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Bakermat van duurzaam 
bosbeheer. 
« Pour le plus grand profit 
de son excellence »
KRiS VANDEKERKHoVE
BEAtRijS VAN DER AA
HANS BAEté
BARt MEuLEMAN

6.1 Het Meerdaalwoud als bakermat 
en schoolvoorbeeld van duurzaam 
bosbeheer

Vóór de 20ste eeuw was een privé-eigenaar meester in zijn 
bos als het om bosbeheer ging. Voor zaken als bebossing, ont-
bossing, bewerking of braaklegging waren weinig wettelijke 
voorschriften voorhanden. Zowel openbare als particuliere 
bossen bestonden vaak uit hakhout, met eerder weinig tot 
helemaal geen rechte, opgaande bomen. 

De praktische kennis over bosbeheer was in onze contreien 
van een vrij hoog niveau. Herinner u het Vlaams bosmeester-
schap in het boek Bossen van Vlaanderen (22; zie ook hoofd-
stuk 5). De voorgestelde planning werd echter dikwijls door-
kruist door dringende noden en oorlogsomstandigheden. De 
toestand van de bossen hing uiteraard sterk samen met de 
socio-economische situatie: in tijden van stabiliteit en groei 

ging het meestal wat beter, in woelige tijden verslechterde de 
toestand vaak snel. 

Het economische belang van bosproducten speelde ui-
teraard een grote rol. Hoe noodzakelijker ze waren voor de 
plaatselijke markt, hoe meer aandacht en inspanning eraan 
besteed werd. Baron de Poederlé stelde aan het einde van de 
18de eeuw een duidelijke achteruitgang van het bosbeheer 
vast in een aantal particuliere bossen en abdijbossen. Hij gaf 
evenwel ook veel voorbeelden van waar het volgens hem goed 
liep, zoals in de bossen van Arenberg, de Ligne, Ter Dui-
nen en het Waasland. Dat op een aantal plaatsen de toestand 
van het hakhout achteruitging, is niet zo verwonderlijk. Eind 
18de eeuw ging steenkool in steeds grotere delen van Vlaan-
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deren brandhout en houtskool vervangen voor huishoudelijk 
en industrieel gebruik (22). Een rapport uit 1823 geeft een 
globale beschrijving van het bos op het moment dat de toe-
stand ervan, vooral in de Ardennen, wellicht het meest lamen-
tabel was (23). De jaarlijkse productie van een half miljoen 
hectare bos werd geschat op zowat 3,4 miljoen kubieke meter 
hout, waarvan twee derde brandhout en de rest vooral staken 
en geriefhout (fagots). Minder dan 10 procent was construc-
tiehout. De hakhoutbossen leverden op het moment van de 
kap gemiddeld een 60 stère hout per hectare op, terwijl onze 
huidige loofbossen een gemiddeld volume hebben dat ruim 
drie keer zo hoog ligt. 

De bossen van Meerdaal, Mollendaal en Heverlee had-
den echter al eeuwenlang een goede reputatie bij bosbouwers 
wegens de kundigheid waarmee ze werden beheerd. Het boek 
Histoire des bois et forêts de Belgique uit 1930 citeert een do-
cument uit 1789 waarin de aanpak van het huis van Arenberg 
wordt geprezen (17):

Les forêts de la maison d’Arenberg sont en général parfaite-
ment bien administrées; elles son de la meilleure essence, la 
futaie y est bien conduite et bien élaguée, on n’en laisse que 
ce qu’ il convient pour ne point nuire à la recroissance des 
raspes, attendu qu’on ne réserve que les arbres et baliveaux 
d’une belle expectation, la futaie des bois de la maison 
d’Arenberg, ainsi que les autres futaies des particuliers qui se 
coupent dans les raspes sont préférées par les marchands aux 
futaies de la forêt de Soigne en ce qu’elles sont infiniment 
plus dense et plus propres pour la charpente, nous exceptons 
cependant celles des forêts de la maison d’Arenberg, où elle ne 
possède que la futaie et où Sa Majesté jouit de la raspe, parce 
que dans ces mêmes forêts elle a cultivé surabondamment la 
futaie au grand préjudice de la raspe. Cette même maison a 
trouvé dans ses réserves des ressources considérables dans plu-
sieurs circonstances, et c’est au moien d’une coupe extraor-
dinaire qu’elle a faite il y a peu d’années, qu’elle a entrepris 
avec succès le dessèchement de son Poldre de Kieldrecht.

De uitstekende houtkwaliteit in 1789 was het resultaat van 
een langdurig, grootschalig en vakkundig bosbeheer, dat ze-
ker teruggaat tot in de 16de en 17de  eeuw (zie ook hoofdstuk 
5). De heren van Croÿ en van Arenberg kochten zeer actief 
bossen aan en beheerden die in eerste instantie in functie van 

de houtopbrengst. In een aantal andere adellijke bosdomei-
nen stond in die tijd de jacht voorop. 

Enorme bosdomeinen waren in de 18de-19de eeuw eigendom 
van het huis van  Arenberg, inclusief het fameuze bos van 
Wallers (d’Arenberg) – gekend van Parijs-Roubaix - en een 
aantal grote bossen in Wallonië (Chimay, Mirwart, Saint-
Hubert,…). In Vlaanderen waren zij eigenaar van onder an-
dere Meerdaalwoud en Heverleebos, Hallerbos, Strihouxbos 
en Koekelarebos. 

Vooral in de 19de eeuw werden zeer actief bossen aange-
kocht. Bij de verkopen van het ‘Amortisatiesyndicaat’ (1822-
1826) en de verkopen door de Société Générale van staats-
domeinen kochten de Arenbergs in totaal meer dan 3000 
ha waardevol bos aan, vooral aansluitend op eerdere eigen-
dommen, maar ook nieuwe domeinen (bijvoorbeeld het ruim 
2500 ha grote bos van Neufchateau).

Reeds in de 16de en 17de eeuw waren in het Meerdaalse 
vrijwoud reglementen van kracht om het bosbeheer in goede 
banen te leiden (zie hoofdstuk 5). De hertogelijke bossen wer-
den opgesplitst in tientallen, duidelijk afgebakende ‘houwen’. 
In elk van die houwen werd slechts om de 20 jaar gekapt, 
waardoor het hakhout voldoende tijd kreeg om opnieuw uit 
te schieten. De vorm en de oriëntatie van de houwen werd re-
gelmatig aangepast. Zeker vanaf het begin van de 19de eeuw 
werd gewerkt met noord-zuidgeoriënteerde, langwerpige 
stroken van elk ongeveer 200 meter breed. Ieder jaar werden 
kappingen uitgevoerd in twee tot drie van dergelijke stroken: 
bijvoorbeeld één in het Mollendaalbos, één in het Heverlee-
bos en één in het Meerdaalwoud (3). Het daaropvolgende 
jaar werden de westelijk aangrenzende stroken gekapt. Op 
die manier werd steeds tegen de overheersende windrichting 
in gewerkt! Ook de indeling in zogenaamde naaldhout- en 
loofhoutreeksen dateert uit die periode. 

Niet alleen werd het bos dus in duidelijke beheereenheden in-
gedeeld, ook waren er duidelijke procedures voor de verkoop 
van het hout. Verkoopsvoorwaarden opgenomen in de regle-
menten uit 1557 en 1615 vermelden procedures die zeer verge-
lijkbaar zijn met de huidige praktijken in de openbare bossen. 
De verkoop gebeurde openbaar en op stam; de hakhout- en 

Figuur 6.1 Kaart van de houwen in de periode 1835-1885. 

hooghoutloten werden apart verkocht (zie hoofdstuk 5). 
De bomen in het hakhout die moesten worden gespaard bij 
de kapping werden door de verkopers gemarkeerd, door de 
bomen te ‘ritsen’. Het jaar na de kap van het hakhout werd 
er gekapt in de overstaanders: ze werden door de beheerders 
met een hamer van een merkteken voorzien. Ook deze ma-
nier van werken is ook nu nog van toepassing in openbare 
middelhoutbossen. 

De opgelegde ‘exploitatievoorwaarden’ waren niet van de 
poes en minstens even streng als deze van tegenwoordig, 
met strikte controles en zware boetes bij overtreding. Er be-
stonden verplichtingen omtrent maaibeheer, herstel van uit-
sleepschade (bijvoorbeeld aan afvoerslootjes) en behoud (en 
aanplant) van verjonging door de koper.. En als het hout niet 
binnen de voorziene termijn was gekapt of geruimd, werd het 
gewoonweg in beslag genomen! 
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Een ploeg van technici met een duidelijke hiërarchie en taak-
verdeling stond in voor het beheer en het toezicht. Wanneer 
zij hun taak niet naar behoren vervulden of werden betrapt 
op een overtreding kregen ze zonder pardon hun ontslag. An-
derzijds genoten ze voldoende vertrouwen van hun werkgever 
om zelfstandig te kunnen werken. Volgens 18de-eeuwse re-
glementen konden ze bijvoorbeeld op eigen houtje budgetten 
vrijmaken voor het uitbesteden van wegenonderhoud. Alle 
kappingen, opbrengsten en werkzaamheden werden nauwge-
zet bijgehouden en jaarlijks gerapporteerd.

Voor het beheer van hun domeinen rekruteerde het huis 
van Arenberg de bekwaamste mensen op de arbeidsmarkt, 
waaronder Alphonse Lecart, de eerste hoogleraar bosbouw 
van de in 1879 opgerichte Ecole supérieure d’Agriculture te 
Leuven. In 1891 schopte deze man het tot beheerder van het 
Heverleebos en het Meerdaalwoud en in 1904 tot algemeen 
beheerder van alle Arenbergdomeinen in ons land. Na zijn 
onverwacht overlijden in 1911 werd de bosbouwkundige erfe-
nis van Lecart voortgezet door zijn vroegere assistent, profes-
sor Victorien Antoine (zie kader ‘Lecart & Antoine’). 

Een verslag van een excursie uit 1910 toont aan dat deze he-
ren tot de top van de toenmalige bosbouwkringen behoorden 
(5, 6). Het bosbeheerplan uit 1913 – dat is ondertekend door 
professor Victorien Antoine – is zelfs naar de huidige maat-
staven voor beheerplannen een schoolvoorbeeld (3). Het bevat 
een beschrijving van de bodems met verwijzingen naar stand-
plaatsgeschikte boomsoorten, gedetailleerde beschrijvingen 
van bestanden met beheervoorstellen, een inventarisatie van de 
houtvoorraad en berekeningen van houtopbrengsten tijdens de 
voorbije decennia. Er zijn wellicht weinig andere beheerplan-
nen uit die periode die zo degelijk en volledig zijn!

De band tussen het bosbeheer en de Leuvense universi-
teit duurde voort. Na Lecart en Antoine waren Brichet en 
vervolgens Geebelen zowel houtvester van Leuven als docent 
bosbouw aan de Katholieke Universiteit. In 1963 liet Geebe-
len voor het Meerdaalwoud een bedrijfsregeling samenstel-
len waarbij diverse eindwerken van studenten als bronnen 
werden gebruikt (16). Om de opbrengst van naaldhout en 
exotische boomsoorten in het Meerdaalwoud na te gaan, be-
gon Geebelen met experimenten die tijdens de praktijklessen 
van studenten werden opgevolgd. Het is pas vanaf de jaren 
1980 dat de Leuvense bosbouwprofessoren geen houtvesters 
meer zijn. De historische band tussen het bos en het Leuvense 

bosbouwonderwijs bleef nochtans bewaard. Onder leiding van 
professor André Pieters werden enkele eindwerken gewijd aan 
de natuurlijke verjonging van de inlandse eik in het Meerdaal-
woud. Hij werd in 1996 opgevolgd door Bart Muys. Ook de 
laatste twee houtvesters, Dirk Van Hoye en Bart Meuleman 
zijn betrokken (geweest) in het universiteitsonderwijs. Het bos 
wordt nog altijd ingeschakeld in de praktische oefeningen en 
het wetenschappelijke onderzoek (zie hoofdstuk 7).

6.2 Een bos in ontwikkeling

gLobaLe veranderingen in de 
boomsoortensamensteLLing 

Bossen zijn levend erfgoed. Dat betekent dat ze voortdurend 
veranderen. Alleen gaan die veranderingen vaak zo traag dat 
we ze niet opmerken en er ook niet bij stilstaan. Als we de 
jongste twee eeuwen van het Meerdaalwoud en het Heverlee-
bos reconstrueren, zien we opmerkelijke veranderingen. Niet 
alleen wat betreft het uitzicht van het bos. Ook inzichten en 
doelstellingen evolueren in de loop van de tijd.

