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Veranderingen in de vegetatie
van de Herenbossen in Hulshout
sinds 1980
Zijn effecten van verdroging, verzuring en vermesting merkbaar?

JOHNNY CORNELIS, LIESBETH ROMBOUTS & MARTIN HERMY

Vegetaties worden beïnvloed door allerlei milieufactoren. Het is echter niet evident om de evolutie

van een vegetatie over een relatief lange tijdsperiode te onderzoeken omdat bruikbaar

referentiemateriaal vaak ontbreekt.Voor de Herenbossen in Hulshout beschikken we over

vegetatieopnamen uit 1980 die voldoende gedetailleerd gekarteerd waren om ze decennia later

opnieuw te maken. Hierdoor kon onderzocht worden wat de voornaamste veranderingen waren in de

ondergroei van de Herenbossen over een periode van 24 jaar en welke factoren voor deze

veranderingen verantwoordelijk zijn.
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Invloed van de mens op de
bosvegetatie
De vegetatie van een bos kan evolueren ten
gevolge van natuurlijke processen (succes-
sie), maar wordt in Vlaanderen ook sterk
beïnvloed door allerlei menselijke factoren.
Verdroging, verzuring en vermesting doen
vochtbehoevende plantensoorten en soor-
ten van arme standplaatsen afnemen en/of
verdwijnen (Roos & Vintges, 1992; De Blust
et al., 1996). Maar ook het bosbeheer kan de
vegetatie beïnvloeden.Vaak gaat dit immers
gepaard met verstoring van de bodem, wat
kan leiden tot een toename van ruderale

soorten (vb. Falkengren-Grerup & Tyler,
1991; Brunet et al., 1996). Een afname van
de intensiteit van het beheer (bijvoorbeeld
stopzetting van het hakhoutbeheer) resul-
teert dan weer in een daling van de lichtin-
tensiteit op de bosbodem waardoor het aan-
deel schaduwtolerante soorten kan toene-
men.
Om de effecten van deze factoren op een
bosvegetatie te kunnen bepalen, is een ver-

gelijkend vegetatieonderzoek nodig dat
enkele decennia omspant. In het verleden
zijn in Vlaanderen heel wat vegetatieopna-
men in bossen gemaakt, maar meestal is de
exacte ligging van deze opnamen niet
gekend, omdat de proefvlakken niet perma-
nent zijn gemarkeerd of niet voldoende
gedetailleerd zijn gekarteerd, zodat een her-
opname moeilijk wordt. Uitzonderingen
waarbij proefvlakken van meer dan 20 jaar

Infobord van de Herenbossen (door de toenmalige afdeling Bos en Groen Herebossen genoemd, hoewel op de

topografische kaart Herenbossen vermeld staat) (foto: Johnny Cornelis).
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geleden opnieuw gelokaliseerd konden wor-
den, zijn de Vorte Bossen (Lameire et al.,
2000), Meerdaalwoud (Bauwens, 2001) en
de Stadswallen van Damme (Vermote,
2002).
In 1980 werden in de Herenbossen in Huls-
hout 119 vegetatieopnamen gemaakt door
Ver Elst (1981) in het kader van zijn licenti-
aatsthesis. De ligging van de opnamen werd
voldoende nauwkeurig gekarteerd om een
heropname mogelijk te maken. In het eind-
werk van Rombouts (2005) werden deze
opnamen opnieuw gemaakt om na te gaan
of er een verandering in de vegetatie van de
Herenbossen waarneembaar is en zo ja, wel-
ke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn.

