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Voorwoord
Dit rapport is het resultaat van inventarisaties in Muizenbos, uitgevoerd in het kader van het
onderzoek in integrale (onbeheerde) bosreservaten. De dendrometrie werd uitgevoerd in de
winter 2007-2008, de vegetatie werd geïnventariseerd in het voorjaar van 2008, met
aanvullingen in 2009.
Het bosreservatenonderzoek loopt sinds 2000 en werd door de toenmalige Afdeling Bos en
Groen (sinds 2006: Agentschap voor Natuur en Bos) toevertrouwd aan het INBO. Het
onderzoeksprogramma wordt herhaald met een frequentie van 10 jaar en heeft tot doel
fundamentele kennis te verwerven over de natuurlijke dynamiek van onbeheerde bossen in
Vlaanderen. Deze kennis kan een belangrijke referentie zijn voor een natuurgetrouw
bosbeheer. In functie hiervan werd een selectie gemaakt van bossen die voldoen aan de
criteria inzake representativiteit en minimum oppervlakte voor spontane processen
(Vandekerkhove 1998). Dit netwerk van op te volgen bossen moet een goed beeld geven
van de variatie inzake bostypes in Vlaanderen en omvat zowel natuurlijke als sterk door de
mens beïnvloede bossen.
Het onderzoek start met een éénmalige inventaris van de bestaande geografische,
administratieve, ecologische en historische informatie over het bosreservaat; inbegrepen een
bespreking van de beheergeschiedenis en een overzicht van het reeds uitgevoerde
onderzoek. Het eigenlijke onderzoeksprogramma omvat de opvolging van de spontane
ontwikkeling van boom- struik- en kruidlaag in permanent gelokaliseerde proefvlakken.
Muizenbos werd in 1997 aangewezen als bosreservaat, toen het nog eigendom was van het
OCMW van Antwerpen. Het heeft een zeer grote ecologische én wetenschappelijke betekenis.
Het bosreservaat herbergt goed ontwikkelde bosvegetaties van vochtige tot natte, licht zure
tot neutrale bodem, die gerekend worden tot het iepen- essenbos of het essen-elzenbos
volgens Cornelis et al. (2009). Het gebied is dan ook aangemeld als habitatrichtlijngebied
voor het prioritaire habitattype 91E0. In het Muizenbos is ook een zeer waardevolle,
lichtminnende flora aanwezig die een gericht beheer krijgt. Muizenbos is dan ook bijzonder
geschikt om het effect van diverse beheervormen (maaien, middelhout, nulbeheer) op de
flora te onderzoeken. Het wetenschappelijke potentieel van het bos hangt sterk samen met
de gevarieerde geschiedenis van het landgebruik. Het bos is een lappendeken van percelen
met een specifieke evolutie van het landgebruik doorheen de geschiedenis. Bijna 90% van
de oppervlakte van het bos is in de voorbije twee eeuwen gedurende korte of lange tijd in
gebruik geweest als landbouwgrond. Hierdoor is het Muizenbos bij uitstek geschikt om
(her)kolonisatie door bosplanten en de factoren die er een invloed op hebben, te bestuderen.
Een groot deel van Muizenbos was en is nog steeds met cultuurpopulieren beplant. Eén van
de belangrijkste doelstellingen van ons onderzoek is om na te gaan hoe deze aanplantingen
evolueren bij een nulbeheer. De eerste resultaten na 10 jaar nulbeheer wijzen uit dat een
natuurlijke omvorming naar een gevarieerd loofbos snel kan gaan, als gevolg van massale
gelijktijdige sterfte van cultuurpopulieren. Hierdoor heeft zich, in vergelijking met andere
onderzochte bosreservaten, op zeer korte tijd een groot volume dood hout opgebouwd.
Vermoedelijk zal gewone es na de cultuurpopulieren domineren, maar de bomen van deze
soort zijn overwegend nog zeer jong, zodat de ontwikkeling van een rijk gestructureerd
inheems loofbos waarschijnlijk nog lange tijd in beslag zal nemen.
Wij wensen Sara Adriaenssens te bedanken om in de archieven op zoek te gaan naar
gegevens over Muizenbos. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft dit onderzoek mogelijk
gemaakt en wij danken in het bijzonder de vorige en de huidige regiobeheerders, Erik Van
Boghout en Wim De Maeyer, en de opeenvolgende boswachters (respectievelijk Werner Van
Hove, Jan Lamberts en Bart Govaere) voor hun interesse in dit werk ‘van lange adem’.
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Jonge es en zomereik in een afstervend populierenbestand, dat werd aangeplant op
landbouwgrond in 1963 (1/4/2010)
Regeneration of Fraxinus excelsior and Quercus robur in a decaying poplar stand, planted on
farmland in 1963 (1/4/2010)
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Samenvatting
Muizenbos is een 34 ha groot bosreservaat, gelegen te Ranst in de provincie Antwerpen. Het
werd in 1997 aangewezen als bosreservaat en was toen nog eigendom van het OCMW van
Antwerpen. Het Muizenbos werd vervolgens in 2004 aangekocht door het Vlaams gewest.
In Muizenbos wordt sinds de aanwijzing tot bosreservaat grotendeels een nulbeheer
toegepast. Centraal in het bos bevindt zich echter een zone van ongeveer 0.6 ha die een
gericht beheer krijgt, in functie van de bijzondere lichtminnende flora die er voorkomt. Voor
de aanwijzing tot bosreservaat werd een regulier bosbeheer gevoerd, waarin
populierenaanplantingen een prominente plaats hadden. De inventarisaties in het
onbeheerde deel van het bos, werden grotendeels uitgevoerd tijdens de winter 2007-2008 en
tijdens het daarop volgende voorjaar, dus 10 jaar na de aanvang van het nulbeheer.
Muizenbos bevindt zich aan de noordrand van de Antwerpse zandleemstreek, die zich
situeert tussen Schelde, Rupel, Nete en het Albertkanaal. Bodemkundig en landschappelijk
wijkt deze regio sterk af de Antwerpse Kempen, die er in het noorden en oosten op
aansluiten. De topbodem varieert van licht zandleem tot zandleem en van relatief droog tot
zeer nat. Het grondwater is lokaal van oorsprong en vertoont hierdoor grote schommelingen.
Er is een opvallende gradiënt van kalkrijk in het zuidwesten van het bos, naar zeer zuur in
het noordoosten, die het gevolg is van een sterk wisselende samenstelling van het
bodemsubstraat. In de omgeving van het bos dagzoomt namelijk de formatie van Lillo. Dit
tertiaire substraat is in het zuidwesten van het bos rijk aan fossiele schelpresten, maar in het
noordoosten zijn fossielresten nagenoeg afwezig.
Door de bodemkundige variatie komen in Muizenbos een groot aantal bosvegetatietypes voor
(typering volgens Cornelis et al. 2009). De relatief droge en kalkrijke bodems dragen een
iepen-essenbos. Op vochtigere, kalkrijke tot lichtzure bodem heeft zich een essen-elzenbos
ontwikkeld en dit vegetatietype heeft het grootste aandeel in het bosreservaat. Op een kleine
oppervlakte van zeer zure, relatief droge bodems in het noorden van het bos komt een goed
ontwikkeld eiken-beukenbos voor. Op de matig zure bodem halfweg de gradiënt van kalkrijk
naar zuur komt lokaal een essen-eikenbos voor. Rompgemeenschappen van het essenelzenbos met grote brandnetel (vochtige bodem) en met gewone braam (relatief droge
bodem) markeren recent beboste landbouwgronden, die sterk aangerijkt zijn met fosfor.
Het grote aantal oud bosplanten wijst er op dat er steeds bos aanwezig was binnen de
perimeter van het huidige Muizenbos. Historisch kaartmateriaal, oude beheerplannen en
kadastrale gegevens bevestigen dit, maar tonen ook aan dat het landgebruik een zeer
dynamisch verloop gekend heeft, met opeenvolgende ontbossingen en bebossingen.
Muizenbos vormde niet één geheel, maar was sterk versnipperd over meerdere eigenaars en
omvatte ook landbouwgronden. Omstreeks 1834 werden er een 12-tal eigenaars geteld
binnen de huidige perimeter van het bos en de omgeving werd toen Kreuteldonck genoemd.
In de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw kocht de brouwersfamilie De Koninck
geleidelijk aan het zuidwestelijke deel van het gebied op en (her)beboste de verworven
landbouwgronden. Uit deze periode (jaren 1920) zijn de eerste populierenaanplantingen
gedocumenteerd. In 1943 kwam dit gebied door schenking in eigendom van het OCMW van
Antwerpen en verscheen de naam Muizenbos. De noordoostelijke kant van het bos werd pas
meer dan 20 jaar later eigendom van het OCMW en omvatte toen naast landbouwgronden
ook delen die met zekerheid permanent bos gebleven zijn sinds het einde van de 18de eeuw.
In dit deel van het bos was nog lange tijd hakhout aanwezig, waarin pas vanaf de jaren 1960
populieren werden aangeplant. Na de verwerving van het hele gebied, ging het OCMW verder
met de bebossing van landbouwgronden, hoofdzakelijk met cultuurpopulieren. De laatste
bebossingen dateren uit de jaren 1990, kort voor de aanwijzing tot bosreservaat.
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Globale resultaten
Op basis van de 46 steekproefcirkels werden gemiddelde waarden van de dendrometrische
variabelen berekend voor het gehele bosreservaat. Het gemiddelde stamtal, grondvlak en
volume van het bosreservaat, bedragen respectievelijk 1155 per ha, 25.9 m2/ha en 270.6
m3/ha. Het levende volume van het bosreservaat is vergelijkbaar met andere bossen op
vochtige of natte bodem (de Heirnisse, Hannecartbos, Coolhembos, Walenbos), maar veel
lager dan het levend volume dat wordt gemeten in beuken- en eikenbossen op lemige bodem
(bij voorbeeld de bosreservaten van Meerdaalwoud, Zoniënwoud, bos Ter Rijst, Hallerbos…).
Naar volume zijn cultuurpopulieren nog steeds veruit de belangrijkste boomsoorten, met een
aandeel van 50%. Daaronder komen gewone es, zomereik en zwarte els, met aandelen van
respectievelijk 16%, 10% en 5%. Het stamtal is met 1155 per ha zeer hoog, wat er op wijst
dat er zeer veel jonge bomen aanwezig zijn. Cultuurpopulieren, die traditioneel op ruime
afstanden worden geplant, hebben een aandeel van slechts 4% in het totale stamtal. De
talrijkste boomsoorten zijn gewone es (25%), zwarte els (25%), gewone esdoorn (14%) en
zomereik (6%). Daarnaast zijn er zeer veel boomsoorten die in relatief lage aantallen
voorkomen (<5%), zoals bij voorbeeld boskers, winterlinde, gladde iep en grauwe abeel.
Gewone es en zwarte els komen talrijk voor in de onderetage van de populierenbestanden,
die traditioneel als hakhout werd beheerd. Beide soorten werden echter ook aangeplant
onder cultuurpopulieren, bij de bebossing van landbouwpercelen na 1945. De dimensies van
de bomen in Muizenbos, met uitzondering van de populieren, zijn overwegend nog klein.
Ongeveer 60 bomen per ha hebben een DBH van tenminste 40 cm, waarvan ongeveer 2/3
cultuurpopulieren zijn. Langs de perceelsranden en in het noorden van Muizenbos staan
dikke zomereiken en de kernvlakte situeert zich voor de helft in een oud essenbestand. Een
bijkomende kartering van monumentale bomen leverde dan ook slechts enkele bomen op
met DBH > 100 cm en de dichtheid ervan is laag (0.15 per ha) vergeleken met andere
gekarteerde bosreservaten.
Het volume dood hout in Muizenbos wordt op basis van de cirkelgegevens geschat op 62 m3
per ha. Vergeleken met de andere onderzochte bos- en natuurreservaten is dit een hoge
waarde. Zowat 95% van het totale volume dood hout, komt voor rekening van
cultuurpopulieren, die op korte tijd (10 jaar) na de aanwijzing tot bosreservaat zijn
afgestorven. Actueel is ongeveer 1/3 van de populieren in Muizenbos afgestorven en de
ongelijke verspreiding van het dood hout over het bosreservaat toont aan dat dit proces vaak
bestandsgewijs verloopt. De staande en liggende fracties zijn ongeveer even sterk
vertegenwoordigd in het totale volume en het dood hout is globaal matig verteerd (klassen 2
en 3). Door het vrij lage levende volume en het hoge dood hout volume, is de verhouding
van de necromassa tot de totale bovengrondse biomassa - dit is de som van het levende en
dode volume - hoog (19%) vergeleken met de andere onderzochte bosreservaten.
Globaal werden ongeveer 15000 zaailingen en jonge bomen met DBH < 5 cm per ha geteld,
een zeer hoog aantal. Ook in de klassen met hoogtes van tenminste 50 cm zijn veel jonge
bomen aanwezig (> 2000 per ha), wat er op wijst dat de natuurlijke verjonging er goed in
slaagt om door te groeien. Gewone es is de talrijkst verjongende boomsoort, gevolgd door
gewone esdoorn. Beide soorten samen nemen 74% van de aanwezige verjonging voor hun
rekening en slagen er goed in om door te groeien. Dit is veel minder het geval bij zomereik,
een lichtbehoevende soort, waarvan slechts 3% van de getelde verjonging hoger was dan 50
cm. De meest succesvol verjongende struiksoorten zijn hazelaar, rode kornoelje (vaak via
wortelopslag), gewone vlier en wilde lijsterbes.
De proefvlakken in Muizenbos zijn globaal zeer rijk aan soorten vaatplanten (bomen en
struiken niet meegerekend), met gemiddeld ruim 26 soorten per 256 m2. In totaal werden
niet minder dan 104 soorten waargenomen, waarvan 20 een binding hebben met oud bos
volgens de vernieuwde lijst van Cornelis et al. (2009). Speenkruid, een snel koloniserende
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en schaduwtolerante soort, is de meest frequente soort en komt voor met een gemiddelde
bedekking van 23%. Van de oud bosplanten is bosanemoon de talrijkst voorkomende soort
in het Muizenbos (76% van de proefvlakken, bij een hoge karakteristieke bedekking van
25.8%). Bosanemoon heeft een ruime amplitude voor vocht en bodemzuurheid, maar op
zeer zure bodems in het noorden van het bos ontbreekt ze. Ook in de zeer recent beboste
percelen is bosanemoon (nog) niet aanwezig. Slanke sleutelbloem is een relatief traag
koloniserende soort (oud bosplant) die enkel voorkomt op basenrijke bodem in het
zuidwesten van het bos. Grote brandnetel is een zeer algemene soort, die ook voorkomt in
rijk ontwikkelde bosvegetaties maar daar slechts lage bedekkingen bereikt. In jonge,
voldoende lichtrijke bossen aangeplant op aangerijkte landbouwgrond aan domineert deze
soort vaak.

Kernvlakte
Meestal wordt een kernvlakte uitgezet in een homogeen en representatief deel van het
bosreservaat, maar in Muizenbos is dat niet het geval. Er werd voor gekozen de kernvlakte
voor de helft uit te zetten in een populierenbestand en voor de helft in een aangrenzend
bestand met oude essen. We veronderstellen dat het essenbestand - met uitzondering van
zijn beperkt dood hout volume - een referentiebeeld is voor elzen-essenbossen en dat de
populierenaanplanting op lange termijn zal evolueren tot dit type. De bestanden zijn geschikt
voor een onderlinge vergelijking, omdat ze bodemkundig vrijwel gelijk zijn (zeer kalkrijke
bodem) en het historische landgebruik volledig gelijk loopt. Beide percelen werden in de
eerste helft van de 19de eeuw gedurende enkele decennia ontgonnen en als akker gebruikt,
maar de lage fosforgehaltes van de bodem wijzen er op dat er niet of nauwelijks bemest
werd. De percelen werden vóór 1865 herbebost en herbergen actueel de rijkste bosflora van
het Muizenbos, met eenbes, grote keverorchis, heelkruid, slanke sleutelbloem en
bosanemoon als kenmerkende soorten. Het perceel met de populieren wordt al zeer lang
beheerd als een populierenbos. De huidige generatie van populieren dateert uit 1966, nadat
een voorgaande generatie, die vermoedelijk in de jaren 1920 is geplant, gekapt werd. Het
essenhooghout is waarschijnlijk het resultaat van een geleidelijke omvorming van
essenhakhout vanaf de jaren 1920.
Het populierenbestand heeft een levend volume van 406 m3 per ha, wat aanzienlijk meer is
dat het levend volume dat werd gemeten in het essenbestand (335 m3 per ha). Het
populierenbestand heeft een duidelijk gelaagde structuur, waarbij de populieren
overstaanders zijn en de onderetage, die volgens oude kaplijsten als hakhout werd beheerd,
voor bijna 70% uit gewone es bestaat. In het essenbestand is er een minder duidelijk
onderscheid tussen een boven- en een onderetage. De gevarieerde diameterverdeling van de
essen, met een maximum diameter van 75 cm, geeft aan dat het bestand ongelijkjarig is. Er
mag uit worden afgeleid dat de omvorming van hakhout naar hooghout geleidelijk aan is
verlopen via spaartelgen. Onder de opgaande essen domineert hazelaar, maar ook zwarte els
is plaatselijk talrijk aanwezig.
Dood hout is schaars in de kernvlakte, er werd slechts 4.1 m3 per ha gemeten. Recent is een
gewone es met een diameter van 50 cm omgevallen en in het populierenbestand ligt één
cultuurpopulier gedeeltelijk in de kernvlakte (diameter tussen 35 en 40 cm). Het dode hout
is nog nauwelijks verteerd en situeert zich in afbraakstadia 1+ en 1.
Verjonging van bomen en struiken zijn ook in de kernvlakte talrijk aanwezig, maar veel meer
in het populierenbestand (17000 per ha) dan in het essenbestand (9800 per ha). Vooral
gewone es verjongt veel meer onder de populieren dan onder de opgaande essen. Mogelijk
vormt hazelaar, die de struiklaag in het essenbestand domineert en al vroeg in het voorjaar
voor een diepe schaduw zorgt, een hindernis voor verjonging van bomen en struiken. Er
www.inbo.be
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werd in de kernvlakte verjonging waargenomen van een zeer groot aantal soorten bomen en
struiken. Naast gewone es zijn ondermeer volgende soorten gevonden: 3 soorten esdoorn
(gewone esdoorn, noordse esdoorn, spaanse aak), winterlinde, boskers, gladde iep,
zomereik en beuk.
Ook de vegetatie van de 2 delen van de kernvlakte vertoont opvallende verschillen.
Lichtminnende kruiden (zevenblad, dauwbraam,) komen meer voor in het populierenbestand
dan in het essenbestand, waar schaduwtolerante bosplanten, zoals bosanemoon en gele
dovenetel, met hogere bedekkingen aanwezig zijn. Deze verschillen zouden eveneens
verklaard kunnen worden door het afwijkende lichtregime in beide bestanden, die
waarschijnlijk vooral toe te schrijven is aan de uiteenlopende samenstelling van de
onderetage (hazelaar vs gewone es).

Zicht op landbouwgronden die in 1991 werden bebost met populieren (achtergrond), vanuit
het essenbestand waarin zich de kernvlakte situeert (voorgrond).
Bosanemoon en hazelaar breiden zich uit (3/4/2009).
View on a poplar stand (background) planted on farmland in 1991, gradually colonized by
ancient forest species (hazel and Anemone nemorosa) from the old ash stand
on the foreground, where the core area is located (3/4/2009)
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Prognose van de bosevolutie bij nulbeheer
Bosdynamiek
Het Muizenbos kent een lange traditie van populierenteelt: meer dan 75% van de
oppervlakte is in de voorbije 100 jaar met cultuurpopulieren beplant geweest en actueel is
dat nog steeds zo voor ongeveer 60% van de oppervlakte van het bos. In de voorbije 30 jaar
zijn heel wat populierenbestanden in het zuidwesten van het bos gekapt. In dezelfde periode
werden echter ook landbouwgronden bebost met cultuurpopulieren, en vaak werden dan ook
andere loofboomsoorten in de onderetage aangeplant. Bij de laatste bebossingen werden ook
enkele landbouwgronden niet met cultuurpopulieren bebost, maar met zomereik en gewone
es.
In de meeste populierenbestanden is een onderetage aanwezig, die werd aangeplant of
vroeger als hakhout werd beheerd. Als de cultuurpopulieren afsterven, wat op vele plaatsen
in Muizenbos het geval is, zullen deze aangeplante inheemse boomsoorten doorgroeien naar
de bovenetage. Centraal in het zuidwesten van het bos werden na de eindkap van de
populierenaanplantingen (tussen 1977 en 1982) vooral inheemse soorten aangeplant
(gewone es, zomereik, winterlinde, gewone esdoorn). Twee kapvlaktes uit 1997 die niet
werden herbeplant, hebben zich na tien jaar spontaan ontwikkeld tot een soortenrijke
stakenfase, met gewone es in een hoofdrol (zie De Keersmaeker & Vandekerkhove 2009). In
deze percelen met jonge, maar doorgroeiende inheemse loofboomsoorten mag door interne
concurrentie een geleidelijke afname van het stamtal verwacht worden. Simultaan daarmee
zullen grondvlak en levend volume toenemen.
In percelen waar schaduwboomsoorten zijn aangeplant, op de vochtige bodems van
Muizenbos zijn dit in de eerste plaats gewone esdoorn en winterlinde, is er op korte of
middellange termijn weinig of geen ruimte voor andere boomsoorten om zich te vestigen. In
een menging kunnen deze soorten op lange termijn gaan domineren, ten koste van
traaggroeiende en lichtbehoevende soorten, zoals zomereik en zwarte els. Gewone es kan in
grote delen van het Muizenbos, met uitzondering van de zuurdere en relatief droge bodems
in de periferie van het bos, een dominante soort worden. Gewone es kan op vochtige,
kalkrijke bodems als jonge boom zeer lang schaduw verdragen en slaagt erin om zeer snel
door te groeien, als een opening vrijkomt in het kronendak. Het door essen gedomineerde
deel van de kernvlakte zou dus een voorafspiegeling kunnen zijn van grote delen van het
Muizenbos, hoewel in de toekomst een groter aandeel verwacht mag worden van esdoorns
en winterlinde.

Evolutie van het aanbod van dood hout
De populierenbestanden die tussen 1950 en 1980 werden aangeplant, zijn in de loop van de
voorbije 10 jaar voor een aanzienlijk deel afgestorven, vaak min of meer bestandsgewijs. Als
gevolg daarvan nam de globale hoeveelheid dood hout in Muizenbos sinds de aanwijzing tot
bosreservaat jaarlijks toe met ongeveer 6 m3 per ha. Dit is veel meer dan de gemiddelde
opbouwsnelheid in door eiken en beuken gedomineerde onbeheerde bossen. Daar wordt
meestal een zeer geleidelijke toename van het totale volume dood hout van 1m3/ha.jaar
gemeten, tot een evenwicht bereikt wordt bij 100-150 m3/ha (Vandekerkhove et al. 2009).
Vermoedelijk zullen de populierenbestanden die in de jaren 1980 en 1990 werden
aangeplant, in de loop van de volgende decennia eveneens afsterven. Deze recentere
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cultivars groeien immers nog sneller, maar zijn ook gevoeliger voor roestaantasting (een
schimmelinfectie) dan de ‘robusta’ generatie die daarvoor werd aangeplant (zie satellietbeeld
hieronder). Het is bijgevolg zeer goed mogelijk dat het volume dood hout in Muizenbos, dat
met ruim 60 m3 per ha nu reeds hoog is, op korte termijn snel verder toeneemt.

Op dit satellietbeeld van augustus 2009 zijn door roestaantasting verkleurde populieren in
Muizenbos goed herkenbaar (Google Earth; © Tele Atlas)
Satellite image taken in August 2009 (Google Earth; © Tele Atlas): discolored poplars are
infected by fungi
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Anders dan op permanent zeer natte standplaatsen, sterven populieren in Muizenbos
overwegend staande af en zijn windworpen eerder zeldzaam (vergelijk bij voorbeeld met
Walenbos in De Keersmaeker et al. 2005). Hierdoor is het aandeel van de staande fractie in
het totale dood hout volume ongeveer even groot als het aandeel van de liggende fractie. De
populieren in Muizenbos vallen pas om als de stambasis ver genoeg verteerd is. Op wat
langere termijn, als de meeste cultuurpopulieren zijn afgestorven, mag wel een toename van
de liggende fractie verwacht worden.
Vervolgens zou het totale dood hout volume kunnen afnemen. Het is immers zeer goed
mogelijk dat de geleidelijke toename van het dood hout volume van inheemse soorten, de
snelle vertering van het dode populierenhout niet kan compenseren. De inheemse
boomsoorten in Muizenbos zijn overwegend nog jong en hebben kleine dimensies. Hoewel de
interne concurrentie zal zorgen voor een toenemende sterfte tussen de jonge bomen, zal het
dood hout volume van inheemse soorten slechts langzaam toenemen. Daar staat tegenover
dat de diversiteit van het dood hout aanbod, inzake soort en afbraakstadium, zal toenemen
wat allicht gunstig is voor specifieke, aan dood hout gebonden organismen (mossen, fungi en
invertebraten).

