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1 Inleiding 

Dit rapport is het resultaat van de inventarisatie van bosreservaat Coolhembos, die werd uitgevoerd in 
2004 in het kader van de monitoring van integrale (onbeheerde) bosreservaten. Dit 
monitoringonderzoek loopt sinds 2000 en werd door Afdeling Bos en Groen (sinds 2006: Agentschap 
voor Natuur en Bos)  toevertrouwd aan het INBO. Het monitoringonderzoek wordt herhaald met een 
frequentie van 10 jaar en heeft tot doel fundamentele kennis te verwerven over de natuurlijke 
dynamiek van onbeheerde bossen in Vlaanderen. Deze kennis kan een belangrijke referentie zijn 
voor een natuurgetrouw bosbeheer. 
In functie van het monitoringonderzoek wordt een selectie gemaakt van bossen die voldoen aan de 
criteria inzake representativiteit en minimum oppervlakte voor spontane processen (Vandekerkhove 
1998). Dit netwerk van te monitoren bossen moet een goed beeld geven van de variatie aan bostypes 
in Vlaanderen en omvat zowel natuurlijke als sterk door de mens beïnvloede bossen. 
De monitoring van ieder reservaat wordt voorafgegaan door een basisrapport, met daarin een 
éénmalige inventaris van de bestaande geografische, administratieve, ecologische en historische 
informatie over het bosreservaat; met een zo volledig mogelijke bespreking van de 
beheersgeschiedenis, een overzicht van het reeds uitgevoerde onderzoek en soortenlijsten van alle 
onderzochte organismengroepen. Het basisrapport van Coolhembos is eerder reeds verschenen 
(Smets et al. 2005). Eveneens éénmalig wordt de bodem van bosreservaat onderzocht op chemische 
en fysische karakteristieken. De resultaten hiervan worden gebundeld tot een bodemrapport. Het 
bodemrapport met de gegevens van Coolhembos en een vijftal andere reservaten zal verschijnen 
tegen het einde van 2006.  
Het eigenlijke monitoringprogramma omvat de opvolging van de spontane ontwikkeling van boom-, 
struik- en kruidlaag. Ook de mycoflora wordt opgevolgd, omdat deze veel soortenrijker is dan de 
vaatplantenflora en omdat paddenstoelen vaak sneller dan vaatplanten reageren op wijzigingen van 
de strooisellaag, de hoeveel dood hout, vochtgehalte e.d. De resultaten van het mycologisch 
onderzoek in Coolhembos zullen verschijnen in een afzonderlijk rapport (Walleyn et al. in 
voorbereiding). 
Het bosreservaat van Coolhembos werd aangewezen in 1995. Het is één van de grootste en best 
ontwikkelde elzenbroekbossen in Vlaanderen en de omgeving van de twee kernvlaktes die werden 
onderzocht is de facto reeds enkele decennia niet beheerd. Het historisch-ecologisch onderzoek dat 
in het kader van het basisrapport werd uitgevoerd, toont niettemin aan dat de mens het gebied al zeer 
lang intensief beheert. Coolhembos (‘De Moeren’) werd in de middeleeuwen uitgeveend en de 
waterhuishouding werd door een intensief netwerk van greppels gecontroleerd. In de 19de eeuw werd 
het gebied ontgonnen en enkele decennia lang in cultuur gebracht, maar tegen de eeuwwisseling was 
een groot deel van de depressie opnieuw bebost. In de loop van de 20ste eeuw werd het beheer 
minder intensief en konden zich spontaan elzenbroekbossen ontwikkelen. De resultaten van de 
monitoring in de twee kernvlaktes tonen aan dat nu reeds hoge voorraden levend en dood hout in 
Coolhembos aanwezig zijn en dat het bos bijzonder rijk is aan water- en moerasplanten. Het 
onderzoek toont ook aan dat onbeheerde natte bossen, op relatief korte termijn reeds een vrij groot 
volume dood hout kunnen herbergen. Het dood hout in Coolhembos vormt nu reeds een geschikt 
substraat voor bijzondere plantensoorten, zoals Eikvaren. 
Tot slot wij willen wij de opdrachtgever, het Agentschap voor Natuur en Bos (voorheen de afdeling 
Bos en Groen), bedanken voor het vertrouwen in het monitoringproject. De huidige en de vorige 
houtvester, respectievelijk Erik Van Boghout en Arnold Caluwe, en de boswachter, Jean-Pierre 
Adriaenssens, danken wij voor hun steun aan het onderzoek en hun interesse in de resultaten. 
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2 Algemene beschrijving (uit Smets et al. 2005) 

2.1 Situering  

Het bosreservaat Coolhembos situeert zich in het oosten van Klein-Brabant (Provincie Antwerpen), op 
het grondgebied van de gemeente Puurs (figuur 2.1). Het bosreservaat, met een oppervlakte 78 ha 
63 a 95 ca, werd met een Ministerieel Besluit aangewezen in 1995. Het grootste deel (58 ha 21 a 05 
ca) bevindt zich in de deelgemeente Puurs (Kadaster 1ste afdeling Secties C en D). Het gedeelte van 
het bosreservaat ten zuidoosten van de Moerdam (20 ha 42 a 90 ca: bestanden 15, 16, 17 en delen 
van 18 en 19) ligt op het grondgebied van de deelgemeente Ruisbroek (Kadaster 2de afdeling Sectie 
C). De Lambertcoördinaten zijn bij benadering X = 146000, Y = 196000; de breedte- en lengtegraden: 
51°04'15”-51°04'55” NB en 4°18'30”-4°19'25" OL. 
Het bosreservaat is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Het valt onder de bevoegdheid van de Houtvesterij Antwerpen (houtvester: Erik Van 
Boghout; boswachter: Jean-Pierre Adriaenssens). 
De grenzen van het bosreservaat en de ligging van de kernvlaktes zijn aangeduid op de 
bestandskaart uit het beheerplan van het bosreservaat (Opstaele et al. 2001). In dit monitoringrapport 
wordt steeds de bestandsnummering uit het beheerplan aangehouden (figuur 2.2).  

Figuur 2.1:  Situering van het bosreservaat Coolhembos in Vlaanderen 
Figure 2.1: Location of the the forest reserve Coolhembos in Flanders 
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Figuur 2.2: Bestandsnummering met kernvlaktes (blauw) 

Figure 2.2: Stand numbering with the core areas (blue) 
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2.2 Klimaat 

Het Coolhembos is onderhevig aan een gematigd en zacht (oceanisch) klimaat, dat een goede 
vegetatieontwikkeling toelaat gedurende zes tot zeven maanden per jaar (i.c. april-mei tot oktober). 
Terwijl de temperatuur een duidelijk optimum vertoont tijdens de zomermaanden (i.c. juni-augustus), 
is de neerslag gelijkmatig verdeeld over heel het jaar. Vroege of late vorst zijn weinig frequent. De 
dominerende winden komen uit het westen. Klimaatgegevens zijn terug te vinden in de begeleidende 
teksten bij de Bodemkaart, kaartbladen 58W en 57E (Louis 1966 & 1972, naar Poncelet & Martin 
1947). 
 

2.3 Geologie en geomorfologie  

De vegetatie in het gebied wordt in principe enkel beïnvloed door het Kwartair, aangezien de tertiaire 
sedimenten zich op meer dan 5 m diepte bevinden. Het Coolhembos en Klein-Brabant maken immers 
geologisch gezien deel uit van de oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei, een zeer vlak gebied van 
pleistocene (kwartaire) oorsprong (figuur 2.3). De Vlaamse Vallei is ontstaan door terugschrijdende 
riviererosie tijdens opeenvolgende zeeregressies en dit vooral tijdens de Saale-ijstijd. De oostelijke 
arm sneed zich in ten zuiden van de Boomse klei tot diep in de oudere oligocene en eocene zanden 
en kleien. 
In het Eemiaan werd het gebied opnieuw overstroomd door de zee met afzetting van zeesedimenten 
tot gevolg. Deze sedimenten werden later (tijdens het begin van het Weichseliaan) opnieuw 
geërodeerd. Het gehele Vlaamse Valleigebied werd tijdens de Weichsel-ijstijd (Laat-Pleistoceen) 
opgevuld met dekzand, zandleem en leem zodat ze nu niet meer in het landschap waar te nemen is. 
Het betreft sedimenten van niveo-eolische en vooral van niveo-fluviatiele oorsprong (De Moor 1963). 
Deze pleistocene afzettingen bereiken een dikte van ca.15 meter (Louis 1966 & 1972). 
In het Laat-Pleistoceen verstoof dit zandlemig materiaal en ontstonden enerzijds stuifzandruggen en 
anderzijds depressies, zoals bijvoorbeeld te Coolhem. In het Holoceen trad in deze depressies 
veenvorming op en later vonden er afzettingen van lemig en kleiig alluvium plaats, ten gevolge van de 
getijdenwerking van Vliet en Rupel. 
In het grootste deel van het gebied vinden we aldus een zeer natte, gleyige zandleembodem met een 
veensubstraat op geringe diepte. In de iets hoger gelegen zones gaat de bodem over naar matig 
droog lemig zand met een verbrokkelde textuur B-horizont (De Saeger et al. 2000; Opstaele et al. 
2001). 
  

 
Figuur 2.3: Situering van Klein-Brabant in de pleistocene Vlaamse Vallei (De Moor 1963) 

Figure 2.3: Location of Klein-Brabant in the so-called pleistocene Flemish Valley (De Moor 1963) 
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2.4 Bodem  

Het grootste deel van het bosreservaat bestaat uit zeer natte, gereduceerde zandleembodems met 
een veensubstraat op geringe diepte (vLgp; figuur 2.4). Langs de randen komen stroken zeer natte 
lichte zandleembodems (Pfp en sPfp) voor. Vooral in het noordoosten betreft dit een vrij brede strook. 
In het zuidwesten gaan deze natte bodems van de historische Moeren vrij abrupt over in de vochtige 
zand- en zandleembodems rond het Hof van Coolhem. In het zuiden wordt de natte depressie 
begrensd door een stukje zeer sterk gleyige gronden op zandleem (Lfp). De bestanden 1 en vooral 8 
en 19 hebben relatief drogere en lichtere bodems in vergelijking met het grootste deel van het 
bosreservaat. 
De Bodemkaart vermeldt als belangrijkste bodemseries voor het bosreservaat (figuur 2.4, Louis 1966 
& 1972) : 
vLgp – gereduceerde gronden op zandleem met veensubstraat beginnend op 40-80 cm 
Profiel: uiterst sterk hydromorfe alluviale bodem zonder profielontwikkeling, Humaquept (Soil 
Taxonomy). De Ap (A1) horizont is zwartgrijs (meestal venig) en rust op een volledig gereduceerde 
blauwgrijze of groengrijze horizont (G horizont) op minder dan 40 cm. Veen komt voor vanaf 40-80 
cm. Waterhuishouding: permanent zeer nat; geïnundeerd in zeer natte perioden. 
Lfp – zeer sterk gleyige gronden op zandleem met reduktiehorizont 
Profiel: zeer sterk hydromorfe alluviale bodem zonder profielontwikkeling, Humaquept (Soil 
Taxonomy). De bovengrond is donkergrijs, meestal oppervlakkig verveend en sterk gleyig. Een 
reduktiehorizont begint tussen 40 en 80 cm diepte. Het gehalte aan organisch materiaal is tamelijk 
hoog in gans het profiel. Alluviale afzettingen zijn uiteraard heterogeen. Het voorkomen van zandige 
lagen op matige diepte diepte is vrij algemeen; klei en veen daarentegen worden als substraat minder 
aangetroffen. Waterhuishouding: permanent nat en soms geïnundeerd. 
Pgp – uiterst natte gronden op licht zandleem (bestand 1) 
Profiel: uiterst hydromorfe alluviale bodem zonder profielontwikkeling, Humaquept (Soil Taxonomy). 
Een verveende, zeer donker grijze bovengrond rust op ca. 40 cm op een volledig gereduceerde, 
grijze tot blauwgrijze ondergrond. Waterhuishouding: permanent zeer nat; geïnundeerd in zeer natte 
perioden. 
Pfp – zeer natte gronden op licht zandleem en sPfp – zandsubstraat beginnend op 20-80 cm. 
Profiel: zeer sterk hydromorfe alluviale bodem zonder profielontwikkeling, Humaquept (Soil 
Taxonomy). De bovengrond is donkergrijs, meestal oppervlakkig verveend en sterk gleyig: 
roestverschijnselen zijn duidelijk zichtbaar in de Ap (ca. 25 cm dik). De reduktiehorizont begint tussen 
40 en 80 cm. De ondergrond is veelal zandiger dan de bovengrond of bestaat uit prealluviaal zand 
(sPfp). Waterhuishouding: sterke en langdurige wateroverlast, zelfs in de zomer. 
Pep – natte gronden op licht zandleem (bestanden 1 en 12) 
Profiel: sterk hydromorfe alluviale (of kolluviale) bodem zonder profielontwikkeling, Haplaquept of 
Humaquept (Soil Taxonomy). De Ap is 20-30 cm dik, donker grijsbruin en soms iets veenachtig. 
Roestverschijnselen beginnen reeds in het benedendeel van de Ap (tussen 20 en 40 cm). Tussen 80 
en 125 cm diepte wordt een grijsblauwe reduktiehorizont aangetroffen. De ondergrond is meestal 
zandiger dan de bovengrond. Waterhuishouding: veel te nat in de winter, fris in de zomer wanneer de 
permanente grondwatertafel op 80-125 cm diepte gedaald is. 
Buiten de natte depressie in de bestanden 8 en 19 komen ook volgende bodemseries voor: 
Pdm – matig natte licht-zandleemgronden met diepe antropogene humus A horizont (bestand 19) 
Scc – matig droge lemig-zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont (bestand 8) 
Scm(g) – matig droge lemig-zandgronden met diepe antropogene humus A horizont, grijze variante 
(bestand 8) 
Sdc(h) – matig natte lemig-zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont en ijzerkonkreties 
(bestand 8) 
Sdm – matig natte lemig-zandgronden met diepe antropogene humus A horizont (bestand 19) en 
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Sdm(g) – grijze variante (bestand 8) 
Zcc(h) – matig droge zandgronden met verbrokkelde textuur B horizont en ijzerkonkreties (bestand 
19) 
De meest westelijke kernvlakte in mesotroof elzenbroekbos (natte kernvlakte) bevindt zich centraal in 
de zone met als kernserie vLgp, de oostelijke kernvlakte (droge kernvlakte) ligt aan de rand van deze 
zone, op de overgang naar sPfp.  
 

 
Figuur 2.4: Bodemkaart van België (2 boorprofielen per hectare; kartering 1951-1952, revisie 1964-1967; schaal van 
gedrukte versie: 1/20 000) 

Figure 2.4: Belgian Soil Map (2 auger profiles per hectare; mapping 1951-1952, revision 1964-1967; scale of hard copy 
edition: 1/20 000) 
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2.5 Topografie  

Het bosreservaat behoort tot het ecodistrict Zandig Klein-Brabant. Het betreft een sedimentatiereliëf, 
ontstaan door pleistocene opvulling. Het noordelijke en centrale deel van dit ecodistrict is grotendeels 
vlak, met een zwak tot matig uitgesproken microreliëf. Grote, zwak gewelfde drogere gedeelten met 
gering microreliëf en enkele kleine lokale ruggen (soms tot 9 meter) wisselen af met smalle tot 
bredere vochtige depressies. De hoogte daalt er tot gemiddeld 5 m (De Saeger et al. 2000). Het 
bosreservaat bevindt zich grotendeels in zo een vlakke, komvormige depressie op een hoogte van 
slechts ca. 2 meter. Beide kernvlaktes liggen in de komvormige depressie. 
 

2.6 Hydrologie 

Het bosreservaat ligt in het stroomgebied van de Rupel-Beneden Nete via de Vliet, de Zielbeek (1e 
cat.), de Appeldonkbeek (2e cat.) en de Goorlaakbeek (2e-3e cat.). De Goorlaakbeek begrenst het 
bosreservaat langs het noorden. Aangezien het bosreservaat in een kom ligt, heeft het evenwel 
weinig afwatering naar dat stroomgebied. Het hele bosreservaat wordt doorsneden door vele, meestal 
brede grachten (tot 3m). Ook rondom praktisch het gehele domein loopt een brede gracht waardoor 
het landbouw- en rioolwater het gebied niet rechtstreeks kan binnendringen. Aangezien nergens een 
open verbinding bestaat met oppervlaktewater uit de omgeving wordt het gebied gevoed door grond- 
en neerslagwater. 
Tot 1976 was dit waarschijnlijk evenwel anders. In de periode vóór 1976 overstroomde het domein 
regelmatig met voedselrijk Scheldewater via de Vliet en de Goorlaakbeek, waarna het meestal enkele 
dagen onder water stond (Braspennincx pers. med.). Om overstromingen zoals die van Ruisbroek in 
1976 te voorkomen (waarbij het bosreservaat enkele weken blank stond; Braspennincx pers. med.), 
werd in 1976 het pompstation op de monding van de Vliet in gebruik genomen, waardoor het 
waterpeil geregeld wordt door overpompen in het Kanaal Brussel-Rupel (Pelgrims 2002). 
In 1990 werd een sluisje geplaatst in de gracht tussen de bestanden 7 en 11 om mogelijke 
overstromingen van het bos door de zeer vervuilde Goorlaakbeek te vermijden (Vandenbroucke 
1991). Dit sluisje heeft echter ook een waterophoudende functie in het bosreservaat (Adriaenssens 
pers. med.). In 2005 werden 2 sluisjes gebouwd in bestand 15, in functie van de waterpeilbeheersing 
in het oostelijk deel van het bosreservaat. Ook vroeger werd het waterpeil hier door de mens geregeld 
(Braspennincx pers. med.). 
Hydrologisch blijkt er een groot verschil tussen de historische Moeren, die grotendeels permanent in 
natte of zeer natte toestand verkeren, en de veel drogere bestanden 8 en 19. De combinatie 
drainageklasse-textuurklasse volgens de Bodemkaart geeft een ruw beeld van de hydrologische 
situatie in het bosreservaat in de jaren 1950 en – relatief gezien – ook van de huidige situatie. Het 
grootste deel van de depressie heeft volgens de bodemkaart een vochttrap f of g. Deze zones zijn 
permanent nat tot zeer nat en soms geïnundeerd in zeer natte perioden. Enkel in de bestanden 8 en 
19 komen minder natte bodems voor (vochttrappen c, d en e). 
Voor het Coolhembos is er een korte tijdreeks van grondwaterpeilmetingen beschikbaar (zie figuur 
2.5) van een peilbuis geplaatst in bestand 13 (aan de noordelijke rand van de natte kernvlakte). Deze 
metingen werden gestart in het voorjaar van 2003 in het kader van een TWOL-onderzoeksproject in 
opdracht van AMINAL Afdeling Natuur Oost-Vlaanderen naar standplaatsfactoren voor 
beekbegeleidende bossen (De Becker et al. 2004). Tijdens het eerste jaar gebeurden de metingen 
manueel en met een interval van veertien dagen. Na afloop van het project werd er niet meer 
gemeten tot er in de loop van 2005 opnieuw gestart werd, ditmaal met een datalogger (diver). De 
metingen gebeuren sindsdien in principe dagelijks. Uit de tijdreeks valt op te maken dat het 
grondwaterpeil ca 25 cm schommelt op jaarbasis, in de winter stijgt het grondwaterpeil tot een paar 
centimeter boven het maaiveld en het diepste peil in de zomer daalt tot een twintigtal centimeter 
onder maaiveld (figuur 2.5). Het grondwaterregime is hier dus optimaal voor mesotroof elzenbroekbos 
(Carici elongatae-Alnetum). Opvallend is wel de diepe daling in 2003. De zomer van dat jaar geldt als 
de droogste zomer van de afgelopen dertig jaar. Overal in Vlaanderen werden toen recorddiepten van 
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grondwaterpeilen opgemeten, ook in gebieden waar anders nauwelijks schommelingen te registreren 
zijn. Uit het resultaat van de chemische analyse van het grondwater blijkt dat het hier gaat om 
mineraalrijk grondwater met geen meetbare nitriet- of nitraatgehalten, licht verhoogde fosfaatgehalten 
en normale ammoniumconcentraties. De standplaatskarakteristieken kunnen dus gelden als een 
referentiesituatie voor mesotroof elzenbroekbos in Vlaanderen (P. De Becker schr. med.). 
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Figuur 2.5: Tijdreeks van grondwaterpeilmetingen in Coolhembos 

Figure 2.5: Time series of groundwater level measurements in Coolhembos 

 

2.7 Vegetatie 

Dit hoofdstuk behandelt de globale samenstelling, typering en kartering van de vegetatie in 
Coolhembos in zijn geheel, op basis van reeds bestaande inventarisaties. De kernvlaktes werden in 
het kader van de monitoring in detail onderzocht en de resultaten van deze inventarisatie worden 
beschreven in hoofdstukken 4 (kernvlakte in mesotroof elzenbroekbos) en 5 (kernvlakte in elzen-
eikenbos). 

2.7.1 Soortenlijst van vaatplanten 

Een soortenlijst van vaatplanten die tijdens de verschillende inventarisaties in het bosreservaat 
werden waargenomen, wordt weergegeven in bijlage 1. De gegevens kunnen worden opgesplitst in 
hok- en gebiedsgegevens. Recente gebiedsgegevens hebben enkel betrekking op het bosreservaat, 
de hokgegevens beslaan een ruimer gebied. Hokgegevens en gebiedsgegevens werden 
gecompileerd tot één lijst van 345 soorten. Daarvan zijn 275 het resultaat van gebiedsinventarisaties, 
de overige komen van de streeplijsten van de 4 kilometerhokken waarin het bosreservaat gelegen is. 
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2.7.1.1 Gebiedsgegevens 

De gebiedsgegevens uit de plantensoortenlijst (kolommen A t.e.m. J in bijlage 1) zijn hoofdzakelijk 
afkomstig uit de periode 1996-2006. Twee oudere vegetatie-opnames zijn eveneens opgenomen in 
bijlage 1. De eerste dateert van 1957 (Noirfalise & Sougnez 1961): hoewel deze oude opname als 
toponiem Moerhoek heeft, is het vrij zeker dat deze in het bosreservaat is gebeurd, wegens de 
genoteerde soorten en het feit dat op de topokaart ‘Moerhoek’ vlak naast of in het bosreservaat staat. 
De tweede oudere inventarisatie betreft een vrij volledige soortenlijst uit 1987, uitgevoerd in het kader 
van de aanvraag tot rangschikking van domein Coolhem als landschap (De Borgher 1988). Een 
gerichte inventarisatie van de meeste open stukken in juli 2005 door het IBW-bosreservatenteam 
leverde een soortenlijst op per beheerd perceel of blok (A. Verstraeten pers. med.). De globale 
soortenlijst hiervan is mee opgenomen in bijlage 1. 
In totaal werden bij gerichte inventarisaties in het bosreservaat, 275 soorten vaatplanten gevonden. 
Bijzondere soorten zijn: Zompzegge (Carex canescens), Zwarte zegge (Carex nigra), Blauwe zegge 
(Carex panicea), Wateraardbei (Comarum palustre), Kamvaren (Dryopteris cristata), Veenpluis 
(Eriophorum polystachion), Koningsvaren (Osmunda regalis; figuur 2.6), Gewone eikvaren 
(Polypodium vulgare), Borstelbies (Scirpus setaceus), Moerasvaren (Thelypteris palustris) en 
Moerasviooltje (Viola palustris). Soorten die niet in de lijsten voorkwamen maar in het kader van de 
monitoring werden waargenomen, zijn ondermeer: Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Veenpluis, Ruw 
walstro (Galium uliginosum), Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Gewone eikvaren, Grote 
egelskop (Sparganium erectum). 
 

Figuur 2.6: Koningsvaren langs een gracht in de Elzen-Eikenkernvlakte in Coolhembos (foto: Luc De Keersmaeker) 

Figure 2.6: Osmunda regalis in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland in forest reserve Coolhembos 
(photograph: Luc De Keersmaeker) 
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2.7.1.2 Hokgegevens 

Verspreidingsgegevens op kilometerhokniveau (1 km2) zijn afkomstig uit Florabank en hebben 
betrekking op de periode 1972-2004. Het bosreservaat Coolhembos strekt zich uit over vier 
kilometerhokken (raster IFBL). Het grootste deel bevindt zich in kilometerhokken d4-15-13 en d4-15-
31. De droge kernvlakte ligt in d4-15-13, de natte kernvlakte in d4-15-31. Een groot deel van de 
verspreidingsgegevens in deze vier kilometerhokken is afkomstig van inventarisaties in de periode 
1980-2004 door de heer Ronny Segers (milieuambtenaar gemeentebestuur Puurs). Bij deze 
waarnemingen werd bijna overal het toponiem genoteerd, zodat ze praktisch even betrouwbaar zijn 
als de gebiedsgegevens. Enkel de gegevens die deze toponiemen vermelden, zijn aan de soortenlijst 
van bijlage 1 toegevoegd. Bij de soorten die op deze wijze werden toegevoegd, zijn opvallend veel 
akkeronkruiden en ruderalen (bij voorbeeld Zwarte nachtschade, Hanenpoot, Stinkende gouwe, 
Kleine brandnetel…), die vermoedelijk buiten de depressie in de omgeving van het park werden 
waargenomen. De Florabankgegevens vermelden echter ook enkele moeras- en waterplanten, die 
niet in de andere lijsten vermeld staan: Snavelzegge (Carex rostrata), Paarbladig fonteinkruid 
(Groenlandia densa), Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus), Schedefonteinkruid (P. 
pectinatus), Middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis) en Veelwortelig kroos (Spirodela 
polyrhiza). Oude floragegevens (van vóór 1972) zijn enkel beschikbaar op uurhokniveau en werden 
niet in de soortenlijst geïntegreerd, omdat niet duidelijk is of deze historische waarnemingen 
betrekking hebbben op het bosreservaat. 

