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WAARDEVOLLE VEGETATIE NA 
BEBOSSING VAN 

LANDBOUWGROND, KAN DAT?

Luc De KeersmaekerWest-Vlaamse natuurstudiedag

KULAK 2/3/2019
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2. Bos op landbouwgrond: waar?

3. Bodem van bos op landbouwgrond

4. Effecten van boomsoort op bodem

5. Effecten van schaduwdruk/kap

6. Hoe bos ontwikkelen?

7. Besluiten

Gebaseerd op studiedag bosuitbreiding 23/11/2011 (INBO, Ugent, 

Bos+, ANB), met bijdragen van:

Kris Verheyen, Lander Baeten, An De Schrijver, Stephanie Schelfhout 

(UGent)

Luc De Keersmaeker, Arno Thomaes, Jan Van Uytvanck, Kris 

Vandekerkhove (INBO)
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Themanummer Bosrevue 37 uit 2011 (Bos+):

“Ecologische bosuitbreiding op sterk bemeste gronden: van 

wetenschap naar praktijk” 

Inhoud

Oudbosplanten: meer in oud bos dan in jong bos

Oud bos: doorlopend bos sinds bepaalde datum (Vl: 1775)

Een bos ontstaan op open terrein: jong of recent bos

In oud bos: ook jonge bomen! In jong bos zelden oude bomen!

Lijst van oudbosplanten (Vl.): op statistische basis

Focus op oud bosplanten

Cornelis J, Hermy M, Roelandt B, De Keersmaeker L & 
Vandekerkhove K. (2009) INBO.M.2009.5

De Keersmaeker L, Cornelis J, Baeten L (2010)
Bosrevue 34, 17-21
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Oudbosplanten: ook in jonge bossen, maar minder frequent

Uiteenlopende binding met oud bos:

Eenbloemig parelgras: 81% in oud bos (n = 27)

Bosanemoon: 61% in oud bos (n = 650)

Wilde kamperfoelie: 53% in oud bos (n = 1114)

Heel wat zeldzame soorten ontbreken in lijst

Focus op oud bosplanten

Waarom oudbosplanten vooral in oude bossen?

HABITATKWALITEIT oude vs. jonge bossen (bodem, licht)

TRAGE VERBREIDING: vegetatief, zware zaden, geringe kieming

GERINGE CONCURRENTIEKRACHT vs lichtminnende soorten

GEEN LANGLEVENDE ZADEN (geen zaadbank)

Focus op oud bosplanten

OUD BOS RECENT BOS

Bedekking of frequentie (%)

GRENS

bosanemoon 

speenkruid

gevlekte aronskelk
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Boshistoriek Vlaanderen

Bos op landbouwgrond: waar?

Fysisch contact met oude bossen is essentieel!

Bos op landbouwgrond: waar?

Leeftijd bos

Recent bos: aanliggend

(12%)

Recent bos: geïsoleerd

(72%)

Oud bos 

(16%)
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Bodemverzuring na bebossing

Chronosequentie van beboste landbouwgronden in W.-Vl.

Bodem van bos op landbouwgrond
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Blijvende aanrijking met fosfor!

Voorbeeld bosreservaat Muizenbos

Bodem van bos op landbouwgrond

Sample point

< 30 years

30-79 years

80-129 years

> 129 years
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Effecten van boomsoort op bodem
Effect van boomsoort op pH

Effecten van boomsoort op bodem
Gevolgen voor de kieming van bosplanten
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Effecten van schaduwdruk / kap
Negatieve effecten P aanrijking milderen

P aanrijking stimuleert vooral competitieve lichtminners
(vb Grote brandnetel)
Schaduw: competitie wegnemen

Schaduw

Effecten van schaduwdruk / kap
Effect van kap kan gunstig zijn, mits snelle kroonsluiting

Muizenbos: aanplant in 1952; eindkap in 1997 (Populier)

1997

2002 2007



7/03/2019

8

Vooraf: afgraven of uitmijnen voor bebossing / verschralen erna?

Hoe bos ontwikkelen?

Maaien na bebossing: problemen met statuut / subsidie

Hoe bos ontwikkelen?
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Spontane verbossing of extensieve begrazing: vnl van belang voor 

fauna van struwelen / mantels en zomen (minder voor vegetatie: P) 

aanrijking)

Hoe bos ontwikkelen?

Pioniers (populieren, wilgen, …) in ruim verband: ruimte voor 

spontane vestiging van houtige soorten ( hoge structuurdiversiteit)

Hoe bos ontwikkelen?
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Soorten met hoge schaduwdruk: gunstig voor schaduwtolerante 

voorjaarsflora, wellicht minder structuurrijk

Hoe bos ontwikkelen?

Periodieke verstoringen / kap: zijn gunstig als vestigingsmoment, snel 

herstel schaduwdruk is voorwaarde (cfr hak/middelhoutbeheer)

Hoe bos ontwikkelen?
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Ligging is essentieel (aangrenzend aan oud bos)

Meestal fosforaanrijking door vroegere bemesting

Vooraf uitmijnen / afgraven?

Voorjaarsflora kan ook vestigen in P rijke bodem (kritische 

zoomsoorten zijn gevoeliger) 

Mitigeren door beheer via schaduwdruk?

Verzuring na bebossing afhankelijk van boomsoort

Verzuring bepaalt mogelijkheden voor voorjaarsflora

Snelle bosontwikkeling met pionierboomsoorten (populier, wilgen) 

versnelt vestiging van bosplanten

periodieke verstoring (kap) kan gunstig zijn mits snelle 

kroonsluiting

Besluiten Vragen?


