
INBO.R.2012.42INBO.R.2012.16

W
etenschappelijke instelling  

van de Vlaam
se overheid

Inventarisatie van de proefvlakken in 
het bosvitaliteitsmeetnet 
Dendrometrische gegevens uit de steekproefcirkels
Geert Sioen, Anja Leyman, Luc De Geest, Peter Van de Kerckhove,  
Marc Esprit, Bart Christiaens, Peter Roskams

Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek

INBO Geraardsbergen 
Gaverstraat 4 
B-9500 Geraardsbergen

T: +32 54 43 71 11
F: +32 54 43 61 60
E: info@inbo.be

www.inbo.be

Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek



Redacteur:
Geert Sioen, Anja Leyman, Luc De Geest, Peter Van de Kerckhove, Marc Esprit, Bart Christiaens, Peter Roskams
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het 
duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, 
uitvoert of erin geïnteresseerd is.

Vestiging:
INBO Geraardsbergen
Gaverstraat 4, B-9500 Geraardsbergen
www.inbo.be  

e-mail: 
geert.sioen@inbo.be

Wijze van citeren: 
Sioen G., Leyman A., De Geest L., Van de Kerckhove P., Esprit M., Christiaens B., Roskams P. (2012). Inventarisatie van 
de proefvlakken in het bosvitaliteitsmeetnet. Dendrometrische gegevens uit de steekproefcirkels. Rapporten van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (42). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

D/2012/3241/301
INBO.R.2012.42
ISSN: 1782-9054

Verantwoordelijke uitgever:
Jurgen Tack

Foto cover:
Eikenbestand met bosvitaliteitsproefvlak nr. 515 in het Walenbos 
(Tielt-Winge, augustus 2011) 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van:
De Europese Commissie (Life+/FutMon) en het ICP Forests programma van de Verenigde Naties.

© 2012, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek



 

Inventarisatie van de proefvlakken 
in het Bosvitaliteitsmeetnet 
 

Dendrometrische gegevens uit de steekproefcirkels  

Geert Sioen, Anja Leyman, Luc De Geest, Peter Van de 
Kerckhove, Marc Esprit, Bart Christiaens, Peter Roskams 

INBO.R.2012.42 
 



 

 2

English abstract 

 

In the northern region of Belgium, the level 1 survey started in 1987. The monitoring was 

originally conducted on an 8 x 8 km grid, with 41 monitoring plots. In 1995 the survey was 

extended to 72 plots, based on a 4 x 4 km grid. In every plot the same number of trees was 

selected. A cross-cluster sampling was used to select 4 groups with 6 trees. From 1995 on, 

1728 sample trees were in the survey (72 x 24). The Level 1 plots are located both in private 

forests as in public forests. On a total of 72 plots, 9 are situated on the international 16 x 16 km 

grid. The survey results are published in reports and submitted to the database of ICP Forests. 

ICP Forests is responsible for the European Forest Condition reports (www.icp-forests.org). 

 

The area of the plots was not defined. Only the number of trees was exactly the same in every 

plot. The ICP Forests manual states that Level 1 plots should have a defined dimension and 

shape (Part II). Cross-cluster plots with an undefined size have limitations with respect to area 

related estimates. Many countries changed their sampling design. In different countries crown 

condition assessments are now being done in plots of the National Forest Inventories (NFI’s). 

These plots always have a defined size.  

 

The Life+ FutMon project (www.futmon.org) was an opportunity to start with defined area plots 

in Level I. In the summer of 2009 nested circular plots were installed. The diameter of the outer 

circle is 18 m and the area of the plots is 1018 m². During winter 2009-2010 diameter and 

height measurements were carried out according to the method of the Flemish forest inventory 

and the methodology used in the network of forest reserves. An inventory of the dead wood was 

executed and the data was used for the FutMon project C1-NFI. 

 

With the use of FieldMap and Inventory Analyst, trees were positioned on maps and area related 

data were received: number of trees/hectare, basal area, growing stock, dead wood volume 

(standing and downed) and number of trees per diameter class,… The stand maps are useful for 

the crown condition survey. Thanks to this inventory it will be possible in the future to calculate 

data on growth and increment and to assess the evolution of dead wood and tree species 

composition in the plots. 
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Inleiding 

In het Vlaamse Level 1-bosvitaliteitsmeetnet werden bij de selectie van de proefvlakken 
oorspronkelijk alle steekproefbomen volgens het ‘cross-cluster’ principe gekozen. Dit systeem, 
ook wel als ‘satellietsysteem’ omschreven, maakt gebruik van proefvlakken zonder vaste 
oppervlakte, maar met een vast aantal bomen.  
 
Verschillende Europese landen schakelden voor hun bosvitaliteitsinventarisatie over naar de 
proefvlakken van bosinventarisatiemeetnetten, de zogenaamde NFI’s (NFI: National Forest 
Inventory). In deze meetnetten wordt met proefvlakken met een vaste oppervlakte gewerkt. 
Diverse bronnen verwijzen naar de voordelen van het invoeren van proefvlakken met een vaste 
oppervlakte. Ook in de internationale handleiding van het ICP Forests wordt gesteld dat de 
oppervlakte van de bosvitaliteitsproefvlakken bij voorkeur vastligt (zie www.icp-forests.org – 
publications – Manual Part II). Het ‘cross-cluster’ of ‘satellietsysteem’ wordt om die reden 
minder en minder gebruikt binnen de bosvitaliteitsmeetnetten.  
 
In 2009 werd beslist om in het Vlaams bosvitaliteitsmeetnet steekproefcirkels met een vaste 
oppervlakte te creëren. Dit was noodzakelijk voor het uitvoeren van het FutMon project L2b (zie 
rapport INBO.R.2011.48). Er werd gekozen voor een gelijkaardig proefopzet als het 
bosinventarisatiemeetnet in het Vlaamse gewest (Wouters, 2008). In dit rapport worden de 
resultaten van de inventarisatie in de steekproefcirkels weergegeven. Het centrum van de 
proefvlakken werd in de zomer van 2009 aangeduid. In de winter van 2009-2010 werden de 
metingen met behulp van FieldMap uitgevoerd. 
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Bosvitaliteitsmeetnet (Level 1) 

Het bosvitaliteitsmeetnet of Level 1-meetnet werd in Vlaanderen in 1987 opgericht. Een 

Europese verordening verplichtte de lidstaten vanaf 1986 tot het opvolgen van de 

gezondheidstoestand van de bossen aan de hand van een systematisch meetnet. De Europese 

commissie bezorgde de landen de coördinaten van de locaties waar de meetpunten aangelegd 

moesten worden. Het internationaal Level 1-meetnet is gebaseerd op een systematisch raster 

van 16 bij 16 kilometer. In theorie is er dus per 256 km² één meetpunt. In Vlaanderen behoren 

momenteel nog 9 meetpunten tot dit internationaal meetnet. Door de lage bebossingsgraad en 

de versnippering van het bos is het aantal internationale meetpunten in Vlaanderen beperkt. 

 

Elk land kreeg de kans om een regionaal meetnet op te richten. Het opzetten van een meetnet 

met een fijner raster leverde extra proefvlakken op. Van bij de start werd in Vlaanderen voor 

een meetnet van 8 bij 8 kilometer gekozen. Dit leverde toen 41 proefvlakken op. In 1995 werd 

het meetnet verder verdicht tot 4 x 4 km en werd het totaal aantal proefvlakken op 72 

gebracht. De proefvlakken van het internationaal meetnet maken ook deel uit van het regionaal 

bosvitaliteitsmeetnet. 

 

De verdichting van het meetnet was noodzakelijk om op regionaal niveau uitspraken te kunnen 

doen over de bosgezondheidstoestand. Om een voldoende vertegenwoordiging van de 

belangrijkste boomsoorten te verkrijgen, werden in de beginperiode van de inventaris nog 

enkele extra proefvlakken geselecteerd. 

 

De 72 proefvlakken van het regionaal bosvitaliteitsmeetnet zijn weergegeven in tabel 1. De 

internationale proefvlakken zijn in het vet aangeduid. De ligging van de proefvlakken wordt 

weergegeven op het kaartje. Meer dan de helft van de proefvlakken situeert zich in Antwerpen 

of Limburg (40 van de 72 plots). De proefvlakken werden zowel in openbaar als in privé-bos 

aangelegd. 

 

Niet alleen het meetnet werd internationaal vastgelegd. Ook de keuze van de steekproefbomen 

lag vast. In 1987 bepaalde de Europese Commissie dat het aantal steekproefbomen per 

proefvlak een vast aantal moest zijn en dat dit aantal minstens 20 en maximum 30 bomen 

moest bedragen (Verordening 1696/87). In Vlaanderen werd voor 24 exemplaren per proefvlak 

gekozen.  

 

De keuze van de bomen gebeurde volgens het ‘cross-cluster’ of ‘satellietsysteem’. Bij de selectie 

van de proefvlakken werden in elk steekproefpunt vier groepen van zes steekproefbomen 

geselecteerd (figuur 1). Dit gebeurde vanuit een centraal punt en dat was meestal een boom 

(de zogenaamde centrumboom). In de vier windrichtingen werd, op een afstand van 25 meter, 

het middelpunt van een subplot gekozen. Vanuit dit punt werden de zes dichtstbijzijnde bomen 

geselecteerd. Deze bomen werden niet willekeurig gekozen maar moesten aan enkele criteria 

voldoen. De bomen mochten weinig of niet beïnvloed worden door andere bomen. Er werden 

geen onderdrukte bomen geselecteerd. Ook bomen die mechanische schade door storm, 

sneeuw of exploitatie vertoonden, kwamen niet in aanmerking. Een goede zichtbaarheid van de 

boomkroon was eveneens noodzakelijk en dit liefst vanuit verschillende richtingen. In 

uitzonderlijke omstandigheden werd er afgeweken van het satellietsysteem en werden er 

dreefbomen geselecteerd. Er was geen vaste oppervlakte, niet voor het totale proefvlak en ook 

niet voor de 4 deelplots.  

 

Per proefvlak werden er 24 steekproefbomen voor de kroonbeoordeling geselecteerd (4 x 6) en 

de totale steekproef bevatte in theorie 1728 bomen (72 x 24). Dit vast aantal bomen werd ook 

aangehouden na stormschade, sterfte of kappingen. Dit gebeurde door het aanduiden van 
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vervangers wanneer een boom uit de steekproef verdween. Bij dunningen, dit zijn periodieke 

kappingen voorzien in een beheerplan met een kapregeling, werden soms verschillende 

steekproefbomen in eenzelfde winter gekapt. Zo kon het gebeuren dat meer dan vijf 

steekproefbomen in één keer vervangen werden.  

 

Het monitoren van de gezondheidstoestand van de bossen gebeurt volgens een internationaal 

goedgekeurde methodiek. Het internationaal programma ICP Forests (International Co-

operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests 

http://www.icp-forests.org) werd in 1985 opgericht en coördineert de monitoring. Verschillende 

expert panels werkten sindsdien handleidingen uit, onder andere voor het beoordelen van de 

kroontoestand. De expert panels maakten ook afspraken voor het uitvoeren van blad-, 

strooisel- en bodemanalysen, het meten van depositie, vegetatie,… Er werd een onderscheid 

gemaakt tussen Level I, het bosvitaliteitsmeetnet, en Level II, het meetnet voor intensieve 

monitoring van het bosecosysteem (zie rapport INBO.R.2010.50). 

 

Het ICP Forests verzamelt de data van de internationale proefvlakken en rapporteert resultaten 

uit de internationale en de regionale inventarissen. Het INBO rapporteert de Vlaamse resultaten 

jaarlijks aan het ICP Forests. Daarnaast worden de resultaten ook regionaal gepubliceerd. Het 

percentage beschadigde bosbomen is een natuurindicator en de regionale en internationale 

gegevens worden in de VRIND rapporten gepubliceerd (Vlaamse Regionale Indicatoren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: satellietsysteem (‘cross-cluster’) voor de selectie van 24 (4 x 6) steekproefbomen in 
het bosvitaliteitsmeetnet. Het kruispunt van de twee assen werd aangeduid op een zogenaamde 
‘centrumboom’. 
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Tabel 1: De proefvlakken in het bosvitaliteitsmeetnet (vet: internationaal meetnet) 
nr. proefvlak plaats naam/toponiem eigendom hoofdboomsoort(en) 

101 Wijtschate Diependaal privé zomereik, tamme kastanje, gewone es  

102 Zerkegem De Os en de Ezel privé grove den 

103 Hertsberge Vagevuurbossen openbaar grove den 

104 Zwevezele Jobeekbosje privé populier 

111 Ieper Galgebossen openbaar zomereik 

112 Torhout Wijnendalebos openbaar zomereik, beuk 

201 Maldegem Paddepoelebos privé zomereik 

202 Sint-Laureins Kommer privé grove den 

203 Oosteeklo Heide privé grove den 

205 Gontrode Aelmoeseneiebos openbaar zomereik 

206 Moerbeke Heidebos privé grove den 

207 Serskamp De Zandputten privé zomereik 

211 Wortegem-Petegem Oud Moregembos privé zomereik 

212 Kluisbergen Feelbos privé beuk 

213 Maldegem Krayeloo privé ruwe berk, zomereik 

214 Maarkedal Koppenbergbos openbaar gewone es, beuk, zomereik 

215 Ronse St.-Pietersbos privé beuk 

301 Steenhuffel Molenbeek privé populier 

302 Halle Hallerbos openbaar zomereik, beuk 

303 Tervuren Zoniënwoud openbaar beuk 

311 Meise Leefdaalbos privé zomereik 

312 Hoeilaart Zoniënwoud openbaar beuk 

402 Perk Hellebos openbaar zomereik 

403 Averbode Haeckbos privé grove den 

404 Binkom-Lubbeek Kapellebos openbaar Amerikaanse eik, zomereik 

406 Deurne Kenisberg privé grove den 

411 Herent Kareelbos openbaar Amerikaanse eik, beuk 

412 Leuven Egenhovenbos openbaar zomereik 

413 Lubbeek Collegebos privé zomereik, Amerikaanse eik 

414 Aarschot ‘s Hertogenheide privé Amerikaanse eik 

415 Tielt-Winge Walenbos openbaar zomereik 

416 Zoutleeuw Tienbunders privé gewone es, zomereik 

501 Kapellen Kapellenbos privé zomereik, Amerikaanse eik, beuk 

502 Brasschaat Peerdsbos openbaar grove den 

504 Brecht Groot Schietveld openbaar zomereik 

505 Schilde Het Kamp privé grove den 

506 Oostmalle Wolfschot openbaar grove den 

507 Oelegem Loddershoek openbaar grove den 

508 Pulle Krabbels privé gewone es, zomereik 

511 Putte Moretusbos openbaar beuk 

512 Schilde Hof ter Linden privé beuk, zomereik 

513 Wuustwezel Pastoorsbos openbaar beuk 

514 Zandhoven Bosloop privé zomereik 

515 Zoersel Zoerselbos openbaar zomereik 

516 Herentals Peertsbos openbaar zomereik 

601 Merksplas Kolonie openbaar Amerikaanse eik, zomereik 

602 Beerse Smalbroek openbaar grove den 

603 Arendonk Lusthoven openbaar grove den, Corsicaanse den 

604 Mol-Rauw Verkallerbos openbaar populier 

611 Beerse Luisterborg openbaar zomereik 

612 Herselt Kaaibeekbos privé zomereik, beuk 

613 Ravels Krombusseltjes bos privé tamme kastanje, zomereik 

701 Houthalen Kelchterhoef openbaar grove den, Corsicaanse den 

702 Kinrooi Grootbroek openbaar zomereik 

703 Opglabbeek Heiderbos openbaar grove den 

711 Houthalen-Helchteren Tenhout privé zomereik 

712 Meeuwen-Gruitrode Masy openbaar zomereik 

713 Bocholt Lozerheide openbaar zomereik 

714 Bocholt Stamprooiersbroek openbaar zwarte els 

802 Zutendaal Grote Heide openbaar grove den 

803 Gellik De Hoefaart openbaar grove den 

804 Dilsen Kalerheide openbaar grove den 

805 Dilsen Dilserbos openbaar Amerikaanse eik 

811 Genk Bokrijk openbaar zomereik 

812 Lanaken Molenberg openbaar wintereik 

813 Alken Venne privé populier 

901 Eksel Pijnven openbaar Corsicaanse den 

902 Leopoldsburg Kamp van Beverlo openbaar grove den 

903 Eksel Pijnven openbaar Corsicaanse den 

904 Lommel Pijnven openbaar Corsicaanse den 

906 Eksel Pijnven openbaar Amerikaanse eik 

910 Overpelt Pijnven openbaar Corsicaanse den 
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Methodiek 

Voorbereidend werk 
 
In de zomer van 2009 werd gestart met de selectie van nieuwe steekproefbomen aan de hand van 
steekproefcirkels. Bomen die in aanmerking kwamen voor kroonbeoordeling werden gekozen in een 
cirkelvormig proefvlak met straal 18 meter. Op de meeste plaatsen werd het centrum van de 
proefvlakcirkel nabij de centrumboom van de ‘oude’ satellietsteekproef gekozen.  
 
In de proefvlakken waar er oorspronkelijk bomen in dreven waren geselecteerd (Ieper - nr. 111, 
Torhout - nr. 112, Beerse - nr. 611), werd de proefvlakcirkel in één van de aanpalende bestanden 
aangelegd. In de proefvlakken met een gebrek aan beoordeelbare bomen rondom het centrum, 
werd de proefvlakcirkel met een minimale afstand verplaatst ten opzichte van de oorspronkelijke 
centrumboom (Ronse - nr. 215, Meise - nr. 311, Pulle - nr. 508, Schilde - nr. 512, Bocholt - nr. 
714, Alken - nr. 813). Soms werd het centrum om uitzonderlijke redenen verschoven (mijden van 
de meettoren in Gontrode - nr. 205, mijden van bestands- of perceelsgrenzen in Houthalen - nr. 
701 en Maldegem - nr. 213). Het centrum werd steeds zodanig gekozen dat de volledige cirkel 
(straal 18 m) in het bosbestand viel. 
 