De boomsoortenkeuze geeft een goed beeld van de kunde 
en kennis waarmee het bos doorheen de eeuwen werd be-
heerd. Economische doelstellingen waren in het verleden 
doorslaggevend, maar de standplaats was steeds een belang-
rijke randvoorwaarde. Voor elk type standplaats koos men 
een boomsoort die een kwaliteitsvolle productie kon vereni-
gen met een hoog economisch rendement.

Tot in de 18de eeuw bestonden het Meerdaalwoud en het 
Heverleebos uit middelhout: een menging van hakhout en op-
gaande bomen, met eik als voornaamste boomsoort. Plaatselijk 
werden ook andere soorten bijgemengd, zoals beuk, es, haag-
beuk, abeel, zoete kers en tamme kastanje (zie hoofdstuk 5).

Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw verschijnen de 
eerste naaldhoutbestanden (3). Omstreeks 1775 vermelden 
de mémoires van de Ferraris naast eik en beuk ook den als 
een economisch belangrijke boomsoort. Dat er toen al jonge 
aanplantingen met naaldbomen waren, blijkt ook uit oude 
kappingsplannen. Tot 1740 is op deze kaartjes geen naald-
hout te zien, maar vanaf 1770 wel. Naaldbomen werden 
steeds vakkundig aangeplant op de meest droge en voed-
selarme zandige heuvels. Het is opmerkelijk dat de huidige 

plekken met naaldhout sinds 1830 nauwelijks zijn veranderd. 
Op sommige plaatsen zijn ondertussen grove dennen van de 
vierde of vijfde generatie aanwezig. 

Toen tussen 1850 en 1870 het middelhout economisch 
minder interessant werd, plantte men op vrij grote schaal ho-
mogene beukenbossen aan die het middelhout plaatselijk gin-
gen vervangen. Dat was ook een tendens in vele andere bossen. 
Vele grote homogene beukenbossen in de Vlaamse Ardennen 
dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Deze ‘beuken-
golf ’ laat nog steeds sporen na in de leeftijdsverdeling van de 
beukenbossen in het Meerdaalwoud en het Heverleebos.

Beuken werden niet lukraak aangeplant, maar steeds in de 
minder productieve, ‘armere’ delen van het middelhout. De 
beste gronden bleven tot in de 20ste eeuw het terrein van het 
middelhout met eik, dat daar nog steeds voor een grotere eco-
nomische opbrengst kon zorgen. Een aantal slecht groeiende 
beukenbestanden werden in het begin van de 20ste eeuw 
kaalgekapt en beplant met naaldbomen (5).

Figuur 6.3 illustreert dat de boomsoortenkeuze niet wille-
keurig gebeurde. Deze figuur geeft slechts een deel van de 
werkelijkheid weer: Leembodems vertonen immers vrij grote 
verschillen naargelang zuurtegraad en voedselrijkdom. Beu-
ken werden steeds op de armere leembodems geplant, terwijl 
de rijkste leembodems exclusief waren voorbestemd voor de 
eikenbestanden.

In de 19de eeuw trokken Belgische bosbouwers de hele wereld 
rond op zoek naar andere boomsoorten. Uit alle windstreken 
brachten ze bomen mee. Om het aanpassingsvermogen en de 
productiviteit van deze nieuwkomers te bestuderen, werden 
ze aangeplant in arboreta (‘bomentuinen’)(1). Voornamelijk 
vanaf het begin van de 20ste eeuw gingen deze ‘exoten’ een 
belangrijke rol spelen bij bebossingen in ons land (4). In Meer-
daalwoud-Heverleebos werd deze beweging pas omstreeks 
1930 opgepikt, met de aanleg van een arboretum in het Hever-
leebos. Het is vandaag een attractie voor wandelaars, al werd er 
duchtig in gekapt. In het Meerdaalwoud overleven hier en daar  
aanplantingen van Japanse lork, reuzenlevensboom (Thuya pli-
cata) en reuzenzilverspar (Abies grandis). Wegens de kwaliteit 
en de productiviteit van de reeds aanwezige boomsoorten von-
den de beheerders het echter niet nodig om deze nieuwe, door 
de mens ingevoerde soorten op grote schaal aan te planten. 

beuken in opmars?

Vanaf het begin van de 20ste eeuw kunnen we de verande-
ringen in soortensamenstelling van het bos reconstrueren (zie 
Fig. 6.4) op basis van  concrete bronnen (3, 8, 16, 19). De ge-
gevens van houtvester Brichet uit 1934 (8) wijken nogal sterk 
af van de andere. We gaan ervan uit dat ze eerder op ruwe 
schattingen gebaseerd zijn en daarom gebruiken we ze niet in 
onze vergelijking. Het beheerplan uit 1913 (cfr. 3) vermeldt 
de oppervlakten loofhout en naaldhout, maar splitst deze 

Figuur 6.2 Oppervlakteverdeling (in hectare) van de beukenbestanden 
volgens leeftijd. Voor de vier jongste leeftijdsklassen is telkens een bijna 
even grote oppervlakte aanwezig. Van de oudste leeftijdsklasse is vier 
keer zoveel oppervlakte aanwezig.

Figuur 6.3 Bij de boomsoortenkeuze werd rekening gehouden met de 
standplaats. Een confrontatie van de bodemkaart met de boskartering 
toont aan dat gemengde eikenbossen vooral op leembodems groeien; 
beukenbossen komen in verhouding meer voor op zandleembodems. 
Naaldhout overweegt op zandbodems. Leembodems kunnen echter 
sterk verschillen in zuurtegraad en voedselrijkdom. 
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niet op naargelang de boomsoort. De tekst verduidelijkt wel 
dat een derde van het loofhout uit hooghout van bijna uit-
sluitend beuken bestond. De gegevens uit de bedrijfsregeling 
van Geebelen zijn meer gedetailleerd (16). De gegevens voor 
2006 zijn afkomstig uit het meest recente beheerplan (19). 

Het aandeel naaldhout is in de jongste 100 jaar nauwelijks 
veranderd. Grove den is tijdens de jongste decennia wat toe-
genomen ten opzichte van andere naaldhoutsoorten. Bij het 
loofhout is wel een opvallende verschuiving vast te stellen. 
Het aandeel van de beukenbossen, en vooral van gemengde 
bossen van beuk en eik is de jongste tientallen jaren sterk 
toegenomen ten nadele van de bossen met een dominantie 
van inlandse eik.. Deze toename heeft zich de voorbije jaren 
exponentieel doorgezet. Dat merk je vooral als je de diame-
terverdeling van beuk en eik tijdens de jongste 100 jaar naast 
elkaar zet (zie Fig. 6.5).

Uit een schatting van de gemiddelde stamtallen voor beuk en 
eik in heel het Meerdaalwoud (uitgedrukt in aantallen stam-
men per hectare) blijkt dat het stamtal van eik gedurende de 
jongste eeuw niet zo veel veranderd is. Er zijn dus ongeveer 
evenveel eiken als 100 jaar geleden. De verhouding tussen 

jonge, middeloude en dikke eiken (volgens omtrekklassen) 
is ook ongeveer hetzelfde gebleven, alleen het aandeel dikke 
eiken is duidelijk toegenomen. 

In het geval van beuken is het beeld helemaal anders. Tussen 
1913 en 1963 nam hun stamtal duidelijk af door het dunnen van 
de beukenbestanden uit de 19de eeuw. Het aandeel jonge bomen 
was op dat moment relatief beperkt omdat er heel wat minder 
aanplantingen waren in de periode 1925-1950. De meest recente 
verdeling laat nog iets anders zien. In de hogere omtrekklassen 
(met de dikke bomen) is niet veel veranderd, maar de aantallen 
in de klassen van 30 tot 100 centimeter zijn spectaculair toege-
nomen. Een berekening leert dat het stamtal en dus de dicht-
heid van de beuken gemiddeld verviervoudigd is in het Meer-
daalwoud! Toch zijn er tijdens de jongste decennia niet méér 
aanplantingen van beuken gebeurd dan in de periode daarvoor. 
Er treedt wel steeds meer ‘natuurlijke verjonging’ van beuk op, 
zowel in de ijler wordende oude beukenbossen, als daarbuiten.

Stamtallen zeggen iets, maar niet alles: een klein aantal 
dikke bomen is meer bepalend voor het bos dan een groot 
aantal kleintjes. Daarom hanteren bosbouwers vaak het 
grondvlak (zie Woordverklaring) als maat voor de aanwezige 
houtmassa en de eigenlijke aandelen van de verschillende 
boomsoorten in het bos.

Figuur 6.4 Oppervlakten van eiken, beuken en naaldbomen in het 
Meerdaalwoud in 1913, 1959 en 2000. Het aandeel naaldbomen – 
voornamelijk dennen – blijft constant. De beuk neemt echter toe in 
oppervlakte, ten koste van de eik.

Figuur 6.5 Gemiddeld stamtal per hectare van eik (boven) en 
beuk (onder) in heel het bos (in omtrekklassen).

Het totale grondvlak – dat van alle bomen samen – is de 
voorbije decennia sterk toegenomen. Dit wijst erop dat de 
bestanden duidelijk dichter zijn geworden en dat de voorraad 
hout in het bos groter is dan vroeger. Er is ook een toename 
van de houtvoorraad van eik, ondanks de afgenomen opper-
vlakte van de eikenbossen. Wat ook opvalt, is het succes van 
de gewone esdoorn. In 1913 werd deze boomsoort nog bij 
het ‘overige loofhout’ gerekend, terwijl ze vandaag zeker niet 
meer in een restcategorie thuishoort. De toename van het 
totale grondvlak is echter vooral toe te schrijven aan de sterke 
opmars van de beuk. In zuivere beukenbestanden is de toe-
name nochtans vrij beperkt: van 18 naar 22 vierkante meter 
per hectare. De sterkste toename vindt men dus in de rest van 
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het Meerdaalwoud, waaronder de eikenbossen. Het betreft 
hier zowel spontane inzaaiing – vaak vanuit aangrenzende 
beukenbestanden of beukendreven – als groepjes beuken die 
in de eikenbestanden zijn aangeplant.

De aanwezigheid van beuken in eikenbossen is niet nieuw. 
Reeds in de 16de eeuw kwamen ze al hier en daar in de ei-
kenbossen voor (zie hoofdstuk 5). In 1913 stelde Antoine vast 
dat in de eikenmengbossen verspreide beuken voorkwamen 
en dat ze er zich goed verjongden. Hij meldde toen al dat 
deze verjonging ‘envahissant’ (overheersend) werd en dat ze 
de eikenmengbossen geleidelijk aan dreigde te veranderen in 
beukenhooghout. Geebelen liet zich in 1963 ontvallen dat de 
beukenverjonging sterk woekerend kon zijn en dat ze daarom 
in toom moest worden gehouden.

beuken en verzuring: 
de kip of Het ei?

Homogene beukenbossen hebben in onze contreien een 
verzurend effect op de bosbodem. Beukenbladeren verteren 
slecht en beukenbossen zijn vaak heel donker, waardoor het 
biologische leven dat nodig is om de zich opstapelende bla-
deren te verteren minder actief is. Een recente vegetatiestu-
die concludeerde dat ook in het Meerdaalwoud een duidelijk 
verzurend effect van de beuken kon worden waargenomen. 
De kruidlaag was in de beukenbossen heel sterk veranderd 
in vergelijking met een halve eeuw voordien. Tapijten van 
bosanemoon waren veel sterker afgenomen in de beukenbe-
standen dan op plaatsen waar vooral eik aanwezig is (13, 14, 
zie hoofdstuk 7). 

Figuur 6.6 Veranderingen in het grondvlakaandeel van de belangrijk-
ste boomsoorten in het Meerdaalwoud over de jongste 100 jaar.

Figuur 6.7 Een oude beuk in een tapijt van bosanemonen: 
een contradictie?

Eerder in dit hoofdstuk zagen we echter dat beuken meestal 
werden aangeplant op de armere gronden, waar de bosane-
moon misschien reeds een halve eeuw geleden op de grens van 
zijn mogelijkheden groeide. Een beperkte verzuring – zoals 
die zich in het hele woud voordoet – zal precies op dergelijke, 
gevoelige plekken tot drastische veranderingen leiden. Het is 
daarom niet duidelijk in hoeverre de achteruitgang van de bos-
anemoon aan de beuk kan worden toegeschreven.