Materiaal en methoden
Studiegebied

De Herenbossen liggen op het grondgebied
van Hulshout (provincie Antwerpen), op de
grens van de ecoregio van de Kempen en de
ecoregio van de cuesta’s. Het bos is 62 ha
groot en wordt in het zuiden begrensd door
de Grote Nete, in het westen door de Booi-
schotseweg en in het noorden en oosten
door landbouwland. De nabijheid van de
rivier bepaalt mee het bodemtype: in de zui-
delijke helft van de Herenbossen worden
vooral kleibodems aangetroffen. Meer naar
het noorden toe wordt de bodem droger en
het kleigehalte lager. Hier vindt men vooral
zandleembodems.
Ten tijde van de Ferrariskaart (1777) maak-
ten de Herenbossen nog deel uit van een
relatief rijk beboste riviervallei. Later werd de
vallei grotendeels ontbost, wat de kaart van
Vandermaelen uit 1850 illustreert: daar zijn
enkel nog fragmenten met kleine bosjes in
een matrix van niet-bosvegetaties te zien. In
de 19e en 20e eeuw raakte het gebied steeds
meer herbebost.Massale en ongecontroleer-
de houtkappen tijdens de jaren dertig van de
20e eeuw en Wereldoorlog II zorgden voor
een bijna volledige verjonging van het bos
(hier en daar bevinden zich nog oudere
exemplaren van Amerikaanse eik). Na WO II
werden op de alluviale gedeelten van het bos
vooral populieren en op de iets drogere delen
lorken, dennen en eiken aangeplant. In 1985
werd het bos eigendom van de Vlaamse
overheid. De toenmalige afdeling Bos en
Groen verbreedde en verhardde enkele
paden, terwijl ze andere paden afsloot en
terug liet dichtgroeien. De beheerders stre-
ven nu naar een meer natuurgericht beheer
en vervangen de uitheemse boomsoorten
(Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,
Canadese populier) door inheemse soorten
(Rombouts, 2005).

Dataverzameling

De 119 proefvlakken van Ver Elst (1981) lig-
gen verspreid over de westelijke 45 ha van
het bos. Ze zijn niet gemarkeerd op het ter-
rein, maar staan aangeduid op een kadaster-
kaart met schaal 1:5000. Alle proefvlakken
hebben een oppervlakte van 196 m2 (14
x14 m). In 2004 werden deze proefvlakken
opnieuw gelokaliseerd en geïnventariseerd.
Deze nieuwe opnamen zijn waarschijnlijk
niet op identiek dezelfde plaatsen gelegen,
maar alleszins wel in dezelfde percelen. Er is
voor gezorgd dat de proefvlakken in een
homogene vegetatie lagen. Acht proefvlak-
ken konden niet teruggevonden worden of
waren in 2004 in een kapvlakte gelegen. De
vergelijking tussen beide perioden heeft dus
betrekking op 111 proefvlakken en is beperkt
tot de kruidachtige vegetatie (met inbegrip
van zaailingen en juvenielen van bomen en
struiken).
De bedekking van de soorten werd telkens
geschat in klassen die nadien zijn omgezet
naar (gemiddelde) percentages. In 2004
werd de vegetatie in proefvlakken waar voor-
jaarsbloeiers stonden, een eerste keer

beschreven in april. De proefvlakken werden
toen (tijdelijk) gemarkeerd zodat de zomer-
opnamen op exact dezelfde plaats werden
genomen als de voorjaarsopnamen. De
resultaten van voorjaars- en zomeropname
werden nadien gecombineerd. Indien een
soort zowel in het voorjaar als in de zomer
voorkwam, werd de hoogste bedekking van
beide weerhouden.
Voor zeven soorten (Bosanemoon, Gele
dovenetel, Gewone salomonszegel, Muskus-
kruid, Speenkruid, Dalkruid en Lelietje-van-
dalen) werden in 1980 verspreidingskaarten
gemaakt. Per perceel (er werden er 81 onder-
scheiden) werd genoteerd of de soort al dan
niet aanwezig was en de bedekking werd
geschat volgens de schaal uit Tabel 1 (Ver
Elst, 1981). In mei 2006 werden deze ver-
spreidingskaarten opnieuw gemaakt volgens
dezelfde methodiek.

