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VOORWOORD 

Samen met medestudent Freya Michiels heb ik een herinventarisatie van Sint-Annabos 

gedaan. Erik van Boghout deed het ons al voor in 1977. Ik legde mijn focus op de 
struiklaag, boomlaag en dood hout, terwijl Freya Michiels zich bezighield met de bodem 
en kruidlaag van het bos. 

Graag zou ik een paar personen willen bedanken voor hun hulp bij mijn thesis. Als 
eerste mijn promotor Bart Muys. Hij stond mij altijd bij met raad en daad. Ten tweede 
zou ik Dirk De Roose willen bedanken voor al zijn hulp. Ook Eric van Boghout moet 

bedankt worden, want zonder zijn eerder geleverde werk was dit alles niet mogelijk 
geweest. Tot slot nog dank aan de volgende personen: Eric Van Beek voor zijn hulp bij 
de inventarisatie en Karen Vancampenhout, Lore Fondu en Audrey Miserez voor de 
bijstand bij het bodemonderzoek.  
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SAMENVATTING 

Sint-Annabos is de groene long van de stad Antwerpen op Linkeroever. Maar voor 
hoelang nog? Het bos wordt bedreigd door de Oosterweelverbinding. Als deze er komt 

zal het bos moeten verdwijnen. Voordat ze er de bijl in zetten, is het belangrijk om te 
weten wat zal verloren gaan. In 1977 heeft Erik van Boghout al een eerste 
inventarisatie gedaan. Dat deden wij opnieuw in 2015. De belangrijkste doelstelling in 
deze masterproef is de evolutie van de vegetatiestructuur van een pioniersbos op een 
opgespoten baggergrond te achterhalen. Dat kunnen we doen door een analyse en 
vergelijking van de huidige vegetatieve structuur, boomsoorten en bostypes te maken, 
en door een vergelijking te maken tussen de huidige structuur en de vroegere structuur 

van het bos. 

De inventarisatie gebeurde in 46 plots verdeeld over 25 bestanden in het bos. Per plot 
meten we van elke boom een aantal variabelen op zoals bijvoorbeeld de hoogte en 
diameter. Uit deze gegevens konden we heel wat besluiten. 

Als we specifiek naar de Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) kijken, zien 
we een grote toename in biomassa als gevolg van de sterke groei. De boniteit is sterk 
vooruit gegaan doordat de wortels van de bomen de lager gelegen, voedselrijkere 
kleilagen bereikten. De gemiddelde hoogte is van 20,92 m in 1977 gegaan naar 41 m in 
2015. Voor de diameter, grondvlak en volume zijn de bomen geëvolueerd van een 
gemiddelde van 31,53 cm, 12,57 m²/ha en 101,66 m³/ha naar 57,3 cm, 39,8 m²/ha en 
486,65m³/ha. 

Als we heel Sint-Annabos in beschouwing nemen, kunnen we het bos, op basis van 
gemiddeld stamtal, volume en grondvlak per hectare van elke boomsoort, de volgende 
naam geven. Voor volume en grondvlak is het een Canadapopulierenbos. Als we kijken 
naar stamtal is het een bos van Canadapopulier (Populus × canadensis Moench), 
gemengd met Ruwe berk (Betula pendula Roth).  

Tussen de boomsoorten is er ook een duidelijk verschil in volume, grondvlak en stamtal 

per hectare. Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) steekt voor grondvlak en 
volume per hectare met kop en schouder uit boven de rest. Voor stamtal per hectare 
zien we dat de andere boomsoorten meer mee spelen. Ruwe berk (B. pedula) en 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus L.) zitten bij de hogere aantallen. 

Delen we het bos in op basis van de boomlaag dan zien we voor de verschillende 
groepen een verschil in gemiddeld stamtal en volume per hectare. Waar 

Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) en Beuk (Fagus sylvatica L.) 
voorkomen ligt het gemiddeld volume per hectare hoger. Voor stamtal merken we op 
dat andere boomsoorten een grotere rol spelen.    

In elke plot noteerden we ook gegevens over de struiklaag en verjonging in een 
deelplot. We hebben in het bos nauwelijks juveniele verjonging aangetroffen. Dit kwam 
wel voor in een plot met Ruwe berk (B. pedula) en Gewone esdoorn (A. 

pseudoplatanus) en in een plot met Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) en 
Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus) in de boomlaag. 

Hierna inventariseerden we het aantal liggend en staand dood hout. Op het gebied van 
dood hout is Sint-Annabos een echte meerwaarde voor Vlaanderen. Het volume per 
hectare ligt boven het gemiddelde. Hoeveel dood hout er aanwezig is, hangt af van 
onder welke boomsoort men gaat kijken en in welk bestand. 
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SUMMARY 
Sint-Annabos is the green lung of the city of Antwerp. But how long will it last? The 
forest is threatened by the Oosterweelverbinding. If they build this construction, the 
forest will disappear. It's important to know what will be lost before they cut the forest 
down. In 1977, Erik van Boghout, already made an initial inventory. We did it again in 
2015. The main objective of this master thesis is to trace the evolution of the 
vegetation structure of a pioneer forest on sprayed dredgings. This can be done by 
making an analysis and comparison of the current vegetative structure, tree species 
and forest types, and by making a comparison between the current structure and the 
previous structure of the forest. 

The survey was done in 46 plots, spread over 25 proofs in the forest. In each plot we 
measured a number of variables of each tree, for example, the height and diameter. 
From this data we could draw many conclusions.  

If we look specifically at the Canadian poplars (Populus × canadensis Moench), we see 
a large increase in biomass due to the strong growth. This growth was caused by roots 
of the trees that reached the lower situated, eutrophic claylayers. The average height 

has evolved from 20.92 m in 1977 to 41m in 2015. For the diameter, ground plane and 
volume, the trees evolved from an average of 31.53 cm, 12.57 m² / ha and 101.66 m³ 
/ ha to 57.3 cm, 39.8 m² / ha and 486,65m³ / ha. 

If we look at Sint- Annabos in its whole , we can give the forest a name based on the 
average number of trees, the volume and basal area per hectare of each tree species. 
Based on the volume and the ground plane it’s a Canadian poplar wood. If we look at 

the number of trees, it’s a forest of Canadian Poplar (Populus × canadensis Moench), 
mixed with birch (Betula pendula Roth). 

There is also a difference in volume, ground plane and number of trees per hectare 
between the tree species. If we take a look at the Canadian Poplar (Populus × 
canadensis Moench) we can determine that the volume and ground plane per hectare 
are much bigger in comparison with the others. For the number of trees per hectare, 

we can see that the other trees play a bigger role. Silver birch (B. pedula) and 
Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) are present at higher numbers. 

If we divide the forest based on the tree layers, we can see that the different groups 
differ  in mean number of trees and volume per hectare. The average volume per 
hectare is higher where Canadian Poplar (Populus × canadensis Moench) and beech 
(Fagus sylvatica L.) are present. For number of trees we note that other species play a 
bigger role. 

In each plot we also recorded data of the shrub layer and also about rejuvenation. We 
have seen little juvenile rejuvenation in the wood. Only in a plot with birch (B. pedula) 
and Sycamore maple (A. pseudoplatanus) in the tree layer and in a plot with Canadian 
Poplar (Populus × canadensis Moench) and Sycamore maple (A. pseudoplatanus). 

Hereafter we made an inventory of the number of lying and standing dead wood.  Sint-
Annabos is rich in dead wood in comparison with other parts of Flanders. The volume 
per hectare is above average. How much dead wood is present, depends on which tree 
species you’re looking at and on the proof where you find this information. 
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PRESENTATIE: STARTERS IN NATUUR- EN BOSONDERZOEK 
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LIJST VAN ILLUSTRATIES 

De eerste twee nummers van de figuren zijn gelinkt aan de nummers van de 
hoofdstukjes. Zo vind je ze makkelijk terug. 

Figuur 2.1.1: Hoogtegroei van populieren (Populus L.) bij verschillende 
omgevingstoestanden. (Faber & Tiemens, 1975) 

Figuur 2.2.1: Invloed van het soort bos op het nitraatgehalte dat je er in de B-horizont 
terug vindt. (Slycken et al., 2002) 

Figuur 2.2.2: Aantal boomsoorten in populierenbossen van verschillende leeftijden. 

(Lust, Kongs, Nachtergale & De Keersmaeker, 2001) 

Figuur 2.3.1: Volume van verschillende soorten dood hout bij geen bos brandstof oogst, 
brandstof oogst en brandstof oogst met compensatie. (Ranius et al., 2013) 

Figuur 2.3.2: Relatie tussen diversiteit van dood hout en het aantal dood hout. (Muller 
& butler, 2009) 

Figuur 2.3.3: Verschillende ecosysteemfuncties en ecosysteemdiensten (zoals onder 
andere dood hout) weergegeven bij verschillende boomsoorten. (Gamfeldt et al., 2012) 

Figuur 3.1.1: Ligging van het Sint-Annabos in Antwerpen. (Google earth, 2013)  

Figuur 3.1.2: Ferrariskaart (1787) van het Sint-Annabos. (Geopunt, 2016) 

Figuur 3.2.1: Sint-Annabos waarbij de witte cijfers het bestandsnummer, de oranje 
cijfers de proefvlakken zonder bodemstaalname en de rode cijfers de proefvlakken met 
bodemstaalname weergeven. De open vlakten zijn in het geel weergegeven. (PD = 
populierendreef, BJ = boerenjasmijn (Philadelphus coronarius L.) en WP = wilde pruim 
(Prunus domestica L.)) 

Figuur 3.2.2: Afmetingen van een proefvlak, met in de 3x3 m de opname van de 
kruidlaag, in de 6x6 m de opname van de struiklaag en in de 6x6 m tot 30x30 m de 
opname van de boomlaag (waarbij de opprvlakte afhankelijk is van het aantal bomen 
dat erop staan). Inlaze van de GPS-coördinaten op het (0,0)-punt. 

Figuur 3.2.3: Clinometer 

Figuur 4.1.1: Gemiddeld grondvlak per hectare per boomsoort in Sint-Annabos 

(m²/ha). 

Figuur 4.1.2: Gemiddeld Volume per hectare per boomsoort in Sint-Annabos (m³/ha). 

Figuur 4.1.3: Gemiddeld stamtal per hectare per boomsoort in Sint-Annabos 
(aantal/ha). 

Figuur 4.1.4: Gemiddeld stamtal per hectare voor de zes bekomen groepen als we Sint-

annabos indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven weer 
of er een significant verschil is tussen de groepen. 

Figuur 4.1.5: Gemiddeld volume per hectare voor de zes bekomen groepen als we Sint-
annabos indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven weer 
of er een significant verschil is tussen de groepen. 

Figuur 4.1.6: Gemiddeld grondvlak  per hectare voor de zes groepen als we de 
populierbestanden indelen op basis van hun kruid – en struiklaag. De letters boven de 
foutbalken geven weer of er een significant verschil is tussen de groepen. 
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Figuur 4.1.7: Gemiddeld volume per hectare voor de zes groepen als we de 
populierbestanden indelen op basis van hun kruid – en struiklaag. De letters boven de 
foutbalken geven weer of er een significant verschil is tussen de groepen. 

Figuur 4.1.8: Gemiddeld volume liggend dood hout voor de zes bekomen groepen als 

we het bos indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven 
weer of er een significant verschil is tussen de groepen. 

Figuur 4.1.9: Gemiddeld volume staand dood hout voor de zes bekomen groepen als 
we het bos indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven 
weer of er een significant verschil is tussen de groepen. 

Figuur 4.1.10: De kaart van Sint-annabos ingekleurd op basis van het volume staand 
dood hout per hectare. 

Figuur 4.1.11: De kaart van Sint-annabos ingekleurd op basis van het volume liggend 
dood hout per hectare. 

Figuur 4.2.1: Vergelijking per perceel van de gemiddelde hoogte van de 
Candapopulieren (Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015. 

Figuur 4.2.2: Vergelijking per perceel van de gemiddelde diameter van de 
Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015. 

Figuur 4.2.3: Vergelijking per perceel van het gemiddelde grondvlak per hectare van de 
Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015. 

Figuur 4.2.4: Vergelijking per perceel van het gemiddelde volume per hectare van de 
Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015. 

Figuur 4.2.5: Gemiddelde hoogtes van Candapopulier (Populus × canadensis Moench) 
per perceel in 1977 en 2015. De gekleurde bollen stellen de gemiddelde hoogte van 
vroeger en nu, voor al de percelen. Met behulp van deze hoogtes lezen we de boniteit 

af per perceel.  

Figuur 4.2.6: De groei van de diameter over de jaren heen voor Amerikaanse eik (Q. 
rubra). Eik I en II staan voor opgemeten eiken in het verleden. Voor de opgemeten 
eiken in 2015 hebben we een terugtelling gedaan van de jaarlijkse diameter aanwas 
over deze periode. 

Figuur 5.2.1: Omcirkeling van de populierenplots van de vijf groepen, die we 
bekwamen door de populierenplots in te delen op basis van kruid - en struiklaag. Groen 
= Gewone vlier en Gewone esdoorn; Blauw = Gewone esdoorn;  Paars = Gewone vlier, 
(Dauw) Braam en Kleefkruid; Rood = Hazelaar en Wilde kardinaalsmuts; Geel = 
Gewone vlier en Grote brandnetel. 

Figuur 5.2.2: Bodemeigenschappen, in de verschillende lagen, onder populier (Populus 
L.) voor de plots waar een bodemstaal is genomen. 
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LIJST VAN TABELLEN 

De eerste twee nummers van de tabellen zijn gelinkt aan de nummers van de 
hoofdstukjes. Zo vind je ze makkelijk terug. 

Tabel 2.2.1: Spontane ingroei van soorten onder populierenbossen in Vlaanderen. 
(Lust, Kongs, Nachtergale & De Keersmaeker, 2001) 

Tabel 2.2.2: Enkele kenmerken van verschillende boomsoorten die belang hebben voor 
de concurrentiekracht en voor de ondergroei. LF is de maximale leeftijd in bestanden 
op een gunstige standplaats. S staat voor het vermogen om als bestand schaduw te 
leveren. J is het vermogen om als kiemplant en jonge boom schaduw te verdragen. ST 
staat voor de snelheid van afbraak van het bladstrooisel onder vergelijkbare 
omstandigheden. (Hermy & Vandekerkhove, 2004) 

Tabel 2.2.3: Invloed van Els (Alnus L.), Esdoorn (Acer L.), Beuk (Fagus sylvatica L.) en 
Populier (Populus L.) op de pH en bodem nutriënten. (Thomaes et al., 2010) 

Tabel 3.2.1: De decimale schaal van Londo (Londo, 1975), waarbij de gemiddelde 

bedekking gebruikt wordt om een gewogen gemiddelde van de Ellenbergwaarden te 
berekenen. 

Tabel 3.2.2: Betekenis van de Ellenberg-indicatorwaarden (E) voor licht, vocht, stikstof 
en zuurtegraad. (Ellenberg & Leuschner, 2010) 

Tabel 4.1.1: Naamgeving van de bestanden aan de hand van het aangetroffen stamtal, 
volume en grondvlak van de aangetroffen boomsoorten. 

Tabel 4.1.2: Naamgeving van het bos aan de hand van het aangetroffen stamtal, 
volume en grondvlak van de aangetroffen boomsoorten. 

Tabel 4.1.3: Gemiddelde waardes voor volume en stamtal per hectare voor de 6 
groepen die ontstaan als we het bos indelen volgens de boomlaag. 

Tabel 4.1.4: Waardes voor het gemiddelde volume en grondvlak per hectare voor de 4 
groepen waarin Canadapopulier is opgedeeld. 

Tabel 4.1.5: Aanwas van het grondvlak en volume per hectare per jaar per plot. 

Tabel 4.2.1: Boniteit van vroeger en nu per perceel. 

Tabel 5.2.1: Standplaats eigenschappen voor de ondergroei onder Canadapopulier 
(Populus × canadensis Moench). (5 groepen van de populierplots bekomen aan de hand 
van kruid- en stuiklaag) (Inverde, 2011) 
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1 INLEIDING 
Vlaanderen is klein ten opzichte van andere landen of regio’s in Europa. Het heeft maar 
een landoppervlakte van 13522 km² (FOD economie, 2011). Op 1 januari 2016 
woonden er op deze oppervlakte ongeveer 6.5 miljoen mensen (FOD economie, 2016). 
We hebben in Vlaanderen dus een grote bevolkingsdichtheid. Dat brengt met zich mee 
dat we op deze beperkte oppervlakte veel dingen moeten combineren en realiseren. De 
ruimte is beperkt. De laatste decennia zien we bijvoorbeeld dat de bebouwingsgraad fel 
is toegenomen. In 2013 was 27% van Vlaanderen vol gebouwd. Dat is een stijging van 
27% ten opzichte van 1990. Vaak gaat dat ten koste van landbouw en natuur (MIRA, 
2014). Vlaanderen bestaat momenteel nog uit 10.8% bos (Hermy & Vandekerkhove, 
2004). Ook Sint-Annabos wordt hierdoor bedreigd! De overheid wil er het 

Oosterweelproject realiseren. Voor de bouw van een brug of tunnel zou een groot deel 
van het bos moeten verdwijnen. Sint-Annabos is nochtans een mooi stukje natuur op 
Linkeroever, net buiten de drukke stad Antwerpen. Bij de bevolking is het stadsbos ook 
erg geliefd (Van Boghout, 1978). 

De gronden van het bos zijn gelegen in de voormalige Borgerweertpolder. In 1896 is de 
polder onteigend en gedurende 50 jaar opgespoten met baggergrond uit de Schelde. 

Het gebied van het bos heeft door de jaren heen verschillende functies vervuld, maar al 
gauw was er beplanting aanwezig om zandverstuiving tegen te gaan. Het huidige bos 
dat je vandaag ziet, is 63 jaar geleden aangeplant over een periode van 3 jaar. Dat 
gebeurde vooral met naaldbomen en Populier (Populus L.), maar ook met andere 
loofboomsoorten. (Van Boghout, 1978) 

Het totaal aantal hectare populieren (Populus L.) in Vlaanderen schat men op 20300 
hectare. Dat is ongeveer 13,8% van het totale bosareaal. Vaak worden deze bossen 
beschouwd als minderwaardig. Ze zouden zorgen voor verdroging, verruiging en een 
verlies aan biodiversiteit (Van Slycken et al., 2002). Om dat te kunnen bewijzen is er 
echter meer onderzoek noodzakelijk in populierenbossen. Het is daarom zeker nodig, 
voordat we in Sint-Annabos beginnen te kappen, dat we er eerst zoveel mogelijk over 
te weten komen. In 1977 is er al een eerste inventarisatie gebeurd in het bos door Erik 
Van Boghout. Vandaag, in 2015, hebben we dat weer gedaan in het kader van deze 

masterproef. 

De belangrijkste doelstelling in deze masterproef is de evolutie van de 
vegetatiestructuur van een pioniersbos op een opgespoten baggergrond te achterhalen. 
Dat kunnen we doen door een analyse en vergelijking van de huidige vegetatieve 
structuur, boomsoorten en bostypes te maken. En een vergelijking  te maken tussen de 
huidige structuur en de vroegere structuur van het bos. 

