere gronden die reeds sinds de ferrariskaart onafgebroken bebost was. De volledige 
sampling, met vermelding van de cirkelcodes is nog eens weergegeven in onderstaande 
figuur. 
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Figuur 2.2  Ligging van de 78 cirkelplots (33 in het broekbosgedeelte (lichtblauw), 45 in 
het drogere bosdeel, hier in geel weergegeven), met aanduiding van de nummering, en de 
kernvlaktes in bosreservaat Sevendonk.  

Figure 2.2 Position of the 78 circular plots, labeled with their numbers, and the two core 
areas (0,5 ha) in Sevendonk 



 

www.inbo.be Bosreservaat Sevendonk  
Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 
steekproefcirkels en twee kernvlaktes in het onbeheerde reservaatsdeel 

43

 

2.4 Opvolgingsprogramma 

2.4.1 Steekproefcirkels 
Voor het verkrijgen van een globaal beeld van het bosreservaat worden metingen uitgevoerd 
in een netwerk van steekproefcirkels.  

Een schematisch overzicht van de proefopzet is weergegeven in figuur 2.3. Op het grid van 
50 m x 50 m worden op systematische wijze op de helft van de snijpunten steekproefcirkels 
ingericht (zie figuren 2.2 en 2.3).  

 

 

Figuur 2.3  Schematische voorstelling van de layout van de monitoring met proefvlakken 
op de rasterpunten en een kernvlakte.  

Figure 2.3 Visualisation of the monitoring layout, combining a core area (0.98 ha) with 
grid-based, nested circular plots and a square vegetation plot 

 

Op elk gridpunt worden vier in elkaar geneste steekproefcirkels geïnventariseerd, met een 
straal die is aangepast aan de dimensies van de bomen en struiken die onderzocht worden. 
Om een representatief beeld te krijgen en om overbodige opmetingen te vermijden is een 
dergelijke stratificatie noodzakelijk.  

Als richtcijfer wordt aangegeven dat de diameter van de grootste cirkelplot minstens even 
groot moet zijn als de opperhoogte: een cirkel met oppervlakte van 1018 m² heeft een 
diameter van  36 m. Om een voldoende nauwkeurig beeld te verkrijgen van het gehele 
reservaat, moet de gezamelijke oppervlakte van de grootste steekproefcirkels bij benadering 
20% van de totale reservaatsoppervlakte bedragen (Van Den Meersschaut & Lust, 1997).  
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Deze configuratie resulteerde voor Sevendonk in 78 steekproefcirkels, waarvan 45 in de 
droge en 33 in de natte zone. Dit komt overeen met 15,45 % van de totale oppervlakte 
onbeheerd bos dat in de monitoring is opgenomen (51,39 ha), dat is inclusief de zone van 
het militair domein die in de meting is opgenomen. Het aandeel is in Sevendonk en in de 
meeste onderzochte bosreservaten lager dan het streefcijfer van 20%, omdat als gevolg van 
bufferzones langsheen paden en wegen, de cirkels niet tot aan de rand van het reservaat 
gelegd kunnen worden, maar nog steeds hoger dan wat in de meeste andere landen wordt 
toegepast (5-10%). 

In de grootste steekproefcirkel (r = 18 m) worden levende bomen opgemeten en 
gepositioneerd met een DBH vanaf 40 cm. Dood hout wordt er opgemeten en gepositioneerd 
vanaf een diameter van 5 cm. In de steekproefcirkel met r = 9 m, worden bomen en struiken 
opgemeten en gepositioneerd met een DBH tussen 5 cm en 40 cm. De opmetingen in de 
twee grootste steekproefcirkels houden in dat de individuen op soort gebracht worden, de 
positie wordt bepaald en de diameter en hoogte (voor een selectie) worden gemeten. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van FieldMap ™, een hard- en softwarecombinatie die 
specifiek voor dergelijke metingen werd ontwikkeld (geïntegreerd GIS en 
berekeningsmodule, gekoppeld aan afstand- en inclinometer, en digitaal kompas).  

In steekproefcirkels met r = 4,5 m en r = 2,25 m wordt de verjonging van bomen en 
struiken met een DBH < 5 cm geteld in hoogteklassen. De verjonging wordt niet 
gepositioneerd. Van dood hout wordt het afbraakstadium bepaald, volgens een 6-delige 
schaal (tabel 2.2). 

Tabel 2.2  Omschrijving van de 6 verteringsklassen van dood hout 

Table 2.2 Description of the 6 decay stages of dead wood 

Stadium Omschrijving 

1+ Duidelijk dit jaar afgestorven (bv : gevallen bij de zomerstorm) : er zijn nog 
verdroogde bladeren aan de boom aanwezig 

1 Maximaal twee jaar dood: alle, ook de kleinste takjes zijn nog aanwezig; de 
schors is intact en het hout is hard 

2 Oppervlakkig verteerd : schors zit los (begint af te bladderen); hout maximum 
1 cm met een mes in te duwen 

3 Matig verteerd: schors grotendeels afgebladderd; hout enkele cm met een mes 
in te duwen (vooral spinthout: kernhout nog gedeeltelijk hard) 

4 Grotendeels verteerd: heel de stam is vermolmd en zacht en afbrokkelend ; bij 
liggend hout : doorsnede ovaal 

5 Resten in de strooisellaag: je kunt nog zien waar een boom gelegen heeft 
(afwijkende vegetatie; lichte verhevenheid in het terrein) 

OPMERKING: Bij bepaalde soorten (lijsterbes, berk, boskers, ...) verloopt de afbraak van de schors trager dan van het 

hout, zodat het het hout mogelijk al bijna volledig verteerd is, terwijl de schors nog quasi intact is. Voor deze soorten is 

vooral het hout diagnostisch, niet de schors. 



 

www.inbo.be Bosreservaat Sevendonk  
Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 
steekproefcirkels en twee kernvlaktes in het onbeheerde reservaatsdeel 

45

 

Voor de opname van de vegetatie worden op de geselecteerde rasterpunten ook vierkante 
(16 m x 16 m) proefvlakken uitgezet. De gelaagdheid van de vegetatie wordt beoordeeld en 
per soort wordt de bedekking geschat met de gecombineerde schaal van Londo (1984). 

Op de centrale punten worden fish-eye foto’s genomen, om de overscherming te beoordelen. 
Georiënteerde foto’s, eveneens genomen vanuit deze punten, leggen het bosbeeld vast. Een 
visuele vergelijking van fotoparen van opeenvolgende opnametijdstippen zal in de toekomst 
een dankbare aanvulling vormen op het ‘droge’ cijfermateriaal, zoals reeds bleek voor 
bosreservaat Kersselaerspleyn (De Keersmaeker et al. 2002).  

2.4.2 Kernvlakte 
In de kernvlakte wordt een volopname van bomen, struiken en kruiden uitgevoerd, met als 
doel ruimtelijke patronen te bestuderen als gevolg van een nulbeheer.  

Meestal wordt één kernvlakte uitgezet in een deel van het reservaat dat representatief en 
homogeen is. Zoals hierboven aangegeven werd in Sevendonk ervoor gekozen om twee 
kleinere kernvlaktes uit te zetten, elk representatief voor de twee bostypes die voorkomen.  

De standaardafmetingen van een kernvlakte bedragen 70 m x 140 m, wat neerkomt op een 
oppervlakte van 0,98 ha. De kernvlaktes in Sevendonk zijn twee keer 50 x 10 m.  

De inventarisatieprocedures voor de kernvlakte zijn sterk vergelijkbaar met deze gebruikt in 
het Nederlandse bosreservatenprogramma (Stuurman & Clement 1993) en gericht op een 
onderzoek van ruimtelijke patronen. Bomen, struiken en dood-houtfragmenten met een 
diameter van 5 cm of meer worden op soort gebracht, gepositioneerd en hun diameter en 
hoogte worden opgemeten. Kroonvariabelen worden niet opgemeten, in tegenstelling tot het 
Nederlandse onderzoeksprogramma, maar dit wordt ten dele opgevangen door een groot 
aantal fish-eye foto’s die in de kernvlakte op een systematische wijze worden genomen, 
alternerend op een 10 m x 10 m grid.  

In alle proefvlakken van dit 10 m x 10 m raster wordt de vegetatie gekarteerd. De bedekking 
van de soorten en van de vegetatielagen wordt geschat volgens de gecombineerde schaal 
van Londo (1984). In een aantal reservaten werd in het centrale bandtransect van 100 m x 
10 m de mycoflora geïnventariseerd. Na het overlijden van mycoloog Ruben Walleyn werd dit 
onderzoek noodzakelijkerwijze stopgezet. Het bosreservaat Sevendonk werd helaas niet 
geinventariseerd. We hopen dit abrupt afgebroken onderzoek met hoog wetenschappelijk 
potentieel ooit terug te kunnen opstarten. 

2.4.3 Waarnemingen in het gehele reservaat 
Een aantal specifieke aspecten van de monitoring kunnen niet worden opgevangen met het 
voorgestelde steekproefschema, maar vereisen een gebiedsdekkende inventarisatie. Dit 
geldt voor de facieskartering die van de vegetatie wordt gemaakt, en voor de kartering van 
bijzondere en zeldzame elementen zoals: zwaar dood hout, zeer dikke bomen, zeldzame 
plantensoorten, archeologische sites e.d. Deze elementen zijn meestal dermate zeldzaam dat 
een steekproefsgewijze bemonstering vaak een onvoldoende volledig beeld geeft.  

Bij de facieskartering wordt een vlakdekkende kartering gemaakt van de vegetatie aan de 
hand van combinaties van dominante aspectbepalende en karakteristieke plantensoorten en 
ingedeeld in een beperkt aantal ‘faciesklassen’ (in functie van leesbaarheid en 
interpreteerbaarheid van de kaart. 

krijgen bijzondere aandacht omdat dit bijzondere elementen zijn die in beheerde bossen 
schaars zijn en waarvoor bosreservaten een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Beide 
bijzondere elementen zijn van groot belang voor de biodiversiteit, zoals zeldzame dood 
houtbewonende organismen, zwakteparasieten of soorten gebonden aan een rijke 
bosstructuur.  
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De inventarisatie van bijzondere elementen volgt de methodiek van Govaere & 
Vandekerkhove (2005). Zwaar dood hout wordt geregistreerd vanaf een diameter ≥ 40 cm, 
monumentale levende bomen vanaf DBH ≥ 95 cm. Hakhoutstoven worden normaal gezien 
opgenomen wanneer zij een diameter aan de basis hebben van meer dan 1 meter. In 
Sevendonk komen echter zeer veel zware hakhoutstoven van Zwarte els voor. Omwille van 
de werkdruk is er voor geopteerd om deze niet mee op te nemen in de biotoopkartering. 

 

2.5 Dataverzameling en dataverwerking  

2.5.1 Algemeen 
De data m.b.t. dendrometrie, vegetatie en verjonging worden verzameld in de 
steekproefcirkels en de kernvlakte. De metingen worden samengebracht in een Fieldmap 
project dat wordt ontwikkeld in de Fieldmap module ‘Project Manager’. Bij het verzamelen 
van de data op het terrein wordt gebruik gemaakt van de module ‘Data Collector’. De 
dataverwerking tenslotte gebeurt grotendeels met de Fieldmap module ‘Inventory Analyst’. 

Deze Fieldmap data kunnen worden gekoppeld aan GIS-layers, zodanig dat alle data ook in 
Arc/GIS beschikbaar zijn. Op die manier is een geïntegreerde interpretatie en analyse 
mogelijk en kunnen ruimtelijke patronen snel opgespoord worden. 

De bodemdata en gegevens van de fish-eye opnamen worden opgeslagen in Excell en in 
Arc/Gis gekoppeld aan de meetpunten. Ook deze gegevens worden achteraf in de mate van 
het mogelijke toegevoegd aan de FieldMap-moederdatabank, die zeer regelmatig wordt 
gebackuped en centraal wordt gestockeerd. 

2.5.2 Dendrometrie 
De dendrometrische inventarisaties in de cirkels, kernvlakte en in de rest van het 
bosreservaat (bijzondere elementen), zijn uitgevoerd in het winterhalfjaar 2006-2007.  

2.5.2.1 Identificatie en positionering 

Voor het opmaken van stamvoetenkaarten van kernvlakte en steekproefcirkels dienen 
posities te worden ingemeten en boomsoorten te worden geïdentificeerd. De identificatie 
gaat steeds zover als mogelijk, bij voorkeur tot op soortniveau. Indien het onderscheid niet 
duidelijk is, wordt dit genoteerd (bij voorbeeld Wintereik versus Zomereik, Zachte berk 
versus Ruwe berk). Meestal worden in deze gevallen de soorten samengenomen bij de 
verwerking van de gegevens. 

2.5.2.2 Diameterbepalingen 

Van intacte bomen, dit zijn bomen die gecubeerd kunnen worden met behulp van de 
tarieven, wordt de diameter gemeten op 1,3 m hoogte (staande bomen) of op 1,3 m vanaf 
de wortelaanzet (schuinstaande of liggende bomen). Bij afwijkende boomvormen worden de 
richtlijnen van Kärcher & Förster (1994) gevolgd. 

Boomfragmenten, dit zijn onvolledige bomen of delen van bomen die niet met de tarieven 
gecubeerd kunnen worden, vereisen een DBH meting en een hoogte of lengte tot aan de 
breuk. 

2.5.2.3 Hoogtemetingen 

De hoogtemetingen komen chronologisch na de positioneringen en de diametermetingen en 
worden uitgevoerd met de inclinometer van de Fieldmap hardware configuratie, bij voorkeur 
in het winterhalfjaar. Van soorten die weinig voorkomen, worden in de regel alle individuen 
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gemeten. Van soorten die veel voorkomen, wordt een selectie gemaakt op basis van de 
diameterverdeling van de reeds geregistreerde individuen. 

De hoogtemetingen zijn geen doel op zich, maar worden gebruikt voor de cubering van het 
volume van bomen op basis van tarieven met twee ingangen (DBH en hoogte, zie volgende 
onderdeel). 

2.5.2.4 Cubering van het levende en dode volume 

De cubering van levende of dode bomen kan op twee wijzen gebeuren: 

- met behulp van de tarieven met twee ingangen (DBH en hoogte) als het gaat om een 
intacte boom (levend of dood) 

- met behulp van een aangepaste formule als het gaat om een boomfragment. Dit 
gebeurt automatisch in de Fieldmap software 

2.5.2.4.1 De tarieven met twee ingangen  

Voor de berekening van het stamvolume wordt gebruik gemaakt van de cuberingsmodule 
van het programma IVANHOE, die werd ingebouwd in Inventory Analyst. Dit programma 
werd ontwikkeld door AMINAL, afdeling Bos en Groen, en wordt gebruikt voor de 
volumeberekeningen bij houtverkopen in de domeinbossen. Deze module maakt voor de 
meeste boomsoorten gebruik van de tarieven voor de berekening van het stamvolume van 
Dagnelie et al. (1985). Tabel 2.3 geeft de formule en de coëfficiënten weer van cubering 
volgens Dagnelie et al. (1985). Deze tarieven werken met een aftopomtrek van 22 cm 
(aftopdiameter van 7 cm). Voor cultuurpopulieren gebruikt deze module de tarieven van Dik 
(1990) en voor Corsikaanse den die van Berben (1983). Soorten die niet in één van deze 
tarieven vermeld worden, worden gecubeerd zoals een soort met een vergelijkbare 
groeivorm (tabel 2.4). Door dezelfde methodiek te gebruiken als algemeen gebruikt door de 
het Agentschap voor Natuur en Bos (voorheen Afdeling Bos en Groen) zijn de resultaten van 
de volumeberekeningen in de bosreservaten ook compatibel en vergelijkbaar met de 
berekeningen in de domeinbossen. De IVANHOE-module geeft het volume van het 
commercieel minder belangrijke kroonhoutvolume niet weer. Voor de bosreservaten is het 
echter belangrijk om ook een beeld te hebben van het totale houtvolume. Vandaar dat 
aanvullend een gelijkaardige module werd ontwikkeld voor de berekening van het 
kroonvolume. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de de tarieven voor kroonhoutvolumes 
van Dagnelie et al. (1985) (tabel 2.5) en worden dezelfde keuzes gemaakt als in de 
IVANHOE-module, voor boomsoorten waarvoor geen formules voor het kroonvolume 
bestaan. 
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Tabel 2.3  Tarieven met twee ingangen voor het stamvolume volgens Dagnelie et al. 
(1985); Volume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H + f*C130^2*H; C130 is de 
omtrek op 1,3 m,  H de boomhoogte.  

Table 2.3 Formula for the calculation of the stem volume, with coefficients for each 
tree species; Volume  = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H + f*C130^2*H (C130 
= circumference at 1,3 m; H = tree height). 

Boomsoort Coëfficienten 

 a b c d e f 

Berken -1,1392E-02 -1,0010E-04 2,8290E-05 -1,8695E-07 -5,9573E-04 3,0811E-06 

Inl. eiken -2,2735E-03 1,2400E-04 1,2640E-05 -5,9455E-08 -1,6657E-03 3,7474E-06 

Amerikaanse eik -2,1490E-02 9,5069E-04 -4,3068E-06 -7,0329E-08 -7,4299E-04 3,7969E-06 

Douglasspar -1,9911E-02 5,9559E-04 1,2901E-05 -1,8587E-07 7,1591E-04 3,9892E-06 

Fijnspar -1,0929E-02 1,3945E-03 -9,5965E-06 -2,5164E-07 -2,7922E-03 4,8985E-06 

Gewone esdoorn 1,0343E-02 -1,4341E-03 3,4521E-05 -1,3053E-07 7,7115E-04 3,0231E-06 

Gewone es -3,9083E-02 1,9935E-03 -1,6148E-05 -6,4188E-09 -9,8341E-04 3,8373E-06 

Beuk -1,5572E-02 9,2314E-04 -7,1407E-06 -7,7179E-08 -1,3528E-03 4,0364E-06 

Lork -3,0880E-02 1,4885E-03 -4,9257E-06 -1,2313E-07 -1,1638E-03 4,1134E-06 

Boskers -2,3110E-03 -3,7474E-04 1,5103E-05 -2,5175E-08 3,3282E-04 3,1943E-06 

Olm -3,4716E-02 1,3586E-03 -1,3402E-05 -5,6980E-08 1,6516E-04 3,8818E-06 

Grove den -3,9836E-02 1,5505E-03 -6,1835E-06 4,8022E-08 7,3997E-05 2,9607E-06 
 

 

Tabel 2.4  Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al. 
(1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 m weer.  