De hamvraag is: zijn bodems armer omdat er beuken staan 
of staan er beuken omdat de bodem er armer is? Misschien 
zijn beide stellingen een beetje waar…

Een van de doelstellingen van het nieuwe beheerplan is de ‘ver-
beuking’ van het bos terug te dringen en zo de eikenbossen in 
ere te herstellen. Indien men dit proces wil omkeren, zal het 
niet alleen nodig zijn om een deel van de beuken te kappen, 
maar ook om de bestanden waar men opnieuw meer eik wil, 
goed uit te kiezen. Het is weinig zinvol om de oude, armere 
beukenstandplaatsen om te vormen, want die zijn hoe dan ook 
minder geschikt voor eiken. Men zal zich vooral moeten con-
centreren op de recenter aangeplante bestanden (van 50 tot 
100 jaar oud), waar beuken vaak op eikenstandplaatsen zijn 
aangeplant. In gemengde bestanden kan men overwegen om 
de beuk onder controle te houden bij de kappingen. 

doeLen veranderen en inzicHten 
vergaan, maar Het bos bLijft 
verder bestaan…

In de doelstellingen van houtvester Geebelen primeerde in de 
jaren 1960 nog steeds de economische functie van het bos: de 
productie van kwaliteitshout. Er werd vooral gemikt op dik-
ke kwaliteitsstammen van inlandse eik en beuk. Bij de eiken 
streefde men naar stammen van 3 meter omtrek, wat overeen-
komt met een leeftijd van pakweg 240 jaar. Voor beuk was het 
streefdoel 2,4 meter ofwel bomen van ongeveer 150 jaar. De 
kwaliteit van de standplaats was voor Geebelen echter min-
stens even belangrijk als de houtproductie zelf. De standplaats 
bepaalde immers de productiecapaciteit. Hij wou de kwaliteit 
van de standplaats verbeteren door bepaalde boomsoorten 
aan te planten en een struiklaag te ontwikkelen. Amerikaanse 
vogelkers was een van de soorten die in deze periode furore 
maakte omdat ze met haar relatief goed afbreekbaar strooisel 
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als een bodemverbeteraar in naaldhoutbestanden beschouwd 
werd. Ook Amerikaanse eik kreeg een bevoorrechte plaats 
in de beheersvisie van Geebelen. Het is een eik die hier snel 
groeit, gemakkelijk spontaan verjongt en bovendien kwaliteits-
hout produceert met goede afzetmogelijkheden. Thans wordt 
de Amerikaanse eik (en Amerikaanse vogelkers) niet meer zo 
hoog aangeschreven en zelfs als problematisch ervaren.

Geebelen schonk ook veel aandacht aan ‘secundaire’ 
boomsoorten, die voor een behoud van de productiecapaciteit 
van de standplaats kunnen zorgen.  Hij hechtte veel belang 
aan de gewone esdoorn, die op de vruchtbare bodems een be-
langrijke productie- en cultuurrol had te vervullen. Op de ar-
mere gronden nam berk deze rol over. Tijdens het aanplanten 
van verjongingsgroepen werden tussen de eiken en de essen 
soms ook groepjes van 3 tot 4 grauwe abelen geplant. 

Ondanks de aandacht van Geebelen voor het belang van 
secundaire boomsoorten, is het aandeel ervan in het hoog-
hout plaatselijk afgenomen. De eeuwenlange voorkeur voor 
eik en beuk bleek vaak te hardnekkig om ook andere booms-
oorten een kans te geven...

In grote lijnen nam houtvester Dirk Van Hoye in de periode 
1976-1994 de beheersystemen van Geebelen over. Hij had 
echter nog meer aandacht voor secundaire boomsoorten zo-
als de haagbeuk, waarvan er eentje naar hem vernoemd werd. 
Hij vond ze niet alleen interessant vanwege de groeiplaats, 
maar ook voor de houtproductie en -verkoop. Aanplantingen 
van groepen linde, zoete kers en es en haagbeuk werden ge-
mengd met diverse struiksoorten.

Andere functies dan houtproductie speelden een steeds 
belangrijkere rol in het bosbeheer: steeds meer mensen brach-
ten hun vrije tijd door in het bos en ook natuurbeschermers 
begonnen bossen te waarderen. 

De bosrecreant kreeg steeds meer aandacht met de aanleg 
van ruiterpaden, de bouw van schuilhutten, het plaatsen van 
infoborden en het inrichten van parkeerplaatsen. Een plaat-
selijke ‘Week van het Bos’ liet toe om een dialoog met de 
bosgebruiker aan te gaan.

Men ging ook steeds meer aandacht besteden aan het be-
schermen van zeldzame habitatvormen, zeldzame soorten en 
monumentale bomen. Ook op dood hout kreeg men een an-
dere kijk (zie verderop). De term multifunctioneel bosbeheer 
werd een begrip en kreeg in 1990 zelfs een wettelijke basis 
met het Vlaamse Bosdecreet. 

Houtvester Bart Meuleman zette deze trend voort. Door be-
tere inzichten en een veranderende bosstructuur kon meer 
met natuurlijke verjonging gewerkt worden. Opvallend was 
de mate waarin andere dan bosbouwtechnische aspecten het 
beheer van het bos gingen bepalen. Het multifunctionele ka-
rakter van het bos werd niet enkel vanzelfsprekend, maar ook 
een realiteit. Met een studie werd aangetoond dat de huidige 
recreatieve waarde van het Meerdaalwoud en het Heverleebos 
bijzonder hoog is (zie kader ‘Recreatie in cijfers’). De recrean-
ten en andere bosgebruikers werden ook kritischer en mondi-
ger: beslissingen in verband met het beheer en de inrichting 
van het bos werden steeds meer beïnvloed door recreantenor-
ganisaties, natuurverenigingen en allerlei commissies.

Een belangrijke realisatie was de structuurvisie die voor 
het boscomplex Meerdaalwoud, Heverleebos en Egenhoven-
bos werd opgemaakt. Daarin werd nagegaan hoe de relaties 
met het omliggende landschap en met de maatschappij kun-
nen worden verbeterd. De meest in het oog springende maat-
regelen waren: de uitbouw van toegangspoorten en veilige 
oversteekplaatsen voor wandelaars en fietsers, de aanleg van 
twee ecoducten (zie kader ‘Het ecoduct en de boszoogdieren’) 
en de ontwikkeling van een verbinding tussen het Meerdaal-
woud en het Heverleebos. Ook thema’s als speelbossen en 
kunst in het bos werden geconcretiseerd.

De aandacht voor de ecologische functie van het bos-
complex nam toe. In 1995 werden de eerste bosreservaten 
opgericht. Momenteel beslaan ze meer dan 220 hectare van 
het Heverleebos en het Meerdaalwoud. Sinds 1998 krijgt het 
boscomplex Meerdaalwoud-Heverleebos jaarlijks een fsc-
certificaat voor duurzaam bosbeheer, met aandacht voor het 
behoud van biodiversiteit. Het gehele boscomplex werd op-
genomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (ven) en in een 
Europees netwerk van beschermde gebieden (Natura 2000). 
Het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden was niet 
langer vrijblijvend, maar werd het een verplicht onderdeel 
van het bosbeheer (19). 

6.3 Het beheer van de eikenbossen

De geschiedenis leert dat eiken reeds lang een bijzondere 
plaats innemen in het beheer van onze bossen (zie kader ‘Ko-
ning Eik’). Al heel lang zoekt men naar systemen om ze opti-

maal te behandelen en diverse soorten kwaliteitshout te laten 
produceren. De eiken van het Meerdaalwoud zijn al sinds 
eeuwen vermaard, ook buiten onze landsgrenzen. Ze vormen 
hét uithangbord van dit bos. Zeker vanaf de 16de eeuw en 
mogelijk al vroeger was middelhout op basis van eik dan ook 
de belangrijkste beheersvorm in het Meerdaalwoud. Wanneer 
vanaf de 19de eeuw het economische belang van het hakhout 
vermindert en dat van het zware hout vergroot, wordt het 
middelhout geleidelijk aan omgevormd naar hooghout. 
In 1913 stelde Antoine vast dat het Meerdaalse middelhout 
eigenlijk meer een soort ijl hooghout is: ‘la futaie claire des 
Français’. In 1934 sprak houtvester Brichet van een futaie sur 
taillis of een middelhout dat rijk is aan grote bomen. 

overstaanders in de 16de en 
de 17de eeuW

Het middelhout in deze periode komt ook aan bod in hoofd-
stuk 5. Hier gaan we dieper in op de technische aspecten van 
het beheer ervan.

Figuur 6.8 Het gebruik van een hamer met een merkteken om de te 
verkopen bomen aan te duiden stamt uit de middeleeuwen. Hier zien 
we de koninklijke hamer die vandaag gebruikt wordt door de Vlaamse 
overheidsdiensten.

Bakermat van duurzaam bosbeheer
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Uit 16de-eeuwse documenten leren we dat niet alleen de 
hakhoutlaag belangrijk was. Er werd ook veel zorg besteed 
aan de productie van omvangrijke stammen als bouwmate-
riaal: de zogeheten overstaanders of  ‘reserve’. In een mid-
delhoutbos groeien ze op tussen het hakhout. Het belang van 
het Meerdaalwoud als leverancier van eiken voor het optrek-
ken van belangrijke gebouwen blijkt uit verschillende archief-
stukken (zie hoofdstuk 5 en kader ‘Koning Eik’).

Om de aanwezigheid van overstaanders in het middelhout te 
verzekeren, moest elke koper van hakhout per hectare 16 jonge 
eiken laten staan die geschikt waren om opgaande eiken te 
worden (laeteycken). Het waren jonge bomen met een omtrek 
van minstens 20 centimeter (8 duymen ommegaens). Wanneer 
er onvoldoende eiken voorhanden waren, mochten ook beu-
ken en andere waardevol geachte boomsoorten blijven staan. 
Tussen de overstaanders stonden dus naar alle waarschijnlijk-
heid ook andere bomen dan eiken. Indien de 16 ‘laateiken’ van 
de vorige verkoop niet meer konden worden teruggevonden, 
moest de koopman een nieuwe selectie maken van de ‘beste en 
schoonste’ die hij kon vinden in het aan hem toegewezen deel 
van het hakhout. Nergens in de documenten uit de 16de en de 
17de eeuw is er sprake van het aanplanten van bomen. 

De te kappen overstaanders werden geselecteerd in het jaar 
na de kap van het hakhout. Eén ‘koop‘ opgaande bomen be-
vatte doorgaans 5 tot 8 bomen. Binnen 8 of 10 dagen na de 
aankoop moest de koper zijn bomen laten merken met een 
teken op een hamer (een praktijk die nog steeds gangbaar is, 
net als het bijhorende werkwoord: hameren).

Het opgelegde aantal van 16 jonge, opgaande bomen (ba-
liveaux) per hectare uit het reglement van 1557 is eerder klein 
in vergelijking met de moderne richtcijfers voor middelhout-
bossen. Een nieuw reglement uit 1615 heeft het echter al over 
40 estapleaux (een synoniem van baliveaux) en dat ligt wel 
in de lijn van wat vereist is voor een voldoende ‘rekrutering’ 
van overstaanders. Een 20ste-eeuws handboek voor middel-
houtbeheer (20) vermeldt een streefcijfer van 75 jonge bomen 
per hectare, met ongeveer 40 in de omtrekklasse tot 31 cen-
timeter. Deze omtrekklasse omvat de bomen die zijn opge-
groeid na de vorige kap. Het gaat hier dus om de estapleaux 
of laateiken. De streefcijfers uit 1615 en de 20ste eeuw komen 
wonderwel overeen. De beheerders van Arenberg waren dus 
hun tijd ver vooruit.

overstaanders in de 18de eeuW en 
Het begin van de 19de eeuW

Vanaf de 18de eeuw worden voor elke kapping gedetailleerde 
kappingsplannetjes opgemaakt. Ze werden jaarlijks opgesteld 
door beheerder-landmeter Adrien Bonnevie. Elk te kappen 
bestand is onderverdeeld in overwegend vierkante ‘kopen’ 
van gemiddeld 35 are hakhout. Een dergelijke oppervlakte 
van te koop aangeboden perceeltjes is vergelijkbaar met het 
gemiddelde van 30 are dat in het boek Bossen van Vlaande-
ren wordt genoemd (22). Opdat de koper ze op het terrein zou 
kunnen terugvinden, werden ze met paaltjes gemarkeerd. 

De kappingsplannetjes laten ons toe om de omlooptijd 
te bepalen: de tijd tussen twee opeenvolgende kappingen in 
hetzelfde perceel. Waar die in de 16de en de 17de eeuw nog 
20 jaar bedroeg, werd dat in de periode 1723-1769 terugge-
bracht tot 13 jaar. In de periode 1835-1860 was dat 14 jaar en 
vanaf 1860 tot ver in de 20ste eeuw bedroeg de omlooptijd 12 
jaar. Van de 18de tot de 20ste eeuw veranderde de omloop-
tijd dus niet zoveel, wat er waarschijnlijk op wijst dat ook de 
productiviteit van het bos vrij constant was en een stuk hoger 
lag dan voordien.