Na de definitieve keuze van het centrum werd dit met een kunststof blokje en een ijzeren spil 
gemarkeerd (‘fenopaal’, zie figuur 3). 

 
 

 
 
Figuur 3: Fenopaal voor de aanduiding van het centrum van de steekproefcirkel 

 
 
Met behulp van een Vertex afstand- en hoogtemeter werd vanuit het nieuwe proefvlakcentrum een 
cirkel met straal 18 meter afgebakend (oppervlakte 1018 m²). Er werd nagegaan welke bomen op 
maximum 18 meter van het centrum groeiden en de bomen die in aanmerking kwamen voor een 
kroonbeoordeling werden met boomverf genummerd. Om verwarring met de oude nummering te 
vermijden, kregen de nieuw geselecteerde bomen een nummer beginnend vanaf 101. De volgorde 
van de nummering gebeurde spiraalsgewijs en in wijzerzin vanuit het centrum. Voor de jaarlijkse 
omtrekmeting werd er ook een horizontaal streepje op 1,3 m hoogte aangeduid. Er gebeurde geen 
selectie van onderdrukte bomen, dode bomen, bomen met de kroon in andere boomkronen of 
bomen met ernstige mechanische schade in de kroon,… 
 
In de meeste proefvlakken stonden er ook ‘oude’ steekproefbomen in de proefvlakcirkel. Het aantal 
varieert van proefvlak tot proefvlak. Deze bomen behielden hun oude nummer (<100). In 
Gontrode (nr. 205) werd geen nieuwe nummering gestart. Alle bomen in de proefvlakcirkel dragen 
er een code van de Universiteit Gent (nummering op metalen plaatjes).  
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Veldwerk november 2009 - april 2010 
 
 

Metingen met behulp van FieldMap  
 
 
XY coördinaten nieuw middelpunt 

 
Vooraleer gestart werd met het positioneren van de bomen, werd de ligging van het centrum van 
de proefvlakcirkel bepaald. Dit gebeurde vanuit een bekend referentiepunt. Meestal was dit een 
kruispunt van boswegen of -paden. Met behulp van FieldMap (hoek/afstandsmeting) werden de XY-
coördinaten van het fenopaaltje ingemeten. 
 
 
Positioneren van de bomen 

 
Met FieldMap werden voor de individuele bomen azimut en lengte ten opzichte van het centrum 
gemeten (figuur 4, figuur 8). De positionering gebeurde voor alle bomen met een 
minimumdiameter van 7 cm (minimumomtrek 22 cm). Dunnere boompjes werden niet 
gepositioneerd en worden ook niet weergegeven op de stammenkaart (zie verder, bespreking per 
proefvlak). FieldMap maakt gebruik van een laser voor de afstandsmeting. Er wordt automatisch 
weergegeven wanneer het centrum van de boom buiten de cirkel (straal 18 m) ligt. In 
uitzonderlijke gevallen moesten bomen die in de zomer van 2009 geselecteerd werden, weer 
geschrapt worden, of kwamen er nieuwe kroonbeoordelingsbomen bij (die meteen een nieuw 
nummer kregen). 
 

 

 
 
Figuur 4: Positioneren van de bomen in de proefvlakcirkels met straat 4,5 - 9 - 18 meter 
(Wouters, 2008) 

 
 
 
 

N

Boom 3

Boom 2

Boom 1

Azi 1

Lengte 1

Azi 2

Lengte 2

Azi 3

Lengte 3

Boom buiten proefvlak
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Diameter en hoogte 

 
De bosbouwkundige inventarisatie is vergelijkbaar met de opname in de Vlaamse bosinventaris. 
Het systeem met concentrische proefvlakcirkels werd overgenomen en de oppervlakte van de 
cirkels is dezelfde (figuur 5). Er zijn wel enkele verschillen met de bosinventarisatie. Voor het 
FutMon-project C1-NFI werd het liggend dood hout op twee manieren geïnventariseerd (zie 
INBO.R.2011.48). Het grootste verschil betreft het opmeten en positioneren van de bomen. In de 
cirkel met straat 18 meter werden namelijk alle bomen met een minimumdiameter van 7 
centimeter opgemeten en gepositioneerd. De hoogtemetingen gebeurden buiten de cirkel van 9 
meter enkel voor de zwaarste bomen (diameter ≥ 39 cm). Een vegetatie-opname werd niet 
uitgevoerd. Een observatiecirkel met straal 36 meter werd niet aangeduid en was ook niet van 
belang voor de metingen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 5: concentrische steekproefcirkels uit de bosinventarisatie (Wouters, 2008) 

 
De omtrekmetingen werden met een meetlint uitgevoerd. Een minimumdiameter van 7 centimeter 
werd dan een minimumomtrek van 22 cm, een minimumdiameter van 39 cm werd een 
minimumomtrek van 122 cm. De hoogtemetingen gebeurden met behulp van de Vertex 
hoogtemeter (figuur 6). 
 
In de cirkel met straal 9 meter werden alle bomen met een minimumdiameter van 7 cm 
opgemeten (positioneren, boomsoort, diameter, hoogte). 
In de cirkel met straal 18 meter werden alle bomen met een minimumdiameter van 7 cm 
opgemeten, maar de hoogtemeting gebeurde enkel aan bomen met een minimumdiameter van 39 
cm (positioneren en diametermeting voor alle bomen vanaf 7 cm diameter). 
De cirkel met straal 9 meter was dus niet van betekenis voor de omtrekmeting. Alle bomen met 
een diameter vanaf 7 cm werden in de cirkel van 18 meter gepositioneerd. De omtrekmeting 
gebeurde zonder rekening te houden met de cirkels van 4,5 of 9 meter. 
 
Buiten de cirkel met straal 18 meter gebeurde geen enkele meting, tenzij aan het liggend dood 
hout dat gedeeltelijk buiten de cirkel lag (diametermeting en positionering aan beide uiteinden van 
liggend dood hout). De genummerde bomen buiten de cirkels (oude steekproefbomen) werden niet 
gemeten. 
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Binnen de cirkels werd voor de omtrek- en hoogtemetingen geen onderscheid gemaakt tussen 
genummerde en niet-genummerde bomen. Alle bomen werden geïnventariseerd van zodra ze de 
minimale afmetingen bereikt hadden.  
 
 
Hakhout (meerstammigheid) 

 
Wanneer een boom uit verschillende hakhoutstoven bestond, werd slechts één positiebepaling 
uitgevoerd. Er werd één hoogtemeting uitgevoerd maar van alle hakhoutstoven die minstens 7 cm 
dik waren, werd de afzonderlijke omtrek bepaald. 
Wanneer er ook afgestorven hakhoutstoven waren, werd er een extra positiebepaling voor de dode 
stoven uitgevoerd. Van de dode stoven werd ook de omtrek bepaald (indien diameter minstens 7 
cm). 
 

 

 
 

 
 
Figuur 6: hoogtemetingen met behulp van de Vertex hoogte/afstandsmeter 

 
 
Staand dood hout 

 
Alle staande dode bomen werden in de cirkel met straal 18 meter opgemeten wanneer zij een 
minimumdiameter van 7 cm bereikt hadden. De hoogte werd bepaald zoals bij de levende bomen 
(steeds een hoogtemeting in de cirkel met straal 9 m; in de cirkel met straal 18m afhankelijk van 
de diameter).  
 
In FieldMap werd de status van de boom ingegeven (levend = 1, dood = 2). Daarenboven werd 
ook een attribuut ‘intacte / niet intacte boom’ toegekend. Bij niet intacte bomen (code 20) werd 
een volumecorrectie uitgevoerd aan de hand van de gemeten hoogte van de afgebroken stam, 
intacte bomen (code 10) worden gekubeerd zonder volumecorrectie. Niet alleen het volume dood 
hout van dode spillen (stammen zonder kruin, de zogenaamde ‘snags’) werd op die manier 
gecorrigeerd maar dus ook afgebroken levende bomen. 
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Liggend dood hout 

 
Alle stukken dood hout met een diameter van minstens 10 cm en een lengte van minstens 1 meter 
werden in de cirkel met straal 18 meter geïnventariseerd. De ligging van elk stuk werd met behulp 
van FieldMap gepositioneerd. Aan beide uiteinden van een stuk dood hout werd de diameter 
gemeten.  
 
FieldMap berekent automatisch het volume en gebruikt daarbij de formule van een afgeknotte 
kegel (basiscirkel met straal R, bovenste cirkel met straal r, hoogte afgeknotte kegel h): 
 
volume V = 1/3 * ∏ * h * (R²+R*r+r²)  
 
Om het volume per hectare te bekomen, wordt een extensiefactor van 9,82 gehanteerd 
(oppervlakte cirkel = 1018 m²): 
 
∑V x 9.82 (extensiefactor) = volume/ha 
 
Figuur 9 toont een bosvitaliteitsproefvlak met aanduiding van het centrum, twee proefvlakcirkels, 
drie intersectlijnen, staande en liggende bomen (of stukken dood hout). De buitenste cirkel is de 
cirkel met straal 18 m, waarin alle dood hout geïnventariseerd werd. De bomen hebben een 
nummer wanneer zij voor de kroonbeoordeling in aanmerking komen. De drie intersectlijnen zijn 
op deze figuur aangeduid maar zij werden in de winter van 2009-2010 niet gebruikt.  
In dit voorbeeld werd het liggend dood hout in het noordoostelijk deel van het proefvlak gevonden. 
Zelfs als de stukken dood hout gedeeltelijk buiten de cirkel van 18 m vielen, werd de diameter aan 
beide uiteinden van het dood hout stuk gemeten (zoals zichtbaar op deze figuur). FieldMap 
berekent zelf de dwarsdoorsnede op het intersectiepunt met de proefvlakcirkel. Het volume liggend 
dood hout binnen de cirkel wordt per stuk dood hout ook automatisch berekend. Door sommering 
van al deze volumes in de proefvlakcirkel (met een minimumdiameter van 10 cm binnen de cirkel) 
werd het totaal volume bekomen.  
De methode met Line Intersect Sampling (LIS) werd in de zomer van 2010 uitgevoerd. Dit 
gebeurde zonder FieldMap maar met behulp van afgedrukte kaartjes, een kompas en een meetlint 
(zie rapport INBO.R.2011.48). 
 
 
Afbraakklasse 

 
Van het liggend (dood) hout werd de afbraakklasse bepaald. De afbraakklassen van de regionale 
bosinventarisatie werden gebruikt: 
 
Afbraakklasse 1: de boom ligt neer maar leeft nog (knoppen, groene bladeren,… ) 

Afbraakklasse 2: niet verteerd (hout hard, schors intact, kleinste takjes nog aanwezig,…)  

Afbraakklasse 3: gedeeltelijk verteerd (hout enkele cm indrukbaar, schors los) 

Afbraakklasse 4: grotendeels verteerd (vermolmd) 
 
Afbraakklasse 1 werd slechts zeer uitzonderlijk genoteerd, namelijk bij 2 stukken (in de 
proefvlakken met nummer 201 en 514). Deze stukken worden toch als dood hout beschouwd 
omdat er verondersteld wordt dat deze bomen op relatief korte termijn afsterven. 
 
 
Natuurlijke verjonging / jonge boompjes 

 
In de cirkel met straal 4,5 meter werd de verjonging opgemeten. Het aantal boompjes met een 
minimumhoogte werd geteld en de boomsoort werd genoteerd. In principe bedroeg de 
minimumhoogte 2 meter maar in praktijk werden ook kleinere boompjes geteld (zeker bij kleine 
aantallen). Er werd geen positionering uitgevoerd en er gebeurden geen omtrek- of 
hoogtemetingen. De verjonging is niet weergegeven op de kaartjes. 
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Opmerking i.v.m. de situering van ‘oude’ steekproefbomen (satellietsysteem): 
 
Volgens figuur 7 liggen er geen oude Level I bomen in de cirkel van 18 m. In de praktijk blijken 
dikwijls bomen uit de vroegere steekproef in deze cirkel te liggen. Ongeveer een vierde van de 
‘oude’ Level 1 steekproefbomen staat in de cirkel met straal 18 meter. Het centrum werd in een 
aantal plots verschoven in de richting van één van de vier groepjes ‘oude’ steekproefbomen en dat 
zorgt er ook voor dat er oude steekproefbomen in de proefvlakcirkel liggen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: Concept proefvlakcirkel bosvitaliteitsmeetnet. In de praktijk valt meestal een deel van 
de oude steekproefbomen in de cirkel met straal 18 m. 
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Figuur 8: Positioneren van de bomen en ingeven van hoogte- en omtrekmetingen in FieldMap 

 
 

 
 
 
Figuur 9: Met behulp van FieldMap wordt het bosvitaliteitsproefvlak gevisualiseerd: aanduiding 
van concentrische cirkels (4,5 m en 18 m), intersectlijnen (3 x 15 m), staande bomen en liggend 
dood hout 
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Valideren van de data 
 
De meetgegevens werden na de inventarisatiecampagne aan een aantal kwaliteitscontroles 
onderworpen. Zo werd nagegaan hoe groot de verhouding van de genoteerde diameter ten 
opzichte van de gemeten hoogte was (diameter in cm, hoogte in m, verhouding zou ongeveer 1,5 
moeten bedragen). Bij een verkeerde verhouding betrof het een fout bij het invoeren van de 
diameter- of hoogtemeting. De waarden werden indien mogelijk in de databank met meetgegevens 
gecorrigeerd. 
 
Tijdens de meetcampagnes van de bosvitaliteitsinventaris in 2010 en 2011 werden de 
genummerde bomen nog eens gecontroleerd. De aanpassingen aan de databank gebeurden telkens 
na de kroonbeoordelingen. Aanpassingen van dood hout werden niet uitgevoerd (geen toevoeging 
van boomsterfte na winter 2009-2010). Als dood beschouwde bomen die na controle in de zomer 
nog in leven bleken, werden wel in de databank aangepast. 

 
 

Aanmaken van kaartmateriaal 
 
Per proefvlak werd een stammenkaart gemaakt met aanduiding van alle bomen met een diameter 
van minstens 7 cm, aanduiding van de boomsoort, het volgnummer van de steekproefbomen 
(indien de bomen voor kroonbeoordeling in aanmerking komen), aanduiding van dode staande 
bomen en liggend dood hout. Alle boomsoorten worden vermeld in de legende. Hoe groter het 
symbool, hoe dikker de bomen in kwestie (diameterklassen in bijlage). De stammenkaart wordt 
verder in dit rapport per proefvlak weergegeven.  
 

 

Verwerken van de meetgegevens (Inventory Analyst) 
 
De verwerking van de data gebeurde met de dataverwerkingsmodule van FieldMap, “Inventory 
Analist” (FM-IA). 
 
 
Cubering van het staand volume (levend en dood) 

 
De cubering van levende of dode bomen gebeurt op twee manieren (tabellen 2 tot en met 4): 

Intacte boom (levend of dood): met behulp van de tarieven met twee ingangen (diameter op 

borsthoogte – DBH - en hoogte) 

Boomfragment (of “snag”): op basis van het aandeel van het volume boven en onder de breuk. 

Om dit aandeel te bepalen is de diameter ter hoogte van de breuk (dh) nodig, die berekend 

kan worden met behulp van het exponentiele model van Riemer et al. (1995), waarbij H: 

totale hoogte; d1.3: DBH op 1.3 m; i, p, q: model parameters. In FM-IA worden 

gemiddelde waarden gebruikt voor de model parameters, aangezien exacte waarden niet 

gekend (kunnen) zijn. Het aandeel van het totale boomvolume onder de breuk wordt 

vervolgens vermenigvuldigd met het volume bepaald volgens Dagnelie et al. (1985) en 

resulteert in het volume van het fragment.  
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Tabel 2: Tarieven met twee ingangen voor het stamvolume volgens Dagnelie et al. (1985);  

Volume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H + f*C130^2*H;  

C130 is de omtrek op 1,3 m, H de boomhoogte. 

Boomsoort Coëfficiënten 

 a b c d e f 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Tabel 3: Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al. (1985); 

Volume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3; 

hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 m weer. 

Boomsoort Coëfficiënten 

 a b c d 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grove den -3,7102E-02 1,6963E-03 -2,2619E-05 1,0359E-07 
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Tabel 4: De cuberingswijze van boomsoorten: soorten die niet voorkomen in de tarieven, worden 

gecubeerd als een andere soort (gebaseerd op IVANHO). 

Soort Gecubeerd als Soort Gecubeerd als 

Veldesdoorn Gewone esdoorn Corsikaanse den Corsikaanse den 

Noordse esdoorn Gewone esdoorn Grove den Grove den 

Gewone esdoorn Gewone esdoorn Witte abeel Cultuurpopulier 

Paardekastanje Gewone es Grauwe abeel Cultuurpopulier 

Zwarte els Berk Zwarte populier Cultuurpopulier 

Witte els Berk Populier spec. Cultuurpopulier 

Ruwe berk Berk Ratelpopulier Cultuurpopulier 

Zachte berk Berk Sleedoorn Gewone es 

Haagbeuk Inlandse eiken Boskers Boskers 

Tamme kastanje Beuk Europese vogelkers Boskers 

Gele kornoelje Gewone es Amerikaanse vogelkers Boskers 

Rode kornoelje Gewone es Douglasspar Douglasspar 

Hazelaar Gewone es Moeraseik Inlandse eiken 

Tweestijlige meidoorn Gewone es Wintereik Inlandse eiken 

Eénstijlige meidoorn Gewone es Zomereik Inlandse eiken 

Beuk Beuk Amerikaanse eik Amerikaanse eik 

Spork Gewone es Smalbladige wilg Berk 

Gewone es Gewone es Breedbladige wilg Berk 

Hulst Gewone es Gewone vlier Gewone es 

Amerikaanse notelaar Gewone es Wilde lijsterbes Amerikaanse eik 

Walnoot Gewone es Winterlinde Amerikaanse eik 

Japanse lork Lork Zomerlinde Amerikaanse eik 

Europese lork Lork Veldiep Iep 

Wilde appel Gewone es Bergiep Iep 

Mispel Gewone es Onbekend Inlandse eiken 

Fijnspar Fijnspar   

 
 

1) De tarieven met twee ingangen  

Voor de berekening van het stamvolume wordt gebruik gemaakt van de cuberingsmodule van het 
programma IVANHO, die werd ingebouwd in Inventory Analyst. Dit programma werd ontwikkeld 
door AMINAL, afdeling Bos en Groen, en wordt gebruikt voor de volumeberekeningen bij 
houtverkopen in de ANB-domeinen. Deze module maakt voor de meeste boomsoorten gebruik van 
de tarieven van het stamvolume van Dagnelie et al. (1985). Tabellen 2 en 3 geven de formule en 
de coëfficiënten weer van cubering van zowel het stam- als het kroonvolume volgens Dagnelie et 
al. (1985). De IVANHO-module geeft het volume van het commercieel minder belangrijke 
kroonhoutvolume niet weer. Vandaar dat aanvullend een gelijkaardige module werd ontwikkeld 
voor de berekening van het kroonvolume. De tarieven van Dagnelie et al. (1985) werken met een 
aftopomtrek van 22 cm (aftopdiameter van 7 cm). Voor cultuurpopulieren gebruikt deze module de 
tarieven van Dik (1990) en voor Corsicaanse den die van Berben (1983). Soorten die niet in één 
van deze tarieven vermeld worden, worden gecubeerd zoals een soort met een vergelijkbare 
groeivorm (4). Door dezelfde methodiek te gebruiken als algemeen gebruikt door het Agentschap 
voor Natuur en Bos zijn de resultaten van de stamvolumeberekeningen (zonder kroonhout) 
vergelijkbaar met de berekeningen in de domeinbossen én de Vlaamse bosinventarisatie. 
 
