
Natuurbeheerplan Bos van Hof te Wedem 
  

Gebied    Percentage 

Wonen    0.000% 

Recreatie   0.000% 

Natuur en reservaat  85.728% 

Overig groen   0.000% 

Bos    0.000% 

Landbouw   14.271% 

Industrie   0.000% 

Overige   0.000% 

Bestaande bescherming van het gebied: nationale en internationale wetgeving met betrekking 

tot natuurbehoud 
Gebied         Percentage 

VEN / IVON        51.631% 

Beschermd gebied in het kader van het Duinendecreet   0.000% 

Ramsargebied        0.000% 

SBZ-H – Habitatrichtlijngebied      51.611% 

SBZ-V – Vogelrichtlijngebied      0.000% 

Bestaande bescherming van het gebied: beschermingsstatuut of opgenomen is in een of meer 

vastgestelde inventarissen, met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet 
Gebied          Percentage 

Beschermd cultuurhistorisch landschap     27.393% 

Beschermd stads- of dorpsgezicht      0.000% 

Beschermde archeologische site      0.000% 

Beschermd monument        0.000% 

Erfgoedlandschap        54.751% 

Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed   0.000% 

Vastgestelde inventaris van de landschapsatlas    100.000% 

Vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 0.000% 

Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken  0.000% 

Vastgestelde inventaris van de archeologische zones   0.000% 



Enkele abiotische kenmerken van het terrein 
Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in een risico-overstromingsgebied? 

Ja 

Uit welke bodemtypes bestaat het terrein? 

Droge leem :   3.117% 

Vochtige leem :  47.633% 

Natte leem :   48.629% 

Vochtige klei :   0.618% 

Ecologisch 

Actueel aanwezige natuurwaarden 
Automatisch berekende actueel aanwezige natuurwaarden op basis van de biologische 

waarderingskaart. 

Gebied      Percentage 

Strand en duinen    0.000% 

Slikken en schorren    0.000% 

Stilstaande wateren    0.000% 

Stromende wateren    0.000% 

Moerassen     10.869% 

Heiden en hoogveen    0.000% 

Halfnatuurlijke graslanden   0.000% 

Soortenrijke permanente graslanden  0.000% 

Ruigten en pioniervegetaties   0.000% 

Struwelen     0.000% 

Vallei- en moerasbossen   16.821% 

Eiken- en beukenbossen   0.000% 

Oude grove dennenbossen   0.000% 

Geef hieronder een korte beschrijving van de actueel aanwezige natuurwaarden (huidige toestand). 

Het grootste deel van het bos bestaat uit populierenaanplanten van verschillende leeftijden en zeer 

recente kapvlakten van populier. 

Geef hieronder een beknopte opsomming van de bekende zwaktes, sterktes, opportuniteiten en 

bedreigingen voor de ecologische functie. 

Het noordelijk deel bestaat uit jonge bossen, aangeplant na 1940 en waarschijnlijk altijd beplant met 

populieren. Typische bosflora is grotendeels afwezig. Het zuidelijk deel bevat een hogere biodiversiteit 



met typische bosflora en meer opportuniteiten voor het ontwikkelen van de ecologische functie. Beide 

delen wordt sterk beïnvloed door bemesting in de omliggende landbouwpercelen. 

Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie. 

Door het behoud van de spontane opslag (onderetage), de aanplant van andere inheemse 

loofboomsoorten en een brede zuidgerichte bosrand zal de ecologische waarde van het bos toenemen. 

Omschrijf kort de visie van de beheerders over de ecologische functie. 

De beheerder voorziet een extensief bosbeheer van de populierenaanplanten met behoud van de 

spontane opslag. Een deel van de populierenaanplanten wordt omgevormd naar gemengde inheemse 

loofbossen. 

Economisch 
Kruis aan welk economisch gebruik er momenteel op het terrein voorkomt (huidige toestand). 

- productie van kwaliteitshout en brandhout 

- jacht 

Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen 

voor de economische functie. 

Door de geringe oppervlakte, enkele zeer natte percelen en sanitaire problemen met roestgevoelige 

populierenklonen is de economische functie niet goed ontwikkeld maar niet volledig afwezig. 

Wat zijn de bekende potenties van het terrein ten aanzien van de invulling van de economische 

functie? 

Op het grootste deel van de oppervlakte zullen populieren de belangrijkste boomsoort blijven en op 

relatief korte termijn hout voortbrengen. De aanplanten en spontane opslag van andere inheemse 

loofboomsoorten kunnen op korte termijn brandhout voortbrengen door dunningen en op de lange 

termijn kwaliteitshout. 

Omschrijf kort de visie van de beheerders over de economische functie. 

De economische functie is niet prioritair voor de beheerders maar bij voorkeur worden de kosten van 

de werken (aanplant, begeleidingssnoei) wel gedekt door de opbrengsten van de houtverkoop. 

Sociaal 
Kruis aan hoe de sociale functie momenteel op het terrein wordt ingevuld (huidige toestand). 

Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek. 

Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen 

voor de sociale functie. 

Door de geringe oppervlakte en de versnipperde eigendom van het grotere boscomplex waarin de 

percelen liggen, zijn de potenties voor de sociale functie gering. 

Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie? 

Van op de Oudenakenstraat (Sint-Pieters-Leeuw) zijn de noordelijke percelen zichtbaar. Door 

diversificatie van de boomsoortensamenstelling en de aanplant van een bosrand, zal hier op termijn 

een diverser bosbeeld zichtbaar zijn. 



Omschrijf kort de visie van de beheerders over de sociale functie. 

De beheerders zullen bekijken hoe ze kunnen voldoen aan de vereisten van minimale toegankelijkheid. 

Globaal kader 
De totale oppervlakte van de gekozen percelen bedraagt voor het globaal kader: 0,00 ha 

Afbakening van het gebied 
Wordt het globale kader opgesteld voor een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen 

in eigendom of beheer? 

Nee 

Invulling van de drie functies 
Omschrijf kort de invulling van de drie functies van het natuurterrein en de differentiatie over het 

natuurterrein. 

Door de combinatie van populierenaanplanten met onderetage, bosranden en gedeeltelijke 

omvorming van populierenaanplanten naar andere inheemse loofboomsoorten zal de ecologische 

functie in de toekomst beter vervuld worden. 

In de noordelijke blok (Sint-Pieters-Leeuw) blijft de economische functie belangrijk en zal die in 

hoofdzaak, zeker op korte termijn, gedragen worden door de populieren. In de zuidelijke blok (Halle) 

is de economische functie moeilijk te vervullen door de zeer slechte toegankelijkheid van het bos door 

de zeer natte bodems. 

De sociale functie is gering. Er zal bekeken worden hoe voldaan kan worden aan de vereisten inzake 

minimale toegankelijkheid. 

Ambitieniveau van de ecologische functie 
Kruis hieronder het ambitieniveau aan voor de realisatie van de beheerdoelstellingen voor de 

ecologische functie (type twee, type drie) en al dan niet het voornemen om voor (een gedeelte van) 

het terrein de erkenning als natuurreservaat (type 4) aan te vragen. 

type 2: het bereiken van een hogere natuurkwaliteit, waarbij over ten minste één vierde van de 

oppervlakte van het terrein, het realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt 

gesteld. 

Gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten 
Vink aan tot welke categorie de tot doel gestelde natuurstreefbeelden behoren en specificeer de 

types, biotopen of soorten. 

- vegetaties 

- vallei- en moerasbossen 

- eiken- en beukenbossen 

Indicatieve kaart van de natuurstreefbeelden 



 

Beschermingsstatuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
Worden er doelstellingen vooropgesteld in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig 

het Onroerenderfgoeddecreet? 

ja, namelijk: Behoud van de beboste stukken als landschappelijke drager. 

Werkplan 
Kruis hieronder aan of het terrein al ingedeeld is in beheereenheden. 

- Nee. De beheerindeling zal worden opgemaakt na de goedkeuring van deel 1: Verkenning. 

Kruis hieronder aan op welke manier de verdere inventarisatie van het terrein zal worden 

uitgevoerd. 

De inventarisatie zelf wordt pas uitgevoerd na de goedkeuring van deel 1: Verkenning. 

- invullen van een standaardfiche per beheereenheid 

- Invullen van een fiche voor kwaliteitsbeoordeling voor die beheereenheden waar Europees te 

beschermen habitats of regionaal belangrijke biotopen aanwezig zijn. 

Kruis aan hoe de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan zal worden aangekondigd 

- via de gemeentelijke informatiekanalen 

Waar zal het ontwerpbeheerplan tijdens de consultatieperiode ter inzage liggen? 