Table 2.5 Formula for the calculation of the crown volume, with coefficients for each 
tree species (C130 = circumference at 1,3 m). 

Boomsoort Coëfficienten 

 a b c d 

Berken -2,4892E-01 8,6317E-03 -9,8007E-05 4,0531E-07 

Inl. eiken 7,6071E-02 -2,2424E-03 1,2236E-05 1,1797E-07 

Amerikaanse eik 2,0549E-01 -5,7510E-03 3,9377E-05 7,3612E-08 

Douglasspar 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 

Fijnspar 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 0,0000E+00 

Gewone esdoorn -1,1209E-01 4,9981E-03 -7,4575E-05 4,1686E-07 

Gewone es -4,4839E-02 2,3434E-03 -4,1648E-05 3,2579E-07 

Beuk 8,1516E-02 -1,7371E-03 -2,3467E-06 2,1432E-07 

Lork 2,1632E-01 -4,1672E-03 2,0581E-05 0,0000E+00 

Boskers -1,7506E-02 9,3138E-04 -1,9660E-05 1,7556E-07 

Olm 1,2953E-01 -4,9679E-03 5,0852E-05 -4,2375E-08 

Grove den -3,7102E-02 1,6963E-03 -2,2619E-05 1,0359E-07 
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Tabel 2.5  De cuberingswijze van boomsoorten: soorten die niet voorkomen in de 
tarieven, worden gecubeerd als een andere soort (gebaseerd op IVANHOE).  

Table 2.4 Relationship between the tree species code and the volume calculation 
methods. The volume of species without a specific formula is calculated the same way as 
another species with a similar stem and crown shape. 

Soort Gecubeerd als Soort Gecubeerd als 

Veldesdoorn Gewone esdoorn Corsikaanse den Corsikaanse den 

Noordse esdoorn Gewone esdoorn Grove den Grove den 

Gewone esdoorn Gewone esdoorn Witte abeel Cultuurpopulier 

Paardekastanje Gewone es Grauwe abeel Cultuurpopulier 

Zwarte els Berk Zwarte populier Cultuurpopulier 

Witte els Berk Populier spec. Cultuurpopulier 

Ruwe berk Berk Ratelpopulier Cultuurpopulier 

Zachte berk Berk Sleedoorn Gewone es 

Haagbeuk Inlandse eiken Boskers Boskers 

Tamme kastanje Beuk Europese vogelkers Boskers 

Gele kornoelje Gewone es Amerikaanse vogelkers Boskers 

Rode kornoelje Gewone es Douglasspar Douglasspar 

Hazelaar Gewone es Moeraseik Inlandse eiken 

Tweestijlige meidoorn Gewone es Wintereik Inlandse eiken 

Eénstijlige meidoorn Gewone es Zomereik Inlandse eiken 

Beuk Beuk Amerikaanse eik Amerikaanse eik 

Spork Gewone es Smalbladige wilg Berk 

Gewone es Gewone es Breedbladige wilg Berk 

Hulst Gewone es Gewone vlier Gewone es 

Amerikaanse notelaar Gewone es Lijsterbes Amerikaanse eik 

Walnoot Gewone es Winterlinde Amerikaanse eik 

Japanse lork Lork Zomerlinde Amerikaanse eik 

Europese lork Lork Veldiep Iep 

Wilde appel Gewone es Bergiep Iep 

Mispel Gewone es Onbekend Inlandse eiken 

Fijnspar Fijnspar   

    

 

2.5.2.4.2 Cubering van het volume van bomen waarvan geen hoogte is gemeten  

In Fieldmap Inventory Analyst worden hoogtemodellen gebouwd op basis van de uitgevoerde 
hoogtemetingen. De berekende hoogtes die ervan het resultaat zijn, vullen ontbrekende 
hoogtes aan maar vervangen ook de gemeten hoogtes. Dit moet voorkomen dat bij een 
toekomstige heropmeting een boom een lagere waarde krijgt, als gevolg van ruis op de 
hoogtemetingen. 

Er worden in eerste instantie exponentiële hoogtemodellen ontwikkeld voor elke plot en voor 
elke soort afzonderlijk, van de vorm: H ~ 1.3+exp(p1+p2/DBH). Indien er in een cirkel van 
minder dan 4 individuen van een soort hoogtemetingen beschikbaar zijn, wordt een model 
van een soort gebouwd op gegevens uit alle cirkels. In laatste instantie kan een aggregatie 
van soorten worden toegepast. 
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2.5.2.4.3 Cubering van dood hout (liggend en staand) 

Liggende boomfragmenten worden in Fieldmap automatisch gecubeerd op basis van de 
lengte en de diameter aan basis en top (formule van het volume van een afgeknotte kegel)  

Intacte staande dode bomen worden op dezelfde wijze gecubeerd als levende bomen en het 
kroonvolume wordt eveneens in rekening gebracht. Indien het kroongedeelte van de staande 
boom niet langer intact is, bijvoorbeeld omdat de fijnere takken al zijn verteerd, of omdat 
een deel van de kruin is uitgebroken wordt hiervoor een correctie gemaakt. 

Het volume van een afgebroken stam (snag) wordt bepaald op basis van het stamvolume 
voor intacte levende bomen (uit de tarieven), maar verrekend naar de verhouding tussen het 
geschatte totale en nog aanwezige stamvolume, aan de hand van de effectieve gemeten en 
berekende (intacte) hoogte uit het hoogtemodel. Hierbij worden beide volumes berekend 
gebruik makende van het diameterverloop volgens het model van Riemer et al. (1985) 
waarbij dh= diameter op hoogte h, H: totale hoogte; d1.3: DBH op 1.3m; i, p, q: 
model parameters.)  

 

 

2.5.2.5 Levend stamtal en meerstammigheid 

Alle levende bomen worden in rekening gebracht voor de berekening van het stamtal. 
Hakhoutstoven met meerdere telgen worden slechts als één individu in rekening gebracht. 

Voor de figuren die de diameterverdeling weergeven van de boomsoorten, wordt 
meerstammigheid wel in rekening gebracht. 

Per soort wordt de meerstammigheid berekend, d.w.z. het totaal aantal telgen wordt 
gedeeld door het totaal aantal individuen. 

2.5.2.6 Synthese van de dendrometrische gegevens 

De gegevens worden gesynthetiseerd en omgerekend naar waarden per ha. Ze worden 
berekend voor: 

• elk rasterpunt 

• de kernvlaktes 

• het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels),  

De berekeningen voor het bosreservaat als geheel, kunnen een algemeen gemiddelde zijn 
van alle steekproefcirkels, of gestratificeerd gewogen volgens het oppervlakte-aandeel van 
ruimtelijk goed afgebakende zones, met een specifieke structuur en samenstelling. In 
Sevendonk werd gestratificeerd voor beide bostypes, en werden ook de twee kernvlaktes 
apart berekend. 
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De diameterverdelingen worden berekend voor: 

• de kernvlaktes 

• het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels), en gestratificeerd 

Zowel de dendrometrische kenmerken (stamtal, grondvlak en volume) als de 
diameterverdelingen worden berekend voor elke boomsoort afzonderlijk en voor alle soorten 
samen. 

De verdeling van het liggende en staande volume dood hout over de verschillende 
afbraakstadia wordt bekeken voor de kernvlakte en voor het gehele reservaat, op basis van 
de steekproefcirkels.  

In Sevendonk komen twee duidelijk verschillende en ruimtelijk gelocaliseerde bostypes voor. 
Daarom wordt bij de verwerking van de steekproefgegevens zowel de gemiddelde waarden 
voor het gehele bos, als gestratificeerd voor de twee bostypes apart berekend. 

2.5.3 Vegetatie 
De inventarisaties werden uitgevoerd in 2008 en 2009. Van elke soort werd de bedekking 
geschat met de gecombineerde schaal van Londo (1984). De klassengemiddelden van de 
Londo-schaal werden gebruikt om een karakteristieke bedekking te berekenen. De 
karakteristieke bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort berekend op de 
proefvlakken waarin ze aanwezig is. Lege proefvlakken worden niet meergerekend. De 
opnamegegevens worden beheerd in Fieldmap en geëxporteerd naar een dbf-formaat. 
Wanneer de dbf-file met de bedekkingen gekoppeld wordt aan de GIS-data van de 
proefvlakken, kan de verspreiding van soorten gevisualiseerd worden.  

2.5.4 Georienteerde foto’s en fish-eye foto’s 
De georiënteerde foto’s hebben een illustratieve betekenis en laten op termijn toe om de 
bosdynamiek te visualiseren. De positie van de opname en de hoek waaronder de foto werd 
gemaakt zitten vervat in de bestandsnaam. Op die manier kan de locatie en de kijkrichting 
snel gereconstrueerd worden voor een latere heropname. 

Fish-eye foto’s geven een extreem brede beeldhoek. Voor de monitoring in de bosreservaten 
wordt gebruik gemaakt van een digitale camera (Nikon Coolpix 990), voorzien van een fish-
eye converterlens (type FC-E8), met een gezichtshoek van 183° en een 
brandpuntsaanpassing van x 0,21. Aangezien bij dit type toestel het objectiefgedeelte 
gekanteld kan worden, moet het toestel niet platgelegd worden voor een hemisferische 
opname. Het fototoestel wordt met de achterzijde gericht op het zuiden met behulp van een 
kompas, de lens is zenithaal gericht. 

Analyse van de fish-eye foto’s  geeft informatie over de geometrie van openingen in het 
kronendak en het lichtniveau onder de kronen. Eerst wordt een beeldclassificatie uitgevoerd 
op de fish-eye foto’s in Erdas 8.4, om te komen tot een zwart/wit binair beeld. Hiertoe wordt 
een signature file aangemaakt op één of een aantal foto’s. Deze file is een ‘sleutel’ om de 
pixels van de digitale beelden toe te wijzen to het zwarte of witte gebied. Idealiter wordt 
voor elke fish-eye foto afzonderlijk een nieuwe signature file aangemaakt, in de praktijk 
wordt een set van foto’s met een gelijkaardige belichting in batch geclassificeerd. In een 
volgende stap worden de lichtkenmerken van de opnamepunten berekend met behulp van 
Hemiview 2.1. Meer details over de verwerking zijn te vinden in Vandooren & Van der Aa 
(ongepubl.). Met behulp van kriging kan een ‘lichtkaart’ gegenereerd worden op basis van de 
gegevens van de rasterpunten. Door de hoge densiteit van de opnames, is vooral de 
kernvlakte hiervoor geschikt. Deze lichtkaart kan worden vergeleken met de 
dendrometrische inventarisatie, en de vegetatiekartering. 
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Niet al deze gedetailleerde verwerkingen en analyses zijn in dit rapport opgenomen, maar 
kunnen wel op verzoek worden gegenereerd. 

2.5.5 Waarnemingen over het gehele reservaat 
De Facieskartering en de gekarteerde bijzondere elementen worden in een GIS-layer 
gestockeerd en gevisualiseerd.  

Bij de biotoopkartering worden alle monumentale levende bomen (>95 cm) en alle zwaar 
dood hout (>40 cm) met Fieldmap ingemeten, en dezelfde kenmerken worden er bij 
geregistreerd als bij bomen in de proefvlakken (soort, diameter, vitaliteit, afbraakstadium 
voor dood hout,…), zodat ook alle verdere verwerking (volumeberekening, etc.) er op 
mogelijk blijft. 

Ervaringen in eerder onderzochte bosreservaten toonden aan dat, indien zwaar dood hout en 
monumentale bomen nog schaars zijn, berekeningen gebaseerd op de steekproefgegevens 
niet volstaan om een juist beeld te bekomen. Voor deze schaarse elementen is de steekproef 
die de cirkelplots bieden, onvoldoende groot. Daarbij komt nog dat zwaar dood hout een 
belangrijke aandeel heeft in het totale dood hout volume, zodat een zorgvuldige 
inventarisatie ervan van belang is voor de bepaling van het gemiddelde volume dood hout in 
het bosreservaat.  

 

 

 

 

 

 

Beeld van de droge Kernvlakte. Foto genomen van op de betonweg. 
View of the dry core area (QB) 
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3 Resultaten voor de kernvlaktes 

3.1 Droge kernvlakte (vochtig eikenberkenbos) 

3.1.1 Beschrijving 
De naamgeving ‘droge kernvlakte’ is gekozen voor de eenvoud, maar dekt niet geheel de 
lading : het proefvlak bestaat immers uit een vrij vochtig bosbestand, dat in het zuiden zelfs 
permanent nat is. De andere kernvlakte met elzenbroekbos (zie verder) is echter nog 
duidelijk natter. Vandaar de naamgeving ‘droge kernvlakte’ en ‘natte kernvlakte’. 

Het proefvlak bestaat uit een gemengd, lichtrijk en vrij ijl gemengd bosbestand. De 
boomlaag bestaat voornamelijk uit eik en berk, met aan de randen ook Grove den. Volgens 
het beheerplan werd het aangeplant tussen 1925 en 1930. De kruidlaag wordt sterk 
gedomineerd door Pijpenstrootje.  

Een belangrijke oppervlakte (ongeveer 20%) in het zuiden van het proefvlak is duidelijk 
natter dan de rest. Hier komen nauwelijks eiken voor; de boomlaag wordt er gedomineerd 
door Zachte berk en in de kruidlaag vinden we veenmossen en kleine zeggesoorten (zwarte 
zegge, sterzegge en zompzegge) (De Keersmaeker, 2011).  

De laatste dunningen in de eiken gebeurden er in 1991. Op de voorgrond een liggende dode 
den. 

 

Figuur 3.1  Een beeld van de ‘droge’ kernvlakte : vrij ijl vochtig eiken-berkenbos, met in 
de kruidlaag vooral Pijpenstrootje. 

Figure 3.1 Global view of the dry core area consisting of a moist oak-birch forest with 
intermixed pines, and a herbacious layer dominated by Molinia caerulea. 
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3.1.2 Stamvoetenkaarten 
De stamvoetenkaarten van de kernvlakte geven de posities weer van de levende en dode 
struiken en bomen met een DBH van tenminste 5 cm (figuren 3.2). Het 10 m x 10 m grid is 
gevisualiseerd en helpt de interpretatie en vergelijking van beide kaarten. 

De kleur op de kaart geeft de boomsoorten weer, de symboolgrootte varieert in functie van 
de diameter van de bomen en struiken. Dode bomen hebben een overdruk met ‘+’. Het 
liggende dode hout heeft een kleur die varieert volgens het afbraakstadium. 

In volgende hoofdstukken worden de dendrometrische kenmerken gekwantificeerd. 

 

 

Legende 

Boomsoort

 

Grootte (DBH in mm) 

 

Liggend dood hout 

 

 

Figuur 3.2  Stamvoetenkaart van de kernvlakte in Sevendonk, met een kleurcode voor 
elke soort, en de grootte van de symbolen naargelang de diameter. Staand dood hout is met 
een +overdruk aangegeven. Een kleurcode geeft het afbraakstadium van liggend dood hout 
weer.  

Figure 3.2 Map of the tree positions in the core area, with a specific colour for each tree 
species, and size dependent on the tree DBH. Decay stages of lying dead wood are 
represented by specific colors; + means standing dead tree.  
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De stamvoetenkaarten van de droge kernvlakte van Sevendonk laten alvast toe volgende 
conclusies te trekken:  

- De dominante boomlaag bestaat vooral uit eiken met diameter tussen ca 40 en 65 
cm, met aan de westzijde ook een belangrijk aandeel Grove den, die ongeveer even 
dik is. In de struiklaag vinden we vooral Zachte en Ruwe berk, en plaatselijk ook veel 
Sporkehout 

- De bomen zijn niet gelijkmatig over het bestand verdeeld : in het noorden staan de 
bomen vrij dicht, in het zuiden zijn er ijle zones waar nauwelijks bomen in de 
dominante boomlaag aanwezig zijn. Vooral de permanent natte zone is goed 
herkenbaar : daar komt enkel berk en spork voor, meestal van kleine dimensies 

- Er is reeds vrij veel dood hout aanwezig, zowel staand als liggend 

 

  

Figuur 3.3 Nog enkele foto’s van de kernzone, met in detail de vochtige zone waar 
veenmossen, sterzegge en kleine zegge voorkomen. 

Figure 3.3 Some more pictures of the dry core area 

 

3.1.3 Levende bomen en struiken 
Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen en struiken in de kernvlakte van 
bosreservaat Sevendonk worden weergegeven in tabel 3.1, de aandelen van de belangrijkste 
soorten in de twee bestanden worden weergegeven in figuur 3.4. Het globale stamtal, 
grondvlak en volume van de levende bomen bedragen respectievelijk 520 per ha, 20,02 
m2/ha en 202,4 m3/ha. De globale diameterverdeling wordt weergegeven in figuur 3.5. 

Zachte berk en Zomereik maken elk ongeveer een derde van het stamtal uit, verder vooral 
aangevuld met Sporkehout, Lijsterbes en Grove den.  Eiken en dennen maken het hoofdaandeel 
in de zwaardere diameterklassen uit, wat zich ook vertaalt in een groter aandeel naar grondvlak 
en volume. Voor Zomereik is dat resp. 74 en 79%, voor den is dat 10 en 8%. De zwaarste boom 
in de kernvlakte is een eik van ruim 65 cm diameter. Berken (Zachte en Ruwe berk samen) en 
Lijsterbes zijn vooral in de kleinere diameterklassen terug te vinden. Hun aandeel in het stamtal 
is belangrijk (resp. 40 en 12,5%), maar naar grondvlak (14 en 1%) en volume (8 en 4%) is hun 
belang beduidend kleiner.  
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N (512 per ha) G (20.02 m2 per ha) V (202.4 m3 per ha) 

 

Figuur 3.4 Verdeling van stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende 
bomen over de boomsoorten in de droge kernvlakte van Sevendonk 

Figure 3.4 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the dry 
core area, subdivided for the most important woody species (white=Betula pubescens, 
grey=Betula pendula, red=Quercus robur; Dark green=Pinus sylvestris; Yellow=Sorbus 
aucuparia) . 

 

 

Tabel 3.1  Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) per ha van de levende bomen in 
de kernvlakte van Sevendonk, gespecifieerd voor het essenbestand (E), populierenbestand 
(P), en voor de gehele kernvlakte (T).  