Vegetatieontwikkeling
De (her)beboste landbouwgronden in Muizenbos zullen geleidelijk aan verder ontwikkelen,
waarbij diverse oud bosplanten (bij voorbeeld bosanemoon, witte klaverzuring, slanke
sleutelbloem) volgen op schaduwtolerante soorten die snel koloniseren (bij voorbeeld
speenkruid, geel nagelkruid, muskuskruid) en die nu reeds vrijwel overal aanwezig zijn. De
meeste recente bebossingen zijn echter sterk aangerijkt met fosfor (De Keersmaeker et al
2004), waardoor de competitieverhoudingen tussen de bosplanten onderling en tussen
bosplanten en forse, lichtminnende kruiden kunnen wijzigen (Hipps et al. 2005). Een
aanzienlijk deel van de recent beboste landbouwgronden situeert zich buiten de fossielrijke
depressie op licht zandleemgronden. Deze gronden zijn droger en gevoeliger voor verzuring,
zodat het best mogelijk is dat bepaalde basenminnende bosplanten (in de eerste plaats
slanke sleutelbloem en eenbes) er zich niet of slechts sporadisch kunnen vestigen en
mogelijk ook weer zullen verdwijnen als deze bodems als gevolg van natuurlijke uitloging
verzuren.
Het is nog lang niet duidelijk hoe de lichtverhoudingen in het onbeheerde bos zullen
evolueren en waarschijnlijk gebeurt dit niet op uniforme wijze voor het gehele bos. Het is
echter zeer waarschijnlijk dat op termijn van een aantal decennia, grote delen van het bos
verdonkeren. Bosbestanden waar na de eindkap van cultuurpopulieren schaduwboomsoorten
werden aangeplant (bij voorbeeld gewone esdoorn en winterlinde), zijn nu reeds zeer
donker. Populierenbestanden met lichtboomsoorten in de onderetage (in de eerste plaats
gewone es), kunnen door sterfte van de populieren aanvankelijk lichtrijker worden. De
noordwestelijke helft van de kernvlakte zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. Mogelijk
zullen dergelijke bestanden op middellange termijn ook gaan verdonkeren, als gevolg van
een toename van schaduwboomsoorten (winterlinde, gewone esdoorn) en van struiken die
zorgen voor een diepe schaduw (bij voorbeeld hazelaar).
Dergelijke geleidelijke verdonkering kan problematisch worden voor bepaalde lichtminnende
soorten, alhoewel het nog niet helemaal duidelijk is welke soorten het bij een toenemende
verdonkering op de kalkrijke bodem moeilijk zullen krijgen. De verspreiding in het huidige
bos geeft aan dat heel wat voorjaarsbloeiers (bij voorbeeld slanke sleutelbloem, bosviooltjes,
grote keverorchis) ook in diepe schaduw vrij veel voorkomen. Andere soorten (bij voorbeeld
herfsttijloos, bosorchis, zeegroene zegge en kleine valeriaan) komen vrijwel uitsluitend voor
in de lichtrijke perceelsranden en op de bospaden. Voor deze soorten werd een gericht
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beheer uitgetekend in de zone waar ze het talrijkst of uitsluitend voorkomen. Dit gericht
beheer komt neer op een maaibeheer van het botanisch meest waardevolle pad en een
middelhoutbeheer van de aangrenzende bosrand.
Op lange termijn mag in het onbeheerde bos een gevarieerd lichtregime verwacht worden,
als gevolg van een toenemende vertikale en horizontale structuurdiversiteit. De toekomst
moet uitwijzen in hoeverre lichtminnende plantensoorten ook kunnen overleven bij de laagfrequente verstoringen die kenmerkend zijn voor onbeheerd bos. Tijdelijke kleine
bestandopeningen zouden geschikt kunnen zijn voor plantensoorten zoals bosorchis, die
lange tijd een donkere fase vegetatief kunnen doorstaan. Door het nulbeheer ontstaan ook
microhabitats, zoals kluiten en kuilen van windworpen en dood hout in diverse stadia van
afbraak. Deze microhabitats kunnen ook voor de vaatplantendiversiteit een toegevoegde
waarde hebben, maar de betekenis ervan is nog nauwelijks gekend.

Instortend populierenbestand, met gewone es in de onderetage (3/4/2009)
Collapsing poplar plantation, with Fraxinus excelsior as the dominant understorey tree
species (3/4/2009)
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English abstract
The forest reserve Muizenbos has a surface area of 34 ha and is mostly left unmanaged to
study spontaneous forest dynamics. However, part of the forest on calcareous unfertilized
soil is characterized by rare or vulnerable licht-demanding plant species, e.g. Colchicum
autumnale, Dactylorhiza fuchsia, Valeriana dioica, and Carex flacca. A 0.6 ha area in the
center of the forest, including a forest path and an adjacent stand border are managed for
the conservation of these species.
The rest of Muizenbos was included into the forest reserves research programme and
inventoried for the first time in the winter of 2007-2008. The survey included one core area
(with 70 m x 150 m dimensions) and 46 nested circular plots, three of which are located
inside the core area. The survey method is described in De Keersmaeker et al. (2005).
Muizenbos is mostly located on sandy silt soils, that reveal a gradient for soil pH, ranging
from more than 7 in the southwest of the forest to below 4.2 in the northeast. This pH
gradient is related to the varying number of fossil shells in the tertiairy soil substrate. The
variability in forest vegetation (classification follows Cornelis et al. 2009) is determined by
this pH gradient. Calcareous, moist but not very wet soils are characterised by an UlmusFraxinus forest with Aegopodium podagraria, Ornithogalum umbellatum and Listera ovata.
On wet soils with moderately acid or neutral soils, a Fraxinus-Alnus forest is dominant with
Ribes rubrum and Deschampsia cespitosa as characteristic species of the herb layer. On
relatively dry and sandy soils in the northeast of the forest a Quercus-Fagus forest with
Pteridum aquilinum is found and on moderately acid and wet soils Stellario holostea, Oxalis
acetosella and Lamium galeobdolon are abundant in the Fraxinus-Quercus forest. Muizenbos
is assigned as a special protection area (Natura 2000) for habitat type 91E0.
Muizenbos not only is a forest reserve for conservation purposes, the site also is of high
scientific interest. Almost 90% of the area of the forest, was managed as agricultural land for
some time during the last two centuries. The presence of a chronosequence of reforested
agricultural land, makes this forest an ideal area to study colonization of post-agricultural
forest by forest plant species and to determine factors influencing this process.
Approximately 75% of the forest area was planted with poplar cultivars during the past
century and at the time of assignment of the forest reserve status, this was still the case for
60% of the forest area.
The average stem number, basal area and living volume calculated on trees with DBH ≥ 5
cm in the 46 circular plots, respectively amounted to 1155 per ha, 25.9 m2/ha and 270.6
m3/ha. The living volume is rather low as compared to other forest reserves, but similar to
some other forest reserves on wet soils. Populus x euramericana accounts for 50% of the
living volume, followed by Fraxinus excelsior (18%), Quercus robur (10%) and Alnus
glutinosa (5%). The total stem number is very high and the most numerous tree species are
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa (25% each), Acer pseudoplatanus (14%), and Quercus
robur (6%) and Alnus glutinosa (5%). Many other tree species occur with low densities, e.g.
Prunus avium, Tilia cordata, Ulmus minor, and Populus canescens. Fraxinus and Alnus are
abundant in the understorey of poplar plantations and were traditionally managed as
coppice. Both species were also planted as an understorey of poplar cultivars on recently
reforested farmland. Except for the poplars, dimensions of trees in Muizenbos are generally
small. Approximately 60 trees per ha have DBH values of 40 cm or more, but 2/3 of these
are poplars. An additional inventory of monumental trees in the whole forest, only resulted
into 5 trees on 34 ha, corresponding with a density of 0.15 trees per ha. This is very low
compared to other forest reserves, but similar to the average value recorded for managed
forests in Flanders.
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The dead wood volume in Muizenbos, recorded in the circular plots, amounted to 62 m3 per
ha, a high value compared to other forest reserves. Most of the dead wood volume (95%)
originates from Poplar cultivars, as a consequence of a stand-wise dyback of old plantations
after the assignment as a forest reserve. In 10 years time, approximately 1/3 of the poplars
has died. The standing and lying fractions are equally represented and the dead wood is in a
moderate state of decomposition. The ratio of the necromass to the total aboveground
biomass, which is the sum of the living stock and the dead wood volume, is high (18%)
compared to other forest reserves that were studied so far.
For the whole forest, 15000 seedlings and young trees with DBH < 5 cm were counted per
ha. As more than 2000 of them have a height of at least 50 cm, it is concluded that
regeneration can survive, although this is species-dependent. Fraxinus excelsior is the most
successfully regenerating tree species, followed by Acer pseudoplatanus. Both species
together account for 74% of the regeneration. Seedlings of Quercus robur are numerous, but
they do not survive shadowing and established regeneration higher than 50 cm is very
scarce. The most successful regenerating shrub species are Corylus avellana, Cornus
sanguinea (via root suckers), Sambucus nigra, and Sorbus aucuparia.
The core area of Muizenbos was set out in two adjacent stands with a similar soil and landuse history, but different forest structure. It includes the former unimproved forest path in
between both stands and measures 150 m x 70 m (4900 m2 in each stand). Both stands are
located on calcareous soil and are characterised by a species-rich forest vegetation. Half of
the core are (4900 m2) is a second generation poplar plantation. The first generation was
harvested in 1966, and was probably planted in the 1920’s. The understorey of this poplar
stand is dominated by Fraxinus excelsior (70% of the stem number), that was previously
managed as a coppice. The other half of the core area is a high forest dominated by Fraxinus
trees with a DBH up to 75 cm. Contrary to the poplar stand, there is no clear distinction
between an under- and an overstorey in the Fraxinus stand. There are indications that this
high forest gradually originated after WWI, by conversion of a coppice. The shrub layer of the
Fraxinus stand is dominated by Corylus avellana, but Alnus glutinosa is numerous as well.
The dead wood volume is very low in the core area (4.1 m2 per ha), and mostly accounted
for by a lying Fraxinus tree with DBH value of 50 cm, and a Poplar cultivar with a DBH
comprised between 35 and 40 cm. The dead wood is still very fresh ( decay stadia 1+ and 1
on a scale up to 5). Regeneration of trees and shrubs, in particular of Fraxinus excelsior, is
far more numerous in the poplar plantation than in the Fraxinus stand (17000 per ha vs.
9800 per ha). Forest vegetation also reveals a striking difference between both parts of the
core area. Shade-tolerant forest plant species, e.g. Anemone nemorosa and Lamium
galeobdolon, are more abundant in the Fraxinus and Corylus stand, than in the poplar
plantation with Fraxinus in the understorey, whereas tall light-demanding herbs, e.g. Rubus
caesius and Aegopodium podagraria, display an inverse spatial pattern. It is assumed that
differences in light conditions between the poplar and Fraxinus stands, mostly determined by
differences in understorey composition, can explain the observed spatial patterns.
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1

Algemene beschrijving

1.1

Situering

Bosreservaat Muizenbos heeft een oppervlakte van 34 ha en ligt op ongeveer 12 km ten
oosten van Antwerpen, in de gemeente Ranst (figuur 1.1).
Het Muizenbos ligt in het habitatrichtlijngebied ‘Bos en heidegebieden ten oosten van
Antwerpen BE2100017(1-14)’. Het wordt in het zuidwesten begrensd door de dorpskern van
de gemeente Ranst. In het westen sluit het aan bij het Zevenbergenbos (beheerd door
Natuurpunt), privébos en agrarisch gebied die eveneens deel uitmaken van het
habitatrichtlijngebied. In het noorden komt het Muizenbos tot tegen de E-313. Ten oosten
van Muizenbos ligt agrarisch gebied, waarvan een deel dat grenst aan Muizenbos, recent
werd beplant met populieren.

Figuur 1.1

Situering van het bosreservaat Muizenbos in Vlaanderen

Figure 1.1

Location of forest reserve Muizenbos in Flanders

Het bos is eigendom van het Vlaams gewest sinds 2004 en wordt beheerd door het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het situeert zich in de regio Schelde-Neteland met als
regio-beheerder Wim De Maeyer en als wachter Bart Govaere. Het Muizenbos werd erkend
als bosreservaat in 1997, toen het nog in eigendom was van het OCMW van Antwerpen. Het
beheerplan dateert van 2001 en voorziet grotendeels in een nulbeheer.
Langs de buitengrenzen van het bosreservaat wordt om veiligheidsredenen een gericht
beheer gevoerd. In de buurt van twee woningen die grenzen aan het bos is dit een
hakhoutbeheer. Langs de openbare wegen wordt een veiligheidszone ingesteld, wat
neerkomt op een preventieve velling van bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid
van de weggebruikers (figuur 1.2). Centraal in het bosreservaat bevindt zich een strook met
gericht beheer omwille van de bijzondere, lichtminnende flora (figuur 1.2). Deze beheerde
strook centraal in het bos heeft een lengte van 210 m en een breedte van 20 – 25 m en
omvat een onverhard bospad met een breedte van ongeveer 5 m en twee aangrenzende
bosranden. De zuidelijke bosrand met een breedte van 15 – 20 m wordt beheerd als
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middelhout. Van de noordelijke bosrand wordt enkel de eerste rij struiken en bomen indien
nodig gekapt. In het ZW van dit gericht beheerde deel situeert zich een ovalen poel met een
grootte van 12 m x 9 m.

Figuur 1.2

Het Muizenbos (grijze perimeter), met centraal het deel dat gericht beheerd
wordt in functie van de lichtminnende flora (oranje). Langs de externe
bosranden die grenzen aan wegen worden veiligheidskappingen (groen) of
een hakhoutbeheer (blauw) uitgevoerd. Het deel ten zuiden van de rode lijn
werd in 1943 verworven door het OCMW, het noordelijke deel pas omstreeks
1965.

Figure 1.2

Forest reserve Muizenbos (grey perimeter) with the safety areas along roads
(green), and coppiced areas next to buildings (blue). The orange area is
managed for light-demanding species.
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1.2

Eigendomsgeschiedenis (deels samengevat uit een
ongepubliceerde nota van Kris Verheyen)

Muizenbos kent een bijzonder versnipperde eigendomsgeschiedenis, waardoor gegevens over
het historische landgebruik vóór de 19de eeuw slechts fragmentair gekend zijn. Volgens het
primitieve kadaster, dat tussen 1805 en 1834 werd opgesteld, was het huidige Muizenbos
verdeeld over een 12-tal eigenaars.
Voor de Franse revolutie waren een aantal percelen in het zuidwesten van het Muizenbos
eigendom van het Begijnhof van Antwerpen. Uit 1685 is een kaart gekend die dit deel van
het bos weergeeft, dat toen Kneuteldoncken genoemd werd (figuur 1.3). In 1798 werden
deze percelen openbaar verkocht door de Franse republiek aan notaris Henry Geerts uit
Boechout. Drie percelen in het zuidwesten van het bos waren in 1685 eigendom van het St.Elisabethgasthuis, maar over het landgebruik daarvan in die periode is niets gekend.
Op het einde van de 19de eeuw verwierf de brouwersfamilie De Koninck uit Berchem, een
deel van de percelen die eigendom waren van notaris Geerts. In de eerste helft van de 20ste
eeuw breidde deze familie zijn eigendom uit en voerde een reeks bebossingen uit op de
nieuw verworven gronden. Deze gronden werden in 1943 door Jozefina Joanna De Koninck in
legaat geschonken aan het COO (OCMW) van Antwerpen. Het OCMW zette de aankoop- en
bebossingspolitiek na 1945 verder.
Het deel van Muizenbos ten noorden van de rode lijn in figuur 1.2 kwam later in handen van
het OCMW van Antwerpen dan het deel ten zuidwesten van deze grens. Dit noordoostelijke
deel van het bos wordt op de kadastrale plannen nog steeds Kreuteldonck genoemd en niet
Muizenbos. Omstreeks 1834 (primitief kadaster) had de familie Ullens een aanzienlijk deel
ervan in eigendom. In 1921 kwam het door erfenis in eigendom van de Gilman de
Zevenbergen, de familie die ook het naburige Zevenbergenbos in eigendom had. In 1953
werden de eigendommen van deze familie verdeeld. Het is niet helemaal duidelijk wanneer
het Kreuteldonck, dat zowel bos als andere vormen van landgebruik omvatte, in handen
kwam van het OCMW van Antwerpen. Vermoedelijk was dit pas in 1965, maar het
beheerplan kwam er pas in 1975 (Vandenbroucke 1975).
Het Muizenbos werd op 27 december 2004 door het OCMW van Antwerpen aan het Vlaamse
gewest verkocht.

1.3

Historiek landgebruik

1.3.1 Historisch kaartmateriaal
Voor zover gekend is er binnen de perimeter van het huidige Muizenbos steeds bos aanwezig
geweest. Het landgebruik van afzonderlijke percelen vertoont echter sterke veranderingen
doorheen de tijd, waardoor de oppervlakte die permanent bos gebleven is, zeer klein is.
Vermoedelijk zijn er steeds houtkanten en begroeide grachtkanten aanwezig geweest, zoals
ondermeer weergegeven op de kaart uit 1685 (figuur 1.3). Het is zeer waarschijnlijk dat
deze perceelsranden een belangrijke rol hebben gespeeld in de herkolonisatie door
bosplanten van percelen die een tijdlang ontbost geweest zijn (De Keersmaeker et al. 1999;
Verheyen & Hermy 2001b).
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Figuur 1.3

Landboek uit 1685 met de percelen in eigendom van het Begijnhof van
Antwerpen (boven) en een een interpretatie volgens bijhorende beschrijving
(onder). Blauw is grasland (weide), groen is bos (hakhout)1 (Foto: Sara
Adriaenssens

Figuur 1.3

Cadastral map drawn in 1685, illustrating the land-use of a part of
Muizenbos. Blue was grassland, green was forest. (Photographed by Sara
Adriaenssens)

1

De interpretatie van deze kaart in het interne rapport over het gericht beheerde deel van het bos (INBO.IR.2009.26)
bevat een fout, waardoor ze niet overeenstemt met de correcte interpretatie in voorliggend rapport.
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De oudste beschikbare kaart komt uit een landboek uit 1685, toen een deel van het bos in
eigendom was van het begijnhof van Antwerpen (figuur 1.3). Op deze kaart staan 8 percelen
aangeduid die zich actueel in het bosreservaat situeren. Het oostelijke deel is bos, de andere
percelen waren in gebruik als grasland (figuur 1.3). Opmerkelijk is dat de percelen waarin de
kernvlakte ligt en die de best ontwikkelde bosvegetaties van het Muizenbos bevatten, op
deze kaart niet als bos zijn weergegeven.
Figuur 1.4 geeft de evolutie van het landgebruik weer voor het gehele bos, sinds de kaarten
van Ferraris (einde 18de eeuw). Op de kaarten van Ferraris staan de 9 percelen van het
begijnhof als bos weergegeven. In de eerste helft van de 19de eeuw werd een groot deel van
het zuidwesten van het Muizenbos ontgonnen tot akker. Tussen 1834 (primitief kadaster) en
1865 (eerste topografische kaarten) werd het eerder ontgonnen deel grotendeels terug
bebost. De kaart van Vandermaelen (ongeveer 1850) geeft een gelijkaardig beeld als het
primitief kadaster, met als uitzondering dat de smalle percelen in het westelijke deel, niet als
bos worden weergegeven. Vermoedelijk is deze kaart echter minder betrouwbaar voor
dergelijke smalle percelen (eerder brede houtkanten), ze werd daarom niet weergegeven in
figuur 1.4. Het driehoekige perceel dat op het landboek als bos was weergegeven (figuur
1.3) en dat grenst aan het gericht beheerde deel, werd herbebost tussen 1865 en 1892.
In het begin van de 20ste eeuw, toen het zuidwestelijke deel van het bos in eigendom was
van de familie De Koninck, werden percelen in het zuiden van het bos die grenzen aan de
Zakstraat, bebost met populieren. In het noorden van het bos werd tussen het 1834 en 1945
vrij veel bos ontgonnen. Vanaf ongeveer 1960 nam de bosoppervlakte opnieuw toe. Eerder
ontboste percelen werden terug bebost en ook drogere percelen die voorheen steeds een
landbouwgebruik gekend hebben, werden bebost. In het zuidwesten van het bos werd
omstreeks 1991 door het OCMW van Antwerpen een oppervlakte van 9 ha populierenbos
aangeplant op landbouwgronden rond de historische kern van het bos.
Als resultaat van deze bewogen landgebruiksgeschiedenis is slechts een klein deel van het
Muizenbos, gelegen in het noordelijke deel, permanent bebost gebleven sinds het einde van
de 18de eeuw (figuur 1.5). Rond en tussen het oude bos en de eerste herbebossingen uit de
19de eeuw in het zuidwesten, bevinden zich landbouwgronden die in de loop van de 20ste
eeuw werden bebost. De recentste bebossingen situeren zich aan de buitenzijde van het bos,
op relatief droge gronden die voorheen steeds een gebruik als landbouwgrond gekend
hebben. Dit mozaïek van percelen met een uiteenlopende historiek en bosleeftijd is bijzonder
geschikt om relaties tussen historisch landgebruik, bodem en vegetatiepatronen te
bestuderen en de kolonisatiemogelijkheden van bepaalde bosplantensoorten in
uiteenlopende omstandigheden te onderzoeken (zie De Keersmaeker et al. 1999, Adriaens et
al. 2000; Verheyen & Hermy 2001a; Verheyen & Hermy 2001b; Verheyen et al. 2001; De
Keersmaeker et al. 2004; Verheyen & Hermy 2004; Baeten et al. 2009; Baeten et al. 2010;
De Keersmaeker et al accepted)
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Ferrariskaart 1775

Primitief kadaster 1834

Topokaart 1865

Topokaart 1892

Topokaart 1912

Topokaart 1922

Topokaart 1939

Luchtfoto 1952

Luchtfoto 1961

Luchtfoto 1970

Topokaart 1984

1997

Figuur 1.4

Evolutie van het landgebruik in Muizenbos (vectorisatie grotendeels door Kris
Verheyen); groen: bos; geel: akker; blauw: grasland.

Figure 1.4

History of the land-use in Muizenbos since the 18th century, based on
historical maps, cadastral data, aereal photographs and management plans
(mostly vectorized by Kris Verheyen)
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Figuur 1.5

Kaart van Muizenbos met de bosleeftijd, dit is het tijdstip sinds wanneer de
bestanden permanent bebost gebleven zijn (zwart = poel)

Figure 1.5

Map of Muizenbos with an indication of the forest age, being the time period
a parcel is permanently covered by forest (black: pond).

1.3.2 Beheer tot aan de erkenning in 1997
De gegevens over het beheer werden grotendeels gehaald uit de oude beheerplannen en
bijhorende perceelsbeschrijvingen (Vandenbroucke 1970; Vandenbroucke 1975;
Vandenbroucke 1991).
Het Muizenbos kent een lange traditie van populierenteelt. De oudste gedocumenteerde
aanplantingen dateren uit de jaren 1920 in het zuidwestelijke deel van het bos, dat toen
eigendom was van familie De Koninck (figuur 1.6). De populieren werden deels aangeplant in
bestaande hakhoutbossen en deels op gronden die voorheen in gebruik waren als
landbouwgrond (zie figuur 1.6).
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Huidige bestandskenmerken

Kenmerken vorige generatie

Figuur 1.6

Kenmerken van de huidige bestanden (links) en de vorige generatie (rechts),
met aanduiding van de plantdatum indien gekend. Van bestanden met een 0
is de plantdatum niet gekend.

Figure 1.6

Characteristics of the present (left) and former (right) forest stand, with time
of plantation. White: not forested; green: oak; fuchsia: mixed broadleaved
high forest; red: unknown; light blue: ash; dark blue: ash mixed with other
broadleaves; black: pond; Brown: poplar cultivar; light green: coppice;
orange: clearfelled area

In het noordoostelijke deel van het bos, dat pas later in eigendom van het OCMW is
gekomen, werden pas omstreeks 1960 populieren aangeplant. De populieren die er nu
aanwezig zijn, behoren tot deze eerste generatie terwijl de meeste populierenbestanden in
het zuidwestelijke deel van het bos een tweede generatie zijn
Voor WOII werden oude klonen aangeplant, o.m. Blauwe van Eksaarde, met bedrijfstijden
van ongeveer 45 jaar. De laatste bomen van deze generatie werden begin jaren 1990
gekapt. Na 1945 werd voornamelijk de cv. Robusta aangeplant, maar plaatselijk ook I214
(vaak minder goed geslaagd). Deze euramerikaanse populieren zijn volgroeid na ongeveer
30 jaar. De laatste aanplanten dateren uit de periode 1980-1990 en werden uitgevoerd met
Populus x trichocarpa en P. x interamericana, die na ongeveer twee decennia volgroeid zijn.

24

Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in
steekproefcirkels en een kernvlakte in het onbeheerde bosreservaat

www.inbo.be

Figuur 1.7

De meerstammige es rechts vooraan verwijst naar het hakhoutverleden van
dit bestand, dat gedeeltelijk in de kernvlakte ligt (zie figuur 1.6) (3/4/2009).