Online op de website van Sylva Nova: http://www.sylvanova.eu/ 



Deel 2. Inventaris  

Hoofdstuk 1. Standaardfiches 
Het Bos van Hof te Wedem is ingedeeld in vier beheereenheden: twee oppervlaktes bos, een rij 

knotwilgen en een weide. Beheereenheid 1,  Oudenakenbos, bestaat uit populierenbestanden met een 

hoofdzakelijk economische functie. Beheereenheid 2, Wedembos, is een bosfragment dat verder mag 

ontwikkelen tot Valleibos en Eiken-Beukenbos, waar de ecologische functie primeert. Beheereenheid 

3 is een weide die begraasd wordt door koeien, gelegen midden in Wedembos. Beheereenheid 4 is 

een knotwilgenrij die zal aangelegd worden in het noorden van Oudenakenbos, grenzend aan de 

Zuunbeek.  

Kaart 1 toont de beheereenheden op de meest recente luchtfoto van Vlaanderen1. De ingevulde 

standaardfiches worden meegegeven als bijlage, respectievelijk B, C, D en E voor beheereenheden 1, 

2, 3 en 4.  

 

De standaardfiches werden ingevuld per beheereenheid. Binnen de beheereenheden zijn er 

verschillende inventarisatie-eenheden aanwezig. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de biologische 

waarderingskaart (BWK), uitgave 20182. De inventarisatie-eenheden zijn benoemd met de 

overeenkomende BWK-codes. Kaarten 2 en 3 tonen respectievelijk de BWK-karteringseenheden in 

Oudenakenbos en Wedembos. 

 
1 Deze luchtfoto, bekomen via de Geopunt-plugin, werd ook als basis voor het verdere kaartmateriaal gebruikt. 
2 De uitgave 2018 bevat resultaten van de terreincontroles in 2016 en 2017. 



 

 

De delen die als va of va° werden geïnventariseerd volgens de BWK, werden ook geklasseerd als 

91E0_va (Valleibos volgens de Natura 2000 habitattypes, zie Kaart 4, Hoofdstuk 2). 



Op het terrein bleek dat inventarisatie-eenheden va° + pop in Oudenakenbos en va in Wedembos een 

sterke verruiging vertoonden. Typische ruigtesoorten zoals bramen en grote brandnetel waren 

duidelijk dominant aanwezig. Dit is te verklaren door de nutriënten- en lichtrijke condities. Nutriënten 

worden aangevoerd uit het omringende landbouwgebied en de lichtrijke omstandigheden werden 

gecreëerd door kaalkap en de aanplant van cultuurpopulieren zonder onderetage. Inventarisatie-

eenheid va° in Oudenakenbos vertoonde een hoge structuurrijkdom en veel dood hout.  

De smalle strook in het noorden van het Wedembos is gekarteerd als kj*. Dit zou dus deel uitmaken 

van een hoogstamboomgaard. In realiteit blijkt dit een biodiverse, structuurrijke houtkant te zijn. De 

weide midden in Wedembos werd onterecht als lhi gekarteerd. Lhb en lh/hf in Oudenakenbos en het 

beboste deel van lhi in Wedembos zijn wel correct gekarteerd en nog steeds conform met de realiteit 

op het terrein. Se + hfc° in Wedembos bleek tot slot geen kapvlakte, maar bos te zijn. De discrepanties 

met de realiteit zijn hoogstwaarschijnlijk te verklaren omdat de kartering in Wedembos volgens de 

BWK dateert van mei 1998. 

Hoofdstuk 2. Kwaliteitsbeoordeling van de Europees te beschermen habitats  
Zowel in Oudenakenbos als in Wedembos is een deel van de oppervlakte als Europees te beschermen 

valleibos (91E0_va) gekarteerd. Het betreft de zones binnen de grenzen van de beheereenheden die 

in oranje zijn weergegeven op Kaart 4. Hiervoor werden twee fiches ‘kwaliteitsbeoordeling’ ingevuld 

zodat de lokale staat van instandhouding (LSVI) kon bepaald worden. Deze percelen bevinden zich 

momenteel in een ongunstige staat van instandhouding. De fiches worden meegegeven als Bijlages F 

en G. 

 

  



Deel 3. Beheerdoelstellingen 

Hoofdstuk 1. Beheervisie 
In het Bos van Hof te Wedem wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de ecologische, de 

sociale en de economische functie. De ecologische functie primeert in Wedembos, waar zich onder 

meer kwetsbare bronboszones kunnen ontwikkelen. De economische functie primeert in 

Oudenakenbos, waar cultuurpopulieren voor een snelle return on investment mogen zorgen. De 

sociale functie, tot slot, wordt ingevuld door de aanleg en het onderhoud van een knotbomenrij met 

een hoge cultuurhistorische waarde en door het bosbeeld aantrekkelijker maken via de diversifiëring 

van de populierenaanplant (door middel van een bosrand en onderetage). Voor de volledige 

oppervlakte wordt er gestreefd naar  natuurbeheerplan type 2. De concrete invulling van de 

bosfuncties op het terrein wordt hieronder uitgebreider toegelicht met het nodige kaartmateriaal.  

Ecologische functie 
Zowel Wedembos als Oudenakenbos behoren tot het landschapstype ‘Gesloten landschap bossen’. 

De weide (beheereenheid 3) behoort tot het landschapstype ‘Open landschap graslanden’. 95 % van 

dit perceel is grasland, 5 % (de westelijke grens) is een houtkant. De knotwilgenrij (beheereenheid 4) 

valt onder ‘Kleine landschapselementen’. 

 

Sociale functie 
De belevingsfunctie wordt vervuld door een aantrekkelijker bosbeeld te creëren. Monotone 

populierenbossen krijgen een bosrand en onderetage. Daarnaast zijn er ook cultuurhistorische doelen. 

Om cultuurhistorische redenen wordt het weiland (beheereenheid 3) niet bebost en zal er een nieuwe 

knotwilgenrij aangeplant worden langs de Zuunbeek (beheereenheid 4). Het voorgestelde beheer 

houdt rekening met de verschillende landschappelijke beschermingen. Alle beheereenheden liggen in 

het Landschappelijk geheel Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen dat is aangeduid 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135376


als vastgesteld landschapsatlasrelict sinds 24/12/2008. Het huidige landschapsbeeld lijkt goed op het 

beeld dat kan afgeleid worden uit de Ferrariskaarten (1771-1777).  

“De interfluvia werden toen ook reeds gekenmerkt door een open akkerlandschap. Alleen langs de 

grotere wegen waren er bomenrijen in dit open landschapscompartiment. De valleien vormden 

langgerekte groene linten, met weiden en enkele bosjes. Ook in de valleien waren er bomenrijen en 

hagen, vooral langs de waterloop en aan de rand van de vallei. In de bredere Zuunbeekvallei vormden 

de talrijke lineaire groenelementen als begrenzing van de graslanden een typisch bocagelandschap.” 

Dit is duidelijk geïllustreerd in Kaarten 6 en 7. Vanuit die optiek is ervoor gekozen om een knotwilgenrij 

aan te leggen langs de Zuunbeek, ten noorden van Oudenakenbos (zie Kaart 8). 

Ook de bossen met cultuurpopulieren vormen een landschapsbepalend aspect, weliswaar van 

recentere oorsprong: 

“Een belangrijke evolutie in de 20ste eeuw (vooral tweede helft) is het verschijnen van populieren in 

het landschap, in het bijzonder op de nattere valleigronden. De valleien kregen een veel meer gesloten 

karakter. Op de kasteeldomeinen na, is populier de hoofdboomsoort in bijna alle bossen en 

bomenrijen.” 

Binnen dit groter landschappelijk geheel liggen de twee bosfragmenten in twee verschillende 

beschermde landschappen. Wedembos behoort tot het Beschermd cultuurhistorisch landschap 

Kasteel van Budingen, kasteelhoeve en Hof te Wedem: omgeving. Dit landschap is al beschermd sinds 

12/08/1980. Oudenakenbos valt binnen het beschermd Erfgoedlandschap Oudenaken-Sint-Laureins-

Berchem. Het erfgoedlandschap werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats bij het 

gemeentelijk RUP ‘Open Ruimte’ en is beschermd sinds 21/04/2015. 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/1089
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/1089
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/113460
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/113460


 

 



Economische functie 
De economische functie wordt vervuld door productieve populierenteelt toe te passen in 

Oudenakenbos. Houtoogst is er de primaire functie. In Wedembos vindt houtoogst voornamelijk plaats 

om natuurdoelstellingen na te streven. Op lange termijn kan hier via boomgericht beheer wel 

kwaliteitshout geproduceerd worden. De weide blijft behouden en dient voor voedselproductie, en 

ook de knotwilgenrij zal hout opleveren. 

Wildbeheer is mogelijk over de volledige oppervlakte van Bos van Hof te Wedem. 