2.7.2 Basisinventarisatie uit 1996 

Als voorbereiding tot de opmaak van het nieuwe beheerplan voor het bosreservaat (Opstaele et al. 
2001), werd in mei-juni 1996 een basisinventarisatie van het gehele bosreservaat uitgevoerd door het 
Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven (Vanmechelen et al. 1997). Daartoe 
werd het bos ingedeeld in 19 nieuwe bestanden. Voor elk bestand gebeurde een 
bestandsbeschrijving. In een transect van 100 x 10 m werden dendrometrische en vegetatiekundige 
gegevens verzameld (figuur 2.7). In de bestanden 3 en 14 werden telkens twee transecten van 50 m 
lang gebruikt. De transecten werden manueel op kaart aangeduid. De vegetatieplots situeerden zich 
in het eerste en het derde kwart van de bandtransecten (telkens 10 m x 25 m). Uit deze 
basisinventarisatie van de vegetatie blijkt (analyse naar Opstaele et al. 2001) dat ca. 75 % van het 
bosreservaat uit bos bestaat. Er zijn zowel ‘oude’ als jonge bosbestanden: deze laatste ontstonden 
ten gevolge van een spontane successie van de hooilanden. 
De oude bosbestanden worden gekarakteriseerd als mesotroof elzenbroek (vegetatiegroep Gele lis-
Zwarte els) en worden gedomineerd door Zwarte els van verschillende leeftijden (ten gevolge van het 
hakhoutbeheer in functie van de jacht), met bijmenging van zowel wilg als berk. Op de drogere 
gedeelten vindt men ook nog Zomereik, Lijsterbes, Eénstijlige meidoorn en Sporkehout. Plaatselijk 
werden populieren ingeplant. De kruidlaag van deze goed ontwikkelde elzenbossen omvat onder 
andere soorten als Elzenzegge (Carex elongata), Stijve zegge (Carex elata), Scherpe zegge (Carex 
acuta), Melkeppe (Peucedanum palustris), Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata), Gele lis (Iris 
pseudacorus) en Moerasvaren (Thelypteris palustris). Deze soorten wijzen allen op mesotroof 
elzenbroek. Het transect in bestand 13, gelegen op de rand van de natte kernvlakte van het 
bosreservaat, behoort tot het mesotroof elzenbroek. 
De jonge bosbestanden ontstonden door spontane verbossing van de hooilanden. In een eerste fase 
moest het hooiland plaats maken voor een rietvegetatie die in een tweede fase verdrongen werd door 
wilgenstruweel met Zachte berk. Plaatselijk is dit wilgenstruweel reeds geëvolueerd naar een 
elzenbroekbos. In de struiklaag is Gewone vlier lokaal sterk aanwezig. De kruidlaag bestaat er 
voornamelijk uit Hennegras (Calamagrostis canescens), ruigtekruiden en hooilandsoorten. 
In de niet-beboste percelen vindt men een drietal grote vegetatietypes: 

- Het verbond van de grote zeggen (Magnocaricion) 
- Hooilanden van het Dotterverbond (Calthion palustris) 
- Hooilanden van het verbond van Zwarte zegge (Caricion nigrae) 
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Figuur 2.7: Ligging van de transecten voor dendrologisch en fytosociologisch onderzoek (Vanmechelen et al. 1997) 

Figure 2.7: Location of the transects for phytosociological and dendrometrological research (Vanmechelen et al. 1997) 

 
Het verbond van grote zeggen (Magnocaricion) vindt men terug op niet-beschaduwde 
verlandingszone langs sloten. Kenmerkende soorten zijn Blaaszegge (Carex vesicaria), Moeraszegge 
(Carex acutiformis), en Riet (Phragmites australis). Meestal zijn hier ook elementen van kleine 
zeggevegetaties aanwezig: bijna overal wordt Moerasviooltje (Viola palustris) teruggevonden en ook 
Snavelzegge (Carex rostrata), Wateraardbei (Comarum palustre) en Holpijp (Equisetum fluviatile) 
groeien er. Witbol (Holcus sp.) en Liesgras (Glyceria maxima) domineren op plaatsen waar 
ruimingsslib gedeponeerd werd. 
De hooilanden die onder sterke invloed staan van voedselrijk grondwater of licht bemest werden, 
behoren tot het Dotterverbond, hoewel Dotterbloem in de meeste percelen zeker niet overvloedig 
aanwezig is. De Dotter-hooilanden komen vooral voor in bestand 1, in de bestanden 6 en 15 (met 
Poelruit en Veldrus) en op minder natte plekken in de bestanden 6 en 16 o.v.v. graslanden met een 
hoge abundantie van Reukgras (met bijvoorbeeld Kale jonker en Echte koekoeksbloem). Er is dus 
een belangrijke variatie in dit type grasland. 
De hooilanden in bestand 15 zijn voedselarmer en zuurder, met Zwarte zegge (Carex nigra), 
Zompzegge (Carex curta), Veenpluis (Eriophorum polystachion) en Moerasviooltje (Viola palustris) als 
kenmerkende soorten (figuur 2.8). Deze vegetatie vertoont de meeste overeenkomsten met het 
verbond van Zwarte zegge maar vertoont ook kenmerken van blauwgrasland. Soorten die in deze 
richting wijzen zijn Blauwe zegge (Carex panicea), Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora) en Wilde 
bertram (Achillea ptarmica) (Opstaele et al. 2001). 
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Figuur 2.8: Kleine zeggenvegetatie met Veenpluis in bloei, in de noordoostelijke hoek van Coolhembos (perceel 15), die 
een gericht beheer krijgt (foto: Luc De Keersmaeker). 

Figure 2.8: Caricion nigrae vegetation with flowering Eriophorum polystachion in the managed part of forest reserve 
Coolhembos (photograph: Luc De Keersmaeker). 

 

2.7.3 Typering volgens de biologische waarderingskaart 

De opmaak van de Biologische Waarderingskaart (BWK) van België werd begin jaren 1980 opgestart 
en wordt momenteel voor het Vlaamse landsdeel verdergezet door het INBO. Volgens de tweede 
versie van de BWK (i.c. periode 1997-2000; De Saeger et al. 2000)  ligt het bosreservaat bijna 
volledig in ‘biologisch zeer waardevol’ gebied (figuur 2.9). 
Het grootste gedeelte werd gekarteerd als een complex van mesotroof elzenbos met zeggen (vm) , 
vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf), populierenaanplantingen (pop), natte ruigte met 
moerasspirea (hf), vochtig, licht bemest grasland (hc), eutrofe plas (ae), grote zeggenvegetatie (mc) 
en zuur laagveen (ms). Het zuidoostelijk deel van het bosreservaat is volgens deze kaart een 
complex van rietland (mr), vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (sf), vochtig, licht bemest 
grasland (hc), soortenarm permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden 
(hp+), mesotroof elzenbos met zeggen (vm), alluviaal essen-olmenbos (va) en grote zeggenvegetatie 
(mc).  Het grasland in de westelijke hoek van bestand 1 is volgens de BWK soortenarm permanent 
cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+), en bestand 8 soortenarm 
permanent cultuurgrasland (hp). De dreef tussen het Hof van Coolhem en bestand 12 is zuur 
eikenbos (qs). Het westelijke stukje van bestand 19 werd gekarteerd als verruigd grasland (hr), en het 
grootste deel van dat bestand behoort tot een complex van soortenarm permanent cultuurgrasland 
(hp), akker op lemige bodem (bl) en bomenrijen van wilg en populier (kbs, kbp). 
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Figuur 2.9: Biologische Waarderingskaart; afkortingen: zie tekst 

Figure 2.9: Biological Valuation Map; red perimeter = forest reserve; dark green =biologically very valuable area; green = 
biologically valuable area; light green = biologically less valuable area; ae = eutrophic pool; bl = field on loamy soil; hc = 
Calthion; hf = Filipendulion; hp = species-poor intensive grassland; hp+ = species-poor intensive grassland with relics of 
halfnatural grassland; hr = rough grassland; kbp = row of poplars; kbs = row of willows; mc = Magnocaricion; mr = reedland; 
ms = Caricion curto-nigrae; pop = poplar plantation; qs = Fago-Quercetum; sf = wet willow bush; va = Ulmo-Fraxinetum; vm = 
Carici elongatae-Alnetum 

 



 19

2.8 Historiek 

2.8.1 Eigendomsgeschiedenis 

2.8.1.1 Het hof van Coolhem 

De geschiedenis van Coolhembos is in belangrijke mate verbonden met het Hof van Coolhem, 
gelegen net ten zuidwesten van het bosreservaat. Zeker sinds het midden van de 12de eeuw was 
Coolhem een ‘onafhankelijke heerlijkheid’ met alle uiterlijke tekenen die hierbij hoorden, zoals een 
galgenveld (bestand 8). Waarschijnlijk had het domein deze titel reeds sedert enige eeuwen maar 
schriftelijke bronnen hierover zijn niet gevonden. 
De familie van Oyenbrugge is minstens vanaf 1157 tot 1470 eigenaar van Coolhem, waarbij Coolhem 
vanaf het begin van de 14de eeuw belangrijker lijkt te worden dan Oyenbrugge, het oorspronkelijke 
domein van de familie. Mechelen wordt echter de hoofdverblijfplaats van veel leden van het geslacht 
van Oyenbrugge, zodat Coolhem geleidelijk aan eerder als buitenverblijf gebruikt wordt. Door het 
huwelijk van Henrick VI van Oyenbrugge met Katline van Duras in 1426 komt de familie in het bezit 
van het kasteel van Duras, zodat Coolhem niet meer het belangrijkste domein van de familie is. 
Hierdoor erft Henrick VI’s oudste zoon, Joes van Oyenbrugge, o.a. het kasteel van Duras, en de 
tweede zoon, Henrick VII, het domein Coolhem. De oudste zoon behoudt echter de titel ‘Heer van 
Coolhem’ zodat de titel en het domein van Coolhem voortaan gescheiden zijn. Henrick VII van 
Oyenbrugge verkoopt in 1470 al zijn goederen in en rond Puurs aan de Abdij van Hemiksem, 
waarvan de abt al sinds 1278 ‘Heer van Puurs’ was en dus al eigendommen in de streek bezat. De 
redenen voor deze verkoop zijn niet helemaal duidelijk (Segers 1999). 
Vanaf de vijftiende eeuw tot aan de Franse Revolutie is de geschiedenis van Coolhem nauw 
verbonden met de St-Bernardusabdij van Hemiksem. Na de aankoop in 1470 werden door de 
toenmalige abt Maarten Blijleven grote werkzaamheden verricht in Coolhem, met name de bouw van 
een groot stenen huis, een keuken, paardenstal en kapel. Ook een boomgaard, kruidentuin en 
grachten werden aangelegd. Tot op het einde van de 16de eeuw was het Hof van Coolhem een 
buitenverblijf voor de paters van Hemiksem. Na de vernieling van een deel van de abdij van 
Hemiksem tijdens de beeldenstorm in 1566 verhuisden de paters in 1580 naar hun refugie in Lier, en 
in 1590 onder druk van de bisschop van Antwerpen naar hun refugie in Coolhem. In deze periode 
werden opnieuw grote werkzaamheden uitgevoerd aan de gebouwen en kende Coolhem zijn grootste 
bloei. Het was tevens een haard van verzet tegen de bisschop van Antwerpen. In 1616, na lange 
onderhandelingen met het bisdom, keerden de paters terug naar hun herstelde abdij in Hemiksem. 
Coolhem was ondertussen een provisorij geworden waar een provisor de leiding waarnam. Het was 
een complex waar doorlopend één of meer monniken verbleven om gemakkelijker de administratie 
van de domeingoederen van Puurs waar te kunnen nemen. Van 1634 tot 1636 verbleven de paters 
opnieuw in Coolhem wegens oorlogsperikelen, en werden de gebouwen en het domein opnieuw 
verfraaid: er werd o.a. een vaart gegraven van de Vliet naar Coolhem, via het Moer (het huidige 
bosreservaat), zodat men met platte schuiten mensen en materialen naar Coolhem kon transporteren 
(Segers 1999). 
Aangaande de tweede helft van de 17de eeuw zijn we relatief goed ingelicht via het ‘Landboek’ van 
provisor Judocus Bal (1669). Dit Landboek, bewaard in de abdij van Bornem en verschillende keren 
gekopieerd en heruitgegeven (Bouvaert 1749; Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant 1984; 
Houtman 2005), geeft een gedetailleerd beeld van de bezittingen van de abdij, met aanduiding van de 
herkomst en aard ervan. Het Moer is figuratief weergegeven (figuur 2.10).  
Uit dit landboek en de jaarlijkse rekeningenboeken met inkomsten en uitgaven van de abdij (periode 
1663-1791), bewaard in het Algemeen Rijksarchief Antwerpen (ARA), kan een gedetailleerd beeld 
worden getekend van het dagelijkse leven in de provisorij (Segers 1999) en in mindere mate ook van 
de uitgevoerde werken in het Moer in de 17de en 18de eeuw. Op het einde van de 18de eeuw 
worden onder Frans bewind alle religieuze instellingen afgeschaft en hun eigendommen in beslag 
genomen. Zo wordt Coolhem openbaar verkocht in 1797, waarna een hele reeks privé-eigenaars 
volgt, en er vooral afbraakwerkzaamheden gebeuren in het Hof van Coolhem. 
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Figuur 2.10: Oudste afbeelding van het Moer, uit het Landboek van Bal (1669) 

Figure 2.10: Oldest depiction of the ‘Moer’, from the Landbook of Bal (1669) 

 
In 1987 koopt de Gemeente Puurs het Hof van Coolhem en het 13,7 ha omliggende park, dat wordt 
opengesteld voor het publiek. In 1990-1992 gebeuren archeologische opgravingen en in 1992-1993 
worden de nog bestaande gebouwen gerestaureerd. De opgegraven archeologische stukken zijn 
tentoongesteld in het in 1995 geopende archeologische museum in de nog bestaande gebouwen. In 
het parkdomein bevinden zich o.a. een bijentuin, boomgaard en infopad, en er zijn plannen voor een 
speelbos. 
De geschiedenis van het Hof van Coolhem wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Het Coolhem te 
Kalfort-Puurs. Een verhaal van ridders, paters en heren’ (Segers 1999), op basis van uitgebreid 
archiefonderzoek en opgravingen in het Hof van Coolhem. Voor gedetailleerde informatie over de 
geschiedenis van het Hof van Coolhem wordt hiernaar verwezen. 

2.8.1.2 Het Moerbos (gemeente Puurs, ca. 58 ha) 

De familie van Oyenbrugge bezat zeker sinds de 12de eeuw, en tot 1470, het Hof van Coolhem. Het 
Galgenveld (bestand 8) hoorde in die tijd waarschijnlijk bij de onafhankelijke heerlijkheid Coolhem en 
dus bij deze eigenaars. In hoeverre het grootste deel van het huidige bosreservaat ook eigendom van 
de familie van Oyenbrugge was, is onduidelijk (zie verder). 
 In 1669 (Landboek van Judocus Bal) was ‘het Moer’ (het deel van het bosreservaat ten noordwesten 
van de Moerdam) al lange tijd eigendom van de Abdij van Hemiksem. Aangaande de verwerving van 
dit gebied door de abdij beschrijft Bal (1669) de aankoop van 15 gemeten en 24 roeden (ca. 6,50 ha; 
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Houtman 2005) land ‘geleghen ter plaetsen genaemt het Moerblock’ in 1387 van Joannes van 
Couwenberghe. Dit Moerblock is trouwens de oudste vermelding van een toponiem in de buurt van 
het bosreservaat. Ook achter het Hof van Coolhem werden vijf bunderen (ca. 6,30 ha; Boen 1857) 
Beemd aangekocht, en naast het Hof van Coolhem een dagwant en 29 roeden (ca. 0,40 ha; Boen 
1857). Daarnaast beschrijft Bal (1669) de aankoop in 1470 van vier bunderen (ca. 5 ha; Boen 1857) 
Moer van Henrick van Oyenbrugge. 
Hij merkt echter op: ‘Maar dit alle en comt niet bij de groote van dese rouagie [i.e. het Moer], soo dat 
het waerschijnelijck is, dat dit goet ons gecomen is, ten minsten voor een groot deel, met de coop van 
Puers, als sijnde eene vaeghe, ongecultiverde partije, ende als doen van cleijne estime, gelijk heijen, 
ende wildernissen sijn, die ordinaerlijck den heere aengaen, ende de heerlijckheijt volghen.’ Dit zou 
betekenen dat een groot deel van het gebied al sinds 1278 (verwerving van de heerlijke rechten in 
Puurs door de abdij van Hemiksem) rechtstreeks tot de abdij behoorde. Verdere bronnen hierover 
ontbreken echter. 
In het Kaartboek van de Dyckagie uit vermoedelijk 1682, bewaard in het archief van de Polder Vliet 
en Zielbeek te Puurs, staat voor elk perceel de eigenaar: hieruit blijkt dat de Abdij toen eigenaar was 
van het volledige deel van het bosreservaat op het grondgebied van Puurs. Slechts een klein stukje in 
het huidige bestand 19 was toen van de heer Rudolph van Langenborch. 
In 1797 werden het Hof van Coolhem en het Moerbos van de abdij onteigend door de Fransen en 
openbaar verkocht aan de heer Constantinus Josephus Van Den Nieuwenhuyzen. De oppervlakte 
van het bos wordt dan evenwel gegeven als slechts 29 bunders 20 roeden (36,53 ha; Boen 1857), 
wat betekent dat een deel (bijna 20 ha) apart verkocht is (zie verder). 
Na het overlijden van Constantinus Josephus Van Den Nieuwenhuyzen in 1823 wordt de erfenis 
uiteindelijk verdeeld in 1827. Het landgoed met ‘kasteel Coolhem’, zoals het vanaf dan zou genoemd 
worden, kwam in het bezit van zijn zoon Josephus Hubertus Van Den Nieuwenhuyzen (Segers 1999). 
Uit het Primitief Kadaster (‘Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde 
en gebouwde vaste eigendommen’ of het zogenaamde Register 208, dat de situatie rond 1834 
weergeeft; zie verder) kennen we de eigenaars uit deze periode van enkele andere percelen die niet 
bij het Moerbosch van Van Den Nieuwenhuyzen hoorden: de noordwestelijke hoek van het huidige 
bestand 1 behoorde toe aan weduwe J.J.B. Claessens-Moris uit Brussel en het westelijke stuk van 
bestand 19 aan de heer J. Nevremont, Brussels rentenier en de heer J. Pesé, landbouwer uit 
Oppuurs. We hebben de verkoopsaktes van deze percelen als zwart goed (zie hierboven) niet 
kunnen terugvinden in het Rijksarchief in Antwerpen. 
Na de dood van Josephus Hubertus Van Den Nieuwenhuyzen in 1863 komt het Moerbosch in handen 
van zijn neef Eugène Van Den Wiele, die in 1870 op Coolhem komt wonen met zijn familie (Binon 
1999; Segers 1999). Uit de ‘Staat der Eigendomsovergangen’ van de gemeente Puurs blijkt dat de 
kinderen Van Den Wiele het kasteel en het Moerbosch openbaar verkopen in 1920: koper is de heer 
Ludovic Christian Sheid, een Antwerps reder, die er zich vestigt in 1921 (Segers 1999). 

2.8.1.3 De Moeren (gemeente Ruisbroek, ca. 20 ha) 

Het deel van het bosreservaat ten zuidoosten van de Moerdam, in de huidige deelgemeente 
Ruisbroek, is in 1669 nog geen eigendom van de abdij en heeft een geheel andere 
eigendomsgeschiedenis dan ‘het Moer’ van Judocus Bal. Op de kaart van Judocus Bal (1669) staat 
dit deel aangeduid als het ‘Rumstermoer’, de Moerdam heet dan ‘Den Dam tussen de Moeren’ (figuur 
2.10). 
Aangaande de vroegste eigenaars van dit stuk (eind 17de eeuw) bezitten we twee bronnen: ten 
eerste het Kaartboek van de Dyckagie uit vermoedelijk 1682, bewaard in het archief van de Polder 
Vliet en Zielbeek te Puurs, en ten tweede het kaartboek van de Abdij van Grimbergen uit 1699. Uit 
deze bronnen leren we dat de huidige bestanden 16, 17 en de oostelijke helft van 18 eigendom waren 
van de baron van Willebroek [i.e. Jan Helman; zie ook Huyghe 2004]; het oostelijk deel van bestand 
19 was van de heer Rudolph van Langenborch. Bestand 15 waren ‘gemeijne bemden van 
Ruysbroeck, aen Pastorije van Ruysbroeck’. 
Van deze gronden in het ‘Rumstermoer’ kennen we de eigenaars pas opnieuw vanaf ca. 1830, uit het 
Primitief Kadaster: de huidige bestanden 15 en 16 behoorden in 1834 toe aan de heer Gustave 
Joseph Maximilien Van Velsen, rentenier uit Mechelen; bestand 17 en het oostelijk deel van bestand 
18 aan Antonius Josephus (of Josephus Antonius) Diercxsens, eveneens rentenier uit Mechelen; en 
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het oostelijk deel van bestand 19 aan verschillende lokale landbouwers (Jan Baptista Pauwels uit 
Ruisbroek, Josephus Van Damme uit Hingene en Gillis Pauwels uit Kalfort). De heer Van Velsen was 
getrouwd met Francisca Antonia (‘Antoinette’) Diercxsens (zuster van Antonius Josephus 
Diercxsens); na zijn dood in 1836 hertrouwde Francisca Antonia met Baron Duvivier uit Mechelen 
(Binon 2002). 
Uit een kadastrale kaart van de Pullaarpolder van vermoedelijk midden 19de eeuw  blijken de 
eigenaars van bestand 15 (Baronnes Duvivier [i.e. Antoinette Duvivier-Diercxsens]), 18 (Diercxsens, 
weduwe en kinderen, Herenthals) en 19 (Geelhand de Gilman Jos. Constant Douairière, Antwerpen). 
Het is niet helemaal duidelijk wie eigenaar was van de bestanden 16 en 17, hoewel het zeker lijkt dat 
dit aan de familie Diercxsens toebehoorde. Uit het Register 208 van het Primitief Kadaster  blijkt 
immers dat in de tweede helft van de 19de eeuw de hele historische Moeren ten zuiden van de 
Moerdam (huidige bestanden 15, 16, 17 en de oostelijke helft van 18) binnen de familie Diercxsens-
Duvivier-Van Genechten bleef (de heer Van Genechten was getrouwd met de oudste dochter van 
Antonius Josephus Diercxsens). Deze percelen worden uiteindelijk in 1924 door een zekere B. 
Schoeters-Van Genechten (waarschijnlijk mevrouw Narcisse Van Genechten, weduwe van de heer 
Benoit Schoeters) verkocht aan de heer Sheid (‘Staat der Eigendomsovergangen’ van de gemeente 
Ruisbroek ). 
Voor een meer gedetailleerde bespreking van de uitgebreide families Diercxsens en Van Genechten, 
gedurende de hele 19de eeuw eigenaars van het nabijgelegen Echelpoelhof, wordt verwezen naar 
Binon (2002). 

2.8.1.4 Coolhembos (ca. 79 ha) 

Na de aankoop van het Moerbos in 1920 komt enkele jaren later dus ook de Moeren in het bezit van 
de heer Sheid. Bestand 19 koopt hij pas aan in 1946, 1947 en 1954 (Akte van Aankoop door de 
Vlaamse Gemeenschap, 31 juli 1987). Het is dus de heer Sheid die het gebied zoals we het nu 
kennen samenbrengt. De heer Sheid overlijdt in 1970 zodat Coolhembos overgaat op zijn erfgenaam, 
de heer Marcel Braspennincx uit Puurs. Deze verkoopt het Coolhembos op 31 juli 1987 aan het 
Vlaamse Gewest. Het 13,7 ha grote parkgebied met de nog bestaande gebouwen van het Hof van 
Coolhem wordt verkocht aan de gemeente Puurs. 
 

2.8.2 Evolutie van het landgebruik 

2.8.2.1 Dertiende eeuw – 1850: het Moerbosch en de Moeren 

In het Landboek van Bal (1669) wordt het Moer als volgt beschreven: ‘Op de Oostsijde van Coolhem 
leet een groote rouagie, genaemt het Moer […]. Deze Rouagie is naer alle apparentie, ende volghens 
sijnen naem eertijts Moer geweest, ende den torf utgesteken sijnde, is eenen leeghen poel geweest, 
die bij naer altijt vol water stont. Sijnde met lanckheijt van tijt ende allenskens wat hoogher geworden, 
soo heeftmen eenighe dammen daer door beghinnen te schieten, ende grachten te graven om visch 
te houden. Dit graeven is daer gecontinueert, soo dat nu bijnaer het geheel Moer in dammen leet, 
utgenomen op de westsijde, daer eenighe weijen sijn tot gerieff van de pachters. Dese dammen sijn 
meest met weeckhout beplant ende vruchtbaer: soo dat dese rouagie gheen poel meer, maar bosch 
en water is.’ 
Hieruit blijkt dat het gebied in de tweede helft van de 17de eeuw voornamelijk bestond uit bos (‘dese 
Rouagie, die nu gheen Moer meer, maer voor het meeste deel weeckhout, ende Elsenbosch is’) en 
water, en dat er verschillende dammen doorheen lagen. Minstens één ervan, de Eyckendam, heette 
zo ‘van eenighe Eycke boomen die daer op staen’. Ook uit de eerder figuratieve afbeelding van het 
Moer (figuur 2.10) vinden we hiervoor aanwijzingen: verspreid op de dammen staan grote bomen met 
daartussen struikgewas of hakhout (wilg of els). Langs de westelijke rand blijken uit de tekst en 
afbeelding enkele weiden te liggen, en een bosje (‘Noort oost waert van dese Hoeve [i.e. de 
Moerhoeve] leet een deel van dit Moer, dat Eycken bosch is’). 
Het Moer zoals bedoeld door Bal in 1669, bevatte enkel het gedeelte boven de Moerdam. Uit de kaart 
van de Abdij van Grimbergen uit 1699 van het deel van het bosreservaat ten zuiden van de Moerdam, 
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en uit het Kaartboek Dijckagie uit vermoedelijk 1682, kunnen we afleiden dat minstens een gedeelte 
van de huidige bestanden 16 en 17 eveneens bos was (ook dit deel werd ‘Moerbosch’ genoemd in 
het Kaartboek Dijckagie), terwijl de bestanden 15, 18 en 19 toen beemden (i.e. meersen of natte 
hooilanden; Lindemans 1952) waren. 
Omtrent de achttiende eeuwse situatie bestaan relatief weinig kaarten. Verschillende gegraveerde 
kaarten zijn weliswaar beschikbaar uit deze periode: oa een Franse militaire kaart uit 1709 
(reproductie in privébezit W. Peeters (Puurs) en gepubliceerd in Pelgrims 2002), en de Fricx-kaart uit 
1708 en 1743. Ook enkele kaarten uit latere achttiende eeuwse atlassen behoren hiertoe. Deze 
kaarten werden echter vaak gekopieerd zodat het onduidelijk is welke situatie ze weergeven (L. 
Janssens pers. med.). Waarschijnlijk gaat het wel om de situatie in de eerste helft van de achttiende 
eeuw. Op deze kaarten is ‘Coolem cloitre’ (klooster Coolhem) te zien tussen Kalfort en Ruisbroek. Het 
is onduidelijk of het ovale bos net ten zuiden van Coolhem het Moerbosch betreft en de kaarten zijn 
bijgevolg niet nauwkeurig genoeg om het bodemgebruik op perceelsniveau te bestuderen. Enerzijds 
zijn deze oude kaarten zeker niet betrouwbaar wat afstanden betreft, en is er ook geen ander bos van 
die omvang en vorm in de buurt gelegen, anderzijds is er op de Fricx-kaart een weg door het bos te 
zien van Kalfort naar het kanaal ten zuiden van Willebroek. De enige weg door Coolhembos, de 
Moerdam, loopt echter van Kalfort naar Ruisbroek. 
In het rekeningenboek van de abdij uit 1748 wordt naast de oppervlakte van het totale Moerbosch, 43 
bunders en 269 roeden (ca. 55 ha; Boen 1857) ook de oppervlakte effectief bos vermeld: 
‘afghenomen de vijvers ende weijden blijft noch Bosch 35 bund. salvo justo’ (ca. 44 ha). Er was dus 
ongeveer 11 ha open terrein en open water. 
De Ferrariskaart (1771-1778; figuur 2.11) geeft zeer gedetailleerd de dammen en grachten binnen het 
gebied weer. Op deze kaart zien we een perseelsindeling die bijna gelijk is aan die van vandaag. Het 
Moerbosch is volledig bebost, met vele grachten en enkele grote dreven. De westelijke rand van het 
domein was moerassig grasland (delen van bestanden 1, 12 en 18), en in bestand 9 bevonden zich 
twee vijvers. Bestanden 8 en 19 waren landbouwgrond. Het stuk ten zuiden van de Moerdam (de 
huidige bestanden 15, 16, 17 en een deel van 18) was toen volledig moerassig grasland met een 
aantal grachten in. 
Op de Chanlaire-Capitaine-kaart (1792-1796), gebaseerd op de Carte Marchande van Ferraris, staat 
Coolhem aangegeven als ‘Refuge de Coolhem’. Op deze kaart is vooral de verbeterde geografische 
ligging van het Moerbos te zien tov de andere achttiende eeuwse kaarten. 
Uit de beschrijving van het gebied bij de verkoop als zwart goed in 1797 blijkt dat er toen zowel 
schaarbos als hooghout aanwezig was, en een vijver van een bunder (ca. 1,26 ha) groot. 
Op de kaart uit 1827, met bijhorende tabel van ‘Contenances’, blijkt het grootste en centrale deel van 
het Moerbosch nog bos (aangeduid als ‘bois’ in de tabel) met grachten in, maar aan de 
noordoostrand van het domein (ten noorden van de Eikendam) zijn een aantal percelen ontbost en 
omgezet in akker (‘terre’; bestand 3 en delen van bestand 6). Langs de zuidwestrand van het 
Moerbosch, tegen het Hof van Coolhem, lagen beemden (‘pré’). Er staan geen vijvers meer 
aangeduid in bestand 9, hoewel de toponiemen van dat stuk wel ‘Eersten vyver’ en ‘Tweeden vyver’ 
zijn. 
Het zogenaamde Primitief Kadaster geeft perceelsgewijze informatie over het landgebruik omstreeks 
1830. In het geval van de gemeenten Puurs en Ruisbroek is deze bron terug te vinden in het archief 
van het Ministerie van Financiën in Antwerpen. Op basis van dit Primitief Kadaster werd rond 1850 
voor elke gemeente (Puurs en Ruisbroek) een Gereduceerd Kadaster op schaal 1:20 000 getekend 
(figuur 2.11). De situatie komt bijna volledig overeen met de kaart van 1827, maar er zijn enkele 
bijkomende stukjes bos omgezet in ‘bouwland’ i.e. akker in de bestanden 1, 7 en 9. De Moeren zijn 
volledig ingetekend als grasland. 
De Vandermaelenkaart (figuur 2.11) – die omstreeks dezelfde periode (1854) - werd opgemaakt, 
geeft een gelijkaardig beeld. Bestanden 6 en 7 zijn nu volledig omgezet in landbouwgrond. Tot en met 
deze kaart waren de beide kernvlaktes van het bosreservaat dus bebost. 
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Ferrariskaart +/- 1770 (uitgave Gemeentekrediet 1965; 
copyright NGI) 

Gereduceerde kadasterkaart: landmeting ca. 1825, actualisatie 
landgebruik ca. 1850); geel = bos, blauwgroen = grasland, wit = 
akker  (copyright NGI) 

 
Vandermaelenkaart (ca. 1850) Topografische kaart kaart Depôt de la Guerre (1867); copyright NGI 

 
 

Figuur 2.11: Evolutie van het landgebruik sinds het einde van de 18de eeuw in bosreservaat Coolhembos, zoals weergegeven 
op historische kaarten. De perimeter van het bosreservaat is groen omlijnd (rood op de Ferrariskaart). 