 

2) Cubering van het volume van bomen zonder hoogtemeting  

In FieldMap Inventory Analyst worden diameter-hoogtecurves opgesteld op basis van de 
beschikbare hoogtemetingen. De hoogtes die zijn afgeleid van deze curves, vullen niet alleen 
ontbrekende hoogtes aan, maar dienen ook als basis voor de volumebepaling, zowel voor bomen 
met een hoogtemeting als voor bomen waarvan de hoogte niet werd gemeten. Dit moet 
voorkomen dat bij een toekomstige heropmeting een boom een lager volume krijgt, als gevolg van 
ruis op de hoogtemetingen. 
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In Figuur 0 worden de verschillende mogelijkheden weergegeven: 
• In eerste instantie worden diameter-hoogtecurves ontwikkeld per plot en per soort, van de 

vorm: H ~ 1.3+exp(p1+p2/DBH) – (1) en (2); 
• Indien er in een cirkel van een bepaalde soort minder dan 4 hoogtemetingen beschikbaar 

zijn, wordt een curve opgesteld op basis van gegevens uit alle cirkelplots, voor die 
welbepaalde soort (3). Indien mogelijk (bij minimum één beschikbare hoogtemeting) wordt 
het intercept van deze curve op basis van de weinige metingen in de plot licht aangepast. 
Zo wordt het verschil in standplaatskarakteristieken van de verschillende plots deels 
opgevangen; 

• In laatste instantie wordt een aggregatie van alle soorten over alle plots toegepast (4). Ook 
hier wordt, indien mogelijk, het intercept aangepast aan de lokale situatie.  

 

 
Figuur 10: Enkele diameter-hoogtecurves opgesteld in FM-IA: (1) plot 403, D-H-curve voor Grove 

den; (2) plot 403, D-H-curve voor Amerikaanse vogelkers; (3) alle plots samen, D-

H-curve voor Grove den: voor gebruik in plots waar er minder dan 4 

hoogtemetingen van Grove den voorkomen; (4) alle plots en alle soorten samen: te 

gebruiken voor zeldzame boomsoorten, waarvan er in het volledige meetnet 

minder dan 4 hoogtemetingen beschikbaar zijn. 
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Exponential: Y=1,3+exp(P1+P2/X)

Global function(parameters: 3,44273,-14,05362)
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3) Hakhoutstoven - meerstammigheid 

Hakhoutstoven of meerstammige bomen worden in FieldMap als één boom gekarteerd. Er wordt 
één (gemiddelde) hoogte opgemeten en het aantal spillen wordt genoteerd, met hun 
respectievelijke diameters. Op basis van deze informatie zal FM-IA de volumes berekenen. Net 
zoals voor enkelvoudige stammen worden de tarieven met twee ingangen (DBH en hoogte) van 
Dagnelie gebruikt (zie hoger).  
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Cubering van het liggend volume dood hout 

 
Zoals hoger reeds vermeld wordt liggend dood hout in FieldMap geïnventariseerd als fragment (in 
tegenstelling tot een intacte boom), waarbij telkens aan beide uiteinden van het stuk dood hout de 
diameter wordt gemeten. FieldMap berekent vervolgens automatisch het volume en gebruikt 
daarbij de formule van een afgeknotte kegel (basiscirkel met straal R, bovenste cirkel met straal r, 
hoogte afgeknotte kegel h): volume V = 1/3 * ∏ * h * (R²+R*r+r²)  
 
 
Output 

 

Met behulp van de “statistics” module van FM-IA is het vrij eenvoudig om te komen tot een aantal 
overzichten, waarbij stamtal, grondvlak en volume omgerekend worden naar gemiddelden per 
hectare. Hierbij wordt automatisch rekening gehouden met de oppervlakte van de concentrische 
steekproefcirkels. FieldMap-IA laat vlot toe om deze overzichten ook te berekenen per boomsoort 
en per plot. 
 
� staand levend hout 

- stamtal 
- grondvlak 
- volume 
- diameterverdeling (klassen per 5 cm diameter): aantal en volume 

� staand dood hout 
- stamtal 
- volume 
- diameterverdeling (klassen per 5 cm diameter): aantal en volume 

� liggend (dood) hout 
- volume 
- diameterverdeling (klassen per 5 cm diameter) 
- afbraakstadium 

� verjonging 
- aantal boompjes met een minimumhoogte (zie hoger) 
- aantal plots met verjonging per boomsoort 

 

 

 
 
Figuur 11: Aanduiding van het proefvlakcentrum (fenopaaltje + bamboe), nummering van de 
kroonbeoordelingsbomen (nummer >100, streepje op 1,3 m hoogte).
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Resultaten 

De resultaten worden per proefvlak besproken. De volgorde van de proefvlakken start met nr. 101 

en eindigt met nr. 910. De proefvlakken 101 t.e.m. 112 liggen in West-Vlaanderen, de 

proefvlakken 201 t.e.m. 215 in Oost-Vlaanderen, de proefvlakken 301 t.e.m. 416 in Vlaams-

Brabant, de proefvlakken 501 t.e.m. 613 in Antwerpen en de proefvlakken 701 t.e.m. 910 in 

Limburg. Het eerste cijfer van het proefvlaknummer verwijst nog naar de oude indeling in 

houtvesterijen. De twee laatste cijfers van het volgnummer verwijzen naar de periode van de 

inrichting van het proefvlak. Wanneer dit cijfer kleiner is dan tien werd het proefvlak voor 1995 

ingericht. Een cijfer hoger dan tien wijst op een proefvlak dat pas in 1995 in het meetnet 

opgenomen werd. Proefvlak 602 (Beerse) werd bijvoorbeeld in 1987 in het meetnet opgenomen, 

proefvlak 612 (Herselt) in 1995. 

 

Per proefvlak worden een stammenkaart, een grafiek en één of twee tabellen weergegeven. De 

grafiek toont de diameterverdeling van de bomen in het proefvlak (met een minimumdiameter van 

7 cm op 1,3 m hoogte). In de figuur komt het stamtal per diameterklasse naar voor. De verdeling 

volgens de boomsoorten wordt met een kleur aangegeven. 

 

In de eerste tabel staan per boomsoort het stamtal, het grondvlak en het volume. Dit zijn de 

omgerekende cijfers naar hectare. De oppervlakte van de proefvlakcirkel met straal 18 meter is 

1018 m² en de resultaten werden omgerekend en afgerond om ze in hectare (10000m²) te kunnen 

uitdrukken. 

 

Als er in het proefvlak dood hout werd geïnventariseerd, worden de resultaten in een extra tabel 

vermeld. Het volume staand dood hout wordt per boomsoort in diameterklassen weergegeven (m³ 

per hectare). Daarnaast wordt ook het aantal dode staande bomen vermeld (per hectare). Van het 

liggend dood hout wordt enkel het volume weergegeven in de tabel. Op het kaartje kan een 

inschatting gemaakt worden van het aantal liggende stukken dood hout. Het kaartje geeft ook een 

indruk van de dichtheid van het bestand. Alle staande bomen (levend en dood) met een 

minimumdiameter van 7 cm worden op het kaartje afgebeeld. De levende bomen hebben per soort 

een verschillende kleurcode, de dode bomen worden in het zwart afgebeeld. Dikkere bomen 

worden met een dikker symbool aangeduid. Dit is ook bij de liggende stukken dood hout het geval. 

 

In de tekst wordt in het kort beschreven of er verjonging in het proefvlak aanwezig is. In de kleine 

proefvlakcirkel met straal 4,5 m werd de verjonging geteld (maximumdiameter 7 cm). Verder 

wordt ook steeds van de belangrijkste boomsoort de gemiddelde hoogte van de vijf dikste bomen 

vermeld. Als er liggend dood hout aanwezig is wordt ook aangegeven in welke diameterklasse het 

liggend dood hout ingedeeld wordt (de diameterklassen zijn 10-20 cm, 20-30 cm,…) en tot welk 

afbraakstadium het liggend dood hout behoort. 
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Proefvlak 101: Wijtschate (Heuvelland) 
 

 

 
 

 

Het proefvlak situeert zich in een 

gemengd loofbos in het West-Vlaamse 

heuvelland. In dit bos werden in de 

periode 2005-2006 heel wat bomen 

gekapt. Bijna alle populieren werden 

uit het bestand gehaald. De 

resterende populieren behoren tot de 

kleinere diameterklassen. Het 

proefvlak bevat geen liggend of 

staand dood hout. Er is een grote 

variatie aan boomsoorten. De bomen 

in de grotere diameterklassen zijn 

zomereiken en tamme kastanjes. De 

gemiddelde hoogte van de 

zomereiken bedraagt 27,6 meter. In de centrale proefvlakcirkel werd natuurlijke verjonging van 

esdoorn (1 ex.) waargenomen.  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 59 9,8 149,1

tamme kastanje 49 8,1 114,2

populier 20 1,4 16,1

es 10 2,9 43,3

gewone esdoorn 30 1,1 7,7

hazelaar 10 0,1 0,2

totaal 178 23,4 330,6
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Proefvlak 102: Zerkegem (Jabbeke) 

 
 

 

In dit grove dennenbestand is er een 

belangrijke bijmenging van 

verschillende loofboomsoorten. De 

gemiddelde hoogte van de 5 dikste 

grove dennen bedraagt 20,5 meter. 

Alle staand dood hout bestaat uit 

grove den. Het liggend dood hout 

bevat ook een groot deel grove den, 

maar daarnaast ook eik en berk. De 

liggende stukken dood hout behoren 

tot de afbraakklassen 2 (berk, eik, 

grove den) en 3 (grove den). Het 

liggend dood hout is maximaal 20 à 

30 cm dik (grove den). In de centrale 

cirkel met straal 4,5 m werden geen zaailingen waargenomen. Niettemin is er duidelijk natuurlijke 

verjonging van loofboomsoorten in dit bestand. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 88 3,4 29,6

beuk 10 1,3 19,5

wilde lijsterbes 10 0,1 1,0

spork 10 0,1 0,2

grove den 285 24,1 212,9

ruwe berk 177 2,5 11,6

zachte berk 79 2,3 13,3

totaal 659 33,8 288,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

berk 0 0 0 0 0 0 0 0,7

grove den 49 0 10,7 16,9 0 0 27,6 3,6

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 0,2

totaal 49 0 10,7 16,9 0 0 27,6 4,5

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 103: Hertsberge (Wingene) 

 
 

 

Het bestand situeert zich in openbaar 

bos maar bij de uitbouw van het 

bosvitaliteitsmeetnet in 1987 was het 

nog privé-eigendom. Alle bomen in de 

grotere diameterklassen zijn grove 

dennen. In de kleinere klassen zijn 

zomereik en ruwe berk goed 

vertegenwoordigd. Het dood hout 

bestaat uitsluitend uit grove den. Het 

liggend dood hout wordt in 

afbraakstadium 2 onderverdeeld en is 

tussen 10 cm en 20 cm dik. De 

gemiddelde hoogte van de dikste 

grove dennen is 22,7 meter. In de 

centrale cirkel (4,5 meter) werden twee zaailingen van zomereik geteld ( maximumdiameter 7 cm).  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 108 1,5 10,7

grove den 344 33,5 315,8

ruwe berk 275 3,1 18,8

totaal 727 38,1 345,3  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 10 0 2,7 0 0 0 2,7 0,2

totaal 10 0 2,7 0 0 0 2,7 0,2

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 104: Zwevezele (Wingene) 

 
 

 

Het bestand bestaat uit populier 

(omstreeks 1948 geplant) met een 

onderetage van eik, els, vlier en 

meidoorn. Het stamtal is voor een 

populierenbos vrij groot (dichte 

plantafstand). Het bos is natuurreservaat 

en er wordt geen bosbeheer uitgevoerd. 

Er is een groot aanbod aan dood hout. 

Het staand dood hout bestaat vooral uit 

kleine eiken en elzen, het liggend dood 

hout vooral uit populier. Het liggend 

dood hout van populier bereikt diameters 

tot 70 cm. Het dood hout behoort tot 

verschillende afbraakklassen. In de 

kleinste proefvlakcirkel werd natuurlijke verjonging van zwarte els genoteerd (2 ex.). De 

gemiddelde hoogte van de zwaarste populieren bedraagt 35,4 meter. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 79 1,6 12,9

populier 206 56,7 805,1

zwarte els 216 3,8 20,5

witte els 59 1,2 5,8

vlier 10 0,04 0,02

éénstijlige meidoorn 10 0,1 0,5

totaal 580 63,44 844,82  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

populier 0 0 0 0 0 0 0 66,3

zomereik 20 0,9 0 0 0 0 0,9 0

zwarte els 30 1,7 0 0 0 0 1,7 2,3

totaal 50 2,6 0 0 0 0 2,6 68,6

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 111: Ieper 

 
 

 

Het proefvlak in de Galgebossen 

bestaat bijna uitsluitend uit 

loofboomsoorten. Er is opvallend veel 

verjonging van gewone esdoorn, met 

een hoog stamtal in de kleinste 

diameterklasse. In de centrale 

proefvlakcirkel wordt verjonging van 

vlier waargenomen (1 ex.).  De 

zomereiken zijn gemiddeld 26,6 meter 

hoog. Er is weinig staand dood hout. 

Het liggend dood hout bestaat uit berk, 

es (beiden weinig verteerd) en eik en 

lijsterbes (gedeeltelijk verteerd). 

Wegens de dichte onderbegroeiing 

werden de steekproefbomen voor de vitaliteitsbeoordeling in het verleden langs een wandelpad 

geselecteerd.  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 79 14,7 219,7

beuk 20 1,3 15,0

populier 10 1,7 21,4

es 20 4,8 74,2

gewone esdoorn 265 9,1 103,3

douglas 10 0,8 9,0

totaal 404 32,4 442,6  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

berk 20 0,6 0 0 0 0 0,6 0,5

gewone es 0 0 0 0 0 0 0 1,2

lijsterbes 0 0 0 0 0 0 0 0,4

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 0,2

totaal 20 0,6 0 0 0 0 0,6 2,3

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 112: Torhout 

 
 

 

Ook dit proefvlak in het 

Wijnendalebos bevat een hoog 

stamtal in de laagste diameterklasse. 

Vijf loofboomsoorten komen in deze 

klasse voor. Het plot situeert zich in 

een oud middelhoutbestand en bevat 

enkele zware zomereiken. De 

gemiddelde hoogte van de dikste 

eiken is 26,5 m. In de 

oorspronkelijke steekproef werden 

verschillende bomen langs bospaden 

geselecteerd. In de proefvlakcirkels 

werd er geen liggend dood hout 

waargenomen. Ook staande dode 

bomen ontbreken. In de kleinste proefvlakcirkel werd natuurlijke verjonging van berk genoteerd (1 

ex.). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 138 24,2 374,1

gewone esdoorn 128 1,9 11,9

zwarte els 49 0,5 2,1

ruwe berk 10 0,2 0,8

zachte berk 59 0,5 1,8

totaal 384 27,3 390,7
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Proefvlak 201: Maldegem 

 
 

 

In de proefvlakcirkel werd op het 

ogenblik van de inventarisatie het 

grondvlak en het volume vooral 

door populier en zomereik bepaald. 

