14.1 B iodiversiteit, soortenrijkdom en
natuurwaarde
De termen biodiversiteit, soortenrijkdom en natuurwaarde worden vaak door elkaar gebruikt.
Toch betekenen ze niet hetzelfde. Biodiversiteit
(of biologische diversiteit) is letterlijk de verscheidenheid aan levensvormen. Het omvat drie aspecten:
• Genetische diversiteit: de verscheidenheid aan
genenmateriaal binnen één soort of ecosysteem
• Soortendiversiteit (soortenrijkdom): het aantal
soorten dat aanwezig is binnen één gebied
• Ecosysteemdiversiteit: de verscheidenheid aan
ecosystemen die aanwezig is binnen één gebied.
Vaak wordt biodiversiteit herleid tot soortenrijkdom, maar eigenlijk omvat het dus veel meer.
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Maatregelen voor natuurwaarden

De natuurwaarde van een gebied of van een
object (bijv. een oude boom) wordt ook vaak herleid tot soortenrijkdom of de zeldzaamheid van
aanwezige soorten. Het omvat echter veel meer
aspecten. De natuurwaarde is een vrij subjectieve
waardering die een persoon of maatschappij aan
een gebied, object of ecosysteem toekent op
basis van één of meer van onderstaande criteria:
• Biodiversiteit: zoals hierboven beschreven
(soorten-, genen- en ecosysteemdiversiteit).
• Zeldzaamheid: dit omvat niet alleen zeldzame
soorten en biotopen, maar bijvoorbeeld ook
zeldzame verschijningsvormen, bijzondere
combinaties en weinig voorkomende gradiënten.
• Natuurlijkheid (ook ongereptheid of oorspronkelijkheid): de mate waarin de natuur door de
mens wordt gestuurd of verstoord voor wat
betreft soortensamenstelling of abiotische
omstandigheden (bodem, waterstanden, luchtkwaliteit, etc.).
• Volledigheid: de mate waarin een ecosysteem
compleet is (Zijn alle essentiële elementen en
soorten aanwezig?).

• Vervangbaarheid: de mate waarin de aanwezige natuur zich ook elders kan ontwikkelen en
hoe lang duurt het tot dezelfde kwaliteit wordt
bereikt (ontwikkelingstijd).
• Zelfredzaamheid: de mate waarin een object
of gebied in staat is zichzelf in stand te houden
zonder dat er constant via allerlei ingrepen
moet bijgestuurd worden. Kwetsbaarheid en
bedreiging zijn hiervan afgeleide criteria.
• Uitgestrektheid: hoe groter de oppervlakte,
hoe hoger de natuurwaarde.
Het is de combinatie van al deze aspecten die
bepalend zal zijn voor de uiteindelijke natuurwaarde. De criteria zijn niet zomaar op te tellen
en overlappen of versterken elkaar ook nog eens.
Een groter gebied zal bijvoorbeeld een hogere
zelfredzaamheid hebben en vaak ook meer soorten kunnen herbergen.
Natuurwaarde is dus veel meer dan enkel biodiversiteit. Zo kan een botanische tuin heel hoog
scoren naar soortendiversiteit en misschien zelfs
een aantal zeldzame soorten bevatten. Tegelijk
scoort zo’n aangelegde tuin zeer laag wat betreft
natuurlijkheid en zelfredzaamheid. Een hoogveengebied zal dan weer veel minder soorten herbergen, maar is een zeldzaam ecosysteem dat veel
specifieke soorten bevat, een hoge graad van
natuurlijkheid kent en onvervangbaar is.
Via allerlei ingrepen kan de soortenrijkdom in
stand gehouden of zelfs vergroot worden. Maar
tegelijk kan op andere aspecten van natuurwaarde dan weer ingeboet worden, zoals natuurlijkheid of zelfredzaamheid. De natuurwaarde evalueren, in stand houden of verhogen is dus een
complexer verhaal dan de bescherming van soorten en biotopen, waar het vaak toe wordt herleid.
Toch zullen de meeste aspecten die in dit hoofdstuk aan bod komen vaak toegespitst zijn op
behoud en ontwikkeling van de soortenrijkdom.
Veel specifieke ingrepen of aandachtspunten die
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relevant zijn voor een beheerder zijn immers
gelinkt aan zeldzame soorten en biotopen. Het
is echter belangrijk om de andere aspecten van
natuurwaarde niet uit het oog te verliezen bij het
maken van afwegingen. Gaat men bijvoorbeeld
een 40 jaar oud spontaan berkenbos, dat misschien niet zo hoog scoort qua soortenrijkdom,
maar wel naar natuurlijkheid, inruilen voor een
open habitat met meer soorten?
Een aantal belangrijke factoren dat bepalend is
voor de natuurwaarde in het bos heeft een bos
beheerder via het beheer niet in de hand. Zo zal
de oppervlakte van het bos en het ruimere landschap waarbinnen het gelegen is een grote invloed hebben op de soortenrijkdom. Ook de
bodemkenmerken en de voorgeschiedenis (qua
landgebruik en beheer) hebben een belangrijke
invloed op soortenrijkdom en zeldzaamheid, maar
ook op vervangbaarheid en natuurlijkheid van een
bosgebied.

Figuur 14.1
Via duurzaam, multifunctioneel bosbeheer kan
een groot deel van de biodiversiteit in bossen
behouden blijven. Voor veeleisende soorten zijn
soms extra maatregelen noodzakelijk, zoals voor
pruikzwam (links) en bleek bosvogeltje (rechts).
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Andere elementen die sterk bepalend zijn voor de
natuurwaarde kan de beheerder wél sturen via
de beheerkeuzes die hij maakt. Dit kan ingepast
worden binnen het reguliere beheer, bijvoorbeeld
werken aan structuurrijkdom en gevarieerde
leeftijdsopbouw en boomsoortensamenstelling.
Volgens sommigen is het dus niet nodig om extra
maatregelen te nemen voor de natuurwaarde,
zolang er maar gezorgd wordt voor structuurrijke,
gemengde bossen met een hoog aandeel inheemse soorten. Deze aanhangers van de zogenaamde ‘kielzogtheorie’ (afgeleid van het Duitse
Kielwassertheorie) denken dat de biodiversiteit
dan wel vanzelf volgt. Voor een belangrijk deel van
die biodiversiteit is dat inderdaad het geval, maar
voor kwetsbare en zeldzame biotopen en soorten
met specifieke eisen zal extra aandacht soms wel
nodig zijn om deze te krijgen of te houden. Enkele
belangrijke aspecten voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in bossen zijn bijvoorbeeld (figuur 14.2):
• Structuurrijkdom en boomsoortensamen
stelling
• Dood hout, habitatbomen en verouderings
eilanden
• Open plekken
• Bijzondere biotopen.
Elk van deze elementen worden in dit hoofdstuk
kort behandeld.

Figuur 14.2
Belangrijke aandachtspunten bij behoud en ontwikkeling van de natuurwaarde in bossen.
A: boomsoortensamenstelling; B: structuurrijkdom; C-D: dood hout en verouderingseilanden;
E-F: oude bomen en habitatbomen; G: open plekken en bijzondere biotopen (naar Emberger et al. 2013).

14.2. Structuurrijkdom
Structuurrijkdom: van jong naar oud, en van
onder naar boven
Het is algemeen bekend dat structuurrijke bossen
een hogere natuurwaarde kunnen herbergen dan
structuurarme bossen. Structuurrijkdom omvat
verschillende aspecten:
• Diversiteit aan groeivormen
Zijn alle bomen gelijkvormig of is er een grote
verscheidenheid aan groeivormen? Zijn er
bijvoorbeeld zowel kromme als rechte bomen,
hoge en lage bomen en bomen met smalle en
breed uitgegroeide kronen?
• Leeftijdsstructuur
Zijn alle bomen even oud (gelijkjarig) of is er
een grote spreiding in leeftijd en dimensies van
de aanwezige bomen (van jonge boompjes tot
woudreuzen)? Hoe is de verhouding tussen de
verschillende dimensies? De diameterverdeling
geeft vaak al een goed beeld van de leeftijdsopbouw van een opstand.
• Horizontale structuurrijkdom
Zowel binnen één opstand als tussen de opstanden kan veel of weinig variatie in het kronendak optreden. Wisselen heel dichte en ijle zones
elkaar af? Komen de boomsoorten individueel
gemengd, groepsgewijs gemengd of in homo-

gene opstanden voor? Komen verschillende
ontwikkelingsstadia naast elkaar of zelfs door
elkaar voor, zoals kapvlaktes, heel jonge opstanden tot heel oude bossen? Aan elk van deze
structuren of aan specifieke combinaties van
structuren zijn weer andere soorten gebonden.
• Verticale structuurrijkdom
Binnen één bosopstand kunnen verschillende
etages voorkomen, al dan niet strikt van elkaar
gescheiden. In jong aangeplante bossen is de
verticale structuur beperkt. Hier komt enkel
een gelijkvormige boomlaag voor en eventueel
een kruidlaag. Rijk gestructureerde bossen
bestaan uit verschillende lagen met een goed
ontwikkelde kruid- en struiklaag en een boomlaag in verschillende etages. Deze lagen kunnen bovendien in elkaar overvloeien tot één
continue vegetatie. Hoe meer variatie in verticale structuur, hoe meer mogelijkheden voor
allerlei soorten om er hun plekje te vinden.
Een goed ontwikkelde structuur biedt dus een
breed scala aan leefomstandigheden, ‘niches’
genoemd. Hierdoor kunnen soorten met ver
schillende habitateisen naast elkaar voorkomen.
Bossen met een rijkere structuur hebben dus in
de regel een grotere soortenrijkdom. Toch zijn er
ook soorten die wél een voorkeur hebben voor
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structuurarme bossen. Zo kunnen ijle lichtrijke
dennenbossen zonder onderetage, maar met een
rijke kruidlaag van bosbes, heel interessant zijn
voor allerlei hommels en bijen. Ook typische
paddenstoelen van dennenbossen gaan sterk
achteruit als het bos wordt omgevormd naar
gemengd bos met een onderetage van loof
bomen. Mycologen dringen dan ook aan op het
behoud van homogene naaldbossen met zeld
zame paddenstoelen. Een ander voorbeeld is de
zeer zeldzame vale vleermuis die in beukenbossen zonder onderetage jaagt. Er kunnen dus
goede redenen zijn om ook vanuit natuurover
wegingen niet in elke opstand voor een rijke
verticale structuur te kiezen.
Structuurrijkdom kan zich op verschillende
schaalniveaus afspelen. Een bos dat bestaat uit
gelijkvormige opstanden van verschillende soorten en leeftijden vertoont op schaal van de opstand weinig structuurvariatie, maar is misschien
op bosniveau vrij divers. Omgekeerd is een bos
dat volledig bestaat uit structuurrijke gemengde
opstanden op schaalniveau van het perceel zeer
divers, maar op niveau van het boscomplex dan
weer weinig gevarieerd (figuur 14.3). Het is dus
belangrijk om op verschillende schaalniveaus
structuurvariatie te creëren.