Figure 1.7

The shoots of the ash tree on the foreground refer to a history of coppice
management of this stand, in which half of the core area is located.

Traditioneel, tot in de jaren 1980, werd een hakhoutbeheer gevoerd onder de
populierenaanplantingen. Dit hakhout werd naar verluidt gebruikt in de groententeelt als
staakhout. In de recente aanplantingen, in het bijzonder in die van omstreeks 1991, werden
bomen en struiken tussen de populieren als onderetage aangeplant.
Centraal in het westen van het bos werden in 1977 en in 1981 enkele ha oude
populierencultivars, aangeplant in de jaren 1920, gekapt. In het eerst gekapte deel mislukte
een aanplant van gewone es, waarna gebruik gemaakt werd van de aanwezige natuurlijke
verjonging van dezelfde soort. De bestanden die in 1981 werden gekapt, werden vervangen
door loofhoutsoorten, ondermeer zomereik, boskers, gewone esdoorn, moeraseik en
winterlinde (figuur 1.8).
Slechts enkele percelen zijn niet of nauwelijks met populieren beplant geweest. Er is een
bestand met oude essen aanwezig, waarin de helft van de kernvlakte zich situeert (zie
hoofdstuk 2). Dit bestand werd in de 19de eeuw beheerd als hakhout en is vermoedelijk kort
na WOI omgevormd naar hooghout (figuur 1.7). In de gaten werden populieren geplant, die
nog voor de erkenning tot bosreservaat geoogst zijn. In het uiterste noorden van het bos,
dat voor zover gekend steeds bos gebleven is, bevindt zich een bestand van opgaande eiken,
waarvan de exacte leeftijd niet gekend is.
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Het zuidwestelijke deel van het Muizenbos werd in het begin van de 20ste eeuw als
buitengoed beheerd door familie De Koninck. Langs de randen van de percelen werden
exoten zoals rhododendron, sering, thuya en paardekastanje aangeplant. In deze periode
werd ook een langwerpige vijver in het zuiden van het bos gegraven. Naast deze vijver werd
een prieeltje gebouwd op de opgeworpen aarde. Dit prieeltje was reeds voor de aanwijzing
tot bosreservaat verdwenen.
De paden werden vroeger regelmatig gemaaid met de zeis (mondelinge mededeling
boswachters). Recenter, tot aan de aankoop door het Vlaams gewest, werd gebruik gemaakt
van een klepelmaaier.

Figuur 1.8

Dominantie van schaduwtolerante voorjaarsbloeiers (bosanemoon en
speenkruid) onder de schaduwboomsoort winterlinde, aangeplant in 1982 na
kap van populier centraal in het bos (3/4/2009)

Figure 1.8

Anemone nemorosa and Ranuculus ficaria are dominant under Tilia cordata,
a shade-casting tree species planted in 1982
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1.3.3 Beheer sinds de erkenning in 1997
Na de erkenning als bosreservaat werd een startbeheer uitgevoerd, waarbij exoten werden
bestreden. De Amerikaanse eiken en moeraseiken in de bestanden werden geringd. De
uitheemse sierplanten langs de paden (rhododendron, sering,…) werden verwijderd. Enkele
monumentale paardenkastanjes die in het bos aanwezig zijn, werden evenwel gespaard.
In het beheerplan van het bosreservaat is voorzien dat het beheer van alle paden wordt
gestaakt, met uitzondering van een botanisch belangrijk pad in het gericht beheerde
gedeelte (Esher & VBV 2001). Pas recent werd het maaibeheer buiten het gericht beheerde
gedeelte ook effectief stopgezet. In het gericht beheerde deel wordt ten zuidoosten van het
botanisch meest waardevolle pad over een breedte van ongeveer 15-20 m een
middelhoutbeheer gevoerd, eveneens in functie van de lichtminnende flora in het bos.

1.4

Bodem en hydrologie

Het Muizenbos ligt op een hoogte van ongeveer 10 m T.A.W, in een komvormige laagte die
gedraineerd wordt door een zijloop van de Merrebeek (bekken van het Groot Schijn). Het
gericht beheerde deel situeert zich volledig op vochtige tot natte zandleembodem met een
compact kleizandsubstraat (bodemserie w-Lep op de bodemkaart). Rond de laaggelegen kern
van het bosreservaat liggen drogere gronden, die eeuwenlang in gebruik geweest zijn als
akker en pas recent (1991) bebost werden (bodemseries Pcm en Pdm). In het noorden zijn
onder oud bos sterk verzuurde, lichte zandleembodems met verbrokkelde textuur B
aanwezig (bodemserie w-Pdc(h)).
Het hydrologische systeem van het Muizenbos is lokaal van oorsprong waarbij de
hogergelegen delen de infiltratiegebieden zijn van de laaggelegen kom. Globaal is in het
laaggelegen deel van Muizenbos slechts gedurende enkele maanden een zwakke kweldruk
aanwezig, die in de winter wegvalt door het neerslagoverschot (Haskoning 2003).
Het kleizandsubstraat is van tertiaire oorsprong (Formatie van Lillo) en vertoont een sterk
wisselend kalkgehalte. In het zuidwesten zijn fossiele schelpbanken aanwezig op een diepte
van ongeveer 0.5 m onder het maaiveld, terwijl die in het noordoosten van het bos
ontbreken. Hierdoor varieert de pH van de bodem van kalkrijk tot zeer zuur (figuur 1.9).
Niet alleen de zuurheid van de bodem, ook het totale fosforgehalte vertoont in Muizenbos
een zeer sterke variatie als gevolg van de uiteenlopende landgebruiksgeschiedenis van de
percelen. Percelen die lang onder landbouw hebben gelegen, zijn sterk aangerijkt met P.
Vooral in percelen die pas na 1945 werden bebost, is een sterke accumulatie van fosfor
vastgesteld (figuur 1.9 en 1.10). Het gericht beheerde deel van Muizenbos met de bijzondere
flora situeert zich op een kalkrijke, fosforarme bodem.
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pH-water

Totaal-N

Totaal-P

Plantopneembaar-P

Figuur 1.9

pH-water en Totaal P gehalte (mg/kg) van de bodem in Muizenbos (gewijzigd
naar Martens 1997)

Figure 1.9

Soil pH and total P content in Muizenbos (Martens 1997).
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1.5

Flora en vegetatie

1.5.1 Oud-bosplanten
Oud bosplanten volgens Cornelis et al. (2009), die met zekerheid recent werden
waargenomen in het Muizenbos (eigen waarnemingen), zijn: bosanemoon, gevlekte
aronskelk, wijfjesvaren, ijle zegge, boszegge, groot heksenkruid, lelietje-van-dalen, ruwe
smele, klimop, gladde witbol, gele dovenetel, wilde kamperfoelie, ruige veldbies, dalkruid,
witte klaverzuring, eenbes, gewone salomonszegel, slanke sleutelbloem, adelaarsvaren,
heelkruid, grote muur, kleine maagdenpalm, donkersporig en bleeksporig bosviooltje en
bosgierstgras. Florabank vermeldt ook recente waarnemingen van pilzegge en valse salie in
de kwartierhokken waartoe het Muizenbos behoort.
Hermy et al. (1999) geven een overzicht van Europese lijsten van oud bosplanten. Volgende
soorten, die in Muizenbos voorkomen, hebben in één van die lijsten een binding met oud
bos, maar komen niet voor op de nieuwe lijst van Cornelis et al. (2009): boskortsteel, gulden
boterbloem, bosorchis, schaduwgras, kardinaalsmuts, reuzenzwenkgras, hulst, grote
keverorchis, knopig helmkruid, gladde iep en gelderse roos.
Volgende weinig algemene tot zeldzame plantensoorten komen in de bosbestanden van het
Muizenbos voor: hemelsleutel (wilde vorm), bosvogelmelk (enige groeiplaats in Vlaanderen)
en moerasstreepzaad (verschillende groeiplaatsen in de kernvlakte). Volgens florabank werd
in het verleden ook vogelnestje waargenomen in het uurhok c5-31 waartoe het Muizenbos en
Zevenbergenbos behoren. In 1981 werd door De Blust (ongepubliceerd) in Muizenbos bleke
zegge (Carex pallescens) gevonden, eveneens een oud-bosplant volgens Hermy et al.
(1999).

1.5.2 Bosvegetaties
Muizenbos vertoont op een kleine oppervlakte een grote variatie aan bosvegetatietypes
volgens de indeling van Cornelis et al (2009). In het zuidelijke en het centrale deel van het
Muizenbos, behoren de vegetaties tot het essen-elzenbos (D) en het iepen-essenbos (E).
Kenmerkende soorten van het iepen-essenbos zijn ondermeer zevenblad, sneeuwklokje,
gewone vogelmelk. Kenmerkende soorten van het essen-elzenbos zijn ondermeer slanke
sleutelbloem, muskuskruid, geel nagelkruid en speenkruid. Rompgemeenschappen met grote
brandnetel (D2) en met gewone braam (D3) domineren op de recent beboste
landbouwgronden.
In het NO van Muizenbos is een kleine oppervlakte van eiken-beukenbos met adelaarsvaren
(H3) aanwezig, met als kenmerkende soorten adelaarsvaren, lelietje-van-dalen en dalkruid.
De overgang van bostypes op kalkrijke bodem naar de bostypes op zure bodem ter hoogte
van de gracht die het bos centraal doorsnijdt (figuur 1.2) wordt gemarkeerd door een esseneikenbos met gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie (G3). In dit bostype zijn grote
muur en gele dovenetel opvallend talrijk en werd ook bosgierstgras gevonden. Lokaal zijn er
in het noorden van het Muizenbos fragmenten aanwezig van het elzenbroekbos met hop en
moerasspirea (C3).
Door Martens (1997) en De Keersmaeker et al. (2004) werd een indeling gemaakt van de
vegetatietypes die in Muizenbos voorkomen en in verband gebracht met de bosleeftijd van
de bestanden en andere milieukenmerken. Er werd een sterke correlatie vastgesteld tussen
bostype, bosleeftijd en het fosforgehalte van de bodem (Figuur 1.10).
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Figuur 1.10

Verband tussen ouderdom van het bos en totaal fosforgehalte van de bodem,
met een aanduiding van de 5 onderscheiden bostypes in het Muizenbos
(gewijzigd naar Martens 1997 en De Keersmaeker et al. 2004)

Figure 1.10

Relationship between forest age and total P content of the soil, with an
indication of 5 vegetation types according to Martens (1997) and De
Keersmaeker et al (2004).

Door de toegenomen bemesting van landbouwgronden sinds 1945 is fosfor geaccumuleerd in
de bodem van percelen die lang als grasland of akker gebleven zijn. In de recentst beboste
terreinen, met het hoogste fosforgehalte, domineert grote brandnetel en zijn bosplanten
nagenoeg afwezig. In bossen met een intermediaire leeftijd zijn snelle kolonisatoren, zoals
muskuskruid en speenkruid, reeds talrijk aanwezig. In de oude bossen en vroege
herbebossingen zijn oud bosplanten talrijk aanwezig.
De vegetatie van deze oude bossen en eerste herbebossingen, weerspiegelt de kalkrijkdom
van de bodem. Eenbes en slanke sleutelbloem markeren kalkrijke bodems, wilde
kamperfoelie en wijfjesvaren zijn talrijk op zuurdere bodems. Bij toenemende bosleeftijd,
neemt de variatie in de vegetatie toe en dit gaat samen met een toenemende variatie in de
bodemzuurheid. Dit zou kunnen wijzen op een divergente successie (figuur 1.11).
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Figuur 1.11

Triplot van een CCA die de variatie van soorten verklaart aan de hand van
milieufactoren. Oud bosplanten zijn cursief weergegeven, plaggenbodems
door driehoekjes, gleybodems door cirkels, bodems met verbrokkelde textuur
B horizont door vierkanten (uit De Keersmaeker et al. 2004)

Figure 1.11

CCA triplot illustrating variability of species and plots in Muizenbos, explained
by environmental variables (De Keersmaeker et al 2004).

1.5.3 Mossen en korstmossen
De mos- en korstmosflora werd in 2008 geinventariseerd door Klaas van Dort en Peter Kroon
(ongepubliceerd). De terrestrische mosflora in het kalkrijke deel van het Muizenbos is
bijzonder, met als kenmerkende soorten diverse vedermossen (Fissidens adianthoides, F.
bryoides en F. taxifolius), kegelmos (Conocephalum conicum), haarspitsmos (Cirriphyllum
piliferum) en struikmos (Thamnobryum alopecurum). Laatstgenoemde twee soorten zijn zeer
karakteristiek voor oud-bosgebieden op basenrijke bodem. Langs greppelkanten staan
kegelmos (Conocephalum conicum) en beekdikkopmos (Brachythecium rivulare).
Beekdikkopmos is een zeldzame soort van beekoevers en bronbossen met basenrijk water.
De epifytische mos- en korstmosflora is veel armer dan de terrestrische, als gevolg van de
geringe leeftijd van de bomen en (historische) luchtverontreiniging.
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1.5.4 Lichtminnende flora
Opmerkelijke plantensoorten van meer open habitat zijn voornamelijk te vinden op de
paden, langs de perceelsranden, langs en in lichtrijke grachten en poelen in het deel van het
bos op fosforarme bodem (figuur 1.12). Het is moeilijk om de vegetatie van de paden
vegetatiekundig te typeren. Kleine valeriaan is een indicator van fosforarme bodems en wijst
op potenties voor een kalkrijke vorm van blauwgrasland, maar andere kenmerkende soorten
van dit vegetatietype ontbreken.
In functie van deze bijzondere flora wordt een specifiek beheer gevoerd in een deel van het
reservaat. Dit beheer bestaat uit een jaarlijks maaibeheer op het pad rond half augustus en
een middelhoutbeheer van een strook van de bosbestanden aan de zuidoostkant van het
pad.

Figuur 1.12

Bospoel in het gericht beheerde deel van Muizenbos, kort na de kap van
omringende struiken, maar voor de eerste middelhoutkap. In het water staat
drijvend fonteinkruid, langs de rand is stijve zegge herkenbaar (15/6/2005)

Figure 1.12

Pond in the managed part of the forest, with Potamogeton natans in the
water and Carex elata along the border.
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2

Methodiek

2.1

Algemeen

Een gedetailleerde beschrijving van de methodiek is opgenomen in een apart
methodiekrapport (De Keersmaeker et al. 2005). De krachtlijnen van de monitoring en de
specificaties voor het bosreservaat Muizenbos worden hierna toegelicht. In Muizenbos werd
gebruik gemaakt van Fieldmap hard- en software. Dit heeft ingrijpende methodologische
aanpassingen tot gevolg, die summier in dit onderdeel beschreven zullen worden.
Het is belangrijk dat de data van de monitoring in bosreservaten kunnen vergeleken worden
met ‘multifunctioneel beheerde bossen’ én met bosreservaten in het buitenland. Hieraan
werd bij de uitwerking van een standaardmethodiek grote aandacht besteed. De methodiek
en de verzamelde data zijn vergelijkbaar en compatibel met de methodiek en datasets
verzameld in de Vlaamse bosinventarisatie en bij de opmaak van beheerplannen voor de
domeinbossen, evenals met de datasets verzameld in gelijkaardige monitoringprogramma’s
in onze buurlanden (voornamelijk Duitse deelstaten en Nederland). De standaard methodiek
voor de Vlaamse bosreservaten werd uitgewerkt op basis van concrete aanbevelingen binnen
COST-actie E4 (Hochbichler et al. 2000), ervaringen in het buitenland (Albrecht, 1990;
Bücking, 1989; Kirby et al., 1996; Peterken & Backmeroff, 1988) en bevindingen van Van
Den Meersschaut & Lust (1997) in hun verkennende studie naar monitoringprogramma’s
voor bosreservaten.

Onderzoeksluik
Startprogramma (éénmalig)
1.

Administratieve en landschappelijke situering
Historiek van landgebruik en beheer
Standplaatsbeschrijving
Vroeger onderzoek

2.

Inrichting reservaat: keuze grid en kernvlakte

3.

Bodembemonstering

Opvolgingsprogramma (cyclus van 10 jaar)
4.

Monitoring bomen, struiken, kruiden

Tabel 2.1

Chronologisch overzicht van de inhoud van het start- en
opvolgingsprogramma

Table 2.1

Chronological list of the actions to be taken for the monitoring research

Het monitoringprogramma omvat twee luiken: het startprogramma en het
opvolgingsprogramma. Het startprogramma omvat alle onderzoek van de weinig
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veranderlijke kenmerken van de site en de inrichting van de site in functie van de
opmetingen (uitzetten grid en kernvlakte). Het startprogramma is een éénmalige operatie,
die enkel bij het begin van de monitoring wordt doorgevoerd. Het opvolgingsprogramma
omvat de eigenlijke monitoring van de bosdynamiek, bosvegetatie en mycoflora en wordt
met een interval van 10 jaar herhaald.

2.2

Layout en oppervlakte van het monitoringonderzoek

De layout van de monitoring bestaat uit een combinatie van een systematisch grid van
concentrische steekproefcirkels (nested plots) en een kernvlakte (core area), die meestal
verankerd is aan het grid. De steekproefcirkels, de hoekpunten van de kernvlakte en het
centrale transekt in de kernvlakte werden gemarkeerd met fenopalen (figuur 2.1).

Figuur 2.1

Een fenopaal, die gebruikt wordt om de hoekpunten van de kernvlakte en het
middelpunt van de cirkelplots permanent te markeren (foto: Bruno De Vos).

Figure 2.1

A feno marker used to indicate the location of the cornerpoints of the core
area and the centre of the circular plots (photograph: Bruno De Vos)

Het netwerk van cirkelplots heeft de bedoeling om een representatief en globaal beeld van
het gehele bosreservaat te geven. Het opzet van de cirkelplots is sterk vergelijkbaar met
deze van de Vlaamse bosinventarisatie (Afdeling Bos & Groen, 2001). Hieraan zijn evenwel
nog een aantal extra metingen toegevoegd, die voor de monitoring van bosreservaten
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essentieel zijn. In de eerste plaats zijn dit positiebepalingen en opmetingen van al het
aanwezige dood hout.
In de kernvlakte wordt een volopname van bomen, struiken en kruiden uitgevoerd. De
grotere oppervlakte van de kernvlakte, zijn ruimtelijke configuratie en de aanvullende
metingen die er gebeuren, laten ook toe om analyses uit te voeren van ruimtelijke patronen
en processen.

2.3

Startprogramma

Vóór de inrichting van het reservaat is het van groot belang dat men zich eerst een goed
beeld vormt van de standplaats, de landgebruiks- en beheershistoriek van het gebied, en na
te gaan welke onderzoeksactiviteiten eventueel vroeger in het bos zijn uitgevoerd. Al deze
aspecten kunnen immers bepalend zijn bij de keuze van een bepaalde configuratie van het
grid en de kernvlakte. Vandaar dat voorafgaandelijk aan de eigenlijke monitoring een
uitgebreid bronnenonderzoek plaatsvindt. Dit onderzoek omvat volgende aspecten:
•

Overzicht van het reeds uitgevoerde onderzoek (incl. inventarisaties) in het reservaat
en de directe omgeving

•

Historisch-ecologisch onderzoek van het bos.

•

Verzamelen van gegevens over bodem, geomorfologie, hydrologie, bodem

Op de centrale punten van de steekproefcirkels en volgens een vast patroon in de kernvlakte
werd de minerale topbodem verzameld en geanalyseerd. Op een selectie van rasterpunten,
die de variatie in het bosreservaat goed weergeeft, werd eveneens de profielopbouw van de
bodem bestudeerd.
Op basis van de kaarten en het bronnenonderzoek werd de beste layout voor het grid
gekozen en in een GIS gegenereerd. Op het terrein werd nagekeken op welke plaats de
kernvlakte, die aan het grid verankerd is, kon worden uitgezet. Criteria voor de keuze van de
kernvlakte zijn de homogeniteit van het terrein en de representativiteit ervan voor het
bostype waarvoor het bosreservaat werd geselecteerd. De rasterpunten en de kernvlakte
werden permanent gemarkeerd met fenopalen (figuur 2.1).
In Muizenbos was het nodig om de rasterpunten van het grid wat te verschuiven (figuur 2.2).
Op het ogenblik dat gestart werd met de opmetingen, werden de meeste bospaden immers
nog steeds gemaaid. Zonder aanpassing zouden een aantal steekproefcirkels gedeeltelijk op
één van de beheerde paden terecht komen. Inmiddels worden de meeste bospaden, met
uitzondering van het gericht beheerde deel centraal in het bos, zoals voorzien in het
beheerplan niet meer gemaaid (figuur 2.2). Langsheen de buitenranden van het bos werd
een veiligheidszone gerespecteerd, waar geen cirkels werden uitgezet.
De kernvlakte in Muizenbos werd niet uitgezet in een homogeen deel van het bos, maar half
in een bestand met opgaande essen en half in een populierenbestand. Beide bestanden
hebben een volledig gelijklopende landgebruiksgeschiedenis doorgemaakt en het is bijgevolg
bijzonder interessant om na te gaan hoe beide bestandstypes bij een nulbeheer verder
evolueren. Om de kernvlakte precies gelijk te verdelen over beide bestanden, werd ze niet
opgehangen aan het raster van steekproefcirkels. Drie steekproefcirkels vallen geheel of
gedeeltelijk in de kernvlakte (figuur 2.2).
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Figuur 2.2

Ligging van de 46 cirkelplots, met aanduiding van de nummering, en de
kernvlakte (groene rechthoek) in bosreservaat Muizenbos.

Figure 2.2

Position of the 46 circular plots, labeled with their numbers, and the core
area in Muizenbos
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2.4

Opvolgingsprogramma

2.4.1 Steekproefcirkels
Een schematisch overzicht van de proefopzet is weergegeven in figuur 2.3. Op het grid van
50 m x 50 m worden op systematische wijze op de helft van de snijpunten steekproefcirkels
ingericht (zie figuren 2.2 en 2.3). In Muizenbos zijn de rasterpunten van dit grid dus
enigszins verschoven.

Figuur 2.3

Schematische voorstelling van de layout van de monitoring met proefvlakken
op de rasterpunten en een kernvlakte.

Figure 2.3

Visualisation of the monitoring layout, combining a core area (0.98 ha) with
grid-based, nested circular plots and a square vegetation plot

Op elk gridpunt worden vier in elkaar geneste steekproefcirkels geïnventariseerd, met een
straal die is aangepast aan de dimensies van de bomen en struiken die onderzocht worden.
Om een representatief beeld te krijgen en om overbodige opmetingen te vermijden is een
dergelijke stratificatie noodzakelijk.
Als richtcijfer wordt aangegeven dat de diameter van de grootste cirkelplot minstens even
groot moet zijn als de opperhoogte: een cirkel met oppervlakte van 1018 m² heeft een
diameter van 36 m. Om een voldoende nauwkeurig beeld te verkrijgen van het gehele
reservaat, moet de gezamelijke oppervlakte van de grootste steekproefcirkels bij benadering
20% van de totale reservaatsoppervlakte bedragen (Van Den Meersschaut & Lust, 1997).
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Deze configuratie resulteerde voor Muizenbos in 46 steekproefcirkels, de drie cirkels in de
kernvlakte inbegrepen (figuur 2.2). Dit komt overeen met 14% van de totale oppervlakte
van 34 ha. Het aandeel is in Muizenbos en in de meeste onderzochte bosreservaten lager
dan het cijfer dat wordt nagestreefd, omdat als gevolg van bufferzones langsheen paden en
wegen, de cirkels niet tot aan de rand van het reservaat gelegd kunnen worden.
In de grootste steekproefcirkel (r = 18 m) worden levende bomen opgemeten en
gepositioneerd met een DBH vanaf 40 cm. Dood hout wordt er opgemeten en gepositioneerd
vanaf een diameter van 5 cm. In de steekproefcirkel met r = 9 m, worden bomen en
struiken opgemeten en gepositioneerd met een DBH tussen 5 cm en 40 cm. De opmetingen
in de twee grootste steekproefcirkels houden in dat de individuen op soort gebracht worden,
de positie wordt bepaald en de diameter en hoogte (voor een selectie) worden gemeten. In
steekproefcirkels met r = 4,5 m en r = 2,25 m wordt de verjonging van bomen en struiken
met een DBH < 5 cm geteld in hoogteklassen. De verjonging wordt niet gepositioneerd. Van
dood hout wordt het afbraakstadium bepaald, volgens een 6-delige schaal (tabel 2.2).

Stadium

Omschrijving

1+

Duidelijk dit jaar afgestorven (bv : gevallen bij de zomerstorm) : er zijn nog
verdroogde bladeren aan de boom aanwezig

1

Maximaal twee jaar dood: alle, ook de kleinste takjes zijn nog aanwezig; de
schors is intact en het hout is hard

2

Oppervlakkig verteerd : schors zit los (begint af te bladderen); hout maximum
1 cm met een mes in te duwen

3

Matig verteerd: schors grotendeels afgebladderd; hout enkele cm met een mes
in te duwen (vooral spinthout: kernhout nog gedeeltelijk hard)

4

Grotendeels verteerd: heel de stam is vermolmd en zacht en afbrokkelend ; bij
liggend hout : doorsnede ovaal

5

Resten in de strooisellaag: je kunt nog zien waar een boom gelegen heeft
(afwijkende vegetatie; lichte verhevenheid in het terrein)

OPMERKING:

Bij bepaalde soorten (lijsterbes, berk, boskers, ...) verloopt de afbraak van
de schors trager dan van het hout, zodat het het hout mogelijk al bijna
volledig verteerd is, terwijl de schors nog quasi intact is. Voor deze soorten is
vooral het hout diagnostisch, niet de schors.

