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Leerdoelen

De natuurgids…

•	 kan	een	definitie	geven	van	het	begrip	bos	en	dit	onderscheiden	van	vegetaties	met	bomen	die	geen	bos	zijn;
•	 kan	een	omschrijving	geven	van	de	ontwikkeling	van	het	bos	in	onze	streken;
•	 kan	de	belangrijkste	kenmerken	beschrijven	van	een	natuurlijk	bos;
•	 kan	de	belangrijkste	kenmerken	beschrijven	van	een	beheerd	bos;
•	 kan	enkele	concrete	voorbeelden	in	het	terrein	geven	van	hoe	planten	en	dieren	aangepast	zijn	aan	leven	in	het	bos;
•	 kan	de	belangrijkste	bostypegroepen	van	zijn	streek	herkennen	en	beschrijven;
•	 kan	de	positie	van	het	Vlaamse	bos	in	hoofdlijnen	beschrijven;
•	 kan	de	verschillende	bosfuncties	opsommen	en	beschrijven	zoals	opgenomen	in	het	Bosdecreet;
•	 kan	het	verschil	beschrijven	tussen	hooghout,	hakhout	en	middelhout.
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Eerst wordt nagegaan wat precies met een ‘bos’ bedoeld wordt. Vervolgens wordt aangegeven dat onze streken niet 
steeds met bos zijn bedekt geweest. Een centraal onderdeel wordt gevormd door het bos als levensgemeenschap, 
waarbij ook aandacht uitgaat naar de belangrijkste kenmerken van het bosmilieu. Een kort overzicht wordt 
gegeven van de verschillende bosvegetaties die van nature in Vlaanderen voorkomen. Tenslotte wordt het bos in 
zijn maatschappelijke context geplaatst. Welke functies heeft het bos bij ons te vervullen? Wat zijn de belangrijkste 
kenmerken van het huidige bosbeheer? Komt de maatschappelijke eis tot behoud van het bos in conflict met die tot 
behoud van de biodiversiteit?

1 Wat is ‘bos’?

Iedereen	voelt	intuïtief	aan	wat	onder	‘bos’	wordt	verstaan.	Toch	is	het	niet	eenvoudig	een	alomvattende	definitie	van	
dit	begrip	te	geven.	Dit	heeft	uiteraard	te	maken	met	het	feit	dat	er	erg	uiteenlopende	vormen	van	bos	zijn	én	dat	er	
overgangsvormen	bestaan	met	andere	vegetatievormen.

Bomen	vormen	alleszins	een	wezenlijk	
onderdeel	van	het	bos.	Zonder	bomen	
geen	bos.	Maar	een	bos	is	méér	dan	
een	verzameling	bomen.	Niemand	
zal	een	beboomd	dorpsplein	‘bos’	
noemen.	En	ook	een	(hoogstam)
boomgaard	wordt	doorgaans	niet	als	
bos	beschouwd.	Typisch	voor	bos	is	dat	
het	een	levensgemeenschap	vormt.	Er	
komen	behalve	bomen	ook	struiken,	
kruidachtige	planten,	dieren	en	andere	
organismen	in	voor.	Tussen	deze	soorten	
bestaan	welbepaalde	relaties.

Een	definitie	werd	opgenomen	in	
het	Vlaamse	Bosdecreet.	Bossen	
worden	hierin	omschreven	als	
‘grondoppervlakten	waarvan	de	bomen	

en	de	houtachtige	struikvegetaties	het	belangrijkste	bestanddeel	uitmaken,	waartoe	een	eigen	fauna	en	flora	behoren	en	
die	één	of	meer	functies	vervullen’.	(Merk	op	dat	struikvegetaties	hoe	dan	ook	steeds	‘houtachtig’	zijn!)

Vanzelfsprekend	zijn	de	grenzen	tussen	wat	wel	en	niet	‘bos’	is,	niet	altijd	scherp	te	trekken.	Zo	is	er	ecologisch	niet	
zoveel	verschil	tussen	een	boomgaard	met	hoogstamfruitbomen	en	een	‘houtakker’	met	populieren.	Echter,	in	het	
eerste	geval	is	de	grondoppervlakte	meestal	in	landbouwgebruik	(periodieke	beweiding	of	afmaaien).	In	het	laatste	
geval	kunnen	de	struik-	en	kruidvegetaties	zich	meestal	vrijelijk	ontwikkelen,	al	kunnen	ze	sterk	beïnvloed	zijn	door	
de	populierenaanplant.	Daarnaast	bestaan	in	natuurlijke	omstandigheden	overgangsvormen	tussen	bos	en	open	terrein,	
zoals	‘open	bos’	en	‘bomenheide’.	Of	ze	bos	zijn	of	niet	is	de	problematiek	van	het	glas	wijn,	dat	halfvol	of	halfleeg	
kan	zijn.	Het	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos	heeft	een	reeks	criteria	ontwikkeld	om	bos	van	andere	vegetatievormen	
te	onderscheiden	(zie	verder).

2 Ontwikkeling van het bos na de laatste ijstijd

Het	milieu	in	West-Europa	is	niet	altijd	gunstig	geweest	voor	bosgroei.	Gedurende	de	ijstijden	kon	zich	in	onze	
streken	slechts	een	toendravegetatie	met	dwergstruiken	handhaven.	Na	elke	ijstijd	schoof	de	naar	het	zuiden	
verdrongen	vegetatie	opnieuw	naar	de	noordelijke	streken	op.

Dit	proces	kwam	ook	na	de	laatste	ijstijd	(zo’n	10	000	jaar	geleden)	weer	op	gang.	Het	werd –of	wordt–	beheerst	
door	de	opeenvolgende	veranderingen	in	het	klimaat	en	door	de	verspreidingsmogelijkheden	van	de	verschillende	
soorten.	Het	primaire	berkenbos	maakte	geleidelijk	plaats	voor	bossen	van	Grove	den.	Deze	werden	op	hun	beurt	
achtereenvolgens	gekoloniseerd	door	hazelaar,	eik,	iep,	winterlinde,	gewone	es	en	zwarte	els.	Pas	toen	het	klimaat	
weer	koeler	en	vochtiger	was	geworden,	3	000	tot	4	000	jaar	geleden,	bereikte	beuk	opnieuw	onze	gewesten.	
Haagbeuk	deed	slechts	1	500	jaar	geleden	zijn	intrede.	Door	de	oost-westligging	van	de	grote	bergketens	in	Europa	

Is dit bos of niet? (Paul Stryckers)
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waren	vele	soorten	bij	hun	terugtocht	naar	het	noorden	op	een	onoverkomelijke	hindernis	gebotst.	Hierdoor	werd	het	
West-Europese	loofbos	veel	armer	aan	plantensoorten	dan	vergelijkbare	bossen	in	het	oosten	van	Noord-Amerika,	
waar	de	bergketens	noord-zuid	lopen.	Op	te	merken	valt	dat	de	evolutie	na	de	ijstijd	gelijkt	op	de	normale	successie	
die	zich	nu	nog	op	open	terreinen	voordoet.	Na	pionierboomsoorten	met	grote	lichtbehoefte,	die	d.m.v.	de	wind	
worden	verspreid,	vestigen	er	zich	loofbomen	uit	het	eikenmengbos,	vaak	verspreid	door	dieren.	Deze	vegetatie	moet	
ten	slotte	het	veld	ruimen	voor	een	bos	met	schaduwboomsoorten	als	beuk,	wintereik	en	hulst.

Zelfs	van	onze	meest	‘natuurlijke’	bossen	wijkt	het	huidige	beeld	sterk	af	van	de	oorspronkelijke	situatie,	tengevolge	
van	langdurige	en	wisselende	menselijke	ingrepen.	De	geschiedenis	van	het	bos	in	onze	streken	na	de	laatste	ijstijd	is	
er	een	van	komen	en	van	gaan.	

Reeds	vroeg,	van	in	de	prehistorie,	beïnvloedde	de	mens	het	bos	door	hout	te	gebruiken	als	brandstof	voor	verwarming	
en	voor	het	bereiden	van	voedsel.	Ook	stak	hij	het	bos	plaatselijk	in	brand	om	de	jachtmogelijkheden	te	verbeteren	en	
om	de	opslag	van	nuttige	kruiden	te	bevorderen.	Toen	hij	aan	landbouw	begon	te	doen,	werd	dit	proces	van	branden	en	
kappen	nog	versneld.	De	beuk,	die	uiterst	geschikt	brandhout	oplevert	en	bovendien	erg	kwetsbaar	is	bij	bosbranden	
en	kappingen,	werd	daarbij	spoedig	teruggedrongen.	In	de	overgebleven	bossen	raakte	de	bodem	verarmd	door	het	
hoeden	van	vee,	het	snijden	van	takken	als	wintervoeder	voor	het	vee	(tot	1	000	takkenbossen	per	koe	en	per	halfjaar)	

en	strooiselroof	t.b.v.	de	bemesting	van	de	akkers	of	voor	de	potstal	(zie	voor	dit	laatste	begrip	het	hoofdstuk	13	
‘Heide’).	Ook	op	plaatsen	waar	het	bos	niet	als	‘veeweide’	werd	gebruikt,	onderging	het	onrechtstreeks	de	invloed	van	
de	veeteelt.	Om	het	vee	te	beschermen	werd	gestreefd	naar	beperking	of	uitroeiing	van	roofdieren.	Dit	leidde	dan	weer	
tot	verhoging	van	de	begrazingsdruk	door	wilde	planteneters,	zoals	edelhert,	ree	en	konijn.	Het	snijden	van	takken	
geschiedde	ten	koste	van	de	iepen,	maar	eiken	werden	gespaard	of	aangeplant	ter	wille	van	het	zwijnenvoer	(eikels).	
De	taxus	daarentegen	is	uitgeroeid	wegens	zijn	voor	het	vee	giftige	loof	en	zijn	als	booghout	geschikte	stammen;	er	
bestaat	zelfs	geen	gangbare	Nederlandse	naam	meer	voor	deze	soort!	(Bij	Dodoens	heette	de	taxus	nog	iebenboom,	
verwant	met	het	Duitse	Eiben	én	het	Franse	If.)	Toen	de	Romeinen	onze	streken	bereikten,	was	reeds	een	groot	
gedeelte	van	onze	gewesten	ontbost	en	in	landbouwgebieden	of	woeste	gronden	omgezet.	Het	grote	‘Kolenwoud’	dat	
in	de	leemstreek	van	Midden-België	overgebleven	was,	ontleende	zijn	naam	aan	de	talloze	houtskoolbranderijen	die	
erin	gevestigd	waren.	Niet	bepaald	een	oerwoudsituatie!

Aan dit pollendiagram is af te lezen dat kort na de laatste ijstijd een kruidenvegetatie overheerste. Nadien kwamen berk en den op. 
Vanaf het boreaal volgt hazelaar. In het Atlanticum doen ook de overige boomsoorten hun intrede. (naar Westhoff e.a. 1973)
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De	periode	van	grote	onlusten	die	volgde	op	de	ineenstorting	van	het	
Romeinse	rijk	leidde	tot	een	tweede	golf	van	bosuitbreiding.	Heel	wat	
verlaten	landerijen	raakten	opnieuw	met	bos	bezet.	Maar	vanaf	de	latere	
middeleeuwen,	met	het	ontstaan	van	de	steden,	werd	de	behoefte	aan	hout	
voor	woning-	en	scheepsbouw,	alsmede	voor	brandstof,	steeds	groter.	Een	
nieuwe	periode	van	grote	bosverwoesting	brak	aan.	Ze	viel	samen	met	
uitbreiding	van	de	heide.	Om	snel	aan	gerief-	en	brandhout	te	geraken,	
schakelde	men	meer	en	meer	over	op	hakhout.	

Pas	in	de	19de	en	begin	20ste	eeuw	werd	op	grote	schaal	herbebost,	wegens	
de	stijgende	vraag	naar	mijn-	en	industriehout.	Dit	gebeurde	in	een	eerste	
fase	met	grove	den,	een	soort	die	bij	ons	door	natuurlijke	omstandigheden	
zeldzaam	geworden	of	waarschijnlijk	zelfs	uitgestorven	was.	Nadien	
werden	in	toenemende	mate	exoten	gebruikt	(Amerikaanse	eik,	Corsicaanse	
den,	douglasspar,	lork).	In	de	tweede	helft	van	de	20ste	eeuw	hebben	veel	
van	deze	bossen	dan	weer	plaats	moeten	maken	voor	stadsuitbreiding,	
wegenaanleg,	industrie,	enz.