Werken aan structuurdiversiteit: enkele
handreikingen voor de praktijk
• Heb er oog voor
Een basisvereiste is om structuurrijkdom te
herkennen, zowel op het niveau van de opstand
als voor het grotere geheel. Kijk dus op verschillende schaalniveaus, beoordeel de actuele
toestand en leg op basis hiervan de doelstellingen vast.
• Behoud wat structuurrijk is
Voor structuurrijke opstanden kunnen beheersystemen gekozen worden die de rijkdom in
stand houden of nog versterken. Mogelijke
opties zijn bijvoorbeeld uitkapbos, geïntegreerd
bosbeheer en QD-beheer.
• Van structuurarm naar structuurrijk: zowel op
schaalniveau van de opstand als van een bos
Om meer structuurvariatie in een opstand te
brengen zijn allerlei opties mogelijk. Zo kan via
opeenvolgende dunningen geleidelijk naar de
gewenste structuur en soortensamenstelling
gestuurd worden. Door ongelijkmatig te dunnen (plaatselijk sterk dunnen, elders in de
opstand minder sterk of helemaal niet) kan de
variatie nog versterkt worden. Het is belangrijk
om ervoor te zorgen dat bij opeenvolgende
dunningen de verkregen variatie niet teniet
wordt gedaan, maar versterkt. De stukken waar
de vorige keer bewust minder sterk werd gedund, kunnen ook nu dichtgehouden worden
Waar de vorige keer sterker werd gekapt, kan
ook nu weer extra gedund worden om zo het
contrast nog groter te maken.

Figuur 14.3
Effect van schaalniveau. Links: op perceelniveau
homogeen, maar op bosniveau heterogeen.
Rechts: op perceelniveau divers, maar op bos
niveau homogeen (naar Jansen & Van Benthem
2008).
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Mozaïekmethode
Een specifieke aanpak die veel opgang kende
eind vorige eeuw is de mozaïekmethode. Hierbij
bestaat de uitgangssituatie uit een homogeen
bos (meestal in de boomfase), waarin via gerichte
kappingen openingen worden gemaakt. Daarbij
laat men zich inspireren door richtcijfers uit natuurlijke bossen:
• In natuurlijke bossen bestaat 5-15% van de
oppervlakte uit windvalvlaktes en jonge opslag.
• In natuurlijke bossen zijn kleine openingen
(maximaal 1x de boomhoogte) de regel, maar
grotere openingen kunnen ook voorkomen.
Hoe gaat men te werk?
• In de bosopstand worden verspreid openingen
gekapt, met over een periode van 20 jaar een
aandeel van 5-15% van de totale oppervlakte.
• Deze openingen hebben een variabele diameter van 1x, 2x en 3x de boomhoogte.
• Er wordt slechts een beperkt aantal grote

Ook via de eindkap kan de structuurdiversiteit
verder worden vergroot. Hierbij kan immers
sterk gevarieerd worden tussen schaalniveaus:
van uitkap tot grootschalige kaalkap en alles
daartussenin (zie hoofdstuk ‘Eindkap’). Door
bewust en verstandig te variëren met deze
schaalniveaus kunnen grote en kleinere kapvlaktes ontstaan. Bij grotere ingrepen profiteren
licht- en warmteminnende soorten, terwijl bij
kleinschalige ingrepen schaduwverdragende
soorten worden begunstigd. Om een goed
ontwikkelde onderetage te krijgen moet voldoende licht kunnen doordringen tot op de
bosbodem. Voor schaduwverdragende soorten, zoals hulst en hazelaar, is een lichte dunning vaak al voldoende. Voor lichtminnende
soorten moeten grotere openingen in het
kronendak worden gemaakt. Deze gaten moe-

openingen gekapt, meer middelgrote, en veel
kleine openingen (richtinggevend respectievelijk 4, 15 en 50 per 50 hectare bos).
• In de rest van de opstand wordt niet ingegrepen
(ook niet of slechts heel voorzichtig gedund).
Hier wil men de verjonging net afremmen om
niet overal tegelijk verjonging te krijgen.
Zo ontstaat een ‘gatenkaas’ die vervolgens kan
worden opgeplant. Als er voldoende zaailingen
zijn van de gewenste soorten kan ook met spontane verjonging worden gewerkt.
Bij de volgende dunningsdoorgang kunnen, indien gewenst, nieuwe openingen worden gekapt.
Deze kunnen wel of niet aangesloten worden bij
de bestaande gaten. Zo gaat men stap voor stap
verder tot de gewenste structuurvariatie is bereikt. Om een zo groot mogelijke variatie te verkrijgen wordt de omvorming over minstens
50 jaar gespreid.

ten een diameter hebben die groter is dan de
dominante boomhoogte om voldoende licht op
de bodem te krijgen.
Bij grootschalige eindkappen kan men ervoor
kiezen om bewust een aantal bomen en bomen
groepen te sparen (zie hoofdstuk ‘Eindkap’).
Deze bomen hebben vaak op zich al een belangrijke natuurwaarde of krijgen die bij een
stijgende leeftijd. Bovendien ontstaat zo op
korte en lange termijn structuurvariatie. In
grote homogene en gelijkjarige opstanden
kan ervoor gekozen worden om de eindkap
gefaseerd door te voeren. Een van de daarbij
gehanteerde methodes is de mozaïekmethode
(zie kader ’Mozaïekmethode’).
• Vermijd eenheidsworst
Zorg voor voldoende variatie, zowel binnen de
opstanden als tussen de opstanden.
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14.3 Boomsoortensamenstelling
Boomsoortensamenstelling is een belangrijke
factor die bepalend is voor de soortenrijkdom in
een bos. Er is een directe relatie tussen boom
soorten en soortenrijkdom. Elke boomsoort heeft
immers zijn eigen ‘aanhangers’. Heel veel insecten, mossen en paddenstoelen zijn rechtstreeks
aan bepaalde bomen gebonden, bijvoorbeeld als
voedselbron, schuilplaats of jachtterrein. Sommige soorten zijn niet kieskeurig op welke boomsoort ze voorkomen. Hoogstens maken ze onderscheid tussen loof- en naaldbos, schaduwregime
van de boomsoort of strooisel- of schorskwaliteit.
Dat zijn de ‘generalisten’ die bij veel boomsoorten
kunnen voorkomen. Veel soorten zijn echter wel
kieskeurig. Voor sommige gaat dat zelfs helemaal
tot op soortniveau: enkel op die ene boomsoort of
-genus kunnen ze overleven. Zo zijn er zweefvliegen die enkel leven van een soort bladluizen die
alleen op dennen voorkomen.
Sommige boomsoorten herbergen een grotere

soortenrijkdom dan andere. Inheemse boomsoorten kennen doorgaans een grotere specifieke
soortenrijkdom dan uitheemse bomen. Bepaalde
boomsoorten zijn voor de ene ecologische groep
niet zo interessant, maar voor een andere groep
wel. Zo zijn beuken voor blad-etende insecten
niet zo interessant en hebben beukenbossen vaak
een soortenarme kruidlaag. Daardoor wordt hun
waarde voor biodiversiteit lager ingeschat dan die
van eiken of essen. Wat betreft paddenstoelen en
soorten van holtes en dood hout is de beuk dan
wél weer heel soortenrijk. Als we de totaalsom
maken, blijkt beuk uiteindelijk meer soorten te
herbergen dan es of linde. Wanneer het bos vooral is samengesteld uit boomsoorten met weinig
‘aanhangers’, dan zal het bos in zijn totaliteit ook
soortenarmer zijn. Uiteraard zal een gemengd
bos naar soortendiversiteit beter scoren dan een
homogeen bos: hoe meer boomsoorten, hoe
groter de potentiële aanhang.

Figuur 14.4
Schematische voorstelling van de rijkdom aan boomsoortgebonden specialisten voor bepaalde
ecologische groepen naargelang de boomsoort (naar Branquart & Liégois, 2010).

Figuur 14.5
Een inschatting van de geassocieerde soortenrijkdom voor verschillende ecologische groepen
in Engeland (Alexander et al. 2008).
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soortenrijkdom (zeker bij oude exemplaren) behoorlijk hoog zijn. Dit kan soms zelfs nog hoger
zijn dan die van inheemse soorten. Verder kunnen
heel wat bijzondere en zeldzame soorten op
Amerikaanse eiken voorkomen, zoals pruikzwam,
eikenvuurzwam en vliegend hert. In landschappen waar dikke (loof)bomen ontbreken, kunnen
bomen en lanen van Amerikaanse eik heel belangrijk zijn voor vleermuizen, boommarters,
spechten en andere soorten. In zulke gevallen zijn
het vaak de enige (voldoende dikke) bomen met
holtes en spleten en andere structuurkenmerken
waar die soorten aan gebonden zijn.
Binnen de uitheemse boomsoorten (exoten)
kunnen verschillende gradaties en categorieën
worden onderscheiden. Sommige soorten komen
uit andere werelddelen, zoals Amerikaanse eik,

douglas of Japanse lariks. Andere komen uit
Europa, zoals de fijnspar of de Europese lariks.
Sommige zijn nog maar enkele decennia of
eeuwen geleden bij ons geïntroduceerd. Andere
soorten zijn hier reeds millennia geleden binnengebracht, zoals de walnoot en de tamme kastanje. Soorten die voor 1500 werden geïntroduceerd
en zich hebben ingepast in onze ecosystemen
noemt men ingeburgerde soorten.
Deze gradiënt van recente immigrant tot ingebur-

Figuur 14.7
Hoewel tamme kastanje algemeen als een exoot
wordt aangezien, is hij al vele eeuwen ingeburgerd. Oude exemplaren zoals deze kunnen een
hoge natuurwaarde hebben.

Figuur 14.6
Het effect van de boomsoort kan al na 30 jaar tot heel andere bodemcondities leiden.
Hier een aantal populieren- (zwarte bollen) en eikenopstanden (witte driehoekjes) van
verschillende leeftijden, aangeplant op voormalige landbouwgronden in Vlaanderen.
Onder eik verzuurt de bodem sterk (stippellijn), onder populier blijft de pH vrijwel
onveranderd (volle lijn) (naar Thomaes et al. 2012).

De boomsoort heeft ook indirect een invloed op
de soortenrijkdom, zeker wat betreft de soorten
die op en in de grond leven. De boom is immers
de ‘ecologische motor’ van het ecosysteem,
waarbij de boomsoort sterk bepaalt hoe de motor
werkt. De boomsoort bepaalt of er veel of weinig
licht tot op de bodem kan doordringen en wat de
eigenschappen zijn van het strooisel (zie hoofdstuk ‘Groeiplaatsverbetering’).