Dataverwerking

In 1980 zijn een aantal bodemanalyses uit-
gevoerd, maar deze werden in 2004 niet her-
haald. Daarom werden omgevingsvariabelen
berekend aan de hand van de voor Groot-
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Code Omschrijving Score 
zeldzaam soort komt slechts één- of tweemaal voor in het perceel 1 

occasioneel soort is schaars, af en toe, hier en daar voorkomend 2 

frequent soort is minder talrijk, maar niet schaars 3 

abundant soort is zeer veel aanwezig, maar nooit (co-)dominant 4 

(co-)dominant soort overheerst (ev. samen met andere soorten) 5 

Tabel 1. Gebruikte schaal voor schatting van de bedekking van soorten op perceelsniveau.
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Figuur 1. Scores van de proefvlakken op de eerste twee DCA-assen. Proefvlakken uit 1980 zijn aangeduid met een

cirkeltje; proefvlakken uit 2004 met een driehoekje.
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Brittannië aangepaste Ellenbergwaarden
(Hill, 1999) van de aanwezige soorten. Per
opname werd het gemiddelde van het vocht-,
pH-, stikstof- en lichtgetal over alle voorko-
mende soorten berekend. Daarbij werd reke-
ning gehouden met de bedekking van de
soorten:een soort met een hogere bedekking
telde zwaarder mee dan een soort met een
lage bedekking.
De analyse van de verschillen tussen beide
opnameperioden werd uitgevoerd op drie
niveaus (cfr. Lameire et al., 2000). Op het
gemeenschapsniveau werd de volledige
vegetatietabel geanalyseerd met behulp van
een ordinatie (Detrended Correspondance
Analysis (DCA)). Dit is een multivariate tech-
niek die de opnamen volgens hun gelijkenis
rangschikt in een ruimtelijke puntenwolk
waarbij de eerste twee assen de meeste vari-
atie in de puntenwolk weerspiegelen. Om na
te gaan welke omgevingsvariabelen voor
deze variatie verantwoordelijk zijn,werden de
gemiddelde indicatorwaarden voor vocht,
zuurtegraad,stikstof en licht gecorreleerd aan
de proefvlakscores op de eerste twee assen.
Op het proefvlakniveau werden de opname-
perioden vergeleken voor het verschil in soor-
tenrijkdom en de indicatorwaarden (zowel de
gemiddelden per opname als het globale
gemiddelde). De veranderingen op soortsni-

veau werden bestudeerd aan de hand van
vergelijkingen tussen frequenties en bedek-
kingen van de soorten in de 111 opnamen.
Voor de zeven soorten waarvoor versprei-
dingskaarten werden gemaakt, is een gemid-

delde bedekkingsscore berekend op basis van
de scores uit Tabel 1 en rekening houdend met
de oppervlakte van de percelen. Verschillen
tussen de twee perioden werden telkens
geanalyseerd met behulp van de Wilcoxon
signed ranks test (Siegel & Castellan, 1988).

Resultaten
Analyse op het gemeenschapsniveau

Uit Figuur 1 blijkt dat de opnamen in 2004
naar links verschoven zijn op de eerste DCA-
as t.o.v. de opnamen van 1980. De gemiddel-
de plotscore van de proefvlakken uit 1980 is
2.58 terwijl het gemiddelde voor 2004 2.21
bedraagt (p ≤ 0.001). Die eerste as is vooral
negatief gecorreleerd met het stikstofgetal
en het zuurtegetal (zie Tabel 2),wat dus bete-
kent dat de opnamen in 2004 minder zuur
en/of voedselrijker zouden zijn. Op de twee-
de as zijn de opnamen in 2004 naar boven
verschoven.De gemiddelde waarde van 1980
is 2.13 terwijl dit voor 2004 2.42 is
(p ≤ 0.001). De tweede as is vooral negatief
gecorreleerd met het vocht- en lichtgetal (zie

Tabel 2), wat dus betekent dat de opnamen
in 2004 droger en/of donkerder zouden zijn.

Analyse op het proefvlakniveau

Over alle proefvlakken bekeken is de soor-
tenrijkdom tussen 1980 en 2004 significant
toegenomen (zie Tabel 3).De indicatorwaar-
den voor licht en zuurtegraad namen signi-
ficant af, wat dus betekent dat de opnamen
in 2004 zuurder en donkerder zouden zijn.