De	invloed	van	de	mens	was	reeds	merkbaar	op	het	ogenblik	dat	de	Beuk	
nog	maar	net	in	onze	bossen	voorkwam	en	de	Haagbeuk	nog	ontbrak.	
Daardoor	is	het	erg	moeilijk	om	na	te	gaan	of	de	huidige	veranderingen	in	
het	bos	toe	te	schrijven	zijn	aan	gewijzigde	natuurlijke	(klimatologische)	
omstandigheden	dan	wel	aan	menselijke	invloed	(vermesting,	zure	neerslag	
of	broeikaseffect)	–of	aan	beide.	Dit	is	bv.	het	geval	voor	de	explosieve	
uitbreiding	in	onze	(park)-bossen	van	de	gewone	esdoorn,	die	misschien	

wel	een	natuurlijke	areaaluitbreiding	kent.	Ook	wordt	tegenwoordig	door	wetenschappers	aangenomen	dat	de	beuk	
nagenoeg	overal	tot	overheersing	zou	zijn	gekomen,	wanneer	de	bodem	niet	op	vele	plaatsen	was	gedegradeerd	ten	
gevolge	van	menselijke	activiteiten.	Daarnaast	nam	de	winterlinde	vroeger	een	veel	belangrijkere	plaats	in	onze	
bossen	in,	ook	op	de	minder	rijke	gronden.

3 Het bos als levensgemeenschap

3.1 Het klimaat bepaalt waar bos kan groeien…

Bosgroei	is	niet	overal	ter	wereld	mogelijk.	In	de	tropen	bepalen	de	hoeveelheid	neerslag	en	de	verdeling	ervan	over	
het	jaar	het	al	dan	niet	voorkomen	van	bos.	In	de	gematigde	luchtstreken	daarentegen	is	de	beslissende	factor	een	min	
of	meer	lange	koudeperiode	waarin	vorst	optreedt.	In	feite	gaat	het	hierbij	ook	om	een	droogteperiode.	In	West-Europa	
zijn	op	de	meeste	plaatsen	de	milieufactoren	gunstig	voor	bosgroei.	Door	het	optreden	van	vorst	in	de	koude	maanden	
heeft	deze	bosgroei	het	karakter	van	winterkaal	loofbos	of,	in	de	bergen	en	in	het	noorden,	van	naaldbos.

3.2 …maar het bos creëert een microklimaat

Het	klimaat	bepaalt	dus	de	aanwezigheid	en	het	karakter	van	het	bos.	Maar	van	zijn	kant	wordt	het	fysisch	milieu	ook	
door	het	bos	beïnvloed.	Het	bos	schept	namelijk	een	microklimaat,	een	plaatselijk	klimaat	dat	afwijkt	van	het	(macro-)
klimaat.

Het	bos	regelt	de	waterhuishouding.	Humus	houdt	veel	vocht	vast.	Bovendien	gebeurt	in	de	bovenste	bodemlaag	de	
verdamping	veel	langzamer	wegens	de	beschaduwing	en	de	hoge	luchtvochtigheid.	(De	bladeren	verdampen	heel	wat	
vocht	dat	uit	diepere	lagen	afkomstig	is.)	Dit	vochtophoudend	vermogen	voorkomt	erosie	en	overstromingen.	

In	het	bos	heersen	meer	gematigde	temperaturen.	Het	(zomerse)	bladerdek	werkt	als	een	scherm.	Hierdoor	treden	
er	tussen	dag	en	nacht	en	tussen	winter	en	zomer	kleinere	temperatuurverschillen	op	dan	in	open	terrein.	Tevens	
ontwikkelen	verterende	plantenresten	warmte	en	houdt	het	water	in	de	humus	zonnewarmte	vast,	terwijl	de	lucht	
tussen	de	afgevallen	bladeren	een	isolatielaag	vormt.

Door	de	hoog	uitgegroeide	vegetatie	wordt	de	windkracht	gebroken,	wat	de	twee	vorige	factoren	nog	versterkt.

Middeleeuwse afbeelding van het akeren, 
het verzamelen van de eikel-mast voor 
de varkens. Eikels werden vroeger 
akers genoemd (cf. Engels acorns). De 
familienaam Ackermans verwijst nog naar 
dit gebruik.
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3.3 Kenmerken van een natuurlijk bos

Hoe	een	volledig	natuurlijk	bos	er	in	onze	streken	zou	uitzien,	weten	we	niet	precies.	Toch	kunnen	we	ons	van	
dergelijk	bos	enigszins	een	beeld	vormen,	dank	zij	wetenschappelijk	onderzoek	in	de	oudste	en	minst	gestoorde	
laaglandbossen	van	Europa.	Maar,	het	is	al	aangegeven	in	het	hoofdstuk	‘Landschapsecologie’,	eensgezindheid	bestaat	
hieromtrent	niet.

De	discussie	gaat	vooral	over	de	structuur	van	het	‘oerbos’.	De	meeste	bosecologen	volgen	het	door	de	Brit	Alex	
Watt	(1947)	ontwikkelde	gap phase	model.	Door	het	afsterven	of	omvallen	van	bomen	ontstaan	open plekken.	Die	
zijn	op	arme	bodems	groter	dan	op	rijke.	De	reden	is	dat	op	arme	bodems	lichtboomsoorten	domineren	(esp,	ruwe	

berk,	zomereik).	De	zaailingen	van	deze	soorten	kunnen	
maar	opgroeien	als	er	voldoende	licht	op	de	bosbodem	
valt;	het	is	dus	wachten	tot	de	open	plek	groot	genoeg	
is.	Op	rijke	bodems	kunnen	schaduwboomsoorten	zoals	
beuk	en	haagbeuk	al	kiemen	wanneer	door	het	afsterven	
van	één	grote	boom	een	kleine	opening	in	het	kroondek	
ontstaat.	Het	resultaat	van	dit	proces	is	een	mozaïekpatroon 
bestaande	uit	zgn.	‘verjongingseenheden’	die	in	verschillende	
ontwikkelingsfasen	van	het	bos	verkeren	(zie	figuur).	Tegen	
dit	model	heeft	de	Nederlandse	ecoloog	Frans	Vera	(1997)	
zich	afgezet.	Het	ontbreken	van	verjonging	van	eiken	en	
hazelaars	in	bosreservaten	overal	in	Europa	heeft	hem	
doen	besluiten	dat	het	oorspronkelijke	bos	veel	meer	open	
moet	zijn	geweest.	Grote	planteneters	speelden	hierin	een	

sleutelrol.	Wat	we	‘oerbos’	plegen	te	noemen,	was	in	feite	een	parklandschap,	aldus	Vera.	Zijn	stelling	wordt	niet	

door	iedereen	gevolgd.	Het	is	niet	
uitgesloten	dat	beide	situaties,	de	
bosmozaïek	en	het	parklandschap,	
naast	elkaar	voorkwamen.	Zo	kan	
met	name	in	rivierdalen	de	invloed	
van	grote	grazers	groter	geweest	zijn	
dan	daarbuiten.	In	die	rivierdalen	
kunnen	zich	immers	mede	t.g.v.	de	
dynamiek	van	de	rivier	erg	productieve	
kruidvegetaties	ontwikkelen	(zie	
hoofdstuk	14	‘Zoet	water’).

Waar	geen	discussie	over	bestaat,	is	dat	
een	natuurlijk	bos	in	de	eerste	plaats	
een kringloopsysteem	is,	waarin	
opbouw	en	verval	hand	in	hand	gaan.	Niet	alleen	de	verdorde	afgevallen	bladeren,	maar	ook	elke	afgestorven	twijg,	
tak	of	boomstam	wordt	ter	plaatse	afgebroken	en	blijft	zodoende	in	de	stoffenkringloop.	Aan	dit	afbraakproces	nemen	
tal	van	planten-	en	diersoorten	en	andere	organismen	deel:	vooral	schimmels	en	bacteriën,	maar	ook	allerlei	insecten	
–vnl.	de	larven	van	houtkevers,	houtwespen	en	van	enkele	vlindersoorten–	en	zelfs	bepaalde	vogelsoorten,	zoals	
spechten.	Onrechtstreeks	profiteren	andere	soorten	daarvan.	Zo	worden	verlaten	spechtenholen	door	vleermuizen	en	
holbroeders	gebruikt.	Dood	hout	is	dus	een	levenbrengende	schakel	in	het	bos.	Het	aandeel	van	dood	hout	in	het	totale	
houtvolume	van	een	natuurlijk	bos	wordt	geschat	op	20	tot	50  %.	Natuurlijke	bossen	leggen	een	hoeveelheid	koolstof	
vast	in	de	stammen	en	takken	van	de	bomen,	maar	dit	is	beperkt	tot	het	maximum	volume	hout	dat	het	ecosysteem	kan	
bevatten.	Als	hout	geoogst	wordt	en	gebruikt	voor	duurzame	toepassingen	zoals	woningbouw	én	opnieuw	bos	wordt	
aangeplant,	stijgt	de	hoeveelheid	gebonden	koolstof	(bestrijding	van	het	broeikaseffect).

Schematische voorstelling van een oerbosvegetatie. 
Donkergrijs zijn de boomkruinen; lichtgrijs is struweel 
van jonge bomen; wit zijn kruidvegetaties. Ook de 
omgevallen bomen zijn weergegeven. Het geheel vormt een 
mozaïekpatroon.

Verjongingsgroep op open plek in het 
New Forest (Engeland) (Paul Stryckers)
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Deze (bijna) dode beukenstomp in het New Forest is helemaal hol en 
bezet met tonderzwammen (Paul Stryckers)

Een	ander	belangrijk	element	in	het	functioneren	van	een	natuurlijk	
bos	zijn	ontwortelde en omgevallen bomen.	Door	stormen	
worden	bomen	gebroken	of	geworpen.	In	het	laatste	geval	wordt,	
door	het	hefboomeffect	bij	het	omvallen,	de	wortelkluit	opgelicht.	
Zo	ontstaat	een	wortelkuil,	waarin	zich	bij	hoge	waterstand	
amfibieën	kunnen	voortplanten.	De	opgelichte	wortelkluit	
klinkt	in	tot	een	heuveltje	waarin	oppervlakkig	en	dieperliggend	
bodemmateriaal	zijn	vermengd.	Hierop	kunnen	planten	met	
bijzondere	ecologische	eisen	groeien,	bv.	gebogen	driehoeksvaren	
en	smalle	beukvaren.	Maar	ook	de	omgevallen	of	afgebroken	
stammen	verhogen	de	verscheidenheid	aan	groeiplaatsen	in	het	
bos.	In	de	rottende	bast	ontkiemen	allerlei	kruiden.	Na	het	afvallen	
van	de	bast	raakt	de	kale	stam	bedekt	met	typische	mossen	en	
korstmossen.	Die	worden	later	opgevolgd	door	varens	en	andere	
kruiden.	Bovendien	bieden	de	takkenmassa's,	gevormd	door	
de	neergestorte	kruinen	en	de	meegesleurde	struiken	en	jonge	
boompjes,	broedgelegenheid	aan	verscheidene	soorten	zangvogels.	

Ook	beschermen	ze	nieuw	opschietende	boompjes	tegen	vraat	van	
grotere	planteneters.

Effect van omgevallen boom op de bodem. Na het omvallen 
bevindt de wortelkluit zich boven het maaiveld. De onderste 
bodemlagen vermengen zich met de bovenste. Op het kleine 
heuveltje dat overblijft vestigen zich soms bijzondere planten 
omdat de bodem plaatselijk aangerijkt is (naar Koop, 1981)

Kromme bomen en kneusbomen	(=	bomen	met	uitgewaaide	top)	worden	in	productiebossen	veelal	spoedig	
verwijderd.	Juist	deze	bomen	zijn	voor	de	natuur	erg	belangrijk.	Kromme	bomen	raken	begroeid	met	mossen	en	
kruiden,	zoals	witte	klaverzuring,	eikvaren,	robertskruid	en	muursla.	Kneusbomen	vormen	een	uitgelezen	nestplaats	
voor	roofvogels	zoals	boomvalk,	buizerd,	sperwer	en	wespendief.	Ook	holle	bomen	vormen	een	uitzonderlijk	milieu,	
b.v.	voor	vleermuizen	(zie	foto	bovenaan	bladzijde).