Table 3.1 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) per ha of living trees in the 
dry core area of forest reserve Sevendonk. 

 

Soort 

 

 

Species 

Stamtal 

(N/ha) 

 

Grondvlak 

(G) (m²/ha) 

 

Volume (V) 

(m³/ha) 

 

Berk Betula sp. 4 0,11 0,91 

Zachte berk Betula pubescens 180 2,07 9,70 

Ruwe berk Betula pendula 18 0,68 5,53 

Zomereik Quercus robur 186 14,73 160,73 

Grove den Pinus sylvestris 14 1,96 16,76 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 64 0,23 8,15 

Sporkehout Frangula alnus 30 0,14 0,27 

Andere Other 16 0,11 0,36 

totaal total 512 20,02 202,40 
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Figuur 3.5  Diameterverdeling (aantal per ha) van levende bomen in de droge kernvlakte 

van Sevendonk. 

Figuur 3.5 Overall DBH distribution of living trees in the dry core area of forest reserve 

Sevendonk. 

De diameterverdeling toont het typische beeld voor een middeloude gelijkjarige aanplant 

(hier van eik en den) met een spontaan bijgemengde onderetage in de kleinere diameters. 

Bemerk dat ook in de kleinere diameters nog vrij veel eik aanwezig is, wat er op wijst dat er 

ook nog doorgroeiende verjonging van eik optreedt. 

 

 

Figuur 3.6  Diameterverdeling (aantal per ha) voor eik in de droge kernvlakte. 

Figuur 3.6 DBH distribution (N/ha) of oak in the dry core area of Sevendonk 
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3.1.4 Meerstammigheid 

Zeer weinig bomen in de kernvlakte zijn meerstammig. Enkel bij de berken en Lijsterbes is 

zeer beperkt meerstammigheid vastgesteld, wat er alleszins op wijst dat dit bestand nooit 

een hakhoutbeheer heeft gekend, en wellicht zelfs überhaupt weinig kappingen heeft 

gekend: de meeste aanwezige boomsoorten gaan bij voldoende licht immers stoofopslag 

produceren wanneer ze worden gekapt. 

 

 

Figuur 3.7 Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de droge 

kernvlakte van Sevendonk met tussen haakjes het aantal telgen per ha. 

Figure 3.7 Average number of shoots per individual for tree species in the dry core area 

of forest reserve Sevendonk, with the number of shoots per ha between brackets. 

3.1.5 Dood hout 

De volumes dood hout, verdeeld over de staande en liggende fracties, worden per boomsoort 

en diameterklasse weergegeven in tabel 3.2. Het totale dood-houtvolume in de kernvlakte 

van Sevendonk bedraagt globaal ruim 18 m³/ha, die voor 2/3 uit staand dood hout bestaat, 

vooral van Zomereik (8 m³/ha). Het liggend dood hout bestaat in de zwaardere dimensies 

enkel uit Grove den. 

Figuur 3.8 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 

afbraakklassen. De klassen 2 en 3 maken het grootste aandeel uit zowel in de staande als 

liggende fractie. Sterk verteerd dood hout is nog maar zeer beperkt aanwezig, hetgeen 

samen gaat met de relatief recente oorsprong van het dood hout : tot 20 jaar geleden 

werden de dode bomen bij de dunningen immers meegenomen. 
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Tabel 3.2  Liggend, staand en totaal volume (m3 per ha) van dode bomen in de droge 

kernvlakte van bosreservaat Sevendonk naar boomsoort en diameterklasse ingedeeld. 

Tabel 3.2 Lying and standing dead wood volume (m3 per ha) subdivided by tree 

species and DBH-class. 

Soort 

5-10 

cm 

10-15 

cm 

15-20 

cm 

20-25 

cm 

25-30 

cm 

30-35 

cm 

35-40 

cm 

40-45 

cm All 

Staand 

Berk 0,01 0,03 0,52 0,56 

Grove den 0,08  0,23   2,19   2,50 

Lijsterbes 0,02 0,02 

Ruwe berk  0,27       0,27 

Sporkehout 0,13 0,07 0,21 

Zachte berk 0,21 0,42 0,63 

Zomereik 0,51 0,28 1,39 3,17 1,36 1,48 8,19 

Totaal 0,88 0,89 2,18 3,40 1,36 3,67 12,38 

Liggend 

Berk - 0,17 0,17 

Grove den - 0,08 0,22 1,86 0,25 1,32 1,34 5,07 

Ruwe berk - 0,04 0,10 0,14 

Zachte berk - 0,13 0,18 0,31 

Zomereik - 0,28 0,11 0,39 

Totaal - 0,70 0,61 1,86 0,25 1,32 1,34 6,08 

 

Totaal S+L 0,88 1,59 2,79 3,40 3,22 3,92 1,32 1,34 18,46 

 

 

 

Figuur 3.8  Verdeling van liggend en staand dood hout volume (m3/ha) over de 6 

afbraakklassen in de droge kernvlakte van Sevendonk  

Figure 3.8 Distribution of lying and standing dead wood volume (m3/ha) in the dry core 

area of Sevendonk, subdivided in 6 decay stages  
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3.1.6 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 

necromassa. In de droge kernvlakte van bosreservaat Sevendonk bedraagt de TBB           

221 m3/ha. Daarvan komt  8,3% voor rekening van het dode volume. Dit is een vrij normale 

waarde voor een bosbestand dat op het ogenblik van de opmeting 15 jaar onbeheerd was. 

Uitgaande van een verondersteld startvolume aan dood hout van ca 3 m³/ha (een 

gebruikelijk cijfer in die tijd) betekent dat de netto opbouw van een dood houtvoorraad 

gemiddeld ongeveer 1 m3/ha.jaar bedraagt. Dit is een volkomen normaal cijfer : voor 

eikenbossen ligt dit cijfer immers gemiddeld tussen 1 en 1,5 m³/ha (Vandekerkhove et al. 

2009). Voor een eikenbestand met een relatief lage levende voorraad en leeftijd is dit cijfer 

dus te verwachten.  

In figuur 3.9 wordt de volumeverdeling van levend en dood hout per diameterklasse 

weergegeven. Hieruit blijkt dat de dode fractie in alle diameterklassen vrij evenredig 

vertegenwoordigd is, en alleen bij de zwaarste diameterklassen ontbreekt. 

 

Figuur 3.9  Verdeling van de totale bovengrondse biomassa, opgesplitst in levend en 

dood hout volume (m3/ha) over de verschillende diameterklassen (DBH-cm) in de droge 

kernvlakte van Sevendonk  

Figure 3.9 Distribution of living and dead wood volume (m3/ha) in the dry core area of 

Sevendonk, over the different DBH-classes  

 

3.1.7 Verjonging van bomen en struiken 

In de kernvlakte wordt de verjonging van bomen en struiken met een DBH kleiner dan 5 cm, 

geteld in de 50 proefvlakken van 10 m x 10 m. Hiertoe worden zaailingen en verjonging 

verder onderverdeeld in vier hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per 

soort weergegeven in tabellen 3.3 en 3.4. Tabel 3.3 geeft de frequentie weer van de boom- 

en struiksoorten in de proefvlakken (aantal proefvlakken op 50 waar de soort is gevonden) : 

dit is een maat voor de ruimtelijke spreiding van de verjonging. In tabel 3.4 worden de 

aantallen zaailingen, omgerekend per ha, weergegeven voor de gehele kernvlakte.  
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Tabel 3.3 Ruimtelijke spreiding van de verjonging : totaal aantal hokken van 10x10 m 

(op een totaal van 50) per soort en per hoogteklasse (cm). 

Table 3.3 Number of plots (out of a total of 50) with seedlings and saplings (DBH < 5 

cm)  in different height classes (cm) of different species in the dry core area  

Soort Species 0 - 30 30 - 50 50 - 200  > 200 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 34 36 38 32 

Zomereik Quercus robur 48 42 15 1 

Zachte berk Betula pubescens 10 13 20 17 

Sporkehout Frangula alnus 12 11 22 13 

Zwarte els Alnus glutinosa 8 2 9 13 

Am. vogelkers Prunus serotina 3 6 13 1 

Geoorde wilg Salix aurita 
 

1 1 3 

Hulst Ilex aquifolium 1 1 3 
 

Ruwe berk Betula pendula 1 1 1 
 

Wilg breedbl. species Salix sp 
   

3 

Witte abeel Populus alba 
 

1 2 
 

 

Tabel 3.4 Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in 

de droge kernvlakte, in verschillende hoogteklasses. 

Table 3.4 Number of seedlings and saplings (per ha) in the dry core area in different 

height classes 

Soort Species 0-30 30-50 50-200 >200 Totaal 

Zomereik Quercus robur >21 500 1 098 42 2 >22 600 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 492 464 494 222 1 672 

Sporkehout Frangula alnus 290 30 86 42 448 

Zachte berk Betula pubescens 48 46 102 64 260 

Zwarte els Alnus glutinosa 50 4 24 48 126 

Am. vogelkers Prunus serotina 6 20 60 2 88 

Ruwe berk Betula pendula 6 16 4 
 

26 

Abeel/Ratelpopulier Populus sp.  2 24 
 

26 

Geoorde wilg Salix aurita  2 6 12 20 

Wilg breedbl. species Salix sp.  
  

20 20 

Hulst Ilex aquifolium 2 2 12 
 

16 

Totaal  >22 400 1 684 854 412 >25 000 

 

Tabel 3.4 toont aan dat globaal meer dan 25.000 zaailingen en jonge bomen per ha 

voorkomen, dit is een zeer hoog aantal, en nog een onderschatting van de realiteit : indien 

meer dan 100 individuën per plotje van 10x10 voorkomen wordt gestopt met tellen en wordt 

dit aantal verwerkt in de verrekening als ‘101’ als er meer dan 100 zijn en als ‘1001’ als hun 

aantal op meer dan 1000 per plotje van 10x10m wordt geschat. Het aandeel van ruim 88% 

in de klasse 0-30 cm, is dus nog een onderschatting. Het betreft hier vooral kiemlingen van 

Zomereik die in zowat alle proefvlakjes aanwezig zijn (zoals blijkt uit tabel 3.3), en in een 

aantal daarvan in zeer hoge dichtheden (>10 per m²).  

Toch is ook de gevestigde verjonging (>30cm) vrij talrijk, met globaal bijna 3000 jonge 

boompjes per ha. Daarvan zijn ruim 400 individuen per ha in in de klasse >200 cm. Dit wijst 



 

62 Bosreservaat Sevendonk  

Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 

steekproefcirkels en twee kernvlaktes in het onbeheerde reservaatsdeel 

www.inbo.be

 

erop dat er bij sterfte van de dominante bomen, snelle ingroei vanuit de onderetage mogelijk 

is. Bij de boomvormende soorten is het vooral Lijsterbes die doorgroeit, en ook Zachte berk 

komt frequent voor. Opvallend is dat er ook eiken doorgroeien, enkele tientallen in de klasse 

>50 cm. Uit het hoofdstuk over de levende bomen leerden we al dat er vrij frequent eiken 

voorkomen in de klasse 5-10 cm DBH, wat er samen met deze gegevens over de verjonging 

op wijst dat er hier regelmatig doorgroeiende verjonging van eik optreedt, in dit vrij lichtrijke 

bosbestand. Met de toenemende verjonging van Lijsterbes en Zachte berk op de vochtige 

plaatsen valt echter te verwachten dat het kronendak zich meer zal gaan sluiten waardoor de 

verjonging van eik mogelijks zal stilvallen wegens lichtgebrek. 

Amerikaanse vogelkers werd de vorige decennia intensief bestreden in dit bosgebied, maar is 

nog niet volledig uit het bosbeeld verdwenen. Het aantal zaailingen blijft echter beperkt, en 

dat is ook het geval met de doorgroeiende verjonging. Wellicht zal het aandeel van deze 

soort terug licht toenemen bij nulbeheer, maar het valt te verwachten dat de soort zich hier 

niet langer invasief en dominant zal gedragen. Studies in Liedekerkebos toonden immers aan 

dat in goed gestructureerde bossen, waar de ‘niche’ voor vogelkers is ingenomen door 

andere soorten (in dit geval vooral Lijsterbes en Sporkehout), de soort niet langer explosief 

toeneemt maar spontaan een ‘normale’ bijmenging vormt (Van Hellemont et al., 2008; 

2009). 

Globaal werden zaailingen van 11 soorten waargenomen, wat vrij veel is voor een 

voedselarm zuur en droog bostype. Een aantal soorten zijn beperkt aanwezig zoals 

Amerikaanse vogelkers, inheemse populieren (abeel, esp), Zwarte els, Hulst en breedbladige 

wilgen (vermoedelijk Boswilg). 

3.1.8 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 50 proefvlakken van 10 m x 10 m, 

worden weergegeven in tabel 3.5. De tabel geeft de frequentie en de karakteristieke 

bedekking weer van de waargenomen soorten, in dalende volgorde van frequentie. De 

karakteristieke bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort, in de proefvlakken 

waarin die soort werd waargenomen. Lege proefvlakken worden dus niet in rekening 

gebracht bij deze berekening. 

In totaal werden op een oppervlakte van 0,5 ha, slechts 16 soorten vaatplanten 

waargenomen, struik- en boomsoorten niet meegerekend. Dit is een laag aantal, maar niet 

abnormaal op dergelijke arme bodems. Er werd slechts één soort waargenomen die volgens 

Cornelis et al. (2009) als oud-bosplant kan worden beschouwd, net name Wilde 

kamperfoelie. 

Zeer dominant in de vegetatie is Pijpenstrootje, dat in alle hokken voorkomt met een 

gemiddelde bedekking van 80%. In de klassieke fytosociologie is dit de typische vegetatie 

van de vochtige variant van het Zomereiken-berkenbos :  het Querco-betuletum 

molinietosum (Noirfalise, 1984) of Betulo-Quercetum roboris molinietosum (Van der Werf, 

1991). Volgens Cornelis et al. (2009) behoort deze vegetatie tot het Dennen-Eikenbos met 

Bochtige smele en Pijpenstrootje (I2) en de natte zone het Berken-Elzenbos met Geoorde 

wilg en veenmos (J3). 

Ook overal in het proefvlak vinden we riet terug, maar dit in zeer lage bedekkingen. De 

kiemplanten van Zomereik zijn dermate abundant dat ze ook een belangrijk deel uitmaken 

van de kruidlaag. Verder zijn ook veenmossen opvallend veel aanwezig : in bijna de helft van 

de hokjes worden veenmossen aangetroffen, met een gemiddelde bedekking van bijna 10%, 

wat betekent dat deze vegetaties vrij groot zijn. 

Heel bijzonder is de vegetatie ter hoogte van een vochtige zone in de kernvlakte, waar we 

sterzegge, zwarte zegge en zompzegge terugvinden. Deze vegetatie werd reeds uitgebreid 

besproken door De Keersmaeker (2011). Deze soorten worden meestal geassocieerd met 

open vegetaties (kleine zeggevegetaties), en niet met plaatsen die volgens de historische 
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kaarten altijd bos zijn geweest, en nu een boomlaag dragen van bijna 100 jaar oud. Blijkbaar 

kunnen deze soorten beter weerstaan aan overscherming dan algemeen wordt aangenomen. 

Tabel 3.5  Aantal plots (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in 

de kernvlakte van Sevendonk, in dalende volgorde van frequentie, *: Oud-bosplanten 

volgens Cornelis et al. (2009)  

Table 3.5 Number of plots (#) and characteristic cover (%) of herbaceous plant species 

in the core area of the forest reserve of Sevendonk, * indicates ancient woodland species 

according to Cornelis et al (2009). 

Soort Species 
# Plots 

(MAX=50) 
Karakteristieke 
bedekking (%) 

Pijpenstrootje Molinia caerulea 50 80,85 

Riet Fragmites australis 50 1,71 

Zomereik Quercus robur 47 8,98 

Lijsterbes (Wilde) Sorbus aucuparia 39 0,58 

Wilde kamperfoelie* Lonicera periclymenum 33 1,56 

Braam (Gewone) Rubus fruticosus (s.l.) 29 1,09 

Sporkehout Frangula alnus 29 0,50 

Zachte berk Betula pubescens 26 0,56 

Veenmos spec Sphagnum sp. 22 9,09 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 19 0,50 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 17 0,59 

Zwarte zegge Carex nigra 15 1,07 

Zwarte els Alnus glutinosa 13 0,50 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 11 0,91 

Pitrus Juncus effusus 7 0,50 

Zompzegge Carex curta 6 0,50 

Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 5 0,50 

Framboos Rubus idaeus 4 0,50 

Hulst Ilex aquifolium 4 0,50 

Stekelvaren species Dryopteris sp. 3 0,50 

Moeraszegge Carex acutiformis 2 1,25 

Sterzegge Carex echinata 2 0,50 

Witte abeel Populus alba 2 0,50 

Zegge spec Carex sp. 2 0,50 

Drienerfmuur Stellaria trinerva 1 0,50 

Geoorde wilg Salix aurita 1 0,50 

Hennegras 
Calamagrostis 
canescens 

1 0,50 
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Tabel 3.6  Gemiddelde soortenrijkdom en bedekking (ook minimum en maximum) van 

de verschillende vegetatielagen, gebaseerd op de londo-schattingen van de gehele 

vegetatielaag per plotje van 10x10 

Table 3.6 average, minimum and maximum species richness and cover of the different 

vegetation layers based on londo-scaling of the individual subplots of 10x10m. 

  MIN MAX 

Gemiddeld aantal soorten per subplot 8,8 5 13 

Gemiddelde bedekking kruidlaag(%) 85 20 97,5 

Gemiddelde bedekking struiklaag(%) 13,2 2 30 

Gemiddelde bedekking boomlaag(%) 76,9 20 97,5 

Gemiddelde bedekking moslaag(%) 4.5 0 12,5 

Gemiddelde totale bedekking van de vegetatie 99,2 33 137,5 
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3.2 Natte kernvlakte (mesotroof elzenbroekbos) 

3.2.1 Beschrijving 

De natte kernvlakte bestaat uit een boomlaag die sterk wordt gedomineerd door oud, 

doorgeschoten hakhout van Zwarte els, met beperkte bijmenging van Gewone es, Zachte 

berk en Zomereik. In het proefvlak komt ook één vrij zware smalbladige wilg voor 

(vermoedelijk Schietwilg – Salix alba). 