Tabel 2.2

Omschrijving van de 6 verteringsklassen van dood hout

Table 2.2

Description of the 6 decay stages of dead wood

Voor de opname van de vegetatie worden op de geselecteerde rasterpunten ook vierkante
(16 m x 16 m) proefvlakken uitgezet. De gelaagdheid van de vegetatie wordt beoordeeld en
per soort wordt de bedekking geschat met de gecombineerde schaal van Londo (1984).
Op de centrale punten worden fish-eye foto’s genomen, om de overscherming te beoordelen.
Georiënteerde foto’s, eveneens genomen vanuit deze punten, leggen het bosbeeld vast. Een
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visuele vergelijking van fotoparen van opeenvolgende opnametijdstippen zal in de toekomst
een dankbare aanvulling vormen op het ‘droge’ cijfermateriaal, zoals reeds bleek voor
bosreservaat Kersselaerspleyn (De Keersmaeker et al. 2002).

2.4.2 Kernvlakte
In de kernvlakte wordt een volopname van bomen, struiken en kruiden uitgevoerd, met als
doel ruimtelijke patronen te bestuderen als gevolg van een nulbeheer.
Meestal wordt de kernvlakte uitgezet in een deel van het reservaat dat representatief en
homogeen is. In een enkel geval wordt de kernvlakte uitgezet op een grens tussen
voormalige bestanden of op een gradiëntsituatie. Dit is enkel het geval indien deze keuze
door een duidelijke onderzoekshypothese wordt geschraagd. Er werd in Muizenbos voor
gekozen, de kernvlakte voor de helft in een essenbestand te leggen en voor de helft in een
bestand van cultuurpopulieren. Het doel is na te gaan, hoe beide bestanden die op eenzelfde
bodem liggen en dezelfde voorgeschiedenis hebben inzake landgebruik, bij een nulbeheer
verder evolueren.

Figuur 2.4

Het 10 m x 10 m raster en bijhorende nummering in de kernvlakte van
bosreservaat Muizenbos. De vet omlijnde proefvlakken bevatten het bospad
dat tussen het essen- en populierenbestand in ligt.

Figure 2.4

The 10 m x 10 m grid in the core area of forest reserve Muizenbos, which
results in 105 sample plots. The plots with the bold border contain a forest
path in between and ash stand (left) and a poplar stand (right).
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De standaardafmetingen van een kernvlakte bedragen 70 m x 140 m, wat neerkomt op een
oppervlakte van 0,98 ha. De kernvlakte in Muizenbos is iets groter en meet 150 m x 70 m
(1,05 ha). De kernvlakte is ingedeeld in 105 genummerde hokken van 10 m x 10 m (zie
figuur 2.3), waarin de geselecteerde plantensoorten werden geinventariseerd.
Tussen beide bestanden door loopt een pad, dat werd opgenomen in de kernvlakte omdat
het volgens het beheerplan niet meer beheerd zal worden. De twee homogene delen die
volledig in één van de bestanden liggen, hebben elk een oppervlakte van 4900 m2.
De inventarisatieprocedures voor de kernvlakte zijn sterk vergelijkbaar met deze gebruikt in
het Nederlandse bosreservatenprogramma (Stuurman & Clement 1993) en gericht op een
onderzoek van ruimtelijke patronen. De kernvlakte is ingedeeld in 98 genummerde hokken
van 10 m x 10 m (zie figuren 2.3 en 2.4).
Bomen, struiken en dood-houtfragmenten met een diameter van 5 cm of meer worden op
soort gebracht, gepositioneerd en hun diameter en hoogte worden opgemeten.
Kroonvariabelen worden niet opgemeten, in tegenstelling tot het Nederlandse
onderzoeksprogramma, maar dit wordt ten dele opgevangen door een groot aantal fish-eye
foto’s die in de kernvlakte op een systematische wijze worden genomen, alternerend op een
10 m x 10 m grid. De nummering van dit grid wordt weergegeven in figuur 2.4.
In de 105 proefvlakken van dit 10 m x 10 m raster wordt de vegetatie gekarteerd. De
bedekking van de soorten en van de vegetatielagen wordt geschat volgens de
gecombineerde schaal van Londo (1984).
In het centrale bandtransect van 110 m x 10 m werd daarenboven de mycoflora
geïnventariseerd.

2.4.3 Waarnemingen in het gehele reservaat
Een aantal specifieke aspecten van de monitoring kunnen niet worden opgevangen met het
voorgestelde steekproefschema, maar vereisen een gebiedsdekkende inventarisatie. Dit geldt
voor de facieskartering die van de vegetatie wordt gemaakt, en voor de kartering van
bijzondere en zeldzame elementen zoals: zwaar dood hout, zeer dikke bomen, zeldzame
plantensoorten, archeologische sites e.d. Deze elementen zijn meestal dermate zeldzaam dat
een steekproefsgewijze bemonstering vaak een onvoldoende volledig beeld geeft. De
inventarisatie van bijzondere elementen volgt de methodiek van Govaere & Vandekerkhove
(2005). Volgens deze methodiek is de ondergrens voor kartering van dood hout vastgelegd
op 40 cm. Voor de zwaar gedimensioneerde levende bomen ligt de ondergrens voor
registratie op 100 cm DBH.
In Muizenbos is bijzonder veel dood hout van populieren aanwezig, waardoor de
steekproefcirkels reeds een representatief beeld van het totale dood hout volume geven. Met
uitzondering van een afwijkende boomsoort (zware dode eik) werd daarom geen dood hout
gekarteerd buiten de steekproefcirkels.
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Figuur 2.5

Het 10 m x 10 m raster en bijhorende nummering resulteert in 105
proefvlakken in de kernvlakte van bosreservaat Muizenbos. De 105
proefvlakken krijgen als nummer de code van het gridpunt dat het dichtst bij
de oorsprong (000.00) ligt. Op de rode gridpunten zijn fish-eye opnamen
genomen. Bodemmonsters werden eveneens verzameld op één rij buiten de
kernvlakte (blauwe punten).

Figure 2.5

The 10 m x 10 m grid in the core area of forest reserve Muizenbos, which
results in 105 sample plots. Fish-eye photographs were taken on grid points
indicated by red dots. Soil samples were collected on the red dots + an
additional row of grid points outside the core area (blue dots).
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2.5

Dataverzameling en dataverwerking

2.5.1 Algemeen
Voor het verkrijgen van een algemeen beeld van het bosreservaat worden de gegevens van
de steekproefcirkels gecombineerd met die van de kernvlakte. De globale resultaten worden
berekend als een globaal gemiddelde van 46 steekproefcirkels.
De data m.b.t. dendrometrie, vegetatie en verjonging worden samengebracht in een
Fieldmap project dat wordt ontwikkeld in de Fieldmap module ‘Project Manager’. Bij het
verzamelen van de data op het terrein wordt gebruik gemaakt van de module ‘Data
Collector’. De dataverwerking tenslotte gebeurt grotendeels met de Fieldmap module
‘Inventory Analyst’.
Deze Fieldmap data kunnen worden gekoppeld aan GIS-layers, zodanig dat alle data ook in
Arc/GIS beschikbaar zijn. Op die manier is een geïntegreerde interpretatie en analyse
mogelijk en kunnen ruimtelijke patronen snel opgespoord worden.
De bodemdata en gegevens van de fish-eye opnamen worden opgeslagen in Excell en in
Arc/Gis gekoppeld aan de meetpunten.

2.5.2 Dendrometrie
De dendrometrische inventarisaties in de cirkels, kernvlakte en in de rest van het
bosreservaat (bijzondere elementen), zijn uitgevoerd in het winterhalfjaar 2007-2008.

2.5.2.1 Identificatie en positionering
Voor het opmaken van stamvoetenkaarten van kernvlakte en steekproefcirkels dienen
posities te worden ingemeten en boomsoorten te worden geïdentificeerd. De identificatie
gaat steeds zover als mogelijk, bij voorkeur tot op soortniveau. Indien het onderscheid niet
duidelijk is, wordt dit genoteerd (bij voorbeeld Wintereik versus Zomereik, Zachte berk
versus Ruwe berk). Meestal worden in deze gevallen de soorten samengenomen bij de
verwerking van de gegevens.
Voor de positionering werd net zoals bij het uitzetten van het raster van steekproefcirkels en
van de kernvlakte, gebruik gemaakt een Fieldmap configuratie, die bestaat uit een tablet
terreincomputer, electronisch kompas en laser-afstands- en inclinometer.

2.5.2.2 Diameterbepalingen
Van intacte bomen, dit zijn bomen die gecubeerd kunnen worden met behulp van de
tarieven, wordt de diameter gemeten op 1,3 m hoogte (staande bomen) of op 1,3 m vanaf
de wortelaanzet (schuinstaande of liggende bomen). Bij afwijkende boomvormen worden de
richtlijnen van Kärcher & Förster (1994) gevolgd.
Boomfragmenten, dit zijn onvolledige bomen of delen van bomen die niet met de tarieven
gecubeerd kunnen worden, vereisen een DBH meting en een hoogte of lengte tot aan de
breuk.

2.5.2.3 Hoogtemetingen
De hoogtemetingen komen chronologisch na de positioneringen en de diametermetingen en
worden uitgevoerd met het electronische kompas van de Fieldmap hardware configuratie, bij
voorkeur in het winterhalfjaar. Van soorten die weinig voorkomen, worden in de regel alle
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individuen gemeten. Van soorten die veel voorkomen, wordt een selectie gemaakt op basis
van de diameterverdeling van de reeds geregistreerde individuen.
De hoogtemetingen zijn geen doel op zich, maar worden gebruikt voor de cubering van het
volume van bomen met twee ingangen (DBH en hoogte, zie volgende onderdeel).

2.5.2.4 Cubering van het levende en dode volume
De cubering van levende of dode bomen kan op twee wijzen gebeuren:
•

met behulp van de tarieven met twee ingangen (DBH en hoogte) als het gaat om een
intacte boom (levend of dood)

•

met behulp van een aangepaste formule als het gaat om een boomfragment. Dit
gebeurt automatisch in de Fieldmap software

Boomsoort

Coëfficienten
a

b

c

d

e

f

Berken

-1,1392E-02 -1,0010E-04

2,8290E-05 -1,8695E-07 -5,9573E-04

3,0811E-06

Inl. eiken

-2,2735E-03

1,2400E-04

1,2640E-05 -5,9455E-08 -1,6657E-03

3,7474E-06

Amerikaanse eik

-2,1490E-02

9,5069E-04 -4,3068E-06 -7,0329E-08 -7,4299E-04

3,7969E-06

Douglasspar

-1,9911E-02

5,9559E-04

7,1591E-04

3,9892E-06

Fijnspar

-1,0929E-02

1,3945E-03 -9,5965E-06 -2,5164E-07 -2,7922E-03

4,8985E-06

Gewone esdoorn

1,0343E-02 -1,4341E-03

1,2901E-05 -1,8587E-07

3,4521E-05 -1,3053E-07

7,7115E-04

3,0231E-06

Gewone es

-3,9083E-02

1,9935E-03 -1,6148E-05 -6,4188E-09 -9,8341E-04

3,8373E-06

Beuk

-1,5572E-02

9,2314E-04 -7,1407E-06 -7,7179E-08 -1,3528E-03

4,0364E-06

Lork

-3,0880E-02

1,4885E-03 -4,9257E-06 -1,2313E-07 -1,1638E-03

4,1134E-06

Boskers

-2,3110E-03 -3,7474E-04

Olm
Grove den

1,5103E-05 -2,5175E-08

3,3282E-04

3,1943E-06

-3,4716E-02

1,3586E-03 -1,3402E-05 -5,6980E-08

1,6516E-04

3,8818E-06

-3,9836E-02

1,5505E-03 -6,1835E-06

7,3997E-05

2,9607E-06

4,8022E-08

Tabel 2.3

Tarieven met twee ingangen voor het stamvolume volgens Dagnelie et al.
(1985); Volume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H +
f*C130^2*H; C130 is de omtrek op 1,3 m, H de boomhoogte.

Table 2.3

Formula for the calculation of the stem volume, with coefficients for each
tree species; Volume = a + b*C130 + c*C130^2 + d*C130^3 + e* H +
f*C130^2*H (C130 = circumference at 1,3 m; H = tree height).
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Soort

Gecubeerd als

Soort

Gecubeerd als

Veldesdoorn

Gewone esdoorn

Corsikaanse den

Corsikaanse den

Noordse esdoorn

Gewone esdoorn

Grove den

Grove den

Gewone esdoorn

Gewone esdoorn

Witte abeel

Cultuurpopulier

Paardekastanje

Gewone es

Grauwe abeel

Cultuurpopulier

Zwarte els

Berk

Zwarte populier

Cultuurpopulier

Witte els

Berk

Populier spec.

Cultuurpopulier

Ruwe berk

Berk

Ratelpopulier

Cultuurpopulier

Zachte berk

Berk

Sleedoorn

Gewone es

Haagbeuk

Inlandse eiken

Boskers

Boskers

Tamme kastanje

Beuk

Europese vogelkers

Boskers

Gele kornoelje

Gewone es

Amerikaanse vogelkers

Boskers

Rode kornoelje

Gewone es

Douglasspar

Douglasspar

Hazelaar

Gewone es

Moeraseik

Inlandse eiken

Tweestijlige meidoorn

Gewone es

Wintereik

Inlandse eiken

Eénstijlige meidoorn

Gewone es

Zomereik

Inlandse eiken

Beuk

Beuk

Amerikaanse eik

Amerikaanse eik

Spork

Gewone es

Smalbladige wilg

Berk

Gewone es

Gewone es

Breedbladige wilg

Berk

Hulst

Gewone es

Gewone vlier

Gewone es

Amerikaanse notelaar

Gewone es

Wilde lijsterbes

Amerikaanse eik

Walnoot

Gewone es

Winterlinde

Amerikaanse eik

Japanse lork

Lork

Zomerlinde

Amerikaanse eik

Europese lork

Lork

Veldiep

Iep

Wilde appel

Gewone es

Bergiep

Iep

Mispel

Gewone es

Onbekend

Inlandse eiken

Fijnspar

Fijnspar

Tabel 2.4

De cuberingswijze van boomsoorten: soorten die niet voorkomen in de
tarieven, worden gecubeerd als een andere soort (gebaseerd op IVANHOE).

Table 2.4

Relationship between the tree species code and the volume calculation
methods. The volume of species without a specific formula is calculated the
same way as another species with a similar stem and crown shape.
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2.5.2.4.1 De tarieven met twee ingangen
Voor de berekening van het stamvolume wordt gebruik gemaakt van de cuberingsmodule
van het programma IVANHOE, die werd ingebouwd in Inventory Analyst. Dit programma
werd ontwikkeld door AMINAL, afdeling Bos en Groen, en wordt gebruikt voor de
volumeberekeningen bij houtverkopen in de domeinbossen. Deze module maakt voor de
meeste boomsoorten gebruik van de tarieven voor de berekening van het stamvolume van
Dagnelie et al. (1985). Tabel 2.3 geeft de formule en de coëfficiënten weer van cubering
volgens Dagnelie et al. (1985). Deze tarieven werken met een aftopomtrek van 22 cm
(aftopdiameter van 7 cm). Voor cultuurpopulieren gebruikt deze module de tarieven van Dik
(1990) en voor Corsikaanse den die van Berben (1983). Soorten die niet in één van deze
tarieven vermeld worden, worden gecubeerd zoals een soort met een vergelijkbare
groeivorm (tabel 2.4). Door dezelfde methodiek te gebruiken als algemeen gebruikt door de
het Agentschap voor Natuur en Bos (voorheen Afdeling Bos en Groen) zijn de resultaten van
de volumeberekeningen in de bosreservaten ook compatibel en vergelijkbaar met de
berekeningen in de domeinbossen. De IVANHOE-module geeft het volume van het
commercieel minder belangrijke kroonhoutvolume niet weer. Voor de bosreservaten is het
echter belangrijk om ook een beeld te hebben van het totale houtvolume. Vandaar dat
aanvullend een gelijkaardige module werd ontwikkeld voor de berekening van het
kroonvolume. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de de tarieven voor kroonhoutvolumes
van Dagnelie et al. (1985) (tabel 2.5) en worden dezelfde keuzes gemaakt als in de
IVANHOE-module, voor boomsoorten waarvoor geen formules voor het kroonvolume
bestaan.

Boomsoort

Coëfficienten
a

Berken

b

c

d

-2,4892E-01

8,6317E-03

-9,8007E-05

4,0531E-07

Inl. Eiken

7,6071E-02

-2,2424E-03

1,2236E-05

1,1797E-07

Amerikaanse eik

2,0549E-01

-5,7510E-03

3,9377E-05

7,3612E-08

Douglasspar

0,0000E+00

0,0000E+00

0,0000E+00

0,0000E+00

Fijnspar

0,0000E+00

0,0000E+00

0,0000E+00

0,0000E+00

Gewone esdoorn

-1,1209E-01

4,9981E-03

-7,4575E-05

4,1686E-07

Gewone es

-4,4839E-02

2,3434E-03

-4,1648E-05

3,2579E-07

Beuk

8,1516E-02

-1,7371E-03

-2,3467E-06

2,1432E-07

Lork

2,1632E-01

-4,1672E-03

2,0581E-05

0,0000E+00

-1,7506E-02

9,3138E-04

-1,9660E-05

1,7556E-07

1,2953E-01

-4,9679E-03

5,0852E-05

-4,2375E-08

-3,7102E-02

1,6963E-03

-2,2619E-05

1,0359E-07

Boskers
Olm
Grove den

Tabel 2.5

Tarieven met één ingang voor het kroonvolume volgens Dagnelie et al.
(1985); hierbij geeft C130 de omtrek op 1,3 m weer.

Table 2.5

Formula for the calculation of the crown volume, with coefficients for each
tree species (C130 = circumference at 1,3 m).
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2.5.2.4.2 Cubering van het volume van bomen waarvan geen hoogte is gemeten

In Fieldmap Inventory Analyst worden hoogtemodellen gebouwd op basis van de uitgevoerde
hoogtemetingen. De berekende hoogtes die ervan het resultaat zijn, vullen ontbrekende
hoogtes aan maar vervangen ook de gemeten hoogtes. Dit moet voorkomen dat bij een
toekomstige heropmeting een boom een lagere waarde krijgt, als gevolg van ruis op de
hoogtemetingen.
Er worden in eerste instantie exponentiële hoogtemodellen ontwikkeld voor elke plot en voor
elke soort afzonderlijk, van de vorm: H ~ 1.3+exp(p1+p2/DBH). Indien er in een cirkel van
minder dan 4 individuen van een soort hoogtemetingen beschikbaar zijn, wordt een model
van een soort gebouwd op gegevens uit alle cirkels In laatste instantie kan een aggregatie
van soorten worden toegepast, maar deze stap was voor de data van Muizenbos niet
noodzakelijk.

2.5.2.4.3 Cubering van boomfragmenten als een afgeknotte kegel
Boomfragmenten worden in Fieldmap automatisch gecubeerd. Het achterliggende algoritme
is nog niet helemaal gekend, maar is waarschijnlijk gebaseerd op de formule van het volume
van een afgeknotte kegel. Deze benadering werd ook toegepast voor met Fieldmap werd
gewerkt (zie De Keersmaeker et al. 2005).
Intacte staande dode bomen worden op dezelfde wijze gecubeerd als levende bomen en het
kroonvolume wordt eveneens in rekening gebracht. Indien een staande boom niet intact is
(snag) wordt een correctie gemaakt voor het deel van de stam dat afgebroken is en wordt
het kroonhout niet in rekening gebracht. Het volume van een snag wordt bepaald aan de
hand van de verhouding van de berekende hoogte (op basis van de DBH) en de gemeten
hoogte van de snag.

2.5.2.5 Levende stamtal
Alle levende bomen worden in rekening gebracht voor het stamtal. Hakhoutstoven met
meerdere telgen worden slechts als één individu in rekening gebracht.
Voor de figuren die de diameterverdeling weergeven van de boomsoorten, wordt
meerstammigheid wel in rekening gebracht.
Per soort wordt de meerstammigheid berekend, d.w.z. het totaal aantal telgen wordt gedeeld
door het totaal aantal individuen.

2.5.2.6 Synthese van de dendrometrische gegevens
De gegevens worden gesynthetiseerd en omgerekend naar waarden per ha. Ze worden
berekend voor:
•

elk rasterpunt

•

de kernvlakte

•

het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels)

De diameterverdelingen worden berekend voor:
•
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•

het bosreservaat als geheel (gebaseerd op de steekproefcirkels)

Zowel de dendrometrische kenmerken (stamtal, grondvlak en volume) als de
diameterverdelingen worden berekend voor elke boomsoort afzonderlijk en voor alle soorten
samen.
De verdeling van het liggende en staande volume dood hout over de verschillende
afbraakstadia wordt bekeken voor de kernvlakte en voor het gehele reservaat (op basis van
de steekproefcirkels).
De berekeningen voor het bosreservaat als geheel, kunnen een algemeen gemiddelde zijn
van alle steekproefcirkels, of gestratificeerd gewogen volgens het oppervlakte-aandeel van
ruimtelijk goed afgebakende zones, met een specifieke structuur en samenstelling (bij
voorbeeld verjongingsgroepen). In Muizenbos werd de kernvlakte opgedeeld in twee gelijke
delen (populierenbestand en essenbestand) met een oppervlakte van 4900 m2. Bij de
verwerking van de cirkelgegevens werd geen stratificatie doorgevoerd.

2.5.3 Vegetatie
De inventarisaties werden uitgevoerd in 2008 en 2009. Van elke soort werd de bedekking
geschat met de gecombineerde schaal van Londo (1984). De klassengemiddelden van de
Londo-schaal werden gebruikt om een karakteristieke bedekking te berekenen. De
karakteristieke bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort berekend op de
proefvlakken waarin ze aanwezig is. Lege proefvlakken worden niet meergerekend. De
opnamegegevens worden beheerd in Fieldmap en geëxporteerd naar een dbf-formaat.
Wanneer de dbf-file met de bedekkingen gekoppeld wordt aan de GIS-data van de
proefvlakken, kan de verspreiding van soorten gevisualiseerd worden. Voor visualisatie in
Arc/GIS werd het aantal bedekkingsklassen gereduceerd tot 6.
Dit kan vooral voor de kernvlakte interessante patronen in beeld brengen. Van de meest
differentiërende en karakterisiteke soorten worden verspreidingskaarten gegenereerd.
Aan elke 10 m x 10 m - rastercel van de kernvlakte kan – al dan niet via kriging-interpolaties
- een waarde worden toegekend voor de gemeten milieuvariabelen (bodemtextuur,
overscherming, bodemvocht, pH). Vervolgens kunnen correlaties tussen enerzijds soorten en
kruidlaagtypen en anderzijds milieuvariabelen worden bepaald.

2.5.4 Georienteerde foto’s en fish-eye foto’s
De georiënteerde foto’s hebben een illustratieve betekenis en laten op termijn toe om de
bosdynamiek te visualiseren.
Fish-eye foto’s geven een extreem brede beeldhoek. Voor de monitoring in de bosreservaten
wordt gebruik gemaakt van een digitale camera (Nikon Coolpix 990), voorzien van een fisheye converterlens (type FC-E8), met een gezichtshoek van 183° en een
brandpuntsaanpassing van x 0,21. Aangezien bij dit type toestel het objectiefgedeelte
gekanteld kan worden, moet het toestel niet platgelegd worden voor een hemisferische
opname. Het fototoestel wordt met de achterzijde gericht op het zuiden met behulp van een
kompas, de lens is zenithaal gericht.
Analyse van de fish-eye foto’s geeft informatie over de geometrie van openingen in het
kronendak en het lichtniveau onder de kronen. Eerst wordt een beeldclassificatie uitgevoerd
op de fish-eye foto’s in Erdas 8.4, om te komen tot een zwart/wit binair beeld. Hiertoe wordt
een signature file aangemaakt op één of een aantal foto’s. Deze file is een ‘sleutel’ om de
pixels van de digitale beelden toe te wijzen to het zwarte of witte gebied. Idealiter wordt
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voor elke fish-eye foto afzonderlijk een nieuwe signature file aangemaakt, in de praktijk
wordt een set van foto’s met een gelijkaardige belichting in batch geclassificeerd. In een
volgende stap worden de lichtkenmerken van de opnamepunten berekend met behulp van
Hemiview 2.1. Meer details over de verwerking zijn te vinden in Vandooren & Van der Aa, in
voorbereiding). Met behulp van kriging kan een ‘lichtkaart’ gegenereerd worden op basis van
de gegevens van de rasterpunten. Door de hoge densiteit van de opnames, is vooral de
kernvlakte hiervoor geschikt. Deze lichtkaart kan worden vergeleken met de
dendrometrische inventarisatie, en de vegetatiekartering.