Figure 2.11: Changes in land-use since the 18th century in the forest reserve Coolhembos, as represented by historical maps. 
The green perimeter (red on the maps of 1775) indicates the forest reserve perimeter  
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Topografische kaart Institut Cartographique militaire 
(1892) ; copyright NGI 

Topografische kaart Institut Cartographique militaire (1903) ; 
copyright NGI 

 
Topografische kaart Institut Cartographique militaire 
(1930) ; copyright NGI 

Topografische kaart Militair Geografisch Instituut (1960); copyright 
NGI 

  
 

Figuur 2.11 (vervolg): Evolutie van het landgebruik sinds het einde van de 18de eeuw in bosreservaat Coolhembos, zoals 
weergegeven op historische kaarten. De perimeter van het bosreservaat is groen omlijnd (rood op de Ferrariskaart). 

Figure 2.11 (continued): Changes in land-use since the 18th century in the forest reserve Coolhembos, as represented by 
historical maps. The green perimeter (red on the maps of 1775) indicates the forest reserve perimeter  
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Topografische kaart Nationaal Geografisch Instituut 
(1977); copyright NGI 

Topografische kaart Nationaal Geografisch Instituut (2001); 
copyright NGI 

 
 

 

Figuur 2.11 (continued): Evolutie van het landgebruik sinds het einde van de 18de eeuw in bosreservaat Coolhembos, zoals 
weergegeven op historische kaarten. De perimeter van het bosreservaat is groen omlijnd (rood op de Ferrariskaart). 

Figure 2.11 (continued): Changes in land-use since the 18th century in the forest reserve Coolhembos, as represented by 
historical maps. The green perimeter (red on the maps of 1775) indicates the forest reserve perimeter  

 

2.8.2.2 1850 – nu: van volledige ontbossing tot volledige herbebossing 

Volgens de eerste topografische kaart (Dépôt de la Guerre 1, 1867; figuur 2.11), is tussen 1850 en 
1870 praktisch het volledige Moerbos gekapt. Slechts twee kleine reepjes bos zijn overgebleven in de 
bestanden 1 en 12-18. Het grootste deel van het bosreservaat, waaronder de twee kernvlaktes, is op 
deze kaart ingekleurd als landbouwgrond (wit); slechts enkele bestanden worden weergegeven als 
weide: donkergroen op het linkergedeelte van de kaart (kaartblad 23/2), lichtgroen rechts (kaartblad 
23/3). Gelet op de latere topografische kaarten van het gebied (zie verder), kunnen we vermoeden 
dat het hier effectief om een ontbossing ging, en niet om een hakhoutkap. 
De dreefbomen in het gebied zijn blijkbaar blijven staan tijdens deze kappingen, en op de plaats van 
de vijvers in bestand 9 (nog duidelijk te zien op de Ferrariskaart) zijn enkele kleine wateroppervlakken 
weergegeven. De Moeren zijn nog steeds bijna volledig weide: slechts de westelijke helft van bestand 
15 is ingekleurd als akker. 
De reden van deze praktisch totale ontbossing is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk heeft 
een gebrek aan landbouwgronden ten gevolge van de hongersnood in de periode 1845-1850 doen 
besluiten tot het valoriseren van marginale gronden als akker. 
Vijfentwintig jaar later (topografische kaart 1892) worden de meeste bestanden gebruikt als grasland, 
en zijn nog slechts de bestanden 3, 6, 8, 14 en delen van bestanden 1, 2, 7, 11 (droge kernvlakte) en 
15 akker. Een deel van het gebied is dan blijkbaar al terug bebost: de bestanden 4 en 13 (natte 
kernvlakte), en delen van bestanden 2, 12 en 15. Er zijn ook stukken rijshout in de bestanden 7, 9 en 
11, en de vijvers in bestand 9 lijken weer groter (mogelijk opnieuw uitgegraven). Tussen de akker 
(huidige droge kernvlakte) en het rijshout in bestand 11 lag toen een smalle strook bos (een 
houtwal?). Het gebied is intussen in twee gedeeld door de aanleg van de spoorweg in 1879. 



 27

De topografische kaart van 1903 (figuur 2.11) geeft praktisch hetzelfde beeld als die van 1892. Enkel 
een deel van bestand 7 is van akker omgezet in bos, en een klein deel van bestand 12 van grasland 
in bos. Het rijshout in bestand 11, en in een deel van bestand 9, is op deze kaart gekarteerd als bos. 
Rond 1930 is de totale oppervlakte bos in het domein opnieuw toegenomen. In het noordoostelijke 
deel van het bos is bijna alles bebost. Het kleine stukje bos dat op de vorige kaarten bestond in 
bestand 15, is in 1930 vochtig grasland met individuele bomen, terwijl de rest van bestand 15 bebost 
is. Ook de droge kernvlakte in bestand 11 is vanaf 1930 bos. Het open stuk van bestand 9 is 
verbossend grasland. In 1930 worden er, behalve ten zuiden van de Moerdam, veel minder 
ontwateringsgrachtjes getekend dan op de 3 vorige kaarten, en worden een aantal percelen centraal 
in het bosreservaat als moerassige weide getekend. Het is onduidelijk of dit een getrouwe weergave 
is van de realiteit. Als het zo was, had er in de eerste 25 jaar van de 20ste eeuw een vernatting van 
het gebied plaats door het niet-onderhouden van het grachtenstelsel. Dit zou verklaard kunnen 
worden door het gewijzigde landgebruik: het waren immers geen akkers meer zoals in de periode 
1860-1900. 
De situatie in 1960 (figuur 2.11) is er één van verdere verbossing (en waarschijnlijk vernatting?): 
bestanden 2, 5, 9 en 18 zijn dan ook bijna helemaal bebost, en de centrale bestanden 10 en 14 zijn 
aan het verbossen. De rest van het gebied bleef ongewijzigd. 
Op de topografische kaart van 1977 (figuur 2.11) zien we grotendeels dezelfde situatie als in 1960, 
met als belangrijk verschil dat ook de bestanden 16 en 17 nu aan het verbossen zijn. Op de meest 
recente topografische kaart (2001; figuur 2.11) zien we dat praktisch het volledige Coolhembos bos of 
kreupelhout is (verschillend gekarteerd in hetzelfde bestand op de 2 kaartbladen 23/2 en 23/3!), en 
dat er nog meer bestanden op moerassige grond groeien, ook in het westelijk deel van het 
bosreservaat. 
Uit deze analyse op basis van kaartmateriaal blijkt dus dat er ondanks een lange bosgeschiedenis in 
Coolhembos slechts twee kleine strookjes mogelijk permanent bos zijn geweest (of zeer snel terug 
bebost): een strook in de bestanden 12-18 en een zeer klein strookje in bestand 1 (figuur 2.11). 
Halverwege de 19de eeuw werd praktisch het gehele domein ontbost en omgezet in akker, hooi- of 
weiland en vanaf het begin van de 20ste eeuw nam de oppervlakte bos opnieuw geleidelijk aan toe. 
 

2.8.3 Beheersgeschiedenis 

2.8.3.1 Vóór 1797: de abdij van Hemiksem 

In het Landboek van Judocus Bal (1669) staat een uitgebreide beschrijving van het Moer of Moerbos, 
zoals het deel van het bosreservaat ten noorden van de Moerdam toen heette. Bal beschrijft het Moer 
als een ‘rouagie’ die nog voor zijn tijd een poel vol water was, waar turf uitgestoken was. Na verloop 
van tijd werden er dammen door het gebied getrokken en grachten gegraven om vis te houden. 
Daarna is dit graven verdergezet zodat in 1669 bijna het gehele Moer in dammen lag, en nog enkel 
bestond uit bos en water. Dit bos op de vruchtbare dammen was vooral weekhout (vermoedelijk wilg 
en/of populier) en elzenbos. Hij vermeldt ook met name de Eyckendam (ten zuiden van de bestanden 
3, 6 en 7), met eiken beplant, en een dam in het westen van het gebied, beplant met wilgen. Op de 
westzijde van het Moer lagen in 1669 enige weiden ‘tot gerief van de pachters’, en ten noordoosten 
van de Moerhoeve op het Galgenveld (bestand 8) lag ‘een deel van dit Moer, dat Eycken-Bosch is’. 
Dit bosje moet aan de westelijke kant van bestand 9 hebben gelegen. Nabij de Eyckendam ligt 
volgens Bal een ‘Vogel Koye, die nu vergaet mits het cley profyt’. Deze vogel- of eendenkooi, zeer 
duidelijk te zien op figuur 2.10, bracht dus niet genoeg op om haar onderhoud te rechtvaardigen. Het 
toponiem ‘de Koo’ in het huidige bestand 10-11 is hier op terug te voeren. 
Bal vermeldt ook: ‘op den hoeck vande straete noort westwaart van dit Moer laetmen het water in 
alsmen begeert, comende door onse Langhe Bosschen ende een Canael ut den Vliet van Puers, 
ende op den hoeck Zuijt oostwaert laetmen ’t selve wederom af’. Uit een supplement op dit landboek 
(Bouvaert 1752, eveneens bewaard in de Abdij van Bornem) blijkt dat deze vaart in 1634 gegraven 
werd en door het Asscheyer-veldt liep. Deze waterweg werd gebruikt om makkelijk van de abdij in 
Hemiksem tot aan het Hof van Coolhem te komen (Segers 1999). De waterstand werd hiervoor 
blijkbaar strak in de hand gehouden. Het kanaal moet zijn toegekomen aan de westrand van bestand 
2, en het afwateren gebeurde in de ZO-hoek aan bestand 7 (het ‘Sluisbos’), waar dit ook nu nog 
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gebeurt. Implicatie hiervan is dat het water van de Vliet in die periode tot in het bosreservaat kwam. 
Over de invloed hiervan op de plantengroei zijn ons geen bronnen bekend. 
Over de periode 1663-1791 zijn we vrij goed ingelicht vanwege de jaarlijkse rekeningenboeken met 
inkomsten en uitgaven van de Abdij van Hemiksem. Deze rekeningenboeken, bewaard in het 
Algemeen Rijksarchief in Antwerpen (ARA), geven een gedetailleerd beeld van de werkzaamheden in 
het Moer. Elk jaar werden blijkbaar een of enkele percelen gekapt, waarbij de verkochte percelen 
meestal in vrij kleine loten op stam verkocht werden aan lokale mensen. Deze loten (‘coopen’) werden 
vaak beschreven in de rekeningenboeken aan de hand van de aantallen dammetjes die ze besloegen 
in het gebied. Zelfs het ‘gras op den Eycken en Moerdam’ werd soms verkocht en ook de vissen in de 
grachten en vijvers van het gebied brachten iets op. Mertens (1979) vermeldt karper in het Moer in 
deze periode. 
Aangaande de boomsoorten in het gebied worden zeker volgende soorten vermeld: eiken, elzen, 
wilgen, populieren en abelen. Elzenhakhout werd blijkbaar vaak op drie- of vierjarige leeftijd reeds 
verkocht. Houtverkopen waren onderhevig aan een strikt reglement, waarbij een aantal ‘conditiën’ in 
acht genomen moesten worden, en er een schoontijd of minstens een kaptermijn werd gehanteerd. 
Zo moesten de kopers van een groot aantal eikenbomen uit de dreef bij ’t Hof van Coolhem in 1747 
‘op hunnen cost der selve boomen uijt doen en den grondt mijnen tot 2 ½ voet (ca. 75 cm) diep’. Ook 
de verkoop in 1792 van 71 opgaande eiken op de Moerdam en ‘den hoek leidende naar Coolhem’ 
voor 410 gulden was onderhevig aan de voorwaarde alle putten te vullen op de Moerdam en alle 
bomen van het land te ruimen voor 1 juli 1793. Naast de stammen, mutsaarts en spillenspaanderen 
werden ook de wortels van gerooide bomen verkocht. 
Naast de uitgaven kunnen we ook interessante zaken over het bosbeheer afleiden uit de onkosten 
vermeld in deze rekeningenboeken. Zo werden er zeker eiken en elzen aangeplant in het Moerbos. In 
de rekeningenboeken wordt ook melding gemaakt van olmen-, wilgen- en abelenplantsoen, maar 
zonder plaatsaanduiding, zodat dit ook in andere domeinen van de abdij kan aangeplant zijn. 
Voorts lieten de paters zeer veel bemesten, sleunen, ‘blecken’ (schors afdoen voor leerlooierijen; 
Houtman pers. med.), ontstronken,… Wegens het ontbreken van plaatsaanduidingen bij deze 
onkostennota’s kunnen we niet met zekerheid evalueren hoeveel van deze activiteiten in het Moer 
gebeurden. Toch is het hoogstwaarschijnlijk dat al deze activiteiten ook hier gebeurden. Er werd ook 
geld besteed aan het zuiveren van de grachten in de Moeren en van de vaart naar de Vliet in de 
Lange Bossen. 

2.8.3.2 1800-1987: privé-domein 

Het landgebruik van het Primitief Kadaster wordt samengevat in het gereduceerd kadaster (zie figuur 
2.11), waaruit blijkt dat het centrale deel van Coolhembos toen bebost was. Uit het Register 208 
kunnen we echter afleiden dat dit bos allemaal als hakhout ingeschreven stond. Ook een smalle 
strook aan de zuidrand van de Moeren, tussen de hooilanden (bestand 18) en de akkers (bestand 
19), was hakhout (niet getekend op het gereduceerd kadaster). De ‘bouwlanden’ (akkers) in de 
huidige bestanden 3, 6 en 7 worden bijna allemaal geklasseerd als akker van de slechtste soort: 4de 
(Puurs KI 44 frank/ha) en 5de klasse (Puurs KI 25). Enkel de akkers in de drogere bestanden 8 en 19 
kregen klasse 3 (Puurs KI 55), en in de oostelijke helft van bestand 19 zelfs klasse 2 (Ruisbroeks KI 
63). De meeste weilanden langs de westelijke rand van het bos (bestanden 9 en 12) behoorden tot de 
slechtste klasse 3 (Puurs KI 25), de weiden in bestanden 1 en 18 tot de middelste klasse 2 (Puurs KI 
44). In de Moeren (Ruisbroek) werd het grootste deel als hooiland van de voorlaatste klasse 3 
(Ruisbroeks KI 46) ingeschreven. Ruisbroek blijkt echter geen categorie ‘weiland’ te hebben (!) zodat 
het verschil met de Puurse weiden niet duidelijk te maken is. 
Behalve de topografische kaarten zijn ons geen verdere bronnen bekend over de volledige 
ontbossing van Coolhembos rond 1850-1860. 
Vóór 1920 werden de grachten in de Gemeine Moeren gebruikt om vlas te roten: de heer 
Braspennincx vond nog bussels vlas bij het ruimen van deze grachten in het midden van de 20ste 
eeuw (Braspennincx pers. med.). 
Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied vooral beheerd in functie van de jacht: er werd gejaagd 
op ree, konijn en fazant (Braspennincx pers. med.). Er gebeurde geen bosbouwkundige behandeling 
van het bos. Verspreid over het domein werden wel jaarlijks enkele stukjes elzenhakhout gekapt als 
dekking voor het wild. Het hout was voor eigen gebruik of werd weggegeven aan de exploitant 
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(Braspennincx pers. med. in: Vandenbroucke 1991). Hierdoor was er in 1990 een mozaïek ontstaan 
van jong en oud hakhout van Zwarte els (Vandenbroucke 1991). Eveneens ten behoeve van de jacht 
werden de graslanden jaarlijks gemaaid en hier en daar bezaaid met maïs. In de Gemeine Moer werd 
tot in de jaren 1970 of 1980 hooi verkocht per dammetje (2 maaibeurten per jaar; à rato van 5 
frank/dam) en de houtige opslag gedeeltelijk verwijderd (Braspennincx pers. med.). De wegen werden 
allemaal gemaaid en onderhouden. De middelste dreef en de dreef tegen het Hof van Coolhem 
werden verhard met as van de spoorwegbedding (Braspennincx pers. med.). 
Exploitatie, aanplantingen of opsnoeien van bomen gebeurde niet, behalve een beperkte en slecht 
groeiende aanplanting van populier in de noordelijke hoek van bestand 15 (Braspennincx pers. med. 
in: Vandenbroucke 1991). 
 

2.8.4 Beheer door Afdeling Bos en Groen (sinds april 2006: Agentschap voor 
Natuur en Bos) 

2.8.4.1 Regulier bosbeheer (1987 – 1995)  

In 1987 werd het Coolhembos aangekocht door Afdeling Bos en Groen, waarna in 1991 een 
beheerplan werd opgesteld voor ‘Domeinbos Coolhem’. In het beheerplan worden driejaarlijkse 
kappen gepland voor de periode 1993-2013, maar wordt ook al de mogelijkheid van de oprichting van 
een bosreservaat vernoemd (Vandenbroucke 1991). 
In het exemplaar van dit beheerplan, bewaard op de houtvesterij Antwerpen, zijn bij de 
perceelsbeschrijvingen, vermoedelijk door de boswachter, de gekapte volumes en opbrengsten 
bijgeschreven voor het dienstjaar 1993. Hieruit leren we dat er dat jaar in totaal 383 m3 hout uit het 
bos is gehaald voor een totale opbrengst van 433.743 BEF (ca. 10.750 EUR). De geplande 
kappingen in de huidige bestanden 3, 10 en 11 worden hier niet vermeld en zijn niet meer uitgevoerd. 
Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat beide kernvlaktes tenminste reeds 17 jaar onbeheerd zijn. 
 

Tabel 2.1: Kappingen in domeinbos Coolhem in 1993 

Table 2.1: Exploitations in the domanial forest of Coolhembos in 1993 

Soort Aantal bomen Volume (m3) Euro Bestanden
Zwarte els Hakhout 48 57 9,12,18
Populier 94 323 10683 1,15,18
Berk 75 12 12 16
Totaal 169 383 10752

 
 

2.8.4.2 Bosreservaat (sinds 1995) 

Het domeinbos 'Coolhembos’ werd bij Ministerieel Besluit van 14 maart 1995 aangewezen als 
bosreservaat. In het beheerplan – dat geldt voor een periode van twintig jaar – is het bosreservaat 
onderverdeeld in een integraal (ca. 67 ha) en gericht (ca. 12 ha) gedeelte (Opstaele et al. 2001). Na 
de officiële aanwijzing van Coolhembos als bosreservaat in 1995 zijn de daarna geplande kappingen 
uit het beheerplan niet meer uitgevoerd en werd een nieuw beheerplan opgemaakt (Opstaele et al. 
2001). 
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2.8.4.3 Inleidend beheer 

In dit nieuwe beheerplan (Opstaele et al. 2001) wordt als inleidend beheer voor de periode 2002-2005 
voornamelijk een verwijdering van uitheemse soorten gepland (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse 
eik en Japanse duizendknoop). Dit gebeurde in het hele bos, maar met de nadruk op enkele 
aandachtsgebieden. Ook werd de weide in bestand 8 bebost, en het graslandbeheer gepland. Tot in 
2005 werden ook een aantal centrale wegen in het integraal reservaat begraasd met schapen in 
functie van de bereikbaarheid van enkele hooilandjes (Adriaenssens pers. med.). De jacht in het 
gebied werd gehouden tot 2002 door de heer Braspennincx. De geplande verwijdering van de 
omheining rond het bos (Opstaele et al. 2001) werd uitgesteld op verzoek van onderzoekers van het 
IBW in functie van reewildonderzoek. 

2.8.4.4 Toekomstig beheer 

Het beheerplan voor het bosreservaat (Opstaele et al. 2001) voorziet een maaibeheer van de 
graslanden, een hakhoutbeheer in bestand 18 en langsheen de spoorweg doorheen het gebied, 
mantelzoombeheer in bestanden 9 en 17 en graasbeheer door schapen in bestanden 18-19 (figuur 
2.12). Deze delen zijn dus gericht bosreservaat. 
 

 

Figuur 2.12:: Gericht beheer in het bosreservaat (Opstaele et al. 2001) 

Figure 2.12: Managed areas in the forest reserve (Opstaele et al. 2001) 
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In het integraal reservaatsdeel zal geen enkele directe ingreep meer worden uitgevoerd. Dit impliceert 
dat de bestaande dreven in deze zone verder zullen dichtgroeien. Wat het extern beheer betreft, zal 
door middel van sluizen (ter hoogte van bestand 11) worden geprobeerd om de waterstand in 
Coolhembos ‘voldoende’ hoog te houden, en de instroom van vervuild water tegen te houden. De 
waterstand zal via peilbuizen opgevolgd worden. Beide onderzochte kernvlaktes liggen in het 
integrale gedeelte van het bosreservaat. 

2.8.4.5 Erfdienstbaarheden en openbare werken 

Het noordelijke deel van bestand 9 is in bruikleen door de echtgenoten Lodewijk Jan Peeters-Cools. 
Deze bruikleen is een persoonlijk recht en zal bijgevolg niet overgaan op hun erfgenamen. Deze 
bruikleen zal een einde nemen van zodra de bestemming (bijhouden en kweken van damherten) zal 
ophouden te bestaan (Opstaele et al. 2001). Een stuk van bestand 1 is eveneens in bruikleen als 
paardengraaswei aan Dhr. Van Dender (Adriaenssens pers. med.). 
 

2.9 Beschrijving van de actuele bosbestanden 

2.9.1 Inventarisatie voor het beheerplan in 1991 

Ten behoeve van het eerste beheerplan voor Coolhembos na de aankoop door het Vlaams Gewest 
werden bestandsbeschrijvingen gemaakt, de omtrek van de opgaande bomen in het bos gemeten, en 
een ruwe schatting gemaakt van het volume van deze opgaande bomen. Het hakhout werd niet 
opgemeten (Vandenbroucke 1991). 
Uit deze metingen blijkt dat 43% van de oppervlakte toen bestond uit elzenhakhout van verschillende 
leeftijden, waartussen hier en daar andere soorten (eiken, populieren of wilgen) stonden. In sommige 
bestanden, zoals de noordoostelijke hoek van bestand 9, zouden de elzen toen al meer dan 50 jaar 
niet meer gekapt zijn. Wilg besloeg in 1991 22% van de oppervlakte, voornamelijk in de bestanden 16 
en 17. Oudere, nooit geëxploiteerde wilgen zouden lokaal in de bestanden 5 en 10 staan. Populier 
besloeg in 1991 nog 7% van de oppervlakte. Er stonden 875 populieren in het bosreservaat met een 
geschat minimumvolume van 1630 m3. De leeftijd van deze populieren zou toen 80-90 jaar zijn 
geweest volgens Braspennincx (pers. med. in: Vandenbroucke 1991) wat hun plantdatum rond 1905 
situeert. Vandenbroucke (1991) schatte hun leeftijd echter op 50-60 jaar (plantdatum 1935). Voorts 
was er ongeveer 3 ha (4% van de oppervlakte) bezet met gemengd loofhout, stond er ½ ha berk van 
goede kwaliteit in bestand 16, en was het westelijke kwart van bestand 12  bijna homogene eik van 
matige kwaliteit. Open ruimte besloeg in totaal 22% van de oppervlakte van het bos: 14,5% weiland, 
2,9% landbouw, 0,2% vijver en 4,5% wegen (Vandenbroucke 1991). 

2.9.2 Boskartering van het Vlaamse Gewest 

Dit betreft een algemene kartering van de bossamenstelling in het Vlaamse Gewest, gebaseerd op 
een interpretatie van luchtfoto's ('luchtfoto-stereoparen', uitgevoerd tussen 1987 en 1990) en 
geactualiseerd met veldgegevens uit 1997-1999 (afdeling Bos en Groen). Het grootste deel van het 
bosreservaat werd gekarteerd als jong of ongelijkjarig gemengd loofhout (figuur 2.13). Een aantal 
bestanden staan aangeduid als oude populieren of niet-bebost, en enkele bestanden werden 
gekarteerd als middeloude eik/Amerikaanse eik of gemengd loofhout. De natte kernvlakte wordt 
weergegeven als middeloud, gemengd loofhout (anders dan Beuk, eik of populier), de droge 
kernvlakte wordt weergegeven als oud loofhout van populier. 
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Figuur 2.13: Boskartering van het Vlaamse Gewest; uitleg: zie tekst  

Figure 2.13: Flemish Forest Map; red perimeter = forest reserve; the reserve mainly consists of young or unevenly aged, 
mixed  broadleaved stands; some parts are indicated as ‘old poplar stands’ (light green zones) or ‘not forested’ (grey zones); 
some small stands consist of middle aged Quercus sp (yellow zone) or mixed broadleaves 
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2.9.3 Basisinventarisatie voor het bosreservaat 

In het kader van de opmaak van het beheerplan van het bosreservaat werd een dendrometrische en 
vegetatiekundige basisinventarisatie uitgevoerd aan de hand van 19 transecten van 10 m x 100 m. 
De dendrometrische inventarisatie resulteerde in gegevens over diameterverdeling, 
grondvlakverdeling en soortensamenstelling (naar stamtal) in elk van de onderzochte bestanden. 
Gegevens voor het gehele reservaat en per bestand zijn terug te vinden in Vanmechelen et al. (1997) 
en Opstaele et al. (2001). De diameterverdeling wordt zeer sterk gedomineerd door de lagere 
diameterklassen. Op het niveau van het hele bosreservaat blijkt dat naar stamtal Zwarte els bij de 
grote bomen de dominante soort is (63 %), gevolgd door wilg (18 %), berk (9 %), populier (6 %) en 
Zomereik (3 %). Wanneer gekeken wordt naar de soortensamenstelling volgens grondvlak, komt 
Zwarte els op de eerste plaats (38 %), gevolgd door populier (32 %), wilg (12 %), Zomereik (10 %) en 
berk (8 %). Bij de kleine bomen zijn Zwarte els (46 %), Gewone vlier (18 %), gevolgd door wilg (13 
%), Aalbes (7 %) en berk (6 %) de dominante soorten naar stamtal. 
Het transect in bestand 13 ligt op de rand van de natte kernvlakte van het bosreservaat (figuur 2.7). 
Wegens het belang voor de monitoring worden de resultaten voor dit proefvlak hieronder aangehaald 
(figuren 2.14 en 2.15). 
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Figuur 2.14: Diameterverdeling (DBH > 8 cm) in het transect gelegen in de natte kernvlakte, in 1997 (Vanmechelen et al. 1997) 

Figure 2.14: Diameter distribution (DBH > 8 cm) in a transect which was located in the Alnion core area in 1997 
(Vanmechelen et al. 1997) 

 
In dit transect worden de lage diameterklassen gedomineerd door Zwarte els, Geoorde wilg en in 
mindere mate Schietwilg. Populieren komen uitsluitend voor in de diameterklasse boven 70 cm (figuur 
2.14). Zwarte els domineert de soortensamenstelling naar stamtal (65 %; figuur 2.15) en grondvlak 
(40 %; figuur 2.15). Populier maakt slechts 3 % uit van het stamtal, maar heeft een belangrijk aandeel 
in het grondvlak (39 %), wat te verklaren is door het voorkomen van twee dikke populieren in dit 
transect. Geoorde wilg en Schietwilg nemen de resterende percentages in, waarbij Schietwilg vooral 
de dikkere sortimenten vertegenwoordigt (25-35 cm), terwijl Geoorde wilg vooral de erg kleine 
sortimenten bevat. De soortensamenstelling van kleine bomen bevat Geoorde wilg (52 %) en Zwarte 
els (48 %; figuur 2.15). 
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Figuur 2.15: Boomsoortensamenstelling (1997) naar stamtal (DBH < 8 cm en > 8 cm) en naar grondvlak (DBH > 8 cm) in het 
transect dat ligt in de natte kernvlakte (Vanmechelen et al. 1997) 

Figure 2.15: Tree species composition according to stem number and basal area in a transect, located in the Alnion core area 
and sampled in 1997 (Vanmechelen et al. 1997) 
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3 Methodiek 

3.1 Algemeen 

Een gedetailleerde beschrijving van de methodiek is opgenomen in een apart methodiekrapport (De 
Keersmaeker et al. 2005). De krachtlijnen van de monitoring en de specificaties voor het bosreservaat 
Coolhembos 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. 
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, bosvegetatie en 
mycoflora en wordt met een interval van 10 jaar herhaald. Beide onderzoeksluiken resulteren in 4 
rapporten, schematisch weergegeven in tabel 3.1. De tabel geeft ook de chronologische volgorde 
weer, met uitzondering van de bodembemonstering, die eventueel kan interfereren met het 
opvolgingsprogramma. 
 