Bij de analyse en vergelijking van de huidige vegetatieve structuur, boomsoorten en 
bostypes kunnen we ons twee vragen stellen die ons hierbij kunnen helpen. De eerste 
vraag  is of de successie bij Populier (Populus L.) sneller verloopt? Deze kunnen we 
oplossen door te kijken naar de huidige biomassa en het begin van de aftakeling. De 
huidige biomassa kunnen we achterhalen door het bos in te delen in bestanden en in 
elk bestand een aantal plots te leggen die representatief zijn voor de omgeving. In die 
plots meten we dan de bomen op waardoor we het volume van de bomen kunnen 
bepalen. We inventariseren onder andere de hoogte, stamdiameter op 1.3 meter, 
stamtal per soort en kroondiameter. Het nagaan van de aftakeling van de bomen kan 
ons ook helpen bij de eerste vraag. Hiervoor inventariseren we het aantal staand dood 
hout en liggend dood hout in de plots. De tweede vraag die we onszelf stellen is of er 
onder Populier (Populus L.) meer verjonging aanwezig is. Deze lossen we op door in 
elke plot een deel plot af te bakenen van zes op zes meter en er de struiklaag te 

inventariseren. We bepalen de soorten, het aantal per soort en schatten de hoogte. Als 
dat allemaal gebeurd is, kunnen we de analyse en vergelijking van de huidige 
vegetatieve structuur, boomsoorten en bostypes uitvoeren. 
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Bij het maken van de vergelijking tussen de huidige structuur en de vroegere structuur 
van het bos stellen we ons de volgende vraag: ‘Groeide Populier (Populus L.) op 
opgespoten baggergrond volgens een normale groeicurve?’ Dat gaan we na door de 
meetgegevens van de boomhoogte van Erik van Boghout  in 1977 en de meetgegevens 
van deze masterproef in 2015 per bestand uit te zetten op een groeicurve uit de 
literatuur. Hierdoor kunnen we de boniteit bepalen van vroeger en nu en kijken of de 
populierenbomen een normale groei hebben doorgemaakt. Ook kunnen we de 
vergelijking maken tussen vroeger en nu voor een heel aantal variabele van de 
populierenbomen, zoals bijvoorbeeld de diameter, vrije stamlengte, hoogte, volume, … 

De resultaten van deze masterproef kunnen helpen bij het aantonen van de waarde van 
Sint-Annabos. En zo misschien voorkomen dat de groene long van stad Antwerpen 
moet verdwijnen voor koning auto.  
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 De groei van populieren 

Bomen kunnen heel oud worden, maar niet onbeperkt groot. Bij toenemende leeftijd 
neemt de aangroeisnelheid drastisch af. Dat zien we ook bij Populier (Populus L.). Het 
onderzoek van Shibo et al. (2006), in een natuurlijk populieren-berkenbos, toont aan 
dat populieren (Populus L.) in drie grote fases groeien. Namelijk de snelle groeifase 
(<20 jaar), de stabiele groeifase (20-40 jaar) en de trage groeifase (>40 jaar). Het zijn 
snelgroeiende bomen.  Hermy & Vandekerkhove (2004) halen aan dat populieren 
(Populus L.) kort levend zijn. Dat wil zeggen dat ze bijna nooit een leeftijd ouder dan 

150 jaar bereiken. 

Pennisi (2005) probeerde de groeiafname bij bomen te verklaren. Onderzoek toonde 
aan dat de groei zou komen door beperkingen in de fotosynthese en watertransport. 
Watertransport gebeurt op twee manieren in bomen, namelijk door worteldruk en 
transpiratiezuiging. Transpiratiezuiging is de belangrijkste en wordt veroorzaakt door 
huidmondjes die water verdampen. Door de transpiratie ontstaat er een onderdruk die 

water via de wortels en stam naar de bladeren leidt. Bij oudere, grotere bomen kan 
water, nodig voor de fotosynthese, moeilijker in de top van de boom geraken. De 
opening van huidmondjes verkleint om watervlies te beperken. Hierdoor wordt de 
fotosynthese beperkt en ligt deze lager dan bij jongere, kleinere bomen. Ook is er 
minder toevoer van koolstofdioxide nodig voor de fotosynthese. De afname van water 
hoger in de boomtoppen brengt ook een daling van de turgordruk met zich mee. Vanaf 
een bepaald moment zal deze zo gedaald zijn dat celgroei in de toppen stopt. 

Watertransport en worteldruk kunnen op de dag van vandaag nog niet sluitend 
verklaren waarom bomen een afnemende groeisnelheid hebben. Maar het is alvast een 
begin.  

Pennisi (2005) haalde ook aan dat de genetische eigenschappen van bomen een 
belangrijke rol spelen bij de groei, net zoals de omgevingsfactoren waarin de bomen 
opgroeien. Aan de hand van de de boniteit van de omgeving gaat de hoogte en 

diametergroei van de populierenbomen verschillen. Boniteit I is gelijk aan uitstekende 
omgevingsfactoren voor Populier (Populus L.). Boniteit VII wilt zeggen slechtste 
omgevingscondities voor Populier (Populus L.) (Faber & Tiemens, 1975). Hieronder kan 
je lezen welke omgevingsfactoren er gunstig zijn voor de groei van populierenbomen. 
We kijken eerst naar de bodemeigenschappen en vervolgens naar concurrentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1.1: Hoogtegroei van populieren (Populus L.) bij verschillende omgevingstoestanden. (Faber & 
Tiemens, 1975) 
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2.1.1 Bodemeigenschappen 

Als eerste staan we stil bij de zuurtegraad in de bodem. De zuurtegraad bepaalt de 
oplosbaarheid van ionen in de bodem en dus ook de opname van minerale 
voedingsstoffen. Ook zien we dat micro-organismen elk hun eigen optimale zuurtegraad 

hebben om te werken. Op deze manier heeft de zuurtegraad invloed op de groei van 
bomen. De meeste bomen hebben een goede groei bij een zuurtegraad tussen 3,5 en 
6.5, maar dat is afhankelijk van de boomsoort. Canadapopulier (Populus L.). groeit 
optimaal tussen een pH van 4,5 en 8. Hoger is er nog boomgroei mogelijk zonder al te 
veel gebreken, maar lager treden er problemen op (ANB, 2008). Zhang et al. (2013) 
stellen vast in hun onderzoek dat de groei van Populus tremuloides afneemt bij een pH 
die de waarde 6 overschrijdt. Er treedt dan chlorose op in de jonge bladeren door een 
vermindering van een aantal essentiële blad nutriënten zoals Fe en Mn. De transpiratie 
daalde ook bij een stijgende zuurtegraad. Dat wijst op een verstoorde waterbalans bij 
een hogere zuurtegraad. 
 
Liang, Yang, Shao & Han (2006) onderzochten het effect van waterbeschikbaarheid in 
de bodem op Populier (Populus L.). Ze zijn gaan kijken hoe de populieren (Populus L.) 
reageerden op bodemwaterniveaus die 40%, 55% of 70% van de veldcapaciteit waren. 

De onderzoekers stelden verschillende zaken vast. De biomassagroei en het totale 
waterverbruik stijgt als er meer bodemwater beschikbaar is. De waterefficiëntie is het 
beste bij 55% en het laagste bij 40%. En Populieren (Populus L.) groeien beter als er 
voldoende water beschikbaar is. De lengtegroei in het groeiseizoen is hoger bij de 
hogere percentages van 55 en 70 procent. Bij droogte stelden Fu, Li & Chen (2012) 
vast in hun onderzoek dat Populus euphratica minder water verbruikt en water kan 
achterhouden door zijn ontwatering te verlengen. Net zoals Liang, Yang, Shao & Han 
(2006) konden Possen et al. (2011) zien dat een vochtigere bodem een positieve 
invloed heeft op de groei, de accumulatie van biomassa, het specifiek bladoppervlak en 
de gasuitwisseling. Hieruit kunnen we concluderen dat populieren (Populus L.) het beter 
doen op bodems waar voldoende vocht aanwezig is. 

Kolb et al. (1990) onderzochten ook de invloed van bodemvochtigheid op de groei van 
Gele populier (Liriodendron tulipifera). Ze concludeerden dat Populier (Populus L.) het 

beter doet bij een hogere bodemvochtigheid. Maar ze onderzochten ook de invloed van 
de bodemvruchtbaarheid. Populier (Populus L.) groeit beter als deze hoger is. 
Guillemette & DesRochers (2008) keken naar het effect van verschillende nutriënten 
,op verschillende klonen van Populier (Populus L.), op de groei van Populier (Populus 
L.). Ze concludeerden het volgende. Stikstof wordt gezien als de meest beperkende 
groeifactor. Maar we zien bij een verhoging van verschillende nutriënten, dat bij een 
verhoging van fosfor de biomassa het hardste stijgt. Ook Van den Driessche et al. 

(2008) beaamden dit. Bij een verhoging van fosfor en stikstof zagen ze een 
biomassastijging.  Kalium verhoogt de weerstand van de populieren (Populus L.) en 
verlaagt zo de sterfkans. De juiste verhouding van nutriënten hangt af van 
verschillende factoren. Zo hebben de verschillende klonen namelijk allemaal een andere 
optimale verhouding tussen stikstof en fosfor. Deze is bijvoorbeeld  9 voor P. nigra x  P. 
maximowiczii. Nutriënten tekorten kunnen de groei limiteren. Als calciumconcentratie in 
de bodemlaag 0-25 cm beneden de 6,7 Cmol kg-1 en in de laag 25-45 cm onder de 9 

Cmol kg-1 bij Populus tremuloides Michx. ligt, is er bemesting nodig om de 
overlevingskansen te verhogen. 15 Cmol kg-1 calcium in beide lagen is te hoog en geeft 
negatieve effecten. De bodem pH is best 6 of lager (van den Driessche et al., 2005). 
Van den Driessche (2000) zag bij Populus trichocarpa (Torr. & Gray) × P. deltoides 
(Bartr. ex Marsh) dat bij een stijging van fosfor in de bladeren, de koper- en 
zinkwaarden er daalden. Bemesting van deze twee is dan ook aan te raden. Een tekort 
van koper kan leiden tot een beperkt wortelstel (van den Driessche, 1999; Zabek & 

Prescott, 2007). 
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2.1.2 Concurrentie 

Bomen gaan constant in competitie met elkaar voor licht, nutriënten, water. Dat 

beïnvloedt dus ook de groei. De dichtheid waarmee bomen op elkaar staan, speelt 
hierbij een belangrijke rol. Toillon et al. (2013) onderzochten de invloed van de 
plantdichtheid bij populieren (Populus L.) op de groei en watergebruik efficiëntie. Dat 
deden ze op bodems die goed en minder goed waren voor populierengroei, in het 
noorden van Frankrijk. Op de bodem met de beste eigenschappen zagen we de 
volgende dingen als we de plantdichtheid lieten toenemen. De stamlengte stijgt, de 
stamdiameter neemt af, het bladoppervlak neemt toe, de op massa gebaseerde 
stikstofgehalte in de bladeren neemt toe en er is een hogere delta koolstof 13. Dat wijst 
erop dat bij een hogere dichtheid de competitie voor licht hier toeneemt. Onder 
slechtere bodemcondities zien we hetzelfde. Alleen zagen we hier de stamlengte niet 
stijgen en daalt delta koolstof 13. Dat komt door de stijgende competitie voor water. 
Ook Merriam et al. (1995) onderzochten ook het verband tussen diametergroei op 
borsthoogte en de plantdichtheid bij bomen. Ze concludeerden dat de diametergroei 
afnam als de plantdichtheid te groot werd. Elke boomsoort heeft zijn ideale 

plantdichtheid voor een optimale groei. Respecteer je deze niet dan krijg je 
opbrengstverliezen per hectare. Ze zagen ook dat de diameteraangroei van bomen 
afneemt naarmate hun leeftijd stijgt. 

Luo & Chen (2011) halen in hun onderzoek het verband tussen boomsterfte en 
boomdichtheid aan, maar ook met de ouderdom van de bomen. Dat deden ze voor 
onder andere Populus tremuloides. Hoe dichter de bomen op elkaar worden geplant, 

hoe meer doden er zijn vast te stellen. Dat heeft te maken met de hogere 
concurrentiekracht. Hoe ouder een bepaalde opstand is, hoe meer dode bomen je er 
ook kan aantreffen. De fysiek van de bomen gaat dan vaak achteruit en hun 
gevoeligigheid voor verstoringen uit de omgeving neemt toe. 

2.2 Houtachtige ondergroei bij Populier 

Lust, Kongs, Nachtergale & De Keersmaeker (2001) onderzochten de spontane ingroei 
van houtachtige planten bij Populier (Populus L.). Ze hebben dat gedaan in 175 
populierenbestanden van verschillende leeftijden in Vlaanderen. In tabel 2.2.1 zie je 
het antwoord op de vraag hoeveel spontane ingroei zich voordoet en welke soorten dat 
dan zijn. In de eerste kolom zie je de soorten staan. Kolom twee geeft aan in hoeveel 
procent van de onderzochte populierenbestanden deze soort is aangetroffen. De derde 

kolom zegt hoeveel er gemiddeld van de soort per hectare aanwezig is over al de 
bestanden. En tot slot geeft kolom vier ook de gemiddelde hoeveelheid per hectare van 
de soort dat wordt aangetroffen, maar dan enkel over de onderzochte bestanden waar 
de soort voorkwam. 

Tabel 2.2.1: Spontane ingroei van soorten onder populierenbossen in Vlaanderen. (Lust, Kongs, 
Nachtergale & De Keersmaeker, 2001) 

Soorten 
Aantal plots waar soort 

aanwezig (%)  

Gemiddelde aantal van 

de soort over al de 
plots (N/ha) 

Gemiddeld aantal van de 

soort over de plots waar 
de soort effectief 

aanwezig is (N/ha)  

Sambucus nigra 86 543 652 

Quercus robur 69 43 64 

Fraxinus excelsior 64 220 354 
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Alnus glutinosa 57 174 313 

Corylus avellana 51 160 320 

Crataegus monogyna 49 48 100 

Salix alba 38 42 113 

Acer pseudoplatanus 33 72 223 

Prunus avium 31 36 120 

Betula pendula 29 25 90 

Viburnum opulus 28 17 64 

Ribes rubrum 23 1 93 

Salix caprea 20 14 702 

Ulmus spp. 20 69 357 

Sorbus aucuparia 18 29 166 

Populus cv 16 38 247 

Cornus sanguinea 9 83 93 

Prunus serotina 8 8 93 

Prunus spinosa 6 4 67 

Frangula alnus 6 2 36 

Quercus rubra 6 8 152 

Carpinus betulus 5 8 186 

Euonymus europaeus 4 1 13 

Ilex aquifolium 4 2 43 

Fagus sylvatica 2 1 26 

Sambucus laciniata 2 1 31 

Prunus paadus 1 2 170 

Ribes uva-crispa 1 0 4 

Acer campestre 1 1 167 

 

In totaal zijn er 29 soorten aangetroffen. Gewone vlier (Sambucus nigra L.), Zomereik 
(Quercus robur L.), Gewone es (Fraxinus excelsior L.), Zwarte els (Alnus glutinos L.), 
Hazelaar (Corylus avellana L.) en Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.) 
kwamen voor in meer dan 50% van de onderzochte populierenbestanden. Per hectare 
zien we een ingroei gemiddelde van 1600 planten. 34% hiervan is Gewone vlier (S. 
nigra). 
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De Keersmaeker et al. (2010) inventariseerden Muizenbos. Het bos bestaat grotendeels 
uit populierenbestanden. Deze werden er voor het eerst aangeplant in 1920 op 
landbouwgrond. Later volgden nog een paar aanplantingen. Tijdens hun onderzoek zijn 
ze gaan kijken naar de houtachtige ondervegetatie. Gewone es (F. excelsior), Zwarte 
els (A. glutinosa), Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus) en Zomereik (Q. robur) hadden 
het grootste stamtal bij de jonge bomen. De eerste twee hadden elk een percentage 
van elk 25%. Voor Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus) en Zomereik (Q. robur) was 
dat 14% en 6%. Als we gaan kijken naar de struiklaag zien we dat Rode kornoelje 
(Cornus sanguinea L.), Hazelaar (C. avellana), Gewone vlier (S. nigra) en Wilde 
lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) domineren. Door de homogene aanplant van populieren 
(Populus L.), zien we nu ook dat er een massale gelijke sterfte in de bestanden 
optreedt. De dominerende houtachtige ondergroei kan dan geleidelijk aan de toplaag 

van het bos vormen. 

De dominerende boomsoort in de toplaag heeft een grote invloed op welke soorten er 
kunnen vestigen in de onderetage. Maar de standplaatseigenschappen bepalen dan ook 
weer op hun beurt welke bomen kunnen domineren in de toplaag. Zo geven Hermy & 
Vandekerkhove ( 2004) in onderstaande tabel weer dat niet van elke boomsoort de 
kiemplant en jonge boom bestand zijn tegen schaduw. Canadapopulier (Populus L.) 
zorgt voor geringe schaduw. Hierdoor treffen we vaker kiemplanten en jonge bomen 
van licht minnende soorten aan in de onderetage. 

Tabel 2.2.2: Enkele kenmerken van verschillende boomsoorten die belang hebben voor de 
concurrentiekracht en  voor de ondergroei. LF is de maximale leeftijd in bestanden op een 
gunstige standplaats. S staat voor het vermogen om als bestand schaduw te leveren. J is het 
vermogen om als kiemplant en jonge boom schaduw te verdragen. ST staat voor de snelheid van 
afbraak van het bladstrooisel onder vergelijkbare omstandigheden. (Hermy & Vandekerkhove, 
2004) 

Boomsoort LF S J ST 

Amerikaanse eik Matig Matig Matig 
Zeer 
traag 

Beuk Matig Zeer groot Zeer goed 
Zeer 
traag 

Canadapopulier Kort Gering - Matig 

Europese lork Lang Zeer gering Zeer gering 
Zeer 
traag 

Fijnspar Matig Groot Matig 
Zeer 
traag 

Gewone es Matig Matig Goed Zeer snel 

Gewone esdoorn Lang Groot Goed Matig 

Gewone vlier Kort Matig Matig Zeer snel 

Gladde iep Lang Matig Matig Zeer snel 

Grauwe els Kort Matig Gering Matig 

Grove den Matig Zeer gering Zeer gering Matig 

Haagbeuk Kort Zeer groot Goed Matig 
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Hazelaar Kort Matig Gering Matig 

Noorse esdoorn Lang Groot Goed Matig 

Ratelpopulier Kort Gering Gering Traag 

Robinia Matig Matig Matig Snel 

Rode kornoelje Kort Gering Gering Zeer snel 

Ruwe berk Kort Zeer gering Zeer gering Traag 

Ruwe iep Matig Groot Goed Zeer snel 

Schietwilg Kort Gering Matig Zeer snel 

Spaanse aak Kort Matig Matig Snel 

Tamme kastanje Lang Matig Matig Traag 

Taxus Lang Zeer goed Goed 
Zeer 
traag 

Vogelkers Kort Matig Matig Snel 

Wilde lijsterbes Kort Gering Gering Matig 

Wintereik Lang Matig Gering Traag 

Winterlinde Lang Goed Matig Traag 

Witte abeel Matig Gering Matig Snel 

Zachte berk Kort Zeer gering Zeer gering Traag 

Zoete kers Matig Matig Goed Snel 

Zomereik Lang Gering Zeer gering 
Zeer 
traag 

Zomerlinde Lang Goed Goed Traag 

Zwarte els Kort Matig Matig Snel 

 

Maar ook kan de dominerende boomsoort de bodemeigenschappen beïnvloeden. Van 
Slycken et al. (2002) hebben de bodem onder een populierenbestand in Oost-
Vlaanderen onderzocht op fosfor- en stikstofgehalte. Populierenbomen nemen veel 
mineralen op. Hierdoor vergroot de concentratie in het blad. Bij bladval vormt een 
milde humus, waardoor de mineralen beter in het bodem-humuscomplex binden en de 
uitloging van onder ander stikstof vermeden wordt. Dat fenomeen kan je terug zien in 
het bodemwater van de B-horizont. Het nitraatgehalte dat we hier in terugvinden is erg 
laag.  

Uit het onderzoek van Meiresonne, De schrijver & De vos (2007) blijkt dat de jaarlijkse 

opname van stikstof door populieren (Populus L.) ongeveer gelijk is aan de jaarlijkse 
input van stikstof op een bosecosyteem. De jaarlijkse input van stikstof is ongeveer 30 
tot 45 kg per hectare in Vlaanderen. Op deze manier kan de Populier (Populus L.)  een 
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bijdrage leveren tegen het verontreinigen van het grondwater door uitgespoelde 
stikstof. 

In figuur 2.2.1 zie je de vergelijking van verschillende bostypes met Populier (Populus 
L.).  Het nitraatgehalte in het bodemwater van de B-horizont is telkens onderzocht.  