 

Hoofdstuk 2. Beheerdoelstellingen 
De beheerdoelstellingen worden ruimtelijk toegewezen aan de beheereenheden die eerder werden 

geformuleerd en gevisualiseerd in Deel 2, Hoofdstuk 1 (zie Kaart 1).  

Tabel 1. Samenvattende tabel beheereenheden 

Beheereenheid (nr. en naam) Oppervlakte Beheerder 

1 Oudenakenbos 4,18 ha Sylva Nova 

2 Wedembos 3,22 ha Sylva Nova 

3 Weide 0,24 ha Emmanuel Berryer 

4 Knotwilgenrij n.v.t. Sylva Nova 

Ecologische beheerdoelstellingen 
Beheereenheid 1, Oudenakenbos, behoort tot het geclusterde natuurdoel ‘Uitheemse & gemengd 

inheems-uitheemse bossen’. Hier wordt niet naar natuurstreefbeelden toegewerkt. Desalniettemin 

worden hier wel maatregelen genomen om de ecologische kwaliteit te verhogen (zie Deel 4).  



Beheereenheid 3, de weide, heeft geen ecologische beheerdoelstelling. Beheereenheid 4, de 

knotwilgenrij, zal een belangrijke ecologische waarde hebben, maar hiervoor wordt er ook geen 

natuurdoel vooropgesteld. 

In beheereenheid 2 (Wedembos) bestaat de doelvegetatie uit ‘Vochtige habitatbossen’ en ‘Droge 

habitatbossen’. Het eerste geclusteerde natuurdoel wordt ruimtelijk toegewezen aan zones rond de 

bronnen, in de beekvallei en onderaan de hellingen, het tweede geclusterde natuurdoel wordt 

nagestreefd in zones hoger op de hellingen. Tot de vochtige habitatbossen behoren de 

natuurstreefbeelden Valleibos (91E0_va), Bronbos (91E0_vc) en Ruigt Elzenbos (91E0_vn). Het enige 

natuurstreefbeeld behorend tot de droge habitatbossen is Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint (9130). 

Enkel ‘natuurstreefbeelden (NSB) – vegetaties’ worden nagestreefd. ‘NSB – leefgebied van een soort’ 

en ‘NSB – procesgestuurde natuur’ worden niet geambieerd/zijn hier niet relevant. 

 

In 1,88 ha of 58 % van de oppervlakte van Wedembos wordt er als doel gesteld om Valleibos te 

realiseren (91E0_va). Plaatselijk zijn er ook kwelzones en bronnen met de hierbij geassocieerde 

soorten (91E0_vc) terug te vinden. Beide zijn samen onder één noemer opgenomen. De aangetroffen 

kruidachtige soorten, positief geassocieerd met deze bostypes (indicatoren van een goede toestand) 

zijn: Hangende zegge (Carex Pendula), Bittere veldkers (Cardamine amara), Reuzenpaardenstaart 

(Equisetum telmateia), Daslook (Allium ursinum), Speenkruid (Ranunculus ficaria), Muskuskruid (Adoxa 

moschatellina), Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Slanke sleutelbloem (Primula elatior) en 

Pinksterbloem (Caramine pratensis). 

Deze soorten zijn echter helemaal niet abundant. Het bos wordt vooral gekenmerkt door soorten die 

wijzen op verruiging: Grote brandnetel (Urticu dioica), Gewone braam (Rubus fruticosus), Kleefkruid 

(Galium aparine), Hondsdraf (Glechoma hederacea) en Vlier (Sambucus nigra). 



Wat betreft de kenmerkende boom- en struiksoorten worden Zwarte els (Alnus glutinosa), Es (Fraxinus 

excelsior), Hazelaar (Corylus avellana) en Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) aangetroffen. 

1,04 ha of 32 % van Wedembos kan ontwikkelen tot een droger habitatbos: Eiken-Beukenbos met 

Wilde hyacint (9130). Dit is mogelijk hoger op de hellingen en is momenteel het best ontwikkeld op de 

steile talud in het noordelijk deel van de beheereenheid. Daar treffen we een brede houtkant of smalle 

boszone aan met onder meer enkele indrukwekkende oude haagbeuken.  

Aanwezige kruidachtige soorten als indicator van een goede toestand zijn: Daslook (Allium ursinum), 

Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Grote Muur (Stellaria holostea) en Muskuskruid (Adoxa 

moschatellina). 

Voor de boom- en struiksoorten zijn dit: Haagbeuk (Carpinus betulus), Zomereik (Quercus robur), 

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en hazelaar (Corylus avellana). 

In het centrale deel zijn de cultuurpopulieren recent gekapt. Dit deel vertoont een soortenarme 

verruigde kruidlaag die gedomineerd wordt door brandnetels. In zuidelijk deel van Wedembos zijn de 

bomen enkele jaren geleden gekapt, toen zijn er ook enkele rijen bomen aangeplant, maar momenteel 

zien we vooral natuurlijke verjonging, opslag van hakhout en bramen. 

Een beperkte oppervlakte van Wedembos (9 %, 30 are) is erg nat en wordt gedomineerd door wilgen 

en Zwarte els. Hier is Ruigt elzenbos (91E0_vn) het vooropgestelde natuurstreefbeeld. 

Aanwezige kruidachtige soorten als indicator van een goede toestand: Moesdistel (Cirsium oleraceum), 

Hop (Humulus lupulus), Riet (Phragmites australis) en Bitterzoet (Solanum dulcamara). 

Aanwezige boom- en struiksoorten als indicator van een goede toestand: Zwarte els (Alnus glutinosa) 

en boswilg (Salix caprea). 

De volledige beheereenheid Wedembos bevindt zich momenteel in een ongunstige staat van 

instandhouding, het doel is om dit op lange termijn te doen evalueren naar een goede staat van 

instandhouding. De concrete beheermaatregelen worden besproken in Deel 4. We trachten in ieder 

geval om de abundantie van de aanwezige waardevolle bosflora te verhogen en we zorgen voor 

verjonging van de indicatorsoorten voor de struiken en bomen. In lijn met de criteria voor geïntegreerd 

natuurbeheer wordt er ook gestreefd naar minstens 4 % staand en liggend dood hout, minstens 5 % 

gevarieerde bosranden en minstens 5 % van de bosoppervlakte waar bomen oud mogen worden (niet 

meer gekapt zullen worden). 

In de afgelopen maanden en enkele jaren geleden (2014-2015) werden significante oppervlaktes van 

Wedembos gekapt. Dit heeft geleid tot lichtrijke condities die samen met de bemesting in de 

omringende landbouwgebieden tot een verruigde situatie hebben geleid. Om de ecologische waarde 

van het bos te verhogen zijn een geleidelijke bosrand en voldoende schaduwdruk belangrijk. Hiervoor 

zal er zo veel mogelijk ingezet worden op spontane verjonging, maar ook het aanplanten van kloempen 

kan aangewezen zijn, zeker wanneer er weinig moederbomen aanwezig zijn in de nabije omgeving. We 

willen graag het aandeel (climax)soorten uit het eiken-beukenbos verhogen: Beuk, Zomereik, Gewone 

esdoorn, Haagbeuk en Boskers. Ook Wintereik en Winterlinde kunnen eventueel aangeplant worden. 

De bosrand kan aangevuld worden met Hazelaar, Rode kornoelje, Spaanse aak, Wilde kardinaalsmuts, 

Eenstijlige meidoorn of Gelderse roos. De natte zones en bronzones zijn extra kwetsbaar, hier zullen 

alle beheeringrepen zo veel mogelijk vermeden worden en rekenen we uitsluitend op natuurlijke 

verjonging. 



Er zal in Wedembos een boomgericht beheer gevoerd worden, waarbij eventuele houtoogst van 

kwaliteitshout (op lange termijn) enkel mogelijk is mits vaste ruimingspistes gebruikt worden. De 

bosbalans blijft ongewijzigd. 

Tabel 2. Samenvattende tabel met de oppervlakte(percentage)s van de natuurstreefbeelden en beheereenheden 

Beheereenheid (nr. en naam) Oppervlakte Natuurstreefbeelden 

1 Oudenakenbos 4,18 ha Geen natuurstreefbeelden 

2 Wedembos 3,22 ha 58 % 91E0_va, 32 % 9130, 9 % 91E0_vn en 1% 
91E0_vc 

3 Weide n.v.t. Geen natuurstreefbeelden 

4 Knotwilgenrij n.v.t. Geen natuurstreefbeelden 

 

Sociale beheerdoelstellingen 
De bossen zijn niet toegankelijk voor wandelaars of fietsers, maar ze grenzen wel aan wegen die deel 

uitmaken van het wandel- en fietsknooppuntennetwerk Pajottenland. Oudenakenbos ligt langs de 

wandelknooppunten 76 – 77 – 708 en de fietsknooppunten 71 – 72 – 70. Wedembos ligt langs de 

wandelknooppunten 78 – 389 en de fietsknooppunten 92 – 27.  Er wordt gestreefd naar meer diverse, 

structuurrijke bossen die de landschappelijke waarde en de belevingswaarde voor wandelaars en 

fietsers verhogen. 