Concrete gegevens over de samenstelling van het bos in de 
18de en het begin van de 19de eeuw zijn nog niet gevonden. We 
moeten ons baseren op gegevens uit andere bossen, bijvoorbeeld 
het Hallerbos, ook een bos van het huis van Arenberg, met een 
heel vergelijkbaar beheer (2). Kappingsplannetjes van het Hal-
lerbos uit het begin van de 19de eeuw vermelden soms ook op-
brengstgegevens. Uit het relatieve belang van de opbrengsten 
van hakhout en opgaande bomen kan worden afgeleid of het 
bos veel of weinig overstaanders bevatte. In Hallerbos waren 
overstaanders goed voor 70 procent van de financiële opbrengst. 
Slechts 30 procent kwam uit de verkoop van hak- en kruin-
hout. Ter vergelijking: in het West-Vlaamse Wijnendalebos was 
de verhouding op dat moment net omgekeerd – nauwelijks 27 
procent van de opbrengst kwam er uit opgaande bomen (22). 
We kunnen hieruit afleiden dat de middelhoutbestanden van 
het Hallerbos – en bij uitbreiding wellicht ook die in het Meer-
daalwoud – rijk waren aan kwaliteitsvolle opgaande bomen. 
Tenminste toch in de eerste helft van de 19de eeuw. Onderzoek 
van meer opbrengstgegevens is echter noodzakelijk om meer 
gefundeerde uitspraken te kunnen doen.

In de bosreglementen van Arenberg uit 1730 en 1785 
staan geen richtcijfers voor het aantal bomen of spillen dat 
moest gespaard worden bij de hakhoutkap. We weten wel 
dat alle uit zaad voortgekomen bomen die konden dienen 
als overstaanders, door de wachters moesten worden gemerkt 
(‘geritst’) voor er werd gekapt. Na de kap werd ter plekke 
beslist om indien nodig bij te planten. In de 18de eeuw werd 
reeds op grote schaal bijgeplant met plantgoed uit plaatselijke 
boomkwekerijen.

de omvorming van Het middeLHout 
vanaf de 19de eeuW

Sinds het begin van de 19de eeuw was er zowel bij ons als 
internationaal een tendens om hakhout- en middelhoutbos-
sen om te vormen naar hooghout. De vraag naar brandhout 
nam af door de betere beschikbaarheid van steenkool. De 
vraag naar industrieel rondhout en zaaghout nam fors toe 
ten gevolge van de industriële revolutie. Bernard Lorentz, op-
richter en directeur van de bosbouwschool in Nancy, pleitte 
voor de omvorming van middelhout naar hooghout omdat de 
houtproductie in een middelhoutsysteem volgens hem zowel 
kwalitatief als kwantitatief te wensen overliet (20).

Een dergelijke omvorming kon ofwel direct ofwel geleide-
lijk gebeuren. Bij een directe omvorming werd na de laatste 
kap van het hakhout een andere boomsoort aangeplant in een 
redelijk dicht plantverband. Indien alles naar wens verliep, 
was deze plantage na enkele jaren heel dicht en donker ge-
worden en stierf het onderdrukte hakhout spontaan af door 
lichtgebrek. 

Directe omvormingen naar beukenhooghout gebeurden in 
het Meerdaalwoud reeds in de 19de eeuw op vrij grote schaal, 
vooral op de minder productieve bodems. Een deel van het 
hakhout werd toen ook omgezet in naaldhout.

Voor een geleidelijke omvorming van middelhout naar 
hooghout werden in de 19de eeuw specifieke methoden ont-
wikkeld, die in de bosbouwscholen werden aangeleerd. In 
grote lijnen werden in de boomlaag boven het hakhout ge-
leidelijk aan grotere voorraden opgebouwd door minder te 
kappen dan er aangroeide. Daardoor werd de boomlaag dich-
ter en kreeg het hakhout het steeds moeilijker om te overle-
ven. Na verloop van tijd was de groeikracht van het hakhout 
zo afgenomen dat het niet meer de moeite loonde om het 

te kappen en was de omvorming naar hooghout een feit. In 
het Meerdaalwoud was een kleinschalige variant van toepas-
sing: de ‘jardinage par groupes’ of groepsgewijze plenterkap. 
Hierbij werden relatief kleine openingen gemaakt om daarna 
dicht te planten. De eigenlijke effecten van deze aanpak wer-
den pas in de eerste helft van de 20ste eeuw zichtbaar.

de 20ste eeuW: van opperHoutrijk 
middeLHout naar groepenuitkap-
bos

Gedetailleerde informatie over de samenstelling van het 
Meerdaalwoud aan het begin van de 20ste eeuw is te vin-
den in de documenten van Victorien Antoine die bewaard 
worden in het Arenbergarchief te Edingen. Verder zijn er de 
opmetingen van Reynaert uit 1920 en in de excursieverslagen 
van de Société Centrale Forestière de Belgique (5, 6, 7). Het 
beheerplan van Geebelen uit 1963 bevat een ‘volinventaris’ 
van de loofhoutbestanden (16). Als we die gegevens vergelij-
ken met de recente opmetingen kunnen we vrij goed recon-
strueren hoe de middelhoutbossen geleidelijk veranderden in 
hooghout en welke gevolgen dit had voor de boomsoortensa-
menstelling, de diameterverdelingen en de houtvoorraad.

Bij het begin van de 20ste eeuw is in het Meerdaalwoud 
sprake van een ‘opperhoutrijk middelhout’ en wordt gesteld 
dat de Arenbergs ‘dans un esprit très conservateur’ in de 
boomlaag kappen (6). De middelhoutbestanden werden toen 
gedomineerd door inlandse eik, met een beperkte bijmenging 
van es, grauwe abeel, berk en gewone esdoorn (6, 7). In de 
droge valleitjes werd met succes fijnspar tussengeplant (6). 
Gewone esdoorn bereikte reeds belangrijke afmetingen: er 
was sprake van een ‘schitterend exemplaar’ met een rechte 
takvrije stam en een omtrek van 276 centimeter. Blijkbaar 
erkende Arenberg reeds de interessante bosbouwkundige mo-
gelijkheden van deze soort. 

Volgens Bossu (6) bestond de hakhoutlaag bijna uitslui-
tend uit hazelaar aangevuld met tamme kastanje. Deze laat-
ste werd vooral gebruikt voor de productie van hoepels voor 
tonnen die werden afgenomen door bierbrouwerijen in de 
streek van Leuven. Na de terugval van deze afzetmarkt wer-
den ook andere soorten in het hakhout opgenomen, zoals eik, 
es, gewone esdoorn en witte els. Het hakhout speelt op dat 
moment nog steeds een belangrijke economische rol wegens 
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Figuur 6.9: Een beeld van de femelkappen in de praktijk: 
verjongingsgroepen van verschillende leeftijden sluiten bij elkaar aan. 

Figuur 6.10 Een beeld van de veranderingen in het aandeel van de 
verschillende omtrekklassen van alle loofbomen tijdens de jongste 100 
jaar. In 1913 hadden de lagere omtrekklassen het grootste aandeel in 
het grondvlak, en dus ook in het volume. Later wordt de spreiding 
groter en zien we een sterke stijging van het aandeel dikkere bomen.

Figuur 6.11 Een beeld van de veranderingen in het aandeel van 
de verschillende omtrekklassen van de eik tijdens de jongste 100 
jaar. In 1913 ligt het zwaartepunt qua grondvlak – en dus ook qua 
volume – rond de 120 centimeter omtrek. Nu is de verhouding iets 
onregelmatiger, maar ligt het zwaartepunt een stuk hoger (rond de 
180 centimeter), met een belangrijk aandeel van zeer dikke bomen.
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de grote vraag naar brandhout. Nochtans leren opbrengstge-
gevens uit de periode 1902-1913 ons dat het hakhout minder 
dan 10 procent van de totale opbrengst opleverde. Als we dat 
vergelijken met de 30 procent in het vroeg-19de-eeuwse Hal-
lerbos (2), wordt duidelijk dat de economische waarde van 
het hakhout toch al sterk teruggelopen was.

Het hakhoutbeheer ging niettemin door tot halverwege de 
jaren 1930. De bedrijfsregeling van 1934 stelde echter voor 
om de bestanden met ‘hooghout boven hakhout’ te behande-
len als ijl hooghout en zones van 1000 vierkante meter open 
te kappen en te beplanten. Een ‘jardinage par groupes’, waar-
in de ‘femelkap’ werd toegepast. Bij deze beheersvorm kapt 
men boomgroepen van 1000 vierkante meter tot een halve 
hectare, die bij volgende kappen worden uitgebreid en met 
elkaar in verbinding worden gebracht. In het Meerdaalwoud 
werden ze vooral met beuk en groot plantsoen van inlandse 
eik beplant, in mindere mate ook met es. 

De overgang van middelhout naar een ‘groepenuitkapbos’ 
met femelkap gebeurde echter niet van vandaag op morgen. 
In een verslag uit 1938 staat dat er nog steeds middelhout-
kappen gebeurden (8). Houtvester Geebelen liet weten dat 
het hakhout tot voor de Tweede Wereldoorlog nog redelijk 
veel afnemers had, maar dat sindsdien enkel nog zwaardere 
spillen gewild waren om er weidepalen mee te maken (15, 16). 
Echte hakhoutkappen gebeurden voor de laatste keer aan het 
begin van de jaren 1950. Het beheerplan uit 1963 vermeldt 
nog slechts 6 hectare middelhout, al de rest werd toen reeds 
tot de categorie van het hooghout gerekend. In de jaren 1960 
werd gemiddeld nog 90 kubieke meter hout met een omtrek 
van 70 centimeter en minder verkocht op een totaal van circa 
2000 kubieke meter. Van dan af werd resoluut gekozen voor 
de femelkap, waarbij groepen van 1000-2000 vierkante me-
ter en wat later 2000-3000 vierkante meter werden gekapt. 
De omvorming van middelhout naar hooghout was een feit. 
Sindsdien werd de femelkap consequent verder toegepast. Al-
leen werden de groepen nog groter. Kappen van een halve 
hectare zijn vandaag geen uitzondering meer.

De omschakeling van middelhout naar hooghout had niet 
zo’n grote invloed op de zaaghoutproductie. In de periode 
1902 tot 1913 werd gemiddeld 1440 kubieke meter zaaghout 
per jaar gekapt, waarvan 560 kubieke meter beuk en voor de 
rest eik en es. Als we deze opbrengsten vergelijken met de 
gegevens uit 1963, blijkt dat het volume eik en es ongeveer 
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ongewijzigd was gebleven: 990 kubieke meter. Wel werden 
er beduidend grotere opbrengsten van beuk gerealiseerd: 898 
kubieke meter. Dat is niet meer dan logisch aangezien de 
beukenbestanden die halverwege de 19de eeuw werden aan-
geplant op dat moment kaprijp werden geacht. 

een andere bedrijfsvorm, 
een andere bosstructuur

De huidige omtrekverdeling van de bomen in het Meerdaal-
woud, op basis van hun procentueel aandeel in het totale 
grondvlak toont een belangrijke verjongingsgolf (tussen 70 en 
150 centimeter omtrek) en een lange ‘staart’ van oudere bomen 
(met een zwaartepunt rond 250 centimeter). In 1913 behoor-
den de meeste bomen tot de omtrekklasse 50-150 centimeter 
en waren er nauwelijks bomen met een omtrek van meer dan 
230 centimeter. Vroeger waren er inderdaad weinig monumen-
tale bomen aanwezig, terwijl die vandaag toch in belangrijke 
mate het aspect van het bos bepalen. Na wat omrekeningen 
kunnen we ook meer specifiek voor de eiken deze vergelijking 
maken. We zien steeds meer dikkere bomen, met een zwaarte-
punt van rond de 120 centimeter omtrek in 1913, 150 centime-
ter in 1963 en 180 centimeter vandaag. Ook hier zien we een 
‘groeiende staart’ van monumentale bomen verschijnen. 