De oostelijke helft van het proefvlak is reeds sinds de Ferrariskaart ononderbroken als bos 

weergegeven. Op de Ferrariskaart zelf is het volledige perceel ingekleurd als een ijl 

hakhoutbos (of heide met boomopslag). De westelijke helft van het perceel werd wellicht 

begin 19de eeuw uitgeveend, zoals te zien op het gereduceerd kadaster en ook op latere 

stafkaarten als open moeras aangegeven. De oostelijke helft van het perceel wordt steeds 

als droog bos aangegeven, met bijmenging van naaldbomen. Het is pas vanaf de stafkaart 

van 1930 dat het gehele proefvlak en zijn ruime omgeving als loofbos wordt weergegeven, 

waarbij de grens tussen dit bostype en gemengde bossen (met naaldhout) samenvalt met de 

huidige opdeling. In de huidige boomlaag is die uiteenlopende voorgeschiedenis niet meer 

terug te vinden. 

De kruidlaag is zeer gevarieerd met vooral Stijve zegge, elzenzegge en riet als 

aspectbepalende soorten.   

 

  

 

Figuur 3.10  Enkele beelden van de ‘natte’ kernvlakte : een elzenbroekbos met vrij zware 

elzenstoven en een forse kruidlaag gedomineerd door grote zegges en riet. Rechts de zeer 

zware wilgenstoof in de noordelijke hoek van de kernvlakte. 

Figure 3.10 Global view of the wet core area consisting of black alder swamp forest, and 

a vegetation dominated by high sedges and reeds. Right : heavy willow-stool in de north 

corner of the core area 

 

3.2.2 Stamvoetenkaarten 

De stamvoetenkaarten van de kernvlakte geven de posities weer van de levende en dode 

struiken en bomen met een DBH van tenminste 5 cm (figuur 3.12). Het 10 m x 10 m grid is 

er ook op gevisualiseerd. De kleur op de kaart geeft de boomsoorten weer, de 
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symboolgrootte varieert in functie van de diameter van de bomen en struiken. Dode bomen 

hebben een overdruk met ‘+’. Het liggende dode hout heeft een kleur die varieert volgens 

het afbraakstadium. Verschillende cirkeltjes boven elkaar wijzen op spillen op dezelfde 

hakhoutstoof. 

In volgende hoofdstukken worden de dendrometrische kenmerken gekwantificeerd. 

 

 

 

Legende 

Boomsoort 

 

Grootte (DBH in mm) 

 

Liggend dood hout 

 

 

egende

Boomsoort

Grootte (DBH in mm)

Liggend dood hout

 

Figuur 3.11  Stamvoetenkaart van de natte kernvlakte in Sevendonk, met een kleurcode 

voor elke soort, en de grootte van de symbolen naargelang de diameter. Staand dood hout is 

met een +overdruk aangegeven. Een kleurcode geeft het afbraakstadium van liggend dood 

hout weer.  

Figure 3.11 Map of the tree positions in the core area, with a specific colour for each tree 

species, and size dependent on the tree DBH. Decay stages of lying dead wood are 

represented by specific colors; + means standing dead tree.  
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De stamvoetenkaart van de natte kernvlakte van Sevendonk laat alvast toe volgende 

conclusies te trekken:  

- De dominante boomlaag bestaat vooral uit zwarte elzen(spillen) met diameter tussen 

ca 20 en 65 cm. Aan de westzijde zijn de meeste zware bomen en spillen terug te 

vinden en is de densiteit ook iets hoger. Ander boomsoorten in de menging zijn 

vooral Zachte berken (ook soms vrij dik en meerstammig) en vrij jonge 

wilgenopslag. Verder komen aan de noordzijde nogal wat essen voor, met ook wat 

zwaardere exemplaren, en enkele vrij zware eiken. 

- Er is reeds vrij veel dood hout aanwezig, zowel staand als liggend; het liggende dood 

hout vooral in de noordelijke punt van het proefvlak 

 

3.2.3 Levende bomen en struiken 

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen en struiken in de natte kernvlakte van 

bosreservaat Sevendonk worden weergegeven in tabel 3.1, de aandelen van de belangrijkste 

soorten in de twee bestanden worden weergegeven in figuur 3.12. Het globale stamtal, 

grondvlak en volume van de levende bomen bedragen respectievelijk 684 per ha, 41,96 

m2/ha en 346,9 m3/ha. De globale diameterverdeling wordt weergegeven in figuur 3.13. 

Opvallend is de sterke dominantie van Zwarte els, naar stamtal, en vooral naar grondvlak en 

volume : de soort maakt ruim 60% van het stamtal uit, en meer dan 85% van het volume. 

Soorten als Zachte berk, es en breedbladige wilgen maken nog een belangrijk deel van het 

stamtal uit (resp. 16 en twee keer 7,5%), maar naar grondvlak en volume is dat aandeel veel 

kleiner (resp.5-6%, minder dan 2% en minder dan 1%) : deze soorten zijn vooral of uitsluitend in 

de kleinere diameterklassen terug te vinden. Dat geldt ook voor Lijsterbes, en in mindere mate 

voor Zomereik. In het proefvlak komt ook één zware smalbladige wilg voor met drie spillen van 

telkens tegen de 50 cm DBH, die in zijn eentje instaat voor ruim 3% van het levend volume. 

Het stamtal in deze kernvlakte is vrij normaal voor een mesotroof elzenbroek, maar heel 

opmerkelijk zijn het hoge grondvlak en levend volume : grondvlakken van meer dan 40 m²/ha 

zijn sowieso al vrij uitzonderlijk (ongeveer het dubbele van het grondvlak in het gemiddelde 

Vlaamse bos), en zeker voor een broekbos, dat zelden bomen met zware dimensies bevat. Ook 

het levend volume is dubbel zo hoog als wat je in een gemiddeld broekbos zou verwachten, maar 

wel vergelijkbaar met andere goed ontwikkelde broekbossen zoals bosreservaat Coolhembos (zie 

verder). 

Het is duidelijk dat dit geen ‘klassiek’ hakhoutbestand is, maar een hakhoutbos dat al enkele 

decennia niet meer is afgezet, en daardoor een zeer hoge levende voorraad kon opbouwen. Dat is 

ook af te leiden uit de dikte van de stammen en spillen van de elzen (zie fig 3.14) : een 

belangrijk aandeel van de spillen zijn tussen de 20 en 35 cm dik. Uit het beheerplan blijkt dat de 

laatste exploitatie van hakhout (Zwarte els en berk) in het gebied dateert uit 1986, 20 jaar dus 

voor de veldmetingen. Toen werden er ruim 800 spillen gekapt, voor een volume van zowat 130 

m³. In hoeverre er toen ook in het bestand van de kernvlakte is gekapt is hier niet uit af te 

leiden, maar de huidige bestandsvoorraad en de dimensie van de spillen laat vermoeden van niet. 

Een boring van een aantal spillen zou kunnen uitsluitsel geven over de precieze datum van de 

laatste kapping. 

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat naarmate deze spillen nog dikker worden, de stoven 

op den duur onder het gewicht van de spillen zullen openscheuren en ineen storten. In hoeverre 

dit ook werkelijk zal gebeuren en wanneer dit fenomeen zal optreden zal uit de heropnames in de 

toekomst moeten blijken. 
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      N (684 per ha)     G (41.96 m2 per ha) V (346,9 m3 per ha) 

        

Figuur 3.12 Verdeling van stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende 

bomen over de boomsoorten in de natte kernvlakte van Sevendonk 

Figure 3.12 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the wet 

core area, subdivided for the most important woody species (green=alnus glutinosa, 

red=Quercus robur, white=Betula pubescens, brown = Salix type ‘alba’Yellow=Sorbus 

aucuparia, orange=Fraxinus excelsior; pink=Salix type ‘caprea’;) . 

 

Tabel 3.7  Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) per ha van de levende bomen in 

de natte kernvlakte van Sevendonk,  

Table 3.7 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) per ha of living trees in the 

wet core area of forest reserve Sevendonk. 

Soort Species 
Stamtal 

(N/ha) 

Grondvlak (G) 

(m²/ha) 

Volume (V) 

(m³/ha) 

Zwarte els Betula sp. 422 36,14 299,85 

Zomereik Quercus robur 32 0,95 8,92 

Zachte berk Betula pubescens 112 2,65 18,08 

Wilg smalbladige sp. Salix sp. (‘alba’) 2 1,01 10,79 

Wilg breedbladige sp. Salix sp. (‘caprea’) 52 0,38 1,57 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 10 0,08 1,73 

Hazelaar Corylus avellana 2 0,00 0,00 

Es (gewone) Fraxinus excelsior 52 0,74 5,94 

totaal total 684 41,96 346,89 
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Figuur 3.13  Diameterverdeling (aantal per ha) van levende bomen in de natte kernvlakte 

van Sevendonk. 

Figuur 3.13 Overall DBH distribution of living trees in the wet core area of forest reserve 

Sevendonk (colours : see fig. 3.13) 

 

 

De diameterverdeling voor de spillen van Zwarte els geeft het typische beeld voor een 

gelijkjarige opbouw, die in dit geval is ontstaan uit gelijktijdige opslag van hakhoutstoven na 

een laatste kap van het bestand. 

 

Figuur 3.14  Diameterverdeling (aantal per ha) voor de spillen van Zwarte els in de natte 

kernvlakte. 

Figuur 3.14 DBH distribution (N/ha) of Black alder shoots in the wet core area of 

Sevendonk 
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3.2.4 Meerstammigheid 

In tegenstelling tot de droge kernvlakte zijn de meeste bomen in de natte kernvlakte 

meerstammig : de elzen en berken kenden vroeger een hakhoutbeheer. De essen, 

breedbladige wilgen en eiken hebben zich hiertussen spontaan gevestigd, vooral na de 

laatste kapping (of in het geval van de oudere eiken : bij de kapping gespaard). Deze 

soorten zijn dan ook niet of in mindere mate meerstammig. 

 

 

Figuur 3.15 Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de natte 

kernvlakte van Sevendonk met tussen haakjes het aantal telgen per ha. 

Figure 3.15 Average number of shoots per individual for tree species in the wet core area 

of forest reserve Sevendonk, with the number of shoots per ha between brackets. 

3.2.5 Dood hout 

De volumes dood hout, verdeeld over de staande en liggende fracties, worden per boomsoort 

en diameterklasse weergegeven in tabel 3.8. Het totale dood-houtvolume in de natte 

kernvlakte van Sevendonk bedraagt globaal bijna 20 m³/ha, met liggende en staande fractie 

ongeveer even groot. Zwarte els maakt ongeveer drie kwart van dit volume uit. In de 

liggende fractie neemt smalbladige wilg een belangrijk aandeel in, afkomstig van enkele 

zware spillen of bomen. Voor de andere boomsoorten ligt hun aandeel in de dode fractie in 

de lijn van hun aandeel in het levend volume. 

Figuur 3.17 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 

6 afbraakklassen. De klassen 2 en 3 maken het grootste aandeel uit zowel in de staande als 

liggende fractie, klasse 2 vooral staand, klasse 3 vooral liggend. Sterk verteerd dood hout is 

nog maar zeer beperkt aanwezig, hetgeen samen gaat met de relatief recente oorsprong van 

het dood hout. 
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Tabel 3.8  Liggend, staand en totaal volume (m3 per ha) van dode bomen in de droge 

kernvlakte van bosreservaat Sevendonk naar boomsoort en diameterklasse ingedeeld. 

Tabel 3.8 Lying and standing dead wood volume (m3 per ha) subdivided by tree 

species and DBH-class. 

Soort 
5-10 
cm 

10-15 
cm 

15-20 
cm 

20-25 
cm 

25-30 
cm 

30-35 
cm 

35-40 
cm 

40-45 
cm 

All 

Staand 

Grauwe abeel 
 

0,03 
      

0,03 

Lijsterbes 0,48 0,40       0,88 

Wilg smalbl.sp. 
       

0,86 0,86 

Zachte berk 0,00 0,04       0,05 

Zomereik 0,08 
       

0,08 

Zwarte els 0,17 1,70 2,86 2,74 0,82 
   

8,29 

Totaal 0,73 2,17 2,86 2,74 0,82   0,86 10,18 

Liggend 

Es (gewone) - 0,11       0,11 

Wilg breedbl. sp. - 0,04  0,22     0,26 

Wilg smalbl.sp. - 0,18   0,75 1,39   2,32 

Zachte berk - 0,45 0,61      1,06 

Zomereik - 0,09 0,15 0,74     0,99 

Zwarte els - 1,09 2,64 0,95     4,67 

Totaal - 1,96 3,40 1,91 0,75 1,39  
 

9,42 

 

Totaal S+L 0,73 4,13 6,26 4,65 1,57 1,39 0,00 0,86 19,60 

 

 

Figuur 3.16  Verdeling van liggend en staand dood hout volume (m3/ha) over de 6 

afbraakklassen in de natte kernvlakte van Sevendonk  

Figure 3.16 Distribution of lying and standing dead wood volume (m3/ha) in the wet core 

area of Sevendonk, subdivided in 6 decay stages  
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3.2.6 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 

necromassa. In de droge kernvlakte van bosreservaat Sevendonk bedraagt de TBB      

366,50 m3/ha. Daarvan komt  5,3% voor rekening van het dode volume. Dit is een vrij lage 

waarde voor een bosbestand dat op het ogenblik van de opmeting al zeker 15 jaar, en 

wellicht al langer onbeheerd was. Uitgaande van een verondersteld startvolume aan dood 

hout van ca 3 m³/ha (een gebruikelijk cijfer in die tijd) betekent dat de netto opbouw van de 

dood houtvoorraad gemiddeld hoogstens 1 m3/ha.jaar bedraagt. Dit is een vrij laag cijfer 

voor vrij snel groeiende bostypes zoals elzenbossen, en rekening houdende met de hoge 

levende voorraad. Anderzijds kennen de houtsoorten die hier aanwezig zijn een snelle 

afbraak (althans voor Zwarte els indien blootgesteld aan de lucht). Wellicht is de jaarlijkse 

‘input’ aan dood hout dus heel wat hoger geweest, maar is een belangrijk deel van dat hout 

al grotendeels verteerd. Ook zal de input aan dood hout in de eerste decennia na de laatste 

hakhoutkap zeer laag zijn geweest : er is nog maar weinig onderlinge concurrentie tussen de 

spillen en er is ook geen levende voorraad die dood hout kan aanleveren. Het valt te 

verwachten dat de input aan dood hout de komende decennia nog vrij sterk zal toenemen, 

wat zich kan vertalen in een hogere voorraad aan dood hout. In dergelijke natte bostypes 

met snelgroeiende boomsoorten is het te verwachten dood hout volume in referentiebossen 

in dynamische evenwichtstoestand (dynamic steady-state) ca. 10% van de levende 

voorraad. Dit is een pak minder dan in bossen gedomineerd door traag verterende soorten 

als eik en in mindere mate ook beuk, waar de doodhoutfractie tussen 15 en 30% van de 

voorraad kan uitmaken. 

In figuur 3.18 wordt de volumeverdeling van levend en dood hout per diameterklasse 

weergegeven. Hieruit blijkt dat de dode fractie vooral in de lagere diameterklassen 

voorkomt, en dat sterfte dus wellicht vooral samengaat met onderlinge concurrentie waarbij 

jonge bomen en trager groeiende spillen worden weggeconcurreerd. 

 

Figuur 3.17  Verdeling van de totale bovengrondse biomassa, opgesplitst in levend en 

dood hout volume (m3/ha) over de verschillende diameterklassen (DBH-cm) in de natte 

kernvlakte van Sevendonk  

Figure 3.17 Distribution of living and dead wood volume (m3/ha) over the different DBH-

classes in the wet core area of Sevendonk 
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3.2.7 Verjonging van bomen en struiken 

In de kernvlakte wordt de verjonging van bomen en struiken met een DBH kleiner dan 5 cm, 

geteld in de 50 proefvlakken van 10 m x 10 m. Hiertoe worden zaailingen en verjonging 

verder onderverdeeld in vier hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per 

soort weergegeven in tabellen 3.9 en 3.10. Tabel 3.9 geeft de frequentie weer van de boom- 

en struiksoorten in de proefvlakken (aantal proefvlakken op 50 waar de soort is gevonden) : 

dit is een maat voor de ruimtelijke spreiding van de verjonging. In tabel 3.10 worden de 

aantallen zaailingen, omgerekend per ha weergegeven voor de gehele kernvlakte.  

 

Tabel 3.9 Ruimtelijke spreiding van de verjonging : totaal aantal hokken van 10x10 m 

(op een totaal van 50) per soort en per hoogteklasse. 

Table 3.9 Number of plots (out of a total of 50) with seedlings and saplings in different 

height classes of different species in the dry core area  

Soort Species 0 - 30 30 - 50 50 - 200 > 200 

Es (gewone) Fraxinus excelsior 14 14 28 34 

Gelderse roos Viburnum opulus 14 9 15 1 

Geoorde wilg Salix aurita 
   

3 

Hazelaar Corylus avellana 1 1 4 4 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 6 8 12 18 

Sporkehout Frangula alnus  1 2  

Vogelkers Prunus padus 4 5 4 4 

Wilg breedbl. sp. Salix sp. (‘caprea’) 
  

1 9 

Wilg smalbl. Sp. Salix sp. (‘alba’) 
   

1 

Zachte berk Betula pubescens 
  

1 2 

Zomereik Quercus robur 3 5 4 
 

Zwarte els Alnus glutinosa 47 2 4 9 

 

Tabel 3.10 toont aan dat globaal zowat 13.000 zaailingen en jonge bomen per ha 

voorkomen, dit is een vrij hoog aantal, en nog een onderschatting van de realiteit : indien 

meer dan 100 individuën per plotje van 10x10 voorkomen wordt gestopt met tellen en wordt 

dit aantal verwerkt in de verrekening als ‘101’. Deze situatie komt enkel voor in de klasse   

0-30 cm. Het huidige aandeel van 80% is dus nog een onderschatting. Het betreft vooral 

kiemlingen van Zwarte els die in zowat alle proefvlakjes aanwezig zijn (zoals blijkt uit tabel 

3.9). In de gevestigde verjonging (>30cm) komt deze soort echter zeer beperkt voor. 

Nieuwe bomen van Zwarte els kunnen zich in het gesloten bos blijkbaar niet vestigen. 