Een	bijzondere	invloed	op	het	bos	wordt	uitgeoefend	door	de	bever.	Om	de	ingang	tot	het	nest	permanent	onder	water	
te	houden,	wordt	een	beek	afgedamd.	
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In deze Beuk met sterk afwijkende 
groeivormen bevindt zich een nest 
van Zwarte ooievaar (Belgische 
Ardennen) (Paul Stryckers)

Daardoor	wordt	het	bovenstrooms	gelegen	bos	onder	water	gezet;	het	
sterft	af	door	vernatting.	De	aldus	ontstane	open	plek	kan	jaren	stand	
houden.	Als	het	bevernest	verlaten	wordt	en	de	dam	doorbreekt,	loopt	de	
poel	leegt	en	kan	de	bosverjonging	inzetten.	De	bever	werd	uitgeroeid	
in	de	negentiende	eeuw	maar	is	terug	uitgezet	en	al	op	verschillende	
plaatsen	in	Vlaanderen	waargenomen.

Beverdam in de Duitse Eifel (Bart Michielsens)

Een	bos	ontstaat	niet	meteen,	maar	doorloopt	verschillende	ontwikkelingsfasen:	kale	fase	(open	plek	zonder	
zaailingen	van	bomen);	jonge	fase	(open	plek	met	zaailingen	van	bomen);	dichte	fase	(struweel	van	jonge	boompjes);	
stakenfase;	boomfase;	aftakelingsfase.	Elke	ontwikkelingsfase	vertoont	een	eigen	biodiversiteit.	Open	plekken	
kunnen	rijk	zijn	aan	meer	lichtbehoevende	kruiden	en	worden	ook	opgezocht	door	insecten	als	dagvlinders.	Deze	
soortenrijkdom	verdwijnt	totaal	als	de	jonge	boompjes	in	de	dichte	fase	komen.	Die	is	dan	wel	weer	geschikt	als	
schuiloord,	b.v.	voor	reeën.	Als	de	stakenfase	overgaat	in	de	boomfase,	vestigen	zich	de	echte	schaduwplanten.	
Tegelijk	komen	op	en	in	de	boomstammen	typische	boombewonende	soorten	voor	zoals	eekhoorn,	spechten	en	holen	
bewonende	vogels	en	vleermuizen.	De	aftakelingsfase	trekt	heel	wat	zwammen	en	insecten	aan.	De	overgang	van	een	
meer	lichtbehoevend	ecosysteem	naar	een	schaduwtolerant	ecosysteem	over	de	soortenarme	dichte-	en	stakenfasen,	
maakt	dat	bosontwikkeling	soms	als	negatief	ervaren	wordt	in	natuurbehoudskringen.	Wanneer	je	op	lange	termijn	
kijkt,	vervalt	dit	negatieve	vooroordeel.

Op	rijkere	bodems	kan	het	bos,	via	het	ontstaan	en	het	opvullen	van	open	plekken,	geleidelijk	overgaan	in	een	ander	
type.	Dat	gaat	zo:	als	de	bosgroei	helemaal	van	voor	af	aan	begint,	vestigt	zich	eerst	een	bos	met	lichtboomsoorten.	
Indien	dit	bos	getroffen	wordt	door	een	zware	storm,	dan	vestigt	zich	een	nieuwe	generatie	van	dit	bos.	Indien	
niet,	dan	vestigen	zich	onder	het	scherm	van	de	lichtboomsoorten	geleidelijk	aan	meer	schaduwtolerante	soorten.	
Kiemplanten	van	lichtboomsoorten	maken	onder	het	kronendak	van	de	moederbomen	immers	geen	kans.	Als	een	
boom	van	de	lichtboomsoortengeneratie	verdwijnt,	groeien	de	aanwezige	schaduwsoorten	door.	Zo	ontstaat	een	nieuw	
successiestadium	met	schaduwboomsoorten.	Soms	kan	dit	nog	door	een	derde	stadium	worden	opgevolgd.	In	elk	
stadium	neemt	de	beuk	een	groter	aandeel	in.	Bij	een	heel	zware	storm	wordt	de	klok	helemaal	teruggedraaid;	bij	het	
afsterven	van	een	of	meerdere	bomen	blijven	de	schaduwboomsoorten	present.	Merk	op	dat	bomen	heel	lang	levende	
organismen	zijn.	Het	volstaat	dat	een	zware	storm	zich	eens	in	de	twee	eeuwen	voordoet	om	de	cyclische	successie	in	
gang	te	zetten.	

Het	natuurlijk	bos	is	dus	geen	statisch	eindstadium	van	de	natuurlijke	successie,	maar	een	dynamische climax.	Het is 
de 'chaotisch' aandoende verschijningsvorm van een uiterst complexe en gestructureerde levensgemeenschap.

3.4 Kenmerken van het beheerde bos

Hoewel	de	biologische	rijkdom	wellicht	niet	te	vergelijken	is	met	die	van	het	verdwenen	oerbos,	is	het	bos	op	rijke,	
niet	te	natte	gronden	structureel	nog	steeds	de	meest	ontwikkelde	vegetatie	die	we	in	onze	streken	kunnen	aantreffen.
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Kenmerkend	voor	dit	bos	is	de	verticale	opbouw	of	etagebouw.	Het	optimaal	ontwikkelde	etagebos	bestaat	uit	4	
(bovengrondse)	lagen:	strooisellaag	(moslaag),	kruidlaag,	struiklaag	en	boomlaag.	Veruit	het	meeste	leven	speelt	zich	
echter	af	in	de	bodem.	Ook	daar	bestaat	een	zekere	gelaagdheid.	De	wortels	van	bomen,	struiken	en	kruiden	reiken	tot	
op	verschillende	diepten.	De	wortelconcurrentie	blijft	aldus	tot	een	minimum	beperkt;	de	ondergrondse	ruimte	wordt	
door	de	levensgemeenschap	bos	optimaal	benut.	Pionierbossen	op	droge	(ruwe	berk)	of	zeer	natte	gronden	(wilgen,	
zachte	berk)	tellen	doorgaans	slechts	2	of	3	lagen.	Productiebossen	bezitten	soms	maar	1	etage	(beukenbossen	op	
verarmde	gronden;	jonge	naaldboomplantages).

In	de	strooisellaag	komt	het	bladstrooisel	voor,	maar	ook	het	voorjaarsstrooisel	van	knopschubben	en	resten	van	de	
bloeiwijzen	alsook	kleinere	twijgen.	Daartussen	groeien	zwammen	en	mossen.	In	sommige	bossen	kunnen	de	mossen	
een	bodembedekkende	moslaag	vormen.	Maar	als	het	bladstrooisel	traag	verteert,	is	de	aanwezigheid	van	mossen	
veelal	beperkt	tot	de	stamvoeten	van	bomen	en	boven	op	neerliggende	boomstammen	(‘boomlijken’).	Mossen	zijn	hoe	
dan	ook	van	groot	belang	voor	het	bos.	Ze	hebben	een	groot	waterophoudend	vermogen.	Eén	hectare	met	mos	bedekte	
grond	kan	tot	30	000	liter	water	ophouden	en	wekenlang	vasthouden.	Mossen	voorkomen	aldus	dat	de	bosbodem	te	
snel	uitdroogt	en	dragen	bij	tot	de	instandhouding	van	een	optimale	bodemstructuur.	Op	hellingen	voorkomt	een	goed	
ontwikkelde	moslaag	het	begin	van	erosie.

opperetage

nevenetage

onderetageliaan

struiklaag

 kruidlaag

 mos- of  
strooisellaag

boomlaag

Gelaagdheid in een bos. Mos-, kruid- en struiklaag worden in bosbouwkundige literatuur meestal samengenomen tot onderetage. 
De nevenetage bestaat uit onderdrukte en/of begeleidende boomsoorten. De opperetage vormt het kronendak.

Gelaagdheid in loofbos op arme bodem (bostypegroep Dennen-
eikenbos, zie hieronder: 4). De boomlaag is zwakker ontwikkeld. De 
bomen worden vaak niet groter dan in de nevenetage van een bos op 
zonale bodem. De onderetage bestaat uit een dwergstruiklaag met o.a. 
bosbessoorten en struikhei. In de strooisellaag komen heel wat soorten 
zwammen voor (Zoerselbos) (Paul Stryckers)
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Ook	horizontaal	vertonen	bepaalde	bossen	een	kenmerkende	structuur.	Op	rijkere	gronden	gaat	het	bos	niet	bruusk	in	
open	terrein	over,	maar	komt	er	tussen	beide	uitersten	een	overgangssituatie	voor:	de	bosrand.	Het	bos	wordt	omringd	
door	struiken	die	ervan	houden	om	'met	hun	rug	in	de	schaduw	en	hun	gezicht	in	het	zonnetje'	te	staan.	Ze	vormen	
de	mantel	van	het	bos.	Aan	de	voet	van	deze	mantelstruiken	groeien	hoogopschietende	kruiden	(look-zonder-look,	
schaduwkruiskruid,	stinkende	gouwe,	zevenblad).	Dit	is	de	boszoom.	In	de	bosrand	komen	bovendien	klimplanten	
voor.	Ze	kunnen	een	ware	sluier	vormen	(bitterzoet,	bosrank,	bramen,	haagwinde,	hop).	De	bosrand	verdient	
onze	bijzondere	aandacht:	hij	vertoont	vaak	meer	levensvormen	dan	een	vergelijkbare	oppervlakte	binnen	in	het	
(productie)bos	zelf.	Het	talrijk	voorkomen	van	kruiden,	ook	in	de	zomermaanden,	trekt	vele	insecten	aan	(vlinders).	
Hierdoor	worden	dan	weer	insectenetende	vogels	aangelokt.	De	aanwezigheid	van	vogels	wordt	nog	bevorderd	
doordat	vele	mantelstruiken	met	doorns	of	stekels	gewapend	zijn	(nestgelegenheid:	bramen,	eenstijlige	meidoorn,	
rozen,	sleedoorn)	en	sappige	vruchten	dragen	(de	voorgaande	soorten	en	gewone	vlier,	rode	kornoelje	en	wilde	
kardinaalsmuts).	Typische	vogelsoorten	van	de	bosrand	zijn:	grasmussen,	heggenmus,	merel	en	winterkoning.	Gaaien	
zoeken	bosranden	op	om	er	hun	ondergrondse	eikelvoorraad	aan	te	leggen.	Dit	is	precies	de	plek	waar	een	eik	het	best	
kiemt!	Een	aan	bosranden	gebonden	zoogdier	is	de	egel.	Als	insecteneter	is	hij	genoodzaakt	in	de	koude	maanden	een	
winterslaap	te	houden.	Hij	trekt	zich	dan	terug	in	een	zelfgemaakt	nest	van	mos,	gras	of	bladeren,	dat	verscholen	ligt	
onder	braamstruiken.

Een open plek in het bos creëert een extra ‘inwendige’ bosrand (naar Vera, 1997)

3.5 Planten in het bos, of de strijd om het licht

Door	de	verticale	gelaagdheid	(zie	hiervoor)	van	het	bos	groeien	heel	wat	bosplanten	in	donkerder	omstandigheden	
dan	planten	van	het	open	veld.	Bosplanten	vertonen	bijgevolg	allerlei	aanpassingen	aan	deze	bijzondere	situatie.

3.5.1 Periodiciteit (seizoenaspecten)

In	goed	ontwikkelde	bossen	op	rijkere	gronden	bereiken	de	verschillende	vegetatielagen	jaarlijks	na	elkaar	en	van	
onder	naar	boven	een	hoogtepunt	in	hun	ontwikkeling	(periodiciteit).	In	de	winter	en	in	het	vroege	voorjaar	vormen	
de	mossen	hun	sporen.	Daarna	is	het	de	beurt	aan	de	kruiden	om	snel	op	te	groeien	en	bloemen	te	vormen,	vervolgens	
aan	de	struiken	en	tenslotte	aan	de	bomen.