Ondanks de toename van de totale houtvoorraad is de 
houtvoorraad van eik niet zo spectaculair toegenomen. Tussen 
1913 en 1963 is er nauwelijks verandering in het grondvlak. 
Sindsdien is het toegenomen van 12 naar 16 vierkante meter 
per hectare. Dat komt overeen met een toename van 200 naar 
250 kubieke meter per hectare. Maar het aandeel van andere 
boomsoorten is wel sterk toegenomen, zoals we hieronder zul-
len zien. Het is echter moeilijker om daar een goed kwanti-
tatief beeld van te krijgen. Toch doen we een poging om één 
specifiek deel van het bos wat meer in detail uit te werken: 
de omheining Pruikenmakers. Voor dat deelgebied beschik-
ken we immers over gedetailleerde gegevens uit 1920, 1937 en 
1963. Bovendien werden hier in 2005 uitgebreide opmetingen 
uitgevoerd in het kader van de monitoring van de bosreserva-
ten door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

pruikenmakers van 1913 tot nu

Het rapport van Antoine uit 1913 bevat per deelgebied een 
nauwkeurige beschrijving. Voor de omheining Pruikenmakers 
vermeldt hij een middelhout met 70 procent overstaanders van 
eik. De overige zijn vooral beuken en essen. Hij vermeldt uit-
drukkelijk de aanwezigheid van enkele zware abelen en een 
gewone esdoorn met een omtrek van 290 centimeter. De hak-
houtlaag is levenskrachtig en bestaat voor driekwart uit haze-
laar, aangevuld met gewone esdoorn en els en plaatselijk ook 
met linde (3). In het begin van de jaren 1920 maakte Reynaert, 
een vroegere medewerker van Lecart en Antoine ‘volinventaris-
sen’ van een deel van het Meerdaalwoud. Volgens deze bron 
waren er in Pruikenmakers 191 opgaande bomen per hectare, 
waarvan ongeveer 50 in de kleinste diameterklasse: behoorlijk 
vergelijkbaar met de 40 estapleaux in het reglement uit 1615! 
Het grondvlak van de overstaanders bedroeg 18,38 vierkante 
meter per hectare. Dat is nauwelijks nog een middelhout te noe-
men. In de ijlere hooghoutbossen van vandaag is een dergelijk 
grondvlak niet ongewoon. Eiken maakten de hoofdmoot uit, 
met een grondvlak van 13,5 vierkante meter per hectare. Maar 
ook beuk en es hadden een niet onbelangrijk aandeel en waren 
bovendien in alle omtrekklassen vertegenwoordigd. De beuken 
stonden in de jaren 1920 dus niet enkel in aparte beukenbe-
standjes. Ze kwamen ook verspreid in het middelhout voor, zo-
als dat al eeuwenlang het geval was in het Meerdaalwoud.

Een andere gedetailleerde bron is een verslag van een bos-
bouwkundige excursie in 1937 (8). Het vermeldt nog steeds een 
middelhout met een boomlaag die bijna uitsluitend uit eik be-
stond, aangevuld met beuk, es, abeel en enkele andere soorten. 
De hakhoutlaag bestond voornamelijk uit hazelaar, aangevuld 
met wat haagbeuk, esdoorn, eik en tamme kastanje. Ondanks 
de dichtheid van de boomlaag was het meeste hakhout op dat 
moment nog steeds zeer vitaal. Dat kan worden verklaard door 
het feit dat hazelaar zeer veel schaduw kan verdragen. 

Toch was het op enkele plaatsen reeds duidelijk aan het 
kwijnen en behoorlijk minder productief dan enkele omloop-
tijden voordien. Hetzelfde verslag bevat ook concrete cijfers 
van een proefvlak voor en na de kap in Pruikenmakers. Vóór 
de hamering besloeg het grondvlak van de overstaanders circa 
21 vierkante meter. Na de hamering bleef hiervan ongeveer 
16,5 vierkante meter over. Deze cijfers tonen aan dat het mid-

delhout in het Meerdaalwoud eind jaren 1930 nauwelijks ver-
schilde van dat in 1913 en 1920. 

Ook de bedrijfsregeling van Geebelen uit 1963 bevat een 
nauwkeurige beschrijving van het eikenbos in Pruikenmakers 
(16). Hieruit blijkt dat het middelhoutbeheer was opgegeven, 
maar dat de samenstelling van het bos nog steeds niet zoveel 
was veranderd. Als we echter de toestand in 1913 vergelijken 
met de recente metingen, stellen we toch een aantal opmer-
kelijke veranderingen vast. Het totale aantal stamtal van de 
bomen met omtrekken boven 30 centimeter is sterk toegeno-
men, voornamelijk dankzij het doorschieten van het hakhout 
(‘ander LH’). Ook beuk en vooral gewone esdoorn zijn er 
duidelijk op vooruitgegaan. 

Het stamtal zegt iets maar niet alles. Grondvlakken zeggen 
meer over het eigenlijke aandeel van de verschillende soorten, 
en geven een indicatie naar de aanwezige houtvoorraad. En 
ook hier zien we belangrijke veranderingen. Het totale grond-
vlak is gestegen van 18,38 tot 25,47 vierkante meter. Dat komt 
overeen met toename van de houtvoorraad van circa 250 naar 

430 kubieke meter. Hoewel eik, beuk en ander loofhout licht 
zijn toegenomen, is de toename toch grotendeels toe te schrij-
ven aan gewone esdoorn. Deze soort is – althans in dit deel 
van het bos – zeer sterk in opmars. Wellicht kon de gewone 
esdoorn profiteren van het feit dat het verwaarloosde hakhout 
ijler en minder vitaal werd. Gewone esdoorn kon de vrijge-
komen ‘ecologische niche’ perfect invullen. Het is een soort 
die zeer goed en massaal verjongt en vrij veel schaduw kan 
verdragen, maar toch ook weer niet te veel. Ondertussen heeft 
de gewone esdoorn de plek van het vroegere hakhout volledig 
ingenomen en hij gaat nu stilaan ook in de boomlaag meespe-
len. Vooral es lijkt daar voorlopig de dupe van te worden.

Als we de beide voorgaande figuren combineren, kun-
nen we nog verder gaan in de analyse. We zien bij beuk een 
sterke toename van stamtal, maar minder van grondvlak: dat 
wijst op een toename van vooral jonge bomen. Eik neemt 
in stamtal af, maar in grondvlak toe: dus minder maar dik-
kere bomen. En gewone esdoorn neemt zowel in stamtal als 
grondvlak toe, in alle omtrekklassen.

na de verbeuking nu ook 
een veresdoorning?

Gewone esdoorn eist duidelijk zijn plaats op in het huidige ei-
kenmengbos. Moeten we daar nu blij mee zijn of niet? Of deze 
soort nu inheems is op de Brabantse leemplateaus blijft stof voor 
discussie. Het staat alleszins vast dat hij er al eeuwenlang als een 
waardevolle ‘mengboomsoort’ wordt aanzien. De kwaliteiten 
van gewone esdoorn worden uitgebreid toegelicht in een the-
manummer uit 2005 van de Bosrevue, het vaktijdschrift van 
de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Esdoorn is een boom 
die een goed verterend bladstrooisel produceert en vrij veel licht 
doorlaat: een combinatie die gunstig is voor de kruidlaag. Bo-
vendien verjongt deze boom zich gemakkelijk, waardoor rela-
tief snel structuurrijke bossen kunnen ontstaan.Na verloop van 
tijd is deze boomsoort ook gunstig voor de biodiversiteit. In het 
Meerdaalwoud blijken esdoorns met diameters van meer dan 50 
centimeter levenskrachtige bomen en kwaliteitsvol hout op te 
leveren. We krijgen de indruk dat esdoorns er zelfs in slagen om 
eiken weg te concurreren. Of nemen ze de vrijgekomen plaats 
in van  kwijnende eiken? We blijven deze ontwikkelingen in elk 
geval op de voet volgen in het bosreservaat Pruikenmakers.

Figuur 6.12 De jongste eeuw namen zowel het stamtal als het 
grondvlak toe in Pruikenmakers. Het verhoogde stamtal is vooral te 
wijten aan de verjonging van beuk en esdoorn en aan het feit dat veel 
esdoorn in de hakhoutlaag kon doorgroeien (tot de minimummaat 
voor inventarisatie = 20 cm omtrek). Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat tot omstreeks het jaar 2000 heel wat esdoorn als ‘ander 
loofhout’ werd opgegeven. Het afgenomen stamtal en toegenomen 
grondvlak van eik betekent dat er weinig eikenverjonging was terwijl 
de aanwezige eiken dikker werden.
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6.4. Wie zorgt voor nieuwe bomen?

bosverjonging door 
de eeuWen Heen

In de onderzochte archiefstukken uit de 16de en 17de eeuw 
is nergens sprake van aanplantingen (zie hoofdstuk 5). In de 
18de en 19de eeuw werd in de bossen van Arenberg alleszins 
wel geplant. Aan deze aanplantingen werd bovendien veel zorg 
besteed. Een verslag uit 1740 beschrijft nauwkeurig hoe men te 
werk ging bij een herbebossing in het Heverleebos. De bodem 
werd losgemaakt, bezaaid met klaver (een plant die stikstof uit 
de lucht haalt) en vervolgens bemest. Daarna volgden enkele 
jaren met tussenteelten van wintertarwe, wintergerst, koren of 

haver. Pas na enkele jaren met dergelijke teelten mochten er 
bomen geplant worden. Als het om naaldhout ging, gebeurde 
dat met mottes: de voorloper van het ‘containerplantsoen’ dat 
we vandaag kennen. De plantafstand bedroeg 1,25 bij 1,25 
meter, soms 2 bij 2 meter. Ook wanneer er meteen na de kap 
herbebost werd, golden zekere richtlijnen. Zo vernemen we in 
een reglement van Arenberg uit 1730 dat de stobben moesten 
verwijderd worden. Het gat om ze uit te graven mocht niet gro-
ter zijn dan één meter in doorsnede en op dezelfde plaats moest 
de koper een boom uit een aangrenzend bosbestand planten. 
Bovendien moesten jonge bomen die zichzelf niet recht kon-
den houden, ondersteund worden met een staak. Een regle-
ment uit 1785 leert ons dat er steeds na de winter geplant werd, 
bij voorkeur in de maand april.

Het gebruik van tijdelijke boomkwekerijen waar lokale ei-
kels opgekweekt werden tot plantgoed was reeds bekend in de 
18de eeuw. Volgens het reglement uit 1730 werden er tijdelijke 
kwekerijen aangelegd met standplaatsgeschikte boomsoorten. 
Jonge bomen mochten verplant worden van plaatsen waar ze 
te dicht stonden naar plekken waar er te weinig waren, of langs 
wegen. We weten verder heel weinig over de herkomst van het 
zaai- en plantgoed in de eikenbossen van Arenberg. Er is wel 
geweten dat het zaad voor bepaalde bestanden in Egenhoven-
bos en Heverleebos afkomstig was uit het Arenbergpark te He-
verlee. Toch werd ook reeds lang plantgoed van elders aange-
voerd. Dat kon aangetoond worden door genetisch onderzoek 
in het eikenbestand De Warande (9). Daarbij werd gekeken 
naar het dna uit de bladgroenkorrels (chloroplasten) die enkel 
genetisch materiaal van de moeder bevatten. Wanneer deze re-
sultaten vergeleken worden met resultaten uit heel Europa, kan 
je als het ware een stamboom van de moederlijke lijn opstellen 
die teruggaat tot net na de ijstijden. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat eiken die na de ijstijden zonder een bewuste tus-
senkomst van de mens in onze contreien verzeild zijn, allemaal 
voortkomen uit Italiaanse of Spaanse voorouders. Nu blijken 
zowel oude als jonge bomen uit De Warande een mengeling te 
zijn van vele chloroplasttypen, waaronder een Balkantype. Dit 
type wordt heel weinig gevonden in Vlaanderen. Er wordt aan-
genomen dat het zonder menselijke hulp niet in onze streken 
kon geraken. De eiken van Meerdaalwoud zijn dus met grote 
zekerheid niet allemaal van ‘lokale oorsprong’. Het feit dat ei-
ken met een omtrek tot 2,2 meter tot dit Balkantype behoren, 
betekent dat hier minstens 150 jaar lang plantgoed van een 
allochtone herkomst gebruikt wordt.

In de 18de eeuw werd gewerkt met wat we vandaag ‘gefu-
sioneerde verjonging’ noemen: een menging van kunstmatige 
en natuurlijke verjonging. We vinden in elk geval  richtlijnen 
over beide verjongingstechnieken terug. 
Het reglement uit 1785 vermeldt dat bomen die uit zaad wa-
ren opgegroeid, moesten worden gemerkt (‘gegriffeld’). Ze 
mochten onder geen beding worden verkocht bij de verkoop 
van het hakhout. De ontvanger kon bovendien in de ver-
koopsvoorwaarden opleggen dat álle bomen uit zaad moesten 
worden behouden, inclusief de exemplaren die bij het merken 
vergeten waren. Aan bomen die uit zaad voortkwamen, werd 
dus blijkbaar een grote waarde gehecht. 

Sinds het einde van de 18de eeuw rekende men in de ei-
kenbossen niet meer op natuurlijke verjonging. Vanaf dan 
werd er steeds aangeplant, met groot plantsoen en in ruime 
plantverbanden. Het plantgoed kwam van tijdelijke boom-
kwekerijen of van plekken waar blijkbaar toch spontane ver-
jonging optrad.