 

Figuur 2.2.1: Invloed van het soort bos op het nitraatgehalte dat je er in de B-horizont terug 
vindt. (Slycken et al. ,2002) 

Omdat Populieren (Populus L.) veel basische kationen uit de bodem opnemen, zoals 
calcium, magnesium en kalium, heeft dat invloed op de bodem pH. Als de bladeren op 
de grond vallen komen de nutriënten terug ter beschikking. Op deze manier gaat 
Populier (Populus L.) dus bodemverzuring tegen en zorgt voor een bodem die meer 

geschikt is voor basisch minnende planten. (Verstraeten, Vandekerkhove & De 
Keersmaeker,2003) 

Thomaes et al. (2010) onderzochten ook de invloed van bomen op de bodem. Dat 
deden ze voor verschillende boomsoorten, namelijk Els (Alnus Mill.), Esdoorn (Acer L.), 
Beuk (F. sylvatica) en Populier (Populus L.). Het onderzoek gebeurde in Mortagnebos in 
Vlaanderen. In 1972 is het bos aangeplant met dertien verschillende boomsoorten. Elke 

boomsoort werd telkens geplant als een homogene groep. Omdat het bos op dezelfde 
grond is geplant, namelijk oude landbouwgrond, en de bomen allemaal even oud zijn, 
kunnen we makkelijk de effecten van de vier onderzochte boomsoorten op de bodem 
vergelijken. We vertrekken namelijk van een zo goed als dezelfde begintoestand van de 
bodem. In tabel 2.2.3 zie je de resultaten van de grondanalyses zevenentwintig jaar na 
de aanplant.  
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Tabel 2.2.3: Invloed van Els (Alnus), Esdoorn Acer), Beuk (F. sylvatica) en Populier (Populus L.) 
op de pH en bodem nutriënten. (Thomaes et al., 2010) 

 

Els (Alnus Mill.) Esdoorn (Acer L.) Beuk (F. 
sylvatica) 

Populier 
(Populus L.) 

pH-KCl 3,2 3,3 3,4 4,3 

Ca (mg/kg) 377 431 442 1460 

Mg (mg/kg) 49 50 53 105 

K (mg/kg) 119 170 154 231 

Totale N (mg/kg) 3823 3023 2312 2253 

Plant beschikbare P 
(mg/kg) 44 78 35 35 

 

Uit het onderzoek kan je afleiden dat Populier (Populus L.) de hoogste bodem pH 
veroorzaakt. De concentraties van calcium, magnesium en kalium zijn ook spectaculair 
hoger bij Populier (Populus L.). Omdat Els (Alnus Mill.) stikstof kan fixeren is de 
concentratie stikstof hierbij hoger. De concentratie van plantaardig beschikbare fosfor 
ligt significant hoger bij Esdoorn (Acer L.). Bij Populier (Populus L.) is dat ongeveer de 
helft minder. 

Buck & St. Clair (2012) besloten uit hun onderzoek dat het organische stofgehalte in de 
bodem van populierenbossen hoger was dan van gemengde en coniferenbossen bij een 
gelijke bodemtextuur. Hierdoor beïnvloedt Populier (Populus L.) het waterhoudend 
vermogen in de positieve zin. Ook breekt het gevormde bladstrooisel van Populier 
(Populus L.) met een matige snelheid af. Dat leiden we af uit tabel 2.2.1. 

De leeftijd van de dominerende boomsoort in de toplaag kan ook de onderetage 
beïnvloeden. Lust, Kongs, Nachtergale & De Keersmaeker (2001) toonden aan dat er 
een verband was tussen de ingroei en de ouderdom van de populierenbossen. Dat kan 
je duidelijk terug zien in Figuur 2.2.2. Hieruit kan je duidelijk afleiden dat hoe ouder de 
populierenbossen, hoe meer verschillende soorten er voorkomen. Ook de aanwezigheid 
van een aangrenzend bos heeft invloed op de kolonisatie van soorten. Hoe verder een 
bos verwijderd is van een ander, hoe moeilijker soorten zich van het ene naar het 
andere bos kunnen verplaatsen. Zo is bijvoorbeeld de kans veel kleiner dat zaad, dat 
zich met de wind verplaatst, in het te koloniseren bos geraakt om een nieuwe kolonie 
op te richten. Er is geen correlatie gevonden tussen de ingroei en de variabele textuur, 
drainageklasse en plantdichtheid. 
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Figuur 2.2.2: Aantal boomsoorten in populierenbossen van verschillende leeftijden. (Lust, Kongs, 
Nachtergale & De Keersmaeker , 2001) 

Als we de dominerende toplaag boomsoorten willen omvormen door natuurlijke 
verjonging naar andere boomsoorten moeten deze bomen in de eerste plaats in 
volwassen stadium aanwezig zijn. Vanderkerkhove et al. (2009) merkten in het 
Meerdaalwoud op dat het perfect mogelijk is om via dreefbomen en solitaire bomen 
verjonging te krijgen. Het succes hangt af van de boomsoort. Skov (1997) zei in zijn 
onderzoek dat een heterogene omgeving ook kan helpen. De verspreiding van 

vruchten, zaden, … speelt een belangrijke rol in het vestigen van boomsoorten in de 
onderetage. Volgens Howe & Smallwood (1982) kan dat gebeuren op 4 manieren. Door 
dieren, water, wind en zelfverspreiding. Als we de mens niet bij de dieren rekenen is 
dat een vijfde mogelijkheid. Zo kan hij bijvoorbeeld zaden verspreiden met machines 
bij beheerwerken (Couvreur & Hermy, 2004). Kuparinen (2006) en Howe & Miriti 
(2004) halen aan in hun onderzoek dat de meeste zaden dichter bij de moederboom 
neerkomen. De kans om succesvol tot een nieuw individu uit te groeien hangt fel af van 

in welke omgevingscondities de zaden, vruchten, … terecht komen. 

2.3 Dood hout 

2.3.1 Volume dood hout 

Jonsson, Kruys & Ranius (2005) halen in hun onderzoek aan dat dood hout in een bos 
afhangt van de volgende dingen: de leeftijd van het bos, de boomsoorten in het bos en 
de manier van bosbeheer.  

2.3.1.1 Leeftijd 

Momenteel bestaat nog maar 10,8% van het landoppervlak van Vlaanderen uit bos. 
55% hiervan is jonger dan veertig jaar. Dat is dus erg jong. 6% is ouder dan 60 jaar en 

in 21% van de bossen tellen we bomen van verschillende leeftijden. Van de 10,8% bos 
in Vlaanderen is er maar 23000 hectare oud bos. Dat is bos met een leeftijd ouder dan 
230 jaar. Oude bossen hebben vaak de grootse natuurwaarde (Hermy & 
Vandekerkhove, 2004). Ook blijkt uit de onderzoekscijfers van het  Agentschap voor 
Natuur en bos dat Vlaanderen een bosarme regio is. Het is een van de armste regio’s 
van heel Europa (Bogaert, 2000). 

Dat we zoveel jonge bossen hebben, heeft invloed op het aantal en volume dood hout 
per hectare bos in Vlaanderen. Als we naar de leeftijd kijken dan kunnen we het 
volgende besluiten: ‘Hoe jonger het bos, hoe minder dood hout’. Dat blijkt ook uit 
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onderzoek van Fridman & Walheim (1999). Zij hebben over heel Zweden inventarisaties 
gedaan van liggend en staand dood hout in bossen met allerlei boomsoorten. Het 
onderzoek liep van 1994 tot en met 1996. Bij de oudere onderzochte plots 
constateerden ze meer dood hout dan in de jongere plots. Als ze bijvoorbeeld gingen 
kijken naar bossen jonger dan 40 jaar, was er gemiddeld 3.5 kubieke meter dood hout 
per hectare. Bij bossen met een leeftijd tussen 41 en 100 jaar was dat 6.2 m³/ha en 
met een leeftijd tussen 101 en 140 was het 10.5 m³/ha. Bossen ouder dan 140 jaar 
hadden 15.9 kubieke meter dood hout per hectare. 

2.3.1.2 Beheer 

Ook het beheer speelt een belangrijke rol bij dood hout. Green & Peterken (1997) 
konden besluiten uit hun onderzoek dat er in beheerde bossen minder volume dood 
hout per hectare aanwezig was dan in niet beheerde bossen. Het volume in de 
beheerde bossen was amper 30% van het dood hout in de niet beheerde bossen. Vaak 
lag het zelfs nog lager. 

Vroeger werden in Vlaanderen de bossen ook intensiever gebruikt. Dat zeggen 
Vanderkerkhove, Crevecoeur, Thomaes & Kohler (2013). De mensen gebruikten in die 

tijd veel hout en haalden dus ook al het dood hout uit de bossen. Ook in de 
negentiende en twintigste eeuw was dat de gang van zaken. In deze periode vonden ze 
ook dat dood hout verspilling was of een bron van ziektes. Gelukkig zijn er de laatste 
jaren veel vakkundigen die het belang van dood hout inzien en benadrukken dat een 
aangepast beheer noodzakelijk is. 

Ranius et al. (2013) onderzochten zo een methode om de reductie van het volume 
dood hout in een beheerd bos tegen te gaan. In het bos oogsten ze, voor biobrandstof, 
bovenop de bovengrondse delen ook de ondergrondse stompen (Walmsley & Bodbold, 
2009). De interesse voor deze stompen als vorm van energie stijgt de laatste tijd weer 
door de lagere koolstofdioxide-emissie. Als compensatie van dat volume dood hout dat 
verloren gaat, keken de onderzoekers wat het effect is als je bij 14% van de geoogste 
bomen een stronk van 3 à 5 meter laat staan. Uit figuur 2.3.1 kunnen we afleiden dat 
dat een positief effect heeft. Het staande en liggende dood hout volume per hectare 

stijgt aanzienlijk. Hieruit kunnen we dus het belang van staand dood hout afleiden. 

 

Figuur 2.3.1: Volume van verschillende soorten dood hout bij geen bos brandstof oogst, 
brandstof oogst en brandstof oogst met compensatie. (Ranius et al., 2013) 
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2.3.1.3 Boomsoort 

Een eerste belangrijk punt is het volgende. Gamfeldt et al. (2012) en Muller & butler 
(2009) konden besluiten uit hun onderzoek dat het aantal dood hout in een bos stijgt 
als het aantal boomsoorten toeneemt. Dus hoe meer diversiteit van dood hout, hoe 

meer dood hout per hectare. Dat zie je ook in onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3.2: Relatie tussen diversiteit van dood hout en het aantal dood hout. (Muller & butler, 

2009) 

Bij welke boomsoorten je meer dood hout kan aantreffen, zie je in onderstaande 
tekening. Gamfeldt et al. (2012) onderzochten wat het effect was van enkele 
belangrijke boomsoorten op het volume dood hout per hectare. Bij spar (Picea A. 
Dietr.) en Den (Pinus L.) en Populier (Populus L.) was het meeste dood hout te vinden. 
Deze werden gevolgd door Berk (Betula L.). Bij Eik (Quercus L.) en Beuk (F. sylvatica) 
was het minste te vinden. 

 

 

Figuur 2.3.3: Verschillende ecosysteemfuncties en ecosysteemdiensten (zoals onder andere dood 
hout) weergegeven bij verschillende boomsoorten. (Gamfeldt et al., 2012) 
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Harmon, Woodall, Fasth, Sexton & Yatkov  (2011) bevestigen dat ook in hun 
onderzoek. Ze onderzochten verschillende boomsoorten in de Verenigde Staten. Spar 
(Picea A. Dietr.), Den (Pinus L.), Lork (Larix Mill.), Berk (Betula L.) en Populier (Populus 
L.) komen het beste uit het onderzoek. 

2.3.2 Het belang van dood hout 

Dood hout is een opslagmedium voor water en nutriënten. Ook zijn er veel boslevende 
organismen van afhankelijk. (Harmon et al., 1986)  

Uit onderzoek van Siitonen (2001) weten we dat ongeveer 20 tot 35% van de aan bos 
gebonden biodiversiteit afhangt van oude bomen en dood hout. Hij berekende ook het 
volgende. Bij een afname van het totaal volume dood hout met 90%, zal er op zijn 
minst een verlies van 20% zijn van dood hout organismen. Hiermee bedoelen we 
soorten die van dood hout afhankelijk zijn. Fragmentatie kan dat cijfer zelf nog doen 
oplopen. De toestand in onze Vlaamse bossen was een paar decennia terug nog erger. 

Ook Muller & butler (2009) konden dat besluiten uit hun onderzoek. Ze zagen duidelijk 
een relatie tussen het aantal kritisch bedreigde soorten en het aantal dood hout per 

hectare. Hoe meer dood hout, hoe beter de soorten het doen. 

In dood hout slaat ook veel koolstof op. Dat blijkt uit onderzoek van Patenaude et al. 
(2003) in Monks Wood in Groot-Brittannië. Moonks Wood is een half natuurlijk bos. Ze 
onderzochten het koolstofgehalte in het dood hout, de ondergroei, de bomen, de 
wortels en de bodem. In dood hout vonden ze 18 ton per hectare, in de ondergroei en 
kleine bomen 3 ton per hectare, 28 ton per hectare vonden ze in de wortels. En tot slot 
78 ton per hectare en 335 ton per hectare voor de grote bomen en voor de bodem. 

Dood hout bevat dus heel wat koolstof. Het is dus belangrijk om hier goed mee om te 
gaan. 

2.3.3 Toestand van dood hout in Vlaanderen en Europa 

Uit zowel onderzoek van Vandekerkhove et al. (2011) als van Dirkse et al. (2006) blijkt 
dat momenteel voor Vlaanderen circa tien kubieke meter per hectare dood hout 

aanwezig is. Door de bewustwording van het belang van dood hout hoopt men dat dat 
aantal alleen maar zal toenemen. Als je een bos uit beheer neemt komt er gemiddeld 
anderhalve kubieke meter per hectare dood hout per jaar bij. 

Seidling et al. (2013) keken naar het dood hout volume per hectare over bossen in heel 
Europa. In het totaal hebben ze 91 plots onderzocht. Het dood hout volume varieerde 
tussen 0 en 258 m³/ha. Bij 77% van de plots lag het dood hout volume onder de 25 
m³/ha. De hoogste waardes hebben de onderzoekers in Duitsland en in Tsjechië 
gemeten. In beide landen waren het telkens sparrenbossen. 

2.3.4 Soorten dood hout 

Dood hout komt voor onder verschillende vormen. Zoals  bijvoorbeeld staand en 
liggend dood hout, maar ook licht dood hout en zwaar dood hout. De grens tussen deze 
laatste ligt vaak op 6 centimeter diameter. (Hermy & Vandekerkhove, 2004)   

Fijn dood hout beziet men vaak als minder belangrijk. Dat is ook het geval voor 
stobben van gekapte bomen. Uit onderzoek van Vandekerkhove, De Keersmaeker & 
Van der Ae (2011) blijkt dat dat onterecht is. De fractie tussen nul en twintig 
centimeter omtrek meten de onderzoekers normaal nooit op bij bosinventarisatie. Toch 
zorgt dat aandeel in een gemiddeld bos voor drie à vier kubieke meter dood hout per 

hectare. Dat is ongeveer een derde van al het liggend hout dat gemiddeld voorkomt. 
Dat is te veel om zomaar te verwaarlozen. 
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Het fijn hout is ook soortenrijker dan gedacht. Zelfs rodelijstsoorten vinden er hun 
thuis. Er zijn ook dieren aangetroffen die alleen maar voorkomen op het fijn dood hout 
en niet op het groter dood hout. Voor houtverterende paddenstoelen zien we 
bijvoorbeeld dat dikke stukken hout per houtfragment soortenrijker zijn dan de fijne 
takken, maar verrekend per volume-eenheid is de soortenrijkdom erg vergelijkbaar en 
mogelijk zelf hoger in fijn hout. Dat bevestigen Kruys & Jonsson (1999) ook in hun 
onderzoek dat ze deden in Zweedse fijnsparbossen (Picea abies). 

Heimann & Christens (2004) toonden aan in hun onderzoek dat schimmelsoorten 
toenemen als de stukken dood hout kleiner worden. Ze halen hiervoor twee redenen 
aan. Ten eerste zeggen ze dat de oppervlakte volumeverhouding stijgt zodat er meer 
plaats is voor schimmels. En als tweede zeggen ze dat voor hetzelfde volume kleine en 

grote stukken dood hout, er meer verschillende omgevingscondities zijn op de kleinere 
stukken. Er kunnen dus meer soorten schimmels een geschikt habitat op vinden. 

Ook stobben mogen we niet vergeten. Zowel bovengronds als ondergronds zijn deze 
belangrijk als dood hout voorziening. Bovengronds zien we een à twee kubieke meter 
per hectare dood hout door stobben, maar ondergronds kan dat oplopen tot zeker tien 
keer zoveel. Ook hier zien we dat er soorten zijn die stobben absoluut nodig hebben om 
te kunnen overleven. Dat is zeker het geval als de stobben in het bos de enige bron 
van zwaar hout zijn. (Vandekerkhove, De Keersmaeker & Van der Ae, 2011; 
Vanderkerkhove, 2012) 
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3 MATERIAAL EN METHODEN 

3.1 Gebiedsbeschrijving 

Het Sint-Annabos is de groene long van de stad Antwerpen, gelegen langs de Schelde 
op Antwerpen-Linkeroever (zie figuur 3.1.1). Het is gelegen tussen 51°14'39,92'' en 
51°13'39,92'' noorderbreedte, en tussen 4°21'39,21'' en 4°22'36,36'' oosterlengte 
(Google earth, 2013). Het bos is slechts 3 kilometer verwijderd van de Grote markt en 
neemt een oppervlakte in van 96 hectare. Het bevindt zich tussen een woonkern en het 
natuurgebied Blokkersdijk. Het Sint-Annabos is eigendom van de beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel. Het Agentschap van Natuur en Bos staat in voor het beheer ervan. 
Wegens de plannen van de Oosterweelverbinding vindt er momenteel echter geen 
beheer plaats (NatuurpuntWAL, 2016).   

 

Figuur 3.1.1: Ligging van het Sint-Annabos in Antwerpen. (Google earth, 2013)  

De gronden van het bos zijn gelegen in de voormalige Borgerweertpolder. De 
Ferrariskaart (1778; zie figuur 3.1.2) geeft ook die typische strakke streepverkaveling 
weer, die eigen was aan het oud-polderland. In 1896 is die polder onteigend geweest 
en gedurende 50 jaar opgespoten met baggerspecie uit de Schelde (Van Boghout, 
1978; Geopunt, 2016). Op de bodemkaart staat het dan ook weergegeven als 
opgehoogd terrein (ON) (Geopunt, 2016). Tussen 1951 en 1953 werd het Sint-Annabos 
er aangeplant zoals wij het de dag van vandaag kennen. De hoofdredenen daarbij 
waren: zandverstuivingen tegengaan en een groene zone creëren op Linkeroever. Bij 
de aanplant van het bos waren de omstandigheden niet ideaal. Men vertrok namelijk 
van: een diepe zandbodem, een zo goed als onbegroeid oppervlak en een ongewone 
water- en luchthuishouding in de bodem. Verder zijn er nog sporen terug te vinden van 
het legerkamp “Top Hat” dat er gevestigd lag in 1944-’45. Zo zijn er nog betonplaten 
terug te vinden in de bodem en bleef het rechtlijnige wegennet behouden. Het 

Stadsbestuur van Antwerpen stelde op 20 mei 1970 het “St. Anna-wandelbos” voor het 
publiek open  (Van Boghout, 1978). 
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Figuur 3.1.2:  Ferrariskaart (1787) van het Sint-Annabos. (Geopunt, 2016) 

Op het gewestplan staat het Sint-Annabos aangegeven als groengebied. Verder is het 
bos ook als biologisch waardevol weergegeven op de biologische waarderingskaart en is 
het ten zuiden, zuidwesten en westen omgeven door beschermde landschappen. 
Bovendien is de Schelde, die ten noorden loopt, aangegeven als habitatrichtlijngebied 
en is het natuurreservaat Blokkersdijk vogelrichtlijngebied. (Geopunt, 2016). 

Het klimaat van het Sint-Annabos is, zoals voor heel België, een gematigd zeeklimaat 
met frisse, vochtige zomers en zachte, regenachtige winters. Op de klimaatatlas zien 
we bovendien dat het Sint-Annabos een jaarlijkse gemiddelde temperatuur heeft van 
10,5 tot 11°C, een jaarlijkse gemiddelde neerslaghoeveelheid van 800 tot 900 mm, 
jaarlijks gemiddeld 130 tot 135 dagen neerslag (1 mm/dag) heeft, een jaarlijkse 
gemiddelde globale zonnestraling van 2,77 tot 2,81 kWh/m² per dag, een jaarlijkse 
gemiddelde zonneschijnduur van 4,5 tot 4,6 uren per dag en een gemiddeld aantal 

onweersdagen van 15 tot 17 dagen per jaar. (KMI, 2016) 
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3.2 Veldmethodiek 

3.2.1 Vegetatieopnamen  

Bij elk bestand hebben we proefvlakken gekozen die representatief waren voor heel het 
bestand (zie figuur 3.2.1). Het aantal proefvlakken per bestand was afhankelijk van de 
homogeniteit en de grootte van het bestand. Als we meerdere proefvlakken in één 
bestand legden, hebben we erop gelet dat er zo veel mogelijk verschillende soorten en 
begroeiingsdichtheden aan bod kwamen.  