Soorten die daar wel in slagen zijn vooral Es en Lijsterbes, en ook nog redelijk wat 

Zomereiken. De overige soorten in de klassen >30cm zijn voornamelijk struiksoorten zoals 

Gelderse roos en Vogelkers. Deze laatste soort komt in vrij grote aantallen voor in alle 

hoogteklassen, maar is beperkt tot enkele proefvlakjes : het is dus een soort die heel 

plaatselijk abundant aanwezig is in de lage struiklaag. 
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Tabel 3.10 Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in 

de droge kernvlakte, in verschillende hoogteklasses. 

Table 3.10 Number of seedlings and saplings (per ha) in the dry core area in different 

height classes 

Soort Species 0-30 30-50 50-200 >200 Totaal 

Es (gewone) Fraxinus excelsior 350 404 288 584 1 626 

Gelderse roos Viburnum opulus 404 324 94 2 824 

Geoorde wilg Salix aurita  
  

14 14 

Hazelaar Corylus avellana 2 2 10 8 22 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 120 146 70 94 430 

Sporkehout Frangula alnus  2 4 
 

6 

Vogelkers Prunus padus 324 334 130 42 830 

Wilg breedbl. sp. Salix sp. (‘caprea’)  
 

2 52 54 

Wilg smalbl. Sp. Salix sp. (‘alba’)  
  

8 8 

Zachte berk Betula pubescens  
 

2 6 8 

Zomereik 
 

Quercus robur 10 18 14 
 

42 

Zwarte els 
 

Alnus glutinosa >9 000 4 8 38 >9 050 

Totaal  >10 200 1 234 622 848 12 920 

 

Uit het hoofdstuk over de levende bomen leerden we al dat er vrij frequent Lijsterbes, Es en 

wat eik voorkomen in de klasse 5-10 cm DBH, wat er samen met deze gegevens over de 

verjonging op wijst dat er hier regelmatig doorgroeiende verjonging van deze soorten 

optreedt, Es vooral op de iets vochtiger standplaatsen, eik vooral in de noordelijke helft van 

de kernvlakte die iets droger is. Lijsterbes vinden we overal wat terug. 

Met de toenemende veroudering van de elzenstoven valt te verwachten dat de bovenetage 

zich op termijn meer zal openen op het ogenblik dat stoven uitscheuren of afsterven. Op dat 

moment kan de gevestigde verjonging van vooral es zich wellicht doorzetten en een 

belangrijker aandeel in het bosbestand gaan innemen. Op dat moment is het echter ook 

mogelijk dat er weer voldoende licht is om de kiemlingen van Zwarte els te laten 

doorgroeien, en tot effectieve generatieve verjonging van deze soort te komen. Ook 

eventuele wijzigingen in de hydrologie kunnen de soortensamenstelling in de verjonging 

uiteraard beïnvloeden. 

3.2.8 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 50 proefvlakken van 10 m x 10 m, 

worden weergegeven in tabel 3.11. De tabel geeft de frequentie en de karakteristieke 

bedekking weer van de waargenomen soorten, in dalende volgorde van frequentie. De 

karakteristieke bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort, in de proefvlakken 

waarin die soort werd waargenomen. Lege proefvlakken worden dus niet in rekening 

gebracht bij deze berekening. 

In totaal werden op een oppervlakte van 0,5 ha, meer dan 50 soorten vaatplanten 

waargenomen, struik- en boomsoorten niet meegerekend. Dit is een bijzonder hoog aantal 

voor het betreffende bostype (mesotroof elzenbroek). Ook de aanwezige soorten wijzen op 

een zeer goed ontwikkelde en volledige vegetatie van het mesotroof elzenbroek. Toch 

werden er slechts 2 soorten waargenomen die oud-bosplanten zijn volgens Cornelis et al. 

(2009). Dit heeft alles te maken met het feit dat in het mesotroof elzenbroek ook van nature 

nauwelijks oud-bosplanten voorkomen : het zijn vrij dynamische ecosystemen opgebouwd 

uit goed koloniserende soorten. 
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Aspectbepalend in de vegetatie zijn Stijve zegge, Elzenzegge en Riet. Zowat overal verspreid 

in het proefvlak komt ook Kamperfoelie, Bitterzoet, Gele lis en Hennegras voor. Ook Grote 

brandnetel komt overal voor, maar haalt zeer lage bedekkingen, wat er op wijst dat we met 

een niet vermeste of verdroogde standplaats hebben te maken.  

In de klassieke fytosociologie is dit een zeer typische en volledige vegetatie van het 

mesotrofe elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum; Bodeux, 1955; Noirfalise, 1984 – ook 

wel Peucedano-Alnetum genoemd door Noirfalise & Sougnez, 1961).  

Naast de kensoort Elzenzegge (Carex elongata) vinden we in het proefvlak ook andere 

typische soorten zoals Melkeppe (Peucedanum palustre), Blauw glidkruid (Scutellaria 

galericulata) en zelfs de zeer zeldzame Moerasvaren (Thelypteris palustris).  

Noirfalise (1984) onderscheidt een rijkere variant iridetosum (door Rogister, 1985, 1988 

Alnetum glutinosae filipenduletosum genoemd) die naast de kensoorten ook getypeerd wordt 

door soorten van de Iris-groep : Gele lis, Wolfspoot , Zwarte bes , Bitterzoet,...en soorten als 

Moeraszegge, Moerasspirea, Gewone engelwortel, Echte Valeriaan, Dotterbloem en 

Watermunt. Behalve Dotterbloem komen al deze soorten algemeen voor in het proefvlak.  

Volgens Cornelis et al (2009) valt dit type onder het bostype C, met elementen van zowel 

C1, C2 als C3. 

Net als in de natte zone van het droge kernvlakte vinden we trouwens ook in dit proefvlak 

Sterzegge terug, een soort die doorgaans nochtans niet met gesloten bos wordt 

geassocieerd. 

Tabel 3.11  Aantal plots (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in 

de kernvlakte van Sevendonk, in dalende volgorde van frequentie, *: Oud-bosplanten 

volgens Cornelis et al. (2009)  

Table 3.11 Number of plots (#) and characteristic cover (%) of herbaceous plant species 

in the core area of the forest reserve of Sevendonk, * indicates ancient woodland species 

according to Cornelis et al (2009). 

Soort Species 
# Plots 

(MAX=50) 
Karakteristieke 
bedekking (%) 

Stijve zegge Carex elata 50 33,57 

Elzenzegge Carex elongata 50 14,76 

Riet Phragmites australis 50 8,18 

Bitterzoet Solanum dulcamara 49 3,31 

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata 47 1,83 

Wilde kamperfoelie* Lonicera periclymenum 46 0,72 

Moeraswalstro Galium palustre 45 1,21 

Zwarte els Alnus glutinosa 44 0,50 

Gele lis Iris pseudacorus 43 1,03 

Grote brandnetel Urtica dioica 43 0,90 

Hennegras Calamagrostis canescens 43 0,84 

Braam (Gewone) Rubus fruticosus (s.l.) 39 2,74 

Wijfjesvaren* Athyrium filix-femina 39 1,51 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 37 0,58 

Melkeppe Peucedanum palustre 36 0,54 

Grote wederik Lysimachia vulgaris 34 0,59 

Es (Gewone) Fraxinus excelsior 33 0,82 

Wolfspoot Lycopus europaeus 29 0,66 

Framboos Rubus idaeus 25 0,62 

Gelderse roos Viburnum opulus 24 0,81 
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Grote kattenstaart Lythrum salicaria 24 0,50 

Pitrus Juncus effusus 16 0,50 

Lijsterbes (Wilde) Sorbus aucuparia 14 0,61 

Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 14 0,50 

Watermunt Mentha aquatica 13 1,38 

Ruw beemdgras Poa trivialis 12 1,08 

Grote egelskop Sparganium erectum 11 9,73 

Hop Humulus lupulus 11 0,77 

Zwarte bes Ribes nigrum 10 3,05 

Echte valeriaan Valeriana officinalis 8 1,50 

Geel nagelkruid Geum urbanum 8 0,69 

Zomereik Quercus robur 8 0,50 

Moerasspirea Filipendula ulmaria 8 0,50 

Pinksterbloem Cardamine pratensis 7 0,50 

Hazelaar Corylus avellana 7 0,50 

Moeraszegge Carex acutiformis 6 36,92 

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata 6 0,50 

Vogelkers Prunus padus 5 2,80 

Waterviolier Hottonia palustris 5 1,70 

Brede waterpest Elodea canadensis 5 1,10 

Aalbes Ribes rubrum 4 3,00 

Watertorkruid Oenanthe aquatica 4 0,50 

Gewoon robertskruid Geranium robertianum 4 0,50 

Basterdwederik sp. Epilobium sp. 4 0,50 

Kale jonker Cirsium palustre 3 0,50 

Moerasvaren Thelypteris palustris 2 2,25 

Sporkehout Frangula alnus 2 0,50 

Lidrus Equisetum palustre 2 0,50 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens 2 0,50 

Kruipend zenegroen Ajuga reptans 2 0,50 

Kleefkruid Galium aparine 2 0,50 

Drienerfmuur Moehringia trinervia 2 0,50 

Bosveldkers Cardamine flexuosa 2 0,50 

Zegge spec Carex sp. 1 0,50 

Wilg breedbl. species Salix sp. (‘caprea’) 1 0,50 

Veerdelig tandzaad Bidens tripartita 1 0,50 

Sterzegge Carex echinata 1 0,50 

Stekelvaren species Dryopteris sp. 1 0,50 

Schaduwgras Poa nemoralis 1 0,50 

Hulst Ilex aquifolium 1 0,50 

Hennepnetel species Galeopsis sp. 1 0,50 

Gele waterkers Rorippa amphibia 1 0,50 
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Tabel 3.12  Gemiddelde soortenrijkdom en bedekking (ook minimum en maximum)van 

de verschillende vegetatielagen, gebaseerd op de londo-schattingen van de gehele 

vegetatielaag per plotje van 10x10 

Table 3.12 average, minimum and maximum species richness and cover of the different 

vegetation layers based on londo-scaling of the individual subplots of 10x10m. 

  MIN MAX 

Gemiddeld aantal soorten per subplot 20,96 15 32 

Gemiddelde bedekking kruidlaag(%) 82,75 40 97,5 

Gemiddelde bedekking struiklaag(%) 13,27 0,5 90 

Gemiddelde bedekking boomlaag(%) 84,8 40 90 

Gemiddelde bedekking moslaag(%) 0,81 0 7,5 

Gemiddelde oppervlakte open water (grachten)(%) 9,5 0 70 

Gemiddelde totale bedekking van de vegetatie 181 130 240 
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4 Resultaten afgeleid van de steekproefcirkels 

In dit hoofdstuk worden de globale resultaten weergegeven van de inventarisatie over de 

gehele gemonitorde zone in Sevendonk, berekend als een gemiddelde van alle 78 

steekproefcirkels. De steekproefcirkels werden verder ingedeeld over de twee duidelijk 

onderscheiden bostypes in het reservaat (eikenberkenbos vs. mesotroof elzenbroek, 45 resp. 

33 plots) en ook gestratificeerd over deze twee types. Deze stratificatie is niet absoluut : in 

de zone afgebakend als ‘eikenberkenbos’ zitten ook enkele nattere zones met elzenbroekbos 

zoals uit de soortensamenstelling (zie fig 4.1) zal blijken. 

4.1 Levende bomen en struiken 
Het totale stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen, berekend op basis van het 

algemene gemiddelde, bedragen respectievelijk 943 bomen per ha, 29.1 m2/ha en 253 

m3/ha.  

Apart voor de droge bostypes (QB) en de natte bostypes (ALN) bedragen deze cijfers 1077 

en 760 bomen per ha, 25,5 en 34,1 m²/ha en een volume van 224 en 292 m³/ha. 

De proefvlakken in het Alnion-bostype hebben dus een beduidend hoger grondvlak en 

volume, in combinatie met een lager stamtal, dan de droge proefvlakken, en trekken aldus 

het gemiddelde voor het gehele bos naar boven. 

Vergelijken we nu deze globale cijfers met het Vlaamse gemiddelde bos : volgens de 

bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest (Waterinckx, 2001) heeft loofbos in Vlaanderen in 

de periode 1997-1999, gemiddeld genomen een stamtal van 664 per ha, een grondvlak van 

22 m2/ha en een werkhoutvolume van 218 m3/ha. In vergelijking met het gemiddelde 

Vlaamse bos heeft Sevendonk dus een hoger stamtal, grondvlak en volume. Nemen we enkel 

de droge proefvlakken in rekening, dan liggen de waarden in de lijn van het Vlaams 

gemiddelde. Het zijn dus de natte proefvlakken die het bosreservaat boven dit gemiddelde 

doen uitstijgen. 

Voor een vergelijking van de houtvoorraad met de andere bosreservaten verwijzen we naar 

hoofdstuk 4.4 (totale bovengrondse biomassa). 

Bekijken we de globale soortensamenstelling, dan blijkt dat Zomereik en Grove den 

gezamenlijk minder dan een vierde van het stamtal innemen, maar wel ongeveer de helft 

van het volume uitmaken. Zij zijn dus duidelijk vooral in de zwaardere dimensies terug te 

vinden. Voor de berken is het beeld net omgekeerd : zij maken ongeveer een derde van het 

stamtal uit, maar minder dan 10% van het volume. Zwarte els neemt een kwart van het 

stamtal in, en ongeveer een derde van het volume. De dimensies van de spillen is dus 

gemiddeld iets groter dan de gemiddelde boom in het reservaat, wat vrij opmerkelijk is, en 

er op wijst dat het hakhout al een hele tijd niet meer systematisch wordt gekapt. 

In het droge bostype maken Zomereik en Grove den elk ongeveer een derde van de 

voorraad uit, Zachte berk en Zwarte els elk ongeveer een tiende. Berken en Lijsterbes zijn 

samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van het stamtal, naar grondvlak en voorraad 

is hun bijdrage veel beperkter. In het natte bostype domineert heel duidelijk de Zwarte els : 

ruim de helft van het stamtal en 2/3 van de voorraad wordt ingenomen door deze soort. Ook 

Zomereik heeft hier nog een belangrijk aandeel, ook naar volume. In de kleinste dimensies 

vormen ook breedbladige wilgen (Salix caprea, cinerea, aurita) een belangrijk aandeel : dit 

aandeel is vooral afkomstig van proefvlakken met jonge boomopslag op voormalige open 

terreinen die recent en geleidelijk aan het verbossen zijn. 
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Totaal (78 cirkels) 

N (943,4 /ha) G (29,1 m²/ha) V (252,8 m³/ha) 

   

Droog bostype (QB) (45 cirkels) 

N (1077,8/ha) G (25,5 m²/ha) V (224,0 m³/ha) 

   

Nat bostype (ALN) (33 cirkels) 

N (760,0/ha) G (34,1 m²/ha) V (292,0 m³/ha) 

   

 

Figuur 4.1  verdeling van stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende 

bomen over de boomsoorten in de 78 cirkelplots van Sevendonk (boven), en apart voor de 

plots in het droge bostype (midden) en het natte bostype (onder) 

Figure 4.1 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in 46 circular 

plots in Sevendonk, subdivided for the most important woody species. 
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De cijfergegevens waarop de diagrammen uit figuur 4.1 zijn gebaseerd zijn weergegeven in 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de 

steekproefcirkels van bosreservaat Sevendonk, berekend als globaal gemiddelde (T) van de 

78 cirkelplots, en apart voor het droge bostype (QB-45 plots) en het natte bostype (ALN – 

33 plots).   

Table 4.1 Stem number (N), basal area (G) and volume (V) per ha of living trees in 

forest reserve Sevendonk as a whole (T) and separately for the dry (QB) and wet (ALN) 

forest type based on the circular sample plots. 

 

 Stamtal (N)(#/ha) Grondvlak (G) (m²/ha) Volume (V) (m³/ha) 

Soort T QB ALN T QB ALN T QB ALN 

Zwarte els 258,5 142,3 416,8 12,0 2,8 24,5 94,5 19,4 196,8 

Zomereik 97,4 117,7 69,7 5,6 6,1 4,9 66,1 72,8 57,1 

Grove den 69,3 119,9 0,3 5,5 9,5 0,1 47,2 81,6 0,4 

Zachte berk 272,7 427,3 61,9 2,9 4,3 0,9 16,1 24,0 5,3 

Ruwe berk 20,7 33,2 3,6 0,4 0,7 0,1 3,1 5,1 0,4 

Berk sp. 5,0 8,7 
 

0,1 0,1 
 

0,3 0,6 0,0 

Lijsterbes 70,5 94,3 38,1 0,3 0,4 0,2 9,1 11,8 5,5 

Wilg breedbl. Sp. 68,0 23,6 128,6 0,9 0,3 1,8 3,9 1,1 7,7 

Wilg smalbl. Sp. 1,3 0,9 1,8 0,3 0,0 0,8 3,8 0,1 9,0 

Grauwe abeel 9,4 16,2 0,3 0,4 0,6 0,1 2,9 4,4 0,8 

Populier sp. 0,9 
 

2,1 0,3 
 

0,6 3,2 0,0 7,5 

Gewone es 22,4 18,8 27,4 0,3 0,3 0,2 1,9 2,5 1,1 

Sporkehout 36,8 60,3 4,8 0,2 0,3 0,0 0,4 0,5 0,1 

Overige 10,6 14,8 4,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Totaal 943,4 1077,8 760,0 29,1 25,5 34,1 252,8 224,0 292,0 
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Figuren  4.2 en 4.3 geven de ruimtelijke variatie weer voor het stamtal en het levend volume 

voor de 78 proefvlakken in Sevendonk. Hieruit blijkt de zeer grote variatie over het gebied, 

die grotendeels kan gerelateerd worden met de voorgeschiedenis van de verschillende 

bosbestanden. De elzenbossen en de oostelijke droge bosbestanden hebben meestal een vrij 

hoge houtvoorraad. Ze zijn reeds lang bebost met eik, den of Zwarte els, en konden over de 

afgelopen decennia een zekere voorraad opbouwen. Een aantal steekproefcirkels, vooral 

centraal in het gebied, hebben lage voorraden, met een belangrijk aandeel van Zachte berk 

en breedbladige wilgen. Ze liggen in jonge bosbestanden die ontstaan zijn door spontane 

verbossing van voormalige graslanden.  

 

 

Figuur 4.2 Ruimtelijke variatie van het stamtal van levende bomen over de 78 

steekproefcirkels van Sevendonk. De grootte van het diagram is een maat voor het totale 

stamtal.  