Tabel 3.1: Chronologisch overzicht van de inhoud van het start- en opvolgingsprogramma en van de resulterende rapportering 

Table 3.1: Chronological list of the actions to be taken for the monitoring research and the resulting reports 

Onderzoeksluik Rapportering 
Startprogramma (éénmalig)  

1. Administratieve en landschappelijke situering Basisrapport 
 Historiek van landgebruik en beheer Basisrapport 
 Standplaatsbeschrijving Basisrapport 
 Vroeger onderzoek Basisrapport 

2. Inrichting reservaat: keuze grid en kernvlakte Monitoringrapport 

3. Bodembemonstering Bodemrapport 

Opvolgingsprogramma (cyclus van 10 jaar)  
4. Monitoring bomen, struiken, kruiden Monitoringrapport 

5. Monitoring fungi Mycologisch rapport 
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3.2 Layout en oppervlakte van het monitoringonderzoek 

De standaardlayout van de monitoring bestaat uit een combinatie van een systematisch grid van 
concentrische steekproefcirkels (nested plots) en een kernvlakte (core area), verankerd aan het grid 
(figuur 3.1). Het netwerk van cirkelplots heeft de bedoeling om een representatief en globaal beeld 
van het gehele bosreservaat te geven, terwijl in de kernvlakte ruimtelijke aspecten van de 
bosdynamiek bestudeerd worden. 
 

PROEFVLAKKEN
OP DE RASTERPUNTEN

70m

140m

KERNVLAKTE

PERIMETER BOSRESERVAAT

50 m x 50 m RASTER

Figuur 3.1: Schematische voorstelling van de standaard layout van de monitoring met steekproefcirkels en een kernvlakte. In 
Coolhembos werden geen steekproefcirkels uitgezet, maar werd de monitoring uitgevoerd in twee kernvlaktes (50 m x 100 m). 

Figure 3.1: Visualisation of the monitoring layout, combining a core area (0.98 ha) with grid-based, nested circular plots. In 
forest reserve Coolhembos, grid-based circular plots were not used for practical reasons (visibility and access). Instead, two 
core areas with 50 m x 100 m dimensions were inventoried. 

 
In bepaalde gevallen wordt echter afgeweken van de standaard proefopzet. In Coolhembos was dit 
ook het geval als gevolg van de zeer beperkte toegankelijkheid en de geringe zichtbaarheid (figuur 
3.2).  
Coolhembos is zeer moeilijk toegankelijk: in de winter staat het bos gedurende lange tijd onder water 
en in de zomer bemoeilijkt het grachtenpatroon de verplaatsingen die nodig zijn om de rasterpunten 
uit te zetten en de cirkelplots te inventariseren. Bovendien was het in bepaalde delen van het 
bosreservaat (voornamelijk in de wilgenstruwelen) niet mogelijk om de theodoliet te gebruiken omwille 
van de geringe zichtbaarheid.   
Daarom werd er voor gekozen om enkel te werken met kernvIaktes. Eén enkele kernvlakte volgens 
de standaardafmetingen (70 m x 140 m) was door de geringe bestandsgrootte niet binnen de grenzen 
van één bestand in te passen. Er werd voor gekozen om binnen een bestand te blijven om de 
homogeniteit van de kernvlakte te verzekeren. Bovendien worden de bestanden vaak begrensd door 
brede dwarsgrachten die de verplaatsingen sterk bemoeilijken. Een kernvlakte die meerdere 
bestanden omvat, zou het terreinwerk dus sterk bemoeilijken. Uiteindelijk werd gekozen voor twee 
kleinere kernvlaktes (50 m x 100 m), gelegen in de twee belangrijkste bostypes die in Coolhembos 
aanwezig zijn: het zeer natte mesotrofe elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum; verder natte 
kernvlakte genoemd) en het relatief droge elzen-eikenbos (Lysimachio-Quercetum; verder droge 
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kernvlakte genoemd). Beide kernvlaktes liggen langsheen het centrale, hogergelegen  pad, 
respectievelijk in bestanden 13 en 11 (figuur 2.2 p.8). 
De geringere afmetingen van de kernvlaktes vergeleken met de standaard dimensies vormen allicht 
geen probleem voor de monitoring. In het oorspronkelijke, door Koop (1989) uitgewerkte concept is 
de breedte van de kernvlakte (70 m) bij benadering gelijk aan tweemaal de maximale boomhoogte. 
Op zeer natte standplaatsen, zoals in Coolhembos is de boomhoogte beperkt door de geringe 
stabiliteit die de standplaats biedt. In elzenbroekbossen bedraagt de boomhoogte maximaal 20 m, 
vaak zelfs minder (Clerckx et al. 1994). Een kernvlakte met als dimensies 50 m x 100 m biedt dus 
voldoende ruimte om de natuurlijke dynamiek in zeer natte bossen ruimtelijk te bestuderen. 
Criteria voor de keuze van de ligging van de kernvlaktes, waren de homogeniteit van het terrein, de 
bereikbaarheid en de representativiteit ervan voor het gehele bosreservaat. De hoekpunten van de 
kernvlaktes werden gemarkeerd met lange aluminium profielen, aangezien fenopalen op de zeer 
natte bodem onbruikbaar waren.  
De bodemkundige informatie die verzameld werd bij het bronnenonderzoek, wordt verder aangevuld 
met eigen staalnames en profielbeschrijvingen en vervolgens verwerkt tot een bodemrapport. 
Volgens een vast patroon in de kernvlakte wordt de minerale topbodem verzameld en geanalyseerd.  
 

Figuur 3.2: Bosreservaat Coolhembos is zeer moeilijk toegankelijk en de zichtbaarheid is gering, waardoor het niet mogelijk was 
om over de gehele oppervlakte een grid van steekproefcirkels uit te zetten. Daarom werd gekozen voor een inventarisatie in twee 
kernvlaktes. 

Figure 3.2: Access and visibility are in many parts of forest reserve Coolhembos problematic and for this reason there was no 
inventory in grid-based circular plots, but only in two core areas.  
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3.3 Monitoring van dendrometrie en vegetatie 

3.3.1 Steekproefcirkels 

Om redenen van toegankelijkheid en zichtbaarheid (zie hierboven), werd in Coolhembos niet met een 
systematisch grid van steekproefcirkels gewerkt, maar met twee kernvlaktes. Hierdoor is het niet 
mogelijk om op basis van de inventarisaties uitspraken te doen over het gehele bosreservaat. 

3.3.2 Kernvlakte 

De twee kernvlaktes In Coolhembos hebben een oppervlate van 0,5 ha, met als afmetingen 50 m x 
100 m. Meestal wordt de kernvlakte uitgezet in een deel van het reservaat dat representatief en 
homogeen is. In een enkel geval wordt de kernvlakte uitgezet op een grens tussen voormalige 
bestanden of op een gradiëntsituatie. In Coolhembos werd gekozen voor twee homogene 
kernvlaktes. Bestand 11 (elzen-eikenbos) is echter vrij smal en de noordelijke punt van de kernvlakte 
situeert zich hierdoor nog net op het aangrenzende pad. Dit pad wordt echter niet meer beheerd, 
zodat de grens met het bestand geleidelijk aan zal vervagen en eventuele randeffecten zullen 
verdwijnen. 
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. De kernvlaktes zijn ingedeeld in 50 hokken van 10 m x 10 m. 
Bomen, struiken en staande dood-houtfragmenten met een diameter van 5 cm of meer worden op 
soort gebracht, gepositioneerd en hun diameter en hoogte worden opgemeten. Liggende dood-
houtfragmenten met een diameter van tenminste 10 cm worden gepositioneerd en indien mogelijk op 
naam gebracht. Van dood hout wordt ook steeds de afbraakklasse bepaald, volgens een zesdelige 
schaal (tabel 3.2). 
 
Tabel 3.2: Omschrijving van de 6 verteringsklassen van dood hout 

Table 3.2: 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 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. 

Kroonparameters 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. 
De nummering van dit grid in de kernvlaktes van bosreservaat Coolhembos, met aanduiding van de 
opnamepunten van de fish-eye foto’s, wordt weergegeven in figuur 3.3. In de 50 proefvlakken van dit 
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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 het centrale bandtransect van 100 m x 10 m wordt daarenboven de mycoflora gemonitord. De 
resultaten hiervan verschijnen in een afzonderlijk rapport. 
 

  
Figuur 3.3: Het 10 m x 10 m raster en bijhorende nummering resulteert in 50 proefvlakken in elk van beide kernvlaktes in 
bosreservaat Coolhembos. De 50 proefvlakken krijgen als nummer de code van het gridpunt dat het dichtst bij de oorsprong 
(000.00) ligt. Beide kernvlaktes zijn in de zelfde richting geörienteerd; links de natte kernvlakte, rechts de droge kernvlakte. De 
opnamepunten van de fish-eye foto’s zijn rood weergegeven. 

Figure 3.3: The 10 m x 10 m grid in the two core areas of forest reserve Coolhembos, which results in 50 sample plots in each 
core area. Left: the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland, right: the core area in Lysimachio-Quercetum woodland. 
Grid points where fish-eye photo’s were taken are in red. 

 

3.3.3 Waarnemingen in het gehele reservaat 

Er werd in Coolhembos geen kartering uitgevoerd van de bijzondere elementen of van de 
vegetatiefacies, aangezien het bosreservaat zeer moeilijk toegankelijk is. Er zal in de toekomst op 
een geschikt moment (zeer droog of bij strenge vorst) een gebiedsdekkende inventarisatie worden 
uitgevoerd. 

3.4 Dataverzameling en dataverwerking  

3.4.1 Algemeen 

De data m.b.t. dendrometrie, vegetatie, verjonging, bodem en lichtmetingen worden samengebracht 
in een aantal gestructureerde databanken. Deze databanken zijn direct gelinkt aan een aantal GIS-
layers, zodanig dat alle data ook onmiddellijk en correct gegeorefereerd zijn. Op die manier is een 
geïntegreerde interpretatie en analyse mogelijk en kunnen ruimtelijke patronen snel opgespoord 
worden. 
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3.4.2 Dendrometrie 

3.4.2.1 Identificatie en positionering 

Voor het opmaken van stamvoetenkaarten van de kernvlaktes dienden 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. 
Voor de positionering werd gebruik gemaakt van een theodoliet (Leica TC805). De posities van 
soorten in de kernvlakte gebeurt vanuit de rasterpunten van het 10 m x 10 m grid. 

3.4.2.2 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 in de regel twee diametermetingen: één aan de top en één aan de basis. 
Als één van beide onbereikbaar is, wordt de waarde geschat. 

3.4.2.3 Hoogtemetingen 

De hoogtemetingen komen chronologisch na de positioneringen en de diametermetingen en worden 
uitgevoerd met een vertex (type Haglöf DME 201), bij voorkeur in het winterhalfjaar. Van soorten die 
weinig voorkomen, worden in de regel alle individuen gemeten. Van soorten die veel voorkomen, 
wordt een selectie gemaakt op basis van de diameterverdeling van de reeds geregistreerde 
individuen. Op basis van de hoogtemetingen op deze steekproef, worden hoogtecurves bepaald die 
het verband geven tussen DBH en hoogte. Dit zijn in de regel Naslund-curves, maar kunnen ook 
algemene tweedegraadsvergelijkingen of lineaire verbanden zijn indien deze duidelijke betere 
resultaten hebben. Het meest geschikte model wordt gekozen op basis van de R2, de 
betrouwbaarheid van de coëfficiënten en een visuele beoordeling van de residuele fout, waarbij de 
fout in de range van grotere diameters meer doorweegt dan de fout op de kleine diameters. 
In onderstaande tabel (3.3) worden de kenmerken van de berekende hoogtecurves voor bosreservaat 
Coolhembos weergegeven. Sommige boom- of struiksoorten werden samengenomen, om aan een 
voldoende aantal individuen over de diameterklassen heen te komen. In het geval van Coolhembos 
zijn volgende opties genomen: 

- Abelen, Gewone essen en smalbladige wilgen werden samengenomen 
- Ruwe en Zachte berken werden samengenomen 
- Alle struiksoorten werden samengenomen 
 

Tabel 3.3: Kenmerken van de hoogtecurves (Naslund) voor de verschillende boomsoorten in Coolhembos; de t-waarden 
worden tussen haakjes weergegeven. 

Table 3.3: Characteristics of the height models (Naslund) with one variable (DBH) in forest reserve Coolhembos (t-values 
between brackets) 

Soort N a b  
Abelen/ wilgen/ essen 29 1.4333 (3.8) 0.1969 (18.3) 
Berken 41 0.6326 (4.2) 0.2208 (15.4) 
Cultuurpopulier 13 -2.3642 (-3.1) -0.1604 (-11.0) 
Zomereik 92 1.7368 (7.7) 0.1849 (24.0) 
Zwarte els 133 1.4011 (11.8) 0.1976 (29.6) 
Struiken 48 -0.5191 (-1.9) -0.3010 (-7.8) 

 

Naslundcurve: HTOP ~ 1.3 + DBH^2 * (a + b * DBH)^-2 
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De hoogtecurves worden weergegeven door figuur 3.4. Voor alle soorten bleek een 
Naslundvergelijking de beste resultaten te geven. De waarden van de coëfficiënten, de t-waarden en 
het aantal waarnemingen worden weergegeven in tabel 3.3.  
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Figuur 3.4: Hoogtecurves van boomsoorten in beide kernvlaktes van bosreservaat Coolhembos  

Figuur 3.4: Height diagrams of tree species in forest reserve Coolhembos. 
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3.4.2.4 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 de formule van een afgeknotte kegel als het gaat om een (levend of dood) 
boomfragment. 

 
De tarieven met twee ingangen  
Voor de berekening van het stamvolume wordt gebruik gemaakt van de cuberingsmodule van het 
programma IVANHOE. 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 3.4 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 de 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 3.5). Door dezelfde methodiek te gebruiken als algemeen gebruikt 
door het Agentschap voor Natuur en Bos (voorheen Afdeling Bos en Groen) zijn de resultaten van de 
volumeberekeningen in de bosreservaten ook vergelijkbaar met de berekeningen in de 
domeinbossen. 
In de IVANHOE-module wordt geen rekening gehouden met het (commercieel minder belangrijke) 
houtvolume van de boomkruinen. 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 3.6) en worden dezelfde keuzes gemaakt als in 
de IVANHOE-module, voor boomsoorten waarvoor geen formules voor het kroonvolume bestaan.  
 
Tabel 3.4: Tarieven met twee ingangen voor het stamvolume volgens Dagnelie et al. (1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 
1,3 m weer en H de hoogte van de individuele boom. 

Table 3.4: formula for the calculation of the stem volume, with coefficients for each tree species (C130 = circumference at 1,3 
m; H = tree height).  

Formule Stamvolume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H + f*C130^2*H 

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 -2,0411E-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
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Tabel 3.5: Relatie tussen de soortcode in de databank van de monitoring in alle bosreservaten en de cuberingswijze. Soorten 
die niet voorkomen in de tarieven, worden gecubeerd zoals een andere soort. De opties zijn grotendeels gebaseerd op 
IVANHOE. Niet alle soorten in onderstaande tabel komen voor in Coolhembos. 

Table 3.5: Relationship between the tree species code in the forest reserve dataset and the calculation methods of the tree 
volumes. The volume of species without a specific formula is calculated the same way as another species with a similar stem 
and crown shape. This table is used for all forest reserves and mentions tree species which do not occur in forest reserve 
Heirnisse. 

SOORT CUBERING ZOALS SOORT CUBERING ZOALS
BEUK BEUK RUWE BERK BERK 
HAAGBEUK INL. EIK ZACHTE BERK BERK 
WALNOOT GEWONE ES RATELPOPULIER POPULIER 
AM. NOTELAAR  GEWONE ES POPULIER SPEC POPULIER 
ZOMEREIK INL. EIK Smalbl. WILG sp.  BERK 
WINTEREIK INL. EIK Breedbl. WILG sp. BERK 
AMERIKAANSE EIK AMERIKAANSE EIK WITTE ABEEL POPULIER 
MOERASEIK INL. EIK GRAUWE ABEEL POPULIER 
GEWONE ESDOORN GEWONE ESDOORN ZWARTE POPULIER POPULIER 
NOORDSE ESDOORN GEWONE ESDOORN BOSKERS BOSKERS 
VELDESDOORN GEWONE ESDOORN EUR. VOGELKERS BOSKERS 
TAMME KASTANJE BEUK AM. VOGELKERS BOSKERS 
PAARDEKASTANJE GEWONE ES HULST GEWONE ES 
GEWONE ES GEWONE ES 1STIJLIGE GEWONE ES 
BERGIEP IEP 2STIJLIGE GEWONE ES 
VELDIEP IEP GELE KORNOELJE GEWONE ES 
WINTERLINDE AMERIKAANSE EIK RODE KORNOELJE GEWONE ES 
ZOMERLINDE AMERIKAANSE EIK SLEEDOORN GEWONE ES 
LIJSTERBES AMERIKAANSE EIK GROVE DEN GROVE DEN 
VLIER GEWONE ES EUROPESE LORK LORK 
SPORK GEWONE ES JAPANSE LORK LORK 
MISPEL GEWONE ES FIJNSPAR FIJNSPAR 
WILDE APPEL GEWONE ES CORSICAANSE DEN CORSICAANSE DEN 
ZWARTE ELS BERK DOUGLAS DOUGLAS 
WITTE ELS BERK ONBEKEND INL. EIK 
HAZELAAR GEWONE ES   

 
 
Tabel 3.6: Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al. (1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 
m weer. 

Table 3.6: Formula for the calculation of the crown volume, with coefficients for each tree species (C130 = circumference at 1,3 
m).  

Formule Kroonvolume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 

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
 



 44

formule van een afgeknotte kegel 
Stam- en takstukken, eventueel ook levende bomen die hun kroon verloren hebben of een sterk 
afwijkende vorm hebben (bij voorbeeld knotbomen), worden gecubeerd met de formule van het 
volume van een afgeknotte kegel. Hiervoor zijn volgende variabelen nodig (figuur 3.5): 
- De lengte van het stam- of takstuk (L) 
- De diameter aan de basis (DBASIS) 
- De diameter aan het topuiteinde (DTOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume = ((h.π)/3).(R2+Rr+r2) 

 
Figuur 3.5: Formule van een afgeknotte kegel, gebruikt om fragmenten te berekenen, waarbij R = DBASIS/2; r = DTOP/2 en h 
= L 

Figure 3.5: Formula of a truncated cone, applied to quantify the volume of woody fragments 

 
Indien de stam of het fragment nauwelijks een verloop kent, wordt meestal slechts één van beiden 
gemeten en is de formule gelijk aan die van het volume van een cilinder. De waarden van DBASIS en 
DTOP zijn dan gelijk. Indien de diameter aan de top nul is, is de formule gelijk aan die van een 
gewone kegel. 
 
Volumecorrecties 
De volumes moeten daarna soms nog gecorrigeerd worden, bij voorbeeld als een liggende boom 
gedeeltelijk buiten een proefvlak valt. Deze werkwijze wordt in detail toegelicht in hoofdstuk 7 van het 
methodiekrapport (De Keersmaeker et al. 2005). Het komt erop neer dat de verhouding van de lengte 
van stam en kroon of fragment in het proefvlak tot de totale lengte, gebruikt wordt om het aandeel van 
het volume te berekenen dat in het proefvlak. Hierbij wordt verondersteld dat stam, kroon en fragment 
een verloop kennen als van een afgeknotte kegel. 

3.4.2.5 Berekening van het levende en dode grondvlak 

Er wordt een dood en een levend grondvlak berekend, maar enkel op basis van (min of meer) intacte 
bomen waarvoor een DBH-waarde gemeten is. Dit betekent dat met fragmenten geen rekening 
gehouden wordt. Stobbes worden op die manier eveneens uit de berekening van het dood grondvlak 
gehouden. 

3.4.2.6 Levende en dode stamtal 

Alle levende en pas afgestorven bomen worden in rekening gebracht voor het stamtal. Hakhoutstoven 
met meerdere telgen worden slechts als één individu in rekening gebracht. Bij dode bomen worden 
enkel intacte bomen, die met de tarieven met twee ingangen berekend worden op basis van een 
DBH-waarde, geteld. 
Voor de figuren die de diameterverdeling weergeven van de boomsoorten, wordt meerstammigheid 
wel in rekening gebracht.   

h

r 

R
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3.4.2.7 Synthese van de dendrometrische gegevens 

De dendrometrische gegevens van het onderzoek in Coolhembos worden gepresenteerd voor elke 
kernvlakte afzonderlijk, omdat het gaat om verschillende bestanden met een afwijkend vegetatie- of 
bostype. 

3.4.3 Vegetatie 

De opnamegegevens worden beheerd in Turboveg (windows versie) 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. Dit kan voor beide kernvlaktes 
interessante patronen in beeld brengen. Van de meest differentiërende en karakterisiteke soorten 
worden verspreidingskaarten gemaakt. 
Aan elke 10 m x 10 m rastercel van de kernvlakte kan – al dan niet via kriging-interpolaties - een 
waarde worden toegekend voor de gemeten milieuvariabelen (bodemtextuur, overscherming, 
bodemvocht, pH). Vervolgens kunnen correlaties tussen enerzijds soorten en kruidlaagtypen en 
anderzijds milieuvariabelen worden bepaald. 

3.4.4 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. Enkele karakteristieke foto’s, genomen op de rasterpunten in de 
kernvlakte, zijn weergegeven in bijlage 2. 
Fish-eye foto’s geven een extreem brede beeldhoek. Voor de monitoring in de bosreservaten wordt 
gebruik gemaakt van een Nikon Coolpix 990, voorzien van een 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 & Vanderaa 
(2006). 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 
karteringen van de vegetatie en de mycoflora. 
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Gele lis komt heel talrijk voor in Coolhembos (foto: Luc De Keersmaeker) 

Iris pseudacorus is abundant in forest reserve Coolhembos (photograph: Luc De Keersmaeker)  
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4 Resultaten voor de kernvlakte in mesotroof 
elzenbroekbos (“natte kernvlakte”) 

4.1 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 4.1). Het 10 m x 10 m grid is gevisualiseerd en helpt 
de interpretatie en vergelijking van beide kaarten. Ook het grachtenpatroon, dat dwars op de 
lengterichting doorheen de kernvlakte loopt, werd opgemeten. De breedtes van de grachten zijn 
momentopnames tijdens het zomerhalfjaar: in de winter en het voorjaar staat de omgeving van deze 
kernvlakte vaak onder water, waardoor het grachtenpatroon niet zichtbaar is. 
De eerste kaart (figuur 4.1 links) geeft de boomsoorten weer, met een specifiek symbool voor elke 
soort. De levende stamvoeten hebben een groene kleur, de dode een rode. Het liggende dode hout 
heeft een kleur die varieert volgens het afbraakstadium. 
De tweede kaart (figuur 4.1 rechts) toont alle boomposities, met eenzelfde symbool (cirkel). Ook op 
deze kaart worden levende stamvoeten groen weergegeven en dode individuen rood. Op deze kaart 
varieert de symboolgrootte echter in functie van de diameter van de bomen en struiken. 
Door beide kaarten visueel met elkaar te vergelijken, kan een goed ruimtelijk beeld verkregen worden 
van de structuur en samenstelling van de kernvlakte. In volgende hoofdstukken worden de 
dendrometrische kenmerken gekwantificeerd. 
De stamvoetenkaarten van de natte kernvlakte van het bosreservaat Coolhembos laten alvast toe 
volgende vaststellingen te doen: 

- Zwarte elzen zijn zeer talrijk en zijn soms meerstammig, maar hebben overwegend geringe 
dimensies. 

- De dikste bomen zijn overwegend smalbladige wilgen (groep van Salix alba), met een DBH 
van maximum 80-85 cm. 

- Minder frequent werden ook Zomereiken en Grauwe abelen waargenomen. 

- Dood-houtfragmenten komen frequent en verspreid over de kernvlakte voor. In het zuidelijke 
deel van de kernvlakte zijn relatief veel dikke, dode wilgen gevonden, in de noordwestelijke 
hoek is relatief weinig dood hout aanwezig. 

- Alle afbraakklassen werden aangetroffen, maar voornamelijk de klassen 3 (rood) en 4 (bruin)  
zijn talrijk aanwezig. 

- Een vrij groot aantal, ver verteerde fragmenten (afbraakklassen 4 en 5) kon niet op naam 
gebracht worden. Gezien de dimensies van de fragmenten, gaat het waarschijnlijk om 
smalbladige wilgen. 
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Figuur 4.1: Stamvoetenkaarten van de natte kernvlakte. Levende individuen zijn groen weergeven, dode rood, met links een symbool voor elke soort, rechts een weergave van de DBH (cm) door 
variabele symboolgrootte. Een kleurcode geeft het afbraakstadium van liggend dood hout weer. Elk hok is 10 m x 10 m groot en grachten zijn blauw  weergegeven. 

Figure 4.1: Maps of the tree positions in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland, with a specific symbol for each species in the left map and the DBH value (cm) represented by a 
varying symbol width in the right map. Green symbols represent Living trees, positions of dead trees are red. Decay stages of lying dead wood are represented by a color code. Square plots are 10 
m x 10 m and ditches are represented blue. 
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4.2 Levende bomen en struiken 

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen en struiken in de natte kernvlakte worden 
weergegeven in tabel 4.1. Totale stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen bedragen 
respectievelijk 636 per ha, 35.1 m2/ha en 316.0 m3/ha.  
 
Tabel 4.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de natte kernvlakte. 

Table 4.1: Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the core area in Carici elongatae-Alnetum 
woodland. 