 

Figuur 3.2.1: Sint-Annabos waarbij de witte cijfers het bestandsnummer, de oranje cijfers de 

proefvlakken zonder bodemstaalname en de rode cijfers de proefvlakken met bodemstaalname 

weergeven. De open vlakten zijn in het geel weergegeven. (PD = populierendreef, BJ = 

boerenjasmijn (Philadelphus coronarius L.) en WP = wilde pruim (Prunus domestica L.)) 

Om het proefvlak te leggen, begonnen we met het (0,0)-punt te bepalen waarop we de 
GPS-coördinaten aflazen (zie figuur 3.2.2). Dat punt lag altijd in de zuidwestelijke 
hoek. Vanaf dat (0,0)-punt maten we met twee rolmaten van 50 m drie vierkanten af, 
waarbij we houten stokken gebruikten om de hoekpunten aan te duiden. In het kleinste 
vierkant van 3x3 m schatten we allereerst het percentage dat bedekt was door kruiden, 
mos, strooisel en het percentage kale grond. Vervolgens schatten we de 
bedekkingsgraad van elke plantensoort die aanwezig was in de kruidlaag. Daarbij keken 
we hoeveel percent van de grond bedekt was door de verticale projectie van de plant 
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met zijn bladeren. Die schatting deden we met behulp van de decimale schaal van 
Londo (zie tabel 2.2.1). Vervolgens schatten we de gemiddelde hoogte van de 
plantensoort met de grootste bedekking en die met de tweede grootste bedekking.  

 

Figuur 3.2.2:  Afmetingen van een proefvlak, met in de 3x3 m de opname van de kruidlaag, in de 

6x6 m de opname van de struiklaag en in de 6x6 m tot 30x30 m de opname van de boomlaag 

(waarbij de opprvlakte afhankelijk is van het aantal bomen dat erop staan). Inlaze van de GPS-

coördinaten op het (0,0)-punt. 

In het tweede vierkant van 6x6 m schatten we de bedekking van elke plantensoort die aanwezig 
was in de struiklaag, waarbij we de maximale hoogte van een struik op 8 m namen. Dat deden 
we opnieuw met behulp van de Londoschaal. Ook in de struiklaag schatten we de gemiddelde 
hoogte in van de struik met de grootste bedekking.  

Ten slotte schatten we ook de bedekkingsgraad van de boomsoorten in de boomlaag met de 
Londoschaal. Dat deden we in het grootste vierkant, die een variabele oppervlakte had van 6x6 
m tot en met 30x30 m. Daarbij werkten we standaard met de maximale oppervlakte van 30x30 
m, die we zo hadden ingesteld om het overzicht te kunnen blijven behouden. Om de 
haalbaarheid echter te vergroten keken we ook naar het aantal bomen die in dat oppervlakte 
stonden. Indien nodig verkleinden we de grootte van het oppervlakte als er te veel in het 30x30 
proefvlak vielen. We zorgden er telkens voor dat er ongeveer 15 bomen in stonden. 
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Tabel 3.2.1: De decimale schaal van Londo (Londo, 1975), waarbij de gemiddelde bedekking 

gebruikt wordt om een gewogen gemiddelde van de Ellenbergwaarden te berekenen. 

Symbool Bedekking Aanvulling Gemiddelde 

.1 < 1% . = r (raro): <3 individuen 

  = p (paululum): 3 - 20 individuen 

  = a (amplius): 20 - 100 individuen 

  = m (multum): >100 individuen 

0,5% 

.2 1 – 3% 2% 

.4 3 – 5% 4% 

1 5 – 15% 
1-  = 5 – 10% 

1+ = 10 – 15% 

7,5% 

12,5% 

2 15 – 25% 

Bedekking > 5%: 

aantal individuen 

willekeurig 

20% 

3 25 – 35% 30% 

4 35 – 45% 40% 

5 45 – 55% 50% 

6 55 – 65% 60% 

7 65 – 75% 70% 

8 75 – 85% 80% 

9 85 – 95% 90% 

10 95 – 100% 97,5% 

Bij elke bedekkingsgraad van de Londoschaal bepaalden we de gemiddeldes. Die 
gebruikten we om het gewogen gemiddelde van de Ellenberg-indicatorwaarden per 
proefvlak te berekenen van alle plantensoorten die we hadden gedetermineerd tijdens 

onze vegetatieopname. Daarbij maakten we gebruik van de Ellenberg-indicatorwaarden 
(zie tabel 3.2.2) die Hill (1999) herwerkte zodat ze beter toepasbaar zijn voor Groot-
Brittannië. Vlaanderen zou op gebied van klimaat namelijk beter overeenkomen met 
Groot-Brittannië dan met Centraal-Duitsland (waarvoor Ellenberg de waarden had 
opgesteld) (Inverde, 2011). We hebben die waarden aangevuld met de oorspronkelijke 
waarden van Ellenberg (Ellenberg & Leuschner, 2010) voor de soorten waarvoor geen 
waarden bekend zijn bij Hill (1999).  

Van volgende soorten hebben we geen Ellenberg-indicatorwaarden kunnen vinden: 
Canadapopulier (Populus × canadensis Moench), Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), 
Russische olijfwilg (Eleagnus angustifolia L.), Witte paardenkastanje (Aesculus 
hippocastanum L.) en Douglasspar (P. menziesii). Verder hebben we ook geen waarden 
voor Hennepnetel (Galeopsis spp.) aangezien we van die plant enkel het geslacht 
weten. Ook bij Braam (Rubus spp.) hebben we enkel Dauwbraam (Rubus caesius L.) als 

een soort apart beschouwd. Voor de bedekking van Rubus spp. hebben we de 
Ellenberg-indicatorwaarden van Gewone braam (Rubus fruticosus L.) gebruikt.  

We hebben de Ellenberg-indicatorwaarden opgezocht voor vijf ecologische factoren, 
namelijk licht (L), vocht (F), stikstof (N) (ook wel voedselrijkdom genoemd), 
zuurtegraad (R) en zout (S). Aangezien voor alle proefvlakken de indicatorwaarde van 
zout 0 was, wat betekent dat de plant afwezig is in zoute plaatsen of er alleen 

accidenteel voorkomt, hebben we besloten die factor verder achterwege te laten. 
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Tabel 3.2.2: Betekenis van de Ellenberg-indicatorwaarden (E) voor licht, vocht, stikstof en 

zuurtegraad. (Ellenberg & Leuschner, 2010) 

 Indicatie voor 

E Licht (L) Vocht (F) Stikstof (N) Zuurtegraad (R) 

0 - - - - 

1 Erg schaduwtolerant Extreem droog Extreem stikstofarm Sterk zuur 

2 Tussen 1 en 3 Tussen 1 en 3 Tussen 1 en 3 Tussen 1 en 3 

3 Schaduwtolerant Droog Stikstofarm Zuur 

4 Tussen 3 en 5 Tussen 3 en 5 Tussen 3 en 5 Tussen 3 en 5 

5 Half schaduwplant Fris Matig stikstofrijk Matig zuur 

6 Tussen 5 en 7 Tussen 5 en 7 Tussen 5 en 7 Tussen 5 en 7 

7 Lichtverdragend Vochtig Stikstofrijk Zwak zuur tot zwak 

basisch 

8 Lichtminnend Tussen 7 en 9 Tussen 7 en 9 Tussen 7 en 9 

9 Uiterst lichtminnend Nat Overmatig stikstofrijk Basisch (kalk) 

10 - Ondiep water   

11 - Water   

12 - Onder water   

3.2.2 Boomonderzoek 

Voor elke aanwezige boom in het proefvlak noteerden we allereerst de soort. Daarna 
maten we de diameter, op een hoogte van 1,30 m, met een boomlintmeter. Vervolgens 
stapten we de kroon af om een schatting van de kroondiameter te kunnen maken. Dat 
deden we noordwaarts, oostwaarts, zuidwaarts en westwaarts.  

De hoogte van de boom maten we met een Suunto boomhoogtemeter (een 
clinometer). Daarbij rolden we een lintmeter van 50 m recht uit vanaf de stam van de 
boom tot op een afstand die ongeveer overeenstemde met de geschatte hoogte van de 
boom. Daarbij zorgden we ervoor dat de top van de boom goed zichtbaar was. Daarna 
richtten we eerst de clinometer naar de top van de boom. Bij een Suunto 

boomhoogtemeter kijk je door de clinometer met je 

ene oog terwijl je je andere oog open houdt om naar 
de top van de boom te kunnen kijken. De 
horizontale streep die je door het toestel ziet moet 
overeenkomen met de top van de boom. Rechts lees 
je dan een bepaald percentage af. Je doet hetzelfde 
opnieuw, maar dan richt je de clinometer naar de 
voet van de boom om je eigen lengte en de 

hellingsgraad van de bosbodem in rekening te 
brengen.  

 

 

Om de hoogte van de boom te berekenen, gebruik je dan volgende formule:  

H = s. (
%H

100
) − s. (

%V

100
)                     Formule 3.2.1 

 H = hoogte van de boom 
 H% = percentage afgelezen met de clinometer aan de top van de boom  
 V%= percentage afgelezen met de clinometer aan de voet van de boom 
 S = afstand tot de boom 

Figuur 3.2.3    Clinometer 
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De werking om de vrije stamlengte te bekomen is volgens hetzelfde principe als bij de 
hoogtemeting. Enkel meet je nu niet het percentage van de top, maar deze van de 
eerst levende tak. Je vult de bekomen percentages in, in de volgende formule: 

𝑉𝑆𝐿 = 𝑠. (
%𝑉𝑆𝐿

100
) − 𝑠. (

%𝑉

100
)                    Formule 3.2.2 

 VSL = vrije stamlengte van de boom 
 %VSL = percentage afgelezen met de clinometer aan de eerst levende tak  
 V%= percentage afgelezen met de clinometer aan de voet van de boom 
 S= afstand tot de boom 

Het grondvlak maten we op volgens de methode van Bitterlich. Daarvoor maakten we 
gebruik van een meettoestel dat bestaat uit een plaatje met een gleuf van 1 cm 
waaraan een touw van 50 cm is bevestigd (een grondvlakmeter). Daarbij ga je eerst 
ongeveer in het midden van je plot staan. Je houdt het touw gestrekt voor je oog en 
onder een constante hoek. Daarna ga je elke boom af in de omgeving, ook degene 
buiten het proefvlak. Dat doe je door je lichaam rond te draaien terwijl je op dezelfde 
plaats blijft staan. Je kijkt of de stam van elke boom minder breed, even breed of 
breder is dan de gleuf. Is de boom breder dan de gleuf dan telt die mee voor 1 m²/ha 

en is hij even breed dan telt hij mee voor 0,5 m²/ha. Bomen waarbij de stam binnen de 
gleuf valt, tel je mee voor 0 m²/ha. Zo ken je een waarde toe aan elke boom die je 
ziet. Als je uiteindelijk 360° gedraaid bent, tel je al die waarden op. Zo kom je een 
schatting uit van het grondvlak van de bomen per hectare. Die procedure voerden we 
uit voor zowel de levende bomen, als de rechtopstaande dode bomen. 

3.2.3 Liggend dood hout 

In het Sint-Annabos is veel dood hout aanwezig. Om te weten te komen hoeveel daar 
ligt, keken we allereerst of in het proefvlak veel of weinig liggend dood hout lag. Als er 
veel aanwezig was in het proefvlak en het lag homogeen verspreid, pasten we de 
grootte van het proefvlak aan naar een meer haalbare grootte om het liggend dood 
hout te inventariseren. We gebruikten lintmeters om de stukken op te meten. Daarbij 
maten we de lengte van het stuk en de diameter van beide uiteinden. Dat deden we 

enkel als minstens één van de twee diameters groter was dan 8 cm. Als beide 
diameters kleiner waren dan 8 cm namen we het stuk dood hout niet mee op in onze 
inventarisatie. 

3.3 Bodemonderzoek 

Van Boghout (1978) beschrijft in zijn thesis dat er op het moment van zijn onderzoek 
maar weinig bekend was over de bodem in het Sint-Annabos. Alleen het ontstaan ervan 
was voldoende duidelijk, namelijk “door opspuiting van oude kompolders met 
baggerspecie afkomstig van de Schelde”. Daarom heeft hij volgende belangrijke 
bodemkenmerken onderzocht: granulometrische samenstelling, gehalte organisch 
materiaal, kalkgehalte en vochtgehalte. Wij hebben die bodemkenmerken opnieuw 
onderzocht, behalve de granulometrische samenstelling aangezien de textuur vrijwel 
niet wijzigt en we maar een beperkt tijdsbestek hebben. Een extra onderzoek dat wij 
gedaan hebben is de bepaling van de zuurgraad van de bodem. 

3.3.1 Monstername 

Per bestand hebben we, in één proefvlak dat representatief was voor heel het bestand, 
drie bodemstalen genomen met een gutsboor. Alleen bij bestand 10 en 14 hebben we 

in twee proefvlakken bodemstalen genomen. Het eerste bodemstaal hebben we 
genomen op een diepte van 0 tot 15 cm, het tweede op 15 tot 30 cm en het derde op 
30 tot 50 cm. Eigenlijk was het de bedoeling om bodemstalen te nemen op een diepte 
van 0 tot 10 cm, van 10 tot 25 cm en van 25 tot 50 cm, zodat we onze resultaten beter 
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konden vergelijken met die van Van Boghout (1978). Zijn bodemstalen waren namelijk 
genomen op een diepte van 0 tot 25 cm en van 25 tot 50 cm. Wij hebben het materiaal 
in het begin echter verkeerd gebruikt en hebben er toen voor gekozen om consequent 
te blijven. 

Om een bodemstaal te krijgen dat representatief is voor heel het proefvlak, kozen we 
ervoor om mengmonsters te nemen. Daarvoor hebben we het proefvlak op vier 
plaatsen bemonsterd, waarbij we ervoor zorgden dat elke vorm en soort van begroeiing 
aan bod kwam. Vervolgens hebben we de vier monsters samen in één diepvrieszak 
overgebracht.  

3.3.2 Gehalte bestanddelen groter dan 2 mm 

In de bodemstalen zitten nog steen- en schelpfragmenten, bovendien zijn ze niet 
homogeen genoeg om representatieve analyses op uit te voeren. We hebben daarom 
de luchtdroge bodemstalen gezeefd op 2 mm en het verschil in gewicht opgemeten. 
Door vervolgens het gewicht van de fractie groter dan 2 mm procentueel uit te drukken 
op het totale gewicht van de bodemstaal, kennen we het percentage bestanddelen 
groter dan 2 mm.   

3.3.3 Vochtgehalte van luchtdroge grond 

Luchtdroge grond bevat nog een hoeveelheid vocht. Die hoeveelheid is afhankelijk van 
de bodemtextuur en het gehalte aan organische stof in de bodem, want zij bepalen het 
waterhoudend vermogen van een bodem. Dat vocht kan een invloed hebben op de 
resultaten van onze volgende analyses. We hebben daarom ongeveer 100 g van elke 

gezeefde, luchtdroge bodemstaal afgewogen in een droog, gewogen aluminium bakje. 
Vervolgens hebben we die bakjes met grond gedurende 24 uur laten drogen bij 105°C 
in een droogstoof. Bij die temperatuur zal het aanwezige vrije water verdampen, 
zonder dat het organische materiaal verbrandt. Ten slotte hebben we de afgekoelde 
bakjes met grond opnieuw gewogen. Het gewichtsverlies dat we op die manier krijgen 
is dan gelijk aan de hoeveelheid verdampt vocht. 

% vocht = 100 ∗
a − b

b
 

            Formule 3.3.1 
 a = gewicht voor het drogen  
 b = gewicht na het drogen  

Bij de berekening van het gehalte calciumcarbonaat houden we rekening met het 
gemeten vochtgehalte aan de hand van een ‘moisture correction factor’ (MCF). (Van 
Reeuwijk, 2002) 

Moisture correction factor =
100 + %vocht

100
 

       Formule 3.3.2 
 

3.3.4 Zuurtegraad 

Van Boghout (1978) heeft voor zijn thesis de pH van de bodem niet gemeten. 
Aangezien dat een belangrijk en interessant gegeven van de bodem is, hebben wij 
ervoor gekozen om dat wel te doen. We hebben er bovendien voor gekozen om zowel 
de actuele (pH-H2O) als de potentiële zuurheid (pH-KCl) te bepalen, zodat we de 
verschillen kunnen vergelijken. We hebben een licht aangepaste versie van de methode 

van Van Reeuwijk (2002) gevolgd. 
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Om de zuurgraad te bepalen hebben we allereerst de gezeefde, gedroogde bodem 
fijngemalen met een mortiermolen. Zo vermeden we elektrode van de pH-meter 
ongewild te beschadigen. Vervolgens wogen we van elke bodemstaal twee keer 5 g 
fijne bodem af in een maatbeker en voegden we respectievelijk 25 ml 
gedemineraliseerd water (H2O) en 25 ml 1 M kaliumchloride-oplossing (KCl) toe. Die 1 
M KCl-oplossing bekwamen we door 74,5 g KCl in water op te lossen en aan te lengen 
tot 1 L. De volgende twee uur hebben we de maatbekers op regelmatige tijdstippen 
geschud. Daarna hebben we voor elke maatcilinder de pH gemeten met een geijkte pH-
meter. 

3.3.5 Gehalte calciumcarbonaat  

Om het gehalte calciumcarbonaat (CaCO3) in de bodem te bepalen, hebben we elk 
bodemstaal laten reageren met een zuuroplossing. Als zuur gebruikten we een 0,2 M 
zoutzuur-oplossing (HCl), die we maakten door 35 ml geconcentreerd HCl aan te lengen 
met water tot 2 L. Van die oplossing brachten we 100 mL met een pipet over in een 
erlenmeyer waarin we 5 g gezeefd, luchtdroog bodemstaal hadden afgewogen. We 
voegden ook twee blanco’s toe. Vervolgens hebben we elke erlenmeyer afgedekt met 
een parafilm en gedurende één uur de inhoud regelmatig laten wervelen. Daarna 

hebben we ze een nacht laten staan. (Van Reeuwijk, 2002) 

De volgende dag hebben we de oplossing in de erlenmeyer terug laten wervelen 
(regelmatig gedurende twee uur) totdat er geen gasbellen meer gevormd werden. 
Nadat de grond terug naar de bodem van de erlenmeyer gezakt was, hebben we 10 mL 
vloeistof eruit gepipetteerd en overgebracht in een maatcilinder. Vervolgens hebben we 
in de maatcilinder ongeveer 25 ml water toegevoegd en enkele druppels fenolftaleïne. 