Het historisch landschap, zoals omschreven onder de sociale functie in Hoofdstuk 1, wordt al eeuwen 

lang bepaald door kleine landschapselementen zoals knotbomenrijen. Om dit landschap in ere te 

houden worden knotwilgen aangeplant aan de noordgrens van Oudenakenbos (beheereenheid 4). Op 

die manier is ook cultuurhistorie een belangrijke sociale functie van Bos van Hof te Wedem. De wilgen 

worden op een correcte manier geknot en er wordt op toegezien dat er geen schade wordt aangericht 

door bosbouwmachines of landbouwmachines. Deze knotwilgenrij zal duidelijk zichtbaar zijn in het 

landschap, maar is niet van dichtbij toegankelijk. 

Ook omwille van cultuurhistorische redenen wordt het bos ontsloten via de oude buurtweg 99 (zie 

kaart 11). 



 

Economische beheerdoelstellingen 
Houtoogst 

In beheereenheid 1, Oudenakenbos, is houtproductie de belangrijkste functie. Hier vindt productieve 

populierenteelt plaats met een rotatietijd van 25 jaar. 

In beheereenheid 2, Wedembos, vindt boomgericht beheer plaats. Hier is het de bedoeling om op 

lange termijn kwaliteitshout (zaaghout en fineer) te produceren. Momenteel zijn er weinig tot geen 

bomen met een goede stamkwaliteit aanwezig. Deze zullen moeten voortkomen uit natuurlijke 

verjonging en aangeplante boomgroepen. Doorheen de periode van dit beheerplan worden 

toekomstbomen geselecteerd. 

Wildbeheer 

In het volledige bosgebied mag gejaagd worden door de eigenaars. 

Deel 4: Beheermaatregelen 

Beheermaatregelen ecologische doelstellingen 

Beheereenheid 1, Oudenakenbos 
Oudenakenbos behoort tot het geclusterd natuurdoel ‘Uitheemse & gemengd inheems-uitheemse 

bossen’. Hier trachten we de natuurwaarde te verhogen door in deze productieve populierenbossen 

een diverse, inheemse, standplaatsgeschikte onderetage aan te planten (éénmalige beheermaatregel). 

Aan de randen van het perceel zullen zij een geleidelijke bosrand vormen. Deze onderetage wordt 

bestendigd omdat zij wordt afgezet voor het oogsten van de populieren (terugkerende 

beheermaatregel). Invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), worden bij de 

eerstvolgende exploitatie ook gemarkeerd en geveld (éénmalige beheermaatregel). Het oogsten van 



de populieren gebeurt via vaste ruimingspistes (zie kaarten 12 en 13) zodat er zich een gezonde, 

biodiverse bodem kan ontwikkelen en zodat bodemcompactie zoveel mogelijk vermeden wordt. 

Centraal in Oudenakenbos loopt een bosweg van 10 m breed tot aan de Zuunbeek. Deze wordt 1 maal 

per jaar gemaaid (terugkerende beheermaatregel) en is zo ecologisch interessant voor fauna en flora 

van (half)open bossen. 

 



 

 



Beheereenheid 2, Wedembos 
In Wedembos streven we via boomgericht beheer volgens de Pro Silva principes (natuurvolgend 

bosbeheer) naar het realiseren of behouden van ongelijkjarig hooghout met hoofdzakelijk inheemse 

boomsoorten. Dergelijk beheer biedt de mogelijkheid om de lokale staat van instandhouding te 

verbeteren. Liggend en staand dood hout zal behouden worden en exploitatieschade aan inheemse 

volwassen en jonge bomen in de boven- en onderetage wordt maximaal vermeden. We leven de 

zorgplicht na door de exploitaties buiten de schoontijd uit te voeren en de bodem en kruidachtige 

vegetatie maximaal te beschermen door tijdens droge periodes en met aangepast materiaal te werken. 

Om de toegang mogelijk te maken voor de exploitatie zal mogelijks ook in de onderetage beperkt 

gekapt moeten worden. Dit hout kan dan als brandhout gevaloriseerd worden. Voor de exploitatie van 

kwaliteitshout (op heel lange termijn) wordt met vaste ruimingspistes gewerkt (zie kaart 15 en 16). 

Om de beheermaatregelen beter te lokaliseren en concretiseren, werd Wedembos in 3 bestanden en 

1 beheerobject ingedeeld (zie kaart 17). Beheerobject 2L is een structuurrijke houtkant, bestand 2A is 

een recent (voorjaar 2021) gekapt populierenbestand, 2B is een ongelijkjarig divers bosje met in het 

westen een heel natte zone en in het noorden tapijten met daslook en 2C is een valleitje waar 

populieren werden gekapt tussen de zomer van 2014 en de zomer van 2015, waar nadien bomen 

werden ingeplant, maar waar ook grote braamstruwelen, natuurlijke verjonging en opslag 

kenmerkend zijn.  

Omdat er weinig moederbomen van climaxboomsoorten aanwezig zijn in de nabije omgeving van 

bestand 2A en omdat het ecologisch interessant is om snel schaduwdruk te creëren (anders zullen 

enkel bramen overgroeien), zullen er op de heuvelflank kloempen van inheemse bomen aangeplant 

worden: Beuk, Zomereik, Wintereik, Winterlinde, Gewone esdoorn en Haagbeuk (éénmalige 

beheermaatregel). Deze boomgroepen worden niet te dicht bij elkaar gezet zodat daartussen 

natuurlijke verjonging kan optreden en er sneller een gevarieerd, structuurrijk bos ontstaat. 

Beheerobject 2L en bestand 2B mogen volledig ongestoord ontwikkelen. In de natte zones vindt er 

nulbeheer plaats. In drogere zones worden toekomstbomen geselecteerd. In bestand 2C wordt 

geëvalueerd hoe de soortensamenstelling en kruinbedekking evolueren. Hier werden in plantseizoen 

2019-2020 enkele bomenrijen aangeplant met Zwarte els, Zomereik, Wintereik, Boskers, Gewone 

esdoorn en Elsbes maar we zien vooral sterk verruigde condities. De aangeplante bomen worden in 

november 2021 beoordeeld en indien nodig wordt er ingeboet, hierbij is individuele wildbescherming 

tegen ree noodzakelijk (éénmalige beheermaatregel). Als de verruigde condities te lang aanhouden en 

er weinig natuurlijke verjonging plaatsvindt, kan het ook dat er in de toekomst nog extra boomgroepen 

worden aangeplant (éénmalige beheermaatregel). Er worden geen bomen aangeplant in een zone die 

afgebakend wordt door een golvende lijn van 10 tot 20 m van de perceelsrand. Hier mag zich een 

geleidelijke bosrand ontwikkelen. 



 

 

 

 



 

Tabel 3. Samenvattende tabel beheermaatregelen ecologische doelstellingen 

Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 
het jaar 

Omschrijving en 
randvoorwaarden 

Éénmalige 
maatregel: 
aanplant 
onderetage en 
bosrand 

1A, 1B en 1C 2021-2022 November-maart Aanplant van inheemse 
standplaatsgeschikte 
struiken (Gelderse roos, 
Europese vogelkers, Zwarte 
els, Éénstijlige meidoorn en 
Rode kornoelje) 

Éénmalige 
beheermaatregel: 
verwijderen van 
exoten 

1 B 2021-2022 2021-2022 Verwijderen van exoten 
(Amerikaanse vogelkers) 

Éénmalige 
maatregel: 
inboeten 

2C 2021-2022 November-maart Inboeten van eerder 
aangeplante bomen  

Terugkerende 
maatregel: 
maaien bosweg 

1L Jaarlijks September Maaien met afvoer van 
maaisel 

Éénmalige 
maatregel: 
aanplant 
kloempen 

2A en 2C 2022-2023, 
2023-2024 
of 2024-
2025 

November-maart Aanplant van inheemse 
standplaatsgeschikte bomen 
in groepen (Beuk, Zomereik, 
Wintereik, Winterlinde, 
Gewone esdoorn en 
Haagbeuk) als natuurlijke 



verjonging onvoldoende 
succesvol is 

Terugkerende 
beheermaatregel: 
markering vaste 
ruimingspistes 

1A, 1B, 1C, 
2A en 2C 

Voor 
eindkap (zie 
tabel 5) 

Voor eindkap (zie 
tabel 5) 

Vooraleer er bomen geoogst 
worden, worden de vaste 
ruimingspistes gemarkeerd 
om bodemcompactie te 
vermijden. 