2.5.5 Waarnemingen over het gehele reservaat
De vegetatiefacies en bijzondere elementen worden gekarteerd over de gehele oppervlakte
van het bosreservaat. De facieskartering geeft de dominante en karakteristieke soorten van
de verschillende vegetatieeenheden weer. De inventarisatie van bijzondere elementen volgt
de methodiek van Govaere & Vandekerkhove (2005). Zwaar dood hout (diameter ≥ 40 cm)
en monumentale bomen (DBH ≥ 100 cm) krijgen bijzondere aandacht omdat dit bijzondere
elementen zijn die in beheerde bossen schaars zijn en waarvoor bosreservaten een duidelijke
toegevoegde waarde hebben. Beide bijzondere elementen zijn van groot belang voor de
biodiversiteit, zoals zeldzame dood houtbewonende organismen, zwakteparasieten of soorten
gebonden aan een rijke bosstructuur. De Facieskartering en de gekarteerde bijzondere
elementen worden in een GIS-layer gestockeerd en gevisualiseerd.
Ervaringen in eerder onderzochte bosreservaten toonden aan dat, indien zwaar dood hout en
monumentale bomen nog schaars zijn, berekeningen gebaseerd op de steekproefgegevens
niet volstaan om een juist beeld te bekomen. Voor deze schaarse elementen is de steekproef
die de cirkelplots bieden, onvoldoende groot. Daarbij komt nog dat zwaar dood hout een
belangrijke aandeel heeft in het totale dood hout volume, zodat een zorgvuldige
inventarisatie ervan van belang is voor de bepaling van het gemiddelde volume dood hout in
het bosreservaat. In Muizenbos is reeds zeer veel dood hout aanwezig, zodat een
volinventarisatie geen grote toegevoegde waarde heeft. Enkel twee zware omgevallen eiken
werden gekarteerd omdat verder meer dan 90% van het dode hout afkomstig is van
populieren en dood hardhout een toegevoegde waarde heeft voor specifieke organismen die
gebonden zijn aan dood hout.
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3

Resultaten voor de kernvlakte

3.1

Bestandsbeschrijving

De kernvlakte van Muizenbos situeert zich voor de helft in een essenbestand, voor de helft in
een bestand met cultuurpopulieren. Beide bestanden hebben voor zover gekend een
gelijkaardige landgebruiks- en eigendomsgeschiedenis doorlopen. Ze stonden als weiland
weergegeven op het landboek uit 1685, waren bos op de Ferrariskaart en akker volgens het
primitief kadaster. Ze werden herbebost vóór 1865 en bodemanalyses wijzen uit dat er in de
periode van ontginning vermoedelijk geen bemesting geweest is.
Het essenbestand heeft een oppervlakte van ongeveer 1 ha. De essen hebben een diameter
tot 70 cm. De verdikte voet en de meerstammigheid die soms nog aanwezig zijn, wijzen er
op dat dit hooghout ontstaan is door omvorming van hakhout. Een leeftijdsbepaling van een
dikke es in 1997 situeerde deze omvorming kort na WOI. De perceelsbeschrijving bij het
beheerplan uit 1970 (Vandebroucke 1970) vermeldt dat ook een aantal populieren aanwezig
waren, die werden verwijderd in 1983. Waarschijnlijk zijn deze populieren aangeplant in
openingen waar de omvorming van hakhout naar hooghout niet goed gelukt is. Het
schaarhout tussen de opgaande essen werd volgens de bedrijfsregeling gekapt in 1962 en
1976.
De noordoostelijke helft van de kernvlakte ligt in een 1.5 ha groot bestand van
cultuurpopulieren (cv Robusta) met een DBH tot 60 cm. Ze werden aangeplant in 1966,
nadat een oudere generatie populieren was gekapt. De plantdatum van deze oudere
generatie is niet gekend maar situeert zich – gezien de bedrijfstijden van de oudere
populierenklonen - vermoedelijk net na WOI (+/- 1920). Het schaarhout, dat voornamelijk
uit gewone es bestaat, werd volgens de oude exploitatietabel gekapt in 1972 en in 1978.
Het pad dat doorheen de kernvlakte loopt, werd op het ogenblik van de opmetingen nog
gemaaid. Het beheerplan voorziet dat het mag dichtgroeien.

3.2

Stamvoetenkaarten

De stamvoetenkaarten van de kernvlakte geven de posities weer van de levende en dode
struiken en bomen met een DBH van tenminste 5 cm (figuren 3.2 en 3.3). Het 10 m x 10 m
grid is gevisualiseerd en helpt de interpretatie en vergelijking van beide kaarten.
De eerste kaart (figuur 3.1) geeft de boomsoorten weer, met een een specifiek symbool voor
elke soort. Het liggende dode hout heeft een kleur die varieert volgens het afbraakstadium.
De tweede kaart (figuur 3.2) toont alle boomposities, met eenzelfde symbool (cirkel). Op
deze kaart worden levende stamvoeten groen weergegeven en dode individuen rood. De
symboolgrootte varieert in functie van de diameter van de bomen en struiken.
Door beide kaarten visueel met elkaar te vergelijken, kan een goed ruimtelijk beeld
verkregen worden van de structuur en samenstelling van de kernvlakte. In volgende
hoofdstukken worden de dendrometrische kenmerken gekwantificeerd.
De stamvoetenkaarten (figuren 3.1 en 3.2) van de kernvlakte van Muizenbos laten alvast toe
volgende conclusies te trekken:
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Figuur 3.1

Stamvoetenkaart van de kernvlakte in Muizenbos, met een specifiek symbool
voor elke soort. Een kleurcode geeft het afbraakstadium van liggend dood
hout weer. Proefvlakken die gedeeltelijk liggen op het onbeheerde pad
tussen beide bestanden, zijn vet omlijnd.

Figure 3.1

Map of the tree positions in the core area, with a specific symbol for each
tree species. Decay stages of lying dead wood are represented by specific
colors. Plots that are partially located on the former forest path, are outlined
bold.
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Figuur 3.2

Stamvoetenkaart van de kernvlakte in Muizenbos. Stamvoeten van levende
individuen zijn groen weergegeven, van dode rood, met een variabele groote
in functie van de diameter. Een kleurcode geeft het afbraakstadium van
liggend dood hout weer. Proefvlakken die gedeeltelijk liggen op het
onbeheerde pad tussen beide bestanden, zijn vet omlijnd.

Figure 3.2

Map of the tree positions in the core area, with a varying symbol as a
function of the diameter (green: living; red: dead). Decay stages of lying
dead wood are represented by specific colors. Plots that are partially located
on the former forest path, are outlined bold.
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•

Het essenbestand is structuurrijk, met zowel zeer dikke bomen als bomen met kleine
dimensies en een aanzienlijk aantal soorten (o.m. boskers en winterlinde). Het
populierenbestand is gelijkjarig en daardoor veel minder structuurrijk. Het
plantverband van de populieren (ongeveer 8 m x 8 m) is nog vrijwel intact.

•

Globaal werd een groot aantal soorten bomen en struiken waargenomen (zie
legende). Dit kan toegeschreven worden aan de kalkrijke bodem en de lange
bebossingstijd.

•

Onder gewone es is hazelaar bijzonder talrijk, terwijl gewone es het meest voorkomt
als begeleider van de populieren (figuur 3.3). In het noorden van het
populierenbestand is hazelaar talrijker dan in het zuiden van het bestand.

•

In het zuidwesten van het essenbestand komt lokaal gewone esdoorn frequent voor,
in het noordoosten ervan is zwarte els talrijker.

•

Lokaal is Gladde iep talrijk in het zuiden van het populierenbestand, in het
essenbestand komt deze soort minder talrijk voor.

•

Dood hout is nog schaars en slechts in geringe mate verteerd. In het essenbestand
ligt een recent omgevallen es (afbraakklasse 1+), in het populierenbestand ligt een
populier gedeeltelijk in de kernvlakte (afbraakklasse 1).

Figuur 3.3

Hakhout van gewone es domineert de onderetage van het populierenbestand
in de kernvlakte (3/4/2009)

Figure 3.3

Coppiced ash dominates the understorey of the poplar stand in het core area
of Muizenbos (3/4/2009)
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3.3

Levende bomen en struiken

Stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen en struiken in de kernvlakte van
bosreservaat Muizenbos worden weergegeven in tabel 3.1, de aandelen van de belangrijkste
soorten in de twee bestanden worden weergegeven in figuur 3.5. Het globale stamtal,
grondvlak en volume van de levende bomen bedragen respectievelijk 1157 per ha, 30.6
m2/ha en 370.7 m3/ha. Stamtal, grondvlak en volume zijn aanzienlijk groter in het
populierenbestand dan in het essenbestand.
In het populierenbestand is gewone es veruit de meest talrijke soort (956 per ha), maar door
de kleine dimensies is het aandeel van deze soort in grondvlak en volume eerder gering
(respectievelijk een grondvlak van 7.0 m2/ha en een volume van 26.8 m3/ha). Het stamtal
van de populieren is beperkt maar ze nemen door hun grote dimensies het leeuwendeel van
het grondvlak en het volume voor hun rekening (respectievelijk 74% en 91%). Hazelaar en
zwarte els komen frequent voor in het populierenbestand maar hebben slechts een gering
aandeel in het grondvlak en volume. In het essenbestand heeft gewone es een stamtal van
370 per ha, bij een grondvlak van 21.4 m2/ha en een volume van 307.2 m3/ha. Grondvlak
en volume van de essen zijn dus heel wat minder groot dan van de populieren, die globaal
nochtans jonger zijn (aangeplant in 1966), maar veel sneller groeien. Ook in het
essenbestand hebben andere boomsoorten, zoals zwarte els, gewone esdoorn en boskers
slechts geringe aandelen in stamtal, grondvlak en volume. Hazelaar is veel talrijker in het
essenbestand dan in het populierenbestand, maar ook rode kornoelje, breedbladige wilgen,
zwarte els en gewone esdoorn zijn relatief talrijk onder gewone es.
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25

1200

Essenbestand

25 - 30
20 - 25

250

20 - 25
15 - 20

1500

15 - 20
10-15

300

10-15

1800

5-10

Aantal telgen per ha

De globale diameterverdeling wordt weergegeven door figuur 3.4. In het populierenbestand
zijn duidelijk een bovenetage (cultuurpopulieren) en een onderetage (vroegere hakhout)
herkenbaar. In het essenbestand is een meer klassieke J-vorm herkenbaar. In dit bestand is
het onderscheid tussen boven- en onderetage niet duidelijk te trekken. De variatie in
diameterverdeling wijst er op dat het hakhout geleidelijk aan omgevormd werd tot hooghout.

DBH (cm)
DBH (cm)
Figuur 3.4

Diameterverdeling (aantal per ha) van levende bomen in de kernvlakte van
Muizenbos, gespecifieerd voor het essenbestand en het populierenbestand.

Figuur 3.4

Overall DBH distribution of living trees in the core area of forest reserve
Muizenbos (blue: ash stand; brown: poplar stand).

www.inbo.be

Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in
steekproefcirkels en een kernvlakte in het onbeheerde bosreservaat

53

N (960 per ha)

essenbestand
G (28.7 m2 per ha)

V (335.3 m3 per ha)

N (1401 per ha)

populierenbestand
G (33.9 m2 per ha)

V (406.1 m3 per ha)

Cultuurpopulieren

Gewone es

Hazelaar

Gewone esdoorn

Zwarte els

Lijsterbes

Boskers

Zomereik

Winterlinde

Gladde iep

Overige

Figuur 3.5

Verdeling van stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende
bomen over de boomsoorten in de twee bestanden van de kernvlakte van
Muizenbos

Figure 3.5

Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in two
stands of the core area, subdivided for the most important woody species.
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Acer pseudoplatanus

Ulmus minor

Corylus avellana

Sorbus aucuparia

Crataegus sp.

Pupulus x canadensis cv.

Cornus sanguinea

Frangula alnus

Salix caprea group

Tilia cordata

Betula alba

Quercus robur

Alnus glutinosa

Total

Gewone esdoorn

Gladde iep

Hazelaar

Lijsterbes

Meidoorn species

Cultuurpopulier

Rode kornoelje

Sporkehout

Wilg (breedbl. soort)

Winterlinde

Zachte berk

Zomereik

Zwarte els

Totaal

960

145

4

0

4

22

6

14

0

4

4

315

4

49

370

P

1401

104

0

6

4

8

2

6

147

2

12

125

16

8

956

0

4

T

1157

122

2

3

4

15

4

10

72

3

8

215

10

28

650

9

2

E

28.7

1.0

0.2

0.0

0.2

0.2

<0.1

<0.1

0.0

<0.1

<0.1

4.5

0.1

0.6

21.4

0.3

0.0

P

33.9

0.4

0.0

<0.1

<0.1

0.1

<0.1

<0.1

25.2

<0.1

0.1

0.8

0.1

0.2

7.0

0.0

<0.1

T

30.6

0.7

0.1

<0.1

0.1

0.1

<0.1

<0.1

12.3

<0.1

<0.1

2.6

0.1

0.4

13.9

0.2

<0.1

E

335.3

3.6

2.4

0.0

1.4

0.8

0.1

<0.1

0.0

0.1

0.5

12.7

0.9

3.2

307.2

2.5

0.0

P

406.1

0.5

0.0

0.1

0.8

0.3

<0.1

0.0

371.4

<0.1

2.7

1.4

1.1

0.9

26.8

0.0

<0.1

T

370.7
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2.1

1.2

0.1

1.1

0.5

<0.1

<0.1

185.5

<0.1

1.6

7.0

1.0

2.1

167.1

1.2

<0.1

Stem number (N), basal area (G) and volume (V) per ha of living trees in the core area of forest reserve Muizenbos, specified for the ash
stand (E), the poplar stand (P), and for the whole core area (T).

Fraxinus excelsior

Gewone es

18

0

3

V (m per ha)

Table 3.1

Prunus avium

Boskers

E

2

G (m per ha)

Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) per ha van de levende bomen in de kernvlakte van Muizenbos, gespecifieerd voor het
essenbestand (E), populierenbestand (P), en voor de gehele kernvlakte (T).

Prunus serotina

Amerikaanse vogelkers

N (aantal/ha)

Tabel 3.1

Species

Soort

70 +

0
45 - 50
55 - 60
50 - 55
60 - 65
55 - 60
65 - 70
60 - 65
70 +
65 - 70

0

40 - 45
50 - 55

60

35
45 -- 40
50

300

30
40 - 35
45

120

35 - 30
40
25

600

30 -- 25
35
20

180

25 - 30
15 - 20

900

Essenbestand
Essenbestand
Populierenbestand
Populierenbestand

20 - 25
10-15

240

15 - 20

1200

10-15

300

5-10

Aantal per ha

1500

DBH (cm) DBH (cm)

Figuur 3.6

Diameterverdeling (aantal per ha) van gewone es in het populierenbestand
en het essenbestand in Muizenbos.

Figuur 3.6

DBH distribution of ash trees in the core area of forest reserve Muizenbos
(blue: ash stand; brown: polar stand).

De dikste bomen in de kernvlakte zijn essen met een DBH tot ongeveer 70 cm (figuur 3.6).
De populieren hebben een DBH tussen 35 en 60 cm (figuur 3.4). In het populierenbestand
zijn zeer veel kleine essen aanwezig, met een DBH tot 20 cm. In het essenbestand zijn veel
minder kleine essen aanwezig (figuur 3.6). Mogelijk vormt de dominantie van hazelaar in de
onderetage van het essenbestand, een belemmering voor het doorgroeien van de verjonging
van deze boomsoort.

3.4

Meerstammigheid

Vele soorten in de kernvlakte zijn meerstammig, zowel in het essenbestand als in het
populierenbestand (figuur 3.7). Dit komt het meest voor bij hazelaar en gladde iep, maar bij
beide soorten is dit waarschijnlijk ten dele een natuurlijke groeivorm. Hazelaar is van nature
meerstammig, bij gladde iep kan sterfte van dikke telgen en wortelopslag voor stoofvorming
zorgen. Meerstammigheid bij boskers, zachte berk, gewone esdoorn, gewone es en wilde
lijsterbes kan enkel verklaard worden door het hakhoutbeheer dat volgens de kaplijsten tot
eind jaren 1970 werd gevoerd.
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Zwarte els (E:95; P:57)

Populierenbestand

Zomereik (E:2; P:0)

Essenbestand

Zachte berk (E:0; P:4)
Winterlinde (E:5; P:4)
Wilg breedbladige species (E:12; P:5)
Sporkehout (E:5; P:2)
Rode kornoelje (E:7; P:3)
Cultuurpopulier (E:0; P:72)
Meidoorn species (E:3; P:1)
Lijsterbes (E:2; P:12)
Hazelaar (E:511; P:117)
Gladde iep (E:6; P:9)
Gewone esdoorn (E:35; P:8)
Gewone es (E:241; P:728)
Boskers (E:13; P:0)
Amerikaanse vogelkers (E:0; P:2)
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Figuur 3.7

Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten in de kernvlakte
van Muizenbos, onderverdeeld in het essenbestand (E) en het
populierenbestand (P), met tussen haakjes het aantal individuen.

Figure 3.7

Average number of shoots per individual for tree species in the core area of
forest reserve Muizenbos, with the number of individuals mentioned between
brackets (brown: poplar stand; blue: ash stand).

3.5

Dood hout

De aantallen en volume van dode bomen, verdeeld over de staande en liggende fracties,
worden weergegeven in tabel 3.2. Het totale dood-houtvolume in de kernvlakte van
Muizenbos bedraagt globaal slechts 4.1 m3/ha, dat bijna volledig voor rekening komt van de
liggende fractie (tabel 3.2). Het dood hout volume in het essenbestand is ruim het dubbele
van het dood hout volume in het populierenbestand (5.6 m3/ha vs. 2.5 m3/ha).
Er liggen in de kernvlakte slechts twee grote bomen: één populier (DBH 35-40 cm) en een
gewone es (DBH ongeveer 50 cm). Er werden globaal 29 staande dode telgen met kleine
dimensies geteld, veel meer in het essenbestand (43 per ha) dan in het populierenbestand
(16 per ha). Dit kan er op wijzen dat lichtgebrek als gevolg van interne concurrentie, op dit
ogenblik een grotere rol speelt in het essenbestand dan in het populierenbestand. De kleine
staande dode telgen zijn voor 70% afkomstig van zwarte elzen, in mindere mate ook van
essen, hazelaars en esdoorns. Globaal werden 16 liggende fragmenten per ha geteld, de
meeste eveneens met kleine dimensies (5 à 10 cm diameter).
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Corylus avellana

Alnus glutinosa

Total

Hazelaar

Zwarte els

Totaal

5.5

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

2.3

4.0

0.0

0.0

0.0

1.1

2.7

<0.1

<0.1

<0.1

0.0

0.0

0.0

E

<0.1

<0.1

0.0

<0.1

0.0

<0.1

P

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

0.0

<0.1

T

5.6

<0.1

<0.1

0.0

0.0

5.5

E

2.5

<0.1

0.0

<0.1

2.3

0.2

P

4.1

<0.1

<0.1

<0.1

1.1

2.7

T
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Lying and standing volume (m3 per ha) of dead trees in the core area of forest reserve Muizenbos, for the whole core area (T) and for the
ash stand (E) and poplar stand (P) separately.

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

0.0

0.2

T

Totaal

Tabel 3.2

Pupulus x canadensis cv.

Cultuurpopulier

5.5

P

Staand

Liggend, staand en totaal volume (m3 per ha) van dode bomen in de kernvlakte van bosreservaat Muizenbos, globaal (T) en onderverdeeld
in het essenbestand (E) en populierenbestand (P).

Fraxinus excelsior

Gewone es

E

liggend

Tabel 3.2

Species

Soort

Figuur 3.8 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6
afbraakklassen. De klassen 1+ (liggende es) en 1 (liggende populier) nemen het grootste
deel van het dood hout volume voor hun rekening. Staand dood hout is nauwelijks aanwezig.

staand

2.5

3

Volume dood hout (m /ha)

3.0

liggend

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1+

1

2

3

4

5

x

Afbraakstadium

Figuur 3.8

Verdeling van het liggende en staande dood hout volume (m3/ha) in de
kernvlakte van bosreservaat Muizenbos over de 6 afbraakklassen (x:
onbepaald)

Figure 3.8

Distribution of lying and standing dead wood volume (m3/ha) in the core
area of Muizenbos, subdivided in 6 decay stages (x: not determined)

3.6

Totale bovengrondse biomassa

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de
necromassa. In de kernvlakte van bosreservaat Muizenbos bedraagt de TBB 370.7 m3/ha.
Daarvan komt slechts 1% voor rekening van het dode volume. Dit is een zeer lage waarde,
omdat het levende volume in de kernvlakte vrij hoog is en het volume dood hout zeer laag
is. Dit betekent dat de opbouw van een dood houtvoorraad tot nu toe (over een periode van
10 jaar) zeer langzaam verloopt (<0.5 m3/ha.jaar).

3.7

Verjonging van bomen en struiken

In de kernvlakte wordt de verjonging van bomen en struiken met een DBH kleiner dan 5 cm,
geteld in de 105 proefvlakken van 10 m x 10 m, 49 in het essenbestand, 49 in het
populierenbestand en 7 proefvlakken die gedeeltelijk op het pad vallen. Hiertoe worden
zaailingen en verjonging verder onderverdeeld in vier hoogteklassen. De resultaten van de
inventarisatie worden per soort weergegeven in tabellen 3.3 en 3.4. Tabel 3.4 geeft de
frequentie weer van de boom- en struiksoorten in de proefvlakken, terwijl tabel 3.3 de
gemiddelde aantallen per ha weergeeft voor de gehele kernvlakte. De verspreiding van
zaailingen van een aantal soorten wordt weergegeven in figuur 3.8.

www.inbo.be

Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in
steekproefcirkels en een kernvlakte in het onbeheerde bosreservaat

59

T
4
0
8
29
68
2100
6440
89
325
2
0
2
121
8
4
1
43
0
200
53
1
1
0
7
32
4
9541

E
0
0
4
27
22
65
0
10
76
0
0
2
92
0
2
0
39
0
333
0
0
10
0
2
4
0
688

30-50
P
T
0
0
6
4
2
241
0
2
37
20
0
0
139
0
0
0
0
0
288
0
0
2
0
8
4
0
754
0
0
5
15
12
153
0
6
56
10
0
1
115
0
1
0
19
0
310
0
0
6
0
5
4
0
721

E
0
4
0
10
16
74
0
6
39
0
0
8
214
0
0
0
2
0
952
0
0
10
0
0
0
0
1336

50-200
P
T
E
0
0
0
2
6
3
0
5
18
17
284
179
0
0
4
5
25
32
127
63
0
0
0
4
278
246
0
0
12
6
0
0
0
1
0
0
2565
1759
0
0
0
0
2
6
0
0
35
17
10
5
20
10
3386
2361
0
0
0
8
16
88
0
20
0
2
4
0
202
0
6
0
0
2
266
0
0
4
0
2
2
10
633

0
0
0
0
14
408
0
2
0
43
0
0
178
0
18
0
0
0
331
0
0
0
2
0
0
57
1054

>200
P

T

60

Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in
steekproefcirkels en een kernvlakte in het onbeheerde bosreservaat

www.inbo.be

Number of seedlings and saplings (per ha) in the core area as a whole (T) and for the ash (E) and poplar (P) stands separately

4
0
6
0
74
3486
7753
12
239
4
0
2
94
0
2
0
4
0
231
12
0
2
0
0
22
2
11950

0-30

Table 3.3

4
0
10
57
63
713
5127
165
411
0
0
2
147
16
6
2
82
0
170
94
2
0
0
14
41
6
7132

P

Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in de kernvlakte, voor de gehele kernvlakte (T) en voor de
bestanden met es (E) en populier (P) afzonderlijk

Quercus rubra
Prunus serotina
Fagus sylvatica
Prunus avium
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Fraxinus/Acer
Acer pseudoplatanus
Viburnum opulus
Ulmus minor
Populus canescens
Carpinus betulus
Corylus avellana
Ilex aquifolium
Sorbus aucuparia
Crataegus sp.
Acer platanoides
Populus tremula
Cornus sanguinea
Acer campestre
Taxus baccata
Sambucus nigra
Salix caprea group
Tilia cordata
Quercus robur
Alnus glutinosa
Total

Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers
Beuk
Boskers
Eenstijlige meidoorn
Gewone es
Es/Esdoorn
Gewone esdoorn
Gelderse roos
Gladde iep
Grauwe abeel
Haagbeuk
Hazelaar
Hulst
Lijsterbes
Meidoorn species
Noorse esdoorn
Ratelpopulier
Rode kornoelje
Spaanse aak
Taxus
Vlier
Wilg species
Winterlinde
Zomereik
Zwarte els
Totaal

E

Tabel 3.3

Species

Soort

0
0
0
4
15
248
0
11
0
22
2
0
190
0
12
0
0
1
298
0
0
2
1
1
1
34
844

E
0
0
2
4
9
13
0
5
14
0
0
1
27
0
1
0
13
0
18
0
0
3
0
1
2
0

30 - 50 cm
P
0
0
3
2
1
31
0
1
16
6
0
0
29
0
0
0
0
0
41
0
0
1
0
2
2
0
T
0
0
5
6
10
44
0
6
30
6
0
1
56
0
1
0
13
0
59
0
0
4
0
3
4
0