Analyse op het soortsniveau

In Tabel 4 zijn de soorten opgesomd waarvan
het aantal opnamen waarin ze aanwezig zijn of
de gemiddelde bedekking (in alle proefvlakken
samen) significant verschilt tussen de twee
opnameperioden. Wat meteen opvalt is het
groot aantal soorten dat slechts in één opna-
meperiode gevonden is. In totaal werden 20
soorten uit 1980 niet meer opgemerkt in de
proefvlakken van 2004, maar werden wel 64
nieuwe soorten gevonden. Uit de eerste groep
zijn er vier soorten waarvan de bedekking sig-
nificant verschilt ten opzichte van het ontbre-
ken ervan, in de tweede groep zijn er dat 19.
In 2004 komen opmerkelijk meer voorjaars-
soorten (Muskuskruid, Bosanemoon, Speen-
kruid) en zaailingen en juvenielen van boom-
soorten (Noorse en Gewone esdoorn, Ame-
rikaans krentenboompje, Zachte berk, Haag-
beuk, Hazelaar, Sporkehout, Gewone es,
Grauwe abeel, Europese en Amerikaanse
vogelkers, Zomer- en Amerikaanse eik,Wilde
lijsterbes,Winterlinde) voor dan in 1980. Een
aantal verschuivingen heeft te maken met
onnauwkeurige of eventueel foute determi-
naties in 1980. Zo werd het geslacht zegge
toen niet tot op soortsniveau gedetermi-
neerd, werd enkel Speerdistel vernoemd ter-
wijl in 2004 enkel Akkerdistel en Kale jonker
werden gevonden, werd in 1980 geen onder-
scheid gemaakt tussen Gewone en Gesple-
ten hennepnetel, en bestaat er ook heel wat
twijfel over de correctheid van Schapengras
(mogelijk verward met Bochtige smele).
Het verschil in bedekking van de andere soor-

mF  mR  mN mL  

DCA-as 1   0.08 -0.77 *** -0.83 ***  0.33 *** 

DCA-as 2  -0.58 *** -0.36 *** -0.23 *** -0.52 *** 

Tabel 2. Relaties tussen de proefvlakscores op as 1 en 2 van de ordinatie met de

berekende Ellenberg indicatorwaarden [n = 111; Spearman’s

rangcorrelatiecoëfficiënt; *** = p ≤ 0.001].

S mF  mR  mN mL  

1980   8.7  6.0  5.0  4.8  5.9 

2004 12.8  5.9  4.8  4.8  5.5 

p ***  **  *** 

Tabel 3. Overzicht van de veranderingen in gemiddelde soortenrijkdom (S),

Ellenberg-vochtgetal (mF), zuurtegetal (mR), stikstofgetal (mN) en lichtgetal (mL)

per proefvlak tussen 1980 en 2004

[*** = p ≤ 0.001; ** = 0.001 ≤ p 0.01].

1. Bosanemoon (foto: Koen Steenhoudt) - 2. Gele dovenetel (foto: Beatrijs Van der Aa) - 3. Muskuskruid (foto: Koen Steenhoudt) - 4. Speenkruid (foto: Koen Steenhoudt).
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ten kan wel op een evolutie in de vegetatie
wijzen. Zo zijn er soorten die wijzen op toe-
nemende voedselrijkdom (toename van
Kleefkruid, Grote brandnetel, Hondsdraf;
afname van Dalkruid, Pijpenstrootje, Valse
salie,Zachte witbol,Blauwe bosbes), soorten
die wijzen op verdroging (toename van

Bochtige smele; afname van Gewoon wil-
genroosje en Grote wederik) en soorten die
wijzen op verzuring (toename van Brede en
Smalle stekelvaren, Bochtige smele). Ook
soorten die wijzen op verstoring zijn toege-
nomen (Pitrus,Waterpeper,Vogelmuur,Wit-
te dovenetel).