Terugkerende 
beheermaatregel: 
afzetten hakhout 

1A, 1B en 1C Voor 
eindkap (zie 
tabel 5) 

Voor eindkap (zie 
tabel 5) 

Vooraleer er bomen geoogst 
worden, wordt de inheemse 
onderetage in de 
populierenbestanden 
afgezet 

 

Beheermaatregelen sociale doelstellingen 
Aanplantingen om een gevarieerd bosbeeld te krijgen en zo de beleving te verhogen worden 

beschreven bij de beheermaatregelen voor ecologische doelstellingen. In functie van de sociale 

doelstellingen wordt ook nog de aanplant van een knotwilgenrij, beheereenheid 4, voorzien 

(éénmalige beheermaatregel). Het gaat over een rij van 41 bomen die 10 m uit elkaar staan. De wilgen 

worden om de 5 jaar geknot (terugkerende beheermaatregel). Om cultuurhistorische, 

landschappelijke redenen blijft het weiland in het zuidelijk deel, beheereenheid 3, steeds open. Dit 

wordt nooit bebost. Het regulier beheer (begrazing door koeien) wordt hier aangehouden. 

Tabel 4. Samenvattende tabel beheermaatregelen sociale doelstellingen 

Maatregel Waar Wanneer Welke 
periode in het 
jaar 

Omschrijving en 
randvoorwaarden 

Éénmalige 
maatregel: 
aanplant 
knotwilgenrij 

Beheereenheid 4 2021-2022 November-
maart 

Aanplant van wilgen (Salix 
alba of Salix fragilis) langs de 
Zuunbeek, 10 m van elkaar 

Terugkerende 
maatregel: 
wilgen 
knotten 

Beheereenheid 4 Om de 5 jaar November-
maart 

De wilgen worden vakkundig 
geknot (niet te dicht bij de 
stam afgezaagd) 

 

Beheermaatregelen economische doelstellingen 

Beheereenheid 1, Oudenakenbos 
In Oudenakenbos primeert de houtproductie. Via productieve populierenteelt worden de maatregelen 
om een waardevol biodivers bos te creëren in beheereenheid 2 gefinancierd. De rotatietijd van de 
populieren bedraagt 25 jaar. De bomen worden opgesnoeid tot een takvrije stamlengte van minstens 
6 m. Perceel 1A werd geëxploiteerd en heraangeplant in 2017-2018 en zal opnieuw geëxploiteerd 
worden in 2042-2043. Perceel 1B zal geëxploiteerd worden in 2021-2022. Perceel 1C werd 
geëxploiteerd en heraangeplant in 2015-2016 en de volgende exploitatie is voorzien in 2040-2041. Na 
de exploitatie worden opnieuw cultuurpopulieren aangeplant. Om risico op ziektes of aandoeningen 
te spreiden worden verschillende klonen groepsgewijs (in blokken) aangeplant. Zij worden aangeplant 
in een plantverband van 8 x 8 m.  
 



Beheereenheid 2, Wedembos 
In Wedembos zal het beheer in functie van de houtproductie vooral bestaan uit de selectie van 

toekomstbomen, verpleging van jong- en dichtwas en dunningen in de stakenfase ter bevordering van 

toekomstbomen. Er wordt gestreefd naar hardhoutsoorten met een hoge houtkwaliteit en lange 

bedrijfstijd. In bestanden 2A en 2C, waar kloempen zullen aangeplant worden, zal er om de 8 à 10 jaar 

gedund worden met het oog op vrijstelling van toekomstbomen. Indien nuttig en nodig zal 

begeleidingssnoei uitgevoerd worden aan de toekomstbomen.  

In de spontane opslag van verschillende soorten en leeftijden die zich in de jong- of dichtwasfase 

bevinden in bestand 2C, zullen gespreid tijdens de looptijd van het natuurbeheerplan eveneens 

kleinschalige ingrepen uitgevoerd worden (knikken/schillen/vellen) ter bevordering van de 

kwaliteitsvolle exemplaren van inheemse soorten. Indien er te weinige kwaliteitsvolle exemplaren 

aanwezig zijn van inheemse soorten kunnen hier kloempen met inheemse soorten bijgeplant worden. 

De nood aan wildbescherming zal desgevallend geëvalueerd worden.  

In onderstaande tabel geven we een indicatie van een mogelijke timing voor de geplande 

beheermaatregelen voor de economische doelstellingen in beide beheereenheden. Afhankelijk van de 

omstandigheden (opportuniteiten om samen met andere eigenaars loten hout aan te bieden) kunnen 

deze in de realiteit licht afwijken. 

Tabel 5. Samenvattende tabel beheermaatregelen economische doelstellingen 

Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 
het jaar 

Omschrijving en 
randvoorwaarden 

Terugkerende 
maatregel: 
eindkap 
populierenbestand 

1A, 1B en 
1C 

2021-2022, 
2040-2041 
en 2042-
2043 

Buiten de 
schoontijd 

Bij gunstige condities 
(voldoende droog) en via 
vaste ruimingspistes 

Terugkerende 
maatregel: 
heraanplant 
cultuurpopulieren 

1 B Na kap (zie 
hierboven) 

November - 
maart 

Diverse klonen 

Terugkerende 
maatregel: 
dunning 

2A en 2C Om de 8 à 
10 jaar 

Buiten de 
schoontijd 

Dunnen in de aangeplante 
kloempen Beuk, Zomereik, 
Wintereik, Winterlinde, 
Gewone esdoorn en 
Haagbeuk of de spontane 
opslag/verjonging van Wilg, 
Zwarte els, Es en Boskers 

 

Deel 5: Monitoring 

Hoofdstuk 1. Opvolging van de beheermaatregelen 
Conform de ‘Code goede praktijk Beheermonitoring’ zullen de uitgevoerde beheermaatregelen 

jaarlijks geregistreerd worden. Van zodra dit mogelijk is zal dit gebeuren via de registratiemodule van 

ANB. 



Hoofdstuk 2. Opvolging van de beheerdoelstellingen 

Ecologische beheerdoelstellingen 
Ook de opvolging van de beheerdoelstellingen gebeurt volgens de ‘Code goede praktijk 

Beheermonitoring’. In beheereenheid 2 worden vier vegetatietypes nagestreefd, nl. 91E0_va, 91E0_vc, 

91E0_vn en 9130. De ecologische beheerdoelstellingen zullen worden gemonitord via de opvolging 

van ‘natuurstreefbeelden (NSB) – vegetaties’. De opvolging van de natuurstreefbeelden is samengevat 

in Tabel 6.  

Voor natuurstreefbeeld 91E0_vc is opvolging via resultaatsindicatoren verplicht. Het gaat hier echter 

om zeer lokale zones, die samen een oppervlakte vertegenwoordigen die beduidend kleiner is dan 0,5 

ha. Om deze reden zullen er voor deze zones geen resultaatindicatoren bijgehouden worden. Voor de 

andere natuurstreefbeelden zullen er ook geen resultaatindicatoren worden bijgehouden, aangezien 

er geen beheerwerken zullen worden uitgevoerd die de realisatie van het natuurstreefbeeld onzeker 

maken en de standplaatsfactoren niet ongunstig zijn. Alle natuurstreefbeelden zullen dus worden 

opgevolgd via een 6-jaarlijkse, kwalitatieve beheerevaluatie. Dit houdt in dat per natuurstreefbeeld de 

kwaliteit en mogelijke risico’s en invloedsfactoren zullen worden beschreven. 

Tabel 6: Opvolging natuurstreefbeelden Wedembos. 

Natuurstreefbeelden vegetatie Opvolging Opvolging 
ja/nee 

Opp. NSB 
(ha) 

Aantal 
proefvlakken 

91E0_va 
 

Alluviaal essen-olmenbos Optioneel Nee 1,88 – opp. 
91E0_vc 

0 

91E0_vc Elzen-essenbos van 
bronnen en bronbeken 

Verplicht Nee << 0,50 0 

91E0_vn Nitrofiel alluviaal elzenbos Optioneel Nee 0,30 0 

9130 Eiken-beukenbos met 
Wilde hyacint 

Optioneel Nee 1,04 0 

 

Economische beheerdoelstellingen 
In het Oudenakenbos wordt productieve populierenteelt toegepast, terwijl in het Wedembos 

houtoogst voornamelijk plaats vindt om de natuurdoelstellingen na te streven. De gegevens over de 

jaarlijks gekapte volumes zullen worden bijgehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGES: 

Bijlage A: kaarten verkenningsnota 

Bijlage B: formulier natuurbeheerplan type 2-4 standaardfiche bos Oudenakenbos 

Bijlage C: formulier natuurbeheerplan type 2-4 standaardfiche bos Wedembos 

Bijlage D: formulier natuurbeheerplan type 2-4 standaardfiche grasland weide 

Bijlage E: formulier natuurbeheerplan type 2-4 standaardfiche KLE knotwilgenrij 

Bijlage F: formulier natuurbeheerplan kwaliteitsbeoordeling bossen Oudenakenbos 

Bijlage G: formulier natuurbeheerplan kwaliteitsbeoordeling bossen Wedembos 
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 datum opname   naam opnemer 

 18/12/2019 en 29/05/2020  Dries Van der Heyden en 
Joël Gérardin 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 
terrein 

Bos van Hof te Wedem oppervlakte 4,18 ha 

 inventarisatie-eenheid Beheereenheid 1: 
Oudenakenbos 

opmerkingen       

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 
de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  va° + pop  91E0  34 

 eenheid 2  va°  91E0  22 

 eenheid 3  lhb         22 

 eenheid 4  lh/hf         22 

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 
volgende bedekkingsklassen: 
 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  
B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   WT naakte bodem WT moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken 
(hoogte <2m). 
Vul vraag 4-5 in. 