In 1913 merkte Victorien Antoine op dat natuurlijke 
verjonging niet mogelijk was door de uitbundige groei van 
bramen na de kap van het hakhout. Ook de bedrijfsrege-
ling uit 1934 vermeldt dit probleem. De eiken werden enkel 
nog kunstmatig verjongd, met groot plantsoen. Houtvester 
Geebelen ging ervan uit dat als de groeiplaats optimaal be-
heerd werd – onder andere door te zorgen voor een goede 
bladvertering – de natuurlijke verjonging van beuk en van 
zomereik opnieuw mogelijk zou worden. Jammer dat hij niet 
meer heeft mogen meemaken hoe zijn profetische uitspraak 
werkelijkheid werd in de jaren 1990.

Professor Pieters van het labo voor Bosbouw van de Leu-
vense universiteit pikte in de jaren 1980 het probleem op en 
startte met zijn medewerkers het onderzoek naar de proble-
matiek van de natuurlijke verjonging van eiken in het Meer-
daalwoud. Men concentreerde zich daarbij op de zaadval en 
het lichtaanbod. 

Figuur 6.14 Een beeld uit bosreservaat Pruikenmakers: gewone 
esdoorns nemen de ruimte in van een kwijnende eik (foto: Luc De 
Keersmaeker). 

Figuur 6.15 De verdeling van de chloroplasttypen in de verschillende 
omtrekklassen toont duidelijk aan dat er reeds anderhalve eeuw niet-
lokaal plantgoed aangeplant wordt in het Meerdaalwoud. Het zogehe-
ten Balkantype, dat in drie omtrekklassen voorkomt, is ‘niet-autoch-
toon’ in het Meerdaalwoud en moet dus door mensen zijn ingevoerd.
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Eiken en beuken produceren niet elk jaar evenveel zaad, 
terwijl berken en dennen dat wel doen. Enkel in de jaren dat 
de weersomstandigheden voldoende gunstig zijn, maken bo-
men uitbundig zaad aan. In de bosbouw worden dit mastjaren 
genoemd (zie kader ‘Koning Eik’). De frequentie van mast-
jaren is afhankelijk van de dichtheid van het bestand én van 
het klimaat. Een document uit de 17de eeuw maakt melding 
van een driejaarlijks fenomeen in het Meerdaalse vrijwoud (zie 
hoofdstuk 5). Handboeken uit het begin van de 20ste eeuw 
vermelden voor onze contreien een mastfrequentie van 8 jaar 
(20). De jongste jaren noteren we een verhoogde frequentie van 
mastjaren, wat de natuurlijke verjonging van eik in principe 
vergemakkelijkt. Deze mastjaren of zaadjaren zijn cruciaal 
voor beheerders die met natuurlijke verjonging willen werken, 
want buiten die jaren produceren eiken en beuken meestal te 
weinig zaden om de verjonging voldoende slaagkansen te ge-
ven. Om dit na te gaan kan men ’s zomers de boomkruinen 
observeren om te kijken of er veel zaden klaarzitten. Als dat zo 
is, kan er een verjongingskap gepland worden. 

verjonging en LicHt

Kieming van eikels is geen probleem in het Meerdaalwoud, 
maar het overleven van de zaailingen is een andere kwestie. 
Algemeen genomen kan een natuurlijke verjonging in de eerste 
levensjaren schaduw verdragen, maar na een aantal jaren moet 
er meer licht in het bestand gebracht worden door bomen te 
kappen. Zonder die kappingen zullen vooral soorten verjongen 
die weinig licht nodig hebben en die snel groeien. En dat doet 
eik net niet: die heeft licht nodig en groeit traag! 

Vaak stelt men zich de vraag of de Meerdaalse eikenbossen nu 
donkerder zijn dan vroeger. Als men zich op 10 meter hoog-
te zou bevinden en dan naar boven kijkt, dus alleen met de 
boomlaag rekening zou houden, dan is dat zeker het geval (zie 
ook hoofdstuk 7). Het toegenomen grondvlak en de gestegen 
voorraad liegen er immers niet om. We mogen echter niet uit 
het oog verliezen dat de hakhoutlaag – die vooral uit hazelaar 
bestond – vroeger zeer dicht en vitaal was. Vóór de kap van 
het hakhout was het op de bosbodem dus zeer donker, wel-
licht zelfs een stuk donkerder dan nu. Na de hakhoutkap was 
er dan weer veel meer licht dan tegenwoordig. Maar is het bos 
nu gemiddeld donkerder geworden? Wellicht niet. Wel is het 

‘schommelingsregime’ veranderd. Vóór de 20ste eeuw was er 
om de 12 tot 20 jaar een sterke lichtinval na de hakhoutkap, 
gevolgd door een zeer donkere fase. Nu is het iets tussenin, 
wellicht iets minder donker dan de donkere fase in het vroe-
gere bos, maar zonder de periodieke sterke lichtinval. Het is 
vooral deze tijdelijke, terugkerende sterke lichtinval die be-
langrijk is voor het overleven van licht- en warmteminnende 
soorten op de bosbodem. De periodieke lichtinjectie is ook 
van belang voor de ontkieming van bosplanten.

Licht is sinds de omvorming van middelhout naar hooghout 
een belangrijke bekommernis geweest voor de beheerders van 
het Meerdaalwoud. In de loop van de 20ste eeuw zagen we 
het beheer van het hooghout evolueren van een kap die wei-
nig licht gaf (Brichet), naar een femelkap met kleine groepen 
(Geebelen) en vervolgens een femelkap met wat grotere groe-
pen (Van Hoye). In een gesloten bos waarin geen openingen 
gemaakt worden, valt op een bosbodem maar 5 procent van 
het licht dat op een groot open veld valt. We zien op een 
bosbodem eikels kiemen en vinden er veel kleine zaailingen, 
maar na een jaar sterven ze af... Grotere zaailingen zijn hier 
dan ook bijna niet te vinden. En als ze er zijn, zijn het vooral 
zaailingen van snelgroeiende schaduwboomsoorten zoals de 
esdoorn. Dit staat in schril contrast met de meer openge-
houden plekken in het bos, waar zaailingen van alle hoogten 
voorkomen. Ook die van lichtboomsoorten zoals de eik! Het 
lichtaanbod is dus erg belangrijk voor de verjonging van het 
bos. Met 10 procent licht krijg je wel zaailingen, maar groei-
en en overleven doen ze niet. Met 20 procent licht blijven er 
wel wat zaailingen in leven, maar de lichtboomsoorten laten 
het afweten. Om een duurzame verjonging van een eikenbos 
mogelijk te maken, heb je zeker 30 procent licht nodig (20). 

verjonging vandaag

In het beheerplan voor de periode 2006-2025 worden alle 
wetenschappelijke inzichten over bosverjonging benut (19). 
Voor soorten die niet elk jaar zaad produceren, zoals de eik, 
wordt het kappen van bomen om licht te geven uitgesteld tot 
er ook echt zaailingen gekiemd zijn. Deze techniek komt uit 
Frankrijk, men noemt het: werken ‘sur des semis acquis’. Als 
de strooisellaag te dik is, moet die verwijderd worden om za-
den een kans te geven om te kiemen. Maar wanneer na 5 jaar 

per vierkante meter niet minstens één mooie, gezonde zaai-
ling van meer dan 120 centimeter groot overblijft, moeten er 
bomen geplant worden.

Aanplanten is ook nodig wanneer de gewenste boomsoort 
niet aanwezig is, of als er te weinig moederbomen overblijven 
om zaad te geven. Ook wanneer men op minder dan 5 jaar 
tijd een bos opnieuw wil laten groeien, wordt er geplant. Snel 
planten na de kap voorkomt onbegrip bij voorbijgangers. Je 
krijgt immers niet de kans om mensen te informeren over de 
reden van je afwachtende houding. In het geval van een der-
gelijke, kunstmatige verjonging wordt in het Meerdaalwoud 
en het Heverleebos gekozen voor plantsoen dat afkomstig is 
van bekende, geselecteerde, gekeurde en geteste herkomst. 
Omdat zaailingen sterk gesmaakt worden door het wild, 
moet soms een omheining geplaatst worden tot de zaailingen 
te groot zijn voor reeën, die er de toppen uitbijten.

Figuur 6.16 Sinds 1985 wordt in het Meerdaalwoud de zaadval 
opgevolgd. Terwijl zaadjaren van eik vroeger slechts om de 8 jaar 
voorkwamen, is de frequentie ervan de jongste jaren verhoogd. Een 
goed zaadjaar van eik hebben we nu bijna om de 2 jaar! (19)

300

250

200

150

100

50

0

aa
nt

al
 z

ad
en

/m
2

 1985  1986  1987  1988  1989  1992  1993  1994  1995  1996  2000  2001  2002  2003  2004 2005  2006

zaadval van eik in meerdaalwoud

Figuur 6.17 Een beeld van de verjongingsgroepen in het 
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verjonging en begrazing

Lange tijd liepen er in het Meerdaalwoud huisdieren rond, 
al werd daar doorheen de tijd meer en meer een rem opgezet 
(zie ook hoofdstuk 5). 

Varkens werden in het najaar in het bos gestuurd om er voor-
al eikels te eten. In de 16de eeuw werd dit ‘eeckelen’ van var-
kens verpacht aan de meest biedende, met strikte voorschiften 
over het aantal beesten en de controle hierop. In 1724 mochten 
enkel de boswachters een paar varkens in het bos laten lopen, 
en dan nog uitsluitend in goede zaadjaren (mastjaren). Een re-
glement voor de bossen van Arenberg uit 1785 betekende een 
totaal verbod voor varkens in het bos (zie hoofdstuk 5). 

Ook was er van oudsher begrazing met koeien. Hoewel 
het weiderecht als algemeen gebruiksrecht reeds vroeg werd 
afgeschaft, probeerden de Arenbergs in de 17de eeuw ook af 
te geraken van de resterende rechten op veeweide van de Ab-
dij van Valduc (zie hoofdstuk 5). Dat moet ze uiteindelijk 
ook gelukt zijn, want een reglement uit 1730 vermeldt dat 
een inventaris moest worden opgemaakt van alle vermeende 
graasrechten door gemeenten en particulieren in hun bossen 
(wellicht met de bedoeling om ook deze stop te zetten). Van 
de abdij is al geen sprake meer. Wat wél opvalt is dat men 
uitdrukkelijk een zekere begrazing wou behouden en zelfs ac-
tief inrichten: er werd immers vastgesteld dat er onvoldoen-
de verjonging was en dat ook de hakhoutstoven afstierven 
door sterke overwoekering met bramen en andere ‘mauvaise 
herbe’. Daarom werd een nieuw systeem ingevoerd, waarbij 
de begrazing door de boswachters zelf werd georganiseerd: 
elke wachter mocht 10 beesten (+2 voor de heer) laten grazen 
per 100 bunder. Evenwel, de eerste zeven jaar na de kapping 
mocht niet begraasd worden (de omlooptijd bedroeg toen 14 
jaar, dus slechts in de helft van het bos was er begrazing). Een 
nieuw reglement uit 1785 verbood echter expliciet om nog 
beesten te laten grazen in het bos, ondanks een pleidooi van 
de toenmalige bosbeheerder Bonnevie om de begrazing te be-
houden. Toeval of niet, vanaf het einde van de 18de eeuw 
wordt er veel meer melding gemaakt van boomkwekerijen en 
actief bijplanten van bomen, terwijl er in de 16de en 17de 
eeuw toch blijkbaar voldoende verjonging uit zaad was…

Recent onderzoek naar verjonging bij bosbegrazing (25) 
lijkt te bevestigen dat het oude systeem nog niet zo slecht 
was: een extensieve begrazing zal de verjonging inderdaad 

Bakermat van duurzaam bosbeheer
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niet hinderen en zelfs bevorderen (door de vertrappeling van 
de bodem en weg grazen van de bramen), als die maar ge-
combineerd wordt met ‘time gaps’, rustperiodes waarin geen 
begrazing optreedt. Een constante graasdruk is echter wel 
nefast voor de bosverjonging.

6.5. de terugkeer van middelhout, 
dood hout en dikke bomen

een experiment in de Heide

In de eerste helft van de 20ste eeuw verdween het middel-
houtbeheer uit het Meerdaalwoud. We zagen eerder al dat het 
bos om economische redenen geleidelijk werd omgevormd 
naar hooghout. Niettemin werd recent gekozen om opnieuw 
aan middelhoutbeheer te doen, maar op een beperkte schaal: 
door zijn arbeidsintensieve karakter is een grootschalige toe-
passing immers niet meer haalbaar.