Inheemse, uitheemse en autochtone
boomsoorten
Als men het heeft over de herkomst van soorten,
dan worden verschillende categorieën gehanteerd (zie ook hoofdstuk ‘Verjongen’). Uitheemse
soorten, ook wel exoten genoemd, zijn soorten
die een bepaalde regio niet op eigen kracht heb-
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ben bereikt, maar er door menselijk handelen
terecht zijn gekomen. Inheemse soorten zijn
soorten die van nature in onze regio voorkomen
en zich hier na de laatste ijstijd op eigen kracht
hebben gevestigd. Als niet alleen de soort inheems is, maar ook het genetisch materiaal een
lokale herkomst heeft, dan wordt dit een autochtone herkomst genoemd.
Als vuistregel geldt dat inheemse boomsoorten
een grotere functie vervullen als drager voor onze
inheemse biodiversiteit dan de uitheemse exoten.
Daarom is er vaak de reflex om radicaal voor
inheemse soorten te gaan en alle exoten zoveel
mogelijk te weren. Toch is een nuancering op zijn
plaats. Om Amerikaanse eik als voorbeeld te
nemen; aan deze soort is inderdaad een minder
grote groep soorten gebonden, maar toch kan die
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Figuur 14.8
Op Amerikaanse eiken komen minder soorten
voor dan op inheemse eiken, maar toch worden
er regelmatig zeldzame soorten op waargenomen. Op de foto eikenvuurzwam, een zeldzame
houtzwam die op alle eiken kan voorkomen,
en ook spechtengaten. Voor soorten van holle
bomen zoals vleermuizen vormen oude Amerikaanse eiken vaak belangrijke schuilplaatsen.

Het behoud van autochtone herkomsten is belangrijk voor het behoud van de genetische diversiteit, en dus ook van de biodiversiteit. De levenscyclus van bloembezoekende vlinders en bijen is
bijvoorbeeld vaak afgestemd op de groeicyclus
van autochtone herkomsten. De bloei- en vruchttijden van niet-autochtone bomen en struiken
kunnen hiervan verschillen waardoor deze cycli
niet meer op elkaar afgestemd zijn.
Het is niet altijd gemakkelijk om na te gaan of een
populatie of een plant autochtoon is of niet. De
inschatting hiervan gebeurt aan de hand van een
aantal indirecte kenmerken. Vragen die hierbij
gerde soort vertaalt zich ook naar de boomsoortgebonden biodiversiteit. Op exoten die vrij recent
uit andere continenten werden geïmporteerd,
worden in de regel minder soorten gevonden dan
op lang ingeburgerde Europese exoten. Die herbergen in de regel dan weer minder soorten dan
inheemse soorten.
Als het om biodiversiteit gaat, is het dus belangrijk om niet alleen te kijken of een soort inheems
of uitheems is, maar moet in de specifieke situatie
gekeken worden welke bijdrage een bepaald bos
of boom levert aan de biodiversiteit. Een bepaald
aandeel uitheemse soorten, bijgemengd of in
opstanden, levert vaak een positieve bijdrage aan
de biodiversiteit. Dit geldt zeker als het de dikste
bomen in een opstand zijn, zoals vaak het geval is
bij bijvoorbeeld Amerikaanse eik en populier (zie
kader ‘Cultuurpopulieren’).
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Figuur 14.9
Bij het inventariseren van autochtone herkomsten
krijgen oude hakhoutstoven op locaties met een
lange bosgeschiedenis veel aandacht.

Cultuurpopulieren
Er bestaan inheemse populierensoorten, maar
cultuurpopulieren zijn door de mens gemaakte
kruisingen van zowel inheemse als uitheemse
populierensoorten. Alleen daarom al worden ze
vaak verguisd, maar ook omdat ze in structuur- en
soortenarme beplantingen voorkomen en vaak
een soortenarme, ruige kruidlaag hebben. Deze
negatieve eigenschappen hebben echter vooral
te maken met de voorgeschiedenis en de manier
waarop ze beheerd worden. Ze zijn immers vaak
op rijke gronden aangeplant (valleibossen en
bemeste landbouwgronden) en laten veel licht
door, wat de dominantie van ruigtekruiden verklaart. Het reguliere beheer van populierenbossen
bestaat uit monoculturen met kaalkap en korte
omlopen, wat uiteraard leidt tot structuurarme

aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: is het een
oude groeiplaats van deze soort, hoe oud is het
individu zelf, en hoe ziet hij eruit? Zijn er historische aanwijzingen in de vorm van bijvoorbeeld
kaarten of documenten die een indicatie geven
of planten van deze soort al dan niet ingevoerd
werden?

Bestrijden invasieve boom- en struiksoorten
Sommige exoten kunnen zich invasief gedragen.
Dat betekent dat ze zich sterk vermeerderen en
daarbij de inheemse soorten wegconcurreren.
Daardoor kan de inheemse biodiversiteit in de
verdrukking komen. Bekende voorbeelden zijn
bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en douglas. Toch gedragen deze boomsoorten zich niet overal invasief. Amerikaanse eik
kan zich op matig voedselrijke zandgronden in
vasief gedragen, maar op rijkere of natte bodems
is het vaak geen probleem. Hetzelfde geldt voor
douglas, die op veel plaatsen helemaal niet ver-

bossen en zeer regelmatige verstoringen. Bekijkt
men de boomsoort op zich, dan moet echter vastgesteld worden dat het een uitstekende ‘ecologische motor’ is. Het bladstrooisel verteert goed,
wat zorgt voor een goede bodemontwikkeling en
ook zeer goed is voor de ontwikkeling van de
bodemfauna en kruidlaag. In oude bossen kunnen
populierenopstanden even rijk zijn qua kruidlaag
als essenopstanden, als ze maar niet intensief
worden beheerd. Bovendien is de soortspecifieke
biodiversiteit van cultuurpopulier hoog. Door hun
snelle groei zorgen ze tegelijk ook voor een snelle
ontwikkeling van waardevolle structuren (dikke
bomen met holten, grote hoeveelheden dood
hout) waar soorten als spechten en boommarter
gebruik van maken.

jongt, maar op bepaalde types zandige bodem
behoorlijk invasief kan zijn. Bij het oordeel of een
soort problematisch is, dan wel een interessante
aanvulling van het soortenpallet, zal dus niet
alleen de boomsoort maar ook de groeiplaats een
rol spelen.
De klassieke aanpak van invasieve exotische
boom- en struiksoorten is een massale en systematische bestrijding, waarbij een gebied plan
matig wordt uitgekamd en alle aanwezige exemplaren worden aangepakt. Bij de bestrijding
worden verschillende technieken gebruikt.
Kleinere bomen en struiken kan men met wortel
en al uittrekken. Voor jonge zaailingen kan dat
met de hand, voor grotere exemplaren gebruikt
men een tractor of een manuele takel. Vaak zullen
echter worteldelen achterblijven en vaak wordt
door het uittrekken een goed zaadbed gecreëerd
voor de invasieve soorten. Daarom is na de ingreep ook een goede nazorg essentieel.
Voor grotere bomen is de meest voor de hand
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liggende bestrijdingsmethode om alle exemplaren
te kappen. Voor soorten die opslag vormen, is
kappen echter geen definitieve oplossing. Er
ontstaat een hakhoutstoof, die achteraf vaak nog
moeilijker te bestrijden is dan de oorspronkelijke
boom. Voor naaldbomen is dit wel een goede
techniek omdat deze geen opslag vormen. Als
het kappen van invasieve exoten gebeurt in een
situatie waar een grote schaduwdruk heerst van
omringende bomen, ontstaan weinig tot geen
zaailingen en lopen de stobben veel minder sterk
uit. Als er geen bovenlaag aanwezig is die voor
voldoende schaduwdruk zorgt, kan ervoor gekozen worden om schaduwwerpende soorten zoals
hazelaar of beuk aan te planten. Op rijkere groeiplaatsen zijn ook winterlinde of haagbeuk een
optie. Om ervoor te zorgen dat de opslag van de
exoot de aanplant niet overgroeit, moet worden

gewerkt met voldoende groot plantsoen en grote
plantaantallen. Desondanks zal het vaak nodig
zijn om in de eerste jaren de opslag van de exoten
terug te zetten.
Voor bomen die opslag vormen na het kappen
kan besloten worden om de stobbe uit te putten.
Deze methode vergt tijd en is arbeidsintensief.
Hierbij worden de ontstane scheuten op de stobbe elke een of twee jaar opnieuw afgezet. Dit
moet gebeuren op het moment dat de meeste
suikers in de scheuten zitten en de wortelreserves
het laagst zijn. Dat is in het voorjaar onmiddellijk
na de bloei of voor jongere scheuten die nog niet
bloeien op het moment dat de plant volop in blad
komt. Er moet uiteraard worden voorkomen dat
de soort zaden kan vormen en zich op die manier
verjongt. Na verloop van tijd is het wortelstelsel
uitgeput en sterft de boom of struik af. Vaak wordt
deze maatregel gecombineerd met andere maatregelen, met name het verhogen van de schaduw
druk.
Een veelgebruikte methode is ringen. Hierbij
wordt de boom niet omgezaagd, maar wordt een
deel van de bast van een boom verwijderd zodat
de sapstroom naar de wortels wordt afgesneden.
De wortels krijgen geen suikers en zetmeel meer
en zullen dus op termijn afsterven. Doordat de
opwaartse sapstroom mogelijk blijft via het
spinthout kan het enkele jaren duren voor de
boom afgestorven is.
Meestal gebeurt het ringen met een motorketingzaag, maar voor jongere bomen met een dunne
schors kan dit ook met een trekmes. Als de insnijding niet diep genoeg is, of te smal, kan het cambium weer overgroeien en zal de boom overleven.
Daarom maakt men vaak twee insnijdingen boven