Tamme kastanje en gewone 

esdoorn zijn belangrijke 

nevensoorten. De gemiddelde 

hoogte van de dikste bomen 

bedroeg 28,6 m voor zomereik en 

31,8 m voor populier. In de kleinste 

proefvlakcirkel werd natuurlijke 

verjonging van hazelaar (2 ex.) en 

gewone esdoorn (1 ex.) 

waargenomen. De laatste jaren 

werden verschillende kappingen in het Paddepoelebos uitgevoerd. Het proefvlak werd in de winter 

van 2011-2012 voor een groot deel gekapt. Alle populieren verdwenen uit het proefvlak, evenals 

verschillende bomen van andere soorten. Ook het dood hout werd weggenomen. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 69 12,0 190,4

tamme kastanje 88 6,0 77,3

populier 69 12,9 167,4

gewone esdoorn 167 4,9 42,1

hazelaar 10 0,1 0,1

wilde lijsterbes 10 0,04 1,0

zachte berk 10 0,1 0,3

totaal 423 36,04 478,6  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 0 0 0 0 34,3 34,3 0

populier 10 0 0 0 6,6 0 6,6 7,7

gewone esdoorn 0 0 0 0 0 0 0 0,5

tamme kastanje 10 1,2 0 0 0 0 1,2 1,5

totaal 30 1,2 0 0 6,6 34,3 42,1 9,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 202: Sint-Laureins 

 
 

 

Dit jong grove dennenbestand werd 

gedurende een groot deel van de 

inventarisatieperiode ingericht voor 

fazantenkweek. De dennen zijn klein 

(gemiddelde hoogte 13,1 m) en de 

dichtheid is hoog. In de struiketage 

komt veel vlier voor. Natuurlijke 

verjonging ontbreekt in de centrale 

proefvlakcirkel. Veel dennen 

vertonen een slechte kroonconditie 

en in het verleden was er geregeld 

stormschade. Een normaal bosbeheer 

ontbreekt maar af en toe werden er 

toch dennen gekapt. Er is dood hout 

van den (liggend + staand) en vlier (staand) aanwezig. Het liggend dood hout is maximum 20 cm 

dik en gedeeltelijk verteerd (afbraakklasse 3). De fazantenkweek zorgde jarenlang voor een 

verhoogde nutriënteninput (zie INBO.R.2008.54).  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

gewone esdoorn 20 0,2 1,0

vlier 285 4,5 19,6

grove den 894 24,4 146,8

totaal 1199 29,1 167,4  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 69 2,6 2 0 0 0 4,6 0,4

vlier 39 0,5 1,2 0 0 0 1,7 0

totaal 108 3,1 3,2 0 0 0 6,3 0,4

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 203: Oosteeklo (Assenede) 

 
 

  

Na een dunning in 2005-2006 

verdween de dominantie van 

amerikaanse vogelkers in de 

proefvlakcirkel. In de centrale cirkel 

werd wel een zaailing van deze soort 

waargenomen. Voor de rest bestaat 

het bestand uit grove den, 

bijgemengd met wilde lijsterbes. 

Stamtal, grondvlak en volume 

worden gedomineerd door grove 

den. De dennen hebben een 

gemiddelde hoogte van 18,6 m 

(gemiddelde van de 5 dikste bomen). 

Er is weinig dood hout (één dode grove den). Liggend dood hout ontbreekt. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

wilde lijsterbes 49 0,5 5,1

grove den 413 23,6 193,8

totaal 462 24,1 198,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 10 0 1,9 0 0 0 1,9 0

totaal 10 0 1,9 0 0 0 1,9 0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 205: Gontrode (Melle) 

 
 

 

De proefvlakcirkel werd in 2009 wat 

verschoven ten opzichte van het 

oude proefvlakcentrum  om de 

meettoren in het Aelmoeseneiebos 

niet in het proefvlak te laten vallen. 

Het proefvlak is zeer soortenrijk. Het 

stamtal wordt gedomineerd door 

gewone esdoorn en hazelaar. 

Zomereik, japanse lork en gewone es 

bepalen het grondvlak en het 

volume. De gemiddelde hoogte van 

de zomereiken bedraagt 30,6 m. In 

de kleinste proefvlakcirkel wordt 

verjonging van hazelaar (9 ex.) en 

gewone esdoorn (1 ex.) vastgesteld. Er is weinig staand dood hout (enkel hazelaar). Het liggend 

dood hout bestaat uit zomereik en boskers (afbraakklasse 2 voor boskers, klasse 2 en 3 voor 

zomereik). Het liggend dood hout behoort tot de diameterklasse 10-20 cm.  

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 88 17,1 288,2

beuk 30 1,0 10,6

tamme kastanje 10 2,3 38,0

es 30 5,1 80,7

gewone esdoorn 187 1,6 10,3

hazelaar 138 1,3 5,5

japanse lork 39 9,2 121,4

totaal 522 37,6 554,7  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 1,0

boskers 0 0 0 0 0 0 0 0,7

hazelaar 39 0,9 0 0 0 0 0,9 0

totaal 39 0,9 0 0 0 0 0,9 1,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 206: Moerbeke (Wachtebeke) 

 
 

 

Dit proefvlak situeert zich in het 

Heidebos, dat door Natuurpunt 

beheerd wordt. Grove den is de enige 

aanwezige boomsoort in de 

proefvlakcirkel. De jonge dennen 

groeien in een zeer dicht bestand. 

Door de concurrentie van naburige 

bomen werden verschillende dennen 

niet geselecteerd voor de 

kroonbeoordeling. De gemiddelde 

hoogte van de dikste bomen 

bedraagt 21,3 m. Er is geen 

verjonging aanwezig. Er is wel een 

grote hoeveelheid staand en liggend 

dood hout. Ongeveer twee derden van de stukken liggend dood hout worden in afbraakklasse 2 

ingedeeld (weinig verteerd). Eén derde van het liggend dood hout is gedeeltelijk verteerd (klasse 

3). Het liggend dood hout is maximum 20 cm dik. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

grove den 776 41,9 385,9

totaal 776 41,9 385,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 118 7,5 10,9 0 0 0 18,4 9,0

totaal 118 7,5 10,9 0 0 0 18,4 9,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 207: Serskamp (Wichelen) 

 
 

 

Sinds de inrichting van het proefvlak 

in 1987 werden er in dit bos geen 

dunningen uitgevoerd. Het bestand 

bestaat uit zomereik, met een 

gemiddelde hoogte van 29,1 m. In 

de dichte boometage groeit nog een 

beuk en een populier. In de 

struiketage komt zachte berk, wilde 

lijsterbes en amerikaanse vogelkers 

voor. In de kleinste proefvlakcirkel 

(straal 4,5 m) is er geen verjonging. 

Er is veel dood hout, zowel staand 

(zomereik) als liggend (eik en den). 

Het liggend dood hout van grove den 

is gedeeltelijk verteerd (klasse 3). 

Een klein deel van dat van zomereik behoort tot afbraakklasse 2, het grootste deel is eveneens 

gedeeltelijk verteerd (klasse 3). Het liggend dood hout behoort tot de diameterklassen 10-20 cm 

en 20-30 cm.   

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 373 28,1 404,7

beuk 10 2,5 45,1

populier 10 0,7 7,9

wilde lijsterbes 10 0,04 1,0

amerikaanse vogelkers 10 0,05 0,2

zachte berk 20 0,1 0,2

totaal 433 31,49 459,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 118 11,2 22,1 0 0 0 33,3 5,1

grove den 0 0 0 0 0 0 0 2,9

totaal 118 11,2 22,1 0 0 0 33,3 8,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 211: Wortegem-Petegem 

 
 

 

Zomereik is, wat grondvlak en 

volume betreft, de hoofdboomsoort 

in dit proefvlak in het Oud 

Moregembos. Het stamtal van 

gewone esdoorn is nog hoger. De 

gemiddelde hoogte van de 

zomereiken bedraagt 26,8 m. 

Het bos werd in 2003 omheind. Om 

het reewild binnen de omheining 

extra dekking te bieden werden 

uitheemse struiksoorten aangeplant. 

Verjonging van minstens 2 m hoog 

en dunner dan 7 cm werd in de 

kleinste proefvlakcirkel niet 

waargenomen. Er is weinig dood hout. Het staand dood hout bestaat uit eik en esdoorn, waarbij 

zomereik het grootste volume uitmaakt. Het liggend dood hout bevat stukken berk, valse acacia en 

zomereik. Berk en valse acacia behoren tot afbraakklasse 2, zomereik tot afbraakklasse 3. Het 

liggend dood hout van berk en acacia is 10 à 20 cm dik, dat van eik 20 tot 30 cm. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 128 27,2 414,3

gewone esdoorn 147 2,8 21,4

valse acacia 30 3,3 34,9

grauwe abeel 10 0,4 1,8

ruwe berk 10 1,8 19,3

totaal 325 35,5 491,7  
 

 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

berk 0 0 0 0 0 0 0 0,1

valse acacia 0 0 0 0 0 0 0 0,7

zomereik 10 1,0 0 0 0 0 1,0 0,6

gewone esdoorn 10 0,1 0 0 0 0 0,1 0

totaal 20 1,1 0 0 0 0 1,1 1,4

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 212: Kluisbergen 

 
 

 

Dit homogeen beukenbestand 

situeert zich in het Feelbos, een 

privé-bos waar weinig of geen 

beheersingrepen gebeuren. De 

beuken behoren tot verschillende 

diameterklassen. Andere soorten 

komen in het proefvlak nauwelijks 

voor. In de kleinste diameterklasse 

werd nog een hulst genoteerd. In de 

centrale cirkel werden geen bomen 

met een diameter < 7 cm 

waargenomen. De gemiddelde 

hoogte van de dikste beuken 

bedraagt 36,8 meter. Bij enkele van 

deze beuken is de omtrek groter dan 250 cm. Staand dood hout ontbreekt en het liggend dood 

hout bestaat hoofdzakelijk uit eik. De afbraakklasse van het liggend dood hout is voor beuk 

afbraakklasse 3 (gedeeltelijk verteerd) en voor eik afbraakklasse 2 en 3. De weinige zomereiken in 

dit bos lijden onder de lichtconcurrentie van de beuken. Het liggend dood hout van beuk is 

maximum 20 cm dik. De diameter van de liggende dode eiken bedraagt maximum 50 cm. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

beuk 157 42,7 862,5

hulst 10 0,1 0,2

totaal 167 42,8 862,7  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 0 0 0 0 0 0 0 0,4

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 26,3

totaal 0 0 0 0 0 0 0 26,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 213: Maldegem 

 
 

 

Het proefvlak ligt in een klein privé-

bos in de buurt van het 

Drongengoed. In dit dicht bestand 

groeien jonge zomereiken en ruwe 

berken, met bijmenging van grove 

den, grauwe abeel en spork. De 

eiken zijn gemiddeld 22,3 m hoog en 

de berken 23,3 m. Er is geen 

verjonging in de kleinste 

proefvlakcirkel. Het bestand werd 

sinds de inrichting in 1995 niet 

gedund en er is heel wat dood hout. 

Het staand dood hout bestaat uit 

zomereik, ruwe berk, grove den en 

grauwe abeel. Dezelfde soorten komen bij het liggend dood hout terug. De grootste hoeveelheid 

liggend dood hout bestaat uit zomereik (afbraakklasse 3 en 4) en berk (afbraakklasse 2 en 3). 

Grove den (klasse 4) en grauwe abeel (klasse 3) vertegenwoordigen een kleiner volume liggend 

dood hout. Het liggend dood hout van grove den en ruwe berk is tot 30 cm dik.  

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 167 12,4 149,1

spork 20 0,1 0,3

grove den 10 0,8 7,7

grauwe abeel 10 1,3 13,5

ruwe berk 206 12,9 127,4

totaal 413 27,5 298,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

berk 0 0 0 0 0 0 0 2,9

ruwe berk 30 0,3 8,5 0 0 0 8,8 0

zomereik 30 2,7 0 0 0 0 2,7 2,4

grove den 10 0 4,2 0 0 0 4,2 0,8

grauwe abeel 20 0,5 1,9 0 0 0 2,4 0,3

totaal 90 3,5 14,6 0 0 0 18,1 6,4

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 214: Maarkedal 

 
 

 

Het Koppenbergbos bevat een mix 

van loofboomsoorten en dit is ook in 

het proefvlak het geval. Zeven 

soorten werden geïnventariseerd. In 

de grootste diameterklassen komen 

beuk, zomereik en es voor. De 

gemiddelde hoogte van de essen 

bedraagt 30,8 m. In de kleinste 

proefvlakcirkel (4,5 m) werden 6 

hazelaars met diameter < 7 cm 

geteld. Het proefvlak ligt in openbaar 

bos en sinds de start van de 

metingen in 1995 werd er 2 maal 

gedund (1 x voor de opname in 

2009, 1 x erna). Er liggen twee dode bomen in het proefvlak. Het liggend dood hout van gewone es 

is grotendeels verteerd en dat van beuk weinig. Het dood hout van beuk behoort tot de 

diameterklasse 10-20 cm en de dode es tot de klasse 20-30 cm. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 20 7,5 124,2

beuk 20 8,3 164,7

es 59 10,1 174,2

gewone esdoorn 20 1,4 17,8

haagbeuk 10 0,4 3,7

wilde lijsterbes 10 0,04 1,0

hulst 10 0,06 0,2

totaal 149 27,8 485,8  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 0 0 0 0 0 0 0 0,5

gewone es 0 0 0 0 0 0 0 6,8

totaal 0 0 0 0 0 0 0 7,3

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 215: Ronse 

 
 

 

In dit privé-bos werden na 1995 

geen dunningen uitgevoerd. De 

hoofdboomsoort is beuk. In de 

boomlaag komt ook tamme kastanje 

en amerikaanse eik voor. De enige 

grove den in dit bestand wordt 

onderdrukt door de omringende 

bomen. De beuken behoren tot 

verschillende diameterklassen. De 

dikste bomen zijn gemiddeld 35,1 m 

hoog. In de centrale proefvlakcirkel 

werd natuurlijke verjonging van 

wilde lijsterbes aangetroffen (2 ex.). 

Het volume staand dood hout 

bestaat vooral uit beuk en grove den. Het liggend dood hout bestaat uit tamme kastanje, ruwe 

berk en wilde lijsterbes. Het dood hout is gedeeltelijk verteerd wat berk betreft en voor de rest 

weinig verteerd. Het dood hout van berk en kastanje is maximum 30 cm dik. Bij lijsterbes is dat 

maximum 20 cm. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 10 3,0 51,8

beuk 147 41,5 817,0

tamme kastanje 20 5,7 94,1

grove den 10 0,7 7,5

totaal 187 50,9 970,4  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 10 0 0 11,2 0 0 11,2 0

ruwe berk 10 0,2 0 0 0 0 0,2 1,3

Amerikaanse eik 10 0,9 0 0 0 0 0,9 0

grove den 10 0 0 6,4 0 0 6,4 0

tamme kastanje 10 1,3 0 0 0 0 1,3 3,5

lijsterbes 0 0 0 0 0 0 0 0,4

totaal 50 2,4 0 17,6 0 0 20,0 5,2

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 301: Steenhuffel (Londerzeel) 

 
 

 

Deze populierenaanplanting wordt 

niet gedund maar na storm werden 

in het verleden verschillende 

gekantelde of omgewaaide bomen 

verwijderd. Toch ligt er ongeveer 15 

m³ dood hout per hectare. Het 

grootste deel van dit populierenhout 

is gedeeltelijk verteerd. De diameter 

van het liggend dood hout bedraagt 

maximum 30 cm. Alle levende 

populieren behoren tot de 

diameterklassen 47-57 cm en 57-67 

cm. De bomen groeien in een dicht 

plantverband. De gemiddelde hoogte 

van de vijf dikste bomen bedraagt 40 m. In de proefvlakcirkel komen 5 struiksoorten voor, 

waaronder gelderse roos en tweestijlige meidoorn. Er werd geen verjonging waargenomen in de 

centrale steekproefcirkel met straal 4,5 m. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

populier 177 37,9 630,7

zwarte els 10 0,1 0,3

hazelaar 30 0,9 3,5

gelderse roos 20 0,1 0,4

vlier 10 0,2 0,8

tweestijlige meidoorn 10 0,3 1,0

totaal 257 39,5 636,7  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

populier 0 0 0 0 0 0 0 15,3

totaal 0 0 0 0 0 0 0 15,3

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 302: Halle 

 
 

 

Dit stukje bosreservaat, dat deel 

uitmaakt van het Hallerbos, is zeer 

soortenrijk. De hoofdboomsoorten 

zijn wintereik en zomereik, gemengd 

met beuk en boskers. Daarnaast 

komen nog vijf boomsoorten in de 

laagste diameterklasse voor. 

Gemiddeld zijn de eiken 30,1 m hoog 

(wintereik + zomereik). Stamtal, 

grondvlak en volume zijn iets hoger 

voor zomereik dan voor wintereik. 

Het dood hout bestaat enkel uit eik. 

Er zijn twee staande en vijf liggende 

dode bomen. Het liggend dood hout 

is gedeeltelijk verteerd en behoort 

tot de diameterklassen 10-20 cm, 20-30 cm en 30-40 cm. In het centrum van het proefvlak wordt 

natuurlijke verjonging van hazelaar (21 ex.) en gewone esdoorn (2 ex.) opgemerkt. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 246 18,5 273,9

wintereik 236 17,9 262,4

beuk 20 3,0 45,8

gewone esdoorn 88 0,8 4,4

haagbeuk 79 0,8 6,3

hazelaar 98 0,6 2,4

boskers 10 3,3 42,6

wilde lijsterbes 10 0,1 1,0

éénstijlige meidoorn 10 0,1 0,3

totaal 797 45,1 639,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 20 1,3 2,7 0 0 0 4,0 11,2

totaal 20 1,3 2,7 0 0 0 4,0 11,2

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 303: Tervuren 

 
 

 

Dit proefvlak situeert zich in het 

Zoniënwoud. In de proefvlakcirkel 

groeien enkel beuken. Er is een 

duidelijke onderetage en de bomen 

behoren tot verschillende 

diameterklassen. Gemiddeld halen de 

vijf dikste beuken een hoogte van 

34,3 m. In het bestand worden 

regelmatig dunningen uitgevoerd. Er 

is geen staand dood hout en het 

volume liggend dood hout is klein. Er 

werden slechts twee stukken dode 

beuk opgemeten. Eén stuk was 

gedeeltelijk verteerd (afbraakklasse 

3), een ander was nog intact (afbraakklasse 2). De maximale diameter van de stukken is 10 à 20 

cm. Er worden soms zaailingen van beuk waargenomen, maar in de centrale cirkel (straal 4,5 m) 

werd er geen verjonging met maximumdiameter 7 cm vastgesteld. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

beuk 295 31,9 545,9

totaal 295 31,9 545,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 0 0 0 0 0 0 0 0,6

totaal 0 0 0 0 0 0 0 0,6

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 311: Meise 

 
 

 

In het Leefdaalbos kwam in het 

verleden meermaals eikensterfte 

voor. In het proefvlak werden in de 

periode 2000-2003 jaarlijks 

afgestorven steekproefbomen 

waargenomen. De dode eiken 

werden telkens door de privé-

eigenaar gekapt. In de 

proefvlakcirkel werd er geen staand 

of liggend dood hout aangetroffen. 