Figure 4.2  Spatial variation of stem number and volume of living trees in 78 circular 

plots of Sevendonk. The size of the diagram is a function of the total stem number. 
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Figuur 4.3 Ruimtelijke variatie van het volume van levende boomsoorten over de 78 

steekproefcirkels van Sevendonk. De grootte van het diagram is een maat voor het volume.  

Figure 4.3  Spatial variation of stem number and volume of living trees in 78 circular 

plots of Sevendonk. The size of the diagram is a function of the volume. 

 

De variabiliteit binnen de twee bostypes zelf (Quercion vs. Alnion) is eveneens groot. Dit 

wordt duidelijk geillustreerd in de boxplots in figuur 4.4 en de statistieken die er bij horen 

(weergegeven bij de figuur). 
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Figuur 4.4 boxplots en summary statistics voor de 78 steekproefcirkels respectievelijk 

gelegen in het droge (Quercion) en de natte (Alnion) bostype. Het volume ligt gemiddeld 

hoger voor het Alnion-type, en ook de variatie is groter. 

Figure 4.4  boxplots and summary statistics showing the variation in living volume for 

the Quercion and Alnion-plots separately. 

 

 

De diameterverdeling naar stamtal en naar volume zijn weergegeven in de figuren 4.5 en 

4.6. Ze illustreren wat we reeds eerder aangaven : Grove dennen en Zomereiken vinden we 

vooral in de zwaardere diameterklassen terug, en ook elzen zitten gemiddeld in de iets 

hogere diameterklassen. De zwaarste bomen in het reservaat zijn vooral eiken, en een 

aantal heel zware schietwilgen en populieren in de nattere bosdelen. Elzen en dennen 

hebben zelden dimensies boven 50 cm DBH. Lijsterbes, Zachte berk en breedbladige wilgen 

hebben een belangrijk aandeel in de kleinste diameterklassen, maar ontbreken in de 

zwaardere dimensies. 

Het totaalbeeld over alle soorten van de stamtalverdeling sluit nauw aan bij de verwachte 

verdeling voor natuurlijke en halfnatuurlijke bossen : een exponentieel dalende functie 

(inversed J-shape), weliswaar met een ondervertegenwoordiging in de zwaarste 

diameterklassen. Dit sluit uiteraard aan bij de voorgeschiedenis en leeftijdsopbouw van het 

bos, met middeloude, vaak aangeplante bosbestanden en ook jongere, meestal spontaan 

ontstane bosbestanden, met daartussen de spillen uit het hakhoutbeheer van de 

elzenbossen. Enkel de zeer oude leeftijdsklasse ontbreekt. 

 
QB ALN 

# plots 45 33 

Minimum 31 77 

1e kwartiel 168 224 

Gemiddelde 224 292 

Mediaan 212 290 

3de Kwartiel 278 353 

Maximum 436 549 

St.Afw. 87,9 109,7 
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Figuur 4.5  Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in 

Sevendonk,(boven) en apart voor de grote bomen met DBH van tenminste 40 cm (onder). 

Figuur 4.5 Overal DBH distribution of living trees in Sevendonk (number of trees  per 

ha),  and below only for the large trees (DBH of at least 40 cm). 
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Figuur 4.6  Globale volumeverdeling over de verschillende diameterklassen (m³/ha) van 

de levende bomen in Sevendonk,(boven) en apart voor de grote bomen met DBH van 

tenminste 40 cm (onder).  

Figuur 4.6 Overal volume-distribution of living trees in Sevendonk (m³  per ha),  and 

separately for the larger trees (DBH of at least 40 cm). 

De globale volumeverdeling geeft aan dat de grootste houtvolumes zich bevinden in de 

diameterklassen tussen 20 en 40 cm. Dit is een vrij normaal beeld voor een gemiddeld 

Vlaams bos, maar is een stuk anders bij natuurlijke bossen, waar het overgrote deel van het 

volume in zwaardere diameterklassen is terug te vinden (ca 60-80 cm).  

In de kleinere diameterklasses zijn het vooral de elzen die het grootste deel van het volume 

uitmaken, in de grotere diameterklasses is dat vooral Zomereik, al zijn hier ook de aandelen 

van zware cultuurpopulieren en Schietwilgen die hier en daar tussen de elzen staan niet te 

verwaarlozen. De dennen zitten daar wat tussenin, met hun zwaartepunt tussen 25 en 40 

cm. 

De volumeverdeling van de meest frequente soorten wordt weergegeven in figuur 4.7. De 

zwarte elzen hebben een vrij symmetrische verdeling rond de klasse 25-30 cm, met een 

beperkte spreiding. Dat is ook zo voor de dennen, rond de klasse 30-35 cm, al is de 

verdeling wat asymmetrisch met uitlopers tot 60 cm.  
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De Zomereiken hebben dan weer een brede spreiding over de volledige diameterrange, met 

ook in de kleinste diameterklasses redelijk wat volume. De smalbladige wilgen en populieren 

tenslotte vinden we enkel in de zeer zware klassen terug, en de breedbladige wilgen, type 

Boswilg, enkel in de kleinste diameters. 

 

  

   

Figuur 4.7  Volumeverdeling per soort van de levende bomen en struiken in Sevendonk. 

Figuur 4.7 DBH distribution of specific tree species (Black alder, Pedunculate oak, Scots 

pine and willows/poplars) in Sevendonk (m³ per ha). 
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4.2 Meerstammigheid 

Het gemiddeld aantal telgen per individu van de boomsoorten in Sevendonk wordt 
weergegeven door figuur 4.8. 

 

 

Figuur 4.8  Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten van Sevendonk. 
Tussen haakjes het aantal telgen per ha.  

Figure 4.8 Average number of shoots per individual for tree species in Sevendonk. 

 

Meerstammigheid is het meest uitgesproken bij Zwarte els en Boswilg (en Hazelaar en 
smalbladige wilgen maar hun aantal is zeer beperkt). Bij de elzen wijst dit duidelijk op het 
voormalige hakhoutbeheer, al is het cijfer ook niet uitzonderlijk hoog : minder dan 2 spillen 
met DBH > 5 cm per stoof. Het hakhout is al lang niet meer afgezet en dominante spillen 
hebben de onderstandige spillen weggeconcurreerd. Dit is nog meer uitgesproken bij de 
berken, die doorgaans ook werden afgezet in het verleden, al zijn ook veel van de aanwezige 
berken opgaande bomen die niet uit stoofopslag zijn ontstaan. Er zijn ook meer en meer 
opgaande bomen van Zwarte els aanwezig.  

De breedbladige wilgen hebben sterke neiging tot spontaan uitstoelen, en zijn daarom ook 
vaak meerstammig. Eiken en dennen zijn zelden of nooit meerstammig. Hakhoutbeheer van 
eik was hier niet aan de orde. Ook Lijsterbes en Gewone es zijn hier voornamelijk 
éénstammig, en vooral opgekomen na de periode van het hakhoutbeheer. 
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4.3 Dood hout 

Het totaal volume dood hout (necromassa), verdeeld over de liggende en staande fracties, 
wordt weergegeven in tabel 4.2. Het gemiddelde dood hout volume, gemeten in de 
cirkelplots, bedraagt iets meer dan 14 m3 per ha. Het bestaat vooral uit Zomereik, els en 
den, zoals te verwachten uit het levende volumeaandeel van deze drie soorten. Het aandeel 
van berk ligt in de lijn van het levend volume, dat van cultuurpopulieren bedraagt bijna 
10%, en is dus relatief hoog (minder dan 2% van het levend volume). Andere soorten 
hebben slechts een beperkt aandeel. Het totaal volume is vrij beperkt, wetende dat het bos 
al 15 jaar onbeheerd is, en ook daarvoor vrij extensief beheerd werd. 

Soort Species liggend staand totaal 

Zomereik Quercus robur 2,74 1,33 4,07 

Grove den Pinus sylvestris 2,59 1,17 3,76 

Zwarte els Alnus glutinos 0,90 1,83 2,73 

Populier species Populus x euramericana 1,27 0,00 1,27 

Zachte berk Betula pubescens 0,67 0,43 1,10 

Berk Betula sp. 0,27 0,14 0,41 

Wilg breedbladige species Salix sp. (‘caprea’ type) 0,12 0,10 0,22 

Es (gewone) Fraxinus excelsior 0,02 0,16 0,18 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 0,07 0,03 0,11 

Grauwe abeel Populus canescens 0,10 0,00 0,10 

Wilg smalbladige species Salix sp. (‘alba’ type) 0,08 0,00 0,08 

overige Other 0,09 0,03 0,12 

Totaal Total 8,92 5,23 14,15 

Tabel 4.2  Staand, liggend en totaal volume (m3/ha) van dode bomen in bosreservaat 
Sevendonk, berekend als gemiddelde van 78 cirkelplots.   

Table 4.2 Standing, lying and total volume of dead trees (m3/ha) in forest reserve 
Sevendonk as an average value of 78 circular plots. 

Het liggende volume is in Sevendonk beduidend groter dan het staand volume. Opvallend is 
dat het aandeel van de liggende fractie zowel bij eik als bij den opvallend hoog is. Beide 
soorten staan er immers voor bekend om vooral staande te sterven, en daarna nog lang als 
staand dood hout aanwezig blijven. In bosreservaten als Everzwijnbad en Pruikenmakers 
(Meerdaalwoud) bestaat het dode hout van eik vooral uit staande bomen. Verschillende 
mogelijke verklaringen hiervoor zijn 

- De kleinere dimensies van de bomen, waardoor staande dode bomen sneller rot zijn 
aan de basis en dus sneller omvallen 

- De vrij hoge watertafel (vrij natte standplaats) voor eik en den, die eventueel kan 
zorgen voor oppervlakkig wortelstelsel, en wortelsterfte door vernatting, met meer 
frequente windval tot gevolg 

- Het bos kent al vrij lang een zeer extensief beheer, zeker in de eiken, waardoor 
sterfte en aftakeling al verder zijn doorgezet  

Bij de elzen is dan weer het staand aandeel opvallend hoog : heel wat dood hout bij deze 
soort komt voor op (nog levende) hakhoutstoven, en is het gevolg van onderlinge 
concurrentie (stem exclusion) tussen spillen naarmate de bestanden ouder worden. 
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De globale diameterverdeling van het dode hout, met vergelijking met het levend volume 
wordt toegelicht in hoofdstuk 4.4. 

Figuur 4.9 geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van het volume van dood hout in 
Sevendonk en de aandelen van de liggende en staande fracties. Het dood hout volume is 
zoals steeds vrij ongelijk verdeeld (wat ook ten dele te wijten is aan de steekproef). De 
proefvlakken met de hoogste aandelen dood hout vinden we in de elzen en enkele oudere 
loof- en naaldhoutbestanden in het oosten. Dit ligt sterk in de lijn met het lokaal aanwezige 
levend volume (zie fig 4.3).  

 

Figuur 4.9  Ruimtelijke spreiding van het volume dood hout in Sevendonk, verdeeld over 
de staande (geel) en liggende (bruin) fracties. De grootte van de diagrammen is 
representatief voor het dood houtvolume dat in de steekproefcirkel werd gemeten.  

Figuur 4.9 Spatial variation of the dead wood volume in Sevendonk, subdivided over the 
standing (yellow) and lying (brown) fractions. The size of the diagrammes is proportional to 
volume recorded in the plots.  

 

Figuur 4.10 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 
6 afbraakklassen. Het merendeel van het dode hout (bijna 80 %) is weinig tot matig 
verteerd (afbraakklassen 2 en 3). Zowel de staande als liggende fractie ligt ook in deze 
klassen; de sterk verteerde klassen bestaan (logischerwijze) bijna uitsluitend uit liggend 
dood hout.  
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Figuur 4.10  Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in Sevendonk 
(m3/ha) over de 6 afbraakklassen 

Figure 4.10 Lying and standing dead wood volume in Sevendonk (m3/ha) specified for 6 
decay stages 

 

4.4 Totale bovengrondse biomassa en volumeverdeling 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. De TBB bedraagt globaal 267 m3 per ha. De waarde in de natte kernvlakte ligt 
ongeveer 100 m3 per ha hoger; die van de droge kernvlakte zowat 50 m³/ha lager. 

De necromassa bedraagt gemiddeld slechts 14 m³/ha, wat neerkomt op nauwelijks 5% van 
de totale bovengrondse biomassa. Dit is zeer beperkt.  

Vergeleken met de overige reeds onderzochte bossen heeft de TBB in Sevendonk een vrij 
lage waarde. Voornamelijk in door eiken en beuken gedomineerde bosreservaten op lemige 
bodem, bij voorbeeld in de bosreservaten in Zoniënwoud en in Meerdaalwoud, Wijnendalebos 
en bos Ter Rijst, werd een veel hogere waarde geregistreerd.  De waarden voor het globale 
bosreservaat en de natte kernvlakte in Sevendonk liggen echter wel in de lijn van de andere 
bosreservaten op vochtige tot natte bodem, bij voorbeeld Hannecartbos, de Heirnisse, 
Coolhembos en Walenbos (figuur 4.11). In het Quercion is de voorraad voorlopig vrij 
beperkt: dit zijn duidelijk veel jongere bestanden dan bijvoorbeeld in Wijnendalebos (dat ook 
een iets rijkere standplaats is). 
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Tabel 4.3  Levend volume (Vl), necromassa (Vd), totale bovengrondse biomassa (TBB) 
en de verhouding van de necromassa tot de TBB in de reeds onderzochte bossen van het 
monitoringnetwerk, vooraf gegaan door het tijdstip van onderzoek en het aantal jaren met 
nulbeheer (startbeheer niet meegerekend).  

Table 4.3 Living volume (Vl), necromass (Vd), total aboveground biomass (TTB) and 
the ratio of necromass to total aboveground biomass in the forests of the monitoring network 
(Vdood/TTB), preceeded by the time of inventory (tijdstip) and the number of years (# jaar) 
of non-intervention. 

Reservaat Tijdstip # jaar Vl Vd TBB Vd/TBB 

Kersselaerspleyn 2000-2001 8 637 45 683 6.6% 

Kersselaerspleyn – K 2000-2001 17 794 139 933 14.9% 

Hannecartbos – T 2001 11 126 49 175 28.0% 

Walenbos – K 2001 15-20 335 105 440 23.9% 

Walenbos – mesotroof T 2001 15-20 321 41 362 11.3% 

Walenbos – oligotroof T 2001 15-20 200 43 243 17.7% 

Rodebos – K 2001-2002 12 422 8 430 1.9% 

Rodebos – T 2001-2002 12 398 28 426 6.6% 

Wijnendale* 2002-2003 19 384 44 429 10.3% 

Wijnendale - K 2002-2003 19 392 33 425 7.8% 

Everzwijnbad 2002-2003 8 461 10 471 2.1% 

Everzwijnbad – K 2002-2003 8 427 13 440 3.0% 

De Heirnisse 2003-2004 12 179 33 211 15.4% 

De Heirnisse – K 2003-2004 12 269 16 285 5.5% 

Coolhem - alnion K 2004-2005 +17 316 76 392 19.3% 

Coolhem - quercion K 2004-2005 +17 262 68 329 20.5% 

Jansheideberg 2004-2005 10 426 7 433 1.6% 

Jansheideberg - K 2004-2005 10 467 4 471 0.9% 

Bos Ter Rijst 2005-2006 12 498 30 529 5.7% 

Bos Ter Rijst - K 2005-2006 +/-25 628 63 690 9.1% 

Pruikenmakers 2005-2006 10 434 17 451 3.8% 

Pruikenmakers - K 2005-2006 10 512 28 540 5.2% 

Muizenbos 2007-2008 10 271 62 333 18.8% 

Muizenbos – K 2007-2008 10 371 4 375 1.1% 

Sevendonk 2006-2007 +15 253 14 267 5,2% 

Sevendonk - quercion K 2006-2007 +15 202,5 18,5 221 8,4% 

Sevendonk – alnion K 2006-2007 +15 347 19,5 366,5 5,3% 
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Figuur 4.11  TBB van de reeds gemonitorde bossen, met aanduiding van het levende en 
dode volume (T: transect; K: kernvlakte) 

Figure 4.11 Total aboveground biomass of unmanaged forests reserves, with an 
indication of the living and dead volume (T: transect; K: core area) 

 

Figuur 4.12  Volumeverdeling (m³/ha) levend en dood in het bosreservaat (links) en 
cumulatieve volumeverhouding, weergegeven in % van het totaal volume, zowel voor levend 
als dood hout 

Figure 4.12 Volume-distribution over different DBH-classes for the whole forest reserve 
(left), and cumulative distribution of the share of volume (%) over different DBH classes 
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In figuur 4.12 wordt de volumeverdeling van de totale levende en dode voorraad 
weergegeven. Hieruit blijkt dat, zowel het levend als dood hout vooral te vinden is in de 
lagere diameterklassen : 50% van het volume  van het volume, zowel levend als dood, is 
afkomstig van bomen met DBH <30 cm; leggen we de grens bij 40 cm, dan is dat zelfs 80%. 
Voor het gemiddelde bos in Vlaanderen bedraagt dit volume-aandeel echter respectievelijk 
55% en ruim 70% (Waterinckx, 2001). De resultaten voor Sevendonk sluiten hier dus vrij 
goed bij aan, met een relatief belangrijk aandeel in de diameters begrepen tussen 30 en 40 
cm. 

Ter vergelijking : in de kernvlakte van het bosreservaat in het Zoniënwoud (een 
beukenbestand van 235 jaar oud!) is het aandeel van bomen <40 cm DBH slechts 10%, en 
voor het totale vroegere reservaat kersselaerspleyn (100 ha) ongeveer 25%. 

Wat ook opvalt is dat de curves voor het cumulatieve volume-aandeel voor levende en dode 
voorraad zeer gelijklopend zijn. Dat betekent dat de dimensieverdeling van de 
doodhoutvoorraad een goede afspiegeling is van de levende voorraad. 