Enkele voorbeelden van geofyten 
(Maggy Jacqmin)

Links: wilde hyacint (bol);  
Midden: bosanemoon (wortelstok);  
Rechts: speenkruid (wortelknolletjes)
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De	plotse	ontwikkeling	en	bloei	van	boskruiden	is	wel	het	meest	spectaculaire	verschijnsel	van	het	bos	in	onze	
streken.	Deze	zgn.	vroegbloeiers	'ontwijken'	als	het	ware	het	probleem	van	het	lichttekort.	Ze	ontwikkelen	zich	
vooraleer	de	knoppen	aan	bomen	en	struiken	uitlopen.	Typische	voorbeelden	zijn	bosanemoon,	slanke	sleutelbloem,	
speenkruid,	vingerhelmbloem	en	wilde	hyacint.	Om	een	snelle	ontwikkelingscyclus	te	kunnen	doormaken,	hopen	deze	
planten	reservestoffen	op	in	ondergrondse	bladeren	(bol),	wortels	(knol)	of	stengels	(knol	of	wortelstok).	Bosanemoon	
heeft	wortelstokken,	speenkruid	wortelknolletjes,	gevlekte	aronskelk	een	stengel-knol	en	wilde	hyacint	een	bol.

3.5.2 Bladbouw

De	meeste	bosplanten	vertonen	aanpassingen	in	bladbouw.	Om	de	beschaduwing	te	compenseren,	hebben	bosplanten	
vaak	bladeren	met	een	groot	oppervlak.	Een	voorbeeld	is	gevlekte	aronskelk.	

Boskruiden	hebben	dikwijls	bladeren	op	lange	stelen,	die	zich	met	de	bladschijf	loodrecht	op	de	invallende	lichtstralen	
richten	(bosanemoon,	gevlekte	aronskelk).

Kruiden	die	in	grote	groepen	voorkomen,	vormen	bladmozaïeken:	al	de	bladeren	staan	ongeveer	even	hoog	op	de	steel	
ingeplant,	zodat	ze	een	gelijke	hoeveelheid	licht	kunnen	opvangen	zonder	andere	exemplaren	van	dezelfde	soort	te	
beschaduwen	(bosanemoon,	hondsdraf).	Ook	beuk	en	hazelaar	vormen	bladeren	die	per	tak	min	of	meer	in	een	plat	
vlak	geordend	staan.

Sommige	kruiden	hebben	bladeren	in	kransen	(eenbes,	foto	zie	hoofdstuk	‘Landschapsecologie’;	lievevrouwebedstro),	
andere	een	gekromde	stengel,	zodat	de	bladeren	naast	elkaar	komen	te	liggen	(gewone	salomonszegel).

Bij	muskuskruid	is	de	bladoppervlakte	met	gewelfde	doorzichtige	cellen	bezet.	Daardoor	wordt	het	zonlicht	
geconvergeerd	op	de	bodem	van	de	cel,	waar	het	assimilatieproces	plaatsvindt.

3.5.3 Wintergroene planten

Heel	wat	bosplanten	zijn	wintergroen:	(geheel	of	gedeeltelijk)	groenblijvend	in	de	winter.	Om	verdamping	in	de	
winter	tegen	te	gaan,	hebben	hun	bladeren	een	waslaagje	en	weinig	huidmondjes,	wat	uiteraard	de	levensprocessen	in	
de	zomermaanden	vertraagt.	Deze	aanpassing	maakt	echter	steeds	onmiddellijke	fotosynthese	mogelijk	op	dagen	dat,	
in	het	vroege	voorjaar	en	het	late	najaar,	de	zon	voldoende	licht	en	warmte	geeft	(hulst,	kleine	maagdenpalm,	klimop).	

 

Door de gekromde stengel van de gewone salomonszegel (links) kan elk blad ongehinderd het schaarse licht 
opvangen (zie bovenaanzicht). Witte dovenetel (rechts) groeit op lichtrijke plekken. Hoewel de verschillende 
bladparen elkaar, van bovenaf bekeken, gedeeltelijk overschaduwen, vangen ze toch voldoende licht op (Maggy 
Jacqmin). 

Door de gekromde stengel van de gewone salomonszegel (links) kan elk blad ongehinderd het schaarse licht opvangen (zie 
bovenaanzicht). Witte dovenetel (rechts) groeit op lichtrijke plekken. Hoewel de verschillende bladparen elkaar, van bovenaf 
bekeken, gedeeltelijk overschaduwen, vangen ze toch voldoende licht op. (Maggy Jacqmin)
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Sommige	bosplanten	behouden	in	niet	al	te	strenge	winters	gedeeltelijk	hun	bladeren;	ze	zijn	‘halfwintergroen’	
(eikvarens,	gele	dovenetel,	heelkruid	en	hondsdraf).

3.5.4 Klimplanten

Klimplanten	wortelen	in	de	(bos)bodem,	maar	maken	gebruik	van	struiken	en	bomen	om	zich	naar	het	licht	op	te	
trekken.	Sommige	groeien	omhoog	door	zich	al	windend	om	verticale	takken	heen	te	slingeren	(slingerplanten:	

hop	en	wilde	kamperfoelie).	
Andere	hechten	zich	vast	met	
krommende	bladstelen	(bosrank)	
of	met	hechtworteltjes	(klimop).	
Er	zijn	zowel	houtgewassen	
(lianen:	bosrank,	klimop,	wilde	
kamperfoelie)	als	kruiden	
(hop)	bij.	Klimplanten	zijn	
geen	parasieten,	al	maken	
ze	uiteraard	gebruik	van	het	
steunweefsel	van	de	plant	waar	
ze	tegenaan	groeien.	Jonge	
bomen	en	struiken	kunnen	door	
de	houtige	wilde	kamperfoelie	
wel	‘gewurgd’	worden,	terwijl	
een	goed	uitgegroeide	klimop	
de	steunverlenende	boom	kan	
hinderen	door	wortelconcurrentie	
en	door	zonlicht	weg	te	nemen.	
In	het	natuurlijke	bos	zijn	deze	
processen	echter	functioneel,	
zodat	zeker	niet	van	schadelijke	
planten	kan	worden	gesproken.	

3.5.5 Epifyten / Maretak

Epifyten	groeien	op	andere	planten,	zonder	aan	deze	planten	stoffen	voor	hun	voedselvoorziening	te	onttrekken.	Ze	
leven	dus	van	wat	uit	de	atmosfeer	op	henzelf	en	op	de	boom	terechtkomt.	Sommige	soorten	leven	uitsluitend	als	
epifyt.	Bij	ons	zijn	dit	sommige	wieren,	mossen	of	korstmossen.	In	de	tropen,	waar	maar	heel	weinig	licht	doorheen	
het	zeer	dichte	kronendak	dringt,	is	de	kruidlaag	als	het	ware	verplaatst	naar	de	bovenste	bosetage.	Heel	wat	bij	ons	
als	kamerplant	gekweekte	orchideeën	en	bromelia’s	leven	oorspronkelijk	als	epifyt	in	boomkruinen.	Andere	inheemse	
soorten	worden	vaak	als	epifyt	aangetroffen	maar	kunnen	evengoed	in	de	aarde	wortelen.	Zo	vind	je	in	de	ingerotte	
kop	van	oude	knotwilgen	soorten	als	eikvarens,	gewone	vlier	en	wilgenroosje.

Maretak	is	een	epifyt	die	gedeeltelijk	parasitisch	leeft.	
De	functies	die	bij	een	klimplant	door	de	eigen	wortels	en	stengels	vervuld	
worden,	worden	bij	maretak	overgenomen	door	de	boom	waarop	hij	zich	
heeft	vastgezet.	Zijn	zuigworteltjes	halen	water	en	voedingszouten	uit	
de	houtvaten	van	de	gastheer-tegen-wil-en-dank.	
Maretak	heeft	echter	bladgroen,	zodat	hij	zelf	voor	de	
verwerking	van	deze	stoffen	kan	instaan	(halfparasiet).

Door Wilde kamperfoelie ingesnoerde tak. 
Dergelijke exemplaren zijn gezocht als 
wandelstok (New Forest) (Paul Stryckers)

Klimop is een inheemse liaan die zijn 
stammen tegen de stam van een boom kleeft 
(Zoerselbos) (Paul Stryckers)

Links: afbeelding van marentak in het Cruydt-Boeck van 
Rembert Dodoens (1644); rechts: marentakken. 
(Petra Haesen)
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3.5.6 Intensiteit van de levensfuncties

De	levensfuncties	(assimilatie	en	ademhaling)	hebben	bij	echte	schaduwplanten	niet	dezelfde	intensiteit	als	bij	
lichtplanten.
Een	schaduwplant	heeft	een	beperktere	stofwisseling.	Zij	leeft	zuiniger	en	trager,	maar	assimileert	relatief	meer	bij	
lage	lichtintensiteit.	De	assimilatie	van	schaduwplanten	wordt	begunstigd	door	het	hoge	koolstofdioxidegehalte	(CO2)	
in	de	atmosfeer	juist	boven	de	bosbodem	(een	gevolg	van	de	ontbinding	van	organische	stoffen	in	de	strooisellaag).	
Door	de	geringe	windkracht	in	het	bos	blijven	deze	uitwasemingen	langer	ter	plaatse.

Varens	hebben	daarenboven	het	voordeel	dat	ze	als	sporenplanten	in	de	zomer	geen	extra	energie	moeten	besteden	aan	
het	vormen	van	grote	organen	zoals	bloemen	en	vruchten.

Dit	leven	'op	een	laag	pitje	gezet'	verklaart	dat	in	het	bos	vrijwel	geen	eenjarige	planten	voorkomen.	Een	uitzondering	
die	de	regel	bevestigt	is	klimopereprijs.

3.5.7 Planten zonder bladgroen en zwammen

Eigenlijk	horen	ze	in	dit	overzicht	niet	thuis,	want	zwammen	vormen	een	apart	rijk	binnen	de	natuurlijke	indeling	
(zie	hoofdstuk	‘Indeling’).	Ze	behoeven	geen	zonlicht	voor	hun	groei	en	kunnen	bijgevolg	op	zeer	donkere	plaatsen	
groeien	(b.v.	jonge	naaldbossen	en	beukenbossen).

Daarentegen	zijn	ze	niet	in	staat	om	zelf	hun	voedsel	te	bereiden	uit	
anorganische	elementen.	Ze	leven	van	andere	levende	organismen	
(parasieten:	tonderzwammen	op	boomstammen),	van	de	resten	van	
afgestorven	planten	of	dieren	(saprofyten:	zwavelkopje	op	hout;	
grote	stinkzwam	op	bladafval)	of	in	mutualistische	symbiose	met	
boomwortels	(mycorrhizen).

Echte	parasitaire	planten	zonder	bladgroen	zijn	de	orchidee	
vogelnestje	en	de	paarse	schubwortel	uit	de	Vlaamse	Ardennen.	De	
eerstgenoemde	parasiteert	op	bodemschimmels;	de	tweede	maakt	
een	verbinding	met	boomwortels.

3.6 Nog over bosplanten: bestuiving en zaadverspreiding

3.6.1 Bestuiving

Vele	kruidachtige	bosplanten	zijn	voorjaarsbloeiers	(zie	ook	hoofdstuk	‘Planten	1’).	In	dit	seizoen	is	het	aantal	
bloembezoekende	insecten	nog	vrij	beperkt.	Sommige	bosplanten	bezitten	bijzondere	aanpassingen	om	deze	
moeilijkheid	te	ondervangen.

Alle	blauwe	viooltjes	en	witte	klaverzuring	vormen	behalve	gewone,	ook	cleistogame	bloemen.	Dit	zijn	bloemen	die	
gesloten	blijven	en	waarin	zelfbestuiving	plaatsgrijpt.	De	cleistogame	bloemen	verschijnen	ook	buiten	het	normale	
bloeiseizoen.

In	onze	streken	vormt	gewoon	speenkruid	meestal	geen	rijpe	vruchten.	Daarentegen	ontstaan	in	de	bladoksels	kleine	
knolletjes.	Vóór	het	bovengronds	afsterven	van	de	plant	vallen	ze	af	en	zorgen	voor	de	verspreiding.