Uit de verspreidingskaarten (Figuur 2) en
Tabel 5 blijkt dat Bosanemoon, Gele dovene-
tel,Muskuskruid,Speenkruid en Lelietje-van-
dalen zowel wat betreft aantal percelen als
bedekking zijn toegenomen ten opzichte van
1980, hoewel de toename enkel voor Speen-
kruid significant is.Gewone salomonszegel is
significant toegenomen in aantal percelen,
maar de bedekking is over het algemeen
lager ingeschat. Dalkruid is duidelijk afgeno-
men zowel wat betreft aantal percelen als
bedekking.

Enkele methodologische
opmerkingen
Bij de vergelijking van gegevens uit twee
opnameperioden moet rekening gehouden
worden met variatie die niet gebonden is
met reële veranderingen in de vegetatie.
Deze variatie kan worden veroorzaakt door
de fouten bij de herlokalisatie van de proef-
vlakken, het verschil in opnemer, het verschil
in afbakening van de vegetatielagen en het
eventuele verschil in opnametijdstip (Bau-
wens, 2001).
Aangezien de proefvlakken in 1980 niet wer-
den gemarkeerd, maar enkel werden aange-
duid op een kadasterkaart, zal de heropname
niet op exact dezelfde plaats gebeurd zijn,
maar wel minstens in hetzelfde perceel.
Daarom wordt verondersteld dat de fout op
de herlokalisatie een verwaarloosbare
invloed heeft op de globale resultaten. Ook
de verschillende inschatting van de bedek-
king door de verschillende opnemers heeft
weinig invloed aangezien de resultaten voor-
al gebaseerd zijn op de presentie van de soor-
ten.
De opnamen in 2004 zijn wel nauwkeuriger
gebeurd (zo gebeurde de determinatie van
zeggen bijvoorbeeld tot op soortsniveau en
werd er een onderscheid gemaakt tussen
Gewone en Gespleten hennepnetel), waar-
door de recente opnamen soortenrijker lij-
ken. Bovendien werden in 2004 alle zaailin-
gen en juvenielen van struiken en bomen
kleiner dan 1.50 m tot de kruidlaag gerekend.
Het is echter niet duidelijk waar Ver Elst in
1980 de grens heeft getrokken tussen kruid-
laag en struiklaag. Waarschijnlijk werden
bomen en struiken door hem minder snel tot
de kruidlaag gerekend, gezien de grote toe-
name van bomen en struiken in de kruidlaag
in 2004 ten opzichte van 1980.
Een laatste belangrijk verschilpunt tussen
beide opnameperioden is het ontbreken van
de voorjaarssoorten in de opnamen van
1980. Ver Elst maakte zijn opnamen in de
periode van 29 juli tot 26 augustus 1980. De
zomeropnamen van 2004 werden eveneens
in augustus uitgevoerd, maar in mei werden
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Soorten die zijn afgenomen tussen 1980 en 2004 