4.5 Verjonging van bomen en struiken 

In de 78 steekproefcirkels werd natuurlijke verjonging geteld van bomen en struiken met 
een DBH kleiner dan 5 cm. Bij de telling werd de verjonging verder onderverdeeld in vier 
hoogteklassen. Verjonging met als hoogte 50-200 cm en > 200 cm werd geteld in 
steekproefcirkels met als straal 4.5 m. De klassen met hoogte 0-30 cm en 30-50 cm werd 
geteld in steekproefcirkels met als straal 2.25 m. De resultaten van de inventarisaties 
worden per soort weergegeven in tabel 4.4. Opvallend zijn uiteraard de hoge aantallen in de 
laagste hoogteklasse, wat echter zeer gewoon is : hier zitten immers zeer veel kiemlingen 
tussen die slechts een beperkte overlevingskans hebben. Wat wel opmerkelijk is, is dat er 
ook in de klassen >50 cm en >200 cm nog vrij hoge stamtallen worden gehaald, ook voor 
soorten die het in de meeste bossen vrij moeilijk hebben met verjongen, zoals eik. Ook es en 
Zachte berk kennen veel gevestigde verjonging vooral respectievelijk in de natte en drogere 
delen van het bos. 

Tabel 4.4  Gemiddeld aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en 
boomsoorten in Sevendonk, in verschillende hoogteklassen. Cijfers zowel globaal (T) als 
gestratificeerd voor droog en nat bostype (QB resp. ALN 

Table 4.4 Average umber of seedlings and saplings (per ha) in the circular plots of 
Sevendonk for different heightclasses, for all plots together (T) and separately for the dry 
and wet forest type (QB and ALN) 

hoogteklasse 0 - 30 cm 30 - 50 cm 50 - 200 cm > 200 cm All 

Bostype QB ALN T QB ALN T QB ALN T QB ALN T QB ALN T 

Zomereik 26212 5430 17420 517 248 403 91 57 77 49 5 30 26869 5740 17930 

Zwarte els 56 15871 6 747 
 

648 274 10 310 137 42 124 77 108 16953 7 235 

Lijsterbes 964 76 588 531 38 322 279 10 165 1013 276 701 2788 400 1 777 

Sporkehout 531 19 314 405 
 

234 398 19 238 423 14 250 1757 52 1 036 

Es (gewone) 126 133 129 14 438 193 10 467 204 35 272 135 185 1310 661 

Zachte berk 42 
 

24 14 57 32 157 38 107 475 43 292 688 138 455 

Witte els 210 
 

121 419 
 

242 105 
 

60 28 
 

16 761 
 

439 

Gelderse roos 154 152 153 
 

19 8 10 67 34 
 

5 2 164 243 197 

Wilg breedbl. 
 

171 73 
    

5 2 24 86 50 24 262 125 

Am. vogelkers 14 
 

8 42 
 

24 119 
 

69 
   

175 
 

101 

Geoorde wilg 42 
 

24 42 38 40 3 24 12 14 24 18 101 86 95 

Hazelaar 14 
 

8 
    

14 6 49 24 38 63 38 52 

Ruwe berk 14 
 

8 
   

7 
 

4 45 5 28 66 5 40 

Grauwe abeel 42 
 

24 
   

17 
 

10 
   

59 
 

34 

Berk 14 
 

8 
      

3 
 

2 17 
 

10 

Am. eik 
      

3 
 

2 
   

3 
 

2 
Alle soorten 28434 21854 25650 1984 1486 1773 1212 1010 1127 2201 876 1640 33831 25227 30191 
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Lijsterbes is nog een opvallende soort die vooral in de drogere maar ook in de nattere delen 
veel gevestigde verjonging vertoont. Amerikaanse vogelkers is dan weer slechts beperkt 
aanwezig : na de bestrijding van deze soort voor de instelling als bosreservaat heeft ze zich 
niet meer opnieuw invasief uitgebreid. Voor een verklaring verwijzen we naar de bespreking 
van het onderzoek van Vanhellemont et al (2008, 2009) in hoofdstuk 3.1. 

Heel opmerkelijk is dat in geen enkel proefvlak ook maar één zaailing van Grove den is 
gevonden ! Nochtans kiemt de soort overvloedig op de droge heideterreinen in het noorden 
van het reservaat. In de bestaande bosbestanden slaagt deze soort er niet in te verjongen, 
ook niet onder het eigen scherm.  

4.6 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 78 proefvlakken van 16 m x 16 m op 
de rasterpunten, worden weergegeven in tabel 4.5. De tabel geeft de frequentie en de 
karakteristieke bedekking weer van de waargenomen soorten, in dalende volgorde van 
frequentie. De karakteristieke bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort, in de 
proefvlakken waarin die soort werd waargenomen. Lege proefvlakken worden dus niet in 
rekening gebracht bij deze berekening. In totaal werden 97 soorten waargenomen in de 78 
proefvlakken van het bosreservaat Sevendonk. Dit is een vrij hoog aantal, wetende dat dit 
geen voedselrijke bodems zijn : ruim de helft van de proefvlakken is gelegen op droge zure 
zandgronden, de rest in matig voedselrijk beekalluvium. In het Quercion-type werden 57 
soorten gevonden in de proefvlakken, in het Alnion-type waren dat er een pak meer : 82 
soorten. 

Het gemiddeld aantal soorten per proefvlak (18,4) is vrij hoog voor deze standplaats. Ter 
vergelijking : in het Muizenbos, een bosreservaat op voedselrijke kalkrijke bodem, dat 
gekend is voor zijn hoge soortenrijkdom in de kruidlaag bedraagt dit gemiddelde 26.5 
soorten per proefvlak. Het minimum aantal soorten bedroeg 6, het maximum 40. 

Er is een duidelijk verschil in soortenrijkdom tussen de Quercion-proefvlakken en de Alnion-
proefvlakken : in het Quercion varieert de soortenrijkdom tussen 6 en 22 soorten (gemiddeld 
12,8), in het Alnion tussen 15 en 40 (gemiddeld 25,8).  

In totaal werden 7 soorten genoteerd die volgens de vernieuwde lijst van Cornelis et al. 
(2009) een binding hebben met oude bossen, dit is een laag aantal, maar zoals verwacht 
voor een bos dat enerzijds vooral bestaat uit recente bossen op zandgrond, en anderzijds uit 
mesotroof elzenbroek, een bostype dat van nature weinig echte oud-bossoorten bevat : 
zowat alle kenmerkende soorten van dit bostype zijn vrij snelle kolonisatoren. Ook in het 
Quercion-type komen van nature weinig oudbosplanten voor. 

Buiten de proefvlakken werden nog vijf extra soorten waargenomen die op de lijst van 
Cornelis et al. zijn opgenomen : Gewone salomonszegel, Ruige veldbies en Gladde witbol, en 
zelfs Witte klaverzuring en Dalkruid, wat het totaal dus op 12 brengt. Het is zelfs opmerkelijk 
dat in dit vrij jonge bos toch nog een aantal oudbossoorten terug te vinden zijn. De meeste 
aanwezige soorten zijn allen vrij goede dispersers (ornithochoren en anemochoren : via 
vogels of via de wind), maar vereisen toch een zekere ‘rijping’ van het bosecosysteem om 
zich duurzaam te vestigen. Er zitten echter ook een aantal trage kolonisatoren bij die wijzen 
op een lange continuïteit aan bos. Dit komt overeen met de analyse van het historische 
kaartmateriaal dat aangeeft dat er altijd wel wat ‘relicten’ gerelateerd aan bos aanwezig zijn 
geweest in het gebied, en dat een aantal bospercelen toch al vrij lang (tot heel lang) bebost 
zijn. 
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Tabel 4.5  Aantal proefvlakken (#) en karakteristieke bedekking (%) van 
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 78 proefvlakken op de rasterpunten, in dalende 
volgorde van frequentie. Oud-bosplanten volgens Cornelis et al. (2009) worden weergegeven 
met * 

Table 4.5 Number of plots (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in 
the herbaceous layer of the 78 plots. Species listed in decreasing order of frequency. Ancient 
woodland species (Cornelis et al, 2009) indicated with * 

Soort # %  Soort # % 
Braam (Gewone) 71 7,3  Bochtige smele 6 1,0 
Smalle stekelvaren 64 1,2  Geel nagelkruid 6 0,5 
Zomereik 62 3,1  Hennepnetel sp. 6 0,5 
Wilde kamperfoelie* 62 1,0  Wilg breedbladige sp. 6 0,5 
Riet 61 5,2  Grote egelskop 5 7,2 
Brede stekelvaren 59 3,7  Kruipende boterbloem 5 3,2 
Lijsterbes (Wilde) 54 0,6  Aalbes 5 1,1 
Pijpenstrootje 48 34,5  Gewoon robertskruid 5 1,1 
Framboos 47 1,4  Kleefkruid 5 0,8 
Sporkehout 45 0,7  Veerdelig tandzaad 5 0,5 
Pitrus 44 0,7  Veenmos spec 4 5,6 
Elzenzegge 39 6,2  Watertorkruid 4 2,6 
Hennegras 39 3,5  Gele waterkers 4 1,3 
Zwarte els 38 0,5  Grove den 4 0,5 
Wijfjesvaren* 32 0,9  Hoge cyperzegge 4 0,5 
Grote wederik 32 0,6  Kale jonker 4 0,5 
Bitterzoet 30 1,9  Lidrus 4 0,5 
Zachte berk 29 0,5  Cyperzegge 3 0,5 
Stijve zegge 27 16,8  Grauwe abeel 3 0,5 
Es (Gewone) 25 1,3  Hazelaar 3 0,5 
Gele lis 24 1,8  Schaduwgras 3 0,5 
Moeraswalstro 22 0,7  Veelbloemige veldbies 3 0,5 
Grote kattenstaart 22 0,5  Sterrekroos spec 3 0,5 
Struisgras spec 20 5,7  Koninginnenkruid 2 1,3 
Wolfspoot 20 0,7  Basterdwederik species 2 0,5 
Grote brandnetel 19 1,3  Echte valeriaan 2 0,5 
Gelderse roos 17 0,8  Gras species 2 0,5 
Gestreepte witbol 16 4,3  Groot heksenkruid* 2 0,5 
Amerikaanse vogelkers 16 0,6  Klimop* 2 0,5 
Hop 14 0,7  Struikhei 2 0,5 
Melkeppe 13 0,7  Vlier (Gewone) 2 0,5 
Moeraszegge 12 35,0  Zwart tandzaad 2 0,5 
Blauwe bosbes 12 5,3  Witte els 1 2,0 
IJle zegge* 12 2,1  Hondsdraf 1 2,0 
Watermunt 12 1,0  Amerikaanse eik 1 0,5 
Blauw glidkruid 12 0,5  Dubbelloof* 1 0,5 
Rietgras 11 1,5  Egelboterbloem 1 0,5 
Mannagras 10 4,7  Eikvaren 1 0,5 
Geoorde wilg 10 0,5  Gewone engelwortel 1 0,5 
Hulst 10 0,5  Gewoon reukgras 1 0,5 
Zwarte zegge 10 0,5  Kruipend zenegroen 1 0,5 
Zwarte bes 8 1,3  Paardenbloem 1 0,5 
Waterviolier 8 1,1  Ruwe berk 1 0,5 
Moerasspirea 8 0,7  Ruwe smele* 1 0,5 
Drienerfmuur 8 0,5  Stekelvaren species 1 0,5 
Bosveldkers 7 0,5  Sterzegge 1 0,5 
Pinksterbloem 7 0,5  Valse salie 1 0,5 
Zompzegge 7 0,5  Veldbies spec 1 0,5 
Ruw beemdgras 6 4,0     
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4.7 Fish-eye foto’s 

Enkele fish-eye-foto’s die een beeld geven van de gaten in het kronendak, genomen op de 
rasterpunten, worden gevisualiseerd door figuur 4.12. De fish-eye foto’s geven echter een 
zeer lokaal beeld van de overscherming (op het rasterpunt). De aan- of afwezigheid van 
struiken en verjonging in de onmiddellijke omgeving van het opnamepunt heeft een grote 
invloed op het resultaat, zodat de resultaten ervan omzichtig moeten worden 
geïnterpreteerd. 

De variatie in mate van overscherming tussen de rasterpunten is heel gering en bedraagt 
meestal tussen 10 en 13% met als minimum 7,5% en maximum 17%.  

Het gehele bos heeft dus globaal gezien een vrij uniform gesloten kronendak, zonder grote 
openingen en gaten. Dit is ook vrij normaal voor bosbestanden van deze leeftijd, waar nog 
geen aftakeling of degradatiefase voorkomt. 
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Figuur 4.13  Histogram voor ‘% visible sky’ voor alle cirkelplots en enkele voorbeelden 
van fish-eye-foto’s genomen de middelpunten van de steekproefcirkels  

Figure 4.13 Some exemples of visible sky (%) at the grid points in forest reserve 
Sevendonk, determined by means of Fish-eye photographs + histogram of their distribution. 

 

 

 

 



 

98 Bosreservaat Sevendonk  
Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 
steekproefcirkels en twee kernvlaktes in het onbeheerde reservaatsdeel 

www.inbo.be

 

 

 

 

 

 

Zware eik tussen proefvlakken 35.65 en 30.70. 

Heavy oak between circle plots 35.65 en 30.70. 
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5 Waarnemingen in het gehele bosreservaat 

5.1 Bijzondere elementen 

5.1.1 Monumentale bomen 
In totaal werden in bosreservaat Sevendonk slechts 5 monumentale bomen gevonden met 
een DBH > 95 cm, het betrof allemaal cultuurpopulieren, waarvan vier >100cm DBH. Dit 
komt neer op 0.10 per ha.  

In vergelijking met andere bosreservaten, is de densiteit van monumentale bomen in 
Sevendonk zeer laag. Voornamelijk oude bossen met beuken en eiken op lemige bodem in 
het zuiden van Vlaanderen herbergen veel meer monumentale bomen. Voorbeelden hiervan 
zijn Wijnendalebos (0,8 per ha), Bos Ter Rijst (0.7 per ha), Kluisbos (1.5 per ha),  
Everzwijnbad en Pruikenmakers in Meerdaalwoud (1.3 -1.4 per ha), Kolmontbos en het 
Joseph Zwaenepoelreservaat in Zoniënwoud (beiden 5 à 10 per ha). 

De densiteit in Sevendonk ligt in de lijn van wat in het Vlaamse gemiddelde bos wordt 
waargenomen (Vlaamse bosinventaris 1997-2001). Dit ligt ook in de lijn van de 
verwachtingen, wetende dat de meeste bosbestanden hier vrij jong zijn. 

Wat in deze cijfers niet tot uitdrukking komt (wegens niet systematisch geregistreerd), zijn 
de vele zware tot zeer zware hakhoutstoven van Zwarte els in het gebied. Deze kunnen aan 
de basis vaak meer dan 3 meter omtrek kennen. 

  

Figuur 5.1 Zware elzenstoven in de gemonitorde zone van het bosreservaat Sevendonk. 
Deze werden niet systematisch gekarteerd in het kader van de biotoopkartering (op de foto 
links onze betreurde collega Ruben Walleyn). 

Figure 5.1 Large living stools of black alder were not systematically mapped for the 
entire monitored zone of the forest reserve of Sevendonk (person on the photo is our late 
collegue Ruben Walleyn). 
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5.1.2 Zwaar dood hout  
Zwaar dood hout is eveneens vrij zeldzaam in het reservaat. In totaal zijn slechts 15 staande 
dode bomen met DBH>40 cm aanwezig, waarvan één zeer zware boom ( een Schietwilg van 
>110 cm). Negen dikke staande dode bomen zijn eiken, 4 wilgen en dan nog een den en een 
populier. Dit is een densiteit van 0,28 bomen per ha 

Liggend zwaar dood hout is frequenter aanwezig : in totaal zijn 55 liggende zware dode 
bomen geteld, dat is een densiteit van ongeveer 1 per ha. Daarvan zijn 34 Zomereiken en 14 
populieren en verder nog 3 dennen, 3 schietwilgen en één Zachte berk. 

De dikste liggende boom is een Zomereik met diameter aan de basis van 78 cm. De rest van 
de eiken zijn gelijkmatig verdeeld tussen 40 en 60 cm. De populieren vinden we vooral 
tussen 50 en 75 cm diameter terug, de andere soorten vooral tussen 40 en 50 cm. 

 

 

  levende bomen 

 

  dood liggend 

 

Figuur 5.2 Zware levende (>95 cm DBH) en dode (>40 cm DBH) bomen in de 
gemonitorde zone van het bosreservaat Sevendonk. Bij de liggende zware dode bomen is 
ook het afbraakstadium weergegeven. 

Figure 5.2 Large living trees (DBH>95 cm) and coarse woody debris (>40 cm DBH) was 
mapped for the entire monitored zone of the forest reserve of Sevendonk. 
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Figuur 5.3 Enkele beelden van zwaar dood hout in het bosreservaat Sevendonk. Links 
de zwaarste staande en liggende dode boom, resp. een Schietwilg (110 cm DBH) en een 
Zomereik met diameter aan de basis van 78 cm. 

 Figure 5.3 Some pictures of coarse woody debris in the forest reserve of Sevendonk. 
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Het volume voor de bomen van meer dan 40 cm, op basis van de biotoopkartering, bedraagt 
79 m³ voor de liggende bomen en ruim 32 m³ voor de staande bomen, dat is respectievelijk 
1,54 m³/ha en 0,63 m³/ha, samen 2,17 m³/ha. 

Vergelijken we dit cijfer met de schatting van het volume aan dood hout voor de 
diameterklassen van 40 cm en meer uit de steekproefcirkels (= 2,45 m³/ha), dan blijken 
beide cijfers vrij goed met elkaar overeen te komen. De schatting van het volume zwaar 
dood hout via de steekproef geeft voor dit reservaat dus een vrij correct resultaat. Dit is ook 
al anders geweest : voor locaties met zeer weinig zwaar dood hout kan de schatting via de 
steekproef soms tot een factor 10 verschillen van de werkelijke waarde op basis van de 
volinventaris.  

In het geval van Sevendonk moeten de schattingen voor de totale hoeveelheid dood hout 
dus niet worden bijgesteld op basis van de biotoopkartering, zoals in andere bosreservaten 
wel al is gebeurd (bvb in bosreservaat Pruikenmakers, Meerdaalwoud).  

5.1.3 Overige bijzondere elementen 
In Sevendonk vinden we buiten de geïnventariseerde zones ook waardevolle soortenrijke 
graslanden, en een perceel met droge en natte heide (zie hoofdstuk 1 en 2). Binnen de 
gemonitorde zone bevinden zich nog een aantal grotere wateroppervlakken : de grote en 
kleine Mortel. Dit zijn vijvers die wellicht het gevolg zijn van ontvening op het einde van de 
18de, begin 19de eeuw.  