In functie daarvan werd het het meest geschikte stuk van het 
bos uitgeselecteerd, en werd er het ‘gerichte’ (beheerde) bos-
reservaat De Heide opgericht. Bij die keuze werden volgende 
argumenten aangehaald:
 
•	 educatieve en cultuurhistorische redenen: Middel-

hout was eeuwenlang dé beheersvorm in de rijkere bossen 
van ons land. Er zijn echter weinig plaatsen waar daar nog 
iets van te merken is. Het Meerdaalwoud was eeuwenlang 
vermaard vanwege zijn goed ontwikkelde middelhoutbos-
sen en bleek daarom de uitverkoren plek om dit belangrij-
ke element van onze cultuurgeschiedenis te laten herleven. 
Bovendien zijn er in het bos nog een aantal plaatsen waar 
het hakhout nog voldoende dicht en levenskrachtig is, en 
ook de vroegere structuur van het middelhout nog goed 
herkenbaar is. ‘De Heide’ is op dat vlak nog het beste stuk 
van heel het bos. De oude eiken die er staan, vertonen 
het typische silhouet van een middelhoutboom: een brede, 
symmetrische kruin en een relatief korte stam. Het uit-
zicht van vroeger kan hier dus vrij goed hersteld worden. 

•	 bosbouwwetenschappelijke redenen: Om het huidige 
beheer van het bos te waarderen en zo nodig bij te sturen, is 
het interessant om de ecologische omstandigheden van vroe-

ger te onderzoeken. Men kan dan de groei en de gezondheid 
van de bomen vergelijken, en ook de mogelijkheden en de 
samenstelling van de natuurlijke verjonging. Al doende doet 
men ook ervaring op en kan men nieuwe inzichten verkrij-
gen in het functioneren en beheren van bossen.

•	 ecologische en natuurwetenschappelijke redenen: 
De ijle structuur van een middelhout, met een snelle af-
wisseling van lichtrijke en donkere fasen voor en na het 
afzetten van het hakhout, heeft er eeuwenlang voor ge-
zorgd dat licht- én schaduwminnende soorten samen kon-
den voorkomen. Lichtminnende planten kenden in het 
middelhout korte uitbundige bloeiperioden, waarna de 
echte bosplanten weer gingen overheersen. Ook voor veel 
dieren, vooral insecten (bv. vlinders en zweefvliegen), was 
afwisseling gunstig: de licht- en warmteminners verhuis-
den mee met de kappingen. Heel wat van die soorten heb-
ben het nu moeilijk omdat het bos veel minder ijl is dan 
vroeger en de kapvlakten zeer snel weer dichtgroeien. Een 
middelhoutbeheer kan deze bedreigde soorten dus nieuwe 
kansen geven. Meerdaal is ook daarom de uitgelezen plek 
om dit te doen: hier komen immers nog zeer belangrijke 
relictpopulaties voor van zeldzame soorten van het mid-
delhout, vooral vlinders en zweefvliegen.

gezoem en gefLadder in Het 
middeLHout

Verschillende zeldzame vlinders in open plekken, halfopen 
landschappen en lichtrijke bossen zijn de jongste decennia 
verdwenen uit het Meerdaalwoud en het Heverleebos. Toch 
zijn er een aantal overlevers, zoals de kleine ijsvogelvlinder en 
de grote weerschijnvlinder, waarvan nog steeds restpopulaties 
in de buurt van De Heide voorkomen en die zouden kunnen 
profiteren van een middelhoutbeheer (zie kader ‘Veranderin-
gen in vlinderperspectief ’). 

Wat geldt voor dagvlinders is minstens even waar voor de 
zweefvliegen. Het Meerdaalwoud is een van de soortenrijkste 
gebieden voor zweefvliegen in ons land (11). Er komen zeker 
130 soorten voor, wat bijna de helft is van alle soorten in heel 
België! Meer dan 50 daarvan staan op de voorlopige Rode lijst 
van zweefvliegen voor Vlaanderen. Zeker 3 soorten staan op een 
internationale lijst met indicatoren van voor het natuurbehoud 
waardevolle bossen met dood hout (21): Ferdinandea ruficornis, 

Xylota meigeniana en Calyprobola speciosa. Slechts 13 soorten op 
deze lijst zijn ooit in Vlaanderen waargenomen. Ook Sphegina 
verecunda, Neocnemodon latitarsis, Myolepta vara en Parasyrp-
hus nigritarsis werden nog maar een paar keer in België waarge-
nomen. Het overgrote deel van de volwassen zweefvliegen voedt 
zich voornamelijk met nectar van bloeiende schermbloemigen, 
bramen en samengesteldbloemigen. Al deze soorten houden 
van een voldoende lichtrijk middelhout met oude, kwijnende en 
dode bomen. Heel wat soorten leven immers als larve in dood 
hout, of leven van uitvloeiende boomsappen bij oude kwijnende 
bomen. Sommige soorten zijn zelfs zeer specifiek gebonden aan 
sterk vermolmd, zwaar dood hout van eik en beuk.

Ook bepaalde vleermuizen zijn gebaat bij een middelhout-
beheer. In het Meerdaalwoud komen 11 soorten vleermuizen 
voor, waaronder franjestaart, bosvleermuis en meervleermuis. 
Ze verkiezen een open bos en parkachtige omgevingen om er 
te jagen. ’s Nachts trekken de bloemenrijke kapvlakten in het 
middelhout heel wat insecten aan en dat bezorgt de vleermui-
zen een rijkgedekte tafel.

Ook vogels van halfopen bossen en halfopen parkachtige 
landschappen, die de laatste jaren sterk achteruit gegaan zijn 
zoals zomertortel, goudvink, gekraagde roodstaart, bonte 
vliegenvanger zijn gebaat bij een herstel van het middelhout-
beheer. En wie weet, kunnen andere soorten die houden van 
middelhoutbossen en al een tijd zijn verdwenen in Meerdaal 
misschien terug opduiken, zoals draaihals en nachtegaal?

middeLHoutbeHeer zoaLs vroeger… 
maar tocH niet HeLemaaL

Bij de herinvoering van middelhoutkappen werden zoveel 
mogelijk elementen van het vroegere beheer uit de kast ge-
haald. Toch worden een aantal zaken bewust of noodge-
dwongen anders gedaan. Het traditionele middelhoutbeheer 
heeft een aantal ecologische troeven (zie hoger), maar heeft 
ook twee belangrijke nadelen voor het natuurbehoud: 
-  alle dood hout werd er systematisch en heel grondig opge-

ruimd
- er waren weinig of geen zeer dikke bomen aanwezig; bomen 

boven omtrekken van 250 cm waren zeer uitzonderlijk.
Het is niet de bedoeling dat het beheer ten koste gaat van deze 
belangrijke natuurwaarden. Daarom laten we bij de kapping 
bewust de meeste dikke bomen en het zwaar dood hout onge-

moeid. Dat betekent dat de diameterverdeling er iets anders 
gaat uitzien dan vroeger. Met een langere ‘staart’, zeg maar. 
De gewenste grondvlakken – en de daaraan gekoppelde licht-
verhoudingen – en ook de nagestreefde boomsoortensamen-
stelling liggen wel in de lijn van wat vroeger gebruikelijk was. 
Wat veeleer noodgedwongen achterwege blijft, is de inten-
sieve opruiming na de kap. In het verleden werden ook de 
heel dunne takjes afgevoerd en werden zelfs bramen gemaaid. 
Dat is vandaag niet meer haalbaar. Wel worden takken zo-
veel mogelijk opgestapeld op takkenhopen. Bramen maaien 
gebeurt al helemaal niet, en is voor bepaalde soorten (vlinders 
en zweefvliegen bijvoorbeeld) ook niet wenselijk. 

de tHeorie in de praktijk

Het middelhoutbeheer in De Heide ging van start in 2004. De 
uitgangssituatie was alvast gunstig: structuurrijke eikenmeng-
bestanden met een voldoende dichte en nog redelijk levens-
krachtige hakhoutlaag. Het gebied van ongeveer 20 hectare 
werd opgedeeld in 8 kappen, waarvan er om de 2 jaar één ge-
kapt wordt. De omlooptijd voor elke kap bedraagt dus 16 jaar, 
waardoor alle verschillende toestanden van een hakhoutlaag, 
van lichtrijk naar donker, permanent aanwezig zullen zijn. 

Vroeger werd middelhout heel veel toegepast, maar tegen-
woordig is deze beheersvorm en de ermee samenhangende 
praktijkervaring grotendeels verdwenen. Het herstel in De 
Heide is dus een leerproces. Na de eerste kap liep het grond-
vlak veel te sterk terug: van bijna 28 tot 6 vierkante meter per 
hectare. Het ‘bovenscherm’ van de overstaanders was bijna 
volledig verdwenen en er waren onvoldoende zaadbomen van 
eik overgebleven om de verjonging te verzekeren. Ook de mo-
numentale bomen hadden te veel in de klappen gedeeld. De 
tweede kap, in 2006, werd daarom sterk bijgestuurd. Na een 
derde kap (2008) zal een grondvlak van ongeveer 14 vier-
kante meter per hectare overblijven. Wat dat betekent voor 
het aantal bomen wordt in de figuur 6.20 weergegeven.

Als onderdeel van het leerproces worden alle ingrepen zo goed 
mogelijk geregistreerd. Om de gevolgen van het beheer te on-
derzoeken, werd een deel van de kapvlakte omheind en in be-
paalde zones – zowel omheinde als niet-omheinde – werden 
de takken weggenomen. De omheining werd geplaatst omdat 
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Figuur 6.19 Middelhoutbeheer in de praktijk: een beeld uit het 
‘gerichte bosreservaat’ De Heide.

Figuur 6.20 Middelhoutkap in De Heide, uitgedrukt in stamtal en 
grondvlak per hectare (voor de verschillende boomsoorten).

men ervan uitging dat de vraatdruk van vooral reeën te hoog 
was om voldoende nieuwe bomen (verjonging) te krijgen. De 
takken werden weggenomen om na te gaan of dit een effect 
heeft op de kruidlaag.

Voorlopige resultaten suggereren dat het verwijderen van 
de takken enkel invloed heeft op het voorkomen van pitrus, 
een indicator voor bodemverdichting (met tijdelijk stagne-
rend water). Bij het verwijderen van de takken werd alleszins 
heel wat heen en weer gereden, wat natuurlijk bodemverdich-
ting in de hand werkt. De verhoopte rijkere plantengroei blijft 
voorlopig uit. Wel is er overal een sterke ontwikkeling van 

bramen. Dat laatste is trouwens een oud zeer:  zeker vanaf de 
16de eeuw moesten bramen verplicht verwijderd worden in 
het hakhout (zie hoofdstuk 5). Uit de 19de en 20ste eeuw is 
bekend dat eiken moesten worden aangeplant omdat een ster-
ke verbraming van de kapvlakten elke natuurlijke verjonging 
onmogelijk zou maken. Een verklaring voor het succes van de 
bramen is de sterke lichtinval na vele decennia donker bos. 
Dit gebeuren zorgt voor een door micro-organismen bereide 
‘nutriëntenbom’ waarvan de bramen profiteren (zie hoofdstuk 
7). Wanneer het gekapte deel van De Heide binnen enkele 
jaren opnieuw dichtgroeit tot een gesloten hakhoutlaag, zou-

den de bramen vanzelf weer moeten verdwijnen. De kleinere 
boskruiden – die momenteel een dipje doormaken – kunnen 
zich dan wellicht ‘herpakken’.

Het effect van de afrastering is heel opvallend. We vinden 
ongeveer evenveel zaailingen en hergroei van het hakhout 
buiten de omheining als erbinnen, maar de niet-omheinde 
planten zijn veel meer aangevreten. Het is zelfs onzeker of er 
buiten de omheining voldoende doorgroei mogelijk is om een 
gesloten hakhoutlaag en voldoende jonge bomen te verkrij-
gen. Dat verder onderzoek nodig is – ook naar de effecten op 
de fauna – staat buiten kijf.

Bakermat van duurzaam bosbeheer

dood Hout in integraLe 
bosreservaten en daarbuiten

Ruim een derde van alle soorten in het bos is afhankelijk 
van dood hout. Die duizenden soorten planten, zwammen en 
dieren, moeten het eeuwenlang moeilijk hebben gehad in het 
Meerdaalwoud. Dood hout was er lange tijd nauwelijks aan-
wezig. Kwijnende bomen werden doorgaans vlug verwijderd 
en de plaatselijke bevolking kreeg toestemming om het dode 
hout te sprokkelen. Zelfs de bedrijfsregeling van Geebelen 
uit 1963 vermeldt nog dat ‘het sprokkelen van droog hout 
toegelaten is overeenkomstig de traditie van 1 november tot 
1 maart’ (16). Ook Antoine merkte in 1913 op dat dit een 
traditioneel gebruik was en beklaagde  er zich over dat het 
wild werd verstoord door vrouwen en kinderen die bij het 
sprokkelen het bos doorkruisten.