Figuur 14.10
Een vakkundig geringde Amerikaanse eik.
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elkaar (met een tussenafstand van ongeveer 10
centimeter). Bij soorten die snel wonden kunnen
overgroeien, wordt voor de zekerheid ook weleens
de tussenliggende strook weggehakt. Bij te diep
ringen kan het spinthout te veel worden beschadigd. Het watertransport naar de kroon wordt dan
te veel beperkt, waardoor het bovengrondse deel
te snel afsterft. Daardoor wordt het wortelstelsel
niet voldoende uitgeput en kan de boom aan de
stambasis nieuwe scheuten vormen en doorleven.
Bij voorkeur worden er daarom slechts enkele
jaarringen doorgezaagd. Ringen is het eenvoudigst
bij bomen die weinig opslag geven. Sommige
soorten blijven in alle leeftijdsklassen goed uitlopen na het ringen, zoals Amerikaanse vogelkers,
robinia en vederesdoorn. Bij andere soorten, zoals
de Amerikaanse eik, zullen vooral jonge bomen
nog sterk uitlopen. Bij die soorten kan ringen dus
wel met succes toegepast worden op zwaardere
bomen. Het is hoe dan ook nodig om de eerste
jaren na het ringen de bomen te controleren,
eventuele overgroeiingen weer door te zagen,
en de scheuten onder de ring weg te kappen.
Het ringen kan het best direct na de bloei van de
boom worden uitgevoerd, omdat de wortelreserves dan het laagst zijn en de boom zo het meest
wordt uitgeput. Een voordeel van ringen is dat
men staand dood hout creëert dat voor veel soorten interessant kan zijn. Bovendien vermijdt men
schade aan andere bomen en de bodem, omdat
de boom niet wordt geveld en uitgesleept. Zeker
op kwetsbare bodems is dit een belangrijk argument. Ringen kan als nadeel hebben dat de geringde bomen in de paar jaar dat ze nog leven
veel zaad en zaailingen kunnen produceren. De
staande dode bomen kunnen bovendien gevaar
opleveren voor recreanten. Ook wordt bij ringen
de aftakelingsfase overgeslagen, terwijl die voor
sommige soorten van belang is. Ook reageren
mensen soms negatief op geringde bomen.
Ringen is dan ook vooral aan te raden voor bomen
die voldoende ver van paden af staan.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
is bij de meeste bosbeheerders niet toegestaan of
alleen in situaties waar er geen haalbare alternatieven beschikbaar zijn. Glyfosaat is bijvoorbeeld
een zeer effectief middel bij de bestrijding van
invasieve exoten. Volgens bepaalde bronnen zou
glyfosaat echter mogelijk kankerverwekkend zijn.
Bovendien kan het zich ophopen in waterrijke
systemen en zo in de voedselketen terechtkomen.
De meest toegepaste methode met chemische
bestrijdingsmiddelen is de stobbebehandeling.
Onmiddellijk na de kap wordt het kapvlak ingestreken met een verdunde herbicide-oplossing.
Dit is enkel effectief als er voldoende neerwaartse
sapstroom is. De actieve stof moet immers tot
diep in de wortels doordringen. Dit werkt dus niet
bij strenge vorst of in het voorjaar. De stobbebehandeling kan daarom het best in de herfst vlak
voor de bladverkleuring worden uitgevoerd. Ook
bij regenweer heeft het weinig zin, want dan
spoelt de oplossing van het zaagvlak. Om goed
te kunnen nagaan of alle stobben behandeld zijn,
is het nuttig om een kleurstof bij de oplossing te
doen. De techniek werkt bij de ene boomsoort
beter dan bij de andere. Bij Amerikaanse vogelkers werkt het goed, bij Amerikaanse eiken (vooral zwaardere bomen en hakhout) lijkt dat veel
minder het geval. Bij robinia kan het gebeuren
dat wortelstukken overleven en nieuwe bomen
opleveren.
Een vrij recent ontwikkelde methode is de zogenaamde heupkap. Daarbij worden de boompjes
op ongeveer één meter hoogte afgehakt, waarna
ze weer uitschieten. Er ontstaat een dichte ‘pruik’
van nieuwe scheuten die zorgt voor dichte schaduw, waardoor de zaailingen door lichtgebrek
afsterven. Na een vijftal jaar (maar zeker voor de
bomen of struiken zaad gaan dragen) wordt de
stam net onder de pruik doorgezaagd. De stobbe
wordt daarna met herbicide ingesmeerd. Het
grote voordeel is dat op deze manier de zaadbank
wordt uitgeput waardoor er minder nazorg nodig
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is. Deze techniek is enkel toepasbaar als er voldoende overschaduwing is om zaailingen te beletten uit te groeien. Om in de eindfase het gebruik van glyfosaat te vermijden, kan men ook
hier teruggrijpen op een manier van uitputten.
Hierbij wordt meerdere jaren achter elkaar de
stam net onder de pruik doorgezaagd. De stam
moet de eerste keer dan wel voldoende hoog
worden afgezet.
Voor soorten die gemakkelijk opslag vormen kan
gekozen worden voor de hak- en spuitmethode.
Daarbij worden met een bijltje of kapmes inkepingen rondom de stam gemaakt, waarna hierin met
een plantenspuit een herbicide aangebracht wordt.
Zorg dat de afstand tussen twee inkepingen niet
groter is dan een vijftal cm, anders kunnen stroken
cambium onbehandeld blijven en blijft de boom in
leven.
Om effectief te zijn is de nazorg na een behandeling minstens even belangrijk als de behandeling
zelf. De eerste drie tot vijf jaar na de behandeling
moet het behandelde perceel gecontroleerd
worden. Alle vergeten exemplaren én de bomen
die de behandeling overleefden moeten opnieuw
worden aangepakt. Het uittrekken van zaailingen
is het meest arbeidsintensief. De pitten van

Amerikaanse vogelkers kunnen bijvoorbeeld nog
2-3 jaar overleven in de bodem en zaailingen
produceren. De bestrijding van invasieve exoten
is pas effectief als ook deze nabehandeling goed
is uitgevoerd. Zonder een goede nazorg is het
probleem zo weer terug en is alle moeite voor
niets geweest.
Een alternatieve strategie ten opzichte van invasieve exoten is het inpassen van deze soorten in
het bosbeheer. In sommige situaties kan de dominantie van invasieve exoten dermate groot zijn,
dat het onbegonnen werk is om ze te bestrijden.
Dat kan zelfs ecologisch niet wenselijk zijn, bijvoorbeeld omdat de ingreep te drastisch zou zijn
of bijzondere soorten in het gedrang zouden
kunnen komen. Bovendien kunnen invasieve
exoten ook andere waarden hebben, bijvoorbeeld
op het gebied van houtproductie, belevingswaarde of ecologie. Met het oog op houtproductie
moet dan bijvoorbeeld gewerkt worden aan de
stamkwaliteit en de dimensie van de bomen.
In sommige gevallen kan er ook voor gekozen
worden om de exoten niet allemaal te bestrijden,
maar een aantal bomen selectief te behouden.
Vooral dikkere bomen (in lanen maar ook in opstanden) kan men nog een tijd laten staan, omdat
ze een belangrijke ecologische, economische of
recreatieve waarde hebben. Voorwaarde is dan
wel dat deze bomen geen kiemplaatsen worden
van waaruit deze exoten andere bossen in de
omgeving koloniseren.

tuurarme, lichtrijke bossen zonder onderetage
bieden aan soorten als Amerikaanse vogelkers
volop de kans om zich invasief te gaan gedragen
Weerbare bossen hebben een rijke structuur, met
voldoende gelaagdheid en soortenmenging.
Hierdoor zijn alle niches waar exoten gebruik van
kunnen maken al ingevuld door andere soorten.
In dergelijke bossen zullen exoten weliswaar nog
hier en daar opduiken, maar zich niet explosief
uitbreiden. Ze kunnen zo hun plaats krijgen binnen het reguliere bosbeheer. Uiteraard is ook dan
waakzaamheid geboden om invasieve uitbreiding
op tijd in te dammen.

14.4 Oude, aftakelende en dode bomen
Bosbeheer: een ‘kortsluiting’ van de
natuurlijke cyclus in het bos
In natuurlijke bossen kunnen verschillende ontwikkelingsfases worden onderscheiden, namelijk
verjongingsfase, jonge fase, dichte fase, staken
fase, boomfase en ten slotte aftakelingsfase. In
de aftakelingsfase start een nieuwe verjonging en
zo sluit de cyclus zich. Aan elke ontwikkelingsfase
zijn soorten gebonden. Sommige fases zijn soortenrijker dan andere en sommige soorten komen
uitsluitend in bepaalde ontwikkelingsfases voor.

De verschillende ontwikkelingsfases zijn in natuurlijke bossen heel fijnmazig met elkaar ver
weven. De leeftijdscategorieën komen dan door
elkaar voor, van jonge opslag tot zeer oude aftakelende bomen.
In beheerde bossen wordt deze cyclus eigenlijk
kortgesloten (figuur 14.13). Aan het einde van de
boomfase zijn de bomen immers ‘kaprijp’ en
wordt traditioneel een eindkap uitgevoerd. De
aftakelingsfase wordt overgeslagen. Deze kortsluiting heeft verregaande gevolgen voor de biodiversiteit in het bos. Het is net in die aftakelingsfase dat de grootste biodiversiteit voorkomt, met
daarbij ook de meest veeleisende soorten. Dit is
immers de fase waarin grote hoeveelheden dood
hout met zware dimensies en ook veel holle en
kwijnende bomen voorkomen. Juist omdat die

Figuur 14.12
Verschillende ontwikkelingsfases in een natuurlijk bos (en welk aandeel van de oppervlakte ze
van nature innemen), met weergave van de evolutie van de gemiddelde soortenrijkdom voor flora
en fauna. De oudere fases zijn duidelijk het meest
soortenrijk, maar ontbreken in beheerde bossen
meestal (naar Scherzinger 1996).

Om invasieve exoten onder controle te houden,
ook op langere termijn, is het tenslotte ook belangrijk te werken aan weerbare bossen. Struc-

Figuur 14.11
Excursiedeelnemers bij een 120-jarige Amerikaanse vogelkers met uitstekende stamkwaliteit
in het Stetternicher Wald in Duitsland.
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fase zo zeldzaam is in beheerde bossen, zijn de
bijhorende soorten vaak ook zeldzaam en bedreigd.
Om de soortenrijkdom van de aftakelingsfase te
behouden of te laten ontwikkelen zijn twee strategieën beschikbaar. Er kan voor gekozen worden
om de ecologische doelstellingen te concentreren
in reservaten en elders vooral productiedoelen na
te streven (scheiden van functies). Er kan echter
ook voor gekozen worden om oude, aftakelende
en dode bomen in beheerde bossen te integreren
en zo natuur- en productiedoelen zo optimaal
mogelijk te verweven. Mogelijke maatregelen
hierbij zijn:
• Behouden van voldoende dood hout in al zijn
verschijningsvormen
• Behouden van zogenaamde ‘habitatbomen’
• Instellen van zogenaamde ‘verouderings
eilanden’.

364

praktijkboek bosbeheer

Figuur 14.13
Linksboven: de natuurlijke boscyclus met alle
ontwikkelingsfases. Linksonder: de ‘kortsluiting’
van de cyclus door bosbeheer. Rechts: door oude,
aftakelende en dode bomen in het bosbeheer te
integreren kan deze kortsluiting voor een stuk
verholpen worden (naar Christensen & Emborg
1996).

eigen soorten. Sommige leven enkel in pas afgestorven bomen, zoals schorskevers die het suikerrijke cambium eten als het begint te rotten. Andere soorten, zoals gouden tor, leven dan weer van
sterk vermolmd hout. Sommige worden alleen
gevonden in staand dood hout dat droog is, andere alleen in vochtig liggend hout. De ene soort is
heel kieskeurig qua boomsoort, andere leven
enkel in naaldhout en nog weer andere vindt men
in alle boomsoorten terug. Gespecialiseerde
soorten zijn veelal gebonden aan vers dood hout,
terwijl soorten die in sterk verteerd hout leven
veel minder aan één boomsoort gebonden zijn.
Sommige soorten komen alleen voor op zwaar
dood hout, andere zijn al tevreden met kleinere
diameters. Nogal wat keverlarven, vooral van
grotere kevers, ontwikkelen zich het best in zonbeschenen, warm hout. De meeste houtzwammen of larven van zweefvliegen hebben liever
beschaduwd, vochtig hout.
Om het totale soortenpalet een plekje te geven
moet het aanbod aan dood hout zo gevarieerd
mogelijk zijn: staand en liggend, dik en dun, alle
boomsoorten, beschaduwd en in de zon en vers
en sterk verteerd. Die variatie, maar ook de continuïteit in het aanbod, is vaak belangrijker dan de
totale hoeveelheid. Maar om constant voldoende
variatie en voldoende volume van elk type dood

hout te hebben om leefbare populaties te laten
ontwikkelen, moet in totaal toch wel een aanzienlijke hoeveelheid dood hout aanwezig zijn. Als
vuistregel kan men stellen dat een volume van
10 m³/ha volstaat voor de minst veeleisende
soorten. Voor een meer volledige doodhoutbio
diversiteit is al snel 30 m³/ha noodzakelijk. En
voor de echt veeleisende soorten moet dat meer
dan 50 m³/ha zijn, maar dat wordt moeilijk combineerbaar met andere doelen en functies. Die
specifieke soorten zullen aangewezen blijven op
reservaten.
Om voldoende dood hout in het bos te verkrijgen
moet in principe weinig gedaan worden. Bomen
actief ringen, vellen of omtrekken om het proces
te versnellen hoeft meestal niet, mits voldoende
bomen de kans krijgen om de leeftijd te bereiken
waarop ze vanzelf doodgaan. Oude langzaam
aftakelende bomen zijn minstens even waardevol
en soms zelfs waardevoller dan een dode boom

Figuur 14.14
Twee kevers van dood hout: de eikenboktor (links)
heeft het liefst zonbeschenen dik eikenhout;
vliegend hert ontwikkelt zich in ondergronds
dood hout op warme plaatsen.