Soort Aantal opnamen Verschil Gem. bedekking in %  Verschil 

Wetensch. naam Nederlandse naam 1980 2004 p 1980 2004 p 

Cirsium vulgare  Speerdistel 4 0 * 0.04 0.00 * 

Dryopteris filix -mas Mannetjesvaren 11 2 * 0.11 0.02 * 

Ep ilobium angustifolium Gewoon wilgenroosje 4 0 * 0.04 0.00 * 

Epipactis helleborine  Brede wespenorchis 9 1 ** 0.12 0.01 ** 

Festuca ovina  Schapengras 5 0 * 0.47 0.00 * 

Holcus mollis  Gladde witbol 58 4 *** 3.66 0.05 *** 

Lysimachia vulgaris  Grote wederik 13 2 ** 0.13 0.02 ** 

Maianthemum bifolium Dalkruid  26 11 ** 0.89 0.11 *** 

Molinia caerulea  Pijpenstrootje 38 21 *** 4.23 1.12 *** 

Solidago virgaurea  Echte guldenroede 9 0 ** 0.08 0.00 ** 

Teucrium scorodonia  Valse salie  33 4 *** 0.47 0.04 *** 

Vaccinium myrtillus  Blauwe bosbes 19 11 * 0.71 0.14 * 

Soorten die zijn toegenomen tussen 1980 en 2004 

Soort Aantal opnamen Verschil Gem. bedekking in % Verschil 

Wetensch. naam Nederlandse naam 1980 2004 p 1980 2004 p 

Acer platanoides  Noorse esdoorn 0 4 * 0.00 0.04 * 

Acer ps eudoplatanus Gewone esdoorn 2 34 *** 0.02 0.56 *** 

Adoxa moschatellina  Muskuskruid  7 17 * 0.06 1.07 ** 

Ajuga reptans  Kruipend zenegroen 3 11 * 0.07 0.16 * 

Amelanchier lamarckii  Amerikaans krentenboompje 2 14 ** 0.02 0.14 ** 

Anemone nemorosa Bosanemoon 0 21 *** 0.00 1.75 *** 

Betula alba  Zachte berk 0 6 * 0.00 0.05 * 

Carex pilulifera  Pilzegge  0 8 ** 0.00 0.07 ** 

Carex remota  IJle zegge  0 14 *** 0.00 0.13 *** 

Carpinus betulus  Haagbeuk 0 7 ** 0.00 0.06 ** 

Circaea lutetiana  Groot heksenkruid 6 17 ** 0.06 1.01 ** 

Cirsium palustre  Kale jonker  0 12 *** 0.00 0.11 *** 

Corylus avellana  Hazelaar 3 45 *** 0.03 0.47 *** 

Deschampsia flexuosa  Bochtige smele 0 10 ** 0.00 0.11 ** 

Dryopteris carthusiana  Smalle stekelvaren 25 58 *** 0.24 0.54 *** 

Dryopteris dilatata  Brede stekelvaren 32 70 *** 0.39 3.31 *** 

Fallopia convolvulus  Zwaluwtong 0 4 * 0.00 0.04 * 

Frangula alnus  Sporkehout 16 28 * 0.14 0.26 * 

Filipendula ulmaria  Moerasspirea 2 6 * 0.02 0.14 * 

Fraxinus excelsior  Gewone es 0 16 *** 0.00 0.15 *** 

Galeopsis bifida  Gespleten hennepnetel 0 6 * 0.00 0.05 * 

Galium aparine  Kleefkruid  8 26 *** 0.22 0.53 *** 

Geranium robertianum  Robertskruid 0 4 * 0.00 0.04 * 

Geum urbanum Geel nagelkruid 4 17 ** 0.04 0.17 ** 

Glechoma hederacea  Hondsdraf 15 20  1.78 3.32 * 

Hedera helix  Klimop  5 34 *** 0.41 0.59 *** 

Juncus effusus  Pitrus 2 16 *** 0.05 0.16 *** 

Lamium album  Witte dovenetel  0 9 ** 0.00 0.46 ** 

Poa nemoralis  Schaduwgras 0 7 ** 0.00 0.07 ** 

Polygonum hydropiper  Waterpeper 0 4 * 0.00 0.12 * 

Populus canescens  Grauwe abeel 0 5 * 0.00 0.05 * 

Prunus padus  Europese vogelkers  0 8 ** 0.00 0.07 ** 

Prunus serotina  Amerikaanse vogelkers  11 40 *** 0.13 0.55 *** 

Quercus robur  Zomereik 35 56 ** 0.38 0.59 ** 

Quercus rubra  Amerikaanse eik  42 78 *** 0.69 3.58 *** 

Ranunculus ficaria  Speenkruid 0 19 *** 0.00 5.31 *** 

Ranunculus repens  Kruipende boterbloem 3 9 * 0.10 0.09  

Rubus fruticosus agg.  Gewone braam 89 106 *** 11.92 11.74  

Rumex conglomeratus Kluwenzuring  1 5 * 0.01 0.07 * 

Scrophularia n odosa Knopig helmkruid  0 5 * 0.00 0.05 * 

Sorbus aucuparia  Wilde lijsterbes 55 78 *** 0.52 0.80 *** 

Stellaria media  Vogelmuur 2 9 * 0.02 0.08 * 

Tilia cordata  Winterlinde 1 10 ** 0.01 0.17 ** 

Urtica dioica  Grote brandnetel 20 26 * 3.04 6.14 ** 

Tabel 4. Overzicht van de plantensoorten (uit de kruidlaag) waarvan het aantal opnamen waarin ze aanwezig zijn of