Ten slotte hebben we de overmaat HCl teruggetitreerd met een 0,1 natriumhydroxide-
oplossing (NaOH). Die hadden we gemaakt door 4 g NaOH-bolletjes op te lossen in 1 L 
water. (Van Reeuwijk, 2002) 

% CaCO3 =
M ∗ (a − b) ∗ 50 ∗ MCF

s
 

Formule 3.3.3 
 M = molariteit van de NaOH-oplossing 
 a = aantal ml NaOH toegevoegd aan het blanco 
 b = aantal ml NaOH toegevoegd aan het staal 
 s = afgewogen gewicht van het bodemstaal  
 50 = equivalent gewicht van CaCO3 

3.3.6 Gehalte organisch materiaal 

Van Boghout (1978) gebruikte de Walkey & Black-methode om het gehalte aan 
organisch materiaal in zijn bodemstaal te bepalen. Wij gebruikten dus ook de oxidatie 
langs natte weg bij onze bepaling, waarbij we per 11 stalen 1 blanco voorzagen. We 
wogen daarvoor 0,500 g luchtdroog, gezeefd monster af in een erlenmeyer. Daar 
voegden we 10 ml 1 N kaliumdichromaat-oplossing (K2Cr2O7) aan toe. Dat hadden we 
gemaakt door 49,032 g K2Cr2O7 op te lossen in 1 L H2O. Vervolgens voegden we snel 20 

ml geconcentreerd zwavelzuur (H2SO4C) (minstens 95%) toe aan de erlenmeyer en 
schudden we het hevig. Er trad een exotherme reactie op, dus moesten we het 
minstens 30 minuten laten afkoelen. Nadat de erlenmeyer volledig afgekoeld was, 
voegden we 200 ml H2O, 10 mL bariumchloride-oplossing (BaCl2) 10% en 5 mL ortho-
fosforzuur (minstens 85%) (H3PO4) toe. De BaCl2-oplossing hadden we bereid door 100 
g BaCl2 op te lossen in 1 L H2O. Vervolgens voegden we 2 ml M/40 ferroïne-oplossing 
toe zodat we bij het terugtitreren van de overmaat aan K2Cr2O7 met een 0,5 N 
ijzer(III)sulfaat-oplossing (Fe2(SO4)3) een kleurovergang kregen van groen via blauw en 
grijs naar wijnrood. De 0,5 N Fe2(SO4)3-oplossing maakten we door 139,005 g 
FeSO4.7H2O op te lossen in een beetje H2O, daar vervolgens 15 mL H2SO4C aan toe te 
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voegen en dat aan te lengen tot 1 L met H2O. Behalve voor het titreren hebben we 
volledig onder de trekkast gewerkt.  

Aangezien men heeft vastgesteld dat 1 ml 1 N K2Cr2O7 0,003 g organische koolstof (C) 
oxideert en men weet dat het organisch materiaal in de bodem 58% C bevat, moesten 

we volgende formules gebruiken: 

% C =
0,003 ∗ (a − b) ∗ 100

2 ∗ s
 

           Formule 3.3.4 
 a = aantal ml Fe2(SO4)3 toegevoegd aan het blanco 
 b = aantal ml Fe2(SO4)3 toegevoegd aan het staal 
 s = afgewogen gewicht van het bodemstaal  

 

% organisch materiaal =
%C ∗ 100

58
 

               Formule 3.3.5 

De methode die Van Boghout (1978) gebruikte was toch niet helemaal hetzelfde als de 
onze. Zo woog hij 1 g grond af, maakte hij geen gebruik van de BaCl2-oplossing en 
voegde hij 150 ml H2O en 10 mL H3PO4 toe. Wij hebben daarom voor een aantal stalen 
zijn methode vergeleken met die van ons en daaruit bleek dat het gehalte dat we 
uitkwamen met de methode van Van Boghout in de foutmarge van onze methode viel. 
We kozen er daarom voor om met onze methode verder te werken aangezien we 

daarvoor minder H3PO4 nodig hadden en de BaCl2-oplossing ervoor zorgde dat de 
kleurovergang veel beter zichtbaar was. 

3.4 Analyse van de resultaten 

3.4.1 Beschrijvende statistiek 

3.4.1.1 Grondvlak en volume 

Als eerste bepaalden we per boomsoort in elke plot de gemiddelde hoogte, diameter, 
kroondiameter en vrije stamlengte. Daarna bepaalde we het grondvlak en volume van 
elke boom in elke plot. Als dat gebeurd was telden we de bekomen grondvlakken en 
volumes van de bomen per boomsoort op in elke plot. Hieruit berekenden we van de 

boomsoorten het volume en grondvlak per hectare van elke plot. Per plot berekenden 
we ook voor elke boomsoort het stamtal per hectare.  

Het grondvlak berekenen we met volgende formule: 

G = 𝜋 . (
𝑑

2
)²                                                                                           Formule 3.4.1 

 d = diameter 
 G = grondvlak 
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Het volume berekenden we met behulp van vormgetal tabellen met twee ingangen, 
namelijk hoogte en diameter. Het vormgetal verschilt naargelang de hoogte, diameter 
en boomsoort. De formule gaat als volgt: 

V = G . h. vormgetal                                                                            Formule 3.4.2 

 V = volume 
 G = grondvlak 
 h = hoogte 

 
Het volume van Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) werd niet met behulp 
van vormgetallen bepaald. We gebruikten hiervoor dezelfde formule als Erik Van 

Boghout in 1977. 

Ln(V) = C1*ln(D) + C2*ln(H) + C3*ln(+/-S)                                          Formule 3.4.3 

 V = spilhoutvolume boom 
 D = gemiddelde diameter per perceel 
 H = gemiddelde hoogte per perceel 

 S = 0,066252 
 C1 = 1.785070 
 C2 = 1.103251 
 C3 = 3.050422 

 
3.4.1.2 Boniteit 

Aan de hand van de opbrengst tabellen voor belangrijke boomsoorten in Nederland 
hebben we de boniteit van Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) op de 
verschillende bestanden van vroeger en nu kunnen bepalen. De plantafstand van de 
Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) is 6 op 7 meter, dus namen we de 
tabellen van 6 op 6 meter. 

 

3.4.2 Statistische testen en programma’s 

3.4.2.1 Gepaarde t-test (SPSS) 

Om te kunnen bewijzen dat er wel degelijk een verschil was tussen vroeger en nu in 
diameter, hoogte, vrijestamlengte, volume en grondvlak van de Canadapopulieren 
(Populus × canadensis Moench) in het bos gebruikten we de gepaarde t-test. Om na te 

gaan of de verschillende variable van 1977 en 2015 telkens normaal verdeeld waren 
gebruikten we de Kolmogorov-Smirnov test. Een normaal verdeling is een vereiste om 
de gepaarde t-test te mogen toepassen. 

3.4.2.2 One-way Anova-test (SPSS) 

Deze test hebben we gebruikt bij verschillende variabelen om de verschillen tussen 

verschillende groepen aan te tonen. De voorwaarden om deze test te mogen gebruiken 
zijn de volgende. De groepen moeten normaal verdeeld zijn en homoskedasticiteit moet 
voldaan zijn. Om dat te controleren gebruikten we de Kolmogorov-Smirnov test en de 
homogeneity of variance test.  

Enkel Canadapopulier 

De plots met Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) deelden we in op basis 
van de bedekkingsgraad van de kruid- en struiklaag. Om na te gaan of er een verschil 
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was tussen de diameter, hoogte, grondvlak en volume van de populieren (Populus L.) 
gebruikten we de One-way anova test.  

Heel Sint-Annabos 

Het bos werd ingedeeld in verschillende groepen. Op basis van de bestanden, clustering 
door middel van de bedekkingsgraden van de bomen en op boomsoort. Telkens keken 
we of er verschil te zien was in het grondvlak, volume en stamtal. 

Dood hout 

We deelden het bos in in verschillende groepen. Dat deden we op bestandsniveau en 
clustering op basis van de bedekkingsgraad van de boomlaag voor liggend en staand 
dood hout. We keken telkens naar het volume dood hout en of er verschil was in 
gemiddelde volume liggend en staand dood hout per hectare in de verschillende 
groepen. Bij staand dood hout hebben we ook gekeken of er een verschil was in 
stamtal en volume per boomsoort. 

3.4.2.3 Kruskal-wallis test (SPSS) 

Als de voorwaarden voor een one-way anova-test niet voldaan waren gebruikten we de 
Kruskal-wallis test om verschillen tussen de verschillende groepen aan te tonen. Dat is 
een niet parametrisch test. 

3.4.2.4 Post-hoc test (SPSS) 

Als one-way anova significante verschillen aangeeft tussen de groepen, willen we graag 
weten waar de verschillen zich juist bevinden. Hiervoor gebruikten we de Post-hoc test. 

3.4.2.5 Dunn's Multiple Comparison Test (GraphPad Prism 5) 

De Kruskal-wallis test in SPSS geeft aan dat er verschillen zijn tussen de groepen. In 
SPSS is er geen test bij de Kruskal-wallis test die kan testen waar juist de verschillen 

zitten. GraphPad Prism 5 kan dat wel. Het bevat de Dunn's Multiple Comparison Test 
die kan zeggen waar de verschillen zich juist bevinden. 

3.4.2.6 PCORD 5 

Het programma hebben we gebruikt om groepen te clusteren aan de hand van de 
bedekkingsgraad van de kruidlaag, struilaag en boomlaag. 
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4 RESULTATEN 

4.1 Sint-Annabos 2015 

4.1.1 Naamgeving bestanden en hele bos 

We wilden, met de door ons bekomen gegevens uit de inventarisatie, op de 
verschillende bestanden en uiteindelijk op heel het bos een naam plakken. Dat deden 
we aan de hand van stamtal, grondvlak en volume van de verschillende aangetroffen 
boomsoorten. Hiervoor hadden we eerst de oppervlaktes van de door ons ingedeelde 
25 bestanden nodig. Met behulp van google earth en ander kaartmateriaal hebben we 

de oppervlaktes kunnen achterhalen. Hierdoor konden we stamtal, grondvlak en 
volume van de verschillende boomsoorten in de plots opschalen naar bestandsniveau 
en nadien naar bosniveau. De gebruikte methode van naamgeving vind je in bijlage 
7.6. Om het overzichtelijk te houden hielden we enkel rekening met de boomsoorten 
met de twee hoogste percentages. 

Tabel 4.1.1: Naamgeving van de bestanden aan de hand van het aangetroffen stamtal, volume 
en grondvlak van de aangetroffen boomsoorten. 

bestandnumm
er 

bestandnaam aan 

de hand van 
grondvlak 

Bestandnaam aan de 
hand van volume 

bestandnaam aan de hand van 
stamtal 

1 
Ruwe berk-bestand 

gemengd met 

Schietwilg 

Ruwe berk-bestand 
gemengd met 

Schietwilg 

Ruwe berk-bestand gemengd met 

Gewone esdoorn 

2 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand 

Canadapopulier-bestand met Gewone 
esdoorn 

3 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand 

Canadapopulier-bestand met 
bijmenging van Grauwe els en Ruwe 

berk 

4 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand Candapopulier-bestand 

5 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand Candapopulier-bestand 

6 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand Candapopulier-bestand 

7 
Beuk-bestand gemend 
met Canadapopulier 

Beuk-bestand 
gemengd met 

Canadapopulier 

Beuk-bestand met bijmenging van 
Canadapopulier en Noorse esdoorn 

8 Beuk-bestand Beuk-bestand Beuk-bestand 

9 
Gewone esdoorn-

bestand 
Gewone-esdoorn-

bestand 
Gewone esdoorn-bestand 

10 
Schietwilg-bestand 

met Corsicaanse den 

Corsicaanse den-

bestand met Schietwilg 

Corsicaanse den-bestand  met geringe 
bijmenging van Schietwilg en 

Amerikaanse eik 

11 
Beuk-bestand met 

Noorse esdoorn 

Beuk-bestand met 

Noorse esdoorn 
Beuk-bestand met Noorse esdoorn 

12 Witte 

paardenkastanje-

Witte 

paardenkastanje-
Ruwe berk-besatnd met Witte 
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bestand met Ruwe 

berk 

bestand met Ruwe 

berk 

paardenkastanje 

13 Ruwe berk- bestand Ruwe berk-bestand Ruwe berk-bestand met Ratelpopulier 

14 

Schietwilg-bestand 

gemengd met Ruwe 
berk 

Menging Schietwilg - 

Ruwe berk 
Ruwe berk-bestand met Ratelpopulier 

15 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand 

canadapopulier-bestand gemengd met 
Ruwe berk 

16 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand 

candapopulier-bestand gemengd met 
Ruwe berk 

17 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand 

candapopulier-bestand gemengd met 
Ruwe berk 

18 
Canadapopulier-

bestand 
Candapopulier-bestand 

candapopulier-bestand gemengd met 

Ruwe berk 

19 
Menging Es - 

Canadapopulier 

Candapopulier-bestand 

met Es 
Menging Es en Zomereik 

20 Valse acacia-bestand Valse acacia-bestand Valse acacia-bastand 

21 
Beuk-bestand 
gemengd met 

Amerikaanse eik 

Beuk-bestandmet 
bijmenging van Witte 

paardenkastanje 

Bestand van Amerikaanse eik, 

gemengd met Ruwe berk 

22 

Canadapopulier-

bestand gemengd met 
Winterlinde 

Canadapopulier-

bestand gemengd met 
Amerikaanse eik 

Bestand van Canadapopulier en 

Winterlinde, gemengd met 
Amerikaanse eik en Corsicaanse den 

23 

Canadapopulier-

bestand gemengd met 
Corsicaanse den 

Canadapopulier-

bestand gemengd met 
Corsicaanse den 

Menging Candapopulier - Corsicaanse 

den 

24 
Canadapopulier-

bestand 
canadapopulier-

bestand 
Menging Candapopulier - Amerikaanse 

eik 

25 
Beuk-bestand met 

Canadapopulier 
Beuk-bestand met 

Canadapopulier 
Beuk-bestand met Ruwe berk 

 

Tabel 4.1.2: Naamgeving van het bos aan de hand van het aangetroffen stamtal, volume en 
grondvlak van de aangetroffen boomsoorten. 

Op basis: Grondvlak Volume Stamtal 

Bos-naam 
Canadapopulier-

bos 

Canadapopulier-

bos 
Bos van Canadapopulier, gemengd met Ruwe berk 

 

4.1.2 Verschil stamtal, grondvlak en volume 

4.1.2.1 Tussen de verschillende boomsoorten 

We wilden weten of er voor stamtal, volume en grondvlak per hectare een verschil was 
tussen de boomsoorten. Hiervoor gebruikten we eerst One-way anova. Deze test heeft 
als voorwaarden dat de gegevens normaal verdeeld moeten zijn en dat de homogeniteit 
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van varianties voldaan is. Voor geen enkele van de variabelen waren deze voorwaarden 
voldaan, zelfs niet na transformatie. We mogen de test dus niet gebruiken. 

Daarom pasten we de kruskal-wallis test toe. Dat is een non-parametrische test. De 
test geeft voor alle drie de variabelen een p-waarde die kleiner is dan 0.01. De Dunn's 

Multiple Comparison Test kon niet zeggen waar de verschillen zich juist bevinden, maar 
de grafieken spreken voor zich. 

 

Figuur 4.1.1: Gemiddeld grondvlak per hectare per boomsoort in Sint-Annabos (m²/ha). 

 

Figuur 4.1.2: Gemiddeld Volume per hectare per boomsoort in Sint-Annabos (m³/ha). 
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Figuur 4.1.3: Gemiddeld stamtal per hectare per boomsoort in Sint-Annabos (aantal/ha). 

4.1.2.2 Als we het bos indelen op basis van de boomlaag 

Als we heel Sint-Annabos indelen op basis van de boomlaag komen we zes groepen uit 
met PCORD5, namelijk: Canadapopulier; Candapopulier, Ruwe berk, Gewone esdoorn & 
Valse acacia; Beuk, Canadapopulier & Noorse esdoorn; Corsicaanse den, Schietwilg, 
Witte paardenkastanje, Beuk & Canadapopulier; Ruwe berk & Schietwilg; Zomereik en 
Canadapopulier. Om te weten te komen of er voor de variabelen gemiddeld stamtal, 
grondvlak en volume een verschil is tussen de groepen, wilden we de one-way anova 
test toepassen. Deze test heeft als voorwaarden dat de gegevens normaal verdeeld 

moeten zijn en dat de homogeniteit van varianties voldaan is. Voor geen enkele van de 
variabelen waren deze voorwaarden voldaan. Zelf niet na transformatie. 

Daarom pasten we de kruskal-wallis test toe. Dat is een non-parametrische test. We 
kwamen voor stamtal een p-waarde van 0 uit en voor het volume en grondvlak 0.043 
en 0.148. Er is dus voor het volume en stamtal een significant verschil waar te nemen 
tussen de groepen. Voor stamtal is dat zelf sterk. Voor het grondvlak is er geen verschil 

tussen de groepen. 

Om te weten te komen waar de verschillen juist zaten, pasten we de Dunn's Multiple 
Comparison Test met het programma GraphPad Prism toe. De verschillen zie je 
aangeduid op de grafieken. 
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Figuur 4.1.4: Gemiddeld stamtal per hectare voor de zes bekomen groepen als we Sint-Annabos 
indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven weer of er een 
significant verschil is tussen de groepen. 

 

 

Figuur 4.1.5: Gemiddeld volume per hectare voor de zes bekomen groepen als we Sint-Annabos 
indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven weer of er een 
significant verschil is tussen de groepen. 
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Tabel 4.1.3: Gemiddelde waardes voor volume en stamtal per hectare voor de 6 groepen die 
ontstaan als we het bos indelen volgens de boomlaag. 

 

volume 
(m³/ha) 

Standaardfout 
volume (m³/ha) 

stamtal 
(aantal/ha) 

Standaardfout stamtal 
(aantal/ha) 

Canadapopulier 230,83 37,71 99,16 10,12 

Canadapopulier, 

Ruwe berk, 
Gewone esdoorn & 

valse acacia 

335,07 102,85 690,63 414,43 

Beuk, 

Canadapopulier & 
Noorse esdoorn 

139,53 39,73 100,49 22,49 

Corsicaanse den, 
Schietwilg, Witte 

paardenkastanje, 
Beuk & 

Canadapopulier 

152,54 51,53 228,13 71,56 

Ruwe berk & 
Schietwilg 

61,23 19,18 225,21 63,97 

Zomereik & 
Canadapopulier 

14,84 7,53 1041,67 353,25 

 

4.1.3 Verjonging 

We hebben maar in twee plots juveniele verjonging aangetroffen, namelijk in plot 2 en 
plot 5. In plot 2 kwam Ruwe berk (B. pendula) en Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus) 
voor in de boomlaag. In plot 5 was dat Canadapopulier (Populus × canadensis Moench)  
en Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus). De bedekkingsgraad was in beide plots 
tussen de één en drie procent. Het aantal individuen was telkens tussen de drie en 
twintig. 

4.1.4 Canadapopulier 

We hebben ons vervolgens toegespitst op enkel de populierbestanden. Deze hebben we 
ingedeeld op basis van bedekkingsgraad van de struik – en kruidlaag die we er onder 
aantroffen. Hiervoor gebruikten we het programma PCORD 5. We kwamen vijf groepen 
uit: Gewone vlier en Gewone esdoorn; Gewone esdoorn; Gewone vlier, (Dauw) Braam 
en Kleefkruid; Hazelaar en Wilde kardinaalsmuts; Gewone vlier en Grote brandnetel. 
Voor de bekomen groepen wilden we weten of er een verschil was in de volgende 
variabelen van de populierenbomen: de gemiddelde hoogte, diameter, grondvlak en 
volume. Hiervoor gebruikten we eerst de one-way anova test. Deze test heeft als 
voorwaarden dat de gegevens normaal verdeeld moeten zijn en dat de homogeniteit 
van varianties voldaan is. Voor grondvlak en volume waren deze voorwaarden voldaan, 

voor de andere twee variabelen niet, zelfs niet na transformatie.  

Als we de one-way anova test uitvoerden voor grondvlak en volume kwamen we het 
volgende uit. De p-waarden bij grondvlak was 0.034 en bij volume 0.042. Er is dus een 
significant verschil tussen de groepen voor beide variabelen. Hierop volgde de Post-hoc 
test, waarvan je het resultaat in de grafieken kan aflezen.  

Om te weten of er tussen de groepen een verschil is in hoogte en diameter van de 
populierenbomen voerden we de Kruskal-Wallis test uit, dat is een niet-parametrisch 
test. De test gaf volgende p-waarden. Voor de diameter 0.613 en voor de hoogte 
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0.992. Er zijn dus geen significante verschillen in diameter en hoogte tussen de 
groepen waar te nemen. Als we een verklaring zoeken waarom dat bij het volume en 
grondvlak wel het geval is, omdat deze nauw aan elkaar gelinkt zijn, moeten we het 
antwoord gaan zoeken bij het stamtal. 

 

Figuur 4.1.6: Gemiddeld grondvlak  per hectare voor de zes groepen als we de populierbestanden 
indelen op basis van hun kruid – en struiklaag. De letters boven de foutbalken geven weer of er 
een significant verschil is tussen de groepen. 

 

Figuur 4.1.7: Gemiddeld volume per hectare voor de zes groepen als we de populierbestanden 
indelen op basis van hun kruid – en struiklaag. De letters boven de foutbalken geven weer of er 
een significant verschil is tussen de groepen. 
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Tabel 4.1.4: Waardes voor het gemiddelde volume en grondvlak per hectare voor de 4 groepen 
waarin Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) is opgedeeld. 