Dood hout
Dood hout is heel belangrijk voor de biodiversiteit
in bossen. Minstens een derde van de totale soortenrijkdom in een bos is afhankelijk van dood hout
voor zijn overleven. Soorten kunnen op dood hout
groeien, zoals paddenstoelen. Weer andere hebben dood hout nodig om in te overwinteren of te
broeden. Ze kunnen zich ook voeden met dood
hout (bijv. insecten) of met de dieren en paddenstoelen die van dood hout leven.
Elke fase in de afbraak van dood hout heeft zijn
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(zie ‘Habitatbomen’). Het volstaat om bij elke
dunning de kwijnende en dode bomen te laten
staan of liggen. Dat moet geen absolute regel zijn:
bomen die potentieel gevaarlijk zijn, kunnen worden geveld, en zeer waardevolle stamstukken
kunnen verkocht worden. Kroonhout en andere
exploitatieresten kunnen het best zoveel mogelijk
ter plaatse blijven. Dun dood hout is immers even
soortenrijk als dik dood hout, maar herbergt
andere soorten (bijv. prachtkevers). Het takhout
kan desgewenst gerust op rillen of stapels gelegd
worden. Dat is zowel voor fauna en flora als voor
latere toegankelijkheid gunstig. Gestapeld takhout vormt namelijk een uitstekende schuilplaats
en nestgelegenheid voor tal van vogels, zoogdieren en reptielen, zoals hermelijn of ringslang. Leg
die stapels uiteraard niet boven op groeiplaatsen
van zeldzame plantensoorten. Staande dode
bomen hoeven niet gelijkmatig over het perceel
verdeeld te staan, maar kunnen ook geclusterd
worden. Zo worden problemen op het gebied van
veiligheid of toekomstige exploitaties vermeden.

Habitatbomen
Habitatbomen zijn bomen die specifieke niches
bevatten, zoals holtes (spechtengaten, rottingsholtes), loshangende schors, sterke begroeiing
met mossen of klimop, uitscheurwonden en
zware dode takken en vruchtlichamen van houtzwammen. Deze niches worden microhabitats
genoemd. Habitatbomen zijn vaak oude bomen.
Hoe ouder een boom, hoe groter immers de kans
dat hem iets overkomt en dergelijke ‘littekens’ zich
ontwikkelen. In de aftakelingsfase van een bos
komen dus veel microhabitats voor en veel soorten
zijn er afhankelijk van. Microhabitats kunnen echter ook in jongere, minder indrukwekkende bomen
voorkomen. Vaak zijn dit beschadigde bomen die
bij een klassiek beheer worden verwijderd.
Habitatbomen hebben een hoge (potentiële)
natuurwaarde en hebben vaak een lage economische waarde. Het vergt een klein financieel offer
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om ze te behouden (op die plek kan geen productieboom groeien), maar de ecologische winst is
aanzienlijk. Het is daarom belangrijk om de genoemde microhabitats te herkennen en er bij het
blessen rekening mee te houden. Zo kan ook deze
specifieke biodiversiteit behouden en ontwikkeld
worden. En daarbij gaat het niet alleen over holen
broedende vogels en vleermuizen, maar ook over
minder opvallende soorten. In vermolmd hout in
holtes van levende bomen komen heel wat kevers, zweefvliegen en zeldzame paddenstoelen,
zoals de pruikzwam, voor.
Ook met klimop begroeide bomen zijn belangrijk
voor de biodiversiteit. Klimop is een uitstekende
voedselplant. De bloemen trekken tot laat in het
seizoen bijen en zweefvliegen aan. De bessen
worden de hele winter gegeten door allerlei vogels.
Het dichte loof van oude klimopplanten biedt
uitstekende schuilmogelijkheden voor veel soorten zoals boommarter en tal van vogels. Vaak
wordt de klimop verwijderd of afgehakt omdat
men ervan uitgaat dat klimop bomen wurgt of
belemmert in de groei. Dit is echter niet het geval.
Ze gebruiken de boom alleen als klimboom. Grote
klimopstruiken kunnen wel voor een verhoogde
gevoeligheid voor windval zorgen.

gen en de lokale omstandigheden. In sommige
bossen en opstanden komen hogere dichtheden
habitatbomen voor dan op andere plaatsen. Om
een functioneel netwerk te vormen moeten er
toch minstens een aantal per hectare zijn. In som-

mige beheerrichtlijnen spreekt men van minstens
3 of zelfs 10 bomen per hectare.
Net als voor dood hout volstaat het meestal om
de natuur zijn gang te laten gaan om voldoende
habitatbomen te laten ontstaan. Soms kan men

Figuur 14.15
Enkele voorbeelden van microhabitats: dode takken in de kroon, holtes, dichte klimopbegroeiing,
loskomende schors, een scheur (door bliksem of vorst). Een boom met microhabitats wordt een
habitatboom genoemd.

Habitatbomen kunnen worden gespaard door ze
als toekomstbomen te markeren bij het blessen of
tijdens specifieke inventarisaties. Ze kunnen het
best visueel gemarkeerd worden (symbool, verfstreep, labeltje), zodat ze ook bij toekomstige
werkzaamheden herkend worden en niet per
ongeluk alsnog worden gekapt (figuur 14.16). Het
is immers de bedoeling dat habitatbomen steeds
behouden blijven en hun volledige levenscyclus
kunnen volmaken. Ook nadat ze zijn afgestorven
blijven ze in het bos als belangrijke doodhoutcomponent.
Er zijn geen strikte richtlijnen te geven wat betreft
het aantal habitatbomen dat behouden moet
blijven. Dat is sterk afhankelijk van de doelstellin-
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er echter voor kiezen of genoodzaakt zijn om niet
te wachten maar zelf actief in te grijpen. Dat kan
het geval zijn wanneer een oude habitatbron
binnenkort dreigt te verdwijnen en er zich in de
nabije toekomst geen nieuwe geschikte habitat
lijkt aan te dienen. Bijvoorbeeld doordat de volgende boomgeneratie nog te jong is. Door deze
generatiekloof actief te dichten wordt voorkomen
dat kwetsbare, weinig mobiele soorten lokaal
uitsterven. Soms is de motivatie ook gewoon om
sneller het gewenste streefbeeld te bekomen.
Om sneller holtes en dood hout in levende bomen
te doen ontstaan, worden wel eens met opzet
bomen verwond, holtes of spleten ingezaagd of
worden bomen half geringd of deels ontkroond.
Daarbij kunnen ook actief sporen van houtverterende zwammen worden ingebracht om bomen
versneld hol te laten worden. Soms worden zelfs
(delen van) de boomkroon met springstof opge-

blazen. Het spreekt voor zich dat het actief ‘verminken’ van bomen naar het brede publiek heel
confronterend kan overkomen. Indien doordacht
uitgevoerd, zouden deze kunstmatige verouderingstechnieken echter niet moeten opvallen. Er
zijn ook minder ingrijpende voorbeelden van het
kunstmatig creëren of in stand houden van dergelijke habitats, zoals het aanleggen van een broedhoop voor vliegend hert of het ophangen van
nestkasten gevuld met houtmolm voor holtebewonende kevers. In bepaalde gevallen heeft men
zelfs omgevallen holle bomen weer rechtop gezet
om de bewoners enkele extra generaties respijt
te geven om een nieuw habitat te vinden. In de
praktijk zullen dergelijke kunstgrepen echter
eerder de uitzondering dan regel zijn, meestal
met de bedoeling om een overbrugging te voorzien voor zeldzame soorten die anders dreigen te
verdwijnen.

Figuur 14.16
Markering van habitatbomen bij een bosexploitatie in Duitsland.
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Verouderingseilanden
Verouderingseilanden of doodhouteilanden zijn
(delen van) opstanden, enkele are tot enkele
hectare groot die men bewust spontaan laat
ontwikkelen. In deze eilanden ontwikkelt zich op
termijn een grote dichtheid aan microhabitats en
dood hout, waardoor ze belangrijke stapstenen
vormen tussen de grotere reservaten. Heel wat
soorten hebben immers nood aan een hoge
dichtheid aan geschikte microhabitats. Die kunnen ze in deze eilandjes aantreffen waar ze al dan
niet tijdelijk kunnen overleven en van daaruit
andere geschikte locaties koloniseren.
Voor de korte termijn gaat de voorkeur uit naar
opstanden die al een goede uitgangssituatie
hebben, zoals bos waar nu al veel dood hout en
oude bomen voorkomen. Voor de langere termijn
is het goed als ook jongere verouderingseilanden
worden aangewezen. Het mogen gerust minder

productieve, minder kwalitatieve of moeilijk bereikbare delen van het bos zijn. Maar bij voorkeur
is de soortensamenstelling een beetje representatief voor het boscomplex. Dat betekent bijvoorbeeld niet alleen groepjes met berkenopslag in
de eilanden opnemen als het bos grotendeels uit
eiken- en beukenbossen bestaat. Ze kunnen het
best duidelijk op kaart worden aangegeven en
liefst ook in het terrein, zodat opeenvolgende
beheerders ze blijvend herkennen.
In sommige landen onderscheidt men permanente verouderingseilandjes en tijdelijke. De permanente zijn mini-reservaten waar men voorgoed
van afblijft, ook als ze in de aftakelingsfase komen.
In de tijdelijke krijgen de bomen een extra lange
(soms dubbele) omloop, maar worden daarna nog
gekapt, of ze worden wanneer ze zijn ‘uitgeput’
terug in gebruik genomen voor productie. Daarbij
wordt dan elders een nieuw eilandje aangeduid.