Soort Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 448 16.8 128.1
Smalbl. WILG Salix alba group 40 9.6 101.1
ZOMEREIK Quercus robur 64 4.0 40.6
GRAUWE ABEEL Populus canescens 34 2.4 20.9
POPULIER SPEC Populus cv. 4 1.6 20.5
GEWONE ES Fraxinus excelsior 12 0.4 3.8
Breedbl. WILG Salix caprea group 30 0.3 1.0
MEIDOORN Crataegus spp. 2 <0.1 <0.1
VLIER Sambucus nigra 2 <0.1 <0.1
TOTAAL Total 636 35.1 316.0

 
De aandelen van de soorten in het levende stamtal worden weergegeven door figuur 4.2. Ongeveer 
70 % van het stamtal komt voor rekening van Zwarte elzen. Ook wilgen (smalbladige: 6% en 
breedbladige: 5%), Zomereiken (10%) en Grauwe abelen (5%) hebben een betekenisvol aandeel in 
het stamtal. De overige soorten werden slechts sporadisch waargenomen in de kernvlakte en hebben 
een aandeel van minder dan 5% in het levende stamtal.  
De aandelen van de soorten in het levende grondvlak en het levende volume, worden eveneens 
weergegeven door diagrammen van figuur 4.2. De diagrammen van grondvlak en volume geven een 
ander beeld dan die van het stamtal. Zwarte elzen nemen 48%  in van het levende grondvlak, 
gevolgd door smalbladige wilgen met een aandeel van 27%. Zomereiken en Grauwe abelen nemen 
respectievelijk 11% en 7% in van het grondvlak. De aandelen van de overige soorten bedragen 
minder dan 5%. Naar levend volume, zijn Zwarte elzen en smalbladige wilgen ongeveer even 
belangrijk, met aandelen van respectievelijk 41% en 32%. Zomereiken, Grauwe abelen en 
Cultuurpopulieren hebben volume-aandelen van respectievelijk 13%, 7% en 6%.De aandelen van 
smalbladige wilgen in stamtal en in levend volume, wijken dus sterk uiteen. Dit betekent dat de 
schaarse individuen relatief grote dimensies hebben. Voor Zwarte elzen geldt het omgekeerde. De 
verschillen tussen de diagrammen van het grondvlak en van het levend volume kunnen gedeeltelijk 
verklaard worden door het feit dat de telgen van hakhout wel een belangrijke bijdrage leveren tot het 
grondvlak, maar niet tot het volume. 
De tarieven maken immers gebruik van een aftopdiameter van 7 cm, terwijl voor de bepaling van het 
grondvlak kleinere diameters wél in rekening gebracht worden. Bovendien hangt het volume af van 
een derde dimensie (hoogte) die positief gecorreleerd is met de diameter. Beide variabelen (hoogte 
en diameter) versterken elkaar waardoor het aandeel van dikke bomen in het volume nog meer 
uitgesproken is dan bij het grondvlak. 
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Stamtal (636 per ha) Grondvlak (35.1 m2/ha) Volume (316.0 m3/ha) 

   

Zwarte els Wilg (alba groep) Inl. eik

Grauwe abeel Cultuurpopulier Gewone es

Wilg (caprea groep) Tweestijlige meidoorn Vlier
Onbekend  

 

Figuur 4.2: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen over de boomsoorten in de natte kernvlakte van 
bosreservaat Coolhembos 

Figure 4.2: Stem number, basal area and volume of the living trees, subdivided for the most important woody species, in the 
core area in Carici elongatae-Alnetum woodland of forest reserve Coolhembos 
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Figuur 4.3: Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de natte kernvlakte van Coolhembos. Tussen 
haakjes: aantallen per ha van de grootste diameterklassen.  

Figuur 4.3: Overall DBH distribution of living trees (number of trees per ha) in the core area in Carici elongatae-Alnetum 
woodland of forest reserve Coolhembos. Between brackets: number of trees per ha of large DBH-classes. 
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De globale diameterverdeling, met een aanduiding van de aandelen van de verschillende soorten 
afzonderlijk, wordt weergegeven door figuur 4.3. De globale diameterverdeling toont twee populaties: 
een groep individuen met kleine diameters (verjonging en voormalige hakhout van voornamelijk 
Zwarte els) met een exponentieel dalend verloop en een tweede groep (DBH 50-85 cm) die 
hoofdzakelijk bestaat uit smalbladige wilgen, relicten van opslag of aanplant van wilgen van ca 60 jaar 
geleden. De mediaan van de smalbladige wilgen en cultuurpopulieren heeft een DBH van 60 cm. De 
overige soorten hebben zelden een DBH van meer dan 30 cm (figuur 4.3). Opmerkelijk is dat een 
aantal Zwarte elzen opgemeten werden met een DBH waarde tussen 40 cm en 45 cm, wat voor deze 
soort een uitzonderlijk gegeven is. Breedbladige wilgen (groep van Salix caprea, Salix cinerea, Salix 
aurita) zijn struiksoorten die frequent werden waargenomen in de lagere DBH-klassen, maar die 
zelden dikker worden dan 20-25 cm. 
De dendrometrische gegevens van de natte kernvlakte komen min of meer overeen met de globale 
gegevens die werden verzameld in het kader van de basisinventarisatie (Vanmechelen et al 1997; zie 
2.9.3). Zwarte els is in deze kernvlakte even prominent aanwezig als in het gehele reservaat, waar de 
soort globale aandelen in stamtal en grondvlak heeft van respectievelijk 63% en 38%. De gegevens 
van het transect dat aan de rand van de kernvlakte werd geïnventariseerd door Vanmechelen et al 
(1997; zie 2.9.3) geven een gelijkaardig beeld voor de kleine dimensies, maar niet voor de dikke 
bomen (vergelijk de diameterverdelingen van figuren 2.14 en 4.3). Het aandeel van cultuurpopulieren 
is in het transect belangrijker dan dat van smalbladige wilgen, wat niet het geval is voor de natte 
kernvlakte. Het transect is echter gebaseerd op een zeer beperkte oppervlakte (0,1 ha) en levert dus 
voor de grote bomen minder betrouwbare resultaten voor het gehele bestand. 

4.3 Meerstammigheid 

Meerstammigheid van individuen werd vastgesteld bij breedbladige wilgen, Zomereik en Zwarte els 
(figuur 4.4). Bij Breedbladige wilgen is meerstammigheid een natuurlijke groeivorm. Bij de andere 
soorten is dit niet zo en de vastgestelde meerstammigheid is het gevolg van een hakhoutbeheer of 
van een (natuurlijke) beschadiging. Het gemiddeld aantal telgen per individu is echter niet zeer hoog 
in vergelijking met bijvoorbeeld bosreservaat de Heirnisse. In de Heirnisse werden gemiddeld ruim 2,5 
levende telgen per individu geteld voor Zwarte els. Voornamelijk dunne elzen en eiken zijn 
meerstammig, terwijl dikkere individuen dit niet of nauwelijks zijn (figuur 4.4). Het hakhoutbeheer is 
volgens de kapgegevens tenminste reeds 17 jaar stopgezet. De meerstammigheid bij de kleinste 
individuen kan ook een natuurlijke oorzaak hebben, zoals beschadiging door vraat of door 
omvallende bomen. Soorten die niet meerstammig zijn in de kernvlakte, zijn: smalbladige wilgen, 
cultuurpopulieren, Gewone essen en Grauwe abelen. 
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Figuur 4.4: Links: gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de natte kernvlakte in bosreservaat Coolhembos, 
met tussen haakjes het aantal individuen per soort; rechts: het verloop van het gemiddeld aantal telgen per  individu over de 
diameterklassen, voor Zwarte els en Zomereik.  

Figure 4.4: Left: average number of shoots per individual for tree species in the core area in Carici elongatae-Alnetum 
woodland in forest reserve Coolhembos. Between brackets: the number of individuals per species; Right: number of shoots 
per individual as a function of DBH, for Quercus robur (green) and Alnus glutinosa (blue). 
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4.4 Dood hout 

De aantallen dode bomen, hun grondvlak en volume, verdeeld over de staande en liggende fracties, 
worden weergegeven door tabel 4.2. De aandelen van de verschillende soorten over het dode 
stamtal, grondvlak en volume worden weergegeven door figuur 4.5. De verschillen in aandelen tussen 
het dode grondvlak en volume, zijn het gevolg van de gehanteerde methodiek: het grondvlak wordt 
enkel berekend voor min of meer intacte individuen, waarvoor een DBH gemeten werd. De diameter 
van dood hout fragmenten wordt niet in rekening gebracht. Het dode stamtal en grondvlak hebben 
dus vooral betrekking op recent afgestorven bomen, waarvan het volume met de tarieven berekend 
kan worden. 
Het totale dood-houtvolume in de natte kernvlakte van bosreservaat Coolhembos bedraagt 75.8 
m3/ha, waarvan 32.9 m3/ha behoorde tot de staande fractie en 42.9 m3/ha tot de liggende fractie. Dit 
komt neer op een verhouding van 43% staand versus 57% liggend (tabel 4.2). 
De globale diameterverdeling van dode individuen, met de aandelen van de afzonderlijke soorten, 
wordt geïllustreerd in figuur 4.6. Dode individuen zijn bomen waarop een DBH-meting kon worden 
uitgevoerd en die dus nog een min of meer intacte vorm hebben, waardoor ze met de tarieven van 
Dagnelie et al. (1985) gecubeerd konden worden. Met dood-hout fragmenten, die geen intacte vorm 
hebben, wordt dus geen rekening gehouden omdat meerdere fragmenten vaak van dezelfde dode 
boom afkomstig zijn. 
De globale diameterverdeling toont aan dat een groot aantal kleine individuen werd aangetroffen met 
een diameter van minder dan 20 cm, versus een klein aantal grote. De diameterverdeling van de 
dode individuen stemt bijgevolg goed overeen met die van de levende individuen. De verhouding van 
het aantal dode individuen tot het aantal levende bedraagt 1:12. Dit is een lage waarde, maar daar 
staat tegenover dat er vrij veel fragmenten aanwezig zijn. 
Dode smalbladige wilgen hebben relatief grote dimensies en leveren 70% van de necromassa in de 
natte kernvlakte. De dikste dode boom is een populier, met een DBH tussen 85 en 90 cm (figuur 4.6). 
Ongeveer 40% van het dood-houtvolume van deze soort bestaat uit liggend dood hout, 60% van het 
volume bestaat uit snags (rechtstaande dode stammen). Mogelijk is een groot deel van het 
onbekende liggende dode hout ook afkomstig van de wilgen, zodat verondersteld mag worden dat de 
liggende fractie van deze soort belangrijker is dan de staande. Naar aantal zijn dood-houtfragmenten 
van Zwarte els ook talrijk aanwezig, maar door de geringe dimensies hebben ze slechts een klein 
aandeel in het totale volume (3%). Enkele dode abelen nemen een gelijkaardig aandeel van de 
necromassa (3%) voor hun rekening. De overige soorten hebben slechts een marginaal aandeel in de 
necromassa. 
 
Tabel 4.2: Aantal (N), grondvlak (G), staand volume (Vs), liggend volume (Vl) en totaal volume van dode bomen in de natte 
kernvlakte. 

Tabel 4.2: Stem number (N), basal area (G) and standing (Vs), lying (Vl) and total (V) volume of dead trees in the core area in 
Carici elongatae-Alnetum woodland 

SOORT Species N
(per ha)

G
(m2/ha)

Vs 
(m3/ha) 

Vl 
(m3/ha) 

V
(m3/ha)

Smalbl. WILG Salix alba group 24 6.2 31.0 22.2 53.2
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 16 0.2 0.7 1.5 2.1
GRAUWE ABEEL Populus canescens 4 0.2 0.1 2.4 2.5
POPULIER SPEC Populus cv. 2 0.1 0.2 0.3 0.5
ZOMEREIK Quercus robur 4 <0.1 0.2 0.1 0.3
GEWONE VLIER Sambucus nigra 2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ONBEKEND Unknown 2 0.7 0.8 16.4 17.2
TOTAAL Total 54 7.5 32.9 42.9 75.8
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Figuur 4.5: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de natte kernvlakte van 
bosreservaat Coolhembos. 

Figure 4.5: Stem number, basal area and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the 
core area in Carici elongatae-Alnetum woodland of forest reserve Coolhembos. 
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Figuur 4.6: Globale diameterverdeling van de dode bomen in de natte kernvlakte van Coolhembos, met een kleurcode die de 
boomsoorten weergeeft. 

Figuur 4.6: Overall DBH distribution of dead trees (number per ha)  in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland in 
Coolhembos 
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Figuur 4.7 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6 
afbraakklassen. De klasse 3 is het sterkst vertegenwoordigd, vooral bij de staande fragmenten. Een 
groot deel van de liggende fragmenten bevindt zich ook reeds in afbraakklasse 4. Liggende 
fragmenten zijn dus meer verteerd dan staande, wat meestal zo is aangezien de vertering sneller 
gaat als een fragment de bodem raakt en staande fragmenten bij verdere vertering vaak omvallen en 
als liggende fractie verder verteren. De vertering is globaal genomen vrij ver gevorderd. Oorzaak 
hiervan zijn vermoedelijk de relatief snelle afbraak van het dood hout (snel verterende soorten zoals 
wilgen en populieren in een vochtige omgeving) en het nulbeheer dat in dit deel van het bos de facto 
al enkele decennia van kracht is.  
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Figuur 4.7: Verdeling over de 6 afbraakklassen van het liggende en staande dood hout volume in de natte kernvlakte in 
bosreservaat Coolhembos. 
Figure 4.7: Distribution of lying and standing dead wood volume, subdivided in 6 decay stages, in the core area in Caricici 
elongatae-Alnetum woodland in forest reserve Coolhembos 

4.5 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. In de natte kernvlakte bedraagt de TBB 392 m3/ha. Daarvan komt 19,3 % voor rekening 
van het dode volume. Dit is een vrij hoge waarde. In hoofdstuk 5.5 wordt dit volume vergeleken met 
de waarde die bekomen werd in de droge kernvlakte en met de gegevens van de andere gemonitorde 
bosreservaten.  

4.6 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 wordt de verjonging verder onderverdeeld in vier 
hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per soort weergegeven in tabellen 4.3 en 
4.4. Tabel 4.3 geeft de frequentie weer van de boom- en struiksoorten in de 50 proefvlakken, terwijl 
tabel 4.4 de gemiddelde aantallen per ha weergeeft voor de gehele kernvlakte (som van alle 
proefvlakken maal 2). De verspreiding van zaailingen van een aantal soorten wordt weergegeven 
door figuur 4.8.  
In totaal werd in deze kernvlakte verjonging van 17 soorten bomen en struiken waargenomen. Dit is 
gezien de beperkte oppervlakte (0,5 ha) een vrij hoog soortenaantal. Zwarte elzen werden veruit het 
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talrijkste waargenomen, met ruim 7000 zaailingen en jonge bomen per ha (>70% van het totaal) 
(tabel 4.4). De meerderheid van de Zwarte elzen bevindt zich in de kleinste hoogteklasse (0-30 cm), 
maar ook de klasse van 50-200 cm is sterk vertegenwoordigd (1200 individuen per ha) (tabellen 4.3 
en 4.4). Deze verjonging kan als gevestigd beschouwd worden. Andere soorten die frequent werden 
waargenomen, zijn in dalende volgorde van voorkomen: Zomereik, Gewone es en Grauwe abeel 
(tabellen 4.3 en 4.4). 
De onderlinge vergelijking van het aantal individuen in de hoogteklassen geeft een beeld van de kans 
op vestiging van de verjonging. Zwarte els, Grauwe abeel en Gewone es komen vrij frequent voor in 
alle hoogteklassen, wat wijst op een constante vestiging van nieuwe individuen. Smalbladige wilgen 
zijn eerder schaars, maar wel vertegenwoordigd in alle hoogteklassen. Zomereiken zijn zeer talrijk in 
de kleinste hoogteklasse, maar groeien nauwelijks door: wellicht is er te weinig licht, of is de 
standplaats te nat voor deze soort. 
 

Zwarte els (0-30 cm) Zwarte els (30-50 cm) Zwarte els (50-200 cm) 

 

Gewone es (50-200 cm) Grauwe abeel (50-200 cm)  

 
 

Figuur 4.8: Ruimtelijke spreiding van verjonging van drie boomsoorten in de natte kernvlakte van bosreservaat Coolhembos 
(aantallen in plots van 100 m2) 

Figure 4.8: Spatial distribution of regeneration of Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, and Populus canescens, counted  in 
100 m2 plots in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland of forest reserve Coolhembos. 

 
De ruimtelijke spreiding van de verjonging wordt weergegeven door bovenstaande figuur 4.8. Zwarte 
els van de kleinste hoogteklasse komt verspreid voor over de hele kernvlakte. Verjonging van deze 
soort met een hoogte tussen 50 en 200 cm is relatief schaars langs de noordelijke rand en in het 
zuidoosten. Gewone es van deze hoogteklasse is geconcentreerd in het centrum van de kernvlakte 
en Grauwe abelen zijn voornamelijk in het westelijke deel van de kernvlakte te vinden. 
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Tabel 4.3: Aantal plots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werden waargenomen, op een totaal van 50 plots, in de 
in de natte kernvlakte in Coolhembos 

Table 4.3: Number of observations of regenerating trees and shrubs in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland in 
forest reserve Coolhembos, on a total of 50 plots  

 

Species Soort Hoogteklassen (cm) 
  0-30 30-50 50-200 >200 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 1 0 0 0 
Alnus glutinosa Zwarte els 46 24 45 18 
Betula pubescens Zachte berk 1 1 2 0 
Castanea sativa Tamme kastanje 2 0 0 0 
Fagus sylvatica Beuk 1 0 0 0 
Frangula alnus Sporkehout 9 6 16 2 
Fraxinus excelsior Gewone es 28 22 26 3 
Ilex aquifolium Hulst 1 1 1 0 
Populus canescens Grauwe abeel 19 11 24 17 
Prunus avium Boskers 1 0 0 0 
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 3 0 0 0 
Quercus robur Zomereik 43 10 4 2 
Salix alba group Smalbl. Wilg 9 3 1 5 
Salix caprea group Breedbl. Wilg 5 2 5 4 
Sambucus nigra Gewone vlier 2 0 1 0 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 8 6 11 0 
Viburnum opulus Gelderse roos 9 5 3 0 

 

 

Tabel 4.4: Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in de natte kernvlakte in Coolhembos 

Table 4.4: Number of saplings (per ha) in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland in forest reserve Coolhembos 

Species Soort Hoogteklassen (cm) Totaal 
  0-30 30-50 50-200 >200  
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2 0 0 0 2
Alnus glutinosa Zwarte els 5622 212 1200 78 7112
Betula pubescens Zachte berk 8 2 4 0 14
Castanea sativa Tamme kastanje 4 0 0 0 4
Fagus sylvatica Beuk 2 0 0 0 2
Frangula alnus Sporkehout 28 16 58 4 106
Fraxinus excelsior Gewone es 414 240 416 26 1096
Ilex aquifolium Hulst 2 6 4  12
Populus canescens Grauwe abeel 78 38 324 176 616
Prunus avium Boskers 2 0 0 0 2
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 10 0 0 0 10
Quercus robur Zomereik 1130 24 8 4 1166
Salix alba group Smalbl. Wilg 72 6 4 12 94
Salix caprea group Breedbl. Wilg 32 4 10 8 54
Sambucus nigra Gewone vlier 4 0 2 0 6
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 18 14 22 0 54
Viburnum opulus Gelderse roos 100 16 20 0 136
Totaal  7528 578 2072 308 10486
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4.7 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 50 proefvlakken van 10 m x 10 m, 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 op een 
oppervlakte van 0,5 ha tenminste 70 soorten vaatplanten waargenomen, struik-, boom-, en 
mossoorten niet meegerekend. Dit is in vergelijking met de tot nu toe gemonitorde bosreservaten (en 
de kleinere oppervlakte in acht genomen) een bijzonder hoog soortenaantal. Slechts één soort 
(Gewone salomonszegel) is een echte oud-bosplant, 4 andere (Wijfjesvaren, Smalle stekelvaren, 
Bosandoorn, Knopig helmkruid) worden weliswaar geciteerd in Hermy et al. (1999), maar zijn snellere 
kolonisatoren. Het geringe voorkomen van oudbosplanten is een gevolg van de standplaats 
(kenmerkende soorten van elzenbroekbossen zijn geen oud-bosplanten) en van de voorgeschiedenis 
van het gebied (turfwinning in de middeleeuwen en ontbossing en omvorming tot landbouwgrond in 
de 19de eeuw). 
Soorten die in alle proefvlakken werden waargenomen, zijn: Eendekroos, IJle zegge, Wolfspoot en 
Bitterzoet. Dit zijn één waterplant en drie soorten die kenmerkend zijn voor elzenbroekbossen. Deze 
soorten hebben ook de grootste bedekkingen. Soorten met een lage frequentie en een hoge 
karakteristieke bedekking, zoals Moerasvaren en Ruw beemdgras, komen slechts lokaal voor, maar 
vormen facies (vlekken). Opmerkelijk is de geringe bedekking van bosbramen en Grote brandnetel, 
die in drogere bossen dominant kunnen zijn. 
De gemiddelde bedekkingen van de afzonderlijke vegetatielagen staan onderaan tabel 4.5. De 
bedekkingen van de boomlaag en de struiklaag (onderscheid vaak niet duidelijk) zijn vrij laag en 
werden geschat op respectievelijk 60.7% en 11.4%. Deze lage overscherming door bomen en 
struiken resulteert in een zeer productieve kruidlaag. De totale bedekking van de kruidlaag , werd 
geschat op 50.1%, maar dit is een zeer hoge waarde aangezien iets minder dan de helft van de 
kernvlakte (45%) ingenomen wordt door open water. Waterplanten bedekken globaal 16.6% van de 
oppervlakte. De overscherming is het laagst in het noorden van de kernvlakte, het hoogst in het 
centrum (figuur 4.9). 
 

Boomlaag struiklaag Bedekking (%)

  
Figuur 4.9: Geschatte bedekking van de boom- en de struiklaag in de 10 m x 10 m proefvlakken van de natte kernvlakte in 
bosreservaat Coolhembos 

Figure 4.9: Estimated cover of the tree and shrub layers in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland of forest 
reserve Coolhembos 
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Tabel 4.5: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten  in de kruidlaag van 50 
proefvlakken in de natte kernvlakte, in dalende volgorde van frequentie. In superscript wordt het aantal vermeldingen als oud-
bosplanten in de Europese literatuur vermeld (uit Hermy et al. 1999). Van de vegetatielagen en van de wateroppervlakte wordt 
onderaan de gemiddelde bedekking weergegeven. Soorten in het vet werden ook waargenomen door Vanmechelen et al 1997, 
in de proefvlakken van bestand 13. 

Table 4.5: Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer of  50 
sample plots in the core area in Carici elongatae-Alnetum. Species are listed in decreasing order of frequency. The superscript 
indicates the number of citations as ancient woodland species in the European literature, according to Hermy et al. (1999). The 
average cover (%) of the vegetation layers and the surface area occupied by water, are mentioned at the bottom of the table. 
Bold species were also observed by Vanmechelen et al. 18997. 

 

Species Soort # % 
Lemna spp. Eendekroos 50 10.7 
Carex remota IJle zegge 50 5.1 
Lycopus europaeus Wolfspoot 50 3.6 
Solanum dulcamara Bitterzoet 50 2.6 
Iris pseudacorus Gele lis 49 2.5 
Calamagrostis canescens Hennegras 48 3.3 
Carex elongata Elzenzegge 48 1.9 
Lysimachia vulgaris Grote wederik 48 1.3 
Galium palustre Moeraswalstro 48 1.3 
Dryoperis carthusiana1 Smalle stekelvaren 47 2.0 
Symphytum officinale Gewone smeerwortel 47 1.5 
Carex elata Stijve zegge 46 4.3 
Rubus spec. Bosbraam 46 1.1 
Bidens frondosa Zwart tandzaad 46 1.0 
Juncus effusus Pitrus 45 1.5 
Callitriche spp. Sterrekroos 45 1.2 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 45 1.0 
Athyrium filix-femina3 Wijfjesvaren 43 1.7 
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 43 1.2 
Carex acutiformis Moeraszegge 42 3.9 
Calystegia sepium Haagwinde 41 2.0 
Mentha aquatica Watermunt 36 1.0 
Urtica dioica Grote brandnetel 34 1.1 
Humulus lupulus Hop 31 1.0 
Moehringia trinervia Drienerfmuur 30 1.0 
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-me nietje 29 1.6 
Cardamine pratensis Pinksterbloem 25 1.0 
Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 22 1.0 
Galeopsis bifida Gespleten hennepnetel 21 1.0 
Thelypteris palustris Moerasvaren 20 5.8 
Cirsium palustre Kale jonker 20 1.0 
Filipendula ulmaria Moerasspirea 19 1.0 
Oenanthe aquatica Watertorkruid 19 1.0 
Polygonum hydropiper Waterpeper 16 1.1 
Epilobium spp. Basterdwederik 16 1.0 
Dryoperis dilatata Brede stekelvaren 15 1.6 
Rorippa amphibia Gele waterkers 14 1.0 
Poa trivialis Ruw beemdgras 12 4.8 
Agrostis spp. Struisgras 12 1.7 
Ribes rubrum Aalbes 12 1.2 
Peucedanum palustre Melkeppe 12 1.0 
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 12 1.0 
Glechoma hederacea Hondsdraf 9 1.1 
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Tabel 4.5 (vervolg): Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten  in de kruidlaag van 50 
proefvlakken in de natte kernvlakte, in dalende volgorde van frequentie. In superscript wordt het aantal vermeldingen als oud-
bosplanten in de Europese literatuur vermeld (uit Hermy et al. 1999). Van de vegetatielagen en van de wateroppervlakte wordt 
onderaan de gemiddelde bedekking weergegeven. Soorten in het vet werden ook waargenomen door Vanmechelen et al 1997, 
in de proefvlakken van bestand 13. 

Table 4.5 (continued): Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous 
layer of  50 sample plots in the core area in Carici elongatae-Alnetum. Species are listed in decreasing order of frequency. The 
superscript indicates the number of citations as ancient woodland species in the European literature, according to Hermy et al. 
(1999). The average cover (%) of the vegetation layers and the surface area occupied by water, are mentioned at the bottom of 
the table. Bold species were also observed by Vanmechelen et al. 18997. 

 

Species Soort # % 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 9 1.0 
Equisetum palustre Lidrus 8 1.1 
Hottonia palustris Waterviolier 8 1.0 
Phalaris arundinacea Rietgras 7 1.3 
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 7 1.0 
Stellaria media Vogelmuur 7 1.0 
Galeopsis spp. Hennepnetel 5 1.0 
Sonchus spp. Melkdistel 5 1.0 
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 5 1.0 
Rorippa palustris Moeraskers 4 1.3 
Taraxacum spp. paardenbloem 4 1.0 
Polygonum minus Kleine duizendknoop 3 1.3 
Polygonum mite Zachte duizendknoop 3 1.0 
Viola palustris Moerasviooltje 3 1.0 
Agrostis canina Moerasstruisgras 2 1.0 
Bidens spp. Tandzaad 2 1.0 
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 2 1.0 
Galium mollugo Glad walstro 2 1.0 
Polygonum persicaria Perzikkruid 2 1.0 
Polypodium vulgare Eikvaren 2 1.0 
Sparganium erectum Grote egelskop 2 1.0 
Stachys sylvatica4 Bosandoorn 2 1.0 
Stellaria alsine Moerasmuur 2 1.0 
Hedera helix Klimop 1 1.0 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1.0 
Phragmites australis Riet 1 1.0 
Poa spp. Beemdgras 1 1.0 
Polygonatum multiflorum11 Gewone salomonszegel 1 1.0 
Scrophularia nodosa1 knopig helmkruid 1 1.0 
Senecio spp. Melkdistel 1 1.0 
Valeriana repens Echte valeriaan 1 1.0 
Hydrocharis morsus-ranae* Kikerbeet 1 1.0 
    
Boomlaag   60.7 
Struiklaag   11.4 
Kruidlaag   50.1 
Moslaag   1.4 
Waterplanten   16.6 
Wateroppervlakte   45.0 

 

* waargenomen in één hok na de inventarisatie, tijdens de opleveringsexcursie (16/06/2006) 
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Figuur 4.10: Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) in de natte kernvlakte, een nieuwe waarneming tijdens de 
opleveringsexcursie op 16/6/2006 (foto: Kris Vandekerkhove) 

Figure 4.10: Hydrocharis morsus-ranae, a new species found in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland during 
the excursion at which the results of the monitoring were presented (photograph: Kris Vandekerkhove). 

 
De geringe overscherming biedt ruimte voor een groot aantal lichtminnende water- en 
oeverplantensoorten, zoals Grote waterweegbree, Grote egelskop, Moeraskers, Watertorkruid, 
Blaartrekkende boterbloem. Tijdens de opleveringsexcursie, die na het veldwerk en de 
gegevensverwerking werd georganiseerd, werd Kikkerbeet gevonden in het noordelijke deel van de 
kernvlakte (figuur 4.10). Een vondst van Eikvaren op liggend dood hout onderstreept de potentiële 
waarde van de necromassa voor epifyten. 
Bijna alle soorten die in het kader van de basisinventarisatie in dit bestand gevonden werden door 
Vanmechelen et al (1997), werden ook bij de monitoring waargenomen. Van de 26 waargenomen 
soorten werden enkel Groot heksenkruid (Circaea lutetiana) en Moerasandoorn (Stachys palustris) 
niet gevonden bij de inventarisatie in de kernvlakte. Het aantal soorten dat bij het 
monitoringonderzoek werd waargenomen is veel groter, maar de onderzochte oppervlakte (5000 m2) 
is 10 keer groter dan bij de basisinventarisatie (tweemaal 250 m2). 
Figuur 4.11 geeft de verspreiding weer van een aantal karakteristieke soorten in de kernvlakte in 
mesotroof elzenbroekbos. Uit deze kaarten blijkt dat de natte kernvlakte op vegetatiekundig vlak vrij 
homogeen is. Kenmerkende soorten van elzenbroekbossen komen verspreid over de gehele 
oppervlakte voor, vaak met vrij hoge bedekkingen (Bitterzoet, Wolfspoot, Zeggesoorten, 
Moeraszegge, Hennegras, Gele lis). Dit geldt ook voor Elzenzegge, de naamgevende soort van het 
vegetatietype (Carici elongatae-Alnetum). Bosbramen en Grote brandnetel komen verspreid voor over 
de gehele kernvlakte, maar bij lage bedekkingen. Stekelvarens komen relatief meer voor in de 
zuidoostelijke hoek. 