De aandacht voor dood hout in het bos maakte pas op-
gang in de jaren 1970. Met de slogan ‘Dood hout brengt le-
ven in het bos’ ging men de waarde ervan wat meer in de 
kijker zetten. Na de zware winterstormen van 1990 liet men 
in de omheining Grote Konijnenpijp bewust een aantal dode 
bomen ongemoeid en werd gestart met het nauwgezet opvol-
gen van de afbraak van zowel staand als liggend dood hout. 
Tot voor kort bleef het echter gebruikelijk om kwijnende en 
dode bomen te verkopen. Ook het kruinhout werd verplicht 
verwijderd. Bijzondere verkoopsvoorwaarden legden op dat 
alle takhout met een diameter van meer dan 5 centimeter 
moest worden meegenomen. Sinds 2006 werd die grens op-
getrokken tot 10 centimeter. Het beleid ten aanzien van dood 
hout heeft ertoe geleid dat er in de beheerde delen van Meer-
daalwoud nauwelijks 2 tot 3 kubieke meter dood hout per 
hectare aanwezig is (19). In de Vlaamse bossen bedraagt dit 
volume gemiddeld 7 en in de weinige onbeheerde Europese 
bossen (‘oerbossen’) varieert het tussen 50 en 200 kubieke 
meter. Men streeft ernaar om de magere score van het Meer-
daalwoud minstens te verdubbelen door een aantal bomen 
te selecteren die ‘eeuwig’ mogen blijven staan. Verder zullen 
staande dode bomen enkel nog verkocht mogen worden als 
ze een gevaar vormen voor boswerkers of recreanten, wanneer 
het wettelijk verplicht is (voor bepaalde ziektes) of indien het 
om economisch uitzonderlijk waardevolle bomen gaat.
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De belangrijkste bijdrage tot de hoeveelheid dood hout zal 
echter op termijn geleverd worden door de ‘integrale bos-
reservaten’ die vanaf 1995 in het Heverleebos en het Meer-
daalwoud zijn opgericht. Dat zijn plaatsen waar het bos zich 
spontaan kan ontwikkelen, zonder rechtstreekse menselijke 
tussenkomst. Ruim 130 hectaren van het Meerdaalwoud 
zijn op die manier ‘uit beheer’ genomen. Het monitoren van 

spontane processen kan ons iets leren over het functioneren 
van een bos. Deze kennis kan dan buiten de reservaten wor-
den toegepast in het bosbeheer.

Even belangrijk als de wetenschappelijke waarde van bosre-
servaten is hun waarde voor de biodiversiteit. De grote hoeveel-
heden dood hout en oude bomen in een langdurig onbeheerd 
bos zijn immers belangrijk voor de overleving van vele soorten 

Figuur 6.22 Snelheid waarmee de hoeveelheid dood hout toeneemt 
in onbeheerde bosreservaten in Europa, gerangschikt van traag naar 
sneller. De groene blokjes betreffen de proefvlakken in de Meerdaalse 
bosreservaten Pruikenmakers en Everzwijnbad.

Figuur 6.23 Zwaar dood hout in het bosreservaat Pruikenmakers. 
De hoeveelheid dood hout neemt spontaan en zeer geleidelijk toe 
(foto: Bart Christiaens).
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zwammen gebeurde er nog niet in de Meerdaalse bosreser-
vaten. Ruben Walleyn vond 172 soorten in het bosreservaat 
Everzwijnbad, waarvan ruim de helft groeit op dood hout. 
Op één dode liggende esdoorn alleen al werden meer dan 30 
soorten gevonden. Aan een soortenlijst voor het gehele bos-
complex wordt al langer gewerkt (zie kader ‘Paddenstoelen’). 
Ze bevat een aantal zeldzame indicatorsoorten van zwaar 
dood hout, waaronder gelobde pruikzwam. Het is wellicht 
een kwestie van tijd vooraleer deze soorten ook in de bosre-
servaten opduiken. 

dikke bomen: een beLangrijk 
erfgoed en de trots van Het 
meerdaaLWoud

Als je een boom niet volledig kan omarmen met twee volwas-
sen mensen, gaat het om een ‘monumentale boom’ met een 
omtrek van meer dan 3 meter. In parken zie je ze vaak, maar 
in bossen zijn ze eerder zeldzaam. En dat is jammer, want 
dikke bomen zijn belangrijke structuurdragers: ze bevatten 
veel holtes en spleten en dode takken in de kruin, die een 
bijzonder leefgebied vormen voor talrijke levende wezens. De 
langdurige aanwezigheid van bepaalde bomen verzekert ook 
een zekere continuïteit in een bos waarin regelmatig gekapt 
wordt. Een groot deel van de soortenrijkdom in het Meer-
daalwoud is aan oude bomen gebonden. Onder de vogels 
noteren we vooral zwarte specht, middelste bonte specht en 
boomklever.

planten en dieren. In de volledig onbeheerde, ‘integrale’ bosre-
servaten zal de voorraad aan dood hout stilaan toenemen. Dat 
proces verloopt heel geleidelijk. Na 10 tot 15 jaar niets doen is 
er in de Meerdaalse bosreservaten Everzwijnbad en Pruiken-
makers gemiddeld 9,4 en 21,8 kubieke meter dood hout per 
hectare aanwezig. De toename van de hoeveelheid dood hout 
in het Meerdaalwoud verloopt traag maar gestaag, vergelijk-
baar met andere reservaten in binnen- en buitenland.

Of die toename al effect heeft op houtbewonende soorten is 
moeilijk uit te maken. Een verkennende studie naar hout-
kevers leverde tot nu toe zo’n 70 soorten op. Dat is niet zo 
veel, maar toch zitten er al een paar zeldzame soorten bij, wat 
er op wijst dat het bos toch belangrijke potenties heeft voor 
deze soortengroepen. Zo vinden we er nog soorten als leder-
boktor (Prionus coriarius) en blauw vliegend hert (Platycerus 
caraboides), indicatoren van waardevolle locaties voor dood-
houtkevers, die slechts van enkele plaatsen in Vlaanderen ge-
kend zijn.  (zie ook hoofdstuk 8). 

Paddenstoelen kunnen dood hout een stuk sneller koloni-
seren, aangezien hun sporen over een grote afstand kunnen 
verspreid worden. Veel gericht onderzoek naar doodhout-
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Rare (D) - (Köhler)
Red List (D)
# saproxylics (passive catch) 
# saproxylics (active catch)

 250-269  270-289  290-309  310-329  330-349  350-369  370-389  > 390

Het aantal bomen met een omtrek van meer dan 3 meter 
wordt in Vlaanderen op nauwelijks 15.000 tot 20.000 ge-
schat: gemiddeld slechts één boom per 10 hectare bos. Boven-
dien zijn dikke bomen sterk geconcentreerd in een beperkt 
aantal bossen. In het Meerdaalwoud staan minstens 2000 
bomen met een omtrek van meer dan 280 centimeter. Zowat 
de helft ervan is dikker dan 3 meter. Ruim de helft van die 
dikke bomen zijn beuken, een derde ervan zijn eiken. Bijna 

Figuur 6.24 
De soortenrijkdom van de aan dood hout gebonden kevers in een 
aantal bosreservaten in Vlaanderen en Duitsland. De methode en de 
intensiteit van inventarisatie waren echter niet altijd dezelfde, dus de 
resultaten zijn niet zomaar vergelijkbaar. De rode en paarse balkjes 
illustreren het aandeel van soorten die op de Duitse Rode Lijst staan.

10% van alle monumentale bomen in Vlaanderen bevinden 
zich in het Meerdaalwoud, met een dichtheid van ongeveer 1 
boom per hectare. In het zuidwestelijk deel van het bos loopt 
dit op tot meer dan 3 per hectare.

Het zijn aantallen en dichtheden die ook op Europees vlak 
uitzonderlijk zijn. Wat monumentale eiken betreft, spant 
het Meerdaalwoud de kroon in de Benelux. Het grote aantal 
oude, dikke bomen is dan ook een van de handelsmerken 
geworden van het Meerdaalwoud. De hoge aantallen zijn 
eerder een vrij recent fenomeen. Vergelijkingen met 1913 en 
1963 laten een sterke toename zien. In 1913 was er in het 
geïnventariseerde deel van het bos – op een oppervlakte van 
ruim 400 hectare – geen enkele beuk aanwezig en slechts 15 
eiken met een omtrek van meer dan 250 centimeter. Bomen 
met een omtrek van meer dan 3 meter kwamen er helemaal 
niet voor, met uitzondering van Den Dikken Eik (zie kader 
‘Merkwaardige bomen’). In 1963 waren die aantallen reeds 
opgelopen tot 135 beuken en 150 eiken met een omtrek van 
meer dan 290 centimeter. In 2008 zijn er dat ruim vijf keer 
zoveel. De boswachters die in de periode 1963-2008 deelna-
men aan de hameringen getuigen dat dit een bewuste keuze 
was. Het is een vorm van respect voor dit ‘kapitaal op stam’.

In de bosreservaten van het Meerdaalwoud en het Heverlee-
bos zal het aantal dikke bomen uiteraard toenemen. In de rest 
van het bos wordt de eerstkomende 20 jaar een status-quo 

Aantal soorten 
dood-hout kevers

doodkaprijp

1/3 1/3 1/3

Leeftijd van de boom

zaailing Jongwas

Figuur 6.25 Het leven van een opgaande boom kan ingedeeld worden 
in drie perioden, die telkens ongeveer even lang duren. Veruit de 
meeste bomen worden reeds in de eerste en tweede periode gekapt. Het 
aantal keversoorten die gebonden zijn aan dood hout, neemt pas in de 
derde levensfase van een boom zeer sterk toe. Maar vóór het zover is, 
zijn de meeste bomen al gekapt. Voor deze kevers is het dus van vitaal 
belang om voldoende bomen zo lang mogelijk op stam te houden. 

Figuur 6.26 Een beeld van de toename aan eiken (onder) en beuken 
(pagina 177 boven) met een omtrek van meer dan 250 centimeter 
tijdens de jongste eeuw, uitgedrukt in aantal per hectare.
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van dit levend erfgoed nagestreefd (19). Dat betekent echter 
niet dat men er zal afblijven. Er sterven bomen af, sommige 
worden om veiligheidsredenen gekapt en andere worden ver-
kocht. De voorbije jaren kapten en verkochten de beheerders 
elk jaar een aantal dikke bomen in het Meerdaalwoud. Dat 
hoeft op zich geen probleem te zijn, zolang er maar voldoende 
jongere bomen de kans krijgen om oud te worden. 

Er wordt een beter evenwicht tussen dikke eiken en dikke 
beuken nagestreefd. Men wil meer dikke eiken en iets minder 
dikke beuken. Beuken groeien sneller dan eiken. Ze doen 
er gemiddeld 4 jaar over om in een volgende omtrekklasse 
terecht te komen. Bij eiken duurt dat al gauw 7 jaar. Zonder 
planmatige kappingen zouden de dikke eiken op den duur 
worden verdrongen door beuken. Uit figuur 6.27 blijkt dui-
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Figuur 6.27 Aantallen en soortensamenstelling van de bomen met een 
omtrek van meer dan 250 centimeter in het Meerdaalwoud. Kleuren-
verdeling: beuk (bruin), inlandse eik (groen), Amerikaanse eik (don-
kergroen), tamme kastanje (geel) en ander loofhout (gifgroen).

Figuur 6.28 Overzicht van het aantal monumentale beuken, inlandse 
eiken en Amerikaanse eiken dat sinds 1975 elk jaar werd verkocht en 
gekapt in het Meerdaalwoud en het Heverleebos.

delijk dat er veel meer bijna-dikke beuken zijn dan nodig is 
om een status-quo van het aantal monumentale beuken te 
verzekeren. Daarom voorziet het meest recente beheerplan in 
zwaardere kappingen in de beuken die zich momenteel in de 
omtrekklasse 255-285 centimeter bevinden (19).

In verschillende bestanden duidt men groepjes bomen aan 
die ‘eeuwig’ op stam zullen blijven. Net zoals het liggende en 
staande dood hout, zullen deze bomen worden beschermd 
door boswerkers te verbieden om er hout tegen te stapelen, 
kabels aan vast te maken, bomen tegen te laten vallen of dicht 
langs hun stam te passeren met tractoren. Er werd bovendien 
afgesproken dat men niet langer bomen mag kappen met een 
omtrek van meer dan 320 centimeter, met uitzondering van... 
beuk en Amerikaanse eik. Van die maatregel zal dus in eerste 
instantie de inlandse eik kunnen profiteren.

Boomchirurgie om bomen langer op stam te houden, 
wordt in principe niet toegepast. Het argument hiervoor is 
dat het aantal monumentale bomen hoog genoeg zal blijven 
zonder dergelijke dure maatregelen. Uitzonderlijke gevallen 
zoals Den Dikken Eik (zie kader ‘Merkwaardige bomen’) 
kunnen er echter wel voor in aanmerking komen.
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