3.6.2 Zaadverspreiding

Bij	planten	die	in	open	terrein	groeien,	gebeurt	de	verspreiding	van	de	zaden	meestal	door	de	wind	(zie	hoofdstuk	
‘Planten	1’).	Door	de	geringe	windkracht	in	het	bos	moeten	de	zaden	van	bosplanten	op	andere	manieren	worden	
verspreid.	Tevens	moeten	ze	aangepast	zijn	om	in	donkere	omstandigheden	te	kunnen	kiemen.

Paarse schubwortel (Paul Stryckers)
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De	zaden	van	de	meeste	bosplanten	worden	door	dieren	verspreid.	Zo	vormen	vele	soorten	sappige	vruchten	die	
vooral	door	vogels	worden	gegeten.	De	onverteerde	zaden	verlaten	het	vogellichaam,	voorzien	van	een	toegift	mest.	
Merk	op	dat	deze	vruchten	in	het	stadium	van	rijpheid	een	opvallende	kleur	aannemen	(gewone	salomonszegel,	
gewone	vlier,	lelietje-van-dalen,	trosvlier	en	wilde	lijsterbes).	Verder	worden	noten	door	gaai	en	eekhoorn	in	de	grond	
gestopt	als	wintervoorraad,	maar	niet	allemaal	verbruikt	(eikels,	beukennootjes	en	hazelnoten).	Ook	mieren	dragen	
bij	tot	de	verspreiding,	doordat	ze	belust	zijn	op	de	oliehoudende	aanhangsels	van	sommige	zaden	(maarts	viooltje,	
stinkende	gouwe	en	vingerhelmbloem).	Tenslotte	zijn	er	nog	de	vruchten	met	haakvormige	stekeltjes,	die	door	
langslopende	zoogdieren	in	hun	pels	worden	meegevoerd	(groot	heksenkruid,	heelkruid,	kleefkruid	en	nagelkruiden).

Andere	soorten	beschikken	over	een	mechanisme	om	de	zaden	weg	te	schieten	(bosviooltjes,	groot	springzaad	en	witte	
klaverzuring).

Zaden	van	bosplanten	zijn	meestal	relatief	groot.	De	kiemplantjes	
krijgen	voldoende	reservestoffen	mee	om	in	een	schaduwrijk	milieu	te	
ontkiemen	(een	typisch	voorbeeld	is	wilde	hyacint).	Vergelijk	de	vruchten	
van	de	schaduwboomsoorten	(beuk,	hazelaar,	tamme	kastanje)	met	die	
van	lichtboomsoorten,	die	op	open	plaatsen	ontkiemen	(berken,	esp	
(ratelpopulier)	en	wilgen).	Deze	laatste,	die	bovendien	als	pioniersoorten	
optreden,	zijn	ingericht	voor	windverspreiding	(vruchtpluis:	esp	
(ratelpopulier)	en	wilgen;	gevleugelde	zaden:	berken	en	grove	den).	
Zomereik	vormt	een	uitzondering.	Hoewel	deze	soort	zware	zaden	vormt,	is	
het	toch	eerder	een	lichtboomsoort.

3.7 Dieren in het bos

Dieren	zijn	aangepast	aan	hun	biotoop.	Ze	zoeken	er	hun	voedsel	en	planten	er	zich	voort.	Door	de	ingewikkelde	
structuur	van	het	bos	kunnen	we	er	een	zeer	grote	verscheidenheid	aan	dierlijke	levensvormen	aantreffen.

Zoogdieren	kunnen	we	in	alle	bosetages	aantreffen.	Een	soort	met	een	ondergrondse	leefwijze	is	de	mol.	Hij	heeft	
graafpoten,	een	dichte	vacht	zonder	vleug	(=	richting	waarin	het	haar	groeit)	en	kleine	ogen.	Typische	bodemdieren	
zijn	bosmuis,	bosspitsmuis	en	wild	zwijn.	Laatstgenoemde	soort	heeft	aan	de	snuit	een	wroetschijf,	vertoont	een	spitse	
bouw	met	stevige	voorpoten.	Das	en	vos	hebben	eveneens	een	gedrongen	en	spitse	lichaamsbouw.	Boombewonende	
soorten	zijn	boommarter	en	eekhoorn.	Ze	zijn	voorzien	van	een	pluimstaart	en	klimpoten.	Eikelmuis	en	hazelmuis	zijn	
soorten	van	het	dichte	struikgewas.

Vogels	treffen	we	zowat	overal	aan.	In	dichte	struiken	en	hoge	kruidvegetaties	komen	kleine	vogels	voor	met	korte	
staart	en	vleugels	(sluiperstype:	heggenmus	en	winterkoning).	Dunne	takjes	en	twijgjes	worden	op	de	aanwezigheid	
van	insecten	en	andere	kleine	dieren	onderzocht	door	lenige,	acrobatische	vogeltjes	(mezen).	Andere	soorten	zijn	
er	in	gespecialiseerd	om	al	fladderend	het	gebladerte	‘af	te	luizen’	(fitis,	fluiter,	grasmussen,	spotvogel	en	tjiftjaf).	
Vooral	de	boomstammen	hebben	aanleiding	gegeven	tot	heel	wat	aanpassingen.	Vogels	met	een	stijve	steunstaart	
(spechten	en	boomkruipers),	met	twee	voor-	en	twee	achterwaarts	gerichte	tenen	(spechten)	of	met	zeer	lange	
klimtenen	(boomklever)	bewegen	zich	vlot	op	stammen	voort.	Sommige	vogelsoorten	hebben	een	beitelsnavel	voor	de	
bewerking	van	hout,	noten	en	dennenkegels	(boomklever	en	spechten);	andere	een	lange,	dunne,	gebogen	bek	voor	het	
bereiken	van	prooien	in	schorsspleten	(boomkruipers);	nog	andere	een	lange	spiestong	met	weerhaakjes	om	insecten	
in	gangen	en	holten	van	het	hout	te	bemachtigen	(spechten).	Vele	bosvogels	zijn	daarenboven	holbroeders.	Ze	maken	
hun	nest	in	schorsspleten	(boomkruipers)	of	in	door	spechten	gemaakte	holen	(boomklever,	mezen	en	spreeuw).	
Matkop	is	een	mezensoort	die	zelf	nestjes	uithakt	in	halfvergaan	berkenhout.

Verregaande	specialisatie	treffen	we	eveneens	aan	bij	de	insecten.	Sommige	soorten	leven	van	bladstrooisel	(protura	
en	springstaarten)	of	van	wortels	(larven	van	kniptorren:	ritnaalden).	Andere	leven	van	hout	(boktorren,	houtwespen,	
schorskevers	en	Vliegend	hert),	noten	(snuitkevers),	bladeren	(bladrollers,	galwespen,	meikever	en	rupsen),	knoppen	
en	katjes	(galwespen).

Merkwaardig	is	dat	het	meeste	dierlijke	leven	van	het	bos	in	de	bodem	voorkomt.	Alleen	al	de	massa	aan	
regenwormen	bedraagt	in	een	goede	bosbodem	tot	600	kg	per	ha!	Voor	de	grote	zoogdieren	(edelhert,	ree	en	wild	
zwijn)	is	dit	slechts	2	kg	per	ha,	voor	de	kleine	zoogdieren	5	kg	en	voor	de	vogels	amper	1,3	kg.

Bessen van Lelietje-van-dalen (Paul Stryckers)
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Bovendien	zijn	er	diersoorten	die	
het	bos	als	woonplaats	gebruiken,	
maar	hun	voedsel	hoofdzakelijk	
daarbuiten	zoeken	(aalscholver,	
blauwe	reiger,	boomvalk,	buizerd,	
edelhert,	roek	en	zwarte	kraai).	
Deze	dieren	kwamen	oorspronkelijk	
voor	op	open	plekken	in	het	
bos	(aanwezigheid	van	grote	
planteneters)	of	in	natuurlijke	
graslanden	die	aan	het	bos	grensden.	
Door	de	activiteiten	van	de	mens	
(kappen	en	afbranden	van	het	
bos)	werden	meer	randsituaties	
geschapen,	zodat	sommige	soorten	
wellicht	in	aantal	konden	toenemen.

Aalscholvers zijn viseters die broedkolonies vormen in wilgenbossen nabij het water. Door hun overvloedige uitwerpselen 
sterft dit bos na een tijd af en is de vogelkolonie verplicht te verhuizen (De Volharding, Rijkevorsel) (Paul Stryckers)

4 Bosvegetaties in Vlaanderen

Oerbossen	komen	in	onze	streken	sedert	lang	niet	meer	voor.	De	vegetatiekunde	bestudeert	dan	ook	bossen	zoals	ze	
uit	een	eeuwenlang	beïnvloedingsproces	te	voorschijn	zijn	gekomen.	Voor	Vlaanderen	werd	een	nieuwe	indeling	van	

bosplantengemeenschappen	gemaakt	op	basis	van	de	kruidachtige	vegetatie.	De	
boomlaag	is	immers	op	de	meeste	plaatsen	rechtstreeks	door	de	mens	beïnvloed,	
door	aanplanting.	De	kruidlaag	is	in	regel	nog	spontaan	en	geeft	ook	een	indicatie	
van	de	boomsoorten	die	op	die	plek	kunnen	voorkomen.

Uit	duizenden	vegetatieopnamen	werden	39	bosplantengemeenschappen	
gedistilleerd.	Deze	worden	ingedeeld	in	10	bostypegroepen	en	30	bostypes.	Enkele	
van	die	laatste	worden	nog	verder	ingedeeld	in	bossubtypes.	Bostypegroepen	
worden	genoemd	naar	de	meest	typische	boomsoorten	die	erin	voorkomen.	Die	
namen	worden	voor	de	bostypes	aangevuld	met	een	of	twee	typische	soorten	uit	
de	kruidlaag.	Hetzelfde	gebeurt	om	een	bossubtype	te	benoemen.	De	beschrijving	
hierna	beperkt	zich	tot	de	bostypegroepen.
Het Esdoornen-abelenbos is	vooral	terug	te	vinden	in	de	kustduinen.	De	typerende	
plantensoorten	zijn	gebonden	aan	kalkhoudende	zandgronden,	zoals	heggenrank,	
veldhondstong	en	witte	winterpostelein.	Dikwijls	gaat	het	om	verbossende	

duindoornstruwelen.	De	boomsoorten	waar	
de	naam	naar	verwijst	zijn	gewone	esdoorn	
en	grauwe	abeel.
Het Wilgenvloedbos	is	gebonden	aan	
het	zoetwatergetijdengebied	van	de	
Benedenschelde.	Het	wordt	periodiek	
overstroomd	door	het	rivierhoogtij.	De	
boomlaag	wordt	meestal	gevormd	door	
schietwilg,	terwijl	ook	de	struiklaag	
vooral	uit	wilgensoorten	bestaat.	Typische	
kruidsoorten	zijn	bittere	veldkers,	grote	
brandnetel,	haagwinde,	spindotterbloem	en	
zwart	tandzaad,	alsook	de	ingevoerde	en	
zich	sterk	uitbreidende	reuzenbalsemien.

Wilgenvloedbos langs de Benedenschelde 
(Paul Stryckers)
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Het Elzenbroekbos	groeit	in	moerassige	depressies	met	voedselrijk,	stagnerend	water	dat	aan	of	–vooral	in	de	winter–	
boven	het	maaiveld	staat.	De	belangrijkste	boomsoort	is	zwarte	els.	Typische	kruidsoorten	zijn	blauw	glidkruid,	
elzenzegge,	hop,	grote	kattenstaart,	enz.

Het Essen-elzenbos	groeit	op	jonge,	voedselrijke	gronden	die	periodiek	onder	water	staan	maar	niet	in	de	mate	
van	de	elzenbroekbossen.	Er	komen	heel	wat	stikstofminnende	soorten	voor:	grote	brandnetel,	hondsdraf,	gewone	
vlier,	kleefkruid,	ruw	beemdgras,	enz.	Daarnaast	vinden	we	er	vochtminnende	soorten	als	kruipend	zenegroen,	
moerasspirea,	pinksterbloem,	slanke	sleutelbloem,	speenkruid	en	gevlekte	aronskelk.