Groepen 
Volume 
(m³/ha) 

Standaardfout 
volume 

(m³/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Standaardfout 
grondvlak 

(m²/ha) 

Gewone vlier en 

Gewone esdoorn 
512,98 24,99 41,38 2,20 

Gewone esdoorn 515,50 42,42 44,40 6,28 

Gewone vlier, 
(Dauw)Braam en 

Kleefkruid 

551,55 48,07 53,83 5,64 

Hazelaar en 

Wilde 
kardinaalsmuts 

299,31 129,53 27,95 9,88 

Gewone vlier en 

Grote brandnetel 
427,04 24,44 30,66 1,70 

 

4.1.5 Dood hout 

4.1.5.1 Op basis van bosindeling op boomlaag 

Als we het bos indelen op basis van de boomlaag bekomen we zes groepen, namelijk: 
Canadapopulier; Candapopulier, Ruwe berk, Gewone esdoorn & Valse acacia; Beuk, 
Canadapopulier & Noorse esdoorn; Corsicaanse den, Schietwilg, Witte paardenkastanje, 
Beuk & Canadapopulier; Ruwe berk & Schietwilg; Zomereik en Canadapopulier. Om te 
kijken of er tussen deze groepen een verschil is waar te nemen in het gemiddelde 
volume per hectare staand en liggend dood hout wilden we de One-way anova test 
toepassen. Deze test heeft als voorwaarden dat de gegevens normaal verdeeld moeten 
zijn en dat de homogeniteit van varianties voldaan is. Dat was niet het geval, zelfs niet 
na transformatie. 

Daarom pasten we de Kruskal-Wallis test toe. Deze gaf de volgende p-waarden. Voor 
liggend dood hout per hectare 0,2247 en voor staand dood hout per hectare 0,2039. Er 
zijn dus geen significante verschillen tussen de groepen waar te nemen voor beide 
variabelen. 
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Figuur 4.1.8: Gemiddeld volume liggend dood hout voor de zes bekomen groepen als we het bos 
indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven weer of er een 
significant verschil is tussen de groepen. 

 

 

Figuur 4.1.9: Gemiddeld volume staand dood hout voor de zes bekomen groepen als we het bos 
indelen op basis van de boomlaag. De letters boven de foutbalken geven weer of er een 
significant verschil is tussen de groepen. 
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4.1.5.2 Op basis van boomsoort (staand dood hout per hectare) 

We wilden weten of er in Sint-Annabos per boomsoort een verschil was in stamtal en 
volume staand dood hout per hectare. Hiervoor gebruikten we eerst de test One-way 
anova. De voorwaarden waren niet voldaan. Daarom gebruikten we de Kruskal-Wallis 

test. Deze gaf voor stamtal een p-waarden van 0.184 en voor volume 0.563. Er is dus 
geen significante aanduiding dat er een verschil is tussen de boomsoorten voor deze 
variabelen. 

4.1.5.3 Op basis van bosindeling op bestand 

Voor het gemiddelde volume staand en liggend dood hout per bestand hebben we 

kaarten opgesteld. 

 

 

Figuur 4.1.10: De kaart van Sint-Annabos ingekleurd op basis van het volume staand dood hout 
per hectare. 
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Figuur 4.1.11: De kaart van Sint-Annabos ingekleurd op basis van het volume liggend dood hout 
per hectare. 

.  
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4.1.6 Aanwas per jaar per plot 

Tabel 4.1.5: Aanwas van het grondvlak en volume per hectare per jaar per plot. 

plot Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

leeftijd aanwas grondvlak per 
jaar 

aanwasvolume per 
jaar 

1 32,75 720,27 62 0,53 11,62 

2 14,97 124,23    

3 11,41 107,81    

4 44,52 648,93 63 0,71 10,30 

5 58,13 582,92 63 0,92 9,25 

6 31,94 398,37 62 0,52 6,43 

7 63,48 546,02 62 1,02 8,81 

8 30,06 463,64 62 0,48 7,48 

9 41,78 473,38 62 0,67 7,64 

10 39,62 510,05 63 0,63 8,10 

11 40,56 484,01 63 0,64 7,68 

12 60,48 463,53 62 0,98 7,48 

13 31,79 430,77 63 0,50 6,84 

14 51,03 562,46 63 0,81 8,93 

15 27,35 290,71 63 0,43 4,61 

16 104,91 1084,75    

17 48,07 509,16    

18 32,22 192,72    

19 85 1013,52 64 1,33 15,84 

20 51,26 656,03 64 0,80 10,25 

21 22,31 175,1    

22 46,33 545,23    

23 19,32 126,91    

24 45,36 612,11 63 0,72 9,72 

25 21,17 200,67    

26 40,75 408,92 63 0,65 6,49 

27 48,51 540,49 63 0,77 8,58 

28 58,9 545,79 63 0,93 8,66 
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29 20,4 193,74 30 0,68 6,46 

30 27,48 196,04 30 0,92 6,53 

31 30,84 230,42 30 1,03 7,68 

32 35,56 367,57 62 0,57 5,93 

33 44,7 479,65 63 0,71 7,61 

34 41,96 443,48 63 0,67 7,04 

35 43,63 598,66 63 0,69 9,50 

36 33,97 539,38 62 0,55 8,70 

37 36,17 467,57 62 0,58 7,54 

38 9,94 15,25 10 0,99 1,53 

39 16,82 73,79 10 1,68 7,38 

40 31,79 472,2 63 0,50 7,50 

41 35,69 423,93 63 0,57 6,73 

42 54,4 580,75 62 0,88 9,37 

43 67,48 692,73 62 1,09 11,17 

44 43,07 450,58 63 0,68 7,15 

45 16,39 145,07    

46 41,71 442,82 63 0,66 7,03 

 

4.2 Sint-Annabos 1977 vs 2015 

4.2.1 Canadapopulier: Hoogte, diameter, grondvlak en volume  

Voor Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) wilden we zijn variabelen hoogte, 
diameter, grondvlak en volume van vandaag de dag vergelijken met deze in 1977. 
Hiervoor gebruikten we een gepaarde t-test. Deze heeft als voorwaarden dat de 
gegevens normaal verdeeld zijn. Dat was het geval. 

Als HO hypothese hadden we telkens dat de gemiddeldes per bestand gelijk zijn 
gebleven in de tijd. Als H1 hypothese dat de gemiddeldes in 2015 hoger waren. Voor de 
verschillende variabelen kwamen we telkens een p-waarden uit van 0. Er is dus een 
zeer significante aanwijzing dat er verschil is tussen 1977 en 2015. We verwerpen dus 
H0.  

De groei van de canadapopulieren (Populus × canadensis Moench)  is er enorm op 
vooruit gegaan door de jaren heen. De gemiddelde hoogte is van 20,92 m gegaan in 
1977 tot 41m in 2015. Voor de diameter, grondvlak en volume zijn de bomen 
geëvolueerd van een gemiddelde van 31,53 cm, 12,57 m²/ha en 101,66 m³/ha naar 
57,3 cm, 39,8 m²/ha en 486,65m³/ha.  
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Figuur 4.2.1: Vergelijking per perceel van de gemiddelde hoogte van de Canadapopulieren 
(Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015. 

 

Figuur 4.2.2: Vergelijking per perceel van de gemiddelde diameter van de Canadapopulieren 
(Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015. 
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Figuur 4.2.3: Vergelijking per perceel van het gemiddelde grondvlak per hectare van de 
Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015.

 

Figuur 4.2.4: Vergelijking per perceel van het gemiddelde volume per hectare van de 
Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) in 1977 en 2015. 

4.2.2 Canadapopulier: Hoogte-ontwikkeling en boniteit  

Aan de hand van groeitabellen van Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) 
hebben we de boniteit van vroeger en nu kunnen bepalen per perceel. We zetten 
telkens de hoogtes in het jaar 1977 en 2015 uit op de grafiek. Op deze manier lees je 
de boniteit af. 
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Figuur 4.2.5: Gemiddelde hoogtes van Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) per 
perceel in 1977 en 2015. De gekleurde bollen stellen de gemiddelde hoogte van vroeger en nu 
voor, voor al de percelen. Met behulp van deze hoogtes lezen we de boniteit af per perceel.  

Tabel 4.2.1: Boniteit van vroeger en nu per perceel. 

Perceel boniteit 

Vroeger 

boniteit 

NU 

1 VII II - III 

2 VII III 

3 VII  

4 VII I 

5 VII III 

6 VI - VII III - IV 

7 VII III - IV 

8 VII II 

9 VII II 

10 VI III - IV 

11 VII IV 

12 V II 

14 VII III 

15 VII III 

16 VI III 

17 VI II - III 
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Over de 18 bestanden, volgens de indeling van Erik van Boghout, is over de periode 
1977 tot 2015 de gemiddelde boniteit geëvolueerd van VII naar III. De leefomgeving 
van de bomen is er dus sterk op vooruit gegaan door de jaren heen. Vandaar ook de 
sterke groei bij de Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench). 

 

4.2.3 Amerikaanse eik: diameterontwikkeling 

 
Figuur 4.2.6: De groei van de diameter over de jaren heen voor Amerikaanse eik (Q. rubra). Eik I 
en II staan voor opgemeten eiken in het verleden. Voor de opgemeten eiken in 2015 hebben we 
een terugtelling gedaan van de jaarlijkse diameter aanwas over deze periode. 

De gemiddelde jaarlijkse aanwas die we bekomen door een terugtelling te doen met de 
opgemeten gegevens van 2015 ligt hoger over de gemeenschappelijke periode waar 
gegevens van beschikbaar zijn. 
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5 DISCUSSIE 

5.1 Groei en boniteit 

De hoogte, diameter, grondvlak en volume van de Canadapopulieren (Populus × 
canadensis Moench) zijn in de loop der jaren sterk toegenomen. De gemiddelde hoogte 
is van 20,92 m gegaan in 1977 tot 41m in 2015. Voor de diameter, grondvlak en 
volume zijn de bomen geëvolueerd van een gemiddelde van 31,53 cm, 12,57 m²/ha en 
101,66 m³/ha naar 57,3 cm, 39,8 m²/ha en 486,65m³/ha. Deze evolutie is 
waarschijnlijk te verklaren door het volgende. Als eerste omwille van het feit dat ze 
ouder zijn en dus gegroeid zijn.Ten tweede omdat in de beginjaren de wortels van de 

Canadapopulieren (Populus × canadensis Moench) nog in het zandige baggerslip 
afkomstig uit de Schelde zaten. De opgespoten laag is tussen de 4 en 8 meter dik en 
aangebracht op een kleibodem (van Boghout, 1978). Door de jaren heen zijn de bomen 
en dus ook het wortelstel gegroeid. Dat deden ze zo fel, dat ze de ondergelegen, kleiige 
bodem bereikten. Een kleibodem is veel nutriëntrijker dan een zandbodem en kan veel 
water vasthouden. Vooral dat laatste is een voordeel voor Populier (Populus L.). Deze 
verbruiken namelijk veel water (Liang, Yang, Shao & Han, 2006; Possen et al., 2011). 

Deze theorie verklaart ook waarom de gemiddelde boniteit door de jaren heen is 
toegenomen van VII naar III. De groeiomstandigheden van de Canadapopulieren 
(Populus × canadensis Moench) zijn er op vooruit gegaan. Uit de opbrengsttabellen in 
Nederland zien we dat bij de beste groeiomstandigheden Canadapopulier (Populus × 
canadensis Moench) ongeveer een hoogte van 40 meter kan bereiken (Faber & 
Tiemens, 1975). De gemiddelde hoogte van 41 meter die we in 2015 hebben 
teruggevonden is dus veel, maar niet onmogelijk. Uit onderzoek naar de Beuk hoogte in 
het Zoniënwoud blijkt dat de meetmethode de bekomen hoogte ook kan beïnvloeden 
(INBO,2011). 

5.2 Canadapopulierplots 

Als we de Canadapopulierenbestanden opdelen in groepen aan de hand van de kruid- 
en struiklaag, zien we dat we deze kunnen indelen in vijf groepen.  Voor het grondvlak 
geven de statistische testen een verschil aan tussen de groepen met als belangrijkste 
indicator soorten Gewone vlier, (Dauw) Braam en Kleefkruid (53,38 m²/ha) en Gewone 
esdoorn (44,40 m²/ha) met de groep Hazelaar en Wilde kardinaalsmuts (27,95 m²/ha). 
Het grondvlak per hectare is hoger bij de eerste twee vernoemde groepen. Voor het 
volume zien we een verschil tussen de groepen Gewone vlier en Gewone esdoorn 
(512,98 m³/ha) en Gewone vlier, (Dauw) Braam en Kleefkruid (551,55 m³/ha) met de 

groep Hazelaar en Wilde kardinaalsmuts (299,31 m³/ha). Ook hier weer ligt bij de 
eerste twee vernoemde groepen het volume per hectare hoger. De kruidlaag is een 
indicator voor de bodemrijkdom en dus ook voor de groei van de populieren (Populus 
L.). Maar het kan ook omgekeerd, dat de populieren (Populus L.) de kruidlaag hebben 
beïnvloed. Om dat te achterhalen keken we naar verschillende zaken. 

Canadapopulier (Populus × canadensis Moench)  zou optimaal moeten groeien tussen 
een pH van 4,5 en 8. Hoger is er nog boomgroei mogelijk zonder al te veel gebreken, 
maar lager treden er problemen op. (ANB,2008) Voor de bodemvochtigheid zeggen 
Liang, Yang, Shao & Han (2006) en Possen et al. (2011) het volgende: “Een vochtigere 
bodem bevordert de groei, de accumulatie van biomassa, het specifiek bladoppervlak 
en de gasuitwisseling”. Hieruit kunnen we concluderen dat populieren (Populus L.) het 
beter doen op bodems waar voldoende vocht aanwezig is. 

Als eerste keken we waar de populierenplots, die in de verschillende groepen vallen, 
zich op kaart bevinden. We zien dat de groep Gewone vlier, (Dauw)Braam en Kleefkruid 
zich vooral noordelijk in het bos situeert. Net zoals groep Hazelaar en Wilde 
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kardinaalsmuts. Terwijl de groep Gewone vlier en Gewone esdoorn zich meer over het 
hele middenstuk van Sint-Annabos verspreidt. De groep Gewone esdoorn bevindt zich 
enkel in bestand 24. In groep Gewone vlier en Grote brandnetel zien we geen trend van 
verspreiding. 

 

Figuur 5.2.1: Omcirkeling van de populierenplots van de vijf groepen, die we bekwamen door de 
populierenplots in te delen op basis van kruid - en struiklaag. Groen = Gewone vlier en Gewone 
esdoorn; Blauw =Gewone esdoorn;  Paars = Gewone vlier, (Dauw)Braam en Kleefkruid; Rood = 
Hazelaar en Wilde kardinaalsmuts; Geel = Gewone vlier en Grote brandnetel. 

De twee noordelijk gesitueerde groepen tonen significant een verschil aan in gemiddeld 

grondvlak en volume. Hieruit zouden we kunnen besluiten dat voor deze groepen de 
bodemeigenschappen het verschil niet veroorzaakt zouden kunnen hebben. Voor de 
plots 5 (Gewone vlier, (Dauw)Braam en Kleefkruid) en 12 (Hazelaar en Wilde 
kardinaalsmuts) zien we dat het percentage vocht, pH-KCl en percentage organisch 
materiaal en CaCO3 nauwelijks verschillen. 

In de groep Gewone vlier en Gewone esdoorn vallen de volgende plots: 1, 6, 27, 35, 
36, 42, 44. Omdat het zoveel plots zijn is hier moeilijker een trend in te zien. 

Voor de groep Gewone esdoorn (plot 40) zien we vooral voor het  percentage organisch 
materiaal en CaCO3 dat deze over het algemeen lager ligt dan bij de andere groepen. 
Toch zien we dat deze groep een van de grootste waarden heeft voor het gemiddeld 
grondvlak en volume. 

De groep Gewone vlier en Grote brandnetel (plot 11) levert ten opzichte van de andere 
groepen vrij gemiddelde waarden voor de bodemeigenschappen.  

Besluiten trekken over het verschil in gemiddeld grondvlak en volume van de 
verschillende groepen op basis van bodemeigenschappen op de verschillende plaatsen 
in het bos is dus moeilijk. Er zou dus een andere oorzaak moeten zijn. 
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Figuur 5.2.2: Bodemeigenschappen ,in de verschillende lagen, onder populier (Populus L.) voor 
de plots waar een bodemstaal is genomen. 
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Het zou kunnen dat de kruid- en struiklaag de verschillen in grondvlak en volume 
veroorzaken. Als we naar de belangrijkste indicatorsoorten kijken, zien we vooral dat 
waar Hazelaar (C. avellana L.), Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus L.)  en 
Grote brandnetel (Urtica dioica L.) voorkomen, de waarden voor gemiddeld  grondvlak 
en volume per hectare lager liggen. Als we kijken in onderstaande tabel zien we dat de 
groepen waarin deze voorkomen volgende standplaatseigenschappen verkiezen aan de 
hand van de ellenbergwaarden van de planten (Inverde, 2011). Deze verschillen niet 
extreem met de andere groepen. Er is dus moeilijk een uitspraak te doen waarom deze 
planten de omgeving, waarbij horend de Canadapopulier (Populus × canadensis 
Moench), anders zouden beinvloeden dan de andere kruid- en struiklaag soorten. 

Tabel 5.2.1: Standplaatseigenschappen voor de ondergroei onder Canadapopulier (Populus × 
canadensis Moench). (5 groepen van de populierplots bekomen aan de hand van kruid- en 
stuiklaag) (Inverde, 2011) 

Groep Standplaatseigenschappen op basis van de 
Ellenbergwaarden 

Gewone esdoorn en 
Gewone vlier 

Frisse bodem, voedselrijk 

Gewone esdoorn Tussen schaduw en halfschaduw, frisse bodem, tussen zwak 
zuur en neutraal, matig tot voedselrijk 

Gewone vlier, 
(Dauw)Braam, 

kleefkruid 

Eerder licht met soms schaduw, fris tot vochtig, 
neutraal/basisch, voedselrijk 

Hazelaar en wilde 
kardinaalsmuts 

Eerder schaduw, frisse bodem, neutraal/basisch, matig 
voedselrijk 

Gewone vlier en Grote 
brandnetel 

halfschaduw/meestal licht, frisse bodems eerder, 
neutraal/ligt basisch, voedselrijk 

 

5.3 Bosindeling op basis van boomsoort 

Aan de hand van het gemiddeld stamtal, grondvlak en volume per hectare van elke 

boomsoort hebben we het bos een naam kunnen geven. Op basis van grondvlak en 
volume geven we Sint-Annabos de naam Canadapopulier-bos. Dat is logisch aangezien 
dat niet alle bomen even hoog en even dik kunnen worden (Pennisi ,2005). Het volume 
en grondvlak van Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) per hectare is groter 
dan de meeste andere boomsoorten. Op de grafieken steekt Canadapopulier (Populus × 
canadensis Moench) met kop en schouder boven de rest uit. Als we naar stamtal kijken, 
geven we Sint-Annabos de naam bos van Canadapopulier (Populus × canadensis 
Moench), gemengd met Ruwe berk (B. pendula Roth.). We zien nu duidelijk dat de 
andere boomsoorten meer meetellen, vooral Ruwe berk (B. pendula Roth.) en Gewone 
esdoorn (A. pseudoplatanus L.). Stamtal per hectare is een variabele die iets zegt over 
de toekomst van het bos. We kunnen dus verwachten dat in de toekomst het bos zal 
omvormen naar een bos gedomineerd door Ruwe berk (B. pendula Roth.). (persoonlijk 
gesprek Bart Muys, dinsdag 28 juni 2016; Inverde, 2011) 

Volgens Lust, Kongs, Nachtergale & De Keersmaeker (2001) is er vooral  Gewone vlier 
(S. nigra) aanwezig onder Populier (Populus L.). De Keersmaeker et al. (2010) die 
Muizenbos inventariseerden zeggen het volgende. Het bos bestaat grotendeels uit 
populierenbestanden. Deze werden er voor het eerst aangeplant in 1920 op 
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landbouwgrond. Later volgden nog een paar aanplantingen. Tijdens hun onderzoek zijn 
ze gaan kijken naar de houtachtige onder vegetatie. Gewone es (F. excelsior), Zwarte 
els (A. glutinosa), Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus) en Zomereik (Q. robur) hadden 
het grootste stamtal bij de jonge bomen. De eerste twee hadden elk een percentage 
van elk 25%. Voor Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus) en Zomereik (Q. robur) was 
dat 14% en 6%. Als we gaan kijken naar de struiklaag zien we dat Rode kornoelje (C. 
sanguinea), Hazelaar (C. avellana), Gewone vlier (S. nigra) en Wilde lijsterbes (S. 
aucuparia) domineren. Door de homogene aanplant van populieren (Populus L.) zien we 
nu ook dat er een massale gelijke sterfte in de bestanden optreedt. De dominerende 
houtachtige ondergroei kan dan geleidelijk aan de toplaag van het bos vormen. 