 61

 
Hennegras Moeraszegge Stijve zegge 
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Figuur 4.11: Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de natte kernvlakte van bosreservaat 
Coolhembos 
Figure 4.11: Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area in Carici elongatae-Alnetum woodland of 
forest reserve Coolhembos 
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Figuur 4.11 (vervolg): Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de natte kernvlakte in mesotroof 
elzenbroekbos van bosreservaat Coolhembos 

Figure 4.11 (continued): Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area in Carici elongatae-Alnetum 
woodland of forest reserve Coolhembos 
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4.8 Fish-eye foto’s 

De lichtkaart, gebaseerd op de fish-eye foto’s, geeft een impressie van de overscherming door bomen 
en struiken in de natte kernvlakte (figuur 4.12). Deze kaart geeft aan dat het centrum en het 
noordwesten van de kernvlakte iets lichtrijker zijn, terwijl in het westen en zuidoosten minder 
openingen in het kronendak voorkomen. 
Het verband tussen de lichtkaart en de geschatte overscherming van de boom- en struiklaag 
(respectievelijk figuren 4.12 en 4.9) is niet zo duidelijk. De relatief lage overscherming aan de 
noordzijde en de donkere zones aan de westzijde en in het zuidoosten zijn op beide kaarten 
zichtbaar. De centrale lichtrijke zone op figuur 4.12 is niet duidelijk terug te vinden op figuur 4.9. 
 

 
Figuur 4.12: Kaart met de lichtverhoudingen in de natte kernvlakte van bosreservaat Coolhembos, als resultaat van een 
ruimtelijke interpolatie (kriging) van de fish-eye opnamen. De openingen in het kronendak cariëren tussen 10% (zwart) en 20% 
(wit). 

Figure 4.12: Map modeling of the canopy gaps, ranging between 10% (black)  and 20% (white) visible sky,  in the core area in 
Alnion woodland of forest reserve Coolhembos. The map is a result of a kriging on the values for visible sky, determined by 
fish-eye photographs. 
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Een verband met de vegetatie is evenmin duidelijk te leggen. Enkele patronen in de verjonging zijn 
mogelijk wél gerelateerd aan de lichtkaart: verjonging van Gewone es is gebonden aan de zone met 
een hoge lichtinval (oorzaak of gevolg?) en de zones met veel jonge elzen zijn relatief donker 
(vergelijk figuren 4.8 en 4.12). 
Mogelijke bronnen van afwijkingen tussen de geschatte overscherming en de lichtkaart, zijn: 1) 
schattingen van overscherming van bomen en struiken zijn niet eenvoudig, vooral de schatting van de 
interne bedekking en het onderscheid tussen beide vegetatielagen zijn moeilijk 2) de fish-eye 
opnamen geven slechts een zeer lokaal beeld en worden sterk beïnvloed door de directe nabijheid 
van struiken en jonge bomen. 
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5 Resultaten voor de kernvlakte in elzen-
eikenbos (“droge” kernvlakte) 

5.1 Stamvoetenkaarten 

 
De stamvoetenkaarten van de droge kernvlakte worden weergegeven in figuur 5.1. Beide kaarten 
geven de posities weer van de levende en dode struiken en bomen met een DBH van tenminste 5 
cm. Het 10 m x 10 m grid is gevisualiseerd en helpt de interpretatie en vergelijking van beide kaarten. 
Ook het grachtenpatroon, dat in de lengterichting doorheen de kernvlakte loopt, werd opgemeten. De 
begrenzing van de grachten is duidelijker dan in de natte kernvlakte: meestal zijn de rabatten tussen 
de grachten droog. De grachten zelf zijn zeer diep en blijven ook in de zomer drassig. 
De eerste kaart (figuur 5.1 links) geeft de boomsoorten weer, met een specifiek symbool voor elke 
soort. De levende stamvoeten hebben een groene kleur, de dode een rode. Het liggende dode hout 
heeft een kleur die varieert volgens het afbraakstadium. 
De tweede kaart (figuur 5.1 rechts) toont alle boomposities, met eenzelfde symbool (cirkel). Ook op 
deze kaart worden levende stamvoeten groen weergegeven en dode individuen rood. Op deze kaart 
varieert de symboolgrootte echter in functie van de diameter van de bomen en struiken. 
Door beide kaarten visueel met elkaar te vergelijken, kan een goed ruimtelijk beeld verkregen worden 
van de structuur en samenstelling van de kernvlakte. In volgende hoofdstukken worden de 
dendrometrische kenmerken gekwantificeerd. 
De stamvoetenkaarten van de droge kernvlakte van het bosreservaat Coolhembos laten alvast toe 
volgende vaststellingen te doen: 

- Lijsterbes, Zwarte els en Zachte berk zijn bijzonder talrijk, maar met overwegend geringe 
dimensies. Berken komen geconcentreerd voor in het zuidelijke deel van de kernvlakte, 
Zwarte elzen langs de westelijke rand. Lijsterbes is in de centrale zone zeer talrijk. 

- De dikste levende bomen zijn overwegend cultuurpopulieren (DBH van 40-70 cm). 

- Deze populieren werden op rijen tussen de grachten geplant. Het oorspronkelijke 
plantverband is nog herkenbaar, ondanks het groot aantal afgestorven individuen. 

- Zomereiken hebben intermediaire DBH-waarden en komen verspreid over de kernvlakte voor. 

- Dood-houtfragmenten komen frequent voor en zijn geconcentreerd in twee vlekken in het 
zuidwesten en het noordwesten. Dikke dode bomen zijn hoofdzakelijk cultuurpopulieren. 

- Voornamelijk afbraakklassen 2 en 3 werden aangetroffen. 

- In de noordoostelijke hoek ligt een deel van de kernvlakte (bij benadering 20 m2) op het 
voormalige pad. 
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Figuur 5.1: Stamvoetenkaarten van de droge kernvlakte. Levende individuen zijn groen weergeven, dode rood, met links een symbool voor elke soort, rechts een weergave van de DBH (cm) door 
variabele symboolgrootte. Een kleurcode geeft het afbraakstadium van liggend dood hout weer. Elk hok is 10 m x 10 m groot en grachten zijn blauw  weergegeven. 

Figure 5.1: Maps of the tree positions in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland, with a specific symbol for each species in the left map and the DBH value (cm) represented by a varying 
symbol width in the right map. Green symbols represent Living trees, positions of dead trees are red. Decay stages of lying dead wood are represented by a color code. Square plots are 10 m x 10 
m and ditches are represented blue. 
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5.2 Levende bomen en struiken 

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen in de droge kernvlakte, worden in tabel 5.1 
weergegeven. De aandelen van de soorten worden weergegeven in figuur 5.2. 
 
Tabel 5.1: Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de natte kernvlakte. 

Table 5.1: Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in the core area in Carici elongatae-Alnetum 
woodland. 

Soort Species N (per ha) G (m2/ha) V (m3/ha)
ZOMEREIK Quercus robur 174 14.0 161.2
POPULIER SPEC Populus cv. 26 4.8 49.2
LIJSTERBES Sorbus aucuparia 228 1.4 30.7
ZACHTE BERK Betula pubescens 276 2.6 13.0
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 320 2.4 6.4
RUWE BERK Betula pendula 6 0.1 0.5
BEUK Fagus sylvatica 2 0.0 0.3
Breedbl. WILG Salix caprea group 22 0.1 0.1
TAMME KASTANJE Castanea sativa 2 0.0 0.1
MEIDOORN Crataegus spp. 4 0.0 0.1
AM. VOGELKERS Prunus serotina 2 0.0 0.0
SPORKEHOUT Frangula alnus 4 0.0 0.0
TOTAAL Total 1066 25.4 261.7

 
 

Stamtal (1066 per ha) Grondvlak (25.4 m2/ha) Volume (261.7 m3/ha) 

   

Inl. eik Cultuurpopulier Lijsterbes

Zachte berk Zwarte els Ruwe berk

Beuk Wilg (caprea groep) Tamme kastanje

Eenstijlige meidoorn Am. Vogelkers Spork

Onbekend
 

Figuur 5.2: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen over de soorten in de droge kernvlakte van 
bosreservaat Coolhembos. 

Figure 5.2: Stem number, basal area and volume of the living trees, subdivided for the most important woody species, in the 
core area in Lysimachio-Quercetum woodland of forest reserve Coolhembos. 
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Het stamtal, grondvlak en volume in de droge kernvlakte, bedragen respectievelijk 1066 bomen per 
ha, 25.4 m2/ha en 261.7 m3/ha. Uit de vergelijking met tabel 4.1 volgt dat het levende stamtal in de 
droge kernvlakte aanzienlijk hoger is dan in de natte kernvlakte. Voor grondvlak en volume geldt het 
omgekeerde. Het hoge stamtal is het gevolg van het grote aantal jonge bomen en struiken, in de 
DBH-klasse van 5-10 cm (zie figuur 5.3). 
De talrijkste soorten zijn Zwarte els, Zachte berk en Lijsterbes met aandelen ven respectievelijk 30%, 
26% en 21%. Ook Zomereik komt frequent voor, met een aandeel van 16% in het stamtal. De overige 
soorten hebben alle een aandeel van minder dan 5% (figuur 5.2). 
De soorten met het grootste levende grondvlak zijn Zomereiken (55%), gevolgd door 
cultuurpopulieren (19%), Zachte berk (10%), Zwarte els (9%) en Lijsterbes (6%). De overige soorten 
nemen minder dan 5% van het levende grondvlak voor hun rekening. 
Ook naar levend volume is Zomereik de belangrijkste boomsoort, met een aandeel van 62%. De 
aandelen van cultuurpopulieren, Lijsterbes en Zachte berk zijn veel kleiner en bedragen 
respectievelijk 19%, 12% en 5%. De aandelen van de overige soorten zijn kleiner dan 5%. De 
aandelen van Zomereik en cultuurpopulier zijn opmerkelijk groter in het volume en het grondvlak dan 
in het stamtal, als gevolg van de relatief grote dimensies van deze soorten. 
De verschillen tussen de diagrammen van het grondvlak en van het levend volume van elzen en 
berken, kunnen gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat de telgen van hakhout wel een 
belangrijke bijdrage leveren tot het grondvlak, maar niet tot het volume. De tarieven maken immers 
gebruik van een aftopdiameter van 7 cm, terwijl voor de bepaling van het grondvlak kleinere 
diameters wél in rekening gebracht worden. Bovendien hangt het volume af van een derde dimensie 
(hoogte) die positief gecorreleerd is met de diameter. Beide variabelen (hoogte en diameter) 
versterken elkaar waardoor zodat de volume-aandelen van de soorten vrij sterk afwijken van de 
aandelen in het grondvlak. 
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Figuur 5.3: Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in de droge kernvlakte van bosreservaat 
Coolhembos, onderverdeeld in de zeer talrijke DBH-klasse 5-10 cm en in DBH-klassen met grotere individuen.  

Figuur 5.3: Overall DBH distribution of living trees in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland of forest reserve 
Cooljembos (number of trees  per ha), subdivided into small trees and shrubs (DBH 5-10 cm) and larger individuals (> 10 cm). 
Color legend for species is explained in fig. 5.1. 
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De globale diameterverdeling, weergegeven door figuur 5.3, toont aan dat er een zeer groot aantal 
kleine bomen geteld werd: in de klasse met DBH 5-10 cm werden ongeveer zesmaal meer individuen 
en telgen geteld dan in de DBH-klasse van 10-15 cm. Er kunnen in de globale diameterverdeling ook 
drie groepen (of populaties) onderscheiden worden: een struiklaag met jonge Lijsterbes en voormalig 
hakhout van Zachte berk en Zwarte els, een onderetage van Inlandse eik en een gering aantal oude 
overstaanders van cultuurpopulieren. De dikste boom in de kernvlakte is echter een Zomereik in de 
zuidoostelijke hoek, met een DBH waarde tussen 85 en 90 cm (zie ook figuur 5.1). 

5.3 Meerstammigheid 

Meerstammigheid werd vastgesteld bij berken en Zwarte elzen (figuur 5.4), soorten met DBH-
waarden van maximum 20 cm. Dit kan er op wijzen dat in de droge kernvlakte een hakhoutbeheer 
gevoerd werd. Uit de kapgegevens (hoofdstuk 2) blijkt echter dat dit beheer tenminste reeds 17 jaar 
stopgezet is. De overige soorten zijn niet meerstammig (figuur 5.4). 
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Figuur 5.4: Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de droge kernvlakte in bosreservaat Coolhembos, met 
tussen haakjes het aantal individuen per soort. 

Figure 5.4: Average number of shoots per individual for tree species in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland in 
forest reserve Coolhembos. Between brackets: the number of individuals per species 

  

5.4 Dood hout 

Het aantal dode bomen, hun grondvlak en volume, verdeeld over de liggende en staande fracties, 
worden weergegeven door tabel 5.2. De aandelen van de verschillende soorten over het dode 
stamtal, grondvlak en volume worden weergegeven in figuur 5.5. De verschillen in aandelen tussen 
het dode grondvlak en volume, zijn het gevolg van de gehanteerde methodiek: het grondvlak wordt 
enkel berekend voor min of meer intacte individuen, waarvoor een DBH gemeten werd. De diameter 
van dood hout fragmenten wordt niet in rekening gebracht. Het dode stamtal en grondvlak hebben 
dus vooral betrekking op recent afgestorven bomen, waarvan het volume met de tarieven berekend 
kan worden. Bovendien zijn dikke bomen ook hoger, waardoor de aandelen van dikke bomen in het 
totale volume groter zijn dan in het totale grondvlak.  
Globaal werden 72 (min of meer intacte) dode bomen per ha geteld, dit is een vrij groot (absoluut) 
aantal, hoger dan in de natte kernvlakte, maar de verhouding tot het hoge levende stamtal bedraagt 
slechts 1:14. Veruit de meeste dode bomen zijn cultuurpopulieren (54 per ha) met een DBH tussen 15 
cm en 60 cm. Daarnaast werden 8 dode Zomereiken geteld met diameterwaarden tussen 5 cm en 25 
cm en enkele Zwarte elzen en berken in de laagste diameterklassen (tabel 5.2 en figuur 5.6). 
Opmerkelijk is het geringe aantal dode individuen van Zwarte els, vergeleken met het groot aantal 
dood houtfragmenten van deze soort (vergelijk tabel 5.2 en figuur 5.6). Dit wijst waarschijnlijk op een 
natuurlijke omvorming van hakhout naar hooghout. Bij verwaarlozing van hakhout sterft namelijk 
meestal niet het volledige individu, maar een aantal telgen en voor de berekening van het dode 
stamtal worden enkel volledig afgestorven individuen in rekening gebracht. Bij de 
diameterverdelingen worden de afzonderlijke telgen wél in rekening gebracht en bijgevolg is het 
aandeel van Zwarte elzen zeer groot: 34 dode telgen van Zwarte els op een totaal van 42 (figuur 5.6). 
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Het dode grondvlak en volume bedragen respectievelijk 6.3 m2 per ha en 67.6 m3 per ha. Het dode 
volume in de droge kernvlakte ligt dus iets onder de waarde die genoteerd werd in de natte 
kernvlakte, maar is niettemin in vergelijking tot de andere geïnventariseerde bosreservaten vrij hoog. 
Ongeveer 44% van de totale necromassa behoort tot de liggende fractie, 56% tot de staande, een 
vergelijkbare verhouding als in de natte kernvlakte.  
 
Tabel 5.2: Aantal (N), grondvlak (G), staand volume (Vs), liggend volume (Vl) en totaal volume van dode bomen in de droge 
kernvlakte. 

Tabel 5.2: Stem number (N), basal area (G) and standing (Vs), lying (Vl) and total (V) volume of dead trees in the core area in 
Lysimachio-Quercetum woodland 

SOORT Species N
(per ha)

G
(m2/ha)

Vs 
(m3/ha) 

Vl 
(m3/ha) 

V
(m3/ha)

POPULIER SPEC Populus cv. 54 6.0 35.0 28.9 64.0
ZACHTE BERK Betula pubescens 2 0.0 1.4 0.1 1.5
ZOMEREIK Quercus robur 8 0.2 0.8 0.6 1.4
ZWARTE ELS Alnus glutinosa 6 0.1 0.3 0.0 0.3
Breedbl. WILG Salix caprea group 2 0.0 0.0 0.0 0.0
ONBEKEND Unknown 0 0.0 0.5 0.0 0.5
TOTAAL Total 72 6.3 38.0 29.6 67.6

 
Naar grondvlak en volume, hebben dode cultuurpopulieren veruit het belangrijkste aandeel (in beide 
gevallen ongeveer 95%) (figuur 5.5). Andere boomsoorten die slechts een marginaal aandeel hebben 
in grondvlak en volume, zijn: Zachte berk, Zomereik en Zwarte els. Slechts enkele fragmenten konden 
niet op soort gebracht worden. 
De globale diameterverdeling van dode individuen wordt geïllusteerd in figuur 5.6. De globale 
diameterverdeling van de dode telgen en fragmenten is een spiegel van de levende 
diameterverdeling, met een relatief groot aantal kleine Zwarte elzen,  enkele dode Zomereiken met 
intermediaire diameters en cultuurpopulieren met relatief grote diameterwaarden. 
 

Stamtal (72 per ha) Grondvlak (6.3 m2 per ha) Volume (67.6 m3 per ha) 

   
Cultuurpopulier Zachte berk Inl. eik

Zwarte els Wilg (caprea groep)
 

Figuur 5.5: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume van de dode bomen over de boomsoorten in de droge kernvlakte van 
bosreservaat Coolhembos. 

Figure 5.5: Stem number, basal area and volume of the dead trees, subdivided for the most important woody species, in the 
core area in Lysimachio-Quercetum woodland of forest reserve Coolhembos. 
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Figuur 5.6: Globale diameterverdeling van dode bomen, met de aandelen van de soorten, in de droge kernvlakte in 
bosreservaat Coolhembos. 

Figuur 5.6: Overall DBH distribution, specified for each tree species, of individual species of dead trees in the core area in 
Lysimachio-Quercetum woodland in forest reserve Coolhembos. 

 
Figuur 5.7 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout over 6 afbraakklassen. 
Zowel bij de staande als de liggende necromassa is klasse 2 het best vertegenwoordigd, zodat 
ongeveer de helft van de totale necromassa zich in dit (niet ver gevorderde) stadium bevindt. Klassen 
3 en 4 (matig en ver verteerd) zijn ongeveer even sterk vertegenwoordigd, terwijl klasse 5 (zeer ver 
verteerd, resten in de strooisellaag) nog slechts weinig voorkomt. Een aanzienlijk deel van de staande 
fractie, bijna 10 m3 per ha,  werd in klasse 1 (weinig verteerd, met schors) gevonden. Liggende 
fragmenten zijn meer verteerd dan staande, wat meestal zo is aangezien de vertering sneller gaat als 
een fragment de bodem raakt en staande fragmenten bij verdere vertering omvallen en als liggende 
fractie verder verteren. 
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Figuur 5.7: Verdeling over de 6 afbraakklassen van het liggende en staande dood hout volume in de droge kernvlakte in 
bosreservaat Coolhembos. 
Figure 5.7: Distribution of lying and standing dead wood volume, subdivided in 6 decay stages, in the core area in Lysimachio-
Quercetum woodland in forest reserve Coolhembos 
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Globaal is dus het dode hout in een geringe tot matige graad van vertering. Vergeleken met de natte 
kernvlakte, is het dode hout in de droge kernvlakte minder ver verteerd. Dit is allicht ten dele het 
gevolg van de minder hoge vochtigheid van de standplaats, maar waarschijnlijk is het dode hout ook 
van recentere oorsprong in de droge kernvlakte. 
 

5.5 Totale bovengrondse biomassa 

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de 
necromassa. De waarde gemeten in de droge kernvlakte, bedraagt 329.3 m3/ha. Deze waarde is 
aanzienlijk lager dan in de natte kernvlakte (392 m3/ha). De verhouding van de necromassa tot de 
TBB bedraagt in de droge kernvlakte 20.5%, een waarde die in dezelfde grootte-orde ligt en zelfs iets 
hoger is dan in de natte kernvlakte (19.3%) (tabel 5.3). 
Vergeleken met de overige reeds gemonitorde bossen heeft de TBB in Coolhembos een gemiddelde 
waarde (tabel 5.3 en figuur 5.8). Als enkel vergeleken wordt met bosreservaten op vochtige tot natte 
standplaatsen (bovenste reeks in figuur 5.8), dan blijkt dat de TBB in Coolhembos hoog is en enkel 
wordt overtroffen door het transect in Rodebos en de kernvlakte en mesotroof transect in Walenbos.  
De necromassa is in beide kernvlaktes van bosreservaat Coolhembos hoog (ongeveer 70 m3 per ha) 
en wordt, binnen de groep van bossen op vochtige of natte bodem, enkel overtroffen door de 
kernvlakte in Walenbos. De verhouding van de necromassa tot de TBB is aan de hoge kant (20%) en 
vergelijkbaar met Walenbos (hogere dode en levende biomassa) en de Heirnisse (lagere dode en 
levende biomassa).  
 
Tabel 5.3: Vergelijking van het levende volume (Vl), necromassa (Vd), de 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  
jaartal jaren met nulbeheer (startbeheer niet meergerekend). 

Table 5.3: Comparison of 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 number of years (# jaar) 
without forest management. 

Reservaat  # jaar Vl Vd TBB Vd/TB
Kersselaerspleyn – kernvlakte 17 794 139 923 14,8%
Kersselaerspleyn – steekproefcirkels 8 602 24 626 3,8%
Hannecartbos – transect 11 126 49 175 30,0%
Rodebos – transect 12 398 28 426 6,6%
Rodebos – kernvlakte 12 422 8 430 1,9%
Walenbos – mesotroof transect 15-20 321 41 362 11,4%
Walenbos – oligotroof transect 15-20 200 43 243 17,7%
Walenbos – kernvlakte 15-20 335 105 439 23,9%
Wijnendale – kernvlakte1 19 392 33 425 7,8%
Wijnendale – steekproefcirkels1 7-19 384 44 429 10,4%
Everzwijnbad – kernvlakte 8 427 13 440 3,0%
Everzwijnbad – steekproefcirkels+BE 8 463 10 473 2,0%
Heirnisse – kernvlakte 12 269 16 285 5,5%
Heirnisse – cirkels 12 189 22 211 10,6%
Heirnisse – cirkels+dreefbomen 12 189 25 214 11,8%
Heirnisse – cirkels+dreefbomen+startbeheer 12 179 35 214 19,6%
Coolhembos – kernvlakte Alnion +17 316 76 392 19,3%
Coolhembos – kernvlakte Quercion +17 262 68 329 20,5%

1In Wijnendale was het bosbouwkundig beheer tussen 1984 en 1996 beperkt tot het verwijderen van een aantal windworpen, 
daarna werd een absoluut nulbeheer van kracht 
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Figuur 5.8: Totale bovengrondse biomassa van de onbeheerde bos- en natuurreservaten in het monitoringnetwerk, met 
aanduiding van het levende en dode volume. Bovenaan: vochtige bossen die vergeleken kunnen worden met Coolhembos; 
onderaan: bossen op droge of mesofiele standplaatsen. Gegevens van kernvlakte (K); transecten (T) en steekproefcirkels (C) 

Figure 5.8: Total aboveground biomass of unmanaged forests in the monitoring network, with an indication of the living and 
dead volume; forests on wet soils are grouped at the top. Data from a core area (K), transect (T), or circular plots (C) 

 
 
Uit het overzicht van de beheersgeschiedenis (hoofdstuk 2) bleek dat in beide kernvlaktes tenminste 
reeds 17 jaar, sinds de verwerving door het Vlaamse gewest in 1987, geen bosbouwkundig beheer is 
uitgevoerd. Het beheer door de vorige eigenaar bestond uit het occasioneel kappen van 
elzenhakhout. De afwezigheid van een duidelijke hakhoutstructuur in de natte kernvlakte suggereert 
dat dit beheer er reeds lang niet meer is uitgevoerd. De droge kernvlakte heeft een iets duidelijkere 
(verwaarloosde) hakhoutlaag, mogelijk omdat deze omgeving van het bos minder nat en beter 
bereikbaar is dan de natte kernvlakte. 
De inventarisaties in beide kernvlaktes tonen aan dat in natte bossen met oude overstaanders 
(smalbladige wilgen en cultuurpopulieren), vrij snel een grote dynamiek optreedt en reeds na twee 
decennia een groot volume dood hout aanwezig kan zijn. 
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5.6 Verjonging van bomen en struiken 

In de kernvlakte werd 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 werd de verjonging verder onderverdeeld in vier 
hoogteklassen. De resultaten van de inventarisatie worden per soort weergegeven in tabellen 5.4 en 
5.5. Tabel 5.4 geeft de frequentie weer van de boom- en struiksoorten in de 50 proefvlakken, terwijl 
tabel 5.5 de gemiddelde aantallen per ha weergeeft voor de gehele kernvlakte (som van alle 
proefvlakken maal 2). De verspreiding van zaailingen van een aantal soorten wordt weergegeven 
door figuur 5.9.  
In totaal werden in deze kernvlakte verjonging van 16 soorten bomen en struiken waargenomen, een 
vergelijkbaar aantal met de kernvlakte in mesotroof elzenbroekbos. Dit is gezien de beperkte 
oppervlakte (0,5 ha) een vrij hoog soortenaantal, maar er bevinden zich in het lijstje ook een aantal 
exoten (Amerikaans krenteboompje, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik). Vrij veel soorten 
staan bekend als zuurtolerant (eiken, Wilde lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans 
krentenboompje, Sporkehout, Zachte berk, Hulst, Tamme kastanje) 
Ook het totale aantal zaailingen is van dezelfde grootte-orde als in de natte kernvlakte (ongeveer 1 
zaailing per m2) 
Wilde lijsterbes werd veruit het talrijkste waargenomen, met bijna 6000 zaailingen en jonge bomen 
per ha (55% van het totaal) (tabel 5.5). De meerderheid daarvan bevindt zich in de kleinste 
hoogteklasse (0-30 cm), in de klasse van >200 cm werden ook ruim 350 jonge bomen per ha geteld 
(tabellen 5.4 en 5.5). Deze verjonging kan als gevestigd beschouwd worden. 
Andere soorten die frequent werden waargenomen, zijn in dalende volgorde van voorkomen: 
Zomereik, Zwarte els, Sporkehout en Zachte berk (tabellen 5.4 en 5.5). Deze soorten zijn veruit het 
talrijkst in de kleinste hoogteklasse en het overwicht van de klasse 0-30 cm is het meest uitgesproken 
bij Zomereik (ongeveer 92% van het totaal aantal zaailingen). Dit kan er op wijzen dat Zomereik, net 
zoals in de natte kernvlakte werd vastgesteld, moeilijk kan doorgroeien. Van Zachte berk, Zwarte els 
en Zomereik werden respectievelijk 114, 86 en 44 jonge bomen geteld met een hoogte van meer dan 
2 m. 
De ruimtelijke spreiding van de verjonging wordt weergegeven door figuur 5.9. Zwarte els komt veel 
meer voor in het westelijke deel dan in het oostelijke deel. Mogelijk wijst dit op een vochtgradiënt, 
maar dit wordt niet ondersteund door de verspreidingskaarten van plantensoorten (zie figuur 5.11). 
Allicht spelen de variabele lichtcondities in de kernvlakte een belangrijkere rol. In het westelijke deel 
van de kernvlakte zijn vrij veel overstaanders van populier afgestorven, wat resulteert in een ijle 
boomlaag. In het (veel nattere) aangrenzende perceel zijn veel zaaddragende Zwarte elzen 
aanwezig. 
Zachte berken zijn iets talrijker in de oostelijke kant van de kernvlakte. Wilde lijsterbes (>200 cm) is 
talrijk in het centrale deel van de kernvlakte. Deze struiksoort is relatief goed bestand tegen schaduw, 
maar zorgt vermoedelijk zelf ook voor een sterke overscherming in dit deel van de kernvlakte (zie 
figuren 5.10 en 5.12). Zaailingen van Zomereik (0-30 cm) worden verspreid over de gehele kernvlakte 
waargenomen.  
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Tabel 5.4: Aantal plots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werden waargenomen, op een totaal van 50 plots, in de 
droge kernvlakte. 