In	het	Iepen-essenbos	zakt	het	grondwaterniveau	periodiek	dieper	weg	dan	in	de	vorige	bostypegroep.	Er	komen	
daarom	minder	grondwaterafhankelijke	en	vochtminnende	soorten	voor.	Dit	bos	kan	aangetroffen	worden	in	smalle	
stroken	langs	de	voet	van	hellingen,	op	oeverwallen	langs	grote	rivieren	en	aan	de	binnenduinrand	langs	de	kust.	De	
iepen	ontbreken	vaak	door	het	optreden	van	de	iepenziekte.	Typische	plantensoorten	zijn	aalbes,	klimopereprijs,	look-
zonder-look,	vingerhelmbloem,	zevenblad,	enz.

Het Esdoornen-essenbos	is	typisch	voor	droge	hellingen	op	een	kalksteensubstraat.	Daarvoor	moeten	we	naar	Voeren	
of	het	plateau	van	Caestert	(Belgische	deel	van	de	Sint-Pietersberg).	Dit	bos	is	ontstaan	uit	langdurig	hakhoutbeheer	
van	het	oorspronkelijk	gesloten	beukenbos.	Daardoor	konden	Gewone	es,	Gewone	esdoorn,	Noorse	esdoorn	en	
Zomereik	de	bovenhand	nemen.	Het	wegvallen	van	het	hakhoutbeheer	doet	de	lichtminnende	soorten	opnieuw	wijken.	
Typische	soorten	zijn	(waren)	Bosrank,	Bosroos,	Lievevrouwebedstro,	Rode	Kamperfoelie	en	Wilde	kardinaalsmuts.

Het Essen-eikenbos	is	een	gemengd	loofbos	waarin	gewone	es	en	zomereik	en	soms	gewone	esdoorn	aspectbepalend	
kunnen	zijn.	De	kruidlaag	heeft	een	opvallend	voorjaarsaspect.	Het	gaat	dikwijls	om	oude	bossen	waarin	dan	ook	zgn.	
oud-bossoorten	groeien:	bosanemoon,	gele	dovenetel,	gewone	salomonszegel,	wilde	hyacint	en	witte	klaverzuring.	
Ze	zijn	ontstaan	op	plaatsen	die	ofwel	te	nat	zijn	voor	beuk	ofwel	waar	deze	soort	door	eeuwenlang	hakhout-	of	
middelhoutbeheer	is	weggehouden.

Het Eiken-beukenbos	wordt	gekenmerkt	door	de	afwezigheid	van	gewone	es	terwijl	beuk	er	wel	een	belangrijk	
aandeel	in	heeft.	Dat	beuk	niet	domineert,	heeft	te	maken	met	menselijke	ingrepen	ten	voordele	van	eik.	Typische	

Dit oude Eiken-beukenbos –zonder beuk– geeft misschien een goede indruk van het oorspronkelijke bos op de droge zandgronden 
(Zoerselbos) (Paul Stryckers).
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kruiden	zijn	adelaarsvaren,	dalkruid,	lelietje-van-dalen,	ruige	veldbies	en	valse	salie.	Een	liaan	is	wilde	kamperfoelie.	
Eiken-beukenbossen	kunnen	zich	door	verdroging	van	de	standplaats	ontwikkelen	uit	de	vorige	bostypegroep.

Het Dennen-eikenbos	is	typisch	voor	de	voedselarme,	droge,	zure	zandgronden	in	de	Kempen	en	op	de	Vlaamse	
zandrug.	Van	nature	dominerende	soorten	zijn	zomereik	en	ruwe	berk,	maar	die	zijn	op	de	meeste	plaatsen	vervangen	
door	grove	den	of	Corsicaanse	den.	Die	laatste	soorten	zijn	vaak	aangeplant	op	voormalige	heidegebieden.	
Loofboomsoorten	die	zich	dikwijls	spontaan	vestigen	of	handhaven	zijn	Amerikaanse	eik	en	Amerikaanse	vogelkers.	
Kruiden	zijn	bochtige	smele,	brede	stekelvaren	en	pijpenstrootje.	Blauwe	bosbes	vormt	soms	een	dwergstruiklaag.	
Deze	bostypegroep	maakt	twee	derden	van	het	Vlaamse	bosareaal	uit.

Het Berken-elzenbos	komt	voor	op	natte,	voedselarme	en	zure	standplaatsen.	Dominerende	boomsoorten	zijn	zachte	
berk,	zomereik	en	zwarte	els.	Pijpenstrootje	is	de	meest	voorkomende	soort	in	de	kruidlaag.	De	goed	ontwikkelde	
moslaag	bevat	verschillende	veenmossoorten.	Open	plekken	kunnen	worden	gedomineerd	door	de	struik	wilde	gagel.

5 Het bos in Vlaanderen

5.1 Situatie van het Vlaamse bos

Vlaanderen	telt	ong.	150	000	ha	bos	(Natuurrapport	2007).	Dit	is	11  %	van	de	totale	oppervlakte.	Vlaanderen	behoort	
daarmee	tot	de	minst	beboste	regio’s	van	West-Europa,	vergelijkbaar	met	Nederland,	het	Verenigd	Koninkrijk	en	
Denemarken.	Omdat	Wallonië	ongeveer	38  %	bos	telt,	haalt	België	een	totaalscore	van	23  %.	Per	inwoner	van	het	
Vlaamse	Gewest	is	er	0,024	ha	bos	beschikbaar.

De	verdeling	van	het	bos	over	de	verschillende	Vlaamse	provincies	is	bovendien	erg	ongelijk.	In	Limburg	(34  %)	
en	Antwerpen	(32 %)	samen	komt	66 %	van	het	Vlaamse	bos	voor.	Vlaams-Brabant	heeft	17 %	van	het	bosareaal,	
waaronder	4	grote	en	oude	domeinbossen	(Zoniënbos,	Meerdaalwoud,	Heverleebos	en	Hallerbos).	Oost-Vlaanderen	
(11 %)	en	vooral	West-Vlaanderen	(6 %)	zijn	uitermate	bosarm.

De	houtvoorraad	ligt	met	253	m³	per	hectare	heel	hoog	in	Vlaanderen.	Hiervan	wordt	slechts	1 %	jaarlijks	geoogst.	
De	3	meest	voorkomende	boomsoorten	nemen	56 %	van	het	volume	in.	Daarvan	zijn	er	2	exoten	(cultuurpopulier,	
Corsicaanse	den)	en	1	inheemse	soort	(grove	den)	waarvan	het	evenwel	niet	zeker	is	dat	deze	zich	in	natuurlijke	
omstandigheden	nog	in	onze	streken	zou	kunnen	handhaven.	Het	aandeel	dood	hout	in	de	Vlaamse	bossen	wordt	
geraamd	op	7	m³	per	hectare.

Het	bos	in	Vlaanderen	is	voor	ongeveer	70 %	privé-bezit	en	bovendien	sterk	versnipperd.	Daardoor	wordt	een	
coherent	bosbeleid	ten	zeerste	bemoeilijkt.

De	domeinbossen	(bossen	van	het	Vlaamse	Gewest)	en	overige	openbare	bossen	worden	beheerd	door	het	Agentschap	
voor	Natuur	en	Bos	(ANB).	Meer	informatie	vind	je	in	hoofdstuk	‘Mens	en	natuur	2’.	www.natuurenbos.be	.	
Wetenschappelijk	onderzoek	gebeurt	door	het	Instituut	voor	Natuur-	en	Bosonderzoek	(INBO).	www.inbo.be	

5.2 Het Bosdecreet: duurzaam bosbeheer

De	eerste	globale	boswet	in	België	was	het	Boswetboek	van	1854.	Het	had	alleen	oog	voor	het	behoud	van	de	
(openbare)	bossen	als	economisch	patrimonium.	De	nadruk	lag	op	de	houtproductie	van	het	bos	alsook	op	de	regeling	
van	de	jacht	en	de	riviervisserij,	activiteiten	die	via	het	verkopen	van	jacht-	en	visverloven	beide	ook	geld	in	de	
staatskas	brengen.	De	dienst	die	deze	wetgeving	in	de	praktijk	moest	brengen,	werd	dan	ook	‘Waters	en	Bossen’	
genoemd.

Na	de	gewestvorming	kreeg	Vlaanderen	in	1990	een	eigen	boswetgeving:	het	Bosdecreet.	Nieuw	was	dat	nu	ook	
andere	dan	de	economische	bosfunctie	aandacht	kregen:	de	sociaal-educatieve,	de	ecologische,	de	wetenschappelijke	
en	de	schermfunctie.	Het	Vlaamse	bosareaal	(zie	hiervoor)	is	immers	te	klein	om	alle	functies	naast	elkaar	te	
ontwikkelen.	Bovendien	is	in	het	verstedelijkte	Vlaanderen	de	recreatieve	functie	veruit	het	belangrijkst.	Anders	dan	
het	Boswetboek,	is	het	Bosdecreet	ook	op	de	privé-bossen	van	toepassing.	In	1999	werd	het	Bosdecreet	aangepast	in	
de	richting	van	duurzame	ontwikkeling,	door	het	invoeren	van	criteria	voor	duurzaam bosbeheer.	Aan	de	bestaande	
idee	van	multifunctionaliteit	werden	de	dimensies	van	ruimte	(solidariteit	met	andere	volkeren)	en	tijd	(solidariteit	met	
latere	generaties)	toegevoegd.	De	criteria	voor	duurzaam	bosbeheer	zijn	verplicht	van	toepassing	voor	de	openbare	
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boseigenaars	en	voor	bepaalde	privé-boseigenaars.	Meer	algemeen	worden	ze	voor	alle	privé-boseigenaars	op	basis	
van	vrijwilligheid	nagestreefd	door	de	bosgroepen,	samenwerkingsverbanden	van	boseigenaars.	In	Vlaanderen	zijn	19	
bosgroepen	actief	(kaartje	zie	hoofdstuk	‘Mens	en	natuur	2’).	Meer	info	op	www.bosgroepen.be	

De economische functie	wordt	door	het	Bosdecreet	omschreven	als:	de	voortbrenging	van	hout	en	van	andere	
bosproducten,	waarvan	de	winning	het	voortbestaan	van	het	bos	niet	bedreigt.	Met	dit	laatste	bevestigt	het	Bosdecreet	
het	principe	van	duurzaam	bosbeheer.	Traditioneel	is	de	houtproductie	de	‘harde’	bosfunctie.	Om	te	beletten	dat	ze	de	
‘zachte’	bosfuncties	in	de	verdrukking	zou	brengen,	werden	de	hiervoor	vermelde	criteria	van	duurzaam	bosbeheer	
ingevoerd.	Verschillende	artikels	in	het	Bosdecreet	proberen	de	exploitatie	van	de	bossen	in	goede	banen	te	leiden.	De	
erkenning	van	beroepskopers	en	–exploitanten	is	geregeld.

De sociaal-educatieve functie	bestaat	volgens	het	Bosdecreet	o.m.	in	de	toegankelijkheid	van	het	bos	voor	het	
publiek	met	het	oog	op	recreatie	of	vorming.	Deze	functie	is	in	Vlaanderen	ongetwijfeld	de	belangrijkste	om	
draagvlak	voor	het	bosbeleid	op	te	bouwen.	Om	die	reden	werd	het	Bosdecreet	in	1999	aangepast	in	die	zin	dat	de	
toegankelijkheid	van	bossen	de	regel	is.	Privé-boseigenaars	kunnen	hun	bos	evenwel	ontoegankelijk	verklaren.	Ze	
moeten	dit	doen	met	het	voorgeschreven	verbodsteken	(zie	fig.).	De	principiële	toegankelijkheid	geldt	uitsluitend	

op	de	boswegen,	paden	waar	twee	voetgangers	elkaar	kunnen	kruisen.	Voetgangers	hebben	
steeds	toegang	tot	de	boswegen,	tenzij	de	toegang	expliciet	verboden	is;	fietsers,	ruiters	en	
paardengespannen	hebben	alleen	toegang	als	die	uitdrukkelijk	verleend	wordt.	Dit	alles	wordt	
met	speciale	rechthoekige	‘verkeersborden’	aangeduid.	Occasionele	activiteiten	waarbij	de	
boswegen	verlaten	worden,	zijn	onderworpen	aan	een	toestemming	van	de	bosbeheerder.	Gaat	
het	om	risicovolle	activiteiten,	dan	is	bovendien	een	machtiging	van	ANB	vereist.	In	sommige	
bossen	zijn	speelzones	ingericht.	Met	het	doel	het	publiek	beter	voor	te	lichten	en	een	groter	
maatschappelijk	draagvlak	voor	het	bos(behoud)	te	creëren,	wordt	sinds	1979	elk	jaar	in	oktober	
een	‘Week	van	het	Bos’	georganiseerd.