De geïnventariseerde zomereiken 

behoren tot verschillende 

diameterklassen. De 5 dikste bomen 

zijn gemiddeld 30,8 m hoog. Onder 

de eiken werden haagbeuken aangeplant. In dezelfde diameterklasse komt naast haagbeuk ook 

ruwe berk, vlier en tamme kastanje voor. In de centrale cirkel werd één vlier met een diameter van 

minder dan 7 cm geïnventariseerd.  

  

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 118 27,9 474,7

tamme kastanje 10 0,1 0,6

haagbeuk 147 1,1 8,4

vlier 10 0,1 0,3

ruwe berk 79 0,4 1,4

totaal 364 29,6 485,4
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Proefvlak 312: Hoeilaart 

 
 

 

Dit tweede beukenproefvlak in het 

Zoniënwoud bestaat uitsluitend uit 

oude beuken. De bomen zijn hoog 

(gemiddeld 38,4 m) en behoren tot 

de hogere diameterklassen. Het 

grondvlak en het staand volume zijn 

dan ook zeer hoog. In het proefvlak 

komt geen verjonging voor. Er zijn 

geen staande dode beuken maar wel 

een beuk waarvan de kroon door 

storm is afgekraakt. Deze ene boom 

zorgt voor een aanzienlijk volume 

liggend dood hout (stam + kroon).  

Het hout is nog hard en de schors 

intact (afbraakklasse 2). Bij een ander stuk liggend dood hout is het hout al gedeeltelijk verteerd 

(afbraakklasse 3). Het dood hout van de afgebroken beuk is tot 40 cm dik. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

beuk 118 41,4 867,3

totaal 118 41,4 867,3  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 0 0 0 0 0 0 0 6,9

totaal 0 0 0 0 0 0 0 6,9

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 402: Perk (Kampenhout) 

 
 

 

Het zomereikenbestand is voor een 

belangrijk deel gemengd met andere 

loofboomsoorten. In de boomlaag 

groeit ook es, haagbeuk, beuk en 

gewone esdoorn. In de struiklaag 

komt hazelaar en wilde lijsterbes 

voor. Alle zomereiken hebben een 

diameter van minstens 37 cm; de 

gemiddelde hoogte van de dikste 

bomen is 30,6 m. Zomereik is de 

belangrijkste soort wat grondvlak en 

volume betreft, maar naar stamtal 

toe is dat gewone esdoorn. In de 

centrale proefvlakcirkel komt 

verjonging (< 7 cm diameter) van esdoorn (1 ex.) en hazelaar (3 ex.) voor. Er is geen staand dood 

hout. Het liggend dood hout bestaat uit grauwe abeel (afbraakstadium 2), zomereik (afbraakstadia 

2 en 3) en in mindere mate ook esdoorn (afbraakstadium 3). Het dood hout van zomereik bereikt 

een maximumdiameter van 40 cm. Bij grauwe abeel en esdoorn is dat respectievelijk 30 en 20 cm.   

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 59 19,9 354,2

beuk 10 0,9 9,8

es 49 5,0 75,4

gewone esdoorn 138 7,3 93,1

haagbeuk 30 2,2 30,2

hazelaar 79 0,5 1,3

wilde lijsterbes 10 0,1 1,0

totaal 375,0 35,9 565,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 4,2

gewone esdoorn 0 0 0 0 0 0 0 0,4

grauwe abeel 0 0 0 0 0 0 0 6,4

totaal 0 0 0 0 0 0 0 11,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)

 



 

 67 



 

 68 

Proefvlak 403: Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) 

 
 

 

De grove dennen in dit bestand 

groeien in een zeer dicht verband. 

Tot voor kort was er een hoge 

bezetting met amerikaanse 

vogelkers. De vogelkers werd door 

het INBO gedeeltelijk bestreden om 

de zichtbaarheid van de boomkronen 

te verbeteren. Een andere vorm van 

beheer ontbreekt in dit privé-bos. 

Het stamtal is bijzonder hoog. De 

dikste grove dennen zijn 20,8 m 

hoog. Er komt spontane verjonging 

(d < 7cm) van wilde lijsterbes in de 

kleinste proefvlakcirkel voor (2 ex.). 

Door concurrentie en stormschade is er veel staand en liggend dood hout. Het staand dood hout 

van amerikaanse vogelkers kwam er door de recente bestrijding. Het liggend dood hout van grove 

den behoort tot 3 verschillende afbraakstadia, maar het grootste deel (23,9 m³) is gedeeltelijk 

verteerd (afbraakklasse 3). In totaal is er bijna 80 m³ dood hout aanwezig (20% van het levend 

volume). Het liggend dood hout behoort tot de diameterklassen 10-20 cm en 20-30 cm. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

wilde lijsterbes 10 0,05 1,0

amerikaanse vogelkers 265 1,6 7,3

grove den 855 42,7 385,1

ruwe berk 20 0,2 0,7

totaal 1150 44,55 394,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 147 12,1 1,9 14,4 10,7 0 39,1 25,8

amerikaanse vogelkers 432 14,5 0 0 0 0 14,5 0

totaal 579 26,6 1,9 14,4 10,7 0 53,6 25,8

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 404: Binkom-Lubbeek (Lubbeek) 

 
 

 

Het Kapellebos werd in 2010 en 2011 

door zware stormen getroffen. De 

opnamegegevens dateren van voor 

deze periode. In 2012 werden de 

resterende bomen in de 

proefvlakcirkel gekapt en er werden 

nadien geen kroonbeoordelingen 

meer uitgevoerd. De proefvlakcirkel 

bestond vooral uit amerikaanse eik 

(gem. hoogte 36,7 m). In de laagste 

diameterklassen kwam ook wat 

tamme kastanje, beuk en haagbeuk 

voor. In het bestand was er verder 

nog verjonging van tamme kastanje 

(5 ex.) en hazelaar (2 ex.). Er was weinig dood hout in de proefvlakcirkel (0,5 m³, afbraakklasse 

3). Het liggend dood hout behoorde tot de diameterklasse 10-20 cm. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 177 40,5 733,3

beuk 20 0,9 10,3

tamme kastanje 59 0,5 4,7

haagbeuk 10 0,1 0,7

wilde lijsterbes 10 0,1 2,0

totaal 276 42,1 751,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 0 0 0 0 0 0 0 0,5

totaal 0 0 0 0 0 0 0 0,5

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 406: Deurne (Diest) 

 
 

 

Dit bestand werd in 2011 door het 

Agentschap voor Natuur en Bos 

aangekocht. Sinds de installatie van 

het proefvlak in 1987 werd er enkel 

in 1996 een dunning uitgevoerd. De 

grove dennen zijn gemiddeld 23,2 m 

hoog. In de laagste diameterklasse 

komt uitsluitend amerikaanse eik en 

spork voor. In de centrale 

proefvlakcirkel werd natuurlijke 

verjonging van zomereik (1 ex.) en 

amerikaanse eik (2 ex.) genoteerd. 

Het volume dood hout is beperkt. Het 

liggend dood hout is nog niet 

verteerd (afbraakstadium 2). Het dikste stuk liggend dood hout situeert zich in de diameterklasse 

20-30 cm. In 2012 werd een nieuwe dunning voorzien, gekoppeld aan een bestrijding van de 

aanwezige exoten. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 108 3,4 30,1

spork 10 0,1 0,2

grove den 491 43,1 424,6

totaal 609 46,6 454,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 10 0 0 0 10,3 0 10,3 1,6

totaal 10 0 0 0 10,3 0 10,3 1,6

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 411: Herent 

 
 

 

Het proefvlak wordt gedomineerd 

door amerikaanse eik en beuk. De 

zwaarste bomen in het bestand zijn 

beuken (gem. hoogte 34,1 m). Het 

stamtal van amerikaanse eik is 

hoger, maar de eiken zijn iets minder 

hoog (31,4 m). Er is een belangrijke 

bijmenging van gewone esdoorn. 

Verder groeit er één zomereik in de 

proefvlakcirkel. In de centrale 

proefvlakcirkel komen twee jonge 

beuken voor (diameter < 7 cm). De 

laagste diameterklassen tellen ook 

enkele hazelaars. Eén dode zomereik 

zorgt voor het grootste deel van het aanbod aan dood hout. Het liggend dood hout is afkomstig van 

één stuk beukenhout. Dat is 10 à 20 cm dik en wordt in afbraakklasse 2 ingedeeld (hout intact). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 3,9 74,1

amerikaanse eik 216 24,1 390,8

beuk 79 22,3 448,0

gewone esdoorn 98 1,8 14,0

hazelaar 20 0,4 4,2

totaal 423 52,5 931,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 0 0 0 0 32,7 32,7 0

beuk 0 0 0 0 0 0 0 0,3

hazelaar 10 0,3 0 0 0 0 0,3 0

totaal 20 0,3 0 0 0 32,7 33,0 0,3

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 412: Leuven 

 
 

 

Dit zomereikenproefvlak situeert zich 

in het Egenhovenbos. Op de rijke 

standplaats is er geen verjonging van 

zomereik maar wel van gewone es en 

gewone esdoorn. In de centrale 

proefvlakcirkel komen zaailingen van 

es (75 ex.) en meidoorn (3 ex.) voor. 

In het proefvlak groeit verder nog 

een zwarte els. De gemiddelde 

hoogte van de dikste zomereiken is 

30,5 m. Het bestand werd sedert 

1995 al meermaals gedund. De 

gekapte eiken maken plaats voor de 

(massale) essenverjonging. Eén 

staande en één liggende dode zomereik zorgen samen voor 6,2 m³ dood hout. Het liggend dood 

hout is gedeeltelijk verteerd (afbraakklasse 3). De maximumdiameter van de liggende dode eik 

bedraagt 30 à 40 cm. De verjonging van gewone es vertoont sinds 2011 symptomen van infectie 

door de essenziekte Chalara fraxinea. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 147 21,5 343,2

es 295 3,0 24,5

gewone esdoorn 49 0,3 1,9

zwarte els 10 0,8 7,4

totaal 501 25,6 377,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 0 0 15,5 0 0 15,5 6,2

totaal 10 0 0 15,5 0 0 15,5 6,2

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)

 

 

 

 



 

 77 



 

 78 

Proefvlak 413: Lubbeek 

 
 

 

Het proefvlak bestaat uit twee delen 

met enerzijds een uitgegroeid 

hakhoutbestand van amerikaanse eik 

en anderzijds een gemengd 

zomereikenbestand. In de laagste 

diameterklassen is er naast eik ook 

valse acacia, gewone esdoorn en 

amerikaanse vogelkers. De 

gemiddelde hoogte van de dikste 

zomereiken bedraagt 25 meter. In 

het proefvlakcentrum komt 

verjonging van hazelaar (4 ex.) voor. 

Het proefvlak werd door de privé-

eigenaar kort na de inventarisatie 

voor het eerst sinds 1995 gedund. Daarbij werden enkele amerikaanse eiken uit het bestand 

gehaald. Eén dode amerikaanse eik en één dode amerikaanse vogelkers zorgen voor een beperkt 

aanbod aan staand dood hout. Er is geen liggend dood hout in de proefvlakcirkel.   

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 108 14,4 198,6

amerikaanse eik 275 11,9 137,5

gewone esdoorn 30 0,4 2,1

valse acacia 59 0,7 3,3

amerikaanse vogelkers 30 0,4 2,0

totaal 502 27,8 343,5  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse vogelkers 10 0,4 0 0 0 0 0,4 0

amerikaanse eik 10 1,0 0 0 0 0 1,0 0

totaal 20 1,4 0 0 0 0 1,4 0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 414: Aarschot 

 
 

 

In dit privé-bos werd het hakhout 

van amerikaanse eik decennialang 

niet beheerd waardoor zware en 

oude hakhoutstoven openscheurden. 

In de kleinste proefvlakcirkel is er 

natuurlijke verjonging van 

amerikaanse vogelkers (9 ex). In de 

laagste diameterklasse komt naast 

amerikaanse eik en amerikaanse 

vogelkers ook wilde lijsterbes voor. 

De zware amerikaanse eiken 

bereiken een hoogte van 38,2 m. Het 

staand dood hout bestaat 

hoofdzakelijk uit zomereik, 

amerikaanse eik en ruwe berk. De staande dode bomen situeren zich in de lagere diameterklassen. 

Er is een aanzienlijk volume liggend dood hout van amerikaanse eik. Daarnaast is er nog liggend 

dood hout van valse acacia en zomereik. Het dood hout van zomereik is gedeeltelijk verteerd 

(klasse 3), dat van valse acacia nog niet (klasse 2). Bij amerikaanse eik zijn er stukken onverteerd 

en andere gedeeltelijk verteerd. De diameter van de stukken dood hout is beperkt tot max. 20 cm 

voor zomereik, max. 30 cm voor valse acacia. Het dikste stuk amerikaanse eik bereikt 50-60 cm. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 79 38,9 703,0

wilde lijsterbes 10 0,2 3,8

valse acacia 30 2,6 41,7

amerikaanse vogelkers 59 0,4 1,4

totaal 178 42,1 749,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 20 2,0 0 0 0 0 2,0 0,7

ruwe berk 10 0 1,8 0 0 0 1,8 0

amerikaanse eik 20 1,1 0 0 0 0 1,1 9,3

amerikaanse vogelkers 10 0,2 0 0 0 0 0,2 0

valse acacia 0 0 0 0 0 0 0 3,4

totaal 60 3,3 1,8 0 0 0 5,1 13,4

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 415: Tielt-Winge 

 
 

 

Dit oude zomereikenbestand in het 

Walenbos wordt gekenmerkt door 

een onderetage van gewone esdoorn, 

gemengd met es. Er komt veel 

hazelaar voor, ook in de centrale 

proefvlakcirkel (21 ex. met diameter 

< 7 cm). De diameter van de eiken 

reikt tot bijna 1 m en de gemiddelde 

hoogte van de zwaarste bomen is 32 

m. Het stamtal van gewone esdoorn 

is hoog in vergelijking met de andere 

soorten. De esdoorn is dominant in 

de laagste drie diameterklassen. Er is 

weinig staand dood hout. Enkel in de 

laagste diameterklasse wordt een dode hazelaar en een dode zwarte els geteld. Er is liggend dood 

hout van zomereik en esdoorn (gedeeltelijk verteerd) en van es (niet verteerd). Het liggend dood 

hout van esdoorn behoort tot de diameterklasse 20-30 cm. Het dood hout van eik en es zit in de 

klassen 10-20 cm en 20-30 cm. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 79 36,0 673,9

es 49 0,7 7,7

gewone esdoorn 226 7,0 69,4

hazelaar 69 1,6 7,4

totaal 423 45,3 758,4  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 2,4

gewone es 0 0 0 0 0 0 0 4,3

gewone esdoorn 0 0 0 0 0 0 0 2,3

zwarte els 10 0,2 0 0 0 0 0,2 0

hazelaar 10 0,01 0 0 0 0 0,01 0

totaal 20 0,21 0 0 0 0 0,21 9,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 416: Zoutleeuw 

 
 

 

Dit bestand ligt in privé-bos en werd 

net voor de aanleg van het proefvlak 

in 1995 voor het laatst gedund. 

Zomereik en tamme kastanje 

domineren in de grootste 

diameterklassen. Gemiddeld zijn de 

zomereiken 27,6 m hoog en de 

hoogte van de kastanjes is 

vergelijkbaar. De essen zijn kleiner 

en komen vooral in de 

diameterklassen 17-27 cm en 27-37 

cm voor. De laagste diameterklasse 

telt 7 boomsoorten maar wordt 

opnieuw door tamme kastanje 

gedomineerd. De verjonging in de centrale proefvlakcirkel bestaat uit gewone esdoorn (5 ex.) en 

tamme kastanje (28 ex.). Er is geen liggend dood hout en het staand dood hout bestaat uit een 

afgestorven es en een dode tamme kastanje. Beiden behoren tot de lagere diameterklassen.  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 39 10,7 172,1

amerikaanse eik 20 0,3 2,4

tamme kastanje 187 13,4 204,6

es 128 7,0 78,4

gewone esdoorn 10 0,05 0,2

valse acacia 20 0,08 0,1

ruwe berk 10 0,1 0,5

zachte berk 10 0,04 0,05

totaal 424 31,67 458,35  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

gewone es 10 0 3,6 0 0 0 3,6 0

tamme kastanje 10 0,5 0 0 0 0 0,5 0

totaal 20 0,5 3,6 0 0 0 4,1 0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 501: Kapellen 

 
 

 

Het bestand ligt in een privé-bos in 

de omgeving van het Klein 

Schietveld. Sinds de start van de 

bosvitaliteitsinventaris werden er 

geen dunningen uitgevoerd. De 

belangrijkste boomsoorten in het 

proefvlak zijn Amerikaanse eik, 

zomereik en tamme kastanje. De 

gemiddelde hoogte van de dikste 

bomen bedraagt 24,8 m bij 

amerikaanse eik en 23,9 m bij 

zomereik. Met uitzondering van 

pontische rododendron (1 ex.) is er 

geen verjonging aanwezig. Er werd 

geen staand of liggend dood hout in de proefvlakcirkel opgemerkt. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 79 10,6 142,7

amerikaanse eik 69 15,9 216,0

beuk 10 2,2 33,1

tamme kastanje 79 5,6 67,4

douglas 10 2,3 28,3

japanse lork 20 2,1 24,2

totaal 267 38,7 511,7
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Proefvlak 502: Brasschaat 

 
 

 

Dit grove dennenbestand in het 

Peerdsbos wordt regelmatig gedund. 

Er is sinds enkele jaren een 

overvloedige natuurlijke verjonging 

van wilde lijsterbes aanwezig. Het 

stamtal in de laagste diameterklasse 

bestaat enkel uit lijsterbes en in de 

kleine proefvlakcirkel (4,5 m) werden 

27 exemplaren met diameter < 7 cm 

geteld. De gemiddelde hoogte van de 

zwaarste dennen bedraagt 24,4 m. 