Als we deze boomsoorten onder populier (Populus L.) vergelijken met Sint-Annabos 

zien we dat deze dezelfde trends vertonen. 

5.4 Bosindeling op basis van boomlaag 

Als we het bos indeelden op basis van de boomlaag toonden de testen een significant 
verschil voor het stamtal en volume per hectare tussen de groepen. De verschillen voor 

stamtal liggen tussen de groepen Canadapopulier en Beuk, Canadapopulier & Noorse 
esdoorn met de groep Zomereik & Canadapopulier. In deze laatste groep lag het 
stamtal hoog (1041,67 aantal/ha) en bij de andere twee laag (99,16 aantal/ha en 
100.49 aantal/ha). Dat kunnen we verklaren door het plantverband. Het plantverband 
van de hoofdboomsoort is meestal groter dan dat van de ondersoort. Bij 
Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) is dat 6 op 7 meter. Omdat 
ondersoorten werden aangeplant in een kleiner plantenverband zijn er dus meer per 
hectare. Hier komt bij dat Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) zelf niet kan 
verjongen, dus dat er geen bomen kunnen bijkomen. In de groep Zomereik & 
Canadapopulier waren er veel jonge bomen aanwezig die dicht op elkaar stonden. Er 
stond vooral veel jonge Es (F. excelsior) en Zomereik (Q. robur). Het bos is in de groep 
Canadapopulier & Zomereik in een jongere levensfase. 

Voor het gemiddelde volume per hectare konden de testen niet aangeven tussen welke 
groepen de verschillen juist lagen. Wat wel opvalt uit de grafiek is dat in de groepen 
waar Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) en Beuk(F. sylvatica) voorkomen 
het gemiddeld volume per hectare hoger ligt. Dat is logisch aangezien dat niet alle 
bomen even hoog en even dik kunnen worden (Pennisi ,2005). Het gemiddeld volume 
van Beuk en Canadapopulier (Populus × canadensis Moench)  per hectare is groter dan 
de meeste andere boomsoorten. Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) is een 
snelle groeier en creëert daarom ook meer volume per hectare op kortere tijd (Shibo et 

al., 2006).  

5.5 Verjonging  

In het bos hebben we bijna geen juveniele verjonging aangetroffen. In de twee plots 
waar we dat wel deden ging het telkens over Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus). 
Kuparinen (2006) en Howe & Miriti (2004) halen aan in hun onderzoek dat de meeste 
zaden dichter bij de moederboom neerkomen. Verjonging van een bos gebeurt dus 
rapper door de bomen die er in groeien. De kans om succesvol tot een nieuw individu 
uit te groeien hangt fel af van in welke omgevingscondities de zaden, vruchten, … 
terecht komen.  Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus) is een soort die goed schaduw 
kan verdragen tijdens zijn verjonging. Pionierssoorten hebben vaak veel licht en naakte 
bodem nodig (Vanderkerkhove et al., 2009). In het bos treffen we vaak een dichte 

kruidlaag aan. Sint-Annabos is nog niet aan verjonging toe, is nog te jong. We komen 
er nog te weinig de juiste situaties tegen voor veel juveniele groei. Canadapopulier 
(Populus × canadensis Moench)  zelf is niet in staat om te verjongen. Deze bomen zijn 
een kloon en dus genetisch allemaal identiek. Als het allemaal mannetjes zijn kunnen 
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ze zich uiteraard niet voortplanten. Zijn het allemaal vrouwtjes moeten ze pollen 
ontvangen van de mannetjes uit de buurt. Deze kans is ook niet heel groot. 
Vanderkerkhove et al. (2009) merkten in het Meerdaalwoud op dat het perfect mogelijk 
is om via dreefbomen en solitaire bomen verjonging te krijgen. Het succes hangt af van 
de boomsoort. Voor Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) hebben we dat 
niet kunnen vastellen in Sint-Annabos. (Hermy & Vandekerkhove, 2004) 

5.6 Amerikaanse eik 

Aan de hand van de grafiek zien we dat de diameteraangroei van Amerikaanse eik  (Q. 
rubra) niet constant is gebleven door de tijd. Na 1977 is er een groeiversnelling 
opgetreden, waardoor de aanwas bij terugtelling hoger ligt. De wortels hebben 
waarschijnlijk ook hier betere onderlagen bereikt.   

5.7 Dood hout 

We deelden het bos in op basis van de boomlaag. Zo bekwamen we zes groepen. 

Hierop gingen we kijken of er een verschil was tussen de groepen op het gebied van 
gemiddeld liggend en staand dood hout per hectare. De statistische testen konden voor 
beide geen verschillen aangeven. Ondanks dat kunnen we uit de grafieken wel een paar 
dingen afleiden.  

Voor het liggend dood hout zien we duidelijk dat onder de groepen met Canadapopulier 
(Populus × canadensis Moench) de waarden hoger liggen. Dat is mede te verklaren 

omdat deze bomen rap en veel volume hebben. Als deze dood gaan en vallen heb je 
direct veel volume (Shibo et al., 2006).  

Als we dan kijken naar het staand dood hout zien we de volgende trend. Bij de groepen 
met vooral Ruwe berk  (B. pendula) en Beuk (F. sylvatica) liggen de volumes hoger. Bij 
groepen met Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) vindt men over het 
algemeen minder. Dat is te verklaren aan de hand van onder andere stamtal. De 

hoofdboomsoort heeft vaak een kleiner stamtal per hectare. Ook zullen de populieren 
(Populus L.) makkelijker vallen dan de andere soorten door hun enorme grootte. Toch 
gaven de testen geen verschil aan in het stamtal en volume staand dood hout per 
hectare tussen de boomsoorten. Waarschijnlijk komt dat omdat we een non-
parametrische test moesten gebruiken en deze minder nauwkeurig zijn. 

Als we naar de kaarten van het gemiddeld staand en liggend dood hout kijken zien we 
het volgende voor de bestanden. (Tussen haakjes, achter de bestandsnummer, vind je 
telkens de naam van het bestand op basis van het volume.)  

Bij staand dood hout zien we vooral veel bestanden met waarden van 0 tot 10 m³/ha. 
De bestanden met de hogere waarden zijn 1 (Ruwe berk, Schietwilg) met 180-190 
m³/ha , 3 (Canadapopulier) en 18 (Canadapopulier) met 60-70 m³/ha,  20  met 40-50 
m³/ha (Valse acacia). In de jongere bestanden (bestand 14 en 19) vinden we uiteraard 
maar een volume van 0-10 m³/ha. 

Bij liggend dood hout hebben de volgende bestanden de hoogste waarden. Bestand 2 
(Canadapopulier) heeft de hoogste waarde, namelijk 90-100 m³/ha. Bestanden 4 
(Canadapopulier) en 18 (Canadapopulier) haalt 70-80 m³/ha. Bestand 5 
(Canadapopulier) haalt 50-60 m³/ha. En bestanden 1 (Ruwe berk en Schietwilg) en 24 
(Canadapopulier) halen 40 -50 m³/ha. We zien over het algemeen dat centraler in het 

bos er meer volume liggend dood hout aanwezig is. Maar eigenlijk zou je het 
omgekeerd verwachten. Aan de buitenkanten heeft de wind meer vrij spel. De bomen 
waaien er dus makkelijk om. In de jongere bestanden (bestand 14 en 19) vinden we 
uiteraard maar een volume van 0-10 m³/ha. 
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Beheer, leeftijd en boomsoort spelen een rol in het aantal dood hout per hectare. Green 
& Peterken (1997) konden besluiten uit hun onderzoek dat er in beheerde bossen 
minder volume dood hout per hectare aanwezig was dan in niet beheerde bossen. Sint-
Annabos is al een hele tijd niet meer beheerd. Dat verklaart waarschijnlijk de positieve 
cijfers voor dood hout per hectare. Gamfeldt et al. (2012) onderzochten wat het effect 
was van enkele belangrijke boomsoorten op het volume dood hout per hectare. Bij Spar 
(Picea A. Dietr.) en Den (Pinus L.) en Populier (Populus L.) was het meeste dood hout 
te vinden. Deze werden gevolgd door Berk (Betula L.). Bij Eik (Quercus L.) en Beuk (F. 
sylvatica) was het minste te vinden. Deze trend volgt Sint-Annabos ook min of meer. 

Ondanks het feit dat we tussen de groepen op basis van de boomlaag geen verschillen 
in de hoeveelheid staand en liggend dood hout konden vaststellen met de statistische 

testen, kunnen we wel het volgende besluiten: Sint-Annabos is waardevol op het 
gebied van dood hout. Uit zowel onderzoek van Vandekerkhove et al. (2011) als van 
Dirkse et al. (2006) blijkt dat momenteel voor Vlaanderen circa 10 m³/ha dood hout 
aanwezig is. Voor Europa varieert dat tussen 0 en 258 m³/ha. Als we kijken naar de 
volumes die wij per hectare vonden, zitten we hoger dan Vlaanderen. Dat is belangrijk 
voor onder andere de biodiversiteit en opslag van nutriënten. 
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6 BESLUIT 
We kunnen concluderen dat de successie, die bezig is sinds de eerste aanplantingen in 
1951, geleid heeft tot een bijzonder hoge biomassa-accumulatie. Vooral 
Canadapopulier (Populus × canadensis Moench)  haalt voor de variabelen diameter, 
hoogte, volume en grondvlak enorme hoge waardes. De bomen halen vlot een 
gemiddelde hoogte van 41 meter wat de groeitabellen overschrijdt.  Dat komt door de 
positieve evolutie van de boniteit door de wortels die de betere klei-onderlaag 
bereikten. 

We zien dat de populierengroei in de verschillende plots niet overal gelijk is. Dat kan 
niet rechtstreeks gelinkt worden aan de bodemeigenschappen of de kruidlaag. 

Op basis van volume en grondvlak per hectare van de verschillende boomsoorten 
kunnen we Sint-Annabos een Canadapopulierenbos noemen. Als we naar stamtal kijken 
is het een bos van Canadapopulier, gemengd met Ruwe berk. Daaruit leiden we af dat 
Sint-Annabos in de toekomst waarschijnlijk zal evolueren naar een bos waar Ruwe berk 
(B. pendula) domineert. 

Als we het bos indelen op basis van zijn boomlaag merken we het volgende op voor de 
verschillende groepen. Waar Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) en Beuk 
(F. sylvatica) voorkomen ligt het gemiddeld volume per hectare hoger. Canadapopulier 
(Populus × canadensis Moench) is een snelle groeier en creëert daarom ook meer 
volume per hectare op kortere tijd. Voor stamtal merken we op dat andere 
boomsoorten meer een rol spelen. Het plantenverband van de hoofdboomsoort is vaak 
groter. Ook treffen we van de andere boomsoorten jongere bomen aan, waardoor hun 

stamtal hoger ligt. Bij Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) is dat niet het 
geval omdat dat een kloon is en dus niet makkelijk kan verjongen. 

In het bos hebben we bijna geen verjonging aangetroffen. In de twee plots waar we dat 
wel deden ging het telkens over Gewone esdoorn (A. pseudoplatanus L.). Er komen nog 
te weinig geschikte situaties voor verjonging voor. 

Voor het liggend dood hout zien we duidelijk dat onder de groepen, gemaakt op basis 
van de boomlaag, met Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) de waarden 
hoger liggen. Als we dan kijken naar het staand dood hout zien we de volgende trend. 
Bij de groepen met vooral Ruwe berk (B. pendula) en Beuk (F. sylvatica) liggen de 
volumes hoger. Bij groepen met Canadapopulier (Populus × canadensis Moench) vindt 
men over het algemeen minder. Sint-Annabos is waardevol op het gebied van dood 
hout. In vergelijking met de rest van Vlaanderen is het volume per hectare hoger. Dat 
is belangrijk voor onder andere de biodiversiteit en opslag van nutriënten. 

Door de enorme biomassa-accumulatie en de hoge volume dood hout per hectare, is 
Sint-Annabos waardevol voor Antwerpen en de rest van Vlaanderen. Ontbossing is 
slecht voor onze leefomgeving en de klimaatverandering. Het bos is de groene long van 
Antwerpen en dat kunnen we beter zo houden.  
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7 BIJLAGE 

7.1 Inventarisatie gegevens per plot.  

De nummers van de boomsoort staan voor: 1 =Amerikaanse eik; 2= Amerikaanse 
vogelkers; 3 = Beuk; 4 = Boswilg; 5 = Canadapopulier; 6 = Corsicaanse den; 7 = 
Douglasspar; 8 = Eensteilige meidoorn; 9 = Es; 10 = Gewone esdoorn; 11 = Grauwe 
els; 12= Hazelaar; 13 = Noorse esdoorn; 14 = Ratelpopulier; 15 = Ruwe berk; 16 = 
Schietwilg; 17 = Spaanse aak; 18 = Valse acacia; 19 = Winterlinde; 20 = Witte abeel; 
21 = Witte paardenkastanje; 22 =Zomereik. 

Plot Bestand Boomsoort Stamtal 
levend 

Diameter 
(m) 

KroonNZ 
(m) 

KroonOW 
(m) 

Vrijestamlengte 
(m) 

Hoogte 
(m) 

19 10 1 133,33 0,3 6,83 8,83 1,78 22,39 

25 21 1 175 0,18 5,36 4,43 5,7 18,7 

33 22 1 50 0,18 5 4,75 1,02 14,16 

34 22 1 125 0,2 6 7,8 3,01 16,32 

40 24 1 64 0,18 5,13 5,13 3,22 18,2 

41 24 1 144 0,14 3,65 4,05 1,83 11,17 

30 14 2 44,44 0,13 5 5,5 0,59 7,12 

33 23 2 25 0,16 3 4 1,44 12,04 

40 24 2 32 0,19 6,25 5,75 2,74 10,66 

15 7 3 166,67 0,39 9,53 8,27 10,16 24,78 

17 8 3 200 0,54 8,86 10,03 1,46 25,52 

22 11 3 350 0,35 6,39 4,96 3,22 26,73 

25 21 3 100 0,39 8,38 7,25 0,68 25,07 

33 22 3 50 0,28 7 6,75 1,01 21,66 

34 22 3 50 0,27 8,5 10 0,96 16,49 

45 25 3 144,44 0,28 8,39 8,39 1,01 16,37 

28 15 4 11,11 0,11 4,5 4 0,46 10,78 

31 14 4 44,44 0,08 5,5 4 0,97 10,35 

1 4 5 322,22 0,36 4,86 4,67 9,55 34,8 

4 2 5 208 0,52 6,62 7,42 4,89 41,09 

5 2 5 150 0,66 7,5 7,83 9,13 42,24 

6 6 5 122,22 0,57 8,05 7,05 6,36 39,82 
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7 3 5 144,44 0,74 9,35 8,39 8,97 42,53 

8 4 5 133,33 0,53 7,42 7,92 7,1 39,96 

9 4 5 144,44 0,59 7,85 5,96 11,79 39,44 

10 5 5 166,67 0,54 7,63 6,7 7,46 38,86 

11 2 5 144,44 0,59 7,04 6,89 5,25 40,78 

12 3 5 111,11 0,82 8,4 9,35 9,26 47,02 

13 6 5 144,44 0,53 6,39 6,89 5,05 35,5 

14 6 5 166,67 0,62 6,56 8,06 5,22 39,39 

15 7 5 11,11 0,69 6 6 9,1 39,1 

24 15 5 192 0,54 5,63 5,5 12,86 39,83 

26 15 5 111,11 0,67 6,75 7,75 12,7 44,13 

27 15 5 155,56 0,62 5,82 5,79 12,81 44,03 

28 15 5 144,44 0,71 5,23 5,73 13,03 42,62 

32 16 5 100 0,66 6,61 6,5 14,62 44,13 

33 22 5 100 0,52 4,63 5 12,53 36,98 

34 22 5 100 0,6 5,63 8 8,56 39,36 

35 23 5 176 0,5 6,41 6,05 7,13 40,01 

36 16 5 177,78 0,49 5,72 6 8,13 41,36 

37 16 5 144,44 0,56 7,62 7,62 8,53 40,1 

39 19 5 468,75 0,15 3,5 4,33 1,43 13 

40 24 5 144 0,5 5,44 5,83 8,97 43,96 

41 24 5 128 0,5 6,56 5,69 9,97 39,61 

42 17 5 160 0,65 8,51 6,95 12,63 43,44 

43 17 5 192 0,66 8 7,63 13,31 40,82 

44 18 5 128 0,64 7,94 5,94 16,4 40,14 

45 25 5 22,22 0,57 10,25 8,5 4,6 33,02 

46 18 5 122,22 0,65 6,68 5,91 10,19 43,11 

19 10 6 755,56 0,2 2,62 2,77 11,42 21,3 

20 10 6 1066,67 0,24 2,69 2,71 14,21 23,57 
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33 22 6 25 0,22 1,5 2,5 11,76 17,4 

34 22 6 150 0,2 2,83 2,83 8,13 14,54 

35 23 6 176 0,22 4,96 3,64 3,12 15,08 

41 24 7 16 0,2 5,5 4 0,75 17,4 

33 22 8 50 0,15 1 2 1,13 15,41 

38 19 9 937,5 0,07 2,17 2,17 2,1 7,45 

39 19 9 2187,5 0,06 2,07 1,96 1,13 5,59 

42 17 9 16 0,07 3 3 1,6 9,49 

2 1 10 100 0,13 5,95 5 1,23 12,93 

5 2 10 300 0,16 5,38 6,33 5,69 18,43 

18 9 10 4722,22 0,09 2,27 2,68 6,7 14,06 

28 15 10 22,22 0,08 3,75 3,5 0,68 9,12 

32 14 10 11,11 0,08 5 3,5 0,89 8,84 

12 3 11 22,22 0,22 5 5 0,75 15,84 

38 19 12 156,25 0,04 1,5 1 1,72 4,56 

15 7 13 11,11 0,51 14,5 7,5 2 27,9 

22 11 13 150 0,33 6,08 5,92 4,13 27,6 

21 13 14 125 0,12 3,4 4,9 3 13,45 

30 14 14 755,56 0,08 2,79 2,91 3,99 8,84 

2 1 15 275 0,24 5,05 4,86 3,66 19,47 

3 1 15 350 0,18 3,89 4,22 1,72 17,1 

12 3 15 22,22 0,18 5,25 4,5 3,7 11,83 

19 10 15 88,89 0,2 4,75 3,25 7,69 20,45 

21 13 15 375 0,25 5 4,67 3,51 16,51 

23 12 15 400 0,15 3 3,39 4,46 14,3 

24 15 15 80 0,1 3,3 3,3 1,65 10,75 

25 21 15 75 0,16 2,67 2,17 10,14 18,35 

26 15 15 33,33 0,15 4,17 4,5 0,47 13,38 

28 15 15 55,56 0,15 3,9 4,2 1,15 12,36 
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29 14 15 425 0,22 4,09 3,82 5,44 19 