Table 5.4: Number of observations of regenerating trees and shrubs in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland in 
forest reserve Coolhembos, on a total of 50 plots  

Species Soort Hoogteklasse (cm) 
  0-30 30-50 50-200 >200 
Unknown Onbekend 0 1 0 0 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 2 0 0 0 
Alnus glutinosa Zwarte els 24 5 17 27 
Amelanchier lamarckii Am. Krentenboompje 1 1 0 0 
Betula pendula Ruwe berk 1 0 1 0 
Betula pubescens Zachte berk 27 6 8 27 
Castanea sativa Tamme kastanje 2 0 0 2 
Crataegus spp. Meidoorn 3 1 2 2 
Fagus sylvatica Beuk 1 0 0 0 
Frangula alnus Sporkehout 49 11 10 2 
Ilex aquilinum Hulst 1 4 1 1 
Prunus serotina Am. Vogelkers 20 4 4 0 
Quercus robur Zomereik 48 5 2 4 
Quercus rubra Am. Eik 7 0 0 0 
Salix caprea group Breedbl. Wilg 2 0 0 2 
Salix sp. Wilg 2 0 0 2 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 49 22 15 33 
Viburnum opulus Gelderse roos 8 0 0 0 
 
 
Tabel 5.5: Gemiddeld aantal individuen per ha van verjongende zaailingen struik- en boomsoorten , in de droge kernvlakte van 
Coolhembos 

Table 5.5: Average number of regenerating shrubs and trees (per ha) in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland in 
forest reserve Coolhembos 

Species Soort Hoogteklasse (cm)  
  0-30 30-50 50-200 >200 Totaal 
Unknown Onbekend 0 2 0 0 2 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 4 0 0 0 4 
Alnus glutinosa Zwarte els 968 32 132 86 1218 
Amelanchier lamarckii Am. Krentenboompje 2 2 0 0 4 
Betula pendula Ruwe berk 2 0 2 0 4 
Betula pubescens Zachte berk 302 16 76 114 508 
Castanea sativa Tamme kastanje 4 0 0 4 8 
Crataegus spp. Meidoorn 44 2 4 4 54 
Fagus sylvatica Beuk 2 0 0 0 2 
Frangula alnus Sporkehout 622 28 32 4 686 
Ilex aquilinum Hulst 2 8 2 4 16 
Prunus serotina Am. Vogelkers 150 10 8 0 168 
Quercus robur Zomereik 1844 120 4 44 2012 
Quercus rubra Am. Eik 18 0 0 0 18 
Salix caprea group Breedbl. Wilg 36 0 0 4 40 
Salix sp. Wilg 6 0 0 4 10 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 5066 74 40 714 5894 
Viburnum opulus Gelderse roos 48 0 0 0 48 
Totaal  9120 294 300 982 10696 
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Zwarte els (0-30 cm) Zwarte els (50-200 cm) Zwarte els (50-200 cm) 

   
Zachte berk (>200 cm) Sporkehout (0-30 cm) Am. vogelkers (50-200 cm) 

 
Lijsterbes (>200 cm) Zomereik (0-30 cm) Aantallen 

 

 

Figuur 5.9: Zaailingen van enkele boom- of struiksoorten in de droge kernvlakte van bosreservaat Coolhembos 

Figure 5.9: Number of seedlings of trees and shrubs in the core area in Lysimacio-Quercetum woodland in forest reserve 
Coolhembos 

 



 77

5.7 Vegetatie 

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 50 proefvlakken van 10 m x 10 m, worden 
weergegeven in tabel 5.6. 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 tenminste 67 soorten vaatplanten waargenomen, struik-, boom-, en 
mossoorten niet meegerekend. Dit aantal ligt in dezelfde grootte-orde als de natte kernvlakte en is in 
vergelijking met de tot nu toe gemonitorde bosreservaten (en de kleinere oppervlakte in acht 
genomen) een bijzonder hoog soortenaantal. Er werden geen echte oud-bosplanten waargenomen. 
Twee soorten (Wijfjesvaren en Smalle stekelvaren) worden weliswaar geciteerd in Hermy et al. 
(1999), maar zijn snellere kolonisatoren. Het geringe voorkomen van oud bosplanten is een gevolg 
van de standplaats (kenmerkende soorten van elzenbroekbossen zijn geen oud-bosplanten) en van 
de voorgeschiedenis van het gebied (turfwinning in de middeleeuwen en ontginning tot cultuurland in 
de 19de eeuw).  
Soorten die in alle proefvlakken werden waargenomen, zijn bosbramen en Grote wederik. De 
karakteristieke soorten van elzenbroekbossen (Bitterzoet, Hennegras, Wolfspoot, Gele lis, 
Elzenzegge) werden weliswaar in veel proefvlakken waargenomen, maar de frequenties zijn toch 
duidelijk lager dan in de nattere kernvlakte. De rabatten tussen de grachten zijn relatief droog, zuur en 
lichtrijk, waardoor bosbramen plaatselijk domineren. Een aantal soorten is indicatief voor natte maar 
iets zuurdere bodem en prefereert de randen van de greppels: IJle zegge, Moerasviooltje, 
Koningsvaren en Melkeppe. Deze combinatie van moerasplanten met eerder zuurminnende soorten 
is kenmerkend voor het Lysimachio-Quercetum, dat geen echte kensoorten heeft. Een aantal 
lichtminnende soorten werd voornamelijk aangetroffen op de proefvlakken die gedeeltelijk op het pad 
gelegen zijn: Fioringras, Ruw walstro, Veelbloemige veldbies, Moerasrolklaver. 
De gemiddelde bedekkingen van de afzonderlijke vegetatielagen staan onderaan tabel 5.6. De 
bedekkingen van de boomlaag (53.8%) en van de struiklaag (23.9%) zijn eerder laag. Desondanks is 
de kruidlaag duidelijk minder productief dan in de natte kernvlakte. Vermoedelijk is de vrij zure bodem 
van de rabatten hiervoor verantwoordelijk. Ongeveer 22% van de oppervlakte wordt ingenomen door 
de grachten, dit is slechts de helft van de oppervlakte die ze innemen in de natte kernvlakte. 
Waterplanten nemen 4.5% in van de totale oppervlakte van de kernvlakte. 
 

Struiklaag Boomlaag Bedekking (%) 

 

 

Figuur 5.10: Geschatte bedekking van de boom- en de struiklaag in de 10 m x 10 m proefvlakken van de droge 
kernvlakte in bosreservaat Coolhembos 

Figure 5.10: Estimated cover of the tree and shrub layers in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland of 
forest reserve Coolhembos 
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De overscherming door de boom- en struiklaag is relatief gering aan de noordoostelijke kant 
(voormalige pad) en in het westen van de kernvlakte, waar ook een grote hoeveelheid dood hout 
gelokaliseerd werd (zie figuur 5.1). Deze variatie in overscherming kan goed in verband gebracht 
worden met de verspreiding van een aantal plantensoorten. Figuur 5.11 geeft de verspreiding weer 
van een aantal karakteristieke bosplantensoorten in de droge kernvlakte. Deze kaarten bevestigen 
dat de lichtcondities in deze kernvlakte niet uniform zijn.  
 

Tabel 5.6: Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 50 
proefvlakken in de droge kernvlakte, in dalende volgorde van frequentie. In superscript wordt het aantal vermeldingen als oud-
bosplanten in de Europese literatuur vermeld (uit Hermy et al. 1999). Van de vegetatielagen en van de wateroppervlakte wordt 
onderaan de gemiddelde bedekking weergegeven. 

Table 5.6: Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer of  50 
sample plots in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland. Species are listed in decreasing order of frequency. The 
superscript indicates the number of citations as ancient woodland species in the European literature, according to Hermy et al. 
(1999). The average cover (%) of the vegetation layers and the surface area occupied by water, are mentioned at the bottom of 
the table. 

Species Soort # % 
Rubus spec. Bosbraam 50 5.4 
Lysimachia vulgaris Grote wederik 50 1.7 
Lemna spp. Eendekroos 47 4.6 
Dryoperis carthusiana1 Smalle stekelvaren 45 2.5 
Solanum dulcamara Bitterzoet 42 1.0 
Calamagrostis canescens Hennegras 40 2.9 
Lycopus europaeus Wolfspoot 36 1.1 
Dryoperis dilatata Brede stekelvaren 35 1.1 
Iris pseudacorus Gele lis 33 1.0 
Carex acutiformis Moeraszegge 30 2.2 
Athyrium filix-femina3 Wijfjesvaren 29 1.6 
Juncus effusus Pitrus 29 1.0 
Galium palustre Moeraswalstro 27 1.0 
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 25 1.0 
Carex elongata Elzenzegge 23 1.1 
Hottonia palustris Waterviolier 23 1.1 
Oenanthe aquatica Watertorkruid 23 1.0 
Carex remota Ijle zegge 22 1.0 
Callitriche spp. Sterrekroos 19 1.1 
Thelypterum palustre Moerasvaren 17 2.1 
Holcus lanatus Gestreepte witbol 16 4.9 
Cradamine pratensis Pinksterbloem 13 1.0 
Peucedanum palustre Melkeppe 13 1.0 
Carex elata Stijve zegge 11 1.4 
Bidens frondosa Zwart tandzaad 10 1.0 
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 10 1.0 
Osmunda regalis Koningsvaren 8 2.4 
Humulus lupulus Hop 8 1.0 
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 8 1.0 
Epilobium spp. Basterdwederik 6 1.0 
Viola palustris Moerasviooltje 5 1.2 
Calamagrostis epigejos Gewoon struisriet 4 1.8 
Calystegia sepium Haagwinde 4 1.5 
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 4 1.0 
Moehringia trinervia Drienerfmuur 4 1.0 
Rorippa amphibia Gele waterkers 4 1.0 
Taraxacum spp. Paardenbloem 4 1.0 
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Tabel 5.6 (vervolg): Aantal waarnemingen (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in de kruidlaag van 50 
proefvlakken in de droge kernvlakte, in dalende volgorde van frequentie. In superscript wordt het aantal vermeldingen als oud-
bosplanten in de Europese literatuur vermeld (uit Hermy et al. 1999). Van de vegetatielagen en van de wateroppervlakte wordt 
onderaan de gemiddelde bedekking weergegeven. 

Table 5.6 (vervolg): Number of observations (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in the herbaceous layer 
of  50 sample plots in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland. Species are listed in decreasing order of frequency. 
The superscript indicates the number of citations as ancient woodland species in the European literature, according to Hermy 
et al. (1999). The average cover (%) of the vegetation layers and the surface area occupied by water, are mentioned at the 
bottom of the table. 

Species Soort # % 
Ribes rubrum Aalbes 3 1.0 
Rumex acetosa Ridderzuring 3 1.0 
Agrostis canina Moerasstruisgras 2 2.5 
Phragmites australis Riet 2 1.5 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 2 1.0 
Carex spp. Zegge 2 1.0 
Cirsium palustre Kale jonker 2 1.0 
Equisetum palustre Lidrus 2 1.0 
Galeopsis spp. Hennepnetel 2 1.0 
Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 2 1.0 
Mentha aquatica Watermunt 2 1.0 
Polygonum mite Zachte duizendknoop 2 1.0 
Agrostis stolonifera Fioringras 1 1.0 
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 1 1.0 
Cardamine spp. Veldkers 1 1.0 
Filipendula ulmaria Moerasspirea 1 1.0 
Galium uliginosum Ruw walstro 1 1.0 
Glyceria fluitans Mannagras 1 1.0 
Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 1 1.0 
Poa trivialis Ruw beemdgras 1 1.0 
Ranunculus flammula Egelboterbloem 1 1.0 
Rorippa palustris Moeraskers 1 1.0 
Rumex spp. Zuring 1 1.0 
Rumex hydrolaphatum Waterzuring 1 1.0 
Sonchus spp. Melkdistel 1 1.0 
Symphytum officinalis Gewone smeerwortel 1 1.0 
Trifolium repens Witte klaver 1 1.0 
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 1 1.0 
Urtica dioica Grote brandnetel 3 1.3 
Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 3 1.0 
Phalaris arundinacea Rietgras 3 1.0 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 3 1.0 
    
Boomlaag   53.8 
Struiklaag   23.9 
Kruidlaag   21.3 
Moslaag   1.6 
Waterplanten   4.5 
Wateroppervlakte   21.9 
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Wijfjesvaren Hennegras Moeraszegge 

   
Stijve zegge Elzenzegge Ijle zegge 

   
Waterviolier Gele lis Wolfspoot 

   
Bedekking (%) 

  
 

Figuur 5.11: Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de droge kernvlakte van bosreservaat 
Coolhembos 
Figure 5.11: Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland of 
forest reserve Coolhembos 
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Moerasvaren Bitterzoet Bosbramen 

   
Melkeppe Brede stekelvaren Smalle stekelvaren 

   
Bedekking (%) 

  
 

Figuur 5.11 (vervolg): Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de droge kernvlakte van 
bosreservaat Coolhembos 
Figure 5.11 (vervolg): Cover of some characteristic herbaceous plant species in the core area in Lysimachio-Quercetum 
woodland of forest reserve Coolhembos 
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5.8 Fish-eye foto’s 

De relatieve lichtverhoudingen binnen de kernvlakte, afgeleid van fish-eye foto’s op de rasterpunten, 
worden gevisualiseerd door figuur 5.12. De geringe overscherming in de proefvlakken die geheel of 
gedeeltelijk op het voormalige pad liggen, valt onmiddellijk op. Elders in de kernvlakte is de variatie 
gering, dit in tegenstelling tot de geschatte overscherming door de boomlaag (vergelijk figuren 5.10 
en 5.12). Wellicht wordt de lagere overscheming door de bomen in het westelijke deel van de 
kernvlakte, gecompenseerd door de talrijke verjonging van Zwarte els in deze zone. Dit blijkt uit de 
geschatte overscherming van de struiklaag (figuur 5.10) en de verspreiding van jonge Zwarte elzen 
met een hoogte tussen 50 cm en 200 cm (figuur 5.9). 
 

 
Figuur 5.12: Kaart met de lichtverhoudingen in de droge kernvlakte van bosreservaat Coolhembos, als resultaat van een 
ruimtelijke interpolatie (kriging) van de fish-eye opnamen. De openingen in het kronendak cariëren tussen 14% (zwart) en 25% 
(wit). 

Figure 5.12: Map modeling of the canopy gaps, ranging between 14% (black)  and 25% (white) visible sky,  in the core area in 
Quercion woodland of forest reserve Coolhembos. The map is a result of a kriging on the values for visible sky, determined by 
fish-eye photographs. 
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6 Conclusies en prognoses 

6.1 Bosdynamiek in de natte kernvlakte 

De dendrometrische gegevens van de natte kernvlakte wijzen uit dat dit oorspronkelijk een bestand 
was van smalbladige wilgen (groep van Salix alba). Het is onduidelijk of deze wilgen werden 
aangeplant of zich spontaan hebben gevestigd bij een vroegere hakhoutkap Er zijn nog steeds 
overstaanders aanwezig, die inmiddeld vrij grote dimensies bereikt hebben (DBH tot 85 cm). De 
wilgen worden echter opgevolgd door Zwarte elzen, die dominant zijn in de onderetage en die ook 
zeer talrijk verjongen. Een groot aantal andere boom- en struiksoorten werd waargenomen, met  
Zomereik, Gewone es en Grauwe abeel als meest frequente, maar deze soorten spelen slechts een 
marginale rol. De dominantie van Zwarte els op dergelijke permanent natte standplaatsen is een 
natuurlijk gegeven. 
 

Figuur 6.1: Karakteristiek bosbeeld van de kernvlakte in mesotroof elzenbroekbos: Waterviolier in de gracht, Moerasvaren en Gele 
lis aan de rand, met ertussen meerstammige Zwarte elzen (voormalig hakhout) en oude overstaanders van wilg (foto: Luc De 
Keersmaeker). 

Figure 6.1: View of the core area in alder woodland, with Hottonia palustris in the ditch, and Thelypteris palustris and Iris 
pseudacorus on the borders. The tree layer consists of willows and formerly coppiced alders. (Photograph: Luc De 
Keersmaeker). 
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Vermoedelijk is Zwarte els in het verleden als hakhout behandeld, maar het gemiddeld aantal telgen 
per stoof is laag zodat verondersteld kan worden dat het hakhoutbeheer reeds lang niet meer 
uitgevoerd is, waardoor een omvorming naar hooghout heeft plaats gevonden. De zwarte elzen 
hebben inmiddels reeds behoorlijk grote dimensies bereikt, met DBH-waarden tot 45 cm en hoogtes 
tot 25 m.  De combinatie van oude overstaanders die niet verjongen (wilgen) met een doorgroeiende 
onderetage (Zwarte els) resulteert in een hoge levende biomassa voor een elzenbroekbos (316 m3). 
Een gelijkaardige situatie, maar op een minder natte bodem (elzen-essenbos) werd reeds onderzocht 
in Walenbos (kernvlakte; zie De Keersmaeker et al. 2004). In dit bos bestond de bovenetage echter 
uit cultuurpopulieren. 
Mogelijk is deze zone in het Coolhembos gedurende de voorbije decennia vernat en is dit proces nog 
aan de gang. Actueel wordt ongeveer de helft van de oppervlakte ingenomen door water en hier en 
daar ontstaan verbindingen tussen de grachten, over de rabatten heen. Die vernatting is allicht het 
gevolg van een actief peilbeheer (ophouden van het water door middel van stuwen) en van het niet 
meer ruimen van de drainagegrachten. Dit heeft, samen met de langdurige ongestoorde ontwikkeling, 
de omstandigheden gecreëerd voor één van de best ontwikkelde elzenbroekbossen van Vlaanderen, 
zowel naar structuur als naar soortensamenstelling. 

6.2 Bosdynamiek in de droge kernvlakte 

De droge kernvlakte vertoont een gelijkaardige bosdynamiek, maar op een andere bodem en met 
andere boomsoorten. De kernvlakte bevindt zich op de grens van de permanent zeer natte bodems 
van Coolhembos (zie natte kernvlakte), met de zandige bodems die tijdelijk in de zomer wat droger 
zijn. Het perceel is sterk doorsneden met diepe greppels die permanent nat zijn, maar de 
tussenliggende rabatten zijn duidelijk droger en overstromen niet dikwijls. Bij een verdere vernatting 
kan deze kernvlakte, bij voorbeeld als gevolg van de verlanding van de grachten,  op lange termijn 
eveneens evolueren naar een mesotroof elzenbroekbos. 
In het bestand zijn overstaanders aanwezig van cultuurpopulieren (DBH tot 65 cm). Deze generatie 
wordt geleidelijk aan vervangen door Zomereik, die zich nu nog in de onderetage bevindt en DBH-
waarden heeft van 20-55 cm. Eén Zomereik in de zuidoostelijke hoek van het bestand heeft een DBH 
van 85 cm. Verder zijn er zeer veel meerstammige Zachte berken en Zwarte elzen, die mogelijk in het 
verleden als hakhout beheerd werden. Opmerkelijk is ook het groot aantal verjongende Wilde 
lijsterbessen. Deze zone van het bos zal waarschijnlijk verder evolueren naar een gemengd bestand 
met Zomereik, Zachte berk, Zwarte els en Wilde lijsterbes als voornaamste soorten. De standplaats is 
waarschijnlijk te nat voor Beuk (hoewel enkele zaailingen werden gevonden) en mogelijk te zuur voor 
Gewone esdoorn.  

6.3 Evolutie van de necromassa 

In beide kernvlaktes is de necromassa actueel vrij hoog, met een gemiddelde waarde van 70 m3 per 
ha. De resterende overstaanders van respectievelijk wilg en populier verkeren in de eindfase en 
takelen verder af. In langdurig onbeheerde bosreservaten in centraal Europa, bedraagt de 
necromassa ongeveer 33% van het levende volume, terwijl dit in Coolhembos actueel ongeveer 25% 
is. Vermoedelijk zal zich in beide kernvlaktes eveneens een evenwicht instellen op dit niveau. 
Dit dynamisch evenwicht zal in de natte kernvlakte allicht sneller bereikt worden dan in de droge 
kernvlakte. In de natte kernvlakte domineren kortlevende soorten met relatief snel verterend hout 
(wilgen en elzen). De zeer natte standplaats biedt bovendien weinig houwvast, zodat windworpen 
frequent zullen voorkomen. Actueel is ongeveer 2/3 van de wilgen nog in leven en het geleidelijke 
afsterven van deze overstaanders zal nog geruime tijd de aanvoer van zware volumes dood hout 
garanderen en de vermindering door vertering compenseren. De Zwarte elzen uit de neven- en 
onderetage, die nu reeds  een maximum DBH van 40-45 cm hebben bereikt, groeien verder door en 
komen tot dominantie in de bovenetage.  Op het ogenblik dat de oude overstaanders (wilgen) 
verdwijnen, zal ook de oudste generatie Zwarte elzen reeds aanzienlijke dimensies bereikt hebben en 
zal frequent sterfte van deze soort optreden. 
In de door Zomereiken gedomineerde droge kernvlakte zal de voorraad dood hout op middellange 
termijn vermoedelijk tijdelijk afnemen. Het merendeel (zowat 2/3) van de oude cultuurpopulieren is 
reeds afgestorven en het dode hout van deze soort is niet zeer resistent tegen vertering. De nieuwe 
generatie bestaat uit Zomereik, een langlevende boomsoort. Door een natuurlijke stamtalreductie 
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sterven weliswaar bomen uit de onderetage af, maar de dimensies van dit verse dood hout zijn klein 
en compenseren de snelle afbraak van het grote volume dood populierenhout niet.  
In beide kernvlaktes zal het aandeel van sterk verteerd dood hout op korte termijn toenemen, wat 
gunstig is voor de mycoflora en voor bepaalde epifytische plantensoorten (bij voorbeeld Eikvaren, 
mossen). 
 

Figuur 6.2: Dode populier in de kernvlakte in elzen-eikenbos van bosreservaat Coolhembos (foto: Kris Vandekerkhove).  

Figure 6.2: Lying dead wood of Populus x canadensis in the core area in Lysimachio-Quercetum woodland of forest reserve 
Coolhembos (photograph: Kris Vandekerkhove). 

 

6.4 Vegetatieontwikkeling 

Het mesotrofe elzenbroekbos is bijzonder soortenrijk en goed ontwikkeld en herbergt zowel 
karakteristieke soorten van elzenbroekbossen (Blauw glidkruid, Bitterzoet e.d.), als oeverplanten 
(Grote egelskop, Grote waterweegbree) en waterplanten (Kikkerbeet, Eendekroos, Waterviolier). Bij 
deze soorten zijn een aantal actieve veenvormers (bij voorbeeld Moerasvaren), die door hun uitlopers 
in staat zijn om open water te koloniseren en te verlanden. Dit proces stimuleert een verdere 
vernatting van het gebied, omdat de drainerende werking van de grachten verdwijnt. Op korte termijn 
heeft dit weinig verschuivingen in de vegetatie tot gevolg, maar hierdoor zal het aandeel van open 
water geleidelijk aan afnemen en zal de structuur van grachten en rabatten verder vervagen. Op 
lange termijn kan de vegetatie zelfs uitgroeien tot boven de grondwatertafel, waardoor de invloed van 
neerslagwater toeneemt en een verzuring optreedt, met de vestiging van veenmossen en Zachte 
berken tot gevolg.  
Bij een ongewijzigd hydrologisch beleid zijn geen drastische veranderingen te verwachten in de 
vegetatie in het elzen-eikenbos. De vegetatiedynamiek wordt er vooral bepaald door de lichtcondities. 
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Mogelijk gaan een aantal lichtminnende soorten (bosbramen, Melkeppe) achteruit, als de talrijke 
verjonging de gaten in het kronendak dichtgroeit. Dit kan echter gecompenseerd worden door het 
ontstaan van nieuwe openingen, door het afsterven van de resterende cultuurpopulieren. Bij een 
verdere stijging van de grondwatertafel treedt waarschijnlijk een verschuiving op naar een mesotroof 
elzenbroekbos, waardoor deze kernvlakte sterker gaat gelijken op de kernvlakte centraal in het 
gebied. Dit zou impliceren dat vochtminnende soorten die actueel enkel in en om de grachten 
voorkomen, vlekken gaan vormen en soorten die gebonden zijn aan de drogere rabatten (bij 
voorbeeld bosbramen), in verspreiding afnemen. 
De monitoring van de grondwatertafel in het gebied, met behulp van de peilbuizen, is essentieel om 
de toekomstige veranderingen in structuur en samenstelling van het bosecosysteem te verklaren. Een 
eerste peilbuis met diver werd reeds geplaatst in bestand 13. 
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7 Samenvatting 

7.1 Algemeen 

Coolhembos is een 79 ha groot bosreservaat, gelegen in de klein-Brabantse gemeente Puurs 
(Provincie Antwerpen). Het bos werd door het Vlaamse Gewest aangekocht in 1987 en aangeduid als 
bosreservaat in 1995. Ongeveer 12 ha krijgt een gericht beheer, hoofdzakelijk als grasland en in 
mindere mate als hakhout, 67 ha is integraal (onbeheerd) bosreservaat. In het kader van het 
monitoringproject werden in 2004, twee kernvlaktes uitgezet en geïnventariseerd, met als dimensies 
50 m x 100 m. Er werd afgeweken van de standaardmethodiek, die ook een inventarisatie voorziet 
van systematisch uitgezette steekproefcirkels, omdat de terreincondities dit zeer sterk bemoeilijkten: 
Coolhembos is een zeer nat en sterk begreppeld bos, waar bovendien de zichtbaarheid gering is.  
Coolhembos ligt aan de oostelijke rand van de Vlaamse vallei, in de buurt van Rupel en Schelde, op 
een hoogte van slechts 2 m TAW. Het bos bevindt zich grotendeels in een depressie, waar in het 
verleden (vermoedelijk in de middeleeuwen) turf werd gestoken. Dit centrale deel is grotendeels 
bebost, op enkele hooilanden na die als gericht bosreservaat beheerd worden. Grofweg kunnen in 
Coolhembos drie bostypes onderscheiden worden: mesotroof elzenbroekbos (Carici elongatae-
Alnetum) op zeer natte, permanent door grondwater beïnvloede plaatsen, wilgenstruwelen op 
voormalige, verboste hooilanden en elzen-eikenbos (Lysimachio-Quercetum) op de rand van de 
depressie, waar de bodem in het vegetatieseizoen iets minder nat is en wat zandiger dan centraal in 
de depressie. Er werden twee kernvlaktes uitgezet: één in het mesotrofe elzenbroekbos, centraal in 
het gebied, en één in het elzen-eikenbos aan de noordrand.  
Het gedeelte van Coolhembos op grondgebied Puurs was tussen 1470 en 1795 eigendom van de St-
Bernardusabdij in Hemiksem. Het kende een intensief beheer als hakhout. Hiertoe werd het gebied 
sterk vergraven en in dammen gelegd. Tot 1987 was het gebied particulier bezit, waarbij het een sterk 
wisselend grondgebruik kende. Zowat het hele domein kende een tijdelijke ontginning als akker of 
grasland in de 19de eeuw. Vanaf het einde van de 19de eeuw werden deze marginale, zeer natte 
gronden geleidelijk aan terug bebost. De kernvlakte in het mesotrofe elzenbroekbos was korte tijd 
ontbost tussen 1850 en 1903, maar is tenminste reeds een eeuw terug bebost. De kernvlakte in het 
elzen-eikenbos was ontbost tussen 1850 en 1903 en werd herbebost tussen 1903 en 1930. De 
omgeving van beide kernvlaktes kende op het tijdstip van de inventarisatie (2004) tenminste reeds 17 
jaar een nulbeheer. 