de gemiddelde bedekking significant verschilt tussen beide opnameperioden

[n = 111; *** = p ≤ 0.001, ** = 0.001 < p ≤ 0.01, * = p ≤ 0.05].
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de voorjaarssoorten al geïnventariseerd.
Omwille van de volledigheid werden voor-
jaars- en zomeropnamen samengevoegd.Ver
Elst maakte echter geen voorjaarsopnamen.
Vandaar het ontbreken van bijvoorbeeld
Bosanemoon en Speenkruid in de opnamen
van 1980. Ook hierdoor zijn de opnamen in
2004 soortenrijker dan in 1980. Het ontbre-
ken van voorjaarssoorten in de vegetatieop-
namen van 1980 werd wel gecompenseerd
door het maken van de verspreidingskaarten
van enkele voorjaarssoorten.

Effecten van milieu-
veranderingen op de vegetatie
Ondanks deze verschillen die te verklaren
zijn door het verschil in methodiek, zijn er
ook evoluties in de vegetatie merkbaar die
wijzen op veranderde milieuomstandighe-
den.
Uit de DCA (Figuur 1, Tabel 2) blijkt dat de
opnamen in 2004 minder zuur en/of voed-
selrijker zouden zijn, maar de gewogen
gemiddelde Ellenbergwaarden (Tabel 3) wij-
zen op verzuring. De verschuiving op de eer-
ste DCA-as is dus waarschijnlijk te wijten aan
toenemende voedselrijkdom hoewel dit niet
bevestigd wordt door de gemiddelde Ellen-
bergwaarden. De tweede DCA-as en de
gewogen gemiddelde Ellenbergwaarden wij-
zen op het donkerder en iets droger (niet sig-
nificant bij de Ellenbergwaarden) worden
van het milieu.
Een belangrijke oorzaak voor de toenemen-
de voedselrijkdom is de atmosferische depo-
sitie van stikstof. In de Vlaamse bossen wordt
jaarlijks ongeveer 35 kg stikstof per ha afge-
zet (Dumortier et al. 2003), terwijl de kriti-
sche last voor bossen slechts 7 à 10 kg stik-
stof/ha.jaar bedraagt (Falkengren-Grerup &
Diekmann,2003).De vermesting van de Gro-
te Nete ter hoogte van de Herenbossen heeft
waarschijnlijk ook een effect gehad op de
vegetatie.Voor 1991 bedroeg het nitraatge-
halte in het water gemiddeld 0.51 mg N/l. In
2004 werd gemiddeld 2.10 mg N/l opgeme-
ten (VMM, s.d.). Bobbink et al. (1998) meld-
den dat de bedekking van Blauwe bosbes ver-
mindert wanneer de stikstofdepositie groter
is dan 11 kg/ha.jaar; deze van Bochtige sme-
le stijgt dan weer met toenemende stikstof-
depositie. Dit komt overeen met onze bevin-
dingen. Een stijging van de voedselrijkdom is
ook waargenomen in andere lange-termijn-
studies van bossen in Vlaanderen (Lameire et

al. 2000; Bauwens 2001;Van der Veken et al.

2004).

Figuur 2. Verspreiding van enkele voorjaarssoorten in

de Herenbossen in 1980 en 2006 [groen: zeldzaam;

geel: occasioneel; oranje: frequent; rood: abundant;

donkerrood: (co-)dominant].