KB struiklaag inclusief bomen 
(hoogte > 2m en diameter 
<14cm).  
Vul vraag 6 in. 
 

B in de 
recente 
aanplan

ten en 
HB in 

de 
oudere 
bestan

den 

boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Bramen (Rubus sp.), Grote brandnetel (Urtica dioica), dagkoekoeksbloem (Silene dioica), hondsdraf (Glechoma 
hederacea), kleefkruid (Galium aparine), kropaar (Dactylis glomerata), gladde witbol (Holcus mollis), gestreepte witbol 
(Holcus lanatus), gewone smeerwortel (Symphytum officinale) en akkerdistel (Cirsium arvense) 
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5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 
Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Cultuurpopulier  Els  Vlier  Meidoorn  Am. vogelkers 

 bedekkingsklasse:   T  T  T  WT  WT 

 opmerkingen: Opslag van gekapte cultuurpopulieren 

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 
Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Els  Wilg, Am. 
vogelkers, vlier 
en 
cultuurpopulier 

 Meidoorn en 
eik 

    

 bedekkingsklasse:   HB   B (geldt voor 
elke soort) 

 WT     

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

  hooghout. Ga naar vraag 9.  hakhout. Ga naar vraag 8.  middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 
(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha:  0.   >10/ha.  

   10-50/ha.   > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

  stamsgewijs  groepsgewijs  homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 
van de totaal te verwachten boomhoogte. 

  takvrije stam < 1/4  takvrije stam tussen 1/4 en 2/5  takvrije stam > 2/5  niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 
staand dood hout mee. 

  G<20  20<G<30  30<G<40  G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Cultuurpopulier  Els  Am. vogelkers  Vlier  Eik, es, 
meidoorn en 
wilg 

 bedekkingsklasse:  HB  KB  T  T  WT 

 gemiddelde diameter (cm):  50  20  20  14,5  30 voor eik en 
es, 15 voor 
meidoorn en 
wilg 

 opmerkingen (kwaliteit, 
vitaliteit, gebreken): 

Veel dode populieren, weinig houtkwaliteit bij de elzen en andere boomsoorten 
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13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 
Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout:  L < 1 dode boom per 25 
bomen 

 ☺ 1 dode boom per 10 à 
25 bomen 

 ☺☺ > 1 dode boom per 10 
bomen 

 aantal dikke dode bomen 
(diameter>40cm, liggend en 

staand, per ha): 

   0  ☺ 1-2  ☺☺ ≥ 3 
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15 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
16 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of 
ven 

 beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
17 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 Zuunbeek in het noorden, bomenrij met eik, es en wilgen in het oosten, dode populieren met spechtenholten 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
18 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 / 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
19 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soorten: Canadese guldenroede 
(Solidago canadensis), 
Canadese fijnstraal (Conyza 
canadensis), Amerikaanse 
vogelkers (Prunus serotina) 

bedekkingsklasse:  T 

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
20 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Houtkanten en populierenbossen behoren tot de cultuurhistorie van de beekvalleien in de regio 

 

 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
21 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 Verruigde condities, vermoedelijk door bemesting in omliggend landbouwgebied 

 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris 
– standaardfiche bos 

ANB-00-190403 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 18/12/2019 en 19/05/2020  Dries Van der Heyden en 
Joël Gérardin 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of 
terrein 

Bos van Hof te Wedem oppervlakte 3,22 ha 

 inventarisatie-eenheid Beheereenheid 2: 
Wedembos 

opmerkingen       

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 
de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  va  91E0  42 

 eenheid 2  lhi         32 

 eenheid 3  se + hfc°         18 

 eenheid 4  kj*    7 

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 
volgende bedekkingsklassen: 
 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  
B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%  

   WT naakte bodem T moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken 
(hoogte <2m). 
Vul vraag 4-5 in. 

B struiklaag inclusief bomen 
(hoogte > 2m en diameter 
<14cm).  
Vul vraag 6 in. 
 

HB boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 7-14 in. 

 
4 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Bramen (Rubus sp.), Grote brandnetel (Urtica dioica), hondsdraf (Glechoma hederacea), klimop (Hedera helix), gladde 
witbol (Holcus mollis), Smalbladige weegbree (Plantago lanceolata), veldbeemdgras (Poa pratensis), Rode klaver 
(Trifolium pratense) en Witte klaver (Trifolium repens) 

5 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 
Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 
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 soort:  Vlier, hazelaar 
en wilg 

 Els  Meidoorn  Olm, sleedoorn, 
boskers, eik en 
Gelderse roos  

  

 bedekkingsklasse:   KB  B  T  WT   

 opmerkingen:       

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten in de struiklaag, inclusief bomen (hoogte > 2m en diameter < 14cm) en schat de 

bedekking. 
Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Els, wilg, es  Eik  Haagbeuk     

 bedekkingsklasse:   B  WT  WT     

 opmerkingen:       

 
7 Wat is de huidige beheervorm? 

  hooghout. Ga naar vraag 9.  hakhout. Ga naar vraag 8.  middelhout. Ga naar vraag 8. 

 
8 Omschrijf de soorten in het hakhout. Bij middelhout: geef ook de soorten overstaanders en het aantal ervan per ha. 

 soorten hakhout:       soorten overstaanders 
(middelhout): 

      

 aantal overstaanders per ha:  0.   >10/ha.  

   10-50/ha.   > 50/ha  

 
9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag (diameter > 14cm)? 

  stamsgewijs  groepsgewijs  homogeen (met 1 dominante boomsoort) 

 
10 Is het omslagpunt bereikt?  

Optioneel: Vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte 
van de totaal te verwachten boomhoogte. 

  takvrije stam < 1/4  takvrije stam tussen 1/4 en 2/5  takvrije stam > 2/5  niet van toepassing 

 
11 Wat is de bestandsdichtheid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha). Tel hierbij het 
staand dood hout mee. 

  G<20  20<G<30  30<G<40  G>40 

 
12 Noteer de soorten in de boomlaag (diameter > 14cm), schat de bedekking en noteer de gemiddelde diameter.  

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soort:  Cultuurpopulier  Els  Wilg  Boskers, eik, es  Haagbeuk 

 bedekkingsklasse:  KB  B  B  WT  WT 

 gemiddelde diameter (cm):  54  25  20  30  50 

 opmerkingen (kwaliteit, 
vitaliteit, gebreken): 

De cultuurpopulieren zijn na deze inventarisatie en voor het indienen van het beheerplan 
geëxploiteerd 

 
13 Zijn er toekomstbomen aangeduid? 

Optioneel: vul deze vraag enkel in als houtoogst een beheerdoel is. 

  nee  ja 

 omschrijf:        

 
14 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 

Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 
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 aandeel dood hout:   < 1 dode boom per 25 
bomen 

 ☺ 1 dode boom per 10 à 
25 bomen 

 ☺☺ > 1 dode boom per 10 
bomen 

 aantal dikke dode bomen 
(diameter>40cm, liggend en 

staand, per ha): 

   0  ☺ 1-2  ☺☺ ≥ 3 
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15 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:  Op de grens met de weide is er prikkeldraad aanwezig 

 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
16 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of 
ven 

 beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
17 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 De westelijke zijde van deze beheereenheid wordt gekenmerkt door een houtkant (aanliggend aan bos zien we dit als 
bosrand) en beek/sloot. In dode populieren zijn spechtengaten te zien.  

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
18 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

 Wespenorchis (Epipactis sp.) 

 

 VI. Invasieve exoten 

 
19 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soorten: / bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
20 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Houtkant, sloot/beek, open weide tussen bosfragmenten 

 

 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
21 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 Vermesting: aan de rand is de vegetatie meer verruigd door inspoelende meststoffen 
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 datum opname   naam opnemer 

 19/05/2020  Dries Van der Heyden 

 

 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Bos van Hof te Wedem oppervlakte 0,24 ha 

 Inventarisatie-eenheid Beheereenheid 3: weide opmerkingen       

 

 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 
de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  lhi         100 

 eenheid 2                      

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Geef hieronder een inschatting van het aanwezige graslandtype. 

Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code. 

  Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: graskruidenmix 
(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 
Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 
fasen krijgen vaak een ° toegevoegd 
(Hc°, Hf°, Hu°...). 

 

 Fase 4: bloemrijk grasland 
(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 
Extra mooi ontwikkelde 
vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 
Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

 Fase 5: schraalland 
(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 
Hd) 

 

 
4 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:  Veedrinkput en omheining 
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 IV. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 

 
5 Kruis de in de inventarisatie-eenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 

Indien de KLE in een aparte inventarisatie-eenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  
oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  
perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 
6 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 

Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

 Waardevolle houtkant met sleedoorn, meidoorn, boskers… 

 

 V. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
7 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

 

 VI. Invasieve exoten 

 
8 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik 
hiervoor volgende bedekkingsklassen: 
A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  
B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75%. De 
oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%. 

 soorten:       bedekkingsklasse:        

 

 VII. Cultuurhistorische elementen 

 
9 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Halfopen landschap (weide mag niet bebost worden volgens advies van Onroerend Erfgoed), waardevolle houtkant 

 
 VIII. Gekende milieuproblemen 

 
10 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 Vermesting 
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 datum opname   naam opnemer 

 29/05/2020  Dries Van der Heyden 

 
 I. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Bos van Hof te Wedem oppervlakte 408,5 m 

 inventarisatie-eenheid Beheereenheid 4: 
knotwilgenrij 

opmerkingen Een bomenrij wordt in lengte (m) 
en niet in oppervlakte uitgedrukt 

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in met 
de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

 
 Eenheid (1)  Code Biologische 

waarderingskaart 
 Overeenkomstig N2000-habitat 

of RBB (2) 
 Bedekking (%) 

 eenheid 1  va° + pop  91E0  34 

 eenheid 2  va°  91E0  22 

 eenheid 3  lhb         22 

 eenheid 4  lh/hf         22 

 
 III. Beschrijving van de vegetatie 

 
3 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in ten opzichte van de volledige inventarisatie-eenheid. Gebruik hiervoor 
volgende bedekkingsklassen: 
 A (afwezig); WT (weinig talrijk): <<5% bedekking & 1-49 individuen/ha ; T (talrijk): <5% bedekking & ≥ 50 individuen  
B (bedekkend): 5-25% bedekking / KB (kwart bedekkend): 25-50% / HB (half bedekkend): 50-75% / D (dominant): ≥75% 

   WT naakte bodem WT moslaag 

 D kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken (hoogte 
<2m). 
Vul vraag 4-6 in. 

WT struiklaag inclusief bomen 
(hoogte > 2m en diameter 
<14cm).  
Vul vraag 7 in. 

A boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 7 in .  

 
4 Indien de inventarisatie-eenheid regelmatig gemaaid of begraasd wordt: geef hieronder een inschatting van het 

aanwezige graslandtype. 
Deze inschatting kan het best in mei-juni gebeuren, voor de (eerste) maaibeurt. Indien noodzakelijk, kan deze inschatting gebeuren op 
basis van de BWK-code 

  Fase 0: raaigrasweide  

(BWK Hx) 

 Fase 1: grassen-mix  

(BWK Hp of Hp*) 

 Fase 2: dominant stadium  

(BWK Hp of Hp*, Hu°, Hr) 

  Fase 3: graskruidenmix 
(BWK Hp* en initiële fases van Hc, Hj, Hf, 
Ha, Hu, Hpr*. Deze initiële of verarmde 
fasen krijgen vaak een ° toegevoegd  
Hc°, Hf°, Hu°...). 

 Fase 4: bloemrijk grasland 
(BWK Hp*, Hpr*, Hc, Hj*, Hf, Ha, Hd, Hu. 
Extra mooi ontwikkelde 
vertegenwoordigers krijgen vaak een *: 
Hu*, Hp*, Ha*, ...) 

 Fase 5: schraalland 
(BWK Hc, Hj + Ms, Hm, Ha, Hn, Hk, 
Hd) 
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5 Noteer de aspectbepalende kruidachtige soorten in de kruidlaag. 

 Bramen (Rubus sp.), Grote brandnetel (Urtica dioica), dagkoekoeksbloem (Silene dioica), hondsdraf (Glechoma 
hederacea), kleefkruid (Galium aparine), kropaar (Dactylis glomerata), gladde witbol (Holcus mollis), gestreepte witbol 
(Holcus lanatus), gewone smeerwortel (Symphytum officinale), akkerdistel (Cirsium arvense) en riet (Phragmites 
australis) 

 
6 Noteer de aspectbepalende soorten bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m) en schat de bedekking. 

Gebruik de bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.   

 soort:  Vlier  Wilg  Meidoorn               

 bedekkingsklasse   WT  WT  WT               

 
7 Omschrijf hieronder de gegevens van de KLE’s. 

  haag: 

 soorten:       lengte (m):       

  houtkant: 

 soorten:       oppervlakte (are):       

  knotbomen: 

 soorten: Salix alba aantal: 41 

 kwaliteit:        gemiddelde diameter: 0 cm (nog niet aangeplant) 

  bomenrij of dreef: 

 soorten:       lengte:       

 kwaliteit:       gemiddelde diameter:       

  hoogstamboomgaard: 

 soorten:       aantal :       

 kwaliteit:       gemiddelde diameter:       

  andere: 

 specifieer:       

 
8 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 

Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse nutsleiding, bovengrondse nutsleiding, pyloon, enz. 

  nee  ja 

 omschrijf:  Brug in het begin van het perceel (maar niet op het perceel zelf) 

 

 IV. Bijzondere dier- of plantensoorten 

 
9 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

 

 V. Invasieve exoten 
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10 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 
Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling. Gebruik de 

bedekkingsklassen vermeld onder vraag 3. De oppervlakte van de inventarisatie-eenheid = 100%.  

 soorten: Canadese fijnstraal 
(Conyza canadensis), 

bedekkingsklasse:  WT 

 

 VI. Cultuurhistorische elementen 

 
11 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 Knotwilgen behoren duidelijk tot het cultuurhistorisch landschap van deze regio. Om dit landschap in ere te herstellen 
zullen ze aangeplant worden langs de Zuunbeek. 

 
 VII. Gekende milieuproblemen 

 
12 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 Verruigde condities door bemesting in omliggend landbouwgebied, eutrofiëring in de beek 

 



Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen - pagina 0 van 17 

 

 
 

 
 

Europees te beschermen habitat 91XX ..................................................................................................................................... 1 

Europees te beschermen habitat 9110 beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum ................................................................ 2 

Europees te beschermen habitat 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Hulst en soms ook Taxus in de 
ondergroei ................................................................................................................................................................................ 3 

Europees te beschermen habitat 9130: beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum ........................................................... 4 

Europees te beschermen habitat 9150: Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-
Fagion ....................................................................................................................................................................................... 5 

Europees te beschermen habitat 9160:  sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli ............................................................................................................. 6 

Europees te beschermen habitat 9190:  oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur ....................... 7 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype:  goudveil-essenbos (91E0_vc) ....................................................................... 8 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-elzenbos (91E0_vn) .............................................................................. 9 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen(91E0_vm) ........ 10 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype oligotroof broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos 
(91E0_vo) ................................................................................................................................................................................ 11 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos (91E0_va) ........... 12 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype wilgenvloedbos (91E0_sf) ............................................................................ 13 

Europees te beschermen habitat 91F0:  Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs grote rivieren .............................................................................................. 14 

regionaal belangrijk biotoop rbbppm - structuurrijk, oud bestand van grove den .................................................................. 15 

 
  

Natuurbeheerplan: fiches voor kwaliteitsbeoordeling van 
bossen 



Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen - pagina 1 van 17 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91XX 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 We geven hier eerst een overzicht van alle criteria uit de LSVI. Wanneer  een criterium al bepaald wordt in de standaardfiche of het 

heeft geen zin om het te bepalen op terrein, dan wordt dit criterium hieronder in het rood weergegeven.  Deze criteria werden verder  
niet overgenomen in de kwaliteitsbeoordeling per bostype. Wees er dus van bewust dat de volledige LSVI- info daardoor verspreid 
staat over de standaardfiche en de fiche kwaliteitsbeoordeling.  

 

 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

  

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

  

 

 3. Structuurkenmerken 
oppervlakte oppervlakte van habitatvlekken vergelijken met 

minimum structuur areaal, als beoordeling van 
potentiële structuurkwaliteit 

Dit beoordeel je niet op niveau van de 
inventarisatie-eenheid, maar op niveau 
boscomplex. 

verticale structuur aanwezigheid van kruidlaag, struiklaag en boomlaag:   Dit wordt al bepaald in de standaardfiche. 

horizontale 
structuur 

natuurlijke mozaïekstructuur:  

 fenologie: groeiklassen  

dood hout volume dood hout ten opzichte van totaal volume 
hout 

Dit % wordt al bepaald in de standaardfiche. 

 dikke dode bomen aantal dikke dode bomen met diameter > 40 cm. Dit aantal wordt al bepaald in de standaardfiche. 

bosconstantie Sinds wanneer is de inventarisatie-eenheid bos? Dit beoordeel je niet op terrein, maar achteraf via 
GIS-analyse van historisch kaartmateriaal 

 

 4. Verstoringsindicatoren 
invasieve exoten Invasieve of bodemdegraderende exoten in de 

kruidlaag en in de struik- en boomlaag 
 

verruiging 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9110 beukenbossen van het type Luzulo-
Fagetum 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Adelaarsvaren, ☐ Blauwe bosbes, ☐ Bochtige smele,  

☐ Dalkruid, ☐ Gewone salomonszegel, ☐ Grote veldbies,  

☐ Hengel, ☐ Kranssalomonszegel, ☐ Lelietje-van-dalen,  

☐ Pilzegge, ☐ Schaduwkruiskruid, ☐ Valse salie, ☐ Witte 
veldbies 

relatieve bedekking (*):  ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, ☐ Mispel, 

☐ Ratelpopulier, ☐ Ruwe berk, ☐ Sporkehout, ☐ Trosvlier,  

☐ Wilde appel en eetappel, ☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik,  

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zoete kers, ☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ ≥70% 

☐ ☺☺ ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart ☐ ☺☺ ≤ 1% ☐ anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen-
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9120: Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Hulst en soms ook Taxus in de ondergroei 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Adelaarsvaren, ☐ Bosanemoon, ☐ Bosgierstgras,  

☐ Dalkruid, ☐ Dubbelloof, ☐ Gewone salomonszegel, 

☐ Grote veldbies, ☐ Lelietje-van-dalen, ☐ Pilzegge, 

☐ Ruige veldbies, ☐ Valse salie, ☐ Wilde kamperfoelie, 

☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☐  <30%     ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7          ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, ☐ Hazelaar, 

☐ Hulst, ☐ Ruwe berk, ☐ Sporkehout, ☐ Wilde lijsterbes, 

☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ ≥70% 

☐ ☺☺  ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-
peper, pitrus en ijle zegge, elk apart ☐ ☺☺ ≤ 1% ☐ anders 

Invasieve exoten in de 
kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese 
en Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei, Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen-de 
soorten in de boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers, Robinia, Rododendron (G), 
uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 



Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen - pagina 4 van 17 

 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9130: beukenbossen van het type Asperulo-
Fagetum 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Aardbeiganzerik, ☐ Amandelwolfsmelk, ☐ Bosanemoon, 

☐ Bosbingelkruid, ☐ Bosgierstgras, ☐ Boszegge, ☐ Daslook, 

☐ Donkersporig/bleeksporig bosviooltje, ☐ Eenbes, 

☐ Eenbloemig parelgras, ☐ Gele dovenetel, ☐ Gevlekte 

aronskelk, ☐ Gewone salomonszegel, ☐ Grote muur, 

☐ Heelkruid, ☐ Kleine maagdenpalm, 

☐ Lievevrouwebedstro, ☐ Mannetjesvaren, ☐ Muskuskruid,  

☐ Ruig klokje, ☐ Schedegeelster, ☐ Slanke sleutelbloem, 

☐ Smalle stekelvaren, ☐ Spekwortel, ☐ Vogelnestje, 

☐ Wilde hyacint, ☐ Wilde narcis, ☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*):  ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Es, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, 

☐ Hazelaar, ☐ Noorse esdoorn, ☐ Rode kornoelje, 

☐ Spaanse aak, ☐ Wilde kardinaalsmuts, ☐ Wintereik, 

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zoete kers, ☐ Zomereik, 

☐ Zomerlinde (+ bastaarden) 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ ≥70% 

☐ ☺☺ ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50%  ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ anders  

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9150: Midden-Europese kalkminnende 
beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagion 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Berghertshooi, ☐ Bergnachtorchis, ☐ Bleek bosvogeltje, 

☐ Bruinrode wespenorchis, ☐ Gulden sleutelbloem, 

☐ Mannetjesorchis, ☐ Purperorchis, ☐ Ruig hertshooi, 

☐ Ruig klokje, ☐ Vliegenorchis, ☐ Wit bosvogeltje, 

☐ Witte engbloem 

aantal soorten:   

☐  <3  ☐ ☺ ≥3 

 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Es, ☐ Gele kornoelje, ☐ Gewone esdoorn, 

☐ Haagbeuk, ☐ Hazelaar, ☐Meelbes, ☐ Rode kamperfoelie, 

☐ Rode kornoelje, ☐ Spaanse aak, ☐ Wilde kardinaalsmuts, 

☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, 

☐ Wollige sneeuwbal, ☐ Zoete kers, ☐ Zomereik, 

☐ Zomerlinde (+ bastaarden), ☐ Zuurbes 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺  70-90%         ☐ ☺☺  ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Bosrank, Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, 
Grote brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Klimop,  
Pitrus, Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺ ≤50% ☐ >50% 

Klimop en Bosrank samen ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-50%  ☐ >50% 

Gewone braam  ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Gewone braam, Brede stekelvaren, Witbol, Vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, pitrus en ijle 
zegge elk apart 

☐ ☺☺ ≤1% ☐anders 

verdonkering aantal soorten orchideeën waarvan het aantal bloeiende 
individuen significant (>10%/j) daalt  

☐ ☺ 0   ☐  ≥1  

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9160:  sub-Atlantische en Midden-Europese 
wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 
Carpinion-betuli 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Aardbeiganzerik, ☐ Bosanemoon, ☐ Bosbingelkruid, 

☐ Bosereprijs, ☐ Bosgierstgras, ☐ Boszegge, ☐ Daslook,  

☐ Donkersporig/bleeksporig bosviooltje, ☐ Eenbes, 

☐ Eenbloemig parelgras, ☐ Gele dovenetel, ☐ Gevlekte 

aronskelk, ☐ Gewone salomonszegel, ☐ Grote muur, 

☐ Gulden boterbloem, ☐Heelkruid, ☐Kleine  maagdenpalm, 

☐ Lelietje-van-dalen, ☐ Mannetjesvaren, ☐ Ruige veldbies,  

☐ Schaduwgras, ☐Slanke sleutelbloem, ☐Smalle 

stekelvaren, ☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☐ Beuk, ☐ Es, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, 

☐ Hazelaar, ☐ Olm, ☐ Spaanse aak, ☐ Wilde 

kardinaalsmuts, ☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik, 

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Winterlinde, ☐ Zoete kers, 

☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70 - 90% ☐ ☺☺ ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper, Witbol 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart  

☐ ☺☺ ≤ 1  ☐ anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9190:  oude zuurminnende eikenbossen op 
zandvlakten met Quercus robur 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Blauwe bosbes, ☐ Bochtige smele, ☐ Boshavikskruid, 

☐ Echte guldenroede, ☐ Hengel, ☐ Pijpenstrootje, 

☐ Pilzegge, ☐ Schermhavikskruid, ☐ Stijf havikskruid, 

☐ Struikhei, ☐ Valse salie, ☐ Wilde kamperfoelie 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <3  ☐ ☺ ≥3 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Ratelpopulier, ☐ Ruwe berk, ☐ Sporkehout, ☐ Wilde 

lijsterbes, ☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zachte 

berk, ☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% 

☐ ☺☺ ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Bochtige smele, Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone 
vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, 
Pijpenstrootje, Pitrus, Waterpeper, Witbol 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Pijpenstrootje en bochtige smele samen ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart  ☐ ☺☺ ≤1  ☐ anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling Bossen – 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype:  goudveil-

essenbos (91E0_vc) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bittere veldkers, ☐  Hangende zegge, ☐  Paarbladig 

goudveil, ☐  Reuzenpaardenstaart, ☐  Slanke zegge,  

☐  Verspreidbladig goudveil 

 

aantal soorten:  

☐  <2  ☐ ☺ ≥2 

 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☐  Beuk, ☐  Gewone esdoorn, ☐  Grote 

bosaardbei, ☐  Hazelaar, ☐  Wintereik x Zomereik,  

☐  Zomereik, ☐  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen,  ☐ ☺ ≤10%  ☐ >10% 

 

Waterpeper en Pitrus, elk apart 
☐ ☺ ≤1%  ☐anders 

Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Waterpeper en Pitrus, elk apart  ☐☺☺ ≤1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Balsemien (Reuzen-, Oranje en Tweekleurige), Gele 
maskerbloem ☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-
elzenbos (91E0_vn) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bitterzoet, ☐  Gele lis, ☐ Grote kattenstaart, 

☐  