50 - 200 cm
E
P
0
0
1
0
0
3
2
0
8
6
23
34
0
0
2
2
13
9
0
9
0
0
1
0
38
44
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
30
48
0
0
0
0
5
1
0
0
0
4
0
5
0
8
T
0
1
3
2
14
57
0
4
22
9
0
1
82
0
4
0
1
0
78
0
0
6
0
4
5
8

E
0
0
0
2
7
23
0
6
0
1
1
0
40
0
3
0
0
1
24
0
0
2
0
1
1
4

> 200 cm
P
0
0
0
0
6
45
0
1
0
7
0
0
44
0
8
0
0
0
39
0
0
0
1
0
0
17

T
0
0
0
2
13
68
0
7
0
8
1
0
84
0
11
0
0
1
63
0
0
2
1
1
1
21
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Number of plots with regenerating trees and shrubs in the core area of Muizenbos as a whole (T; 105 plots), and in the ash (E; 49 plots) and
poplar (P; 49 plots) stands

T
4
0
8
7
20
88
96
31
58
2
0
2
42
6
4
1
19
0
48
28
1
1
0
5
20
2

Table 3.4

0 - 30 cm
P
2
0
3
0
5
49
48
4
25
2
0
1
17
0
1
0
2
0
33
6
0
1
0
0
9
1

Aantal plots met zaailingen en verjonging in de kernvlakte van Muizenbos, voor de de gehele kernvlakte (T; 105 plots) en voor de
bestanden van es (E) en populier (P) afzonderlijk (49 plots elk)

Quercus rubra
Prunus serotina
Fagus sylvatica
Prunus avium
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Fraxinus/Acer
Acer pseudoplatanus
Viburnum opulus
Ulmus minor
Populus canescens
Carpinus betulus
Corylus avellana
Ilex aquifolium
Sorbus aucuparia
Crataegus sp.
Acer platanoides
Populus tremula
Cornus sanguinea
Acer campestre
Taxus baccata
Sambucus nigra
Salix caprea group
Tilia cordata
Quercus robur
Alnus glutinosa

Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers
Beuk
Boskers
Eenstijlige meidoorn
Es (gewone)
Es/Esdoorn
Esdoorn (gewone)
Gelderse roos
Gladde iep
Grauwe abeel
Haagbeuk
Hazelaar
Hulst
Lijsterbes
Meidoorn species
Noorse esdoorn
Ratelpopulier
Rode kornoelje
Spaanse aak
Taxus
Vlier
Wilg species
Winterlinde
Zomereik
Zwarte els

E
2
0
5
7
15
39
48
27
33
0
0
1
25
6
3
1
17
0
15
22
1
0
0
5
11
1

Tabel 3.4

Species

Soort

Tabel 3.3 toont aan dat globaal bijna 13500 zaailingen en jonge bomen werden geteld per
ha, dit is een zeer hoog aantal. Daarvan situeert zich bijna 89% in de klasse 0-30 cm, ook
dit is een normaal gegegeven. Toch is ook de doorgroeiende verjonging talrijk, met globaal
meer dan 2300 jonge bomen per ha in de hoogteklasse 50-200 cm en meer dan 800 jonge
bomen per ha in de klasse >200 cm. Dit wijst erop dat er bij sterfte van de dominante
bomen, snelle ingroei vanuit de onderetage mogelijk is en vermoedelijk geen grote gaten
zullen vallen bij toenemende dynamiek.
Er werd veel meer verjonging waargenomen in het populierenbestand (ongeveer 17000 per
ha) dan in het essenbestand (ongeveer 9800 per ha). Een hogere lichtinval in het
populierenbestand dan in het essenbestand, die verklaard wordt door de ruime
plantafstanden van de populieren en de dominantie van hazelaar in het essenbestand, zou
deze verschillen kunnen verklaren.
Globaal werden zaailingen van 25 soorten waargenomen. Dit is een zeer groot aantal en
vermoedelijk hebben een aantal soorten die in de omringende jonge bossen als onderetage
werden aangeplant, zich in de kernvlakte kunnen verjongen. Vele soorten werden slecht
sporadisch waargenomen, zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, grauwe abeel,
haagbeuk, meidoorn, ratelpopulier, hulst, taxus en breedbladige wilgen (vermoedelijk
boswilg).
De verspreiding van enkele veel voorkomende soorten wordt geïllustreerd door figuur 3.9.
Gewone es is globaal de talrijkst verjongende boomsoort (2680 per ha), maar deze soort is
veel talrijker onder de populieren dan onder bomen van de eigen soort (respectievelijk 4400
per ha versus 940 per ha; zie figuur 3.9). In tegenstelling tot gewone es zijn
esdoornsoorten, zowel gewone esdoorn, noordse esdoorn als spaanse aak, talrijker in het
essenbestand dan in het populierenbestand. Globaal werden van deze soorten respectievelijk
111, 63 en 53 zaailingen en jonge bomen per ha geteld.
Andere boomsoorten die occasioneel werden waargenomen in de kernvlakte en die mogelijk
een rol kunnen spelen in het toekomstige bos, zijn: winterlinde, boskers, zomereik, zwarte
els en beuk (vooral in het drogere deel van het populierenbestand). Zomereik is een
lichtbehoevende soort die er occasioneel in slaagt door te groeien in het populierenbestand,
maar niet in het (donkere) essenbestand (figuur 3.9). Gladde iep werd lokaal vrij veel
waargenomen in het populierenbestand (figuur 3.9). Het is nog onduidelijk of deze soort, die
als gevolg van de iepenziekte zelden doorgroeit tot een grote boom, een rol van betekenis
kan spelen in de boomlaag of enkel tot de struiklaag beperkt zal blijven. Winterlinde werd
centraal in Muizenbos vrij veel aangeplant in 1982, na de kap van enkele
populierenbestanden (zie ook figuur 1.8). In de onderetage van de kernvlakte komen echter
enkele stoven voor van Winterlinde, die waarschijnlijk al veel langer aanwezig zijn.
Natuurlijke verjonging van deze schaduwtolerante boomsoort komt sporadisch voor en slaagt
er ook in zich te handhaven (figuur 3.9). Dit zou er op kunnen wijzen dat deze soort nog
verder kan toenemen in het onbeheerde bos.
De meest succesvol verjongende struiksoorten zijn Hazelaar (672 per ha) en Rode kornoelje
(2567 per ha). Hazelaar verjongt ongeveer even talrijk in het essenbestand als in het
populierenbestand, terwijl rode kornoelje, een lichtminnende soort, duidelijk meer voorkomt
in het populierenbestand dan in het essenbestand (figuur 3.9). Het aantal individuen van
rode kornoelje is mogelijk overschat, omdat deze soort uitlopers vormt en deze opmerking
geldt ook voor gladde iep.
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Boskers
0-30 cm

30-50 cm

50-200 cm

> 200 cm

0-30 cm

30-50 cm

Gewone es
50-200 cm

> 200 cm

0-30 cm

Inlandse eiken
30-50 cm
50-200 cm

> 200 cm

0-30 cm

Gewone esdoorn
30-50 cm
50-200 cm

> 200 cm

0-30 cm

30-50 cm

Gladde iep
50-200 cm

> 200 cm

Figuur 3.9

Ruimtelijke verspreiding van zaailingen en verjonging in de kernvlakte van
Muizenbos (aantallen per 100 m2 in 5 klassen; legende op volgende pagina)

Figure 3.9

Number of tree saplings and seedlings for a number of tree and shrub
species in 100 m2 plots in the core area of forest reserve Muizenbos, in 5
abundance classes.
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0-30 cm

Winterlinde
30-50 cm
50-200 cm

0-30 cm

30-50 cm

0-30 cm

30-50 cm

0-30 cm

> 200 cm

Zomereik
50-200 cm

> 200 cm

50-200 cm

> 200 cm

Rode kornoelje
30-50 cm
50-200 cm

> 200 cm

Hazelaar

Figuur 3.9

(vervolg) Ruimtelijke verspreiding van zaailingen en verjonging in de
kernvlakte van Muizenbos (aantallen per 100 m2 in 5 klassen)

Figure 3.9

(continued) Number of tree saplings and seedlings for a number of tree and
shrub species in 100 m2 plots in the core area of forest reserve Muizenbos, in
5 abundance classes.
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3.8

Vegetatie

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 105 proefvlakken van 10 m x 10 m,
met een onderverdeling in het populierenbestand (49 proefvlakken) en het essenbestand (49
proefvlakken) en het tussenliggende pad (7 proefvlakken) worden weergegeven in tabel 3.5.
De tabel geeft de frequentie en de karakteristieke bedekking weer van de waargenomen
soorten, in dalende volgorde van frequentie. De karakteristieke bedekking is de gemiddelde
bedekking van een soort, in de proefvlakken waarin die soort werd waargenomen. Lege
proefvlakken worden dus niet in rekening gebracht bij deze berekening.
In totaal werden op een oppervlakte van 1,05 ha, 79 soorten vaatplanten waargenomen,
struik- en boomsoorten niet meegerekend. Dit is een zeer hoog aantal, en kan
toegeschreven worden aan de langdurige bebossing op een vochtige, kalkrijke en fosforarme
bodem. Er werden 15 soorten waargenomen die oud-bosplanten zijn volgens Cornelis et al.
(2009).
De totale gecumuleerde bedekking van de kruidlaag is hoog en bedraagt gemiddeld ruim
104% (tabel 3.5). Gemiddeld werden 25.8 soorten per proefvlak waargenomen, een zeer
hoog aantal. Soorten die met een zeer hoge frequentie voorkomen, zijn: bosanemoon,
speenkruid, gewone salomonszegel, slanke sleutelbloem, eenbes, dauwbraam en gevlekte
aronskelk. Bosanemoon, dauwbraam, zevenblad en gele dovenetel zijn de soorten die
globaal voorkomen met de hoogste bedekkingen.
De totale bedekking van de kruidlaag en de soortenrijkdom per proefvlak zijn hoger in het
essenbestand dan in het populierenbestand (figuur 3.10). Ook de moslaag is beter
ontwikkeld in het essenbestand dan in het populierenbestand (tabel 3.5). De verspreiding
van een aantal plantensoorten wordt weergegeven in figuur 3.11. Voornamelijk soorten die
in het vroege voorjaar hun optimum kennen, bij voorbeeld bosanemoon, speenkruid, maar
ook gele dovenetel, komen meer voor in het essenbestand dan in het populierenbestand. In
het populierenbestand zijn forse lichtminnende soorten (zoomplanten), zoals zevenblad,
dauwbraam en moesdistel talrijker of ze hebben er hogere bedekkingen. Mogelijk gaat dit
ten koste van minder forse soorten, ook al hebben sommige daarvan in theorie een vrij hoge
lichtbehoefte: het is opvallend dat gewone vogelmelk zeer veel voorkomt in het
essenbestand, maar niet gevonden is in het populierenbestand. Daar tegenover staat dat vrij
zeldzame soorten zoals heelkruid en bosorchis, meer voorkomen in het populierenbestand
dan in het essenbestand.
De geschatte bedekking van de struiklaag is hoger in het populierenbestand dan in het
essenbestand, terwijl het omgekeerde geldt voor de geschatte bedekking van de boomlaag
(figuur 3.12). Deze geschatte overschermingen kunnen de opvallende verschillen in de
kruidlaag dus niet goed verklaren en hetzelfde geldt voor de lichtkaart die het resultaat is
van fish-eye opnamen (figuur 3.12). De verschillen op deze lichtkaart, met
bestandsopeningen die slechts variëren tussen 6% en 8%, zijn bijzonder klein. We
vermoeden dat de fenologie en de lichtdoorlaatbaarheid van de soorten uit de onderetage
een grotere rol kan spelen: de hazelaars die domineren in het essenbestand, komen
ongeveer een maand vroeger in blad dan de essen die domineren in de onderetage van het
populierenbestand. De fish-eyemetingen die de basis vormen van de lichtkaart werden
genomen in de zomer en geven
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Soort

Species

bosanemoon*

Anemone nemorosa

speenkruid
gewone salomonszegel*

T

E

P

%

#

%

#

%

#

23.3

105

28.3

49

18.3

49

Ranunculus ficaria

6.7

105

10.2

49

3.2

49

Polygonatum multiflorum

2.5

104

3.4

48

1.8

49

slanke sleutelbloem*

Primula elatior

1.8

104

1.9

48

1.2

49

eenbes*

Paris quadrifolia

1.3

104

1.4

49

1.3

49

dauwbraam

Rubus caesius

15.7

103

5.6

48

26.7

48

gevlekte aronskelk*

Arum maculatum

0.6

100

0.7

47

0.5

47

boszegge*

Carex sylvatica

0.9

97

1.1

47

0.5

43

ruwe smele

Deschampsia cespitosa

2.9

95

3.4

48

2.3

40

moerasspirea

Filipendula ulmaria

1.4

94

1.4

44

0.6

43

groot heksenkruid

Circaea lutetiana

1.2

94

1.1

45

1.2

42

zevenblad

Aegopodium podagraria

21.4

93

17.6

37

25.9

49

klimop

Hedera helix

3.4

92

3.7

39

3.6

46

aalbes

Ribes rubrum

3.4

88

4.6

47

2.1

36

hondsdraf

Glechoma hederacea

1.3

82

1.1

36

1.5

39

bosandoorn

Stachys sylvatica

0.8

77

0.8

35

0.8

36

bosbraam

Rubus fruticosus agg.

1.1

76

0.6

40

1.6

29

boskorsteel

Brachypodium sylvaticum

0.8

76

0.7

44

0.6

25

grote keverorchis

Listera ovata

38

gele dovenetel*

Lamium galeobdolon

bosviooltje*

0.5

73

0.5

34

0.5

20.5

70

27.8

48

4.1

15

Viola riv.+reich.

0.7

70

0.5

35

0.8

29

geel nagelkruid

Geum urbanum

0.8

69

0.9

46

0.5

16

muskuskruid

Adoxa moschatellina

0.6

63

0.6

39

0.5

18

brede stekelvaren

Dryopteris dilatata

0.5

53

0.5

28

0.5

23

ruw beemdgras

Poa trivialis

3.1

48

0.5

27

0.7

14

gewone vogelmelk

Ornithogalum umbellatum

1.0

42

1.0

40

hop

Humulus lupulus

0.6

38

0.6

18

0.5

15

grote brandnetel

Urtica dioica

0.7

37

0.5

11

0.8

21

heelkruid*

Sanicula europaea

0.7

34

0.7

9

0.7

25

kleefkruid

Galium aparine

0.5

31

0.5

6

0.6

18

gewone engelwortel

Angelica sylvestris

0.5

27

0.5

19

0.5

3

kruipend zenegroen

Ajuga reptans

0.5

27

0.5

13

0.5

8

ijle zegge*

Carex remota

0.6

21

0.7

10

0.5

4

wilde kamperfoelie*

Lonicera periclymenum

0.6

21

0.5

12

0.7

9

moesdistel

Cirsium oleraceum

1.9

20

0.5

2

0.5

11

paardebloem

Taraxacum sp.

0.5

15

0.5

7

0.5

1

dalkruid*

Maianthemum bifolium

0.7

10

1.0

3

0.5

7

0

Tabel 3.5

Aantal plots (#) en karakteristieke bedekking (%) van vaatplantensoorten in
de kernvlakte van Muizenbos, in dalende volgorde van frequentie, voor het
globale bos (T), het populierenbestand (P) en het essenbestand (E). *: Oudbosplanten volgens Cornelis et al. (2009)

Table 3.5

Number of plots (#) and characteristic cover (%) of herbaceous plant species
in the core area of the forest reserve of Muizenbos, specified for the whole
core area (T), the ash stand (E), and the poplar stand (P). * indicates ancient
woodland species according to Cornelis et al (2009).
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Soort

Species

T

E

%

#

%

#

%

lelietje-van-dalen*

Convallaria majalis

2.1

9

4.0

2

1.6

7

bosorchis

Dactylorhiza fuchsiï

0.5

9

0

0.5

4

gewone smeerwortel

Symphytum officinale

1.4

8

7.5

1

0.5

1

penningkruid

Lysimachia nummularia

0.9

8

0.5

1

0

grote kattenstaart

Lythrum salicaria

0.6

8

1.0

1

0

pinksterbloem

Cardamine pratensis

0.5

8

0.5

3

0

wijfjesvaren*

Athyrium filix-femina

0.5

8

0.5

6

0.5

1

zwarte bes

Ribes nigrum

1.1

7

0

1.1

7

gladde witbol

Holcus mollis

0.5

7

0

0.5

1

wilgenroosje sp.

Epilobium sp.

0.5

6

drienerfmuur

Moehringia trinervia

0.5

6

0

0.5

1

herfsttijloos

Colchicum autumnale

2.2

5

0

0.5

2

gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

0.5

5

0.5

5

hennepnetel sp.

Galeosis bifida+tetrahit

0.5

5

0.5

4

0.5

1

reuzenzwenkgras

Festuca gigantea

0.5

5

0.5

2

0.5

2

brede wespenorchis

Epipactis helleborine

0.5

4

0.5

1

0.5

gewone ereprijs

Veronica chamaedrys

0.5

4

moerasstreepzaad

Crepis paludosa

0.5

4

0.5

echte valeriaan

Valeriana repens

0.5

3

0.5

gele lis

Iris pseudacorus

0.5

3

grote muur*

Stellaria holostea

0.5

3

kraailook

Allium vineale

0.5

3

moerasvergeet-mij-nietje

Myosotis scorpioides

0.5

3

0

rietgras

Phalaris arundinacea

0.5

3

0

vijfvingerkruid

Potentilla reptans

0.5

3

0

0

watermunt

Mentha aquatica

0.5

3

0

0

bitterzoet

Solanum dulcamara

0.5

2

echte koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi

0.5

fluitenkruid

Anthrisus sylvestris

gewone brunel

Prunella vulgaris

gewone kropaar

0.5

P

3

0

0

0
3

3
0

0.5

1

1
0

0

0.5

0.5

1

0.5

0.5

3

0.5

#

1
1
0
0

0.5

1

1

0

2

0

0

0.5

2

0

0.5

2

0

0

Dactylis glomerata

0.5

2

0

0

heermoes

Equisetum arvense

0.5

2

1

0

kantig hertshooi

Hypericum dubium

0.5

2

0

0

Koninginnekruid

Eupatorium cannabinum

0.5

2

0

0.5

0.5

0.5

1

1

Table 3.5

(vervolg) Aantal plots (#) en karakteristieke bedekking (%) van
vaatplantensoorten in de kernvlakte van Muizenbos, in dalende volgorde van
frequentie, voor het globale bos (T), het populierenbestand (P) en het
essenbestand (E). *: Oud-bosplanten volgens Cornelis et al. (2009).

Table 3.5

(continued) Number of plots (#) and characteristic cover (%) of herbaceous
plant species in the core area of the forest reserve of Muizenbos, specified for
the whole core area (T), the ash stand (E), and the poplar stand (P). *
indicates ancient woodland species according to Cornelis et al (2009).
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Soort

Species

T

E

%

#

%

#

bosveldkers

cardamine flexuosa

0.5

1

0.5

1

0

grote vossenstaart

Alopecurus pratensis

0.5

1

0.5

1

0

grote wederik

Lysimachia vulgaris

0.5

1

0.5

1

0

kruipende boterbloem

Ranunculus repens

0.5

1

0

0

mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

0.5

1

pitrus

Juncus effusus

0.5

1

smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

0.5

1

zeegroene zegge

Carex flacca

0.5

1

0.5
0.5

P
%

1

0

0

0

1

0

0

0

aantal soorten

25.8

26.5

Bedekking (%)

104

115

96

5.3

8.6

2.0

Struiklaag (%)

84.3

85.6

90.6

Boomlaag (%)

58.5

63.8

51.2

Moslaag (%)

#

23.0

Table 3.5

(vervolg) Aantal plots (#) en karakteristieke bedekking (%) van
vaatplantensoorten in de kernvlakte van Muizenbos, in dalende volgorde van
frequentie, voor het globale bos (T), het populierenbestand (P) en het
essenbestand (E). *: Oud-bosplanten volgens Cornelis et al. (2009).

Table 3.5

(continued) Number of plots (#) and characteristic cover (%) of herbaceous
plant species in the core area of the forest reserve of Muizenbos, specified for
the whole core area (T), the ash stand (E), and the poplar stand (P). *
indicates ancient woodland species according to Cornelis et al (2009).

Totale bedeking kruidlaag (%)

Soortenaantal kruidlaag

Figuur 3.10

Totale geschatte bedekking (%) en soortenaantal van de kruidlaag in de 10
m x 10 m proefvlakken van de kernvlakte in bosreservaat Muizenbos.

Figure 3.10

Estimated total cover (%) and species number of the herbaceous layer in 10
m x 10 m plots in the core area of forest reserve Muizenbos
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Bosanemoon

Slanke sleutelbloem

Dauwbraam

Eenbes

Gele dovenetel

Gewone vogelmelk

Moesdistel

Heelkruid

Klimop

Kruipend zenegroen

Zevenblad

Figuur 3.11

Bedekking van enkele karakteristieke plantensoorten uit de kruidlaag in de
de kernvlakte in bosreservaat Muizenbos

Figure 3.11

Cover of some characteristic herbaceous plant species in 10 m x 10 m plots
in the core area of Muizenbos

Moslaag (%)

Struiklaag (%)

Boomlaag (%)

Figuur 3.12

Geschatte bedekkingen van de mos- struik- en boomlagen (%) in de 10 m x
10 m proefvlakken van de kernvlakte in bosreservaat Muizenbos.

Figure 3.12

Estimated cover (%) of bryophytes, shrubs and trees in the core area of
Muizenbos

www.inbo.be

Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in
steekproefcirkels en een kernvlakte in het onbeheerde bosreservaat

69

3.9

Canopy gaps afgeleid uit fish-eye foto’s

De lichtkaart die het resultaat is van een ruimtelijke interpolatie van de meetwaarden met
behulp van fish-eye foto’s, wordt weergegeven door figuur 3.13. De variatie aan openingen
in het kronendak in de kernvlakte is zeer klein: het minimum bedraagt 6%, het maximum
niet meer dan 8%. De zwart-wit legende van figuur 3.13 vergroot deze zeer kleine
verschillen sterk uit.
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Figuur 3.13

Openingen in het kronendak (%) van de kernvlakte van bosreservaat
Muizenbos, als resultaat van een ruimtelijke interpolatie (kriging) van de
fish-eye opnamen. De waarden variëren tussen 6% (zwart) en 8% (wit).

Figure 3.13

Canopy gaps (%) in the core area of forest reserve Muizenbos, as a result of
a kriging on the values for visible sky, determined by fish-eye photographs.
Variability is low and varies from 6% (black) to 8% (white).

Het is opmerkelijk dat de lichtkaart het populierenbestand donkerder weergeeft dat het
essenbestand: op basis van verschillen in de kruidlaag zou het omgekeerde verwacht
worden. Mogelijk speelt de fenologie en de lichtdoorlaatbaarheid van de soorten uit de
onderetage een belangrijkere rol dan de geringe verschillen in overscherming tijdens de
zomer (zie onderdeel 3.8).
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4

Resultaten afgeleid van de steekproefcirkels

In dit hoofdstuk worden de globale resultaten weergegeven van de inventarisatie over het
gehele Muizenbos, berekend als een gemiddelde van 46 steekproefcirkels (inclusief drie in de
kernvlakte; zie figuur 2.2).