Adoxa moschatellina 1980 Adoxa moschatellina 2006

Anemone nemorosa 1980 Anemone nemorosa 2006

Convallaria majalis 1980 Convallaria majalis 2006

Lamium galeobdolon 1980 Lamium galeobdolon 2006

Maianthemum bifolia 1980 Maianthemum bifolia 2006

Polygonatum multiflorum 1980 Polygonatum multiflorum 2006

Ranunculus ficaria 1980 Ranunculus ficaria 2006
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Verzuring van een bos kent vele oorzaken.
Externe verzuring is het gevolg van atmosfe-
rische deposities van zwaveldioxide, stikstof-
oxiden, gereduceerde stikstofcomponenten
en hun reactieproducten afkomstig van
onder andere landbouw,verkeer, industrie en
energievoorziening. Interne verzuring wordt
veroorzaakt door biologische (opname van
kationen en ammonium door de vegetatie),
chemische (mineralisatie van organische
fosfor en zwavelverbindingen en nitrificatie
van ammonium) en fysische (uitloging van
basische kationen) processen in de bodem.
De verzuringsdruk neemt echter af naarma-
te ecosystemen meer beïnvloed worden
door grond- of oppervlaktewater. De perco-
latie van regenwater is dan geringer en
bovendien kent het grond- of oppervlakte-
water een bufferende werking. Vandaar dat
bijvoorbeeld wel een verzuring werd waarge-
nomen in het Meerdaalwoud tussen 1954 en
2000 (Bauwens 2001), maar niet in het allu-
viale deel van de Vorte Bossen tussen 1977
en 1997 (Lameire et al. 2000).
De verdroging van een groot deel van de Heren-
bossen is veroorzaakt door een ophoging van
de dijken van de Grote Nete in het kader van
het Sigmaplan,waardoor overstromingen wor-
den verhinderd (Anonymus 1986). Hierdoor
zijn ook de vele kleine drainagesloten doorheen
het bos langzaam aan het dichtslibben.
Het donkerder worden van de Herenbossen
sinds 1980 is mogelijk veroorzaakt door het
vervangen van enkele populierenaanplanten
door een jongwas van Hazelaar, Gewone Es,
Gewone esdoorn en Winterlinde. Deze
beheerswerken verklaren ook de toename van
het aantal verstoringsplanten. Andere bestan-
den zijn sinds 1980 gegroeid en niet of nauwe-
lijks gedund waardoor er minder zonlicht de
bosbodem kan bereiken.
De veranderingen in de vegetatie tussen 1980
en 2004 kunnen dus alleszins gedeeltelijk wor-
den verklaard door veranderde milieuomstan-
digheden. Ze zijn onder meer het gevolg van
een combinatie van verstoring,verdroging,ver-
zuring,het toenemen van de voedselrijkdom en
het donkerder worden van de bosbestanden.

Soort Aantal percelen Verschil Bedekkingsscore Verschil 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1980 2006 p 1980 2006 p 
Anemone nemorosa Bosanemoon 18 21  0.75 1.01  

Lamium galeobdolon  Gele dovenetel  7 8  0.41 0.45  

P olygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 35 48 ** 0.96 0.94  

Adoxa moschatellina Muskuskruid  12 15  0.50 0.67  

Ranunculus ficaria  Speenkruid 7 25 *** 0.42 1.14 *** 

Maianthemum bifolium Dalkruid  28 18 * 0.70 0.57  

Convallaria majalis  Lelietje -van-dalen 3 6  0.08 0.22  

Tabel 5. Aantal percelen waarin de soorten voorkomen en gewogen gemiddelde bedekkingsscore voor de soorten waarvoor verspreidingskaarten werden gemaakt in 1980 en 2006

[*** = p ≤ 0.001, ** = 0.001 < p ≤ 0.01, * = p ≤ 0.05].

Corsicaanse dennen in de Herenbossen (foto: Johnny Cornelis).
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SUMMARY BOX:

Changes in the vegetation of the ‘Herenbossen’ in Hulshout since
1980. Are effects of desiccation, acidification and eutrophication
noticeable? Natuur.focus 6(1): 4-10

In the ‘Herenbossen’, an alluvial forest of 62 ha in the northern part
of Belgium, 111 vegetation plots of 196 m2 were described in 1980

and in 2004. Changes in the herbaceous vegetation were examined
on the community-, plot- and species-level. Some changes can be
explained by the difference in methodology, but the effect of chan-
ging environmental conditions is also noticeable. In 24 years the
forest vegetation is influenced by eutrophication, desiccation, aci-
dification, disturbance and increasing darkness.
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