Enkele van de officiële borden die de toegankelijkheid 
van de bossen regelen.

Het	Bosdecreet	onderscheidt	de	ecologische functie	van	die	van	de	bosreservaten,	die	eerder	de	wetenschappelijke	
functie	op	het	oog	hebben.	De	ecologische	functie	past	binnen	het	concept	van	multifunctionaliteit	en	duurzaam	
bosbeheer.	De	zorg	voor	het	behoud,	de	ontwikkeling	of	het	herstel	van	de	ecologische	functie	van	de	bossen	bestaat	
onder	meer	uit:	
•	 het	bevorderen	van	autochtone	boom-	en	struiksoorten	(meer	hierover	in	het	hoofdstuk	‘Landschapsecologie’);
•	 het	stimuleren	van	uit	zichzelf	functionerende	processen;
•	 het	bevorderen	van	een	gevarieerde	bosstructuur	door	onder	meer	ongelijkjarigheid	en	ongelijkvormigheid	na	te	

streven	en	te	streven	naar	een	voldoende	aanwezigheid	van	oude	bomen	en	dood	hout;
•	 een	gepast	beheer	van	alle	natuurelementen	en	van	alle	landschapsecologisch	en	cultuurhistorisch	waardevolle	

elementen;
•	 het	beheer	t.b.v.	het	behoud,	de	ontwikkeling	of	het	herstel	van	de	biologische	diversiteit,	van	populaties	van	

zeldzame	soorten	of	ondersoorten	en	t.b.v.	de	instandhouding,	de	ontwikkeling	of	het	herstel	van	natuurlijke	of	
deels	natuurlijke	habitats	of	ecosystemen;	

•	 het	behoud	of	herstel	van	de	natuurlijke	waterhuishouding;
•	 het	beheer	gericht	op	het	tegengaan	van	alle	nadelige	externe	beïnvloeding.
Voor	de	openbare	bosbeheerders	is	het	nastreven	van	de	ecologische	functie	een	verplichting.	Voor	privé-
bosbeheerders	wordt	eerder	gemikt	op	stimulerende	maatregelen.

De bosreservaten	vervullen	naast	de	evidente	ecologische	functie	ook	een	wetenschappelijke	functie,	met	name	voor	
de	bosbouwwetenschap.	Het	Bosdecreet	maakt	onderscheid	tussen	integrale	en	gerichte	bosreservaten.	De	eerste	
sluiten	aan	bij	de	ecologische	referentie;	het	(inwendig)	beheer	bestaat	in	principe	uit	nietsdoen.	Gerichte	
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bosreservaten	beogen	
het	in	stand	houden	
van	bijzondere	
beheervormen,	zoals	
hakhout	of	middelhout.	
Eind	2008	waren 
2	547	ha	bosreservaten	
ingesteld,	waarvan	
1750	ha	als	integraal	
bosreservaat.

Op	te	merken	valt	dat	
ook  natuurreservaten	
in	de	bossfeer	kunnen	
worden	opgericht.	Het	
verschil	tussen	beide	
categorieën	is	subtiel.

Het	Bosdecreet	geeft	
een	aantal	voorbeelden	
van	waarop	de	
milieubeschermende 
functie	kan	slaan:

de	bescherming	van	waterwinningsgebieden;	de	erosiebestrijding;	de	regulering	van	het	debiet	van	de	waterlopen;	
de	klimaatregeling;	de	waterzuivering;	de	afscherming	van	zones	die	het	leefmilieu	belasten.	Het	is	de	bedoeling	dat	
de	Vlaamse	Regering	bossen	met	een	dergelijke	functie	aanwijst,	maar	dat	is	tot	op	heden	niet	gebeurd.	Daarnaast	
vermeldt	het	Bosdecreet	ook	nog	de	organismenbeschermende	functie,	maar	dit	is	verder	niet	(rechtstreeks)	
uitgewerkt.

5.3 Bosbouw

Traditioneel	werd	bosbouw	gelijkgesteld	met	houtproductie.	Nu	valt	bosbouw	steeds	meer	samen	met	het	door	het	
Bosdecreet	nagestreefde	duurzaam	beheer	van	bossen.	In	dit	punt	gaan	we	nog	even	in	op	enkele	beheeraspecten	die	
met	houtproductie	in	verband	staan.

Bosbouwkundig	onderscheidt	men	bosbedrijfsvormen	en	bosbedrijfssoorten.	De	belangrijkste bosbedrijfsvormen 
zijn:	hooghout,	middelhout	(hakhout	met	overstaanders)	en	hakhout	(schaarhout)	(Van	Miegroet,	1994).

Hooghout	bestaat	uit	hoog	opgroeiende	bomen	die	
gezaaid	of	geplant	kunnen	zijn.	Indien	alle	bomen	
van	het	bestand	ongeveer	dezelfde	leeftijd	hebben,	
is	er	sprake	van	gelijkjarigheid.	Een	bestand	dat	
slechts	uit	één	soort	bestaat,	is	homogeen.	De	meeste	
naaldboombestanden	zijn	gelijkjarig	en	homogeen.	
Loofboombestanden	zijn	meestal	ongelijkjarig	en	
gemengd	(behalve	populierenaanplantingen).

Staand en liggend dood hout spelen een belangrijke rol in de bosreservaten, evenals in de 
natuurreservaten in de bossfeer (De Kluis – Blommerschot, Zoersel) (Paul Stryckers)

Op	de	verschillende	bosfuncties	en	de	principes	van	duurzaam	bosbeheer	wordt	gedetailleerd	
ingegaan	in	de	vervolgmodule	‘Bosnatuurgids’.	Bosnatuurgidsen	werken	samen	met	ANB	en	
de	 bosgroepen	om	duurzaam	bosbeheer	 uit	 te	 dragen	naar	 diverse	 doelgroepen.	De	 cursus	
wordt	georganiseerd	in	samenwerking	met	Inverde.	Meer	info	bij	CVN.

Een	heel	 overzichtelijke	publicatie	over	multifunctioneel	 bos	–gedeeltelijk	op	Nederlandse	
voorbeelden	gericht–	is	Naar	het	bos	van	morgen,	beheer	van	multifunctioneel	bos	(KNNV,	
2002).
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Hakhout	bestaat	uit	bomen	die	na	kapping	opnieuw	
vanuit	de	overgebleven	stronken	(‘hakhoutstoven’)	
kunnen	uitlopen.	Hakhoutbossen	worden	periodiek	
(om	de	5	tot	20	jaar)	gekapt,	waardoor	een	typisch	
milieu	ontstaat	met	een	specifieke	plantengroei	
(bitterzoet,	gewone	dotterbloem,	gele	lis,	blauw	
glidkruid,	koningsvaren,	enz.).	Hakhout	levert	hout	

dat	voor	uiteenlopende	doeleinden	kan	worden	gebruikt:	brandhout,	geriefhout,	palen,	vlechtmateriaal	(wilgen)	en	
looistof	(eiken).	Doordat	op	relatief	korte	termijn	hout	beschikbaar	komt,	werd	in	vroegere	eeuwen	steeds	meer	van	
hooghout	op	hakhout	overgeschakeld	(nijpend	brandstoftekort,	cf.	ontwikkelingslanden	nu).	In	de	twintigste	eeuw	is	
deze	bedrijfsvorm	meer	en	meer	verlaten	ten	gunste	van	het	hooghout.	De	stijging	van	de	brandstofprijzen	kan	leiden	
tot	een	heropleving	van	de	hakhoutexploitatie,	hoofdzakelijk	in	particuliere	bossen.

Middelhout	bestaat	uit	de	combinatie	van	de	twee	
vorige	bedrijfsvormen.	Het	hakhout	levert	een	snelle	
productie;	het	hooghout	traag	groeiend	kwaliteitshout	
van	grote	omvang	en	nieuwe	zaailingen.	Ook	deze	
bedrijfsvorm	schept	een	bijzonder	milieu,	tussen	
dat	van	hakhout	en	hooghout	in.	Middelhout	is	een	
oude	bedrijfsvorm,	die	soms	nog	in	kasteeldomeinen	
wordt	gehandhaafd.	Voor	natuurbehoud	biedt	deze	
bedrijfsvorm	kansen	voor	biodiversiteit	in	kleinere	
geïsoleerde	bossen.	Er	worden	immers	zowel	

elementen	uit	jongere	als	oudere	ontwikkelingsfasen	naast	elkaar	in	stand	gehouden.	

Tussen	aanplanting	en	eindkap	van	het	bos	ligt	een	soms	lange	periode	waarin	de	bosbouwer	periodiek	ingrijpt	met	
dunningen.	De	bedoeling	is	uiteindelijk	de	beste	bomen	over	te	houden,	zodat	een	–kwalitatief	en/of	kwantitatief–	
maximale	opbrengst	wordt	bereikt.	Tegenwoordig	wordt	veel	de	zgn.	toekomstbomenmethode	gebruikt.	Per	hectare	
worden	maximum	honderd	bomen	geselecteerd	en	gemerkt.	Bij	elke	dunningsronde	wordt	een	aantal	bomen	die	de	
toekomstbomen	in	hun	ontwikkeling	hinderen,	weggenomen.	

Hooghout met beuken (Muziekbos, Ronse) (Paul Stryckers)
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Een	belangrijk	doel	van	de	bosbouwer	
is	meestal	de	houtopbrengst	van	het	bos.	
Het	hout	wordt	geoogst	als	de	bomen	
kaprijp	zijn,	d.w.z.	wanneer	het	hout	de	
beste	gebruikskwaliteit	heeft.	Er	bestaan	
verschillende	exploitatievormen,	die	ook	
bosbedrijfssoorten	worden	genoemd.	
Telkens	wordt	hierbij	uitgegaan	van	een	
bestand,	d.w.z.	een	groep	bomen	die	aan	
een	zelfde	beheer	(bosbehandeling)	worden	
onderworpen.	

De	meest	voorkomende	exploitatievormen	in	onze	streken	zijn:
Kaalkap:	alle	bomen	van	het	bestand	worden	in	één	maal	en	over	de	gehele	oppervlakte	van	het	bestand	gekapt.	
Meestal	wordt	kunstmatig	verjongd	(zaaien	of	planten).	Deze	kapwijze	vindt	vooral	toepassing	in	naaldboom-	en	
populierenbestanden.	Het	bosecosysteem	ondervindt	hierdoor	grote	schokken.

Groepenkap:	ook	wel	femelkap	genoemd.	Uit	het	bestand	worden	groepsgewijs	bomen	weggenomen.	Verjonging	
geschiedt	door	natuurlijke	uitzaaiing	of	door	aanplanting.	Het	bestand	krijgt	een	ongelijkjarig	en	eventueel	ook	
gemengd	karakter.	Dit	is	een	kapwijze	voor	loofbossen	op	rijkere	gronden.	Verschillende	ontwikkelingsfasen	van	het	
bos	komen	naast	elkaar	voor.

FSC	staat	voor	Forest	Stewardship	Council.	Het	is	een	internationale,	onafhankelijke	niet-gouvernementele	non-profit	
organisatie.	Zij	werd	in	1993	opgericht	door	boseigenaars,	de	houtsector,	sociale	bewegingen	en	milieuorganisaties,	

waaronder	 het	WWF.	Het	 doel	 van	 de	 FSC	 is	 streven	 naar	 verantwoord	 bosbeheer	 wereldwijd.	
In	 2005	werd	 in	België	 de	 vzw	Fair	Timber	 opgericht	 door	 vertegenwoordigers	 uit	 ecologische,	
sociale	 en	 economische	 hoek	 met	 als	 doel	 verantwoord	 bosbeheer	 wereldwijd	 te	 ondersteunen	
en	 gelabelde	 producten	 te	 promoten	 in	 België. De	 vzw	 Fair	 Timber	 is	 de	 Belgische	 afdeling	
van	 de Forest	 Stewardship	Council,	 en	 staat	 dus	 ook	 bekend	 als	 ‘FSC	België’.	De	 FSC-criteria	
gaan	 ook	 over	 respect	 voor	 de	 rechten	 van	 inheemse	 volkeren	 en	 het	 planmatig	 beheer	 van	
bossen.	 Dergelijke	 criteria	 zijn	 niet	 van	 toepassing	 op	 bossen	 in	 Vlaanderen	 maar	 gericht	

op	 het	 tegengaan	 van	 de	 wereldwijde	 ontbossing.	 FSC	 draagt	 op	 die	 manier	 ook	 bij	 aan	 het	 tegengaan	 van	
klimaatverandering.	 Meer	 info	 op	 www.fsc.be	 .	 Er	 bestaat	 ook	 een	 on	 line	 leveranciersgids:	 
www.ikzoekfsc.be	.	