4.1

Levende bomen en struiken

Het totale stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen, berekend op basis van het
algemene gemiddelde, bedragen respectievelijk 1155 bomen per ha, 25.9 m2/ha en 270.6
m3/ha. Het stamtal is hoog, terwijl grondvlak en levend volume eerder laag zijn vergeleken
met bosreservaten op leembodem, waarin oude eiken en beukenbestanden te vinden zijn,
zoals de bosreservaten van Meerdaalwoud, van Zoniënwoud, Bos ter Rijst en Wijnendalebos.
De globale resultaten van Muizenbos liggen wel in de lijn van andere bosreservaten op natte
standplaatsen, zoals Walenbos, De Heirnisse en Coolhembos. Volgens de bosinventarisatie
van het Vlaamse Gewest (Afdeling Bos & Groen 2001) heeft loofbos in Vlaanderen in de
periode 1997-1999, gemiddeld genomen een stamtal van 664 per ha, een grondvlak van 22
m2/ha en een werkhout van 218 m3/ha. Meestal gaat een hoger stamtal samen met een
lager volume, maar in vergelijking met het gemiddelde Vlaamse bos heeft Muizenbos een
hoger stamtal, grondvlak en volume. Dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van
populieren in combinatie met een rijk ontwikkelde onderetage. De populieren zorgen voor
een aanzienlijk volume, terwijl de struiken en jonge bomen die eronder groeien zorgen voor
een hoog stamtal. Grondvlak en volume zijn aanzienlijk hoger in de kernvlakte van
Muizenbos, met oude essen en populieren, dan in het bosreservaat in zijn geheel (vergelijk
tabel 4.1 met tabel 3.1).
N (1155 per ha)

G (25.9 m2 per ha)

V (270.6 m3 per ha)

Populier species

Es (gewone)

Zomereik

Zwarte els

Esdoorn (gewone)

Wilg smalbladige species

Paardekastanje

Lijsterbes

Wilg breedbladige species

Beuk

Winterlinde

Grauwe abeel

Zachte berk

Hazelaar

Overige

Figuur 4.1

Verdeling van stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende
bomen over de boomsoorten in de 46 cirkelplots van Muizenbos

Figure 4.1

Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in 46 circular
plots in Muizenbos, subdivided for the most important woody species.
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N
(aantal/ha)

G
(m2/ha)

V
(m3/ha)

50

9.6

135.5

285

5.0

44.2

74

2.4

28.3

Alnus glutinosa

285

2.9

14.8

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

163

1.8

11.6

Wilg smalbl. soort

Salix alba group

9

0.6

7.3

Paardekastanje

Aesculus hippocastanum

0

0.2

4.6

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

23

0.1

4.3

Wilg breedbl. soort

Salix caprea group

67

0.7

3.8

Beuk

Fagus sylvatica

5

0.2

3.2

Winterlinde

Tilia cordata

14

0.3

2.7

Grauwe abeel

Populus canescens

8

0.3

2.6

Zachte berk

Betula alba

40

0.4

2.0

Hazelaar

Corylus avellana

92

0.8

1.5

Boskers

Prunus avium

3

0.2

1.4

Tamme kastanje

Castanea sativa

1

0.1

0.9

Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina

1

0.1

0.5

Amerikaanse eik

Quercus rubra

3

<0.1

0.4

Moeraseik

Quercus palustris

1

<0.1

0.4

Ruwe berk

Betula pendula

3

<0.1

0.3

Witte els (grauwe)

Alnus incana

6

<0.1

0.1

Spaanse aak

Acer campestre

4

<0.1

0.1

Onbekend loofhout

unknown species

6

<0.1

0.1

Vlier

Sambucus nigra

8

<0.1

0.0

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

2

<0.1

0.0

Totaal

Total

1155

25.9

270.6

Soort

Species

Cultuurpopulier

Populus x canadensis

Gewone es

Fraxinus excelsior

Zomereik

Quercus robur

Zwarte els

Tabel 4.1

Stamtal (N), grondvlak (G) en volume (V) van de levende bomen in de
steekproefcirkels van bosreservaat Muizenbos, berekend als globaal
gemiddelde van 46 cirkelplots.

Table 4.1

Stem number (N), basal area (G) and volume (V) of living trees in forest
reserve Muizenbos, based on 46 circular plots.
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Cultuurpopulieren nemen de helft van het volume voor hun rekening, gevolgd door Gewone
es (16%), Zomereik (10%) en zwarte els (5%). De overige boom- en struiksoorten (nog 21
soorten) hebben slechts een marginaal aandeel (<5%) in het levende volume (figuur 4.1).
De stamtalverdeling geeft een heel ander beeld. Cultuurpopulieren hebben met 50 bomen
per ha slechts een aandeel van 4% in het totaal. De talrijkst voorkomende boomsoorten, zijn
gewone es en zwarte els (elk 285 per ha, of een aandeel van 25%). Verder komen ook
gewone esdoorn (14%) en zomereik (6%) frequent voor. De overige boomsoorten hebben
een aandeel van minder dan 5% in het totale stamtal. De talrijkste struiksoorten zijn
hazelaar (8% van het stamtal) en breedbladige wilgen, waarschijnlijk vooral boswilg (6%
van het stamtal) (figuur 4.1 en tabel 4.1).
De verschillen inzake aandeel tussen het levende volume en het stamtal, wijzen erop dat
cultuurpopulieren grote dimensies hebben, terwijl het omgekeerde het geval is voor gewone
es en zwarte els. Laatstgenoemde soorten zijn talrijk in de onderetage van de
populierenbossen en werden in het verleden vaak als hakhout beheerd.
In het bosreservaat werden ook enkele exoten waargenomen, zoals paardekastanje
(aangeplant in de eerste helft van de 20ste eeuw), Amerikaanse eik en moeraseik (beide
aangeplant in 1982). De meeste Amerikaanse eiken en moeraseiken werden geringd, maar
uit de opmetingen blijkt dat er globaal toch nog ongeveer 4 per ha in leven zijn.

Aandelen in stamtal

Aandelen in volume

Figuur 4.2

Ruimtelijke variatie van het stamtal en volume van levende boomsoorten
over de 46 steekproefcirkels van Muizenbos. De grootte van het diagram is
een maat voor het totale stamtal en volume.

Figure 4.2

Spatial variation of stem number and volume of living trees in 46 circular
plots of Muizenbos. The size of the diagram is a function of the total stem
number and volume.
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0
70 - 75

0

65 - 70

4

60 - 65

200

55 - 60

8

50 - 55

400

45 - 50

12

35 - 40

600

30 - 35

16

25 - 30

800

20 - 25

20

15 - 20

1000

10 - 15

24

5 - 10

1200

40 - 45

Figuur 4.2 geeft de ruimtelijke verdeling weer van het stamtal en volume, met de aandelen
van de belangrijkste soorten. Het stamtal is relatief laag in oudere eikenbestanden en in
populierenbestanden met een weinig ontwikkelde onderetage, die zich vooral in het noorden
van het bosreservaat situeren. Zeer hoge stamtallen werden geregistreerd in de jongste
populierenaanplantingen, waar bij de bebossing eveneens een onderetage van diverse
soorten werd aangeplant (bij voorbeeld zwarte els, gewone esdoorn). Deze aanplantingen
liggen in het zuidwesten van het bosreservaat. Het levende volume is relatief hoog in de
twee bestanden (es en populier) waarin zich de kernvlakte bevindt en in de oudere
populierenbestanden waar de sterfte nog niet zeer hoog is. Het totale volume van levende
bomen is relatief laag in twee 10-jaar oude kapvlaktes (zie figuur 1.6) en in de gemengde
bestanden die werden aangeplant omstreeks 1977 en 1982, centraal in het bos.

DBH (cm)
Figuur 4.3

Globale diameterverdeling (aantal per ha) van de levende bomen in
Muizenbos, opgedeeld in kleine bomen en struiken met DBH<40 cm (links)
en grote bomen met DBH van tenminste 40 cm.

Figuur 4.3

Overal DBH distribution of living trees in Muizenbos (number of trees per
ha), subdivided into small trees and shrubs (DBH < 40 cm) and large trees
(DBH of at least 40 cm).

De globale diameterverdeling, met een aanduiding van de aandelen van de soorten, wordt
weergegeven in figuur 4.3. De diameterverdeling van de meest frequente soorten wordt
weergegeven in figuur 4.4. De globale diameterverdeling toont een sterk dalend verloop en
het aandeel van bomen met DBH > 40 cm op het totaal is zeer laag (ongeveer 3%). Om de
aantallen van de grotere diameterklassen voldoende duidelijk weer te geven, werd de grafiek
opgesplitst, waarbij het bereik van de schaal van de kleinste fractie (DBH < 40 cm) 50 maal
zo groot is als van de fractie met DBH van tenminste 40 cm. Van cultuurpopulieren, gewone
es en zomereik, drie soorten die zowel in het totale stamtal als het totale volume een
aandeel van betekenis hebben, wordt de diameterverdeling afzonderlijk weergegeven (figuur
4.4).
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Figuur 4.4

Diameterverdeling per soort van de levende bomen en struiken in Muizenbos.

Figuur 4.4

DBH distribution of shrub and tree species in Muizenbos (number per ha).
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De diameterverdeling van cultuurpopulieren vertoont een klokvorm. De mediaan van de DBH
situeert zich tussen 45 en 50 cm. Jonge populieren zijn niet meer aanwezig: gedurende de
voorbije 16 jaar werden geen populieren meer aangeplant en deze soort verjongt zich niet of
nauwelijks spontaan. De aanwezigheid van deze boomsoort in het bos zal geleidelijk aan
uitdoven. De diameterverdeling van gewone es vertoont een gespiegelde J-vorm, wat
betekent dat er zeer veel jonge bomen zijn en slechts een gering aantal dikke, oude bomen.
De populatie van deze boomsoort is nog volop in ontwikkeling. De diameterverdeling van
zomereik geeft een minder eenduidig beeld, omdat er meerdere generaties aanwezig zijn in
het bos. In het noorden van Muizenbos ligt een bestand met oudere eiken op zure bodem.
Vrij grote zomereiken komen ook occasioneel voor langs de randen van bestanden in het
zuidwesten. Na de kap in 1982 werd centraal in het bos zomereik aangeplant en in het begin
van de jaren 1990 werden enkele landbouwpercelen bebost met zomereik. Zomereik
verjongt sporadisch ook in lichtrijke populierenbestanden, waar geen onderetage werd
aangeplant.

4.2

Meerstammigheid

Het gemiddeld aantal telgen per individu van de boomsoorten in Muizenbos wordt
weergegeven door figuur 4.5.
Zwarte els (487)
Zomereik (126)
Zachte berk (59)
Witte els (grauwe) (8)
Winterlinde (16)
Wilg smalbladige species (15)
Wilg breedbladige species (106)
Vlier (9)
Tamme kastanje (5)
Spaanse aak (8)
Ruwe berk (3)
Rode kornoelje (2)
Populier species (273)
Paardekastanje (2)
Onbekend loofhout (7)
Moeraseik (6)
Lijsterbes (46)
Hazelaar (262)
Grauwe abeel (14)
Esdoorn (gewone) (237)
Es (gewone) (549)
Boskers (4)
Beuk (7)
Amerikaanse vogelkers (1)
Amerikaanse eik (4)
0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Figuur 4.5

Gemiddeld aantal telgen per individu voor de boomsoorten van Muizenbos.
Tussen haakjes het aantal telgen per ha.

Figure 4.5

Average number of shoots per individual for tree species in Muizenbos.
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Meerstammigheid is het meest uitgesproken bij Tamme kastanje en bij Hazelaar (ongeveer
2.5 telgen per stoof met DBH > 5 cm), maar tamme kastanje komt slechts sporadisch voor
in Muizenbos. Hazelaar is van nature meerstammig.
Bij gewone es, wilde lijsterbes, zwarte els en gewone esdoorn wijst meerstammigheid op een
verleden van hakhoutbeheer. Zwarte els, gewone es en gewone esdoorn werden ook vrij veel
aangeplant en deze individuen zijn niet meerstammig. Waar ze voorkomen in de onderetage
van oudere populierenbestanden, is dit vaak wel duidelijk het geval.

4.3

Dood hout

Het totaal volume dood hout (necromassa), verdeeld over de liggende en staande fracties,
wordt weergegeven in tabel 4.2. Het gemiddelde dood hout volume, gemeten in de
cirkelplots, bedraagt bijna 62 m3 per ha. Het aandeel van cultuurpopulieren in het totale
dode volume bedraagt 95%, andere soorten hebben dus nauwelijks een aandeel van
betekenis.

Soort

Species

Staand

Liggend

Totaal

Cultuurpopulier

Populus x canadensis

30.0

28.5

58.5

Moeraseik

Quercus palustris

0.5

0.0

0.5

Zomereik

Quercus robur

0.3

<0.1

0.3

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

Wilg smalbl. species

Salix alba Group

Wilg breedbl. species

0.2

<0.1

0.2

<0.1

0.5

0.5

Salix caprea Group

0.3

0.1

0.4

Grauwe abeel

Populus canescens

<0.1

0.3

0.3

Berk

Betula sp.

0.0

0.3

0.3

Zwarte els

Alnus glutinosa

0.1

0.2

0.3

Gewone es

Fraxinus excelsior

<0.1

0.1

0.1

Fijnspar

Picea abies

0.0

0.1

0.1

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

<0.1

0.0

<0.1

Beuk

Fagus sylvatica

0.0

0.1

0.1

Zachte berk

Betula alba

<0.1

0.1

0.1

Tamme kastanje

Castanea sativa

<0.1

0.0

<0.1

Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina

0.0

<0.1

<0.1

Hazelaar

Corylus avellana

<0.1

0.0

<0.1

Totaal

Total

31.4

30.3

61.8

Tabel 4.2

Staand, liggend en totaal volume (m3/ha) van dode bomen in bosreservaat
Muizenbos, berekend als gemiddelde van 46 cirkelplots.

Table 4.3

Standing, lying and total volume of dead trees (m3/ha) in forest reserve
Muizenbos as an average value of 46 circular plots.
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Het staande en liggende volume zijn in Muizenbos ongeveer even groot. Op zeer natte
standplaatsen vallen cultuurpopulieren dikwijls om (zie bij voorbeeld de kernvlakte van
Walenbos in De Keersmaeker et al. 2004). In Muizenbos, waar geen permanent hoge
watertafel aanwezig is, zijn windworpen uitzonderlijk en sterven populieren meestal staande
af, waarna ze pas omvallen als de stambasis voldoende verrot is. Mogelijk hebben
opeenvolgende roestaantastingen gedurende de voorbije jaren, sterfte van cultuurpopulieren
in de hand gewerkt. Actueel bestaat ongeveer 30% van het volume van cultuurpopulieren uit
afgestorven bomen (62 m3 per ha dood volume versus 136 m3 per ha levend volume).
De globale diameterverdeling van staande en liggende individuen en fragmenten wordt
geïllusteerd in figuur 4.8. De globale diameterverdeling van liggende bomen en fragmenten
verloopt dalend en gelijkt op de diameterverdeling van de levende bomen. Bij de staande
dode bomen is er eerder een klokvorm waarneembaar, die overeen stemt met de
diameterverdeling van cultuurpopulieren (zie figuur 4.6). Zwaar dood hout met DBH > 40 cm
komt vrij veel voor, zodat mag worden aangenomen dat de steekproefcirkels een
representatief beeld geven van het dood hout volume. Hierdoor heeft een aanvullende
kartering van zwaar dood hout in het gehele bosreservaat weinig zin.

30
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Aantal per ha

25

liggend

20
15
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5
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50 - 55
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diameter (cm)

Figuur 4.6

Globale diameterverdeling, van liggend en staand dood hout in Muizenbos.

Figuur 4.6

Overall diamater distribution of dead wood in Muizenbos, specified for the
standing and lying fractions.

Figuur 4.7 geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van het volume van dood hout in
Muizenbos en de aandelen van de liggende en staande fracties. Het dood hout volume is zeer
ongelijk verdeeld: in sommige bestanden zijn de dominante bomen overwegend afgestorven,
terwijl elders nauwelijks dood hout aanwezig is. Hoge volumes van dood hout zijn vooral te
vinden in oude populierenbestanden in het noorden en het zuidoosten van het bosreservaat.
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Figuur 4.7

Ruimtelijke spreiding van het volume dood hout in Muizenbos, verdeeld over
de staande (geel en liggende (bruin) fracties. De grootte van de diagrammen
is representatief voor het dood houtvolume dat in de steekproefcirkel werd
gemeten. x geeft meetpunten weer zonder dood hout.

Figuur 4.7

Spatial variation of the dead volume in Muizenbos, subdivided over the
standing (yellow) and lying (brown) fractions. The size of the diagrammes is
proportional to volume recorded in the plots. X marks indicate sample plots
without dead wood.

Figuur 4.8 geeft de verdeling weer van de staande en liggende dood-hout volumes over de 6
afbraakklassen. Het merendeel van het dode hout (ongeveer 60%) is weinig tot matig
verteerd (afbraakklassen 2 en 3). De staande necromassa is hoofdzakelijk terug te vinden in
klassen 1 en 2 (vers of weinig verteerd), bij de liggende fractie is klasse 3 (matig verteerd)
ook sterk vertegenwoordigd. Populierenhout verteert snel: bij de aanwijzing 10 jaar voor de
metingen, was in het bos nauwelijks dood hout aanwezig. Dit betekent ook dat de dood hout
opbouw in Muizenbos tot nu toe zeer snel verlopen is (ongeveer 6 m3 per ha en per jaar).
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Figuur 4.8

Verdeling van het liggende en staande dood hout volume in Muizenbos
(m3/ha) over de 6 afbraakklassen

Figure 4.8

Lying and standing dead wood volume in Muizenbos (m3/ha) specified for 6
decay stages

4.4

Totale bovengrondse biomassa

De totale bovengrondse biomassa (TBB) bestaat uit de som van het levende volume en de
necromassa. De TBB bedraagt globaal begroot op 333 m3 per ha. De waarde in de kernvlakte
ligt ongeveer 42 m3 per ha hoger en bedraagt 375 m3 per ha. Op basis van deze berekening,
komt voor het globale reservaat slechts 18.8% voor rekening van het dode volume, terwijl in
de kernvlakte slechts een aandeel van 1.1% werd opgetekend (tabel 4.3).
Vergeleken met de overige reeds onderzochte bossen heeft de TBB in Muizenbos een eerder
lage waarde. Voornamelijk in door eiken en beuken gedomineerde bosreservaten op lemige
bodem, bij voorbeeld in de bosreservaten in Zoniënwoud en in Meerdaalwoud, Wijnendalebos
en bos Ter Rijst, werd een veel hogere waarde geregistreerd. De waarden voor het globale
Muizenbos liggen echter wel in de lijn van de andere bosreservaten op vochtige tot natte
bodem, bij voorbeeld Hannecartbos, de Heirnisse, Coolhembos en Walenbos (figuur 4.9).
Het volume dood hout is in Muizenbos hoog en vergelijkbaar met wat in Coolhembos en bos
Ter Rijst gemeten werd. In Walenbos en Kersselaerspleyn werd een aanzienlijk hoger dood
hout volume gemeten (> 100 m3 per ha). Door het relatief geringe levende volume is het
aandeel van dood hout tot de TBB groot en vergelijkbaar met Coolhembos. In Hannecartbos
en Walenbos werden nog hogere verhoudingen gemeten.
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Reservaat

Tijdstip

# jaar

Vl

Vd

TBB

Vd/TBB

Kersselaerspleyn

2000-2001

8

637

45

683

6.6%

Kersselaerspleyn – K

2000-2001

17

794

139

933

14.9%

Hannecartbos – T

2001

11

126

49

175

28.0%

Walenbos – K

2001

15-20

335

105

440

23.9%

Walenbos – mesotroof T

2001

15-20

321

41

362

11.3%

Walenbos – oligotroof T

2001

15-20

200

43

243

17.7%

Rodebos – K

2001-2002

12

422

8

430

1.9%

Rodebos – T

2001-2002

12

398

28

426

6.6%

Wijnendale*

2002-2003

19

384

44

429

10.3%

Wijnendale - K

2002-2003

19

392

33

425

7.8%

Everzwijnbad

2002-2003

8

461

10

471

2.1%

Everzwijnbad – K

2002-2003

8

427

13

440

3.0%

De Heirnisse

2003-2004

12

179

33

211

15.4%

De Heirnisse – K

2003-2004

12

269

16

285

5.5%

Coolhem - alnion K

2004-2005

+17

316

76

392

19.3%

Coolhem - quercion K

2004-2005

+17

262

68

329

20.5%

Jansheideberg

2004-2005

10

426

7

433

1.6%

Jansheideberg - K

2004-2005

10

467

4

471

0.9%

Bos Ter Rijst

2005-2006

12

498

30

529

5.7%

Bos Ter Rijst - K

2005-2006

+/-25

628

63

690

9.1%

Pruikenmakers

2005-2006

10

434

17

451

3.8%

Pruikenmakers - K

2005-2006

10

512

28

540

5.2%

Muizenbos

2007-2008

10

271

62

333

18.8%

Muizenbos - K

2007-2008

10

371

4

375

1.1%

Tabel 4.3

Levend volume (Vl), necromassa (Vd), totale bovengrondse biomassa (TBB)
en de verhouding van de necromassa tot de TBB in de reeds onderzochte
bossen van het monitoringnetwerk, vooraf gegaan door het tijdstip van
onderzoek en het aantal jaren met nulbeheer (startbeheer niet
meegerekend).

Table 4.3

Living volume (Vl), necromass (Vd), total aboveground biomass (TTB) and
the ratio of necromass to total aboveground biomass in the forests of the
monitoring network (Vdood/TTB), preceeded by the time of inventory
(tijdstip) and the number of years (# jaar) of non-intervention.
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Hannecartbos – T
De Heirnisse
Walenbos – oli T
De Heirnisse – K
Coolhem - quercion
Muizenbos
Walenbos – meso T
Muizenbos - K
Coolhem - alnion K
Wijnendale - K
Rodebos – T
Wijnendale
Rodebos – K
Jansheideberg
Walenbos – K
Everzwijnbad – K
Pruikenmakers
Jansheideberg - K
Everzwijnbad
Bos Ter Rijst
Pruikenmakers - K
Kersselaerspleyn
Bos Ter Rijst - K
Kersselaerspleyn – K
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Figuur 4.9

TBB van de reeds gemonitorde bossen, met aanduiding van het levende en
dode volume (T: transect; K: kernvlakte)

Figure 4.9

Total aboveground biomass of unmanaged forests reserves, with an
indication of the living and dead volume (T: transect; K: core area)

4.5

Verjonging van bomen en struiken

In de 46 steekproefcirkels werd natuurlijke verjonging geteld van bomen en struiken met
een DBH kleiner dan 5 cm. Bij de telling werd de verjonging verder onderverdeeld in vier
hoogteklassen. Verjonging met als hoogte 50-200 cm en > 200 cm werd geteld in
steekproefcirkels met als straal 4.5 m. De klassen met hoogte 0-30 cm en 30-50 cm werd
geteld in steekproefcirkels met als straal 2.25 m. De resultaten van de inventarisaties
worden per soort weergegeven in tabellen 4.4 en 4.5.
Tabel 4.4 geeft het aantal proefvlakken weer waarin de boom- en struiksoorten voorkomen,
op een totaal van 46, terwijl tabel 4.5 de aantallen weergeeft per ha. Globaal werden per ha
ruim 15000 zaailingen en verjonging geteld per ha. Dit is een hoge waarde en komt neer op
1.5 individuen per m2. Deze verjonging bestaat vooral (77%) uit kleine zaailingen met een
hoogte van minder dan 30 cm, vooral van gewone es en gewone esdoorn. Globaal slaagt de
verjonging er goed in om door te groeien: ook de grotere zaailingen en verjonging met een
hoogte van meer dan 50 cm werd frequent waargenomen. Bij de boomsoorten is gewone es
veruit de talrijkst verjongende boomsoort (ruim 20% van het totaal). Veel minder frequent,
zijn ook jonge individuen van gewone esdoorn en zwarte els geteld. Kleine zaailingen van
zomereik zijn talrijk (meer dan 800 per ha), maar deze lichtbehoevende soort slaagt er niet
vaak in om door te groeien. Dit fenomeen wordt ook in andere bosreservaten waargenomen.
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Soort

Species

0-30

30-50

50-200

>200

Amerikaanse eik

Quercus rubra

Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina

Berk

Betula sp.

Beuk

Fagus sylvatica

Boskers

Prunus avium

2

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

1

Es (gewone)

Fraxinus excelsior

25

Es/Esdoorn

Acer/Fraxinus

26

Esdoorn (gewone)

Acer pseudoplatanus

9

2

5

3

Gelderse roos

Viburnum opulus

4

1

1

1

Grauwe abeel

Populus canescens

1

3

2

Hazelaar

Corylus avellana

2

19

20

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

5

8

2

Noorse esdoorn

Acer platanoides

2

Paardekastanje

Aesculus hippocastanum

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

Ruwe berk

Betula pendula

Spaanse aak

Acer campestre

Sporkehout

Frangula alnus

Tamme kastanje

Castanea sativa

Trosvlier

Sambucus racemosa

Vlier

Sambucus nigra

Wilg breedbladige species

1
2

3

1

1
1

1

9

17

21

1

9

1

1

4

11

6
1

4

1

1
1

1
1
1

3

14

10

Salix caprea group

1

1

Wilg smalbladige species

Salix alba group

1

1

Winterlinde

Tilia cordata

Witte els (grauwe)

Alnus incana

Zomereik

Quercus robur

Zwarte els

Alnus glutinosa

1

1
2

15

7

4

1

1

1

1

5

Tabel 4.4

Aantal plots waarin verjonging van boom- en struiksoorten werd
waargenomen, op een totaal van 46.

Table 4.4

Number of plots with regenerating trees and shrubs in Muizenbos, on a total
of 46 plots.

www.inbo.be

Eerste inventarisatie van de dendrometrische gegevens en de vegetatie in
steekproefcirkels en een kernvlakte in het onbeheerde bosreservaat

83

Soort

Species

0-30

30-50

50-200

>200

totaal

Amerikaanse eik

Quercus rubra

0

0

0

3

3

Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina

123

0

17

3

144

Berk

Betula sp.

0

0

3

0

3

Beuk

Fagus sylvatica

14

0

0

0

14

Boskers

Prunus avium

0

0

7

0

7

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

0

0

3

0

3

Es (gewone)

Fraxinus excelsior

2146

369

403

304

3222

Es/Esdoorn

Acer/Fraxinus

6370

0

3

0

6373

Esdoorn (gewone)

Acer pseudoplatanus

1435

41

51

34

1562

Gelderse roos

Viburnum opulus

150

41

3

3

198

Grauwe abeel

Populus canescens

41

0

58

10

109

Hazelaar

Corylus avellana

27

191

164

178

560

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

260

0

34

65

359

Noorse esdoorn

Acer platanoides

27

0

0

0

27

Paardekastanje

Aesculus hippocastanum

0

14

3

0

17

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

82

437

239

171

929

Ruwe berk

Betula pendula

0

0

0

7

7

Spaanse aak

Acer campestre

82

14

3

0

99

Sporkehout

Frangula alnus

0

0

0

3

3

Tamme kastanje

Castanea sativa

14

0

0

0

14

Trosvlier

Sambucus racemosa

0

0

3

0

3

Vlier

Sambucus nigra

14

55

89

65

222

Wilg breedbladige sp.