Er is enkel liggend dood hout van 

grove den. Ongeveer 2/3 van dit 

dood hout is gedeeltelijk verteerd en 

1/3 nauwelijks verteerd (resp. afbraakklasse 3 en 2). Het grootste deel van het liggend dood hout 

situeert zich in de diameterklasse 10-20 cm, een klein deel is maximum 20-30 cm dik. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

wilde lijsterbes 69 1,2 10,6

grove den 246 27,3 275,1

ruwe berk 10 0,3 2,3

totaal 325 28,8 288,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 12,9

totaal 0 0 0 0 0 0 0 12,9

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)

 

 

 

 

 

 

 



 

 89 



 

 90 

Proefvlak 504: Brecht 

 
 

 

Dit eikenbestand situeert zich aan de 

rand van het Groot Schietveld. De 

hoofdboomsoort is zomereik en de 

bomen werden in 1931 aangeplant. 

In 1996 werd voor het laatst een 

dunning in dit perceel uitgevoerd.  

De amerikaanse vogelkers werd 

bestreden. Er zijn slechts enkele 

struiken van spork en wilde lijsterbes 

die de minimumdiameter van 7 cm 

bereiken. In de centrale 

proefvlakcirkel van 4,5 meter wordt 

geen verjonging waargenomen. De 

gemiddelde hoogte van de 

zomereiken in de hoogste diameterklassen bedraagt 27,8 m. Het staand en liggend dood hout 

bestaat hoofdzakelijk uit zomereik. De liggende dode bomen situeren zich in de diameterklassen 

20-30 cm en 30-40 cm. Het liggend dood hout van amerikaanse vogelkers en lijsterbes is dunner 

(10-20 cm). De stamstukken behoren tot de afbraakklasse 3 (gedeeltelijk verteerd).  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 255 31,5 464,9

wilde lijsterbes 10 0,1 1,9

spork 10 0,1 0,5

totaal 275 31,7 467,3  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 20 0 6,5 0 0 0 6,5 8,8

wilde lijsterbes 10 0,3 0 0 0 0 0,3 0,5

amerikaanse vogelkers 88 3,7 0 0 0 0 3,7 0,4

totaal 118 4,0 6,5 0 0 0 10,5 9,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 505: Schilde 

 
 

 

Tussen 1987 en 2009 werd in dit 

grove dennenbestand geen enkele 

dunning uitgevoerd. De laatste jaren 

werden er in dit privé-bos wel 

geregeld bomen gekapt (’09, ’12). 

Alle dennen behoren tot twee 

diameterklassen. In de grootste 

proefvlakcirkel groeit verder alleen 

nog een amerikaanse eik. In de 

kleine proefvlakcirkel is er verjonging 

van spork (1 ex.). Gemiddeld zijn de 

dikste dennen 24,6 m hoog. Er is 

geen staand dood hout. Het liggend 

dood hout bestaat uit verschillende 

stukken grove dennenhout. Het grootste deel daarvan situeert zich in de diameterklasse 20-30 cm 

en is gedeeltelijk verteerd (afbraakklasse 3). Dikkere stukken dood hout komen niet voor. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 10 0,5 3,3

grove den 275 28,5 286,3

totaal 285 29,0 289,6  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 7,4

totaal 0 0 0 0 0 0 0 7,4

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 506: Oostmalle (Malle) 

 
 

 

Dit perceel met grove dennen ligt in 

het domeinbos Wolfschot. 

Regelmatige dunningen bevorderden 

een dichte en soortenrijke 

onderetage met berk, zomereik, 

beuk, lijsterbes, spork en hulst. In de 

centrale proefvlakcirkel werd geen 

verjonging met diameter < 7 cm 

genoteerd. De dennen zijn gemiddeld 

21,1 m hoog. In het verleden werd 

de pontische rododendron bestreden. 

Die kwam vooral aan de rand van het 

perceel voor. Er werd regelmatig 

stormschade waargenomen. Er is 

geen staand dood hout aanwezig maar wel 10,9 m³/ha liggend dood hout van grove den. Daar 

horen ook zware stukken bij, met diameters tot 30-40 cm. Bijna alle stukken dood hout worden in 

afbraakklasse 3 ingedeeld (gedeeltelijk verteerd). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 177 2,3 14,4

beuk 10 0,8 8,3

wilde lijsterbes 30 0,2 2,9

spork 79 0,5 1,2

hulst 10 0,04 0,04

grove den 364 32,2 293,4

ruwe berk 128 1,6 8,5

totaal 798 37,64 328,74  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 10,9

totaal 0 0 0 0 0 0 0 10,9

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 507: Oelegem (Ranst) 

 
 

 

Tussen 1987 en 2002 werden in dit 

(klein) openbaar bos geen 

beheermaatregelen uitgevoerd. 

Vanaf 2002 werd er gedund en kwam 

er bestrijding van de amerikaanse 

vogelkers. Dit had onmiddellijk 

effect: de kleinste diameterklasse 

bevat verschillende exemplaren van 

wilde lijsterbes. In de proefvlakcirkel 

van 4,5 m werd verjonging van 

lijsterbes (4 ex.) en hulst (3 ex.) 

waargenomen. De dennen bereiken 

een gemiddelde hoogte van 20,1 m. 

In het verleden werd er meermaals 

stormschade waargenomen. Er is 

zowel staand als liggend dood hout van grove den. Het liggend dood hout wordt deels in 

afbraakstadium 2 en deels in afbraakklasse 3 ingedeeld. De stukken dood hout behoren tot de 

diameterklassen 10-20 cm en 20-30 cm.  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

wilde lijsterbes 49 0,5 5,1

grove den 393 24,3 199,7

totaal 442 24,8 204,8  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 30 2,0 1,5 0 0 0 3,5 7,4

totaal 30 2,0 1,5 0 0 0 3,5 7,4

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 508: Pulle (Zandhoven) 

 
 

 

Dit privé-bos bevat een rijke 

boomsoortenmenging. Zomereik is 

de hoofdboomsoort maar in de 

hogere diameterklassen komt ook 

beuk, es, iep en grauwe abeel voor. 

Er is een duidelijke onderetage van 

es, gemengd met esdoorn, linde en 

fijnspar. De eiken zijn gemiddeld 

30,5 m hoog. De centrale cirkel is 

rijk aan verjonging van haagbeuk (19 

ex.), esdoorn (10 ex.), berk (2 ex.) 

en lijsterbes (1 ex.). Er werd 

meermaals stormschade vastgesteld 

en er is liggend dood hout van 

zomereik (60-70 cm diameter), es (10-20 cm) en populier (max. 20-30 cm). Het dood hout van es 

en populier behoort tot de afbraakklassen 2 en 3. Dat van zomereik situeert zich in klasse 2.  

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 69 17,5 304,9

beuk 20 8,0 152,2

es 39 6,2 121,5

gewone esdoorn 10 0,9 10,0

haagbeuk 20 1,1 11,2

fijnspar 10 0,4 4,3

gladde iep 10 1,5 20,4

grauwe abeel 20 3,9 50,5

winterlinde 10 0,6 6,2

totaal 208 40,1 681,2  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 9,9

gewone es 0 0 0 0 0 0 0 0,7

populier 0 0 0 0 0 0 0 2,2

totaal 0 0 0 0 0 0 0 12,8

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 511: Putte (Stabroek) 

 
 

 

Het proefvlak ligt in een homogeen 

beukenbestand in het Moretusbos. In 

dit perceel is er geen natuurlijke 

verjonging. De beuken behoren tot 

verschillende diameterklassen. In de 

laagste twee diameterklassen komen 

geen bomen voor.  

De gemiddelde hoogte van de 

beuken bedraagt 26,7 meter. Er is 

geen staand dood hout en de 

hoeveelheid liggend dood hout is 

klein. Er zijn slechts twee stukken 

dood hout en die behoren tot de 

afbraakklassen 2 en 3. De maximale 

diameter van de dood hout stukken 

is 10 à 20 cm. Aan de rand van het proefvlak werd de dominante pontische rododendron recent 

bestreden. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

beuk 157 25,4 354,2

totaal 157 25,4 354,2  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 0 0 0 0 0 0 0 0,4

totaal 0 0 0 0 0 0 0 0,4

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 512: Schilde 

 
 

 

Omdat er in de periode 2000-2004 in 

dit privé-bos jaarlijks beukensterfte 

was en er rond het oorspronkelijke 

proefvlakcentrum nog amper bomen 

groeiden, werd het centrum bij de 

inrichting van de proefvlakcirkels 

verschoven. In het proefvlak komen, 

met uitzondering van één zomereik, 

enkel beuken voor. De gemiddelde 

hoogte van de zwaarste beuken is 

31,9 m. In de centrale proefvlakcirkel 

is er natuurlijke verjonging van 

amerikaanse vogelkers (1 ex.). Er is 

geen staand dood hout. Het liggend 

dood hout bestaat uit beuk en grove den. Van beide soorten zijn er stukken met een maximale 

diameter van 30 tot 40 cm. Het dood hout van beuk is intact (afbraakklasse 2) terwijl het grootste 

deel van het dennenhout gedeeltelijk verteerd is (afbraakklasse 3). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 4,4 75,4

beuk 108 37,1 658,6

totaal 118 41,5 734,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 0 0 0 0 0 0 0 7,4

grove den 0 0 0 0 0 0 0 11,7

totaal 0 0 0 0 0 0 0 19,1

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 513: Wuustwezel 

 
 

 

Het beukenperceel situeert zich in 

het Pastoorsbos. De beuken in dit 

openbaar bos hebben allen dezelfde 

leeftijd (het bestand werd in 1902 

aangeplant). Toch komen de bomen 

in vijf verschillende diameterklassen 

voor. De gemiddelde hoogte van de 

dikste beuken bedraagt 25,5 m. Een 

onderetage is er niet en natuurlijke 

verjonging ontbreekt eveneens. In 

de proefvlakcirkel staat één dode 

beuk. Er werd geen liggend dood 

hout in de proefvlakcirkel (straal 18 

m) genoteerd. Sinds de inrichting 

van het proefvlak in 1995 werd er één dunning uitgevoerd (2000-2001). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

beuk 314 28,4 344,1

totaal 314 28,4 344,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

beuk 10 0 0 8,0 0 0 8,0 0

totaal 10 0 0 8,0 0 0 8,0 0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 514: Zandhoven 

 
 

 

Dit privé-bos wordt door zomereik 

gedomineerd. De gemiddelde hoogte 

van de zwaarste eiken is 29,2 m. 

Andere boomsoorten in de 

proefvlakcirkel zijn hazelaar, witte 

els, wilde lijsterbes en zachte berk. 

In de centrale proefvlakcirkel werd 

verder nog verjonging van hulst (1 

ex.) genoteerd. Hoewel er in het 

bestand eiken met een zwakke 

kroonconditie staan, is er geen 

staand dood hout in de 

steekproefcirkel geïnventariseerd. 

Het liggend dood hout bestaat 

hoofdzakelijk uit zomereik, met daarnaast wat lijsterbes, els en berk. Er zijn veel stukken dood 

hout maar die zijn allen dun (10-20 cm diameter). Het grootste deel van het dood hout bevindt 

zich in afbraakstadium 2. Het dood hout van zwarte els en een deel van het dode eikenhout is 

gedeeltelijk verteerd (klasse 3). In 2007-2008 werd in het bestand een dunning uitgevoerd. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 147 27,7 453,0

witte els 10 0,4 2,0

hazelaar 10 0,08 0,1

wilde lijsterbes 30 0,3 3,9

zachte berk 20 0,2 0,8

totaal 217 28,68 459,8  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 6,6

wilde lijsterbes 0 0 0 0 0 0 0 0,8

zwarte els 0 0 0 0 0 0 0 0,3

berk 0 0 0 0 0 0 0 0,1

totaal 0 0 0 0 0 0 0 7,8

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 515: Zoersel 

 
 

 

Dit zomereikenbestand ligt aan de 

rand van het Zoerselbos. Er werden, 

sinds de inrichting van het proefvlak 

in 1995, geen dunningen uitgevoerd. 

Veel eiken vertonen een zwakke 

kroontoestand en er staan 

verschillende afgestorven 

exemplaren. De gemiddelde hoogte 

van de eiken bedraagt 24 m. In de 

laagste diameterklasse komen 5 

verschillende loofboomsoorten voor. 

Er was op het tijdstip van de 

inventarisatie geen verjonging met 

een diameter < 7 cm in de centrale 

proefvlakcirkel. Dode zomereiken bepalen het grootste deel van het volume staand dood hout. Er is 

veel staand dood hout maar er zijn slechts vier stukken liggend dood hout. Het liggend dood hout 

is maximum 20 cm dik. Alle liggend dood hout van zomereik en het grootste deel van het 

lijsterbessenhout is gedeeltelijk verteerd (klasse 3). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 187 28,4 379,2

amerikaanse eik 10 0,1 1,2

wilde lijsterbes 98 1,0 12,0

spork 59 0,5 1,5

ruwe berk 30 0,3 2,1

zachte berk 39 0,2 0,6

totaal 423 30,5 396,6  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 39 0 0 33,7 21,8 0 55,5 0,7

wilde lijsterbes 0 0 0 0 0 0 0 1,1

spork 69 1,3 0 0 0 0 1,3 0

totaal 108 1,3 0 33,7 21,8 0 56,8 1,8

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 516: Herentals 

 
 

 

Het proefvlak ligt in het Peertsbos, 

naast het Bloso-centrum Netevallei. 

Het bestand bestaat uit zomereik 

met bijmenging van ruwe berk. De 

dikste eiken zijn gemiddeld 27,6 m 

hoog. In de laagste diameterklasse 

komt ook wilde lijsterbes en hulst 

voor. De verjonging in de 

proefvlakcirkel met straal 4,5 m 

bestaat uit lijsterbes (3 ex.) en beuk 

(1 ex.). Deze  bomen hebben een 

omtrek van minder dan 7 cm 

diameter. Er is staand dood hout van 

eik en berk en liggend dood hout van 

berk. De liggende dode berk is gedeeltelijk verteerd en heeft een maximumdiameter van 20 à 30 

cm. In dit deel van het openbaar bos werden er sinds 1995 geen systematische dunningen 

uitgevoerd. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 295 24,9 356,1

wilde lijsterbes 30 0,1 3,0

hulst 10 0,1 0,2

ruwe berk 30 4,9 58,8

totaal 365 30,0 418,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 0 2,8 0 0 0 2,8 0

berk 20 0,9 4,2 0 0 0 5,1 4,0

totaal 30 0,9 7,0 0 0 0 7,9 4,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 601: Merksplas 

 
 

 

Dit bestand bestaat uit zomereik en 

amerikaanse eik. Het oorspronkelijk 

plantverband is duidelijk herkenbaar 

op de kaart (4 evenwijdige rijen). 

Tussen de rijen vestigden zich 

berken (ruwe en zachte berk) en 

amerikaanse eiken. De massaal 

aanwezige amerikaanse vogelkers 

werd al meermaals bestreden. 

Gemiddeld zijn de zomereiken 21 m 

hoog. In de centrale proefvlakcirkel 

werd geen natuurlijke verjonging 

vastgesteld. Er is een groot aanbod 

aan dood hout. In het verleden 

stierven er verschillende zomereiken en er was ook stormschade. In het proefvlak staan zware 

dode eiken (diameter tot 57 cm). Er is ook staand dood hout van spork en amerikaanse vogelkers 

(na bestrijding). Het liggend dood hout bevat dezelfde boomsoorten. De stukken dood hout van 

zomereik zitten in verschillende diameterklassen (tot 40-50 cm diameter) en zijn allen gedeeltelijk 

verteerd. De dunnere stukken spork en vogelkers zijn nog intact (tot 20 cm diameter). Sinds 1993 

werden in dit perceel van de Rijkskolonie van Merksplas geen dunningen meer uitgevoerd. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 138 18,5 221,4

amerikaanse eik 147 6,3 71,5

amerikaanse vogelkers 10 0,1 0,3

ruwe berk 30 0,6 2,9

zachte berk 10 0,1 0,2

totaal 335 25,6 296,3  
  

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 20 0 0 0 20,4 10,6 31,0 13,3

spork 20 0,4 0 0 0 0 0,4 0,3

amerikaanse vogelkers 98 2,8 3,0 0 0 0 5,8 3,7

totaal 138 3,2 3,0 0 20,4 10,6 37,2 17,3

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 602: Beerse 

 
 

 

Het grove dennenbestand werd in 

1945 aangeplant. Sinds de inrichting 

van het proefvlak werden in dit 

gemeentebos verschillende 

dunningen uitgevoerd om de 

(massale) loofboomverjonging meer 

licht en ruimte te bieden. De 

amerikaanse vogelkers werd 

systematisch bestreden. De dennen 

groeien vooral in de hogere 

diameterklassen voor (gemiddelde 

hoogte 20,8 m). In de lagere 

diameterklassen komen zomereik, 

ruwe en zachte berk, wilde lijsterbes 

en spork voor. De verjonging in de kleine proefvlakcirkel (r = 4,5 m) is opvallend: lijsterbes (41 

ex.), berk (2 ex.), zomereik (2 ex.) en spork (1 ex.). Er is geen staand dood hout maar er zijn wel 

liggende stukken. Dat dood hout is afkomstig van grove den en behoort tot de diameterklassen 10-

20 cm en 20-30 cm. Het hout is gedeeltelijk tot grotendeels verteerd (afbraakklasse 3 en 4). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 88 1,4 7,9

wilde lijsterbes 108 0,6 11,4

spork 39 0,3 1,2

grove den 157 12,1 109,6

ruwe berk 138 1,7 11,2

zachte berk 30 0,5 3,1

totaal 560 16,6 144,4  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 9,7

totaal 0 0 0 0 0 0 0 9,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 603: Arendonk 

 
 

 

Het dennenbestand in de Lusthoven 

wordt gekenmerkt door zware 

corsicaanse dennen, gemengd met 

grove den, tamme kastanje en 

amerikaanse eik. In de lagere 

diameterklassen komt ook zomereik 

en hemlockspar voor. In de kleine 

proefvlakcirkel is er verjonging van 

amerikaanse eik (3 ex.) en wilde 

lijsterbes (2 ex.). De gemiddelde 

hoogte van de corsicaanse dennen 

bedraagt 28,7 m. De grove dennen 

zijn duidelijk minder hoog. In het 

bestand komen corsicaanse dennen 

met een zwakke kroonconditie voor. In de proefvlakcirkel staat een dode zomereik en een dode 

corsicaanse den. Er is weinig liggend dood hout in de cirkel (grove den en onbekend naaldhout, 

gedeeltelijk verteerd, diameter tot 30 cm). Door storm en sneeuw beschadigde bomen werden bij 

dunningen gekapt en de amerikaanse vogelkers werd in de jaren 1990 succesvol bestreden. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 0,3 2,3

amerikaanse eik 39 1,3 11,4

tamme kastanje 10 1,2 13,6

grove den 49 4,6 43,6

corsicaanse den 79 20,0 288,0

hemlockspar 20 0,3 1,0

totaal 207 27,7 359,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 1,8

corsicaanse den 10 0 0 0 21,8 0 21,8 0

zomereik 10 0,8 0 0 0 0 0,8 0

naaldboom sp. 0 0 0 0 0 0 0 0,2

totaal 20 0,8 0 0 21,8 0 22,6 2,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 604: Mol-Rauw (Mol) 

 
 

 

Het populierenproefvlak ligt in 

natuurgebied, dat sinds 1994 met 

grote grazers beheerd wordt. In de 

proefvlakcirkel staan een tiental 

populieren die tot verschillende 

diameterklassen behoren. De dikste 

populieren zijn gemiddeld 35,9 meter 

hoog. Onder de populieren komt een 

struiketage met zwarte en witte els 

voor. Door storm en begrazing 

(ontschorsing door paarden) zijn er 

sinds de aanvang van de 

inventarisatie veel populieren 

afgestorven. Er is in het proefvlak 

alleen wat staand dood hout van zwarte els. Er is echter zeer veel liggend dood hout. Het weinige 

liggend dood hout van witte els is dun (10-20 cm) en weinig verteerd (klasse 2). Het dood hout 

van populier is tot 60-70 cm dik en situeert zich in verschillende afbraakklassen (2, 3, 4). De 

populieren vielen vooral vanuit westelijke richting om (zie kaartje). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

populier 98 21,3 320,0

zwarte els 197 4,4 22,5

witte els 108 1,4 6,8

totaal 403 27,1 349,3  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

populier 0 0 0 0 0 0 0 62,0

zwarte els 20 0,2 0 0 0 0 0,2 0

witte els 0 0 0 0 0 0 0 0,5

totaal 20 0,2 0 0 0 0 0,2 62,5

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 611: Beerse 

 
 

 

Het proefvlak situeert zich in 

het domeinbos Luisterborg. 