 
Toekomstbomenselectie: bij elke dunningsronde worden concurrerende bomen weggenomen. (naar Van den Bos, 2002)

In dit elzenhakhout lijkt het of periodiek 
een kaalkap plaatsvindt. Maar de zgn. 

‘hakhoutstoven’ lopen nadien snel weer 
uit waardoor hetzelfde bos blijft bestaan 

(bosreservaat Coolhem, Puurs) (Paul Stryckers)
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5.4 Natuurtechnisch bosbeheer

In	natuurreservaten	met	bos	en	in	de	bosreservaten	wordt	natuurtechnisch bosbeheer	toegepast.	Hier	zijn	drie	
mogelijkheden,	die	in	een	groter	bosgebied	gecombineerd	kunnen	worden:	

Nietsdoenbeheer	(natuurstreefbeeld:	zelfregulerend	bos):	deze	keuze	sluit	aan	bij	het	gegeven	dat	het	bos	op	de	
meeste	plaatsen	bij	ons	de	natuurlijke	climaxvegetatie	vormt.	Er	zijn	evenwel	enkele	belangrijke	beperkingen	aan	deze	
optie:

•	 een	volledig	natuurlijk	bos	dat	ook	grote	planteneters	én	hun	predatoren	omvat,	beslaat	enkele	tienduizenden	
hectaren.	Deze	oppervlakte	is	bij	ons	nergens	meer	beschikbaar.	De	kans	is	dus	groot	dat	bij	nietsdoenbeheer	
bepaalde	noodzakelijke	invloeden	(dynamiek)	niet	optreden	en	dat	daardoor	bepaalde	soorten	zich	niet	kunnen	
vestigen	of	handhaven;	een	voorbeeld	is	de	dominantie	van	Adelaarsvaren	die	maar	doorbroken	lijkt	te	worden	
door	activiteiten	van	Wild	zwijn;

•	 het	gap	phase	model	brengt	mee	dat	een	bos	achtereenvolgens	verschillende	ontwikkelingsfasen	en	mogelijk	ook	
successiestadia	doorloopt	(zie	hiervoor,	3.3).	Ook	zonder	de	invloed	van	grote	planteneters	zoals	elanden,	runderen	
en	paarden	in	rekening	te	brengen,	moeten	in	een	bos	dat	als	natuurgebied	wordt	bestemd	alle	ontwikkelingsfasen	
en	successiestadia	van	dat	bostype	kunnen	optreden.	Slechts	dan	is	de	biodiversiteit	van	dat	bos	compleet.	Dit	leidt	
tot	een	minimum	structuurareaal	dat,	afhankelijk	van	het	bostype,	varieert	van	10	tot	50	ha.	Als	het	reservaat	(veel)	
kleiner	is,	zullen	bij	een	spontane	ontwikkeling	de	bestaande	natuurwaarden	kunnen	verdwijnen;

•	 de	actuele	toestand	van	het	bos	op	het	ogenblik	dat	het	als	reservaat	wordt	aangeduid,	is	vaak	niet	van	dien	aard	
dat	het	meteen	aan	zijn	lot	kan	worden	overgelaten.	Er	kunnen	verdringende	exoten	voorkomen,	of	het	bos	kan	erg	
structuurarm	zijn.	Om	die	redenen	dient	eerst	een	omvormingsbeheer	te	worden	toegepast,	vooraleer	tot	nietsdoen	
kan	worden	overgegaan;

•	 vele	als	reservaat	bestemde	bossen	zijn	niet	geïsoleerd	maar	maken	deel	uit	van	een	groter	boscomplex.	In	deze	
naburige	bossen	kunnen	storingsfactoren	zoals	verdringende	exoten	aanwezig	zijn.	Dit	maakt	een	permanent	
uitwendig	(exoten)beheer	in	het	reservaat	nodig,	ook	na	het	aflopen	van	het	eventuele	omvormingsbeheer	(zie	voor	
de	term	‘uitwendig	beheer’	het	hoofdstuk	‘Landschapsecologie’).

Sommige delen van het New Forest in Zuid-Engeland ademen een echte ‘oerwoudsfeer’ uit (Paul Stryckers)
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Het introduceren van tamme grote grazers	–weliswaar	zonder	hun	predatoren,	zie	de	vorige	paragraaf–	kan	
gekoppeld	worden	aan	nietsdoenbeheer	(natuurstreefbeeld:	open	bos	of	bomenheide).	Dergelijke	dieren	kunnen	niet	
permanent	in	gesloten	bos	overleven,	maar	zijn	in	staat	overgangssituaties	tussen	bos	en	open	terrein	te	creëren.	Die	
zijn	bijzonder	waardevol	voor	natuurbehoud.	Deze	optie	vergt	een	terrein	van	minimaal	enkele	honderden	ha.

Bijzonder gericht beheer	(natuurstreefbeeld:	hakhout	of	middelhout):	sommige	bossen	hebben	natuurwaarden	
die	gekoppeld	zijn	aan	oude	vormen	van	bosbeheer.	In	principe	komen	deze	natuurwaarden	ook	onder	natuurlijke	
omstandigheden	voor,	maar	misschien	niet	op	dezelfde	schaal	of	niet	permanent.	Om	die	reden	kan	ervoor	geopteerd	
worden	om	het	oude	beheer	verder	te	zetten.	Dit	beheer	sluit	ook	aan	bij	de	cultuurhistorische	waarde	van	dergelijke	
bossen.	Een	andere	vorm	van	actief	ingrijpen	is	het	open	houden	van	brandgangen	met	bijzondere	begroeiingen.
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Extensieve begrazing leidt tot een grote verscheidenheid in het bosecosysteem. (naar Londo, 1977)

Bosbegrazing met grote grazers is nog steeds een omstreden beheermaatregel. Veel bosbouwers vrezen een degradatie van het 
bos. Anderen zien hier juist het herstel van de natuurlijke situatie in. Alleszins is een machtiging van ANB nodig (Paul Stryckers)
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5.5 Bosbehoud versus biodiversiteit?

Vlaanderen	is	zoals	al	aangegeven	een	bosarme	regio.	Vooral	in	de	westelijke	helft	is	er	een	absoluut	bostekort.	Het	
Bosdecreet	heeft	daarom	naast	duurzaam	bosbeheer	ook	de	krachtlijnen	bosbehoud	en	bosuitbreiding	voorzien.	

Bosbehoud	wordt	nagestreefd	door	het	aantal	gevallen	waarin	aan	ontbossing	mag	worden	gedaan	sterk	te	beperken.	
Ontbossing	is	het	kappen	van	een	bos	om	aan	het	vrijgekomen	stuk	grond	een	andere	bestemming	te	geven.	
Hiervoor	is	een	stedenbouwkundige	vergunning	nodig.	Indien	ontbossing	toegestaan	wordt,	is	er	in	principe	een	
compensatieplicht.	Deze	regeling	is	weinig	effectief	gebleken.	De	ontbossing	zet	zich	–weliswaar	trager–	nog	steeds	
door.	Anderzijds	bestaat	de	compensatie	meestal	uit	het	storten	van	een	geldsom	in	het	Fonds	voor	de	compenserende	
bebossing.	Met	dit	fonds	moet	de	Vlaamse	Overheid	nieuwe	bossen	aanleggen,	maar	dit	beleidsvoornemen	stuit	op	de	
planologische	vergrendeling	van	het	buitengebied.	Om	deze	vergrendeling	te	doorbreken	bestaat	geen	politieke	wil.

Gelet	op	het	voorgaande,	is	het	te	verwachten	dat	pogingen	tot	bosuitbreiding	steeds	weer	op	bezwaren	van	de	ene	
of	de	andere	sector	of	belangengroep	stuiten.	Ook	het	natuurbehoud	verzet	zich	soms	tegen	bosuitbreiding,	maar	
deze	houding	moet	genuanceerd	worden.	Voor	natuurbehoud	is	bosuitbreiding	een	noodzaak,	als	het	erom	gaat	om	
bestaande	boskernen	te	vergroten	en	om	corridors	tussen	versnipperde	bosrestanten	aan	te	leggen.	Het	aanleggen	van	
nieuwe	bossen	op	zwaar	bemeste	akkers	wordt	om	milieuhygiënische	redenen	ook	als	een	winstpunt	beschouwd.	
Maar	bosuitbreiding	die	gepaard	gaat	met	een	aanzienlijk	verlies	van	natuurwaarden	buiten	de	bossfeer,	is	voor	het	
natuurbehoud	onaanvaardbaar.	Denk	aan	het	bebossing	van	soortenrijke	hooilanden	of	van	zeldzame	heidevegetaties.
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Vragen

•	 Welke	elementen	moeten	aanwezig	zijn	om	van	een	bos	te	kunnen	spreken?	Is	een	bomenrij	een	bos?	Waarom	
wel/niet?	Idem	wat	betreft	een	hoogstamboomgaard.

•	 Hoe	is	in	grote	lijnen	de	evolutie	van	het	bosbestand	in	onze	streken	verlopen?	Welke	natuurlijke	en/of	menselijke	
factoren	speelden	daarbij	een	rol?

•	 Op	welke	manier	creëert	het	bos	zijn	eigen	microklimaat?
•	 Wat	zijn	de	belangrijkste	kenmerken	van	een	natuurlijk	bos?
•	 Wat	wordt	bedoeld	met	de	verticale	en	horizontale	opbouw	van	een	bos?
•	 Hoe	zijn	planten	aangepast	aan	het	lichtgebrek	in	een	bos?	Geef	telkens	een	concreet	voorbeeld.
•	 Hoe	zijn	bosplanten	aangepast	inzake	bestuiving	en	zaadverspreiding?
•	 Hoe	zijn	dieren	aangepast	aan	het	leven	in	het	bos?	Geef	en	bespreek	5	voorbeelden.
•	 Hoe	kunnen	de	bosvegetaties	in	Vlaanderen	worden	onderverdeeld?
•	 Wat	is	de	positie	van	het	bos	in	Vlaanderen?
•	 Welke	functies	vervult	het	hedendaagse	bos	in	Vlaanderen?
•	 Welke	bedrijfsvormen	bestaan	er	in	de	bosbouw	in	Vlaanderen?	Welke	kapwijzen	worden	hoofdzakelijk	

toegepast?
•	 Welke	opties	bestaan	er	voor	natuurtechnisch	bosbeheer?
•	 Wat	zijn	de	krachtlijnen	van	het	Bosdecreet?	
•	 Hoe	is	de	toegankelijkheid	van	het	Vlaamse	bos	geregeld?

Kernbegrippen

Bladmozaïek
Boomlaag	
Bos
Bosbedrijfssoort	
Bosbedrijfsvorm	
Bosbeheer	
Bosbehoud	
Bosbouw	
Bosfunctie	
Bosgroep	

Bosontwikkelingsfase
Bosrand	
Bosreservaat	
Bossuccessiestadium
Bostype(groep)
Bosuitbreiding	
Duurzaam	bosbeheer
Dynamische	climax
Epifyt	
Etagebouw

Groepenkap	
Hakhout	
Hooghout	
Kaalkap	
Klimplant	
Kruidlaag	
Liaan	
Middelhout	
Moslaag	
Natuurtechnisch	bosbeheer

Nevenetage	
Onderetage 
Opperetage	
Periodiciteit
Slingerplant	
Struiklaag	
Toekomstbomenmethode	
Vroegbloeier
Wintergroene	plant