30 14 15 133,33 0,26 4,83 4,5 3,27 17,87 

31 14 15 488,89 0,16 3,64 3,46 3,93 12,09 

32 16 15 33,33 0,14 4 4,33 1,26 10,53 

33 22 15 0 0 0 0 0 0 

34 22 15 25 0,21 4 4 7,8 17,4 

35 23 15 16 0,27 5,5 3 1,67 22,23 

36 16 15 66,67 0,09 3,67 5,58 1,2 9,22 

37 16 15 22,22 0,15 4,25 4,5 1,58 14 

40 24 15 16 0,12 2,5 3 0,62 12,39 

41 24 15 48 0,14 4,33 3 0,99 12,26 

42 17 15 144 0,1 3 3,56 2,56 10,79 

43 17 15 112 0,14 4,29 3,64 2,37 13,23 

44 18 15 80 0,11 3,8 2,3 2,57 11,49 

45 25 15 66,67 0,14 3,42 3,67 4,48 13,7 

46 18 15 77,78 0,13 3,29 3,79 2,42 12,18 

3 1 16 25 0,47 11 6,5 4,25 28,25 

19 10 16 133,33 0,65 7,5 6,83 0,83 29,85 

29 14 16 25 0,32 2,5 3,5 1,66 24,7 

30 14 16 177,78 0,33 5,25 4,5 1,87 19,47 

31 14 16 311,11 0,27 4,36 4,93 7,12 16,97 

44 18 16 16 0,13 3,5 3,5 1,51 11,31 

32 16 17 11,11 0,1 3 5 0,88 9,86 

16 20 18 1200 0,32 6,29 4,88 6,85 22,63 

33 22 19 200 0,29 5,81 6,25 1,98 20,75 

32 14 20 11,11 0,11 5,5 6 2,39 10,29 

23 12 21 222,22 0,25 5,3 5,8 1,29 12,9 

25 21 21 50 0,25 4,75 6 1,44 15,04 

38 19 22 2031,25 0,06 2,57 2,29 1,01 6,18 
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39 19 22 468,75 0,06 2,67 2,67 0,58 4,74 

 

Plot Besta
nd  

Booms
oort 

Grondvlak 
levend 

(m²/ha) 

Volume 
levend 

(m³/ha) 

Stamtal 
dood 

Diam
eter 

dood 
(m) 

Hoogte 
dood 

(m) 

Grondvlak 
dood 

(m²/ha) 

Volume 
dood 

(m³/ha) 

19 10 1 11,26 116,96 0 0 0 0 0 

25 21 1 4,79 43,14 0 0 0 0 0 

33 22 1 1,31 8,92 0 0 0 0 0 

34 22 1 3,99 35,86 0 0 0 0 0 

40 24 1 1,72 15,35 0 0 0 0 0 

41 24 1 2,12 12,5 16 0,05 2,52 0,03 0,06 

30 14 2 0,59 1,79 0 0 0 0 0 

33 23 2 0,5 2,57 25 0,07 3,25 0,08 0,27 

40 24 2 0,94 4,26 16 0,15 8,8 0,28 2,49 

15 7 3 20,98 224,09 0 0 0 0 0 

17 8 3 48,07 509,16 0 0 0 0 0 

22 11 3 32,88 380,29 25 0,43 32,88 3,55 116,61 

25 21 3 12,37 127,61 25 0,06 4,48 0,07 0,32 

33 22 3 3,03 28,46 0 0 0 0 0 

34 22 3 3,3 25,26 0 0 0 0 0 

45 25 3 9,64 68,57 0 0 0 0 0 

28 15 4 0,1 0,44 0 0 0 0 0 

31 14 4 0,22 0,98 0 0 0 0 0 

1 4 5 32,75 720,27 33,33 0,24 4,33 1,53 6,71 

4 2 5 44,52 648,93 0 0 0 0 0 

5 2 5 52,16 534,79 0 0 0 0 0 

6 6 5 31,94 398,37 0 0 0 0 0 

7 3 5 63,48 546,02 0 0 0 0 0 

8 4 5 30,06 463,64 33,33 0,42 9,66 4,78 46,66 

9 4 5 41,78 473,38 0 0 0 0 0 
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10 5 5 39,62 510,05 0 0 0 0 0 

11 2 5 40,56 484,01 0 0 0 0 0 

12 3 5 59,05 454,11 11,11 0,75 25,33 4,84 122,69 

13 6 5 31,79 430,77 0 0 0 0 0 

14 6 5 51,03 562,46 11,11 0,72 2,33 4,46 10,39 

15 7 5 4,1 39,71 0 0 0 0  

24 15 5 44,68 608,28 0 0 0 0 0 

26 15 5 40,12 404,7 0 0 0 0 0 

27 15 5 48,51 540,49 0 0 0 0 0 

28 15 5 57,58 538,15 0 0 0 0 0 

32 16 5 34,82 364,27 22,22 0,61 13,19 6,63 71,77 

33 22 5 23,71 290,82 0 0 0 0 0 

34 22 5 28,73 334,79 0 0 0 0 0 

35 23 5 35,65 530,03 0 0 0 0 0 

36 16 5 33,57 537,38 0 0 0 0 0 

37 16 5 35,72 464,4 0 0 0 0 0 

39 19 5 8,47 49,65 0 0 0 0 0 

40 24 5 28,96 451,48 0 0 0 0 0 

41 24 5 32,35 402,6 16 0,53 7,77 3,53 27,43 

42 17 5 53,08 573,13 16 0,36 1,47 1,63 2,39 

43 17 5 65,6 679,58 0 0 0 0 0 

44 18 5 42,11 444,71 32 0,56 12,83 8,19 123,79 

45 25 5 5,58 67,55 0 0 0 0 0 

46 18 5 40,52 435,41 0 0 0 0 0 

19 10 6 24,98 288,63 44,44 0,1 9,75 0,35 3,4 

20 10 6 51,26 656,03 88,89 0,12 7,66 1,03 6,07 

33 22 6 0,95 8,63 0 0 0 0 0 

34 22 6 5,07 41,03 50 0,12 7,56 0,52 3,92 

35 23 6 7,1 60,37 16 0,05 1,45 0,03 0,04 
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41 24 7 0,5 4,31 0 0 0 0 0 

33 22 8 0,91 5,97 0 0 0 0 0 

38 19 9 3,15 10,76 156,25 0,04 4,41 0,2 0,87 

39 19 9 6,86 20,2 156,25 0,04 2,35 0,15 0,35 

42 17 9 0,06 0,33 0 0 0 0 0 

2 1 10 1,72 12,59 0 0 0 0 0 

5 2 10 5,97 48,13 0 0 0 0 0 

18 9 10 32,22 192,72 0 0 0 0 0 

28 15 10 0,11 0,43 0 0 0 0 0 

32 14 10 0,06 0,21 0 0 0 0 0 

12 3 11 0,85 6,51 0 0 0 0 0 

38 19 12 0,15 0,29 0 0 0 0 0 

15 7 13 2,27 26,91 0 0 0 0 0 

22 11 13 13,45 164,94 0 0 0 0 0 

21 13 14 1,62 11,12 0 0 0 0 0 

30 14 14 4,11 17,18 0 0 0 0 0 

2 1 15 13,25 111,64 25 0,14 2,57 0,39 0,99 

3 1 15 7,07 55,73 100 0,2 11,72 3,5 60,98 

12 3 15 0,58 2,91 0 0 0 0 0 

19 10 15 2,81 25,87 0 0 0 0 0 

21 13 15 20,69 163,98 0 0 0 0 0 

23 12 15 7,39 50,46 44,44 0,07 5,76 0,15 0,85 

24 15 15 0,68 3,83 0 0 0 0 0 

25 21 15 1,58 14,33 0     

26 15 15 0,63 4,22 0 0 0 0 0 

28 15 15 1,11 6,77 0 0 0 0 0 

29 14 15 18,45 173,29 0 0 0 0 0 

30 14 15 7,6 52,7 0 0 0 0 0 

31 14 15 11,13 71,27 44,44 0,13 0,13 0,59 2,74 
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32 16 15 0,49 2,3 0 0 0 0 0 

33 22 15 0 0 75 0,15 11,02 1,39 14,14 

34 22 15 0,87 6,54 0 0 0 0 0 

35 23 15 0,88 8,26 0 0 0 0 0 

36 16 15 0,4 2 0 0 0 0 0 

37 16 15 0,45 3,17 0 0 0 0 0 

40 24 15 0,17 1,11 0 0 0 0 0 

41 24 15 0,72 4,52 0 0 0 0 0 

42 17 15 1,26 7,29 0 0 0 0 0 

43 17 15 1,88 13,15 16 0,11 2,8 0,15 0,43 

44 18 15 0,76 4,93 32 0,07 3,65 0,12 0,45 

45 25 15 1,17 8,95 11,11 0,06 6,48 0,03 0,17 

46 18 15 1,19 7,41 0 0 0 0 0 

3 1 16 4,34 52,08 75 0,45 23,47 12,47 300,94 

19 10 16 45,95 582,06 0 0 0 0 0 

29 14 16 1,95 20,45 0 0 0 0 0 

30 14 16 15,18 124,37 0 0 0 0 0 

31 14 16 19,49 158,17 133,33 0,2 6,45 5,08 35,62 

44 18 16 0,2 0,94 0 0 0 0 0 

32 16 17 0,08 0,33 0 0 0 0 0 

16 20 18 104,91 1084,75 200 0,17 10,05 4,68 46,84 

33 22 19 14,29 134,28 0 0 0 0 0 

32 14 20 0,11 0,46 0 0 0 0 0 

23 12 21 11,93 76,45 0 0 0 0 0 

25 21 21 2,43 15,59 25 0,13 3,84 0,33 1,27 

38 19 22 6,64 4,2 156,25 0,03 2,31 0,11 0,26 

39 19 22 1,49 3,94 0 0 0 0 0 
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7.2 Lijst van alle plantensoorten die we in de drie geneste 

plotten hebben waargenomen.  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Spaanse Aak Acer campestre L. 

Noorse Esdoorn Acer platanoides L. 

Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus L. 

Witte Paardenkastanje Aesculus hippocastanum L. 

Gewoon Struisgras Agrostis capillaris L. 

Zwarte Els Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Grauwe Els Alnus incana (L.) Moench 

Wijfjesjesvaren Athyrium filix-femina (L.) Roth. 

Ruwe Berk Betula pendula Roth 

Vlinderstruik Buddleja davidii Franch. 

Duinriet Calamagrostis epigejos (L.) Roth 

Ruige Zegge Carex hirta L. 

Akkerdistel Cirsium arvense (L.) scop. 

Gele Kornoelje Cornus mas L. 

Hazelaar Corylus avellana L. 

Eénstijlige Meidoorn Crataegus monogyna Jacq. 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

Russische Olijfwilg Elaeagnus angustifolia L. 

Wilde Kardinaalsmuts Euonymus europaeus L. 

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum L. 

Beuk Fagus sylvatica L. 

Zwaluwtong Fallopia convulvulus (L.) A.Löve 

Es Fraxinus excelsior L. 

Hennepnetel  Galeopsis spp. 

Kleefkruid Galium aparine L. 

Hondsdraf Glechoma hederacea L. 

Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium L. 

Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsbp. vulgaris Gaertn. 

Okkernoot Juglans regia L. 

Drienerfmuur Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

Ruw Vergeet-Me-Nietje Myosotis ramosissima Schutt. 

Corsicaanse Den Pinus nigra (Poir.) Maire 

Ruw Beemdgras Poa trivialis L. 

Witte Abeel Populus alba L. 

Ratelpopulier Populus tremula L. 

Canadapopulier  Populus x canadensis Moench 

Gewone Brunel Prunella vulgaris L. 

Zoete Kers Prunus avium L. 

Amerikaanse Vogelkers Prunus serotina Ehrh. 

Douglasspar Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco  

Zomereik Quercus robur L. 

Amerikaanse Eik Quercus rubra L. 

Valse Acacia Robinia pseudoacacia L. 

Bergroos Rosa glauca Pourr. 
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Dauwbraam Rubus caesius L. 

Braam  Rubus fruticosus L. 

Schietwilg Salix alba L. 

Boswilg Salix caprea L. 

Gewone Vlier Sambucus nigra L. 

Blauw Glidkruid Scutellaria galericulata L. 

Gewone Smeerwortel Symphytum officinale L. 

Paardenbloem Taraxacum officinale F. H. Wigg. 

Winterlinde Tilia cordata Mill. 

Grote Brandnetel Urtica dioica L. 

 

7.3 Alle plantensoorten die we in het Sint-Annabos 
waargenomen hebben, maar zich niet in de geneste plots 

bevonden. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Vederesdoorn Acer negundo L. 

Grote klit  Arctium lappa L. 

Zandzegge Carex arenaria L. 

Tweerijige zegge Carex ovalis Huds. 

Tamme kastanje  Castanea sativa Mill. 

Speerdistel Cirsium vulager (Savi) Ten. 

Rode kornoelje Cornus sanguinea L. 

Klein streepzaad Crepis capillaris (L.) Wallr. 

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum L. 

Slangenkruid Echium vulgare L. 

Brede wespenorchis  Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Reigersbek Erodium cicutarium (L.) L'Hér.  

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum L. 

Robertskruid Geranium robertianum L. 

Geel nagelkruid Geum urbanum L. 

Duindoorn Hippophae rhamnoides L. 

Hop  Humulus lupulus L. 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum L. 

Witte dovenetel Lamium album L. 

Wilde liguster Ligustrum vulgare L. 

Wolfspoot Lycopus europaeus L. 

Boerenjasmijn Philadelphus coronarius L. 

Riet Phragmites australis (Cav.) Steud. 

Plataan Platanus x hispanica Münchh. 

Zwarte balsempopulier Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook. 

Wilde pruim Prunus domestica L. 

Gewone vogelkers Prunus padus L. 

Sleedoorn Prunus spinosa L. 

Kruipende boterbloem Ranunculus repens L. 

Aalbes Ribes rubrum L. 

Kruipwilg Salix repens L. 
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Peterselievlier Sambucus nigra var. Laciniata L. 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa L. 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia L. 

Grote ereprijs  Veronica persica Poir. 

 

7.4 Vegetatiematrix van de bedekking (decimale schaal van 
Londo) van de boomlaag, die we gebruikten bij de 

hiërarchische clustering. 

Plot Acam Apla Apse Ahip Ainc Bpen Cave Cmon Fsyl Fexc Pnig 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 20 0 0 30 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 7,5 0 0 0 0 0 0 80 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 

18 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 30 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

21 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

22 0 30 0 0 0 0 0 0 70 0 0 

23 0 0 0 30 0 20 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 30 0 12,5 0 0 40 0 0 

26 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 2 0 0 12,5 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 

32 2 0 2 0 0 7,5 0 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 20 0 0,5 

34 0 0 0 0 0 2 0 0 20 0 30 
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35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 

36 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 20 0 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 

40 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

41 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 

42 0 0 0 0 0 20 0 0 0 2 0 

43 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 7,5 0 0 90 0 0 

46 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

 

Plot Palb Ptre Pcan Pser Pmen Rpse Qrob Qrub Salb Scap Tcor 

1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 

4 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 

26 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

30 0 30 0 20 0 0 0 0 20 0 0 
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31 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 0 

32 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 0 0 20 2 0 0 0 2 0 0 40 

34 0 0 30 0 0 0 0 50 0 0 0 

35 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 

39 0 0 40 0 0 0 20 0 0 0 0 

40 0 0 50 12,5 0 0 0 12,5 0 0 0 

41 0 0 50 0 4 0 0 20 0 0 0 

42 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 0 0 50 0 0 0 0 0 2 0 0 

45 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7.5 Vegetatiematrix van de bedekking (decimale schaal van 
Londo) van de kruid- en struiklaag, die we gebruikten bij 

de hiërarchische clustering. ‘Pl’ staat voor plotnummer.  

Pl Apse Acap Aglu Afil Bpen Bdav Cepi Chir Carv Cmas Cave Cmon Dfil Eang 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

30 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 0 0 0 0 0 2 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 

39 0 0 0 0 0 2 2 0,5 0 0 7,5 0 0 0 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 0 0,5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pl Eeur Ecan Fcon Gale Gapa Ghed Hsph Jvul Jreg Mtri Mram Ptri Ptre Pvul 

1 0 0 0 0 0,5 50 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 60 0 0 0 7,5 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0,5 50 0 0 0 2 0 0,5 0 0 

9 0 0 0 0 0,5 70 0 0 0 50 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 7,5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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19 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0,5 0 0 

21 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 2 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 30 0,5 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 30 0 0 0 2 0,5 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0,5 50 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 

31 0 0 0 0 0,5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0,5 20 0 0 0 7,5 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0,5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 7,5 0 0 

38 0 0 0 0 0 4 0 0,5 0 0 0 2 0 0,5 

39 2 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 0 0 0 0,5 50 0 0 0 50 0 0 0 0 

43 0 0 0 0 7,5 20 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 0,5 0 0 0 0 30 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

 

Pl Pavi Qrob Qrub Rpse Rgla Rcae Rfru Scap Snig Sgal Soff Toff Udio 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 30 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 60 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 7,5 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 

9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 20 0 0 0 30 

10 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 20 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 60 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 

14 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 4 
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15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 

21 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 0 0 2 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 20 

24 0 0 0 0 0 0 4 0 20 0 0 0 0,5 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0,5 40 0 20 0 0 0 2 

27 0 0 0 0 0 0 2 0 30 0 0,5 0 12,5 

28 0 0 0 0 0 0 12,5 0 20 0 0 0 2 

29 0 0 0 0 0,5 7,5 20 7,5 4 0 0 0 0,5 

30 0 0 0 0 0 30 30 0 2 0 0 0 0,5 

31 0 0 0 0 0 50 0,5 0 0 0 0 0 0,5 

32 0 0 0 0 0 0,5 20 0 4,5 0 0 0 0,5 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0,5 12,5 

36 0 0 0 0 0 0 0,5 0 20 0 0 0 12,5 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 12,5 

38 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0,5 

39 0 2 0 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0,5 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

41 0 0 12,5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 

42 0 0 0 0 0 0 20 0 12,5 0 0 0 2 

43 20 0 0 0 0 0 50 0 20 0 0 0 4 

44 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 2 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

46 0 0 0 0 0 0 0,5 0 30 0 0 0 2 
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7.6 Methode naamgeving 

Bij de bestandbeschrijvingen worden de boomsoorten aangegeven door de 
gebruikelijke afkortingen: 
 
Soort/Geslacht Afkortingen 

abeel Ab Witte abeel = wAb; Grauwe abeel = gAb 

accacia Ac Gewone robinia = gAc 

appelaar Ap  

berk Be Ruwe berk = rBe; Zachte berk = zBe 

Beuk B  

eik E Zomereik = zE; Wintereik = wE; Amerikaanse eik = aE; 
Moeraseik = mE 

els El Zwarte els = zEl; Witte els = wE 

es Es Gewone es = gEs 

esdoorn Ed Gewone esdoorn = gEd; Veldesdoorn = vEd; Noorse esdoorn 
= nEd 

Haagbeuk Hb  

Hazelaar Ha  

kastanje Ka Tamme kastanje = tKa 

kers K Zoete kers = zK; Amerikaanse vogelkers = avK 

lijsterbes Lij Wilde lijsterbes = wLij 

linde Li Winterlinde = wLi; Zomerlinde = zLi 

meidoorn Me Eenstijlige meidoorn = eMe; Tweestijlige meidoorn = tMe 

olm Ol  

populier Po Ratelpopulier = rPo 

vlier Vl  

Sporkehout Vu  

wilg Wi Kraakwilg = kWi; Schietwilg = sWi; Boswilg =bWi 

Corsicaanse den cD  

Gewone Douglasspar gDo  

Fijnspar Fi  

lork L Europese lork = eL; Japanse lork = jL 
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Grove den gD  

zilverspar Zi Gewone zilverspar = gZi; Reuzenzilverspar = rZi 

hemlockspar He  

Hulst Hu  

levensboom Le  

 

De bestanden worden beschreven volgens onderstaande regels: 

Hoofdboomsoort Nevenboomsoort Formulering 

A > 90 %  A-bestand 

A > 50 % en 50 % > B > 25 % A-bestand met B 

 25 % > B > 10 % A-bestand gemengd met B 

 10 % > B > 5 % A-bestand met bijmenging van B 

 5 % > B > 2 % A-bestand met geringe bijmenging van B 

50 % > A > 25 % en 50 % > B > 25 % menging A – B 

 25 % > B > 10 % bestand van A, gemengd met B 

 10 % > B > 5 % bestand van A met bijmenging van B 

 5 % > B > 2 % bestand van A met geringe bijmenging van B 

 

Om de bestandssoort overzichtelijk en afgekort te omschrijven wordt gebruik gemaakt 
van 2 tekens, namelijk / en +: de aanduiding / betekent dat het gedeelte links van het 
teken / meer dan 50 % bevat, de aanduiding + betekent dat het gedeelte links van het 
+ teken tussen 25 en 50 % bevat; de overige vermelde soorten beperken zich tot deze 
met meer dan 10 %. 
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