Figuur 14.17
Een verouderingseiland in het Zoniënwoud.
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Een functioneel netwerk in tijd en ruimte
Wat bijzonder is aan dood hout en microhabitats
is dat het tijdelijke leefgebieden zijn. Sommige
kunnen heel lang bestaan (zoals inrottende holtes
in eeuwenoude bomen). Andere, zoals afstervend
cambium of vruchtlichamen van paddenstoelen,
zijn maar enkele dagen tot maanden beschikbaar.
De soorten die ervan afhankelijk zijn, hebben hun
levensstrategie daaraan aangepast.
Schorskevers kunnen rottend cambium van heel
ver opmerken en zich van heel ver en snel ernaartoe verplaatsen. Eens ter plaatse produceren ze in
korte tijd veel nakomelingen. Er is haast bij, want
binnenkort is de boom niet langer geschikt om
eitjes in te leggen en moet de volgende generatie
al weer een andere boom gaan zoeken. Voor deze
soorten is het geen probleem dat hun habitat in
ruimte en tijd zeldzaam blijft. Door de vele mobiele nakomelingen is het voortbestaan verzekerd.
Soorten die van vermolmd hout leven (zoals vliegend hert of juchtleerkever) zijn weinig mobiel.
Ze leven heel lang als larve en produceren weinig
nakomelingen. Ze hebben al hun energie nodig
om het weinig voedzame houtmolm te verteren.
Van juchtleerkever is bekend dat vele generaties
na elkaar zich in één boomholte ontwikkelen en
dat zelfs de volwassen kevers er niet uit komen.
Als er dan al eens eentje naar een nieuwe boom
vliegt, dan mag die boom hoogstens een paar
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honderd meter verder staan. Vooral traag inrottende holtes in zware levende bomen zijn voor
deze soorten belangrijk omdat die ook heel lang
blijven bestaan. Als de boom eenmaal is afgestorven, zal het afbraakproces vaak versnellen en is
het verhaal eindig. Als dan geen andere geschikte
habitatboom aanwezig is in de directe omgeving
zal de soort onherroepelijk verdwijnen.
Afhankelijk van de strategie van een soort zal dus
ook de vereiste ruimtelijke spreiding van habitatbomen anders moeten zijn. De goede verspreiders die geen hoge eisen stellen hebben geen
probleem met een grote verspreiding, want ze
kunnen nieuwe mogelijkheden snel koloniseren.
Voor soorten die zich ook goed kunnen verspreiden, maar wel hoge eisen stellen aan de habitat
(bijvoorbeeld hoge dichtheden aan zwaar dood
hout nodig hebben) kunnen de habitatbomen het
best in een groep voorkomen. Voor de trage kolonisatoren, zoals juchtleerkever of vliegend hert, is
het belangrijk dat er zich vlakbij hun habitatboom
een aantal nieuwe geschikte bomen aandient
voor het geval dat de moederboom verloren gaat
of ‘opgebruikt’ is. Hier moeten ingrepen om de
habitat te verbeteren en te herstellen (of continuïteit te garanderen) onmiddellijk aansluiten bij de
plek waar de soort nu voorkomt.Bij de verdeling
van oude, dode en aftakelende bomen en habitatbomen wordt bij voorkeur rekening gehouden met
de eisen die de verschillende soorten stellen.
Door een goed uitgewerkt netwerk van dergelijke

bomen kan een belangrijk deel van de soortenrijkdom van de aftakelingsfase een plek krijgen.
Zo’n netwerk wordt ook weleens het OAD-netwerk
genoemd (Oude, Aftakelende en Dode bomen).

Figuur 14.18
Schematische voorstelling van een functioneel
‘OAD-netwerk’: enkele grotere reservaten met
bronpopulaties (paarse vlekken) zijn met elkaar
verbonden via stapstenen. Dat kunnen habitat
bomen zijn, al dan niet in groepjes, of verouderingseilanden (groene vlekken). Goede verbindingsroutes worden corridors genoemd (gele
pijlen) (Lachat & Bütler 2007).

Voor een aantal soorten zal dit evenwel niet voldoende zijn. Zeer veeleisende soorten hebben
grote hoeveelheden dood hout nodig en dit dan
nog eens over een voldoende grote oppervlakte.
Voor dergelijke soorten blijven grotere onbeheerde reservaten noodzakelijk. Het betreft soorten
die bij ons vaak al zijn uitgestorven (zoals de
witrugspecht), maar ook voor andere veeleisende
en zeldzame soorten zijn deze reservaten onontbeerlijk als broedkamers en kolonisatieplaatsen.

Figuur 14.19
Een netwerk van verouderingselementen in het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud. Centraal in
het groen het bosreservaat (ruim 230 hectare) en daarnaast een netwerk van habitatbomen (punten)
en verouderingseilanden in het beheerde bos (rode arcering: permanente, blauwe arcering: tijdelijke).

Hier kunnen zich immers voldoende grote bronpopulaties ontwikkelen die van daaruit het OAD-
netwerk in de beheerde bossen kunnen koloniseren. De optimale strategie voor het behoud van
de soorten van de aftakelingsfase bestaat dus uit
een netwerk van reservaten die met elkaar verbonden zijn via stapstenen van verouderingseilanden, en voldoende dood hout en habitatbomen
in de bossen ertussen (figuur 4.18 en 4.19).

14.5 Licht in het bos
De laatste eeuw zijn onze bossen een stuk donkerder geworden. Hakhoutbossen werden massaal omgevormd naar opgaand bos en het beheer
werd een stuk extensiever waardoor de kronen
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Tijdelijke open plekken

Figuur 14.20
Twee soorten die houden van lichtrijke bossen: bosmieren (links) en de kleine ijsvogelvlinder (rechts).

daken dichter werden. Hooilandjes en andere
open plekken die verspreid in het bos lagen, verloren hun nut en werden opgeplant of verbosten
spontaan. In de afgelopen eeuwen hebben veel
lichtminnende planten, warmteminnende dieren
en soorten die van die vorige twee leven een
plekje gevonden in lichtrijke bossen. Doordat de
bossen in Vlaanderen en Nederland donkerder
werden, hebben veel van die soorten het moeilijk
gekregen om te overleven. Veel van die soorten
zijn nu vaak zeldzaam.
Daar komt nog bij dat heel wat soorten die vroeger zowel in bossen als in het open cultuurland-

schap voorkwamen, nu enkel nog in bossen voorkomen. Het landbouwgebied is dermate intensief
beheerd dat deze soorten er niet meer kunnen
overleven. Ook dit zijn allemaal licht- en/of warmteminners die hun laatste toevluchtsoord zagen
dichtgroeien. Met het oog op behoud van biodiversiteit is het daarom belangrijk om voldoende
lichtrijke plekken in het bos te houden of te creëren. Het kan daarbij gaan om zowel tijdelijke als
permanente lichtrijke plekken (figuur 14.21). De
belangrijkste maatregelen voor het creëren van
lichtrijke bossen en plekken worden hieronder
beschreven.

Tijdelijke open plekken kunnen vanzelf ontstaan,
bijvoorbeeld door calamiteiten zoals plaagaantastingen, overstroming of storm. Wanneer die spontane open plekken niet worden opgeruimd, ontstaat een situatie die ook in onbeheerde bossen
door natuurlijke dynamiek in de aftakelingsfase
optreedt en die heel soortenrijk is. Er is immers
veel licht en warmte, in combinatie met grote
hoeveelheden zonbeschenen dood hout. Tussen
het dode hout schieten al vlug bloeiende ruigtekruiden en struwelen op. Dat is een combinatie
die heel interessant is, bijvoorbeeld voor veel
insecten die als larve in dood hout leven en als
volwassen dier nectar eten. Vaak ziet het er ruig
en slordig uit en is er geen doorkomen aan. Daarom zijn nogal wat beheerders geneigd om zulke
plekken op te ruimen. Soms is dat om verdere
verspreiding van een ziekte te voorkomen (bijvoorbeeld bij letterzetter op fijnspar) of om er nog
wat opbrengst uit te halen, maar vaak is het gewoon een opruimreflex. Dat is jammer want dit
zijn heel soortenrijke, zeldzame situaties.

Figuur 14.22
Een stormvlakte met veel zonbeschenen dood
hout en andere microhabitats, zoals boomkluiten.

Tijdelijke open plekken ontstaan ook bij beheerwerken, bijvoorbeeld bij eindkappen of na sterke
dunningen. Het belangrijkste verschil met de
stormvlaktes is dat hier nauwelijks dood hout blijft
liggen. Dat kan ten dele worden gecompenseerd
door de bomen die al dood zijn te behouden en
ook een deel van het gekapte hout achter te laten.
Zo blijken zonbeschenen takkenhopen en stobben voor een groot aantal van de stormvlakte
soorten (vooral veel zweefvliegen en kevers zoals
boktorren) een redelijk surrogaat.
Door te variëren in de grootte van deze tijdelijke
open plekken (groepenkap vs. kaalkap) en deze
doelbewust te spreiden in ruimte en tijd, kunnen
ze een belangrijke rol spelen in een functioneel
netwerk van tijdelijke én permanente open plekken.
Een traditionele beheervorm die eveneens zorgt
voor regelmatige lichtrijke fases in het bos is
hakhout- en middelhoutbeheer. Deze hebben het
voordeel ten opzichte van de kapvlaktes in het
opgaande bos dat de afwisseling tussen donker
en licht nog intenser is en elkaar ook veel sneller
opvolgt, in cycli van 6 tot 20 jaar. Bovendien blijven ook microhabitats behouden (in de hak-

Figuur 14.23
Zonbeschenen takkenhopen zijn ‘hotspots’ voor
doodhoutorganismen.

Figuur 14.21
Lichtverhoudingen in het
bos bij een klassiek gesloten bos vs. lichtrijk bos:
lichtrijke paden met mantel
en zoom (1) wisselen af met
gesloten (2) en meer open
(3) bosgedeelten (naar
Trautner 2000).
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Figuur 14.24
Hakhout- en middelhoutbeheer (resp. links en
rechts) zijn traditionele beheervormen die zorgen
voor regelmatig veel licht in het bos.

omgeving. Ook gebruiken vele soorten deze takkenhopen als dekking, winterverblijf of broedplek,
zoals hazelworm, boommarter, bunzing en winter
koning.

Permanent lichtrijke plekken
houtstoven), en in het middelhout ook opgaande
bomen. Dit beheer is bijzonder gunstig voor soorten die:
• regelmatig veel licht of warmte nodig hebben
en ook kunnen overleven in de zeer gesloten
ontwikkelingsfase (bijv. slanke sleutelbloem)
• mee op kunnen schuiven met de kappen (bijv.
dagvlinders zoals keizersmantel en weerschijnvlinders)
• profiteren van de frequente afwisseling van
licht en donker (zoals bepaalde bosplanten).
Traditioneel werd bij deze intensieve beheervormen nagenoeg al het hout – dood en levend, van
kleine takjes tot stammen – geoogst, werd de
kruidlaag gemaaid en werden opgaande bomen
nooit heel oud. Enkele ecologische correcties ten
opzichte van deze klassieke aanpak kunnen hier
grote ecologische winst opleveren. Bij kappingen
moeten voldoende oude en dode bomen blijven
staan en moet niet al het hout opgeruimd worden.
Er kunnen plaatselijk ook zonbeschenen takkenhopen blijven liggen. Dit leidt weliswaar plaatselijk
tot enige verruiging, maar de eerdergenoemde
doodhoutsoorten vinden er een geschikte leef-
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Permanente open plekken kunnen worden ge
creëerd door bijvoorbeeld verwaarloosde of recent
beboste heideveldjes en graslanden opnieuw
open te maken en hun maai- of graasbeheer te
herstellen. Dit zijn vaak dure en arbeidsintensieve
maatregelen waar ook blijvend veel werk in geïnvesteerd moet worden. Maak deze keuze dus
weloverwogen. Zijn er nog belangrijke restpopulaties aanwezig van de doelsoorten die men voor
ogen heeft of is er nog een zaadbank aanwezig?
En kan dit potentieel in de huidige omstandigheden wel tot uiting komen of zal er enkel verruiging
optreden? Maar overweeg ook welke andere
aspecten van de natuurwaarde (natuurlijkheid,
vervangbaarheid) en soorten van het gesloten
bos ervoor moeten wijken. Ga goed na of het
totaalplaatje duidelijk positief is vooraleer eraan te
beginnen. Dit geldt overigens ook voor de andere
maatregelen die hieronder worden besproken.
Stuk voor stuk zorgen ze voor meer variatie en
dus een grotere diversiteit aan soorten en habitats, maar ook voor een blijvende inzet van meer
middelen. Enkel bij volgehouden inspanning zijn
ze over het algemeen doelmatig.