In de steekproefcirkel 

groeien zomereiken waarvan 

de gemiddelde hoogte 21,5 

meter bereikt. Er is een hoog 

stamtal van wilde lijsterbes. 

In de diameterklasse 7-17 

cm komen verder nog spork, 

zachte en ruwe berk voor. Er 

is geen natuurlijke 

verjonging met een diameter 

< 7 cm in de centrale 

steekproefcirkel. Het dood 

hout aanbod is beperkt. Er staan 2 afgestorven lijsterbessen in de proefvlakcirkel en er liggen 

enkele stukken dood hout van zomereik (diameterklasse 10-20 en 20-30 cm). Het grootste deel 

van het liggend dood hout situeert zich in afbraakstadium 2 (niet verteerd).  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 177 21,0 256,7

wilde lijsterbes 275 1,4 26,8

spork 39 0,2 0,6

ruwe berk 10 0,2 1,2

zachte berk 79 0,6 2,1

totaal 580 23,4 287,4  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 0,7

wilde lijsterbes 20 2,1 0 0 0 0 2,1 0

totaal 20 2,1 0 0 0 0 2,1 0,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 612: Herselt 

 
 

 

In dit privé-bos langs de Grote Nete 

groeien oude eiken en beuken. De 

omvangrijkste zomereiken halen een 

gemiddelde hoogte van 33,6 m. 

Onder het kronendak van beuk, 

wintereik en zomereik komt ook 

tamme kastanje, amerikaanse eik, 

wilde lijsterbes en éénstijlige 

meidoorn voor. In de centrale 

proefvlakcirkel werd verjonging van 

vlier genoteerd (1 ex.). In het 

verleden werden bij dunningen 

steeds kwijnende of afgestorven 

bomen gekapt. Er is dan ook amper 

dood hout in dit bestand. Liggend dood hout ontbreekt en staand dood hout is beperkt tot één 

lijsterbes in de laagste diameterklasse. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 49 14,0 269,2

wintereik 10 4,7 95,5

amerikaanse eik 49 0,5 5,5

beuk 39 16,3 326,1

tamme kastanje 10 0,2 1,5

wilde lijsterbes 10 0,1 1,9

éénstijlige meidoorn 10 0,1 0,4

totaal 177 35,9 700,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

lijsterbes 10 1,0 0 0 0 0 1,0 0

totaal 10 1,0 0 0 0 0 1,0 0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 613: Ravels 

 
 

 

In dit structuurarm kastanjebos 

groeit er slechts een beperkt aantal 

boomsoorten. Het bestand wordt 

gedomineerd door tamme kastanje 

(gemiddelde hoogte 24, 4 m), met 

bijmenging van zomereik en 

amerikaanse eik (beperkt). Het 

stamtal is hoog en er is amper 

natuurlijke verjonging. In de centrale 

proefvlakcirkel met straal 4,5 meter 

werd geen verjonging genoteerd. Het 

bestand werd, sinds de inrichting van 

het proefvlak in 1995, weinig 

gedund. In het kleine privé-bos werd 

in het verleden windval en windbreuk aan tamme kastanje vastgesteld. Een jaar na de 

dendrometrische opname werd een dunning uitgevoerd waarbij ook een deel van het staand en 

liggend dood hout werd weggenomen. Voor deze ingreep was er nog 10,2 m³ staand en 21,6 m³ 

liggend dood hout per hectare. Alle staand dood hout bestond uit tamme kastanje, het liggend 

dood hout uit kastanje en zomereik. Het staand dood hout behoorde tot verschillende 

diameterklassen. Het grootste deel van het liggend dood hout was gedeeltelijk verteerd, met 

diameterklassen 10-20 cm (kastanje), 20-30 cm (kastanje) en 30-40 cm (zomereik). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 108 8,2 97,1

amerikaanse eik 10 1,1 14,8

tamme kastanje 383 42,5 545,0

totaal 501 51,8 656,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

tamme kastanje 39 0 6,0 1,5 2,7 0 10,2 16,0

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 5,6

totaal 39 0 6 1,5 2,7 0 10,2 21,6

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 701: Houthalen (Houthalen-Helchteren) 

 
 

 

Het proefvlak ligt in openbaar bos 

(provinciaal automuseum - 

Kelchterhoef). Het centrum werd ten 

opzichte van de voorgaande 

steekproef wat verschoven om de 

volledige proefvlakcirkel in een grove 

dennenbestand te situeren. De 

gemiddelde hoogte van de dennen 

bedraagt 19,6 m. Aan de rand van de 

proefvlakcirkel groeien enkele 

japanse lorken. De onderetage is rijk 

aan loofboomsoorten: lijsterbes, 

ruwe berk, zomereik, amerikaanse 

eik, spork en hulst. Er is ook 

natuurlijke verjonging met een kleinere diameter (< 7 cm): lijsterbes (3 ex.), amerikaanse 

vogelkers (2 ex.) en berk (1 ex.). In het proefvlak staat één dode grove den. Er is liggend dood 

hout van grove den en japanse lork, weliswaar met een beperkte diameter (10-20 cm). Het hout 

van japanse lork is niet verteerd, dat van grove den niet tot gedeeltelijk verteerd (klasse 2 en 3).    

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 10 0,07 0,5

amerikaanse eik 49 0,7 6,6

wilde lijsterbes 128 1,0 18,6

sporkehout 10 0,04 0,02

hulst 10 0,06 0,2

grove den 285 19,8 179,8

japanse lork 39 2,6 28,3

ruwe berk 69 0,5 2,0

totaal 600 24,77 236,02  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 10 0 0 0 11,4 0 11,4 2,5

japanse lork 0 0 0 0 0 0 0 0,5

totaal 10 0 0 0 11,4 0 11,4 3,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 702: Kinrooi 

 
 

 

Dit zomereikenbestand situeert zich 

in het bosreservaat Grootbroek. In 

1996 werd er een laatste dunning 

uitgevoerd. Sindsdien gebeurde er 

alleen nog bestrijding van 

amerikaanse vogelkers. De 

gemiddelde hoogte van de 5 dikste 

eiken bedraagt 25,2 m. Onder de 

eiken komt een menging van zwarte 

els, ruwe en zachte berk, 

amerikaanse vogelkers en 

amerikaanse eik voor. Ook de 

centrale proefvlakcirkel (straal 4,5 

m) telt heel wat verjonging: berk (1 

ex.), wilde lijsterbes (2 ex.), spork (3 

ex.) en amerikaanse vogelkers (2 ex.). Op het ogenblik van de inventarisatie was er geen staand 

dood hout in de proefvlakcirkel met straal 18 meter. Ook het aanbod liggend dood hout was 

beperkt (1 stuk eik met diameter 10-20 cm, gedeeltelijk verteerd). Het proefvlak kampt sinds 2004 

met ernstige aantasting door eikenprocessievlinder. In alle zomereiken komen spinselnesten van 

processierupsen voor en er stierven ondertussen verschillende eiken, de laatste jaren ook in de 

proefvlakcirkel (na de inventarisatie van 2009-2010). 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 147 20,9 288,4

amerikaanse eik 10 0,2 1,8

zwarte els 20 0,4 3,1

amerikaanse vogelkers 20 0,1 0,3

ruwe berk 30 1,2 9,1

zachte berk 30 0,4 2,3

totaal 257 23,2 305,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 0,3

totaal 0 0 0 0 0 0 0 0,3

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 703: Opglabbeek 

 
 

 

Regelmatige dunningen in het kader 

van omvormingsbeheer hebben in dit 

openbaar bos duidelijk hun effect. In 

het grove dennenbestand 

(aangeplant in 1939) is er een rijke 

onderetage van eik, berk en 

lijsterbes. Ondanks de bestrijding 

komt de amerikaanse vogelkers nog 

steeds in het bestand voor. De 

natuurlijke verjonging in de kleinste 

proefvlakcirkel (r = 4,5 m, d < 7 cm) 

bestaat uit wilde lijsterbes (3 ex.), 

zomereik (2 ex.) en amerikaanse 

vogelkers (2 ex.). De grove dennen 

zijn gemiddeld 21,9 m hoog. Op het ogenblik van de inventarisatie was er weinig dood hout in het 

proefvlak. Staand dood hout ontbreekt en het liggend dood hout bestaat uit 3 stukken grove den 

(diameter 10-20 cm, afbraakklassen 2 en 3). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 138 1,6 11,8

wilde lijsterbes 20 0,2 2,9

amerikaanse vogelkers 10 0,04 0,1

grove den 265 22,5 203,3

ruwe berk 30 0,2 0,9

totaal 463 24,54 219,0  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 0,5

totaal 0 0 0 0 0 0 0 0,5

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 711: Houthalen-Helchteren 

 
 

 

Dit privé-bos ligt in 

woonuitbreidingsgebied. Het bos 

verdwijnt wellicht binnen enkele 

jaren door verkavelingsplannen. Het 

zomereikenbestand is in beperkte 

mate gemengd met ruwe berk. De 

laagste diameterklasse wordt 

gedomineerd door amerikaanse 

vogelkers. Er zijn ook massaal veel 

zaailingen van die soort aanwezig. In 

de kleinste proefvlakcirkel werden 12 

exemplaren van amerikaanse 

vogelkers (diameter < 7 cm) geteld, 

naast wilde lijsterbes (1 ex.) en hulst 

(1 ex.). De eiken in de hoogste diameterklasse zijn gemiddeld 19,9 meter groot. Er is staand dood 

hout van ruwe berk maar liggend dood hout ontbreekt. De huidige eigenaar voert op onregelmatige 

kappingen uit. Het hout wordt als brandhout gebruikt. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 324 17,7 177,9

amerikaanse vogelkers 147 0,8 2,9

ruwe berk 10 0,5 5,5

totaal 481 19,0 186,3  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

ruwe berk 10 0 3,6 0 0 0 3,6 0

totaal 10 0 3,6 0 0 0 3,6 0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 712: Meeuwen-Gruitrode 

 
 

 

Het proefvlak bevindt zich op militair 

domein, aan de rand van het 

schietveld van Houthalen-Helchteren. 

In het bos komt een menging van 

diverse loofboomsoorten met een 

hoog aandeel exoten voor. Het aantal 

berken is beperkt. Het staand dood 

hout is afkomstig van berk, het 

liggend dood hout van zomereik 

(diameter 10-20 cm) en amerikaanse 

eik (20-30 cm). Het liggend hout is 

gedeeltelijk verteerd (afbraakstadium 

3). Er werd verjonging van 

amerikaanse vogelkers in de centrale 

cirkel genoteerd, ondanks de jarenlange bestrijding van deze soort (1 ex.). Gemiddeld zijn de 

zwaarste zomereiken in dit proefvlak 25,3 meter hoog. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 118 14,5 198,4

amerikaanse eik 59 10,3 135,0

valse acacia 88 11,5 119,5

ruwe berk 10 0,9 9,1

zachte berk 10 0,2 0,9

totaal 285 37,4 462,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 0 0 0 0 0 0 0 0,8

amerikaanse eik 0 0 0 0 0 0 0 3,0

berk 10 0 0 7,8 0 0 7,8 0

totaal 10 0 0 7,8 0 0 7,8 3,8

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 713: Bocholt 

 
 

 

Het jonge zomereikenbestand 

situeert zich in het domeinbos 

Lozerheide, naast het kanaal Bocholt-

Herentals. De eiken werden in de 

periode 1983-1984 op een 

voormalige vloeiweide aangeplant. 

Andere boom- of struiksoorten 

komen in het proefvlak niet voor. Er 

is voorlopig ook geen natuurlijke 

verjonging. De eiken groeien snel en 

net voor de inventarisatie werd voor 

het eerst een dunning uitgevoerd 

(2009-2010). Het stamtal blijft ook 

na de dunning hoog. De eiken 

behoren tot drie diameterklassen en de gemiddelde hoogte van de dikste bomen bedraagt 17,2 

meter. Er is geen liggend dood hout maar er staan wel afgestorven jonge zomereiken in het 

bestand.  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 393 14,5 128,8

totaal 393 14,5 128,8  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 39 3,9 0 0 0 0 3,9 0

totaal 39 3,9 0 0 0 0 3,9 0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 714: Bocholt 

 
 

 

Ook dit elzenbestand werd in de 

jaren 1980 op een voormalig weiland 

aangeplant. De zwarte elzen groeien 

in een dicht verband. In de 

steekproefcirkel komt ook boswilg en 

populier voor. Het proefvlak ligt in 

natuurgebied en het maakt sinds 

2003 deel uit van een 

begrazingsblok. Sindsdien is er een 

vernatting merkbaar. Begin de jaren 

2000 werden de eerste symptomen 

van elzensterfte door Phytophthora-

infectie waargenomen. De 

schimmelinfectie werd enkele jaren 

later ook door het fytopathologisch labo van het INBO bevestigd. De vitaliteit van de zwarte elzen 

neemt sterk af. Het centrum van de steekproefcirkel werd om die reden verplaatst ten opzichte van 

de oude steekproef. De gemiddelde hoogte van de elzen bedraagt 18,3 meter. Natuurlijke 

verjonging wordt niet waargenomen. Het liggend dood hout is maximum 20 cm dik en is 

gedeeltelijk verteerd. Het staand dood hout was op het tijdstip van de inventarisatie afkomstig van 

een tiental afgestorven elzen. Op dat ogenblik was de vitaliteit van de elzen in de proefvlakcirkel 

nog vrij goed maar in 2012 werd massale sterfte waargenomen. Deze sterfte zal zich nog verder 

uitbreiden. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

populier 10 0,8 7,7

zwarte els 1680 31,5 237,7

boswilg 30 0,2 0,5

totaal 1720 32,5 245,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zwarte els 98 4,9 4,3 0 0 0 9,2 1,2

totaal 98 4,9 4,3 0 0 0 9,2 1,2

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 802: Zutendaal 

 
 

 

Naast grove den komt er in dit 

perceel van het gemeentebos Grote 

Heide enkel amerikaanse eik en 

amerikaanse vogelkers voor. De 

grove dennen behoren tot drie 

verschillende diameterklassen. 

Gemiddeld zijn de dikste dennen 

24,2 meter hoog. De diameterklasse 

7-17 cm bestaat volledig uit 

amerikaanse eik en amerikaanse 

vogelkers. Ook de natuurlijke 

verjonging, met een diameter kleiner 

dan 7 cm, bestaat uit amerikaanse 

vogelkers (7 ex.) en amerikaanse eik 

(3 ex.). In het verleden werden de exoten lokaal bestreden, in eerste instantie om het zicht op de 

boomkronen tijdens de kroonbeoordeling niet te belemmeren. Het staand dood hout is afkomstig 

van één afgestorven amerikaanse eik. Er was in het verleden geregeld stormschade en er ligt dood 

hout van amerikaanse eik en grove den. De stukken dood hout van amerikaanse eik zijn maximum 

20 cm dik, die van grove den maximum 30 cm. Van beide soorten behoort het dood hout tot de 

afbraakstadia 2 en 3. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 167 6,0 74,9

amerikaanse vogelkers 108 0,9 2,7

grove den 305 20,9 218,7

totaal 580 27,8 296,3  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 8,0

amerikaanse eik 10 0 4,4 0 0 0 4,4 3,2

totaal 10 0 4,4 0 0 0 4,4 11,2

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 803: Gellik (Lanaken) 

 
 

 

Het grove dennenproefvlak ligt in het 

natuurgebied ‘De Hoefaart’. Sinds de 

inrichting van het proefvlak in 1987 

werden er in 1997 en 2009 

dunningen uitgevoerd. Daarbij 

werden dennen gekapt en een deel 

van de exoten weggenomen. In de 

steekproefcirkel groeit er nog steeds 

een amerikaanse eik maar de 

onderetage bevat daarnaast veel 

spontane verjonging van zomereik, 

ruwe berk, zachte berk en wilde 

lijsterbes. In de kleine proefvlakcirkel 

werd ook verjonging van berk 

genoteerd (1 ex. met diameter < 7 cm). De zwaarste dennen bereiken een hoogte van 26,7 meter. 