Groeiplaatsen van bijzondere soorten zijn niet specifiek in kaart gebracht. Er is nog één 
jeneverbesstruik aanwezig (aangeplant) en één koningsvaren, en in de graslanden is de 
populatie Gevlekte orchis sterk aan het uitbreiden. Al deze soorten bevinden zich echter 
buiten de gemonitorde zone. Binnen de natte kernvlakte werd ook de zeldzame Moerasvaren 
teruggevonden (zie hoofdstuk 3).  

Wat betreft zware monumentale bomen : hier en daar in het niet-gemonitorde deel van het 
reservaat zijn dreefstructuren van Zomereik aan te treffen. 

 

Figuur 5.4 oude dreef van eik in Sevendonk.  

Figure 5.4 row of old oak trees in Sevendonk 
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5.2 Faciëskartering 

De faciëskartering geeft een vlakdekkend beeld van de aspectbepalende vegetatie-
elementen over de gehele gemonitorde zone. Deze kaart is weergegeven in onderstaande 
figuur. 

 

 

Figuur 5.5 Faciëskartering voor het gemonitorde deel van Sevendonk. De dominante 
aspectbepalende soorten worden hierbij vlakdekkend gekarteerd 

Figure 5.5 Main vegetation facies mapping of the monitored area of Sevendonk. Full 
area mapping of the dominant aspect-determining species  

Deze kartering geeft een vereenvoudigd beeld van de ruimtelijke variatie in de 
kruidvegetatie van het gebied. De groene lijn geeft de afbakening weer van het gedeelte dat 
getypeerd en verwerkt werd als ‘vochtig eiken-berkenbos’, de zone ten zuiden hiervan vormt 
het ‘mesotroof elzenbroek’. 

Uit de facieskartering blijkt dat deze opsplitsing een sterke vereenvoudiging is van de 
realiteit : in werkelijkheid is de vegetatie van het gebied een grillige mozaiek van natte en 
vochtige, voedselarme en mesotrofe vegetatietypes, al dan niet verstoord of aangerijkt door 
vroegere beheerwerkzaamheden, of voedselrijk grondwater. 

Zo komen in de zone met ‘mesotroof elzenbroek’ in het westen ook vegetaties voor die 
neigen naar het vochtige eikenberkenbos, met een iets voedselrijkere vegetatie van 
Pijpenstrootje en bramen; omgekeerd komen in de zone met eiken-berkenbos ook nattere 
plekken voor die eerder neigen naar elzenbroek. 
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Globaal zijn de faciestypes in het ‘elzenbroek’ wat voedselrijker dan de rest, dit omwille van 
de aanvoer van nutriënten en slib bij overstroming van de beekvallei, en de invloed van 
voedselrijk grondwater. 

Hieronder worden nog enkele ‘typische’ faciësbeelden meegegeven. 

 

  

  

  

Figuur 5.6 Enkele typische faciesbeelden : zuiver Pijpenstrootje (boven links), 
Pijpenstrootje met Blauwe bosbes (boven rechts), Braam (midden links), Moeraszegge 
(midden rechts); Riet (linksonder) en Stekelvaren (rechtsonder).   

Figure 5.6 Representive pictures of some of the facies types that were mapped. 
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6 Prognose van de bosevolutie bij nulbeheer 

Bosdynamiek en boomsoortensamenstelling 

De te verwachten evoluties naar bosdynamiek zijn sterk uiteenlopend al naargelang de 
uitgangssituatie. 

Voor de jonge bestanden van breedbladige wilgen en berk die het resultaat zijn van 
verbossende graslanden kan een verdere successie verwacht worden in de richting van meer 
langlevende en schaduwverdragende boomsoorten. In de droge bosdelen betekent dit dat de 
berken weliswaar nog lange tijd dominant aanwezig zullen blijven, in dimensie zullen 
toenemen en in aantal afnemen, maar dat hun positie geleidelijk aan zal worden 
overgenomen door Zomereik en Lijsterbes, twee soorten die deze zones vrij veel gevestigde 
verjonging vertonen. In de vochtige zones zullen bos- en schietwilgen nog enige tijd 
domineren; de wilgenkoepels zullen echter geleidelijk aan uiteenvallen en vervangen worden 
door soorten als Gewone es en Zwarte els. 

In de naaldhoutbestanden zal de boomlaag nog vele decennia gedomineerd blijven door 
Grove den : de bomen zijn nog vrij jong en vitaal. Sterfte treedt op bij individuele bomen, 
maar de vrijgekomen ruimte wordt vrij snel weer ingevuld door de overige bomen. 
Geleidelijk aan zal echter ook loofhout als Zomereik en Lijsterbes doorgroeien naar de 
boomlaag, en dit aandeel zal enkel toenemen. Aangezien de dennen zich helemaal niet 
verjongen zullen de naaldhoutbestanden op zeer lange termijn evolueren naar gemengde 
loofhoutbossen op basis van eik en Lijsterbes.  

In de oudere zure bestanden die nu reeds door Zomereik worden gedomineerd zal deze 
dominantie verder doorgezet worden; de positie van Ruwe en Zachte berk is meer precair : 
de verwachting is dat bij verdere rijping deze soorten meer en meer zullen vervangen 
worden door Lijsterbes en Zwarte els, resp. op de meer droge en nattere standplaatsen. 
Door het ontbreken van zaadbomen van beuk en esdoorn valt te verwachten dat deze 
‘subclimax’ nog lange tijd kan aanhouden. 

Naar boom- en leeftijdsdimensies is een verdere spreiding van de diameterverdeling te 
verwachten. De dennen zullen hierbij verder opschuiven en geleidelijk aan ontbreken in de 
kleinere diameters. Ook bij eik is een duidelijke verschuiving naar rechts te verwachten, al is 
hier wel een verdere (beperkte) nalevering in de kleinere diameters te verwachten. Op zeer 
lange termijn kan dit leiden tot dennen van >80 cm diameter en eiken tot > 100 cm, 
diameterklassen die nu enkel worden ingenomen door enkele oude populieren en wilgen. 
Ook bij de berken is een dergelijke verschuiving te verwachten, zij het beperkt tot de kleine 
tot middelzware dimensies, waarbij de kleinere diameterklassen vooral worden aangevuld 
door de meer schaduwtolerante Lijsterbes. Een aantal berken en Lijsterbessen kunnen echter 
ook respectabele afmetingen (tot 40-50 cm) bereiken. 

In de mesotrofe broekbossen valt te verwachten dat de sterke dominantie van Zwarte els 
nog lange tijd kan aanhouden, al zullen soorten als Zomereik en Lijsterbes (op drogere 
plekken) en Gewone es aan belang winnen. De nog aanwezige cultuurpopulieren en oude 
Schietwilgen zullen wellicht op termijn volledig uit de menging verdwijnen. Het stamtal zal 
geleidelijk verder teruglopen door onderlinge concurrentie en zelfdunning van de spillen op 
de elzenstoven. De meerstammigheid zal hierdoor geleidelijk verder afnemen. Door de 
verdere volumetoename van de afzonderlijke spillen valt te verwachten dat op termijn nogal 
wat zware spillen zullen afbreken, of volledige stoven openscheuren. Gebeurt dit op een iets 
grotere schaal (meerdere stoven ineens) ontstaan er wellicht openingen in het kronendak die 
groot genoeg zijn om ook doorgroeiende verjonging van els te krijgen. Zolang dit niet het 
geval is is de overschermingsgraad te hoog voor verjonging van els onder het eigen scherm, 
hoogstens doorschieten van nieuwe spillen op bestaande stoven (vegetatieve verjonging). 
Enkel schaduwtolerante soorten als Gewone es kunnen er in slagen om kleinere openingen in 
het kronendak via generatieve verjonging te benutten, al valt te verwachten dat kleine 



 

106 Bosreservaat Sevendonk  
Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in 
steekproefcirkels en twee kernvlaktes in het onbeheerde reservaatsdeel 

www.inbo.be

 

openingen door zijdelingse kroonsluiting bij een plastische boomsoort als Zwarte els, vrij 
snel weer zullen verdwijnen. De diameterverdeling zal ook hier verder opschuiven naar 
rechts, waarbij de spillen op de elzenstoven tot meer dan 50-60 cm diameter kunnen 
uitgroeien, vooral dan op éénspillige stoven (uitscheuren bij meerstammigheid). 

Voorraad levend en dood hout. 

Actueel bedraagt de gemiddelde levende voorraad ongeveer 250 m³/ha. In de 
broekbosgedeelten is deze verhoudingsgewijze iets hoger dan in de droge arme bosdelen 
(resp. 224 en 292 m³/ha). De dode voorraad bedraagt gemiddels slechts 14 m³/ha. 

Zowel de levende als de dode voorraad zitten nog ver onder de te verwachten 
voorraadpeilen in onbeheerde bossen. Voor beide bostypes zijn op lange termijn 
voorraadpeilen te verwachten die ruim het dubbele zijn van de huidige toestand. Ter 
vergelijking : in het bosreservaat Wijnendalebos, eveneens gelegen op zure zandige bodems, 
is een gemiddeld voorraadpeil van meer dan 500 m³/ha aanwezig. We kunnen dus 
verwachten dat zowel de levende als dode voorraad verder geleidelijk zullen toenemen. 
Zonder grote verstoringen (grote windvalvlaktes,…) valt een toename van de levende 
voorraad van ca 5 m³/ha/j te verwachten, en een opbouw van de dode voorraad met 1-2 
m³/ha/j. De te verwachten eindvoorraden (op basis van potentiele levende voorraad en 
buitenlandse referentiebeelden) liggen hier wellicht tussen 50 en 100 m³/ha. 

Vergelijken we de resultaten uit deze inventaris met de gegevens van de basisinventaris tien 
jaar voordien, dan blijkt inderdaad dat de levende voorraad op tien jaar tijd met zowat 50 
m³/ha is toegenomen. Dergelijke vergelijkingen zijn echter met de nodige omzichtigheid te 
hanteren : de proefvlaklocaties en gebruikte steekproefgrootte is sterk verschillend, en ook 
de bemonsterde ‘populatie’ is niet geheel gelijklopend : de inventaris uit 1997 omvat ook de 
bosbestanden in het gericht reservaatsdeel, maar niet de broekbosdelen in het militair 
domein, die in 2007 wel zijn opgenomen. De proefvlakken werden in 1997 bovendien niet ‘ad 
random’ gekozen maar ‘in een representatief deel van het bosbestand’. Uit analyses blijkt 
dat men hierbij geneigd is om zeldzame elementen over te bemonsteren : in een els 
gedomineerd bos met hier en daar een es of een eik wil men graag ook de bijmenging in het 
proefvlak opnemen, ook al zou dat bij een random sampling slechts nu en dan het geval zijn. 
Hetzelfde geldt voor zwaar dood hout : uit de oude inventaris wordt de totale 
doodhoutvoorraad reeds geschat op meer dan 20 m³/ha (berekend op basis van diameters 
en tarieven met één ingang). Dit zou betekenen dat de voorraad zou zijn afgenomen wat 
weinig waarschijnlijk is. Het hogere cijfer in 1997 is dus wellicht toe te schrijven aan 
overbemonstering. 

Vegetatieontwikkeling 

Naar vegetatie zijn geen drastische veranderingen te verwachten : in de droge tot vochtige 
zure bosdelen is een verdere rijping van de vegetatie, met toename van Blauwe bosbes en 
stekelvarens te verwachten ten nadele van Pijpenstrootje en Bochtige smele. Ook braam en 
(op vochtiger standplaatsen) riet zullen wellicht afnemen naargelang de totale 
overscherming toeneemt (door o.a. verdere toename van loofhout in de boomlaag en de 
ontwikkeling van een dichtere onderetage van Lijsterbes en Hazelaar). Bij een verdere rijping 
van het ecosysteem valt ook te verwachten dat de nu nog sporadisch voorkomende 
oudbosplanten zoals Gewone salomonszegel zich zeer geleidelijk zullen uitbreiden. 

De elzenbossen hebben nu reeds op vele plaatsen een zeer volledige climaxvegetatie bereikt. 
Daar worden weinig grote verschuivingen verwacht. De vegetatie in de jongere elzenbossen 
zal door verdere uitrijping vermoedelijk ook hiernaartoe convergeren. 
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Bijlage 1 : Lijst van mossen en korstmossen (Van 
Dort, 2007). 

Mossen in Bosreservaat Sevendonk 
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Epifyten voedselarme schors                        

Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje r   r   o a         a 

Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos o     f o o         a 

Dicranum tauricum Bros gaffeltandmos r         r         a 

Hypnum andoi Bosklauwtjesmos r         o         vz 

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos o   o r o o         a 

Orthodontium lineare Geelsteeltje r f a f   f         a 

Plagiothecium laetum Krom platmos o r r r r o         a 

Epifyten voedselrijke schors                    

    

Brachythecium salebrosum Glad dikkopmos               r     a 

Bryum capillare Gedraaid knikmos               r     a 

Frullania dilatata Helmroestmos             o r     a 

Metzgeria fruticulosa Blauw boomvorkje               o     zz 

Metzgeria furcata Bleek boomvorkje             r r     vz 

Orthotrichum affine Gewone haarmuts           a a a     a 

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts           r r o     a 

Orthotrichum lyellii Broedhaarmuts               r     vz 

Orthotrichum pulchellum Gekroesde haarmuts               r     vz 

Orthotrichum striatum Gladde haarmuts               r     vz 

Orthotrichum tenellum Slanke haarmuts             r       vz 

Platygyrium repens Kwastjesmos               r     z 

Radula complanata Gewoon schijfjesmos             r r     vz 

Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos               o     a 

Sanionia uncinata Geplooid sikkelmos               o     z 

Ulota bruchii Knotskroesmos           a o a     a 

Ulota crispa Trompetkroesmos           r   r     a 

Dood hout voorkeur 
                   

    

Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos r a r     r   o     a 

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje o a   f   o         a 

Cephalozia bicuspidata Gewoon maanmos       r             vz 

Tetraphis pellucida Viertandmos o r o a   o         a 
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 Mossen in Bosreservaat Sevendonk (vervolg) 
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Terrestrische soorten 
          

  

Atrichum undulatum Groot rimpelmos                 a   a 

Brachythecium rivulare Beekdikkopmos                 o   zz 

Calliergon cordifolium Hartbladig puntmos                 r   vz 

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos                 o   a 

Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmos r     f   r     a   vz 

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje                 o a a 

Cephaloziella divaricata Gewoon draadmos                   o a 

Cephaloziella rubella Rood draadmos                   o vz 

Chiloscyphus polyanthos Lippenmos                 o   vz 

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos                 f   a 

Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos                 a   a 

Fissidens bryoides Gezoomd vedermos                 o   vz 

Gymnocolea inflata Broedkelkje                   o a 

Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos r r   f   o   o a a a 

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos                 o   a 

Lophocolea semiteres Gaaf kantmos                   r vz 

Lophozia capitata Violet trapmos                   r vz 

Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos                 o   a 

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos a a 

Plagiomnium undulatum Gerimpeld 
boogsterrenmos 

                o   a 

Plagiothecium denticulatum Glanzend platmos                 r   - 

Pleurozium schreberi Bronsmos                 f   a 

Polytrichum commune Gewoon haarmos                 o a a 

Polytrichum formosum Fraai haarmos r     r   r         a 

Pseudoscleropodium 
purum 

Groot laddermos                 a o a 

Pseudotaxiphyllum elegans Gewoon pronkmos r     o   r     o   a 

Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos               r r   vz 

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos                 f a a 

Rhytidiadelphus triquetrus Pluimstaartmos                 r   z 

Sphagnum denticulatum Geoord veenmos                   f a 

Sphagnum fallax Fraai veenmos                 o   vz 

Sphagnum fimbriatum Gewimperd veenmos       o             a 

Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos       o             vz 

Substraatvage soorten 
                   

    

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos r r   r r o   a a   a 

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos r     o r r   o o   a 

Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos a f r o a a a a     a 

Kindbergia praelonga Fijn laddermos   f   r f o   a a   a 

Mnium hornum Gewoon sterrenmos a o   f a a   o a   a 

aantal soorten: 18 10 7 18 9 23 8 24 30 11 67 
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Korstmossen in Bosreservaat Sevendonk 
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Pioniers          

 

Anisomeridium polypori Schoorsteentje         o       RR 

Arthonia spadicea Inktspatkorst o       a o     - 

Bacidia adastra Fijne knoopjeskorst o   o r r o a o RRR 

Candelariella reflexa Poedergeelkorst           a a a AR-C 

Chaenotheca ferruginea Roestbruin schorssteeltje o         o     AR 

Cladonia coniocraea Smal bekermos o o   o a o   r AR 

Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos       r       o AR 

Dimerella pineti Valse knoopjeskorst f   a r r o     RR 

Gyalideopsis anastomosans Aspergekorst       r       o RR 

Lecanora expallens Bleekgroene schotelkorst         o f     C 

Lepraria incana Gewone poederkorst a a a o a a a   C-CC 

Lepraria lobificans Gelobde poederkorst o       r f   a AR 

Indifferente epifyten          

 

Evernia prunastri Eikenmos           r   r CC 

Flavoparmelia caperata Bosschildmos           o   r AR 

Flavoparmelia soredians Groen boomschildmos           o     R 

Haematomma ochroleucum Witgerande stofkorst               r - 

Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos           o o   AR 

Hypogymnia tubulosa Witkopschorsmos           o     AR 

Hypotrachyna revoluta Gebogen schildmos r         a a a AR 

Melanelia subaurifera Verstop-schildmos           a   a AR 

Normandina pulchella Hamsteroortje               r RRR 

Parmelia sulcata Gewoon schildmos         r a   a CC 

Parmotrema chinense Groot schildmos           o   o - 

Punctelia borreri Witstippelschildmos         r o   r RR 

Punctelia ulophylla Rijpschildmos           a     R 

Ramalina farinacea Melig takmos           r     AR 

Ammoniakminnende epifyten         

 

Candelariella reflexa Poedergeelkorst           a a a AR-C 

Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos               a AC 

Physcia adscendens Kapjesvingermos a CC 

Physcia tenella Heksenvingermos           a   a C-CC 

Xanthoria parietina Groot dooiermos               a AC-CC 

Terrestrische soorten          

 

Cladonia caespiticia Greppelblaadje CC 

Placynthiella icmalea Bruine veenkorst                 AC 

Psilolechia lucida UV-mos                 RR 

Trapeliopsis granulosa Lichte veenkorst                 AC 

aantal soorten: 8 2 3 6 10 22 5 19 34 
 