Via sterke dunningen kunnen lichtrijke, ijle opstanden worden gecreëerd en in stand gehouden.
Hierbij worden bewust lage grondvlakken en voorraden gehanteerd. Dit kan zowel in gelijkjarige
bossen als in ongelijkjarige types. Voor lichtrijke
bostypes kan als vuistregel gehanteerd worden
dat de kroonsluitingsgraad tussen 50 en 70% ligt.
Onder de 50% is eerder sprake van een boomrijke
open plek. Via regelmatige kappingen, zowel in
het kronendak als daaronder, kan men ervoor
zorgen dat de bovengrens niet wordt overschreden.
Ook voor het maken van geleidelijke overgangen
tussen open terrein en gesloten bos kan men
kiezen voor ijle bosstructuren. Het hoeven niet
altijd de klassieke mantel-zoomgradiënten te zijn.
De klassieke mantel-zoom bestaat uit een combinatie van een mantel van struiken (hakhout) en
een kruidige zoom. De mantel is 5 tot 15 meter
breed en wordt om de 5 tot 15 jaar afgezet, afhankelijk van de soorten en de groeiplaats. De zoom is
1 tot 2 meter breed en wordt elke 2 tot 3 jaar gefaseerd gemaaid. Uiteraard zijn allerlei combinaties
en variaties mogelijk naar gelang de lokale omstandigheden (enkel zoom, breed, smal, golvend).
Vertrekkend van een scherpe grens zijn er twee
opties om een mantel-zoom te ontwikkelen. Men
kan de overgang naar binnen aanleggen of naar
buiten uitbreiden. Bij ‘naar binnen werken’ wordt
vrij sterk gekapt in de rand van een bosperceel.
Het gaat om een strook van 10 tot 20 meter breed,
waarbij geadviseerd wordt om te variëren met de
breedte en grillige vormen te creëren. Dit levert
veel verschillende habitats op. De mantel-zoom
kan zich aan de buitengrens van het bos bevinden
(externe bosrand) of kan zich ook langs één of
beide zijden van een bosweg binnen het bos
bevinden (interne bosrand). Na de kap laat men
de mantel terug opschieten (uit opslag of natuurlijke verjonging) en wordt er een hakhoutregime
op toegepast. Als er geen of te weinig geschikte
soorten aanwezig zijn, kan gericht worden bijge-

Figuur 14.25
Permanente open plekken met soortenrijke vegetatie vormen waardevolle biotopen voor heel wat
zeldzame soorten.

plant, bijvoorbeeld met struiksoorten als éénstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje en
sleedoorn op rijke groeiplaatsen en vuilboom,
lijsterbes en hazelaar op de armere gronden.
Tussen en in deze struikengordel kan zich een
botanisch waardevolle flora ontwikkelen die gebaat is bij lichtrijke omstandigheden met soorten
als guldenroede, hengel, havikskruiden en bosorchis. Vaak zullen dit echter vooral bosbramen zijn,
maar dat hoeft geen probleem te zijn. Dergelijke
braamstruwelen zijn heel belangrijke schuilplaatsen en voedselplanten. Als ze zonbeschenen zijn,
kunnen ze uitbundig bloeien en vrucht dragen.
Bramen bloeien bovendien van het vroege voorjaar tot de nazomer en vormen zo belangrijke
nectarbronnen voor veel soorten insecten. De
term ‘bramen’ is trouwens een verzamelnaam
voor een groot aantal soorten (in Nederland alleen al meer dan 190 soorten) die vaak heel moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Er zitten veel
zeldzame soorten tussen. Bramen in een mantel-
zoom moeten dus enkel worden bestreden als ze
andere waardevolle vegetaties dreigen te overgroeien.
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Bij scherpe grenzen aan de buitenzijde van het
bos, of bij grotere open plekken in het bos, kan de
mantel-zoom ook ‘naar buiten’ ontwikkeld worden.
Daarbij wordt niet in de bospercelen gekapt, maar
wordt de mantel-zoom op het open terrein ontwikkeld. Soms kan het daarbij volstaan om de
strook aangrenzend aan het bos een tijdlang niet
meer te beheren. Zo kan een strook van 15-20
meter breed niet langer meegemaaid worden of
uit begrazing genomen worden door het prikkeldraad te verplaatsen. Afhankelijk van de lokale
omstandigheden zal hier veel of weinig boomopslag ontstaan. Ook hier kan ervoor gekozen worden om te planten. Op rijke gronden, en waar het
open terrein voordien een landbouwgebruik kende (en dus bemest werd), zal vooral braam en
brandnetel opschieten. Zonbeschenen brand
netels kunnen net zo goed als bramen heel nuttig

Figuur 14.26
E en geleidelijke overgang kan verschillende
vormen aannemen: een klassieke mantel-zoomgradiënt, maar ook andere lichtrijke structuren
met ijl bos (naar Schorcht 2000).
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zijn voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld als waardplant voor vlinders. Bij bemeste gronden kan men
ervoor kiezen om voorafgaand aan de mantel-
zoomontwikkeling eerst nog enkele jaren te verschralen via maaien en afvoer om een al te sterke
dominantie door ruigtekruiden te voorkomen.
Zowel naar binnen als buiten werken heeft zijn
voor- en nadelen. De keuze zal afhangen van de
omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van
grond buiten het bos. Bij naar binnen werken kunnen oude randbomen en dode bomen gespaard
worden. Bovendien is er vaak sprake van een
minder aangerijkte bodem die de vegetatieontwikkeling bevordert. Als er actueel in de bosrand
heel veel waardevolle bomen aanwezig zijn, is het
beter om naar buiten te werken. Bij aanleg naar
buiten toe is het belangrijk om zeldzame en autochtone lichtminnende bomen en struiken in de
huidige rand te inventariseren en te zorgen dat
ze niet overschaduwd worden door de nieuwe
mantel.
Het beheer van de mantel-zoom bestaat uit het
cyclisch kappen van de struiken en bomen in de
mantel. Hierbij kan bij lange mantel-zoomranden
het best gefaseerd worden gewerkt, waarbij de
totale lengte wordt verdeeld in stukken van enkele
tientallen meters lang. Elk jaar worden, in overeenstemming met de kapcyclus, een of meer van
deze stukken afgezet. Het volgende jaar wordt
dan de aangrenzende strook gekapt, en zo verder
tot de cyclus weer rond is. Op die manier is er in
de mantel steeds voldoende afwisseling aanwezig.
In de zoom wordt opslag van bomen voorkomen,
en wordt via maaien (elke 2-3 jaar) een kruiden
rijke rand ontwikkeld. Deze kan botanisch zeer
bijzonder zijn of bestaan uit veelvoorkomende
soorten. Een zoom is echter vrijwel altijd bloemen- en dus nectarrijk. Op voedselrijke plaatsen
kan de zoom bestaan uit allerlei schermbloemigen en boterbloemen, op arme bodem kiemen
typische heidesoorten. Ook in de zoom wordt het

maaien het best gespreid over de maaicyclus,
zodat gemaaide en ongemaaide stroken elkaar
afwisselen.
Brede lichtrijke paden in combinatie met mantel-zoom worden vaak toegepast om lichtrijke

corridors aan te leggen. Let er bij het aanleggen
van zulke corridors op dat ze functioneel zijn. Dat
betekent dat ze bronpopulaties effectief met
elkaar verbinden of verbinden met een nieuw
geschikt (gemaakt) biotoop. Dat vereist uiteraard
dat de soorten waarvoor men het doet, ook in het

Figuur 14.27
Geleidelijke overgangen met brede bloemrijke zomen. Links: voedselrijke groeiplaats
(Zoniënwoud, Hoeilaart). Rechts: voedselarme bodem (Vliegveld Weelde, Ravels).

Figuur 14.28
Links een spontaan ontwikkelde bramenmantel door niet meer te maaien. Rechts een mantel
van bramen met aangeplante struikengordel (vooral meidoorn). In combinatie met het bloemrijke hooiland vormt dit een zeer belangrijke nectarbron voor veel insecten.
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deren van de bomen en struiken in de hoeken van
bospercelen op het snijpunt van belangrijke lichtrijke paden (figuur 14.31). Deze oplossing kost
vaak weinig ruimte en is heel functioneel.

Figuur 14.29
Schematische voorstelling van een optimale inrichting van een lichtrijke corridor: sterk wisselende
breedtes, inhammen, smalle doorgangen, solitaire
bomen en struiken wisselen elkaar af in een grillig
patroon (naar Forestry Commission 2005).

gebied aanwezig zijn of dankzij de corridor kunnen koloniseren. Zorg er omgekeerd voor dat de
lichtrijke corridor geen onoverkomelijke barrière
vormt voor strikte bossoorten. Zorg dus voor
voldoende variatie in breedte, en voorzie hier en
daar ook eilandjes van struiken en bomen en
windluwe inhammen. Een corridor hoeft er niet
als een rechte snelweg uit te zien, maar wordt bij
voorkeur grillig aangelegd.
Een andere, vrij eenvoudige manier om kleine
permanente open plekken te maken is het verwij-
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Om te voorkomen dat open bosopstanden snel
weer dichtgroeien door opslag of door ruigtekruiden overwoekerd worden (zeker op verrijkte gronden), kan gekozen worden voor extensieve begrazing. Grazers in het bos kunnen helpen om open
vegetatiestructuren en bijhorende soorten te
behouden, maar kunnen anderzijds ook zorgen
dat de structuur in de kruid- en struiklaag afneemt en begrazingsgevoelige soorten verdwijnen. Begrazing moet dus goed gevolgd worden
en in functie van de doelen desnoods bijgestuurd
worden. Die sturing kan gebeuren via het aantal
dieren, via de periode van het jaar (seizoens- of
jaarrondbegrazing) of via de hoeveelheid open
terreinen die in het begrazingsblok opgenomen
is. Het is verstandig om lage grazerdichtheden te
gebruiken: maximaal 1 paard of rund per 10 hectare op armere gronden, niet meer dan 2 tot 3 per
10 hectare op rijkere gronden. Wanneer met grazers in het bos gewerkt wordt, moet het bos minimaal enkele tientallen hectare groot zijn en moet

Figuur 14.30
Lichtrijke corridors in de praktijk.

er ook voldoende open habitat voorhanden zijn.
Vooral als de dieren ook in het winterhalfjaar in
het bos rondlopen, zullen ze een belangrijke impact hebben op de bomen en de verjonging. Als
er weinig ander voedsel is, gaan ze veel aan de
jonge boompjes knabbelen en gaan paarden ook
bomen schillen om de bast op te eten.
IJle loofbossen, al dan niet overwoekerd met
braam, zijn geschikte uitgangssituaties om via
begrazing te ontwikkelen naar waardevolle lichtrijke bossen. Begrazing in bossen kan het best
gebeuren in combinatie met andere open vegetaties, die eveneens een extensieve begrazing vereisen, zoals wastines. Dat zijn gevarieerde halfopen
vegetaties (met boomopslag, ruigtes en korte
stukken) die vaak nieuw gecreëerd worden door
extensieve begrazing van open terreinen. Wanneer extensieve begrazing zeer lange tijd wordt
volgehouden, ontwikkelen zich soortenrijke bosweides. Die houden het midden tussen een weide
en een ijl bos. Het zijn halfopen terreinen met
grote, vaak oude, opgaande bomen die breed zijn
uitgegroeid en veel holtes en dood hout vertonen.