Er is weinig dood hout aanwezig. Het liggend dood hout is van berk, eik en den afkomstig. De 

stukken zijn maximum 20 cm dik en grotendeels onverteerd (klasse 2). Er is geen staand dood 

hout. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 197 4,0 30,3

amerikaanse eik 10 0,3 2,4

wilde lijsterbes 69 0,6 7,2

grove den 295 33,1 343,3

ruwe berk 98 0,8 4,4

zachte berk 39 0,4 2,0

totaal 708 39,2 389,6  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,7

zomereik 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0

wintereik 0 0 0 0 0 0 0 0,2

ruwe berk 10 0,3 0 0 0 0 0,3 0

berk 0 0 0 0 0 0 0 1,3

totaal 10 0,3 0 0 0 0 0,3 2,2

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 804: Dilsen (Dilsen-Stokkem) 

 
 

 

In dit grove dennenbos aan de Platte 

lindenberg is er een rijke 

onderbegroeiing van zomereik, 

amerikaanse eik, berk, lijsterbes en 

hulst. Om de zichtbaarheid van de 

dennenkronen te behouden, werden 

er in 2005 amerikaanse eiken 

geringd en ook de amerikaanse 

vogelkers werd bestreden. De grove 

dennen situeren zich in 2 

diameterklassen. Gemiddeld zijn de 

dikste dennen 25 m hoog. In de 

kleine proefvlakcirkel is er natuurlijke 

verjonging van lijsterbes (3 ex.). In 

het gemeentebos worden regelmatig dunningen uitgevoerd. Er is staand en liggend dood hout van 

diverse soorten. Het liggend dood hout is maximum 20 cm dik, met uitzondering van grove den 

(tot 40 cm). Het dood hout behoort tot de afbraakklassen 2 en 3. 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 59 0,9 7,6

amerikaanse eik 49 0,9 9,3

wilde lijsterbes 30 0,1 3,1

hulst 10 0,07 0,3

grove den 226 26,1 274,5

ruwe berk 49 0,4 2,1

totaal 423 28,47 296,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0,0 0 0 0 0 0,0 7,0

amerikaanse eik 69 5,7 3,2 0 0 0 8,9 1,3

zomereik 20 0,9 0 0 0 0 0,9 0,3

ruwe berk 20 0,9 0 0 0 0 0,9 0

berk 0 0 0 0 0 0 0 1,5

amerikaanse vogelkers 10 0,1 0 0 0 0 0,1 0,6

totaal 119 7,6 3,2 0 0 0 10,8 10,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 805: Dilsen (Dilsen-Stokkem) 

 
 

 

Het proefvlak ligt in het bosreservaat 

Dilserbos en bestaat hoofdzakelijk uit 

amerikaanse eik. De gemiddelde 

hoogte van de 5 dikste eiken 

bedraagt 32,3 meter. Er groeit nog 

een ruwe berk maar de onderetage  

en de verjonging bestaat uitsluitend 

uit amerikaanse eik en amerikaanse 

vogelkers. In de centrale cirkel van 

4,5 m werden twee exemplaren van 

amerikaanse vogelkers geteld 

(diameter < 7 cm). Ook het dood 

hout is afkomstig van dezelfde 

soorten. De verjonging werd vanaf 

2009 gedeeltelijk bestreden om de zichtbaarheid van de boomkronen niet in het gedrang te 

brengen. Het dood hout is ondermeer afkomstig van deze mechanische bestrijding. Het liggend 

dood hout is maximum 20 cm dik en behoort tot de afbraakklasse 2.  

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 177 37,9 615,3

amerikaanse vogelkers 79 0,6 1,8

ruwe berk 10 1,5 16,1

totaal 266 40,0 633,2  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 20 1,8 0 0 0 0 1,8 0,7

amerikaanse vogelkers 197 2,6 0 0 0 0 2,6 0,2

totaal 217 4,4 0 0 0 0 4,4 0,9

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 811: Genk 

 
 

 

Het eikenbestand grenst aan het 

openluchtmuseum van Bokrijk. Het 

bos is provinciaal domein en ligt in 

het vijvergebied van Midden-

Limburg. De zomereiken behoren tot 

verschillende diameterklassen. In het 

verleden werden er meermaals 

dunningen uitgevoerd. De laagste 

diameterklasse bevat geen eik maar 

bestaat uitsluitend uit ruwe en zachte 

berk. Ook in de kleine proefvlakcirkel 

is er verjonging van berk (2 ex.). De 

zomereiken zijn gemiddeld 21,1 

meter hoog. In het proefvlak staan er 

een tweetal afgestorven eiken. Er is weinig liggend dood hout. De stukken dood hout hebben een 

diameter van 10-20 cm en het hout is gedeeltelijk verteerd (klasse 3).   

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

zomereik 226 17,4 196,0

ruwe berk 59 0,3 1,1

zachte berk 20 0,3 1,7

totaal 305 18,0 198,8  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

zomereik 20 0,8 1,9 0 0 0 2,7 0,7

totaal 20 0,8 1,9 0 0 0 2,7 0,7

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 812: Lanaken 

 
 

 

Door regelmatige dunningen 

evolueerde dit perceel van een grove 

dennenbestand naar een 

wintereikenbestand. Omdat er bij de 

omvorming vooral dennen gekapt 

werden, is de dichtheid van de 

wintereiken in het proefvlak hoog. In 

de steekproefcirkel groeien nog 6 

grove dennen, voor de rest bestaat 

het proefvlak uit wintereik. Veel 

eiken zijn meerstammig omdat het 

voormalig hakhout betreft. De 

gemiddelde hoogte van de dikste 

eiken is 21,9 meter. Er is in de 

centrale proefvlakcirkel geen natuurlijke verjonging onder de hakhoutstoven. Het staand dood hout 

bestaat uit verschillende (dunne) wintereikenspillen. Het liggend dood hout is eveneens dun 

(maximumdiameter 20 cm) en behoort tot de afbraakstadia 2 en 3. Het bestand ligt middenin een 

groot boscomplex dat aansluit bij Pietersembos, de Langenberg en de vallei van de Ziepbeek. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

wintereik 393 29,2 314,0

grove den 59 4,1 37,9

totaal 452 33,3 351,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

wintereik 79 6,5 0 0 0 0 6,5 1,1

totaal 79 6,5 0 0 0 0 6,5 1,1

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 813: Alken 

 
 

 

In 2008 werd dit proefvlak ingericht, 

nadat proefvlak 801 in het naburige 

Wimmertingen gekapt werd. Het 

populierenproefvlak 813 situeerde 

zich op een boogscheut van het 

vorige plot maar werd ondertussen 

ook gekapt (in 2011). De populieren 

bereikten voor de eindkap een 

gemiddelde hoogte van 30,4 meter. 

De 10 bomen in de proefvlakcirkel 

werden in 3 diameterklassen 

ondergebracht. Onder de populieren 

kwam geen onderetage of struiklaag 

voor. Er was geen natuurlijke 

verjonging en er werden geen andere boomsoorten in de proefvlakcirkel geïnventariseerd. Na de 

kapping werd opnieuw een populierenproefvlak (met nummer 814) in een naburig perceel 

aangelegd. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

populier 98 20,1 253,7

totaal 98 20,1 253,7
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Proefvlak 901: Eksel (Hechtel-Eksel) 

 
 

 

In het Pijnven werden bij het begin 

van de bosvitaliteitsinventaris 

verschillende proefvlakken 

geselecteerd, waarvan 4 met 

corsicaanse dennen. De bestanden 

zijn allen gelijkjarig en bestaan uit 

slechts één boomsoort. De dikste 

bomen in dit proefvlak halen een 

gemiddelde hoogte van 23 meter. In 

de centrale cirkel van 4,5 meter werd 

geen verjonging van minstens 2 m 

hoog (en diameter < 7 cm) 

waargenomen. De amerikaanse 

vogelkers werd in de jaren 1990 uit 

het bestand geweerd, net als in de overige proefvlakken van het Pijnven. In 1990 was er zware 

stormschade in het bestand. Staande dode bomen ontbreken maar op de bodem ligt veel dood 

hout. Het liggend dood hout haalt diameters tot 30 à 40 cm en het merendeel van de stukken is 

gedeeltelijk verteerd. 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 373 35,8 382,3

totaal 373 35,8 382,3  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 0 0 0 0 0 0 0 31,1

totaal 0 0 0 0 0 0 0 31,1

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 902: Leopoldsburg (Beringen) 

 
 

 

Dit grove dennenbestand situeert 

zich in het militair domein ‘Kamp van 

Beverlo’. Het maakt sinds 2000 deel 

uit van een begrazingsblok. De 

grazers komen weinig in het 

proefvlak en er is geen schade aan 

de bomen. Het bestand werd 

gedurende lange tijd niet beheerd. In 

1999 werd door de boswachter een 

plaatselijke dunning uitgevoerd, 

wellicht zonder afvoer van het hout. 

In 2006 werd na lange tijd in het 

volledige bosperceel een dunning 

uitgevoerd. Het stamtal is nog steeds 

hoog en de gemiddelde hoogte van de 5 dikste dennen bedraagt 20,8 m. Er is geen verjonging in 

de centrale proefvlakcirkel. Staand dood hout ontbreekt maar er is wel liggend dood hout van 

verschillende afmetingen. Ongeveer een derde van het volume liggend dood hout heeft een 

diameter van 20 à 30 cm. De rest behoort tot de diameterklasse 10-20 cm. Het liggend dood hout 

krijgt vooral een afbraakstadium 2 toegekend (hout nog hard). Een deel van het dood hout behoort 

tot de afbraakklasse 3 (gedeeltelijk verteerd). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

grove den 521 33,7 298,4

totaal 521 33,7 298,4  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

grove den 0 0 0 0 0 0 0 9,8

totaal 0 0 0 0 0 0 0 9,8

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 903: Eksel (Hechtel-Eksel) 

 
 

 

Van alle proefvlakken in het Pijnven 

groeien de oudste corsicaanse 

dennen in deze steekproefcirkel. De 

dennen werden op landduinen 

aangeplant. Er wordt een normaal 

bosbeheer met dunningen 

uitgevoerd. De dennen bereiken 

diameters tot bijna 60 cm en de 

hoogte van de zwaarste bomen reikt 

tot gemiddeld 26,3 m. In de laagste 

diameterklassen komen geen bomen 

voor. Er zijn veel zaailingen maar er 

is geen natuurlijke verjonging van 

minstens 2 m hoog in de centrale 

proefvlakcirkel (diameter < 7 cm). Staand dood hout is er niet en er is amper liggend dood hout 

aanwezig. Het enige stuk dood hout is minder dan 20 cm dik en grotendeels verteerd 

(afbraakklasse 4). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 226 38,2 483,6

totaal 226 38,2 483,6  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 0 0 0 0 0 0 0 0,1

totaal 0 0 0 0 0 0 0 0,1

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 904: Lommel 

 
 

 

In dit bestand groeien de jongste 

corsicaanse dennen uit de 

bosvitaliteitsinventaris. De dennen 

werden begin de jaren 1960 in het 

Pijnven aangeplant en de gemiddelde 

hoogte van de zwaarste bomen 

bereikt 19,2 m. De bomen behoren 

bijna allen tot twee diameterklassen. 

Onder de dennen is er weinig of geen 

verjonging. In het bestand worden 

regelmatig dunningen uitgevoerd. 

Dode staande bomen komen in de 

proefvlakcirkel niet voor en er zijn 

slechts een viertal stukken liggend 

dood hout geïnventariseerd. Dit dood 

hout heeft een diameter van minder dan 20 cm. De stukken zijn nog niet verteerd of slechts 

gedeeltelijk verteerd (resp. afbraakklassen 2 en 3). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 609 37,1 352,9

totaal 609 37,1 352,9  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 0 0 0 0 0 0 0 1,0

totaal 0 0 0 0 0 0 0 1,0

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Proefvlak 906: Eksel (Hechtel-Eksel) 

 
 

 

Dit proefvlak is het enige 

loofboomproefvlak van de 

bosvitaliteitsinventaris in het Pijnven. 

De (gezaaide) amerikaanse eiken 

groeiden op onder een scherm van 

grove den. De laatste dennen werden 

in de jaren 1950 gekapt. De eiken 

met de grootste diameter halen een 

gemiddelde hoogte van 22,1 meter. 

Onder de eiken groeien er zaailingen 

van den en er is ook opslag van 

amerikaanse eik uit stronken. In de 

centrale proefvlakcirkel werd echter 

geen verjonging met een hoogte > 2 

m waargenomen. In het bestand 

worden regelmatig dunningen uitgevoerd. Er werd op het ogenblik van de inventarisatie geen dood 

hout in de proefvlakcirkel genoteerd.   

  

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

amerikaanse eik 324 19,6 213,6

totaal 324 19,6 213,6
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Proefvlak 910: Overpelt 

 
 

 

Het laatste proefvlak in het Pijnven 

werd in 1992 aan het meetnet 

toegevoegd. Het bestand is vrij jong 

en wordt regelmatig gedund. De 

gemiddelde hoogte van de 5 dikste 

bomen bedraagt 21,1 meter. Een 

neven- of onderetage ontbreekt en er 

is weinig verjonging. In de centrale 

proefvlakcirkel werden geen 

zaailingen van meer dan 2 m hoogte 

genoteerd (diameter < 7 cm). De 

amerikaanse vogelkers werd ook hier 

in de jaren 1990 bestreden. In de 

proefvlakcirkel werd er één 

afgestorven corsicaanse den aangetroffen. Daarnaast werden er 5 stukken liggend dood hout 

geïnventariseerd. De stukken hebben een dikte van 10 à 20 cm. Het grootste deel van het dood 

hout is gedeeltelijk verteerd (afbraakklasse 3). 

 

 

soort stamtal (/ha) grondvlak (m²/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 658 43,1 396,1

totaal 658 43,1 396,1  
 

soort staand totaal staand totaal liggend 

n (/ha) 7-17cm 17-27cm 27-37cm 37-47cm 47-57cm volume (m³/ha) volume (m³/ha)

corsicaanse den 10 1,0 0 0 0 0 1,0 4,1

totaal 10 1,0 0 0 0 0 1,0 4,1

staand dood hout per diameterklasse (m³/ha)
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Besluit 

Het bosvitaliteitsmeetnet werd in Vlaanderen in 1987 opgericht naar aanleiding van verschillende 

verordeningen van de Europese Commissie (o.a. 3528/86 en 1696/87). De VN conventie van 1979 

over grensoverschrijdende luchtverontreiniging (www.unece.org/env/lrtap) resulteerde in de 

oprichting van het ICP Forests (1985). Dit programma coördineert de internationale meetnetten 

Level 1 en Level 2. Werkgroepen met experten in verschillende vakgebieden legden in de loop der 

jaren de onderzoeksmethodiek vast, ondermeer voor het beoordelen van de kroontoestand van 

bosbomen. 

 

Het internationaal bosvitaliteitsmeetnet is gebaseerd op een 16 x 16 km meetnet en telt in 

Vlaanderen 9 meetpunten. Het regionaal meetnet was oorspronkelijk op een raster van 8 x 8 km 

gebaseerd en werd later verdicht tot 4 x 4 km. Vanaf 1995 werden er in Vlaanderen jaarlijks 72 

proefvlakken opgevolgd. De proefvlakken situeren zich zowel in privé-bossen als in openbare 

bossen. De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd, onder andere aan het ICP Forests (www.icp-

forests.org). De gegevens uit het meetnet worden opgenomen in de natuurindicatorenlijst van het 

Natuurrapport (www.natuurindicatoren.be). Ze maken ook deel uit van de Vlaamse statistieken in 

het VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren) en de SVR-metadatabank (Statistische Reeksen - 

studiedienst Vlaamse Regering). 

 

De originele proefvlakken hadden geen vaste oppervlakte. Aan de hand van een satellietsysteem 

(‘cross-cluster’) werden 24 steekproefbomen per meetpunt geselecteerd. Veel landen schakelden in 

de loop der jaren voor de bosvitaliteitsbeoordeling over van een afzonderlijk bosvitaliteitsmeetnet 

naar het nationaal bosinventarisatiemeetnet (NFI). Deze inventarisatiemeetnetten bestaan steeds 

uit proefvlakken met een vaste oppervlakte. Ondertussen geeft de handleiding van het ICP Forests 

ook aan dat de Level 1 proefvlakken bij voorkeur een vaste oppervlakte hebben. 

 

In Vlaanderen werden in 2009 voor het eerst steekproefcirkels in alle bosvitaliteitsproefvlakken 

uitgezet. Dit gebeurde naar aanleiding van het Life+ FutMon project (www.futmon.org). Voordien 

was dit enkel in de internationale proefvlakken gebeurd, in het kader van het Forest Focus - Biosoil 

project (zie rapport INBO.R.2008.52). In de winter 2009-2010 werden met behulp van FieldMap 

dendrometrische gegevens verzameld. De bomen in de proefvlakcirkels werden gepositioneerd in 

combinatie met diameter- en hoogtemetingen. Ook het dood hout en de aanwezige verjonging 

werd opgenomen. De resultaten van de dood hout inventarisatie werden gebruikt voor het FutMon 

project C1-NFI (zie rapport INBO.R.2011.48). Verdere verwerking van de meetgegevens gebeurde 

met behulp van Inventory Analyst, wat resulteerd in data over stamtal, grondvlak, 

diameterverdeling, volumes van levende bomen en volumes van liggend en staand dood hout. 

 

Alle gegevens werden in een databank bewaard en per proefvlak werd een stammenkaart 

gemaakt. Deze stammenkaarten vergemakkelijken het veldwerk voor de bosvitaliteitsinventaris 

omdat de kroonbeoordelingsbomen op de kaarten aangeduid staan. De inventarisatie maakt het 

mogelijk om in de toekomst groei- en aanwasgegevens uit de proefvlakken te halen, alsook data 

over de evolutie van het dood hout en de boomsoortensamenstelling in de proefvlakken. 
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