7.2 Kernvlakte in mesotroof elzenbroekbos (natte kernvlakte) 

In de natte kernvlakte bedragen het totale stamtal, grondvlak en volume respectievelijk 636 per ha, 
35,1 m2/ha en 316 m3/ha. Naar levend volume zijn de belangrijkste boomsoorten Zwarte elzen en 
wilgen (groep van S. alba), met respectievelijk aandelen van 41% en 32% in het levende volume. De 
dikste levende individuen zijn wilgen met een DBH van 75-80 cm. Zwarte elzen zijn bijzonder talrijk 
(70% van het stamtal) maar vormen de onderetage en hebben veel kleinere dimensies, met een 
maximum DBH van ongeveer 45 cm. Zomereiken hebben een aandeel van ongeveer 10% in het 
levende stamtal en 13% in het levende volume. Ook in de verjonging, dit zijn bomen en struiken met 
DBH < 5 cm, is Zwarte els dominant. De overige soorten (Gewone es en Grauwe abeel) spelen 
slechts een marginale rol. Het oude wilgenbestand verkeert in een vervalfase en gaat geleidelijk aan 
over in een bostype dat gedomineerd wordt door Zwarte elzen, met als begeleidende boomsoorten 
Zomereik, Grauwe abeel en Gewone es. 
Ongeveer 1/3 van het wilgenbestand is reeds afgestorven, wat gezien de dimensies van de wilgen 
resulteert in een aanzienlijk dood hout volume, goed voor tenminste 70% van de totale necromassa  
die 76 m3 per ha bedraagt. Vermoedelijk ligt het aandeel van wilgen in de necromassa zelfs boven 
90%. Een aanzienlijk deel van het dood hout (22%) is reeds ver verteerd en kon niet met zekerheid 
op soort gebracht worden, maar de dimensies van deze fragmenten suggereren dat het ook vooral 
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om wilgen gaat. Globaal bevindt 80% van het dood hout zich in de verteringsklassen 3 en 4 (matig tot 
ver verteerd). 
De natte kernvlakte is sterk begreppeld en op het ogenblik van de opmetingen nam de 
wateroppervlakte bijna de helft van het totaal in. Dit is echter een momentopname in het 
vegetatieseizoen: in het winterhalfjaar staat de omgeving lange tijd volledig onder water. Aangezien 
de hydrologie een sleutelrol speelt in dit bosecosysteem, werd in de onmiddellijke omgeving van deze 
kernvlakte een peilbuis met diver geplaatst. 
De vegetatie van dit zeer natte bos bestaat uit waterplanten, oeverplanten en  kenmerkende soorten 
van elzenbroekbossen. Soorten van drogere bossen ontbreken of zijn schaars (bramen, Grote 
brandnetel). Moerasvaren en verschillende zeggensoorten zijn talrijk aanwezig in en langs de 
greppels en spelen een actieve rol in de verlanding en de verdere vernatting van het gebied. De 
soortensamenstelling is zeer volledig en de omgeving van de natte kernvlakte is een typevoorbeeld 
van een mesotroof elzenbroekbos. De gaten in het kronendak die ontstaan door het afsterven van 
wilgen, bieden kansen aan lichtminnende water- en moerasplanten, zoals: Kikkerbeet, Watertorkruid 
en Grote waterweegbree. Opmerkelijk is de vondst van Eikvaren op liggend dood hout. Deze 
vondsten tonen aan dat een nulbeheer in moerasbossen microhabitats kan creëren die de diversiteit 
van vaatplanten verhogen.  

7.3 Kernvlakte in elzen-eikenbos (droge kernvlakte) 

In de droge kernvlakte bedragen het totale stamtal, grondvlak en volume respectievelijk 1066 per ha, 
25,4 m2/ha en 262 m3/ha. Zomereik neemt het grootste deel van het levende volume voor zijn 
rekening (ruim 60%), gevolgd door Cultuurpopulier (19%) en Wilde lijsterbes (12%). De 
Cultuurpopulieren zijn relicten van een homogeen bestand en hebben actueel DBH-waarden tussen 
35 cm en 70 cm. De Zomereiken bevinden zich overwegend reeds in de nevenetage, met DBH-
waarden tussen 20 cm en 45 cm. In de onderetage bevinden zich Zwarte elzen en Zachte berken, die 
vaak meerstammig zijn, vermoedelijk als gevolg van een voormalig hakhoutbeheer. Naar stamtal zijn 
kleine individuen van beide soorten en van Wilde lijsterbes (DBH < 15 cm), veruit het talrijkst 
(respectievelijk aandelen van 30%, 26% en 21% in het totale stamtal). Zwarte els, Zachte berk en 
Wilde lijsterbes verjongen ook zeer talrijk. 
Ongeveer 2/3 van de cultuurpopulieren zijn reeds afgestorven, wat erop wijst dat het oude bestand in 
een vervalfase is en geleidelijk aan overgaat in een bostype met overwegend Zomereik, Zwarte els, 
Zachte berk en Wilde lijsterbes. Als gevolg van het afsterven van de populieren werd een vrij groot 
volume (68 m3 per ha) dood hout gemeten, dat zich overwegend bevindt in de afbraakklassen 2 en 3 
(weinig tot matig verteerd). De aandelen van de overige boomsoorten in de totale necromassa zijn 
verwaarloosbaar. 
De droge kernvlakte is net zoals de natte kernvlakte sterk begreppeld, maar de rabatten zijn in 
tegenstelling tot de natte kernvlakte, ook in het winterhalfjaar meestal droog. Hierdoor hebben 
bramen, op plaatsen met voldoende licht, een aanzienlijke bedekking en zijn de moerasplanten meer 
gebonden aan de greppels en de greppelranden. Globaal vinden we echter ook in deze kernvlakte 
zeer veel kenmerkende soorten van elzenbroekbos terug (Gele lis, Moerasvaren, Stijve zegge, 
Elzenzegge,…). 
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8 Summary 

8.1 General description 

Coolhembos is a 79 ha forest reserve in the centre of Flanders, near the Scheldt and Rupel rivers. 
The forest was acquired in 1987 and installed as a forest reserve in 1995. Most of it is unmanaged 
(strict forest reserve), but approximately 12 ha is managed as a grassland or coppice wood. The 
unmanaged forest was monitored in 2004, by means of two core areas, measuring 50 m x 100 m 
each. This is not in agreement with the standard layout of the monitoring programme, which also 
includes an inventory in grid-based circular plots, but the characteristics of the forest required a 
specific methodology. It is almost impossible to mark off a grid, as most of the forest is flooded during 
the winter, as there is a dense network of ridges and furrows and as visibility is very limited by a 
dense shrub layer and vegetation of marshland plants. 
The forest vegetation of Coolhembos can be subdivided into three types: willow scrub on abandoned 
heyfields, alder woodland (Carici elongatae-Alnetum) on permanently wet soils and oak-alder 
woodland (Lysimachio-Quercetum) on less wet and more acidic soils. One core area was located in 
the centre of the forest in alder woodland, the other one in oak-alder woodland at the northern border 
of the depression, on a sandy soil. 
Coolhembos is located in a depression, at only 2 m above sea level. Peat was extracted a long time 
ago (probably in medieval times) and the area was reforested and managed by an abbey as a 
coppice wood in the 17th and 18th centuries. After the French revolution at the end of the 18th century, 
the area was sold to private persons and famines in the mid- 19th century stimulated a conversion to 
farmland. From the end of the 19th century onwards, these wet soils were abandoned and gradually 
reforested. The core area in alder woodland is reforested for at least a century, the core area in oak-
alder woodland is reforested between 1903 and 1930. Both core areas are at least left unmanaged 
since acquirement by the government in 1987, which was 17 years at the time of the inventory (2004).  

8.2 Core area in alder woodland (Carici elongatea-Alnetum) 

The total stem number, basal area and living volume, respectively amounted to 636 per ha, 35.1 
m2/ha and 316 m3/ha.The most important tree species with regard to the living volume, were Alnus 
glutinosa (41%) and Salix spp. (alba group; 32%). The largest DBH-values (75-80 cm) were 
measured on Salix trees, but Alnus glutinosa was far more numerous and accounted for 70% of the 
total stem number. This species was regenerating abundantly and had a maximum DBH of 45 cm. 
Other species (Quercus robur, Fraxinus excelsior and Populus canescens) only play a marginal role 
in this forest and it can be concluded that the old willow stand is in a decay phase, being gradually 
replaced by a new generation of trees, dominated by Alnus glutinosa.  
Approximately 1/3 of the old willows trees had died, which resulted into a large amount of dead wood. 
The total necromass was assessed at 76 m3/ha and the share of willow in this amount ranges 
between  70% and 90% (the latter including the non-identified fragments). Approximately 80% of the 
dead wood volume is found in the decay classes 3 and 4, indicating fragments in a moderate or 
advanced state of decomposition. 
A network of ridges and furrows is found in this core area and at the moment of the inventory, 
approximately 45% of the surface area was occupied by water. During the winter season, the area is 
flooded for a long time. As the hydrological conditions are highly explanatory for forest and vegetation 
dynamics, the ground water level is monitored by means of a tensiometer with a diver. 
Vegetation of this alder woodland is species-rich and consists of typical species (Solanum dulcamara, 
Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Carex spp.), but also included light-demanding water- and 
marshland plants (Hydrocharis morsus-ranae, Alisma plantago-aquatica, Oenanthe aquatica) which 
benefit from canopy gaps. Decaying dead wood can be a suitable substrate for epiphytic species, as 
illustrated by Polypodium vulgare, which was found on a willow log. These observations indicate that 
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unmanaged marsh woodlands can have a high structural diversity with micro-habitats which increase 
vascular plant species diversity. 

8.3 Core area in oak-alder woodland (Lysimachio-Quercetum) 

The total stem number, basal area and living volume, respectively amounted to 1066 per ha, 25.4 
m2/ha and 261.7 m3/ha. The most important tree species with regard to the living volume, was 
Quercus robur, accounting for 61% of the total. Poplars (Populus x canadensis), which are relic trees 
of a collapsing stand, still accounted for 19% of the living volume. Sorbus aucuparia, Betula spp. and 
Alnus glutinosa dominated the understorey and accounted for 77% of the stem number, but as DBH 
values were mostly below 15 cm, these species only accounted for 12%, 5% and 2% of the living 
volume. Regeneration of these three species (DBH < 5 cm) was abundant as well. Boles of Alnus 
glutinosa and Betula spp. with several living shoots per bole were frequently found, suggesting that 
the stand  formerly was managed as a coppice. 
As approximately 2/3 of the poplars had died, it can be concluded that the poplar stand is decaying 
and is gradually replaced by a mixed stand with Quercus robur, Betula spp., Alnus glutinosa and 
Sorbus aucuparia.  This process actually results in a quite high volume of dead wood (68 m3/ha; 95% 
poplars), most of which is little or moderately decomposed. 
Many vascular plant species, which were recorded in the Alnion core area, were found in the 
Quercion core area as well. However, indicators for alder woodland and marshland species are more 
bound to the ditches, while acidophilous species such as Rubus spp. are dominant on the ridges. 
Contrary to the core area in alder woodland, these ridges are seldom flooded in the winter season.  

8.4 Future dynamics 

The Carici elongatae-Alnetum is a species-rich and well-structured alder woodland, which originated 
from a willow stand which was neglected and is decaying, possibly as a consequence of a rise of the 
groundwater level. The dead wood volume at present is high, but as 2/3 of the overstorey trees is still 
alive, it is likely that the necromass will further increase. A dynamic equilibrium will be reached when 
the alders of the understorey become dominant and replace the poplar and willow trees which 
gradually decline. This process might be accelerated by flooding during vegetation season, which can 
result in periodically increased mortality. The results of the vegetation inventory indicate that diversity 
can be promoted by structural diversity of this alder woodland. Some light-demanding hygrophytes 
(for instance Hydrocharis morsus-ranae) were found in canopy gaps, and epiphytic species (for 
instance Polypodium vulgare) colonize decaying dead wood. The groundwater level can gradually rise 
as a consequence of vegetation succession, as the ditches are colonized and filled up by species 
such as Thelypteris palustris. 
The Lysimachio-Quercetum woodland originated from a poplar stand which has largely collapsed and 
is replaced by a mixed forest with a prominent position for Quercus robur. As this is a long-living tree 
species and as dead wood of poplars is not very resistant to decomposition, it is likely that the 
necromass will gradually decrease over a long time. The internal competition of understorey trees with 
small dimensions (Quercus, Alnus, Betula, Sorbus), reducing the stem number, will not compensate 
for the decomposition of large poplar logs. However, this prognosis is only valid under the current 
hydrological conditions. A further rise of the groundwater level can cause a dieback of Quercus and 
Betula trees and promote a shift towards an alder woodland, such as found in the other core area. 
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10 Bijlage 1: Compilatielijst vaatplanten 

Onderstaande lijst van vaatplanten in het gehele bosreservaat (gericht én integraal gedeelte) is 
gebaseerd op Smets et al. (2005) en omvat 344 soorten en ondersoorten. Daarvan werden er 274 
gevonden bij gebiedsinventarisaties, de overige soorten zijn gehaald uit Florabank (enkel soorten met 
vermelding van Moeren of Coolhem). De gevolgde nomenclatuur is deze van Lambinon et al. (1998). 
Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) werd tijdens de opleveringsexcursie in 2006 waargenomen. 
De lijst is gebaseerd op volgende datasets: 
A: vegetatieopname in de Moerhoek uit 1957 (Noirfalise & Sougnez 1961) 
B: inventarisatie in het Moer in 1987 (De Borgher 1988) 
C: vegetatieopname op de bodemfaunaplot BF5 in 1996 (Van Den Meersschaut et al. 1999) 
D: basisinventarisatie Coolhembos in 1996 (Vanmechelen et al. 1997) 
E: bosinventarisatie Vlaams Gewest (1998) 
F: inventarisatie autochtoon materiaal in 2002 (Maes et al. 2003) 
G: vegetatieopname IN bij site peilbuis in 2003 (H. Jochems) 
H: vegetatieopnames IN in graslanden (bestanden 1 en 15) in 2003 (H. Demolder pers. med.) 
I: inventarisatie kernvlaktes in 2004 + opleveringsexcursie 2006 (IBW-bosreservatenteam) 
J: inventarisatie graslanden in 2005 (A. Verstraeten) 
K: Florabankgegevens (vermelding Moeren of Coolhem) 
 

Soortnaam A B C D E F G H I J K 
Acer pseudoplatanus   X             X   X 
Achillea millefolium   X                 X 
Achillea ptarmica   X               X  
Adoxa moschatellina   X                  
Aegopodium podagraria   X                 X 
Aesculus carnea           X 
Agrostis canina   X   X         X X X 
Agrostis capillaris               X X   X 
Agrostis species                 X    
Agrostis stolonifera               X   X  
Ajuga reptans   X   X         X X X 
Alisma plantago-aquatica   X   X         X X X 
Alnus glutinosa X X   X X X X X X X X 
Alnus incana   X                 X 
Alopecurus geniculatus   X               X X 
Alopecurus pratensis   X               X X 
Amelanchier lamarckii           X     X   X 
Anchusa arvensis   X                 X 
Angelica sylvestris   X     X         X X 
Anthoxanthum odoratum   X   X       X   X X 
Anthriscus sylvestris   X                 X 
Arctium lappa                   X X 
Arrhenatherum elatius   X   X           X X 
Artemisia vulgaris   X                 X 
Asperagus officinalis                   X X 
Asplenium ruta-muraria           X 
Athyrium filix-femina   X   X         X X X 
Bellis perennis   X                 X 
Betula pendula   X     X X     X X X 
Betula pubescens   X     X       X   X 
Betula species       X       X      
Bidens frondosa                 X    
Bidens species                 X    
Bidens tripartita                 X X  
Brassica juncea           X 
Bromus hordeaceus groep           X 
Bromus sterilis   X                  
Calamagrostis canescens X X   X X       X X X 
Calamagrostis epigejos                 X X X 
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10 Bijlage 1: vervolg 
 

Soortnaam A B C D E F G H I J K 
Callitriche hamulata                   X  
Callitriche platycarpa   X                  
Callitriche species                 X    
Callitriche stagnalis                   X  
Calluna vulgaris                   X  
Caltha palustris   X                 X 
Calystegia sepium X X   X         X X X 
Capsella bursa-pastoris   X                 X 
Cardamine amara       X              
Cardamine flexuosa                 X   X 
Cardamine hirsuta           X 
Cardamine pratensis X X X X X     X X X X 
Carex acuta   X   X       X   X X 
Carex acutiformis   X   X     X   X X X 
Carex canescens                   X  
Carex cuprina   X   X              
Carex disticha   X               X  
Carex elata X X             X X  
Carex elongata X X X X X   X   X   X 
Carex flacca   X               X X 
Carex hirta   X           X   X X 
Carex nigra   X           X   X X 
Carex ovalis   X           X   X X 
Carex panicea   X           X   X X 
Carex paniculata       X              
Carex pseudocyperus   X   X         X X X 
Carex remota   X   X         X X X 
Carex riparia   X                 X 
Carex rostrata           X 
Carex species       X         X    
Carex vesicaria   X           X   X X 
Carex vulpina   X                  
Carpinus betulus           X 
Castanea sativa   X             X   X 
Centaurea jacea           X 
Cerastium fontanum   X           X   X X 
Chelidonium majus           X 
Chenopodium album           X 
Chenopodium polyspermum       X              
Circaea lutetiana   X X X           X X 
Cirsium arvense   X                 X 
Cirsium palustre   X   X X     X X X X 
Cirsium species     X X              
Cirsium vulgare       X             X 
Comarum palustre   X               X X 
Convallaria majalis           X 
Convulvus arvensis           X 
Conyza canadensis                   X X 
Corylus avellana   X                 X 
Crataegus monogyna   X             X X X 
Crepis capillaris           X 
Cynosurus cristatus   X                  
Cytisus scoparius           X 
Dactylis glomerata   X   X         X X X 
Datura stramonium           X 
Deschampsia cespitosa                   X  
Deschampsia flexuosa       X              
Digitalis purpurea                   X X 
Digitaria ischaemum           X 
Dryopteris carthusiana   X X X   X     X X X 
Dryopteris cristata           X         X 
Dryopteris dilatata   X X X X X     X X X 
Dryopteris filix-mas   X   X           X X 
Echinogloa crus-galli           X 
Eleocharis palustris                   X X 
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Bijlage 1: vervolg 
 

Soortnaam A B C D E F G H I J K 
Elymus repens           X 
Epilobium angustifolium   X   X             X 
Epilobium hirsutum   X                 X 
Epilobium palustre   X                 X 
Epilobium parviflorum   X                  
Epilobium species     X X         X    
Epilobium tetragonum                   X  
Epipactis helleborine           X 
Equisetum arvense   X     X           X 
Equisetum fluviatile   X                  
Equisetum palustre X X   X X     X X X X 
Equisetum telmateia       X              
Erodium cicutarium           X 
Eriophorum polystachion         X   
Erophila verna           X 
Eupatorium cannabinum   X   X             X 
Fagus sylvatica   X   X         X   X 
Fallopia convulvulus           X 
Fallopia japonica   X                 X 
Festuca arundinacea           X 
Festuca rubra       X       X   X  
Filipendula ulmaria X X X X         X X X 
Frangula alnus   X   X   X     X X X 
Fraxinus excelsior   X   X X X     X   X 
Galeopsis bifida                 X    
Galeopsis species                 X    
Galeopsis tetrahit   X   X         X X X 
Galinsoga quadriradiata   X                 X 
Galium aparine   X   X           X X 
Galium mollugo   X                 X 
Galium palustre X X X X X     X X X X 
Galium uliginosum                 X    
Geranium robertianum   X   X             X 
Geum urbanum           X 
Glechoma hederacea   X   X         X X X 
Glyceria fluitans   X           X X X X 
Glyceria maxima   X   X X         X X 
Gnaphalium uliginosum                   X X 
Groenlandia densa           X 
Hedera helix   X             X   X 
Heracleum sphondylium   X                 X 
Holcus lanatus   X   X X     X X X X 
Holcus mollis       X           X  
Hottonia palustris   X   X         X X X 
Humulus lupulus   X   X X X     X X X 
Hydrocharis morsus-ranae         X   
Hydrocotyle vulgaris   X   X       X   X X 
Hypericum perforatum           X 
Hypochaeris radicata   X               X X 
Ilex aquifolium                 X   X 
Iris pseudacorus X X X X X   X X X X X 
Jasione montana           X 
Juncus acutiflorus   X           X   X X 
Juncus articulatus               X   X  
Juncus bufonius   X               X X 
Juncus conglomeratus   X           X   X X 
Juncus effusus   X   X X     X X X X 
Juncus filiformis                   X  
Juncus squarrosus   X                  
Juncus tenuis           X 
Lamium album   X                 X 
Lamium galeobdolon       X              
Lamium purpureum   X                 X 
Lapsana communis                   X X 
Lemna minor                   X X 
Lemna minuta                 X    
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Bijlage 1: vervolg 
 

Soortnaam A B C D E F G H I J K 
Leontodon autumnalis   X                 X 
Linaria vulgaris           X 
Lolium perenne           X 
Lonicera periclymenum           X 
Lotus corniculatus s.l.               X     X 
Lotus pedunculatus   X           X X X X 
Luzula campestris   X           X     X 
Luzula multiflora   X             X   X 
Lychnis flos-cuculi   X           X   X X 
Lycopus europaeus X X X X X       X X X 
Lysimachia nummularia   X                 X 
Lysimachia vulgaris X X   X X   X X X X X 
Lythrum salicaria X X   X X   X   X X X 
Maianthemum bifolium           X 
Malus species                 X    
Malva parviflora           X 
Matricaria discoidea                   X  
Matricaria maritima           X 
Matricaria recutita                   X X 
Medicago lupulina   X                  
Mentha aquatica X   X X       X X X X 
Milium effusum       X              
Moehringia trinervia   X   X         X   X 
Molinia caerulea       X             X 
Myosotis arvensis           X 
Myosotis cespitosa                   X X 
Myosotis scorpioides   X   X       X X X X 
Oenanthe aquatica   X             X X X 
Oenothera biennis           X 
Oenothera parviflora           X 
Ornithopus perpusillus           X 
Osmunda regalis   X       X     X   X 
Oxalis acetosella   X                 X 
Oxalis fontana   X                 X 
Papaver rhoeas           X 
Papaver x hungaricum           X 
Peucedanum palustre X X             X X X 
Phalaris arundinacea X X   X X       X X X 
Phleum pratense   X               X  
Phragmites australis   X   X     X   X X X 
Pimpinella saxifraga                   X  
Plantago lanceolata   X                 X 
Plantago major   X               X X 
Poa annua   X                 X 
Poa nemoralis   X   X         X   X 
Poa palustris       X             X 
Poa species                 X    
Poa trivialis   X   X       X X X X 
Polygonatum multiflorum       X         X   X 
Polygonum amphibium   X   X X     X   X X 
Polygonum aviculare   X                 X 
Polygonum hydropiper   X   X         X X X 
Polygonum lapathifolium   X                  
Polygonum minus   X             X X  
Polygonum mite       X         X X  
Polygonum persicaria   X             X X X 
Polypodium vulgare                 X    
Populus alba   X   X             X 
Populus canescens       X   X     X   X 
Populus species               X X    
Populus tremula       X             X 
Populus x canadensis X X       X          
Potamogeton crispus           X 
Potamogeton natans   X                  
Potamogeton pectinatus           X 
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Bijlage 1: vervolg 
 

Soortnaam A B C D E F G H I J K 
Potentilla anglica   X               X X 
Potentilla anserina   X                 X 
Potentilla erecta   X   X       X     X 
Potentilla reptans   X                 X 
Potentilla species       X       X      
Prunella vulgaris   X               X  
Prunus avium                 X    
Prunus padus   X                 X 
Prunus serotina   X   X         X X X 
Pteridium aquilinum           X 
Quercus petraea           X 
Quercus robur X X   X X X X X X X X 
Quercus rubra   X             X   X 
Ranunculus acris   X   X       X     X 
Ranunculus aquatilis           X 
Ranunculus ficaria   X   X             X 
Ranunculus flammula   X           X X X X 
Ranunculus repens   X   X X     X X X X 
Ranunculus sardous           X 
Ranunculus sceleratus   X             X X X 
Rhododendron ponticum   X                  
Ribes nigrum   X   X             X 
Ribes rubrum       X X       X   X 
Rorippa amphibia   X             X   X 
Rorippa palustris                 X   X 
Rubus caesius X                   X 
Rubus fruticosus       X X       X X  
Rubus laciniatus       X              
Rubus species   X       X          
Rumex acetosa   X           X X X X 
Rumex acetosella           X 
Rumex conglomeratus           X 
Rumex hydrolapathum   X     X       X X X 
Rumex obtusifolius   X                 X 
Rumex sanguineus       X              
Rumex species                 X    
Salix alba   X                 X 
Salix aurita X X             X   X 
Salix caprea   X             X   X 
Salix cinerea X X     X X       X X 
Salix fragilis                 X X  
Salix species       X     X   X    
Salix viminalis   X               X  
Salix x reichardtii           X          
Salix x sericans           X 
Sambucus nigra   X   X         X   X 
Sambucus nigra cv. Laciniata   X   X             X 
Scirpus setaceus                   X  
Scirpus sylvaticus   X               X X 
Scleranthus annuus           X 
Schrophularia auriculata           X 
Scrophularia nodosa   X   X             X 
Scutellaria galericulata X X   X X       X X X 
Selinum carvifolia       X              
Senecio jacobaea                   X  
Senecio species                 X    
Senecio vulgaris           X 
Setaria viridis           X 
Silene dioica   X                  
Silene latifolia           X 
Solanum dulcamara X X   X X   X   X X X 
Solanum nigrum           X 
Sonchus asper                   X X 
Sonchus species       X         X    
Sorbus aucuparia   X   X   X     X X X 



 100

Bijlage 1: vervolg 
 

Soortnaam A B C D E F G H I J K 
Sparganium erectum                 X X  
Spergula arvensis           X 
Spirodela polyrhiza           X 
Stachys arvensis           X 
Stachys palustris   X X X             X 
Stachys sylvatica                 X   X 
Stellaria alsine   X X X           X X 
Stellaria graminea   X           X   X X 
Stellaria holostea   X                 X 
Stellaria media   X   X         X X X 
Stellaria palustris   X               X X 
Stellaria species       X              
Symphoricarpos albus           X 
Symphytum officinale X X X X X       X X X 
Tanacetum vulgare   X                 X 
Taraxacum species   X             X   X 
Taxus baccata           X 
Thalictrum flavum   X               X X 
Thelypteris palustris X X             X   X 
Tilia platyphyllos           X 
Trifolium campestre   X                  
Trifolium dubium   X           X      
Trifolium pratense   X                 X 
Trifolium repens   X           X X X X 
Tussilago farfara   X                 X 
Ulmus glabra   X                  
Urtica dioica   X X X X   X   X X X 
Urtica urens           X 
Valeriana repens   X               X X 
Veronica arvensis           X 
Veronica beccabunga           X 
Veronica chamaedrys   X                 X 
Veronica officinalis   X                  
Veronica serpyllifolia           X 
Viburnum opulus X X   X         X   X 
Vicia cracca   X   X           X X 
Vicia hirsuta           X 
Vicia sativa   X                 X 
Vicia sepium           X 
Vicia villosa           X 
Viola arvensis           X 
Viola odorata           X 
Viola palustris X X   X X     X X X X 
Viola riviniana/reichenbachiana   X   X         X X X 
Viola species       X              
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11 Bijlage 2: Georiënteerde foto’s 

 
Kernvlakte in Carici elongatae-Alnetum: gridpunt 000_25; 0° noord horizontaal 

 
Kernvlakte in Carici elongatae-Alnetum: gridpunt 050_25 270° noord horizontaal 
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Kernvlakte in Carici elongatae-Alnetum: gridpunt 100_25; 0° noord horizontaal 

 
Kernvlakte in Carici elongatae-Alnetum: gridpunt 100_25; 180° noord horizontaal 
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Kernvlakte in Lysimachio-Quercetum: gridpunt 000_25; 260° noord horizontaal 

 
Kernvlakte in Lysimachio-Quercetum: gridpunt 000_25; 350° noord horizontaal 
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Kernvlakte in Lysimachio-Quercetum: gridpunt 000_25; 80° noord beneden 

 
Kernvlakte in Lysimachio-Quercetum: gridpunt 050_25; 350° noord horizontaal 
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Kernvlakte in Lysimachio-Quercetum: gridpunt 100_25; 260° noord horizontaal 

 
Kernvlakte in Lysimachio-Quercetum: gridpunt 100_25; 80° noord horizontaal 

 
 