Een functioneel geheel van lichtrijke
plekken
De grootte en locatie van de lichtrijke plekken in
het bos kiest men veelal zelf. Een beheerder kan
dus ook zelf bepalen op welke doelsoorten ze
worden afgestemd. Sommige soorten gedijen het
best in kleine beschutte open plekken en halfopen
bossen, zoals bepaalde bosvlinders. Andere soorten, zoals boomleeuwerik en nachtzwaluw, ver
kiezen grote open vlaktes. Weer andere soorten,
zoals bosmieren en levendbarende hagedis, hebben het liefst een kleinschalig mozaïek van lichte
en donkere plekken of verkiezen grotere open
plekken die verbonden zijn via lichtrijke corridors.
Net als bij het verhaal van de oude, aftakelende
en dode bomen is het dus de kunst om een functioneel netwerk van tijdelijke en permanente open
plekken te creëren, waarmee optimaal invulling

Figuur 14.31
Permanente open plekken kunnen worden gecreëerd door het afsnijden van de hoeken van opstanden op de kruising van (lichtrijke) paden
(naar Blakesley et al. 2010).

Figuur 14.32
Een wastine is door overbegrazing gedegradeerd
bos. Het bestaat uit een vlekkenpatroon van
weide met vaak doornig struweel zoals meidoorn,
sleedoorn en hondsroos. Binnen de struwelen
kunnen zich weer bomen vestigen, omdat ze er
tegen begrazing beschermd zijn.
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aangepast beheer noodzakelijk dat heel specifiek
is voor elke situatie en elke soort.

Figuur 14.33
Lichtrijk pad met ijle bosstructuur op de zonzijde.

gegeven wordt aan de habitateisen van de lichten warmteminnende doelsoorten. Uiteraard moet
dit gecombineerd worden met eventuele andere
beheerdoelstellingen. Bepaal dus eerst voor
welke vegetaties en soorten open plekken in het
gebied nodig of nuttig kunnen zijn en welke oppervlaktes of structuren die soorten nodig hebben. Op basis hiervan kan een netwerk van tijdelijke en permanente open plekken en lichtrijke
bossen ontwikkeld worden. Dit is vaak goed te
combineren met andere bosdoelen. Hierbij kunnen de theoretische modellen gekoppeld worden
aan de lokale realiteit: welke optie heeft de beste
potenties voor het ontwikkelen van die open
terreinen, welke inspanningen zijn ervoor nodig
en welke andere waardevolle elementen moeten
eventueel hiervoor verdwijnen? Komen op die
plek ook waardevolle oude bomen voor of andere
zeldzame elementen, en in hoeverre kunnen die
ingepast worden in het netwerk?
Het is daarbij ook belangrijk om na te gaan of het
te ontwikkelen netwerk van open plekken en
lichtrijk bos de natuurdoelen voor gesloten bos
niet in gevaar brengen. In de Vlaamse en Neder-
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landse bossen, zeker in de oude boskernen, komen
immers ook strikte bossoorten voor die juist licht
en warmte mijden. Dergelijke soorten zijn sterk
ingesteld op het typische microklimaat van ge
sloten bossen. Sommige zijn daar extreem in en
komen tot op 500 meter van open plekken en
bosranden niet voor. Deze groep omvat veel onopvallende soorten als slakken en nachtvlinders.
In oude boskernen, wordt daarom aangeraden om
de inspanningen voor lichtminnende soorten
vooral te concentreren in de randzone van het bos
en een voldoende grote centrale kern gesloten te
houden. Niet ieder bos hoeft interne open plekken
te hebben.

14.6. Bijzondere biotopen
Naast de hierboven beschreven elementen als
dood hout, habitatbomen en open plekken kunnen in bossen nog tal van bijzondere biotopen
voorkomen. Het zijn vaak punt- of lijnvormige
elementen met een hoge natuurwaarde, zoals
lanen, bronnen, beekjes en groei- en broedplaatsen van zeldzame soorten. Deze bijzondere bio
topen moeten worden beschermd door deze
plekken te ontzien bij (machinale) beheerwerkzaamheden en schade door recreatie zoveel mogelijk te voorkomen. Om de bijzondere structuren
en soorten die er voorkomen te behouden, is vaak

Bescherming begint echter bij het in beeld brengen van dergelijke bijzondere biotopen. Het is niet
altijd eenvoudig om deze te herkennen, maar
(lokale) deskundigen zijn vaak wel bereid om
hierbij te helpen (mossen- en paddenstoelenkenners bijvoorbeeld). Het is verstandig om kaarten
met dergelijke biotopen altijd te raadplegen bij
beheermaatregelen en ze te verstrekken aan
mensen en aannemers die in het terrein werken.
Hieronder worden een aantal veelvoorkomende
voorbeelden van bijzondere biotopen kort be
sproken.

Laanbomen
In veel bossen (en parken) zijn laanbomen vaak de
enige monumentale bomen. Ze hebben een hoge
natuurwaarde en vereisen een specifieke beheeraanpak omdat er ook andere onderwerpen meespelen, zoals veiligheid en cultuurhistorische
waarden. Niet alleen de bomen zelf hebben vaak
een hoge ecologische waarde. Ook de laanstructuur, met zijn open vliegroute tussen de bomen
rijen, is van belang. Zo zijn er verschillende vleermuizen die zich hierop oriënteren. Zwarte spechten verkiezen laanbomen als broedboom, juist
omwille van die vrije vliegbaan. Lanen lopen soms
ook door in het omliggende landschap en vormen
zo belangrijke verbindingsstructuren. In de bermen
van lanen komen vaak zeldzame paddenstoelen
voor. Dat komt omdat dit vaak de enige plekken
zijn met de unieke combinatie van oude bomen,
schrale bodems en weinig strooiselophoping (de
bladeren waaien er gemakkelijk weg).
Lanen beheren is niet eenvoudig. Veel lanen in
Vlaanderen en Nederland zijn lang geleden aangelegd, waardoor er vaak oude bomen in staan.
Als laanbomen in de aftakelingsfase komen,
kunnen er veiligheidsproblemen ontstaan en
moeten de bomen gesnoeid of verwijderd worden.

Vanuit cultuurhistorisch perspectief en vanuit de
landschapsbeleving wordt vaak aangeraden om
een laan met meer dan een derde uitval te kappen en in één keer te herplanten. Vanuit natuuroogpunt is het juist wenselijk om de laanbomen
zo lang mogelijk te behouden. Vaak zijn oude,
aftakelende laanbomen ideaal voor soorten als
boommarter, zwarte specht of zeldzame paddenstoelen. Er is geen eenvoudige oplossing voor dit
dilemma. Er zal simpelweg een keuze gemaakt
moeten worden over het handhaven of vervangen
van de laanbeplanting. Om ervoor te zorgen dat
laanbomen zo lang mogelijk vitaal blijven, is het
belangrijk om te zorgen dat de laanbomen voldoende ruimte hebben en niet worden gehinderd
door de bomen in de opstanden ernaast. Zorg ook
voor een aangepast maaibeheer voor de bermen.
Rijd zeker niet met zware maaimachines tussen
de bomen en beschadig de boomvoeten niet.
Als een laan dan toch moet worden gekapt en
verjongd, probeer de schade aan de fauna dan
zoveel mogelijk te beperken. Probeer in de eerste
plaats te zorgen voor voldoende biotopen in het

Figuur 14.34
Oude lanen hebben een hoge landschappelijke
waarde en herbergen ook veel zeldzame soorten.
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Figuur 14.35
Deze kalkrijke plek in het
Veursbos (Voeren) is een
belangrijke groeiplaats voor
zeldzame soorten als bruine
orchis.

aangrenzende bos waar vleermuizen, spechten,
boommarters en andere soorten die veel in laanbomen voorkomen een plek kunnen vinden. De
periode wanneer de bomen worden geveld is ook
belangrijk. De kleinste kans dat er vleermuizen in
de bomen zitten is bijvoorbeeld tussen half september en half oktober. Zorg er bij de heraanplant
voor dat de nieuwe bomen voldoende ruimte
krijgen. Ook in het aangrenzende bosperceel zal
vaak een strook moeten worden gekapt om voldoende vrije ruimte te creëren.

Stuifduinen, steilranden, kalkrijke
plekken
Overal in het bos kunnen bijzondere groeiplaatsen
voorkomen. In droge bosgebieden zijn steilranden, strooiselarme bermen en stuifduinen vaak
heel belangrijke groeiplaatsen voor zeldzame
paddenstoelen, mossen en korstmossen. Op
kalkrijke plekken vindt men dan weer kalkminnende soorten, zoals orchideeën. Zelfs kunstmatige
elementen zoals dolomietpaden, bunkers en
andere constructies kunnen soms bijzondere
mos- en korstmossoorten herbergen die er een
nieuwe groeiplaats hebben gevonden.
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Figuur 14.36
Bronbeekjes en kwelzones
zijn zeer waardevolle biotopen en tegelijk heel kwetsbaar voor beschadiging bij
exploitaties. Ze moeten
daarom goed afgeschermd
worden bij beheerwerken.

Poelen, bronzones en kleine waterlopen
in het bos
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Bij vochtige biotopen in het bos is uiterste voorzichtigheid geboden. Bosexploitatiemachines zijn
hier ongewenst. Vaak wordt aanbevolen om die
zones meer licht te geven, maar dit is niet altijd
gewenst. Larven van vuursalamander en bronlibel
bijvoorbeeld vereisen voor hun ontwikkeling koel
water, dat ongeschikt is voor soorten zoals gewone
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bovenstroomse beektrajecten liggen vaak in
bosgebied en fungeren als voortplantingshabitat
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opheffen van migratiebarrières voor vissen is een
belangrijke herstelmaatregel. Maar het allerbelangrijkste is toch dat ze niet worden verstoord
of beschadigd door bosbeheerwerken. Zorg dus
voor een goede afbakening op het terrein met het
liefst een bufferzone rond de beek of bron van
enkele tientallen meters.
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