Salix caprea group

0

0

3

24

27

Wilg smalbladige sp.

Salix alba group

0

0

3

31

34

Winterlinde

Tilia cordata

0

14

0

3

17

Witte els (grauwe)

Alnus incana

0

0

0

14

14

Zomereik

Quercus robur

834

137

24

3

998

Zwarte els

Alnus glutinosa

41

14

3

21

79

11659

1326

1121

943

15049

Totaal

Tabel 4.5

Totaal aantal individuen (per ha) van verjongende struik- en boomsoorten in
Muizenbos

Table 4.5

Number of seedlings and saplings (per ha) in the circular plots of Muizenbos
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De struiksoorten die het meest verjongen, zijn rode kornoelje, hazelaar, lijsterbes, gewone
vlier en gelderse roos. Kleine zaailingen van Amerikaanse vogelkers werden regelmatig
waargenomen, maar doorgroeiende individuen komen niet veel voor.
Zaailingen en verjonging van gewone es komen het meest voor op basenrijke bodem in het
zuidwesten van het bos, terwijl gewone esdoorn eerder een optimum heeft op matig zure
bodem (figuur 4.10). Zomereik is een uitgesproken ‘bodemvage’ boomsoort, waarvan ook
zaailingen werden gevonden op zeer zure bodems in het uiterste noorden van Muizenbos.
Deze soort heeft echter een hoge lichtbehoefte en kan zich slechts zelden handhaven (bij
voorbeeld wel in populierenbestanden waar geen struiklaag werd aangeplant).
< 30 cm

30-50 cm

Gewone es
50-200 cm

> 200 cm

< 30 cm

Gewone esdoorn
30-50 cm
50-200 cm

> 200 cm

< 30 cm

30-50 cm

Zomereik
50-200 cm

> 200 cm

Figuur 4.10

Aantallen zaailingen van boom- en struiksoorten in de cirkelplots van
bosreservaat Muizenbos

Figure 4.10

Number of seedlings of Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus and Quercus
robur in circular plots in Muizenbos.
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4.6

Vegetatie

De resultaten van de inventarisatie van de kruidlaag in 46 proefvlakken van 16 m x 16 m op
de rasterpunten, worden weergegeven in tabel 4.6. De tabel geeft de frequentie en de
karakteristieke bedekking weer van de waargenomen soorten, in dalende volgorde van
frequentie. De karakteristieke bedekking is de gemiddelde bedekking van een soort, in de
proefvlakken waarin die soort werd waargenomen. Lege proefvlakken worden dus niet in
rekening gebracht bij deze berekening. In totaal werden 104 soorten waargenomen in de 46
proefvlakken van het Muizenbos, een zeer hoog aantal. Deze hoge soortenrijkdom is het
gevolg van de aanwezigheid van goed ontwikkeld bos en door de bodemkundige variatie,
zowel wat vochtgehalte als wat bodemzuurheid betreft. Ook het gemiddeld aantal soorten
per proefvlak (26.5) en de totale bedekking (bijna 121%) zijn hoog vergeleken met andere
bosreservaten.
Figuur 4.10 geeft een ruimtelijk beeld van het aantal soorten en de totale bedekking van de
vegetatie op de 46 rasterpunten in Muizenbos. De soortenrijkdom is laag in de recentst
beboste percelen (uiterste zuidwesten) en in het oude bos op zeer zure bodem in het uiterste
noordoosten van Muizenbos. De hoogste soortenrijkdom werd genoteerd in de beter
ontwikkelde bosvegetaties waar recent een kapping werd uitgevoerd, of waar door sterfte
van de populieren veel licht de bosbodem bereikt. In een zeer nat perceel in het noorden van
het bos is de hoge soortenrijkdom te danken aan de aanwezigheid van een aantal
moerasplanten (bij voorbeeld wolfspoot, bitterzoet, kale jonker). De kruidvegetatie heeft de
hoogste totale bedekking in lichtrijke jonge bossen met veel bramen en grote brandnetel.

Figuur 4.11

Aantal soorten (links) en totale bedekking (%; rechts) van de kruidlaag in de
cirkelplots van Muizenbos.

Figure 4.11

Number (left) and total cover (%; right) of herbaceous species in circular
plots of Muizenbos.
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De verspreiding van een aantal kenmerkende soorten wordt hierna besproken en
weergegeven in figuur 4.12. Speenkruid is de talrijkst voorkomende soort in Muizenbos:
deze voorjaarsbloeier werd in 42 van de 46 proefvlakken gevonden met een hoge
karakteristieke bedekking (23%). Het is een schaduwtolerante soort die de jonge
bebossingen snel kan koloniseren, omdat ze meestal nog in graslanden en langs
greppelkanten aanwezig is. Ook groot heksenkruid, hondsdraf, muskuskruid en geel
nagelkruid horen in het rijtje van schaduwtolerante, maar snel koloniserende bosplanten
thuis. Deze soorten komen zowel in de oude bossen voor, als in de recent beboste
landbouwgronden.
Grote brandnetel, bosbramen en kleefkruid zijn forse lichtminnende soorten die in
onverstoorde oude bossen slechts marginaal voorkomen. Bij verstoring, of op aangerijkte
bodem in lichtrijke jonge bossen, kunnen ze domineren. Grote brandnetel is een zeer goede
indicator van aanrijking door fosfor (Pigott & Taylor 1964), veel minder van aanrijking door
stikstof.
In totaal werden 20 soorten genoteerd die volgens de vernieuwde lijst van Cornelis et al.
(2009) een binding hebben met oude bossen, ook dit is een hoog aantal. Ondanks het sterk
wisselende landgebruik heeft dus een aanzienlijk aantal oudbosplanten zich kunnen
handhaven.
Van de oude bosplanten is bosanemoon de talrijkst voorkomende soort in het Muizenbos
(76% van de proefvlakken, bij een hoge karakteristieke bedekking van 25.8%). Bosanemoon
heeft een ruime amplitude voor vocht en bodemzuurheid, maar op zeer zure bodems in het
noorden van het bos ontbreekt ze. Ook in de zeer recent beboste percelen is bosanemoon
(nog) niet aanwezig.
Gele dovenetel en grote muur zijn oud bosplanten die een gelijkaardige amplitude voor
bodemzuurheid hebben als bosanemoon en ze bereiken de hoogste bedekkingen – vaak in
het gezelschap van bosanemoon – op de matig zure bodem centraal in het Muizenbos (ter
hoogte van de historische begrenzing die staat weergegeven in figuur 1.2 p 18). Witte
klaverzuring is eveneens een oud bosplant. Deze soort vertoont een voorkeur voor de matig
zure tot zeer zure, vochtige delen van Muizenbos. Ze ontbreekt op de kalkrijke bodem
centraal in het zuidwesten en op de relatief droge en zure bodem in het noorden van het
bos. Op deze plaats is adelaarsvaren een karakteristieke soort.
Slanke sleutelbloem is een relatief traag koloniserende soort (oud bosplant) die enkel
voorkomt op basenrijke bodem in het zuidwesten van het bos. In het oude bos op zure
bodem ontbreekt ze. Wijfjesvaren komt merkwaardig weinig voor in de 19de eeuwse
herbebossingen op kalkrijke bodem, die verder een groot aantal oud-bosplanten herbergen.
Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. De vestiging van varens is echter vaak
afhankelijk van voldoende bechikbare microhabitats (Flinn 2007).
Grote brandnetel is een zeer algemene soort, die ook voorkomt in rijk ontwikkelde
bosvegetaties maar daar slechts lage bedekkingen haalt. In jonge, voldoende lichtrijke
bossen aangeplant op aangerijkte landbouwgrond domineert deze soort vaak.
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Soort

Species

#

%

Speenkruid

Ranunculus ficaria

42

23.0

Bosbraam

Rubus fruticosus aggl.

41

6.0

Groot heksenkruid

Circaea lutetiana

41

2.3

Hondsdraf

Glechoma hederacea

40

4.5

Grote brandnetel

Urtica dioica

39

17.2

Muskuskruid

Adoxa moschatellina

38

1.7

Ruw beemdgras

Poa trivialis

36

15.7

Geel nagelkruid

Geum urbanum

36

1.0

Bosanemoon*

Anemone nemorosa

35

25.8

Kleefkruid

Galium aparine

33

0.9

Brede stekelvaren

Dryopteris dilatata

31

1.4

Gewone salomonszegel*

Polygonatum multiflorum

31

0.9

Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

28

0.6

Aalbes

Ribes rubrum

27

5.5

Ruwe smele*

Deschampsia cespitosa

27

2.4

Gevlekte aronskelk*

Arum maculatum

27

0.6

Wijfjesvaren*

Athyrium filix-femina

26

3.0

Klimop

Hedera helix

26

0.9

Gele dovenetel*

Lamium galeobdolon

25

19.3

Hennepnetel species

Galeosis bifida+tetrahit

25

0.7

Gewone engelwortel

Angelica sylvestris

24

0.8

Wilde kamperfoelie*

Lonicera periclymenum

24

0.8

Slanke sleutelbloem*

Primula elatior

21

1.1

Moerasspirea

Filipendula ulmaria

20

1.4

Bosandoorn

Stachys sylvatica

19

0.7

Zevenblad

Aegopodium podagraria

18

13.5

Dauwbraam

Rubus caesius

18

3.9

Kruipende boterbloem

Ranunculus repens

18

1.1

Boszegge*

Carex sylvatica

18

0.9

Tabel 4.6

Aantal proefvlakken (#) en karakteristieke bedekking (%) van
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 46 proefvlakken op de rasterpunten,
in dalende volgorde van frequentie. Oud-bosplanten volgens Cornelis et al.
(2009) worden weergegeven met *

Table 4.6

Number of plots (#) and characteristic cover (%) of vascular plant species in
the herbaceous layer of 46 sample plots located on grid points. Species are
listed in decreasing order of frequency. Ancient woodland species according
to Cornelis et al (2009) are indicated with *
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Soort

Species

#

%

IJle zegge*

Carex remota

17

0.8

Pitrus

Juncus effusus

17

0.8

Hop

Humulus lupulus

17

0.6

Bosveldkers

Cardamine flexuosa

17

0.5

Drienerfmuur

Moehringia trinervia

16

0.5

Bitterzoet

Solanum dulcamara

15

0.8

Kruipend zenegroen

Ajuga reptans

15

0.8

Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

13

0.6

Gestreepte witbol

Holcus lanatus

12

3.9

Eenbes*

Paris quadrifolia

12

2.3

Kale jonker

Cirsium palustre

11

0.5

Boskortsteel

Brachypodium sylvaticum

10

0.7

Moesdistel

Cirsium oleraceum

9

1.1

Pinksterbloem

Cardamine pratensis

8

0.9

Gewone smeerwortel

Symphytum officinale

8

0.7

Basterdwederik species

Epilobium spp.

8

0.5

Zuring species

Rumex sp.

8

0.5

Witte klaverzuring*

Oxalis acetosella

7

9.8

Zwarte bes

Ribes nigrum

7

1.0

Bosviooltje*

Viola riv. / reich.

7

0.9

Koninginnenkruid

Eupatorium cannabinum

7

0.5

Moeraswalstro

Galium palustre

6

1.3

Gele lis

Iris pseudacorus

6

1.1

Grote keverorchis

Listera ovata

6

0.5

Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa

6

0.5

Mannagras

Glyceria fluitans

5

2.8

Rietgras

Phalaris arundinacea

5

0.8

Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

5

0.5

Paardebloem

Taraxacum spp.

5

0.5

Stijve klaverzuring

Oxalis fontana

5

0.5

Tabel 4.6

(vervolg) Aantal proefvlakken (#) en karakteristieke bedekking (%) van
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 46 proefvlakken op de rasterpunten,
in dalende volgorde van frequentie. Oud-bosplanten volgens Cornelis et al.
(2009) worden weergegeven met *

Table 4.6

(continued) Number of plots (#) and characteristic cover (%) of vascular
plant species in the herbaceous layer of 46 sample plots located on grid
points. Species are listed in decreasing order of frequency. Ancient woodland
species according to Cornelis et al (2009) are indicated with *
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Soort

Species

#

%

Grote muur*

Stellaria holostea

4

1.6

Wolfspoot

Lycopus europaeus

4

1.3

Dalkruid*

Maianthemum bifolium

4

0.5

Echte koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi

4

0.5

Grote vossenstaart

Alopecurus pratensis

4

0.5

Grote wederik

Lysimachia vulgaris

4

0.5

Heelkruid*

Sanicula europaea

4

0.5

Moerasmuur

Stellaria alsine

4

0.5

Reuzenzwenkgras

Festuca gigantea

4

0.5

Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris

3

0.5

Grote kattenstaart

Lythrum salicaria

3

0.5

Kantig hertshooi

Hypericum dubium

3

0.5

Ruige veldbies*

Luzula pilosa

3

0.5

Struisgras spec

Agrostis sp.

3

0.5

Scherpe zegge

Carex acuta

2

5.8

Watermunt

Mentha aquatica

2

2.3

Gewone vogelmelk

Ornithogalum umbellatum

2

2.0

Gewoon struisriet

Calamagrostis epigejos

2

1.3

Riet

Phragmites australis

2

1.3

Brede wespeorchis

Epipactis helleborine

2

0.5

Gewone kropaar

Dactylis glomerata

2

0.5

Gewoon robertskruid

Geranium robertianum

2

0.5

Harig wilgenroosje

Epilobium hirsutum

2

0.5

Lidrus

Equisetum palustre

2

0.5

Moerasvergeet-mij-nietje

Myosotis scorpioides

2

0.5

Penningkruid

Lysimachia nummularia

2

0.5

Tabel 4.6

(vervolg) Aantal proefvlakken (#) en karakteristieke bedekking (%) van
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 46 proefvlakken op de rasterpunten,
in dalende volgorde van frequentie. Oud-bosplanten volgens Cornelis et al.
(2009) worden weergegeven met *

Table 4.6

(continued) Number of plots (#) and characteristic cover (%) of vascular
plant species in the herbaceous layer of 46 sample plots located on grid
points. Species are listed in decreasing order of frequency. Ancient woodland
species according to Cornelis et al (2009) are indicated with *
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Soort

Species

#

%

Adelaarsvaren*

Pteridium aquilinum

1

20.0

Bergbasterdwederik

Epilobium montanum

1

0.5

Bosgierstgras*

Milium effusum

1

0.5

Bosorchis

Dactylorhiza fuchsii

1

0.5

Canadese guldenroede

Solidago canadensis

1

0.5

Echte valeriaan

Valeriana repens

1

0.5

Gewone ereprijs

Veronica chamaedrys

1

0.5

Gewoon vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

1

0.5

Gras species

Poaceae

1

0.5

Gulden boterbloem

Ranunuculus auricomus

1

0.5

Haagwinde

Calystegia sepium

1

0.5

Heermoes

Equisetum arvense

1

0.5

Kraailook

Allium vineale

1

0.5

Kruisbes

Ribes uva-crispa

1

0.5

Lelietje-van-dalen*

Convallaria majalis

1

0.5

Muursla

Mycelis muralis

1

0.5

Pijpenstrootje

Molinia caerulea

1

0.5

Poelruit

Thalictrum flavum

1

0.5

Veelbloemige veldbies

Luzula multiflora

1

Soortenaantal

0.5
26.5

Totale bedekking

120.8

Tabel 4.6

(vervolg) Aantal proefvlakken (#) en karakteristieke bedekking (%) van
vaatplantensoorten in de kruidlaag van 46 proefvlakken op de rasterpunten,
in dalende volgorde van frequentie. Oud-bosplanten volgens Cornelis et al.
(2009) worden weergegeven met *

Table 4.6

(continued) Number of plots (#) and characteristic cover (%) of vascular
plant species in the herbaceous layer of 46 sample plots located on grid
points. Species are listed in decreasing order of frequency. Ancient woodland
species according to Cornelis et al (2009) are indicated with *
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Bosanemoon

Gele dovenetel

Grote muur

Witte klaverzuring

Wijfjesvaren

Adelaarsvaren

Slanke sleutelbloem

Speenkruid

Grote brandnetel

Figuur 4.12

Verspreiding van kruidsoorten in Muizenbos. De bedekking (%) in de
proefvlakken bepaalt de kleur van de symbolen.

Figure 4.12

Cover (%) of herbaceous species in forest reserve Muizenbos. Symbol color
is related to species cover.
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4.7

Fish-eye foto’s

De gaten in het kronendak, afgeleid van fish-eye foto’s op de rasterpunten, worden
gevisualiseerd door figuur 4.13. De fish-eye foto’s geven echter een zeer lokaal beeld van de
overscherming (op het rasterpunt). De aan- of afwezigheid van struiken en verjonging in de
onmiddellijke omgeving van het opnamepunt heeft een grote invloed op het resultaat, zodat
de resultaten ervan omzichtig moeten worden geïnterpreteerd.
Op het merendeel van de rasterpunten is de variatie in overscherming eerder gering, met
slechts 6% à 10% gaten in het kronendak als gevolg van een sterk ontwikkelde onderetage.
Het noorden van Muizenbos is globaal genomen lichtrijker, met tot 14% openingen in het
kronendak. Hier is een bijzonder grote sterfte vastgesteld onder populieren en in een aantal
van deze bestanden is een matig of slecht ontwikkelde struiklaag aanwezig.

Figuur 4.13

Aandeel van openingen in het kronendak op de middelpunten van de
steekproefcirkels, afgeleid van fish-eye opnamen, in bosreservaat Muizenbos.

Figure 4.13

Visible sky (%) at the grid points in forest reserve Muizenbos, determined by
means of Fish-eye photographs.
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Spontane bosontwikkeling op een 12 jaar oude kapvlakte. Vooraan een stobbe van een
populier en een relict van het vroegere esdoornhakhout (3/4/2009).
Spontaneously developing parcel, clear-felled in 1997. On the foreground, a poplar stub and
a remnant of the former maple coppice (3/4/2009)
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5

Waarnemingen in het gehele bosreservaat

5.1

Bijzondere elementen

5.1.1 Monumentale bomen
In totaal werden in bosreservaat Muizenbos slechts 5 monumentale bomen gevonden met
een DBH > 100 cm. Dit komt neer op 0.15 per ha. Daarvan zijn er 2 paardekastanjes, 2
beuken en 1 smalbladige wilg (vermoedelijk schietwilg) die zich bevindt in cirkelplot 10.25.
De beuken en de paardekastanje zijn aangeplant op een heuveltje dat werd opgeworpen
toen de langwerpige vijver in het zuiden van het bos gegraven werd (figuur 5.1). Dit
gebeurde vermoedelijk in de jaren 1920, bij de bebossing van de landbouwpercelen die toen
net door de familie De Koninck werden aangekocht.

Soort

Species

Aantal
totaal

per ha

Smalbladige wilg

Salix alba group

1

0.03

Paardekastanje

Aesculus hippocastanum

2

0.06

Beuk

Fagus sylvatica

2

0.06

Totaal

Total

5

0.15

Tabel 5.1

Aantal monumentale bomen in bosreservaat Muizenbos, met aanduiding van
de soorten.

Table 5.1

Number of tree species with DBH > 100 cm in forest reserve Muizenbos,
based on a full inventory.

In vergelijking met andere bosreservaten, is de densiteit van monumentale bomen in
Muizenbos zeer laag. Voornamelijk oude bossen met beuken en eiken op lemige bodem in
het zuiden van Vlaanderen herbergen veel meer monumentale bomen. Voorbeelden hiervan
zijn Wijnendalebos (0,8 per ha), Bos Ter Rijst (0.7 per ha), Kluisbos (1.5 per ha),
Everzwijnbad en Pruikenmakers in Meerdaalwoud (1.3 -1.4 per ha), Kolmontbos en het
Joseph Zwaenepoelreservaat in Zoniënwoud (beiden 5 à 10 per ha).
De densiteit in Muizenbos ligt in de lijn van wat in andere vochtige of natte bossen werd
waargenomen, bij voorbeeld in de Heirnisse, Walenbos, Hannecartbos en Coolhembos. In
dergelijke bossen was vroeger een hakhoutbeheer de regel, of werden cultuurpopulieren
geteeld in korte omlooptijden, waardoor monumentale bomen nu nagenoeg ontbreken.
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5.1.2 Zwaar dood hout
Het grote aantal dode populieren in het Muizenbos (ongeveer 1/3 van het totaal) resulteert
in een hoog volume dood hout (62 m3/ha). Een aanvullende kartering van zwaar dood hout
is bijgevolg niet nodig om een representatief beeld te krijgen van het dood hout volume in
het bos.
De enige dode boom die bijkomend werd aangeduid (zie figuur 5.5), is een omgevallen
randboom langs een populierenbestand. Het gaat om een zomereik met DBH 50 cm. Dood
eikenhout verteert traag en heeft een grote waarde voor bijzondere organismen (fungi,
mossen, insecten) die afhankelijk zijn van traag verterend hout. Een beetje meer naar het
noorden langs hetzelfde pad ligt nog een zomereik met DBH 60 cm, die voorlopig nog leeft.
De kruin van de levende omgevallen zomereik wordt overgroeid door wilde kamperfoelie
(figuren 5.1 en 5.5)

Figuur 5.1

Wilde kamperfoelie overgroeit de kroon van een omgevallen, nog levende
zomereik

Figure 5.1

Lonicera periclymenum colonizes the crown of a wind-thrown, still living oak
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5.1.3 Overige bijzondere elementen
In Muizenbos liggen 4 poelen of vijvers met een omvang van betekenis. Eén van de poelen
ligt in het gericht beheerde deel en wordt regelmatig vrijgekapt (zie figuur 1.12).
Vermoedelijk is het een bomkrater. In deze poel werden tijdens de inventarisaties drie
salamandersoorten gevangen (kleine watersalamander, alpenwatersalamander,
vinpootsalamander). De grootste, langgerekte poel werd gegraven door de familie De
Koninck, vermoedelijk in de jaren 1920. Langs de rand van het oude deel van Muizenbos
liggen twee poelen die mogelijk gebruikt werden als vlasrootpunt. De benaming ‘Reetstraat’
van één van de wegen die langs het bos loopt, ondersteunt deze hypothese en ook in het
aangrenzende natuurreservaat Zevenbergen is nog een oude vlasrootput aanwezig. De
grootste van beide poelen in het zuiden van het bos heeft een eigen kadastraal nummer, wat
er op wijst dat deze poel al eeuwenlang bestaat. In deze poel werd zeer veel waterviolier
waargenomen.
Aan de noordwestelijke hoek van het bestand met opgaande essen waarin zich de kernvlakte
situeert, staan 3 knoteiken naast de kleinste poel (figuren 5.2 en 5.4). Iets meer naar het
zuidwesten langs dezelfde perceelsgrens staat een grote knotes (figuur 5.4).

Figuur 5.2

Een knoteik die vroeger langs de rand van het Muizenbos stond (oude bos op
de achtergrond), maar nu ingesloten is door een recente bebossing.

Figure 5.2

Pollard oak at the former edge of the forest, with on the background the old
forest and on the foreground a poplar plantation planted on farmland in
1991.
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Naast de grootste, vermoedelijk in de jaren 1920 gegraven vijver staan 2 monumentale
beuken en 2 monumentale paardekastanjes. In de buurt van deze bomen staat ook een
grote winterlinde (DBH > 50 cm) (figuur 5.3).

Figuur 5.3

Dikke winterlinde (links; foto Peter van de Kerckhove) en monumentale
beuken en paardekastanje (rechts; foto Kris Vandekerkhove) in de omgeving
van de grootste vijver in Muizenbos

Figure 5.3

Large Tilia cordata (left; photographed by Peter Van de Kerckhove) and
monumental Fagus sylvatica and Aesculus hippocastanum trees (right;
photographed by Kris Vandekerkhove) in Muizenbos.

Bijzondere plantensoorten, die buiten de proefvlakken werden waargenomen, zijn:
adderwortel (2 plaatsen), gewone bermzegge, hemelsleutel, kleine maagdenpalm, gulden
boterbloem. Gulden boterbloem staat verspreid in het kalkrijke deel van het bos, vooral
langs sloten en oude perceelsgrenzen (figuur 5.5). De noordelijkste groeiplaats is de grootste
en ligt in proefvlak 55.40. Ten westen van de kernvlakte staat een grote vlek met
moerasstreepzaad (Crepis paludosa). In een aangrenzend perceel dat gekapt werd in 1997,
staat verspreid gewone bermzegge (Carex spicata).
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Figuur 5.4

Bijzondere elementen in Muizenbos, ten westen van de kernvlakte

Figure 5.4

Special elements and species in the west of Muizenbos

Figuur 5.5

Bijzondere elementen in het zuidoosten en centrum van het Muizenbos

Figure 5.5

Special elements and species in the southeast and center of Muizenbos
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Liggende dode es in de kernvlakte van Muizenbos (3/4/2009)
Lying dead ash tree in the core area of Muizenbos (3/4/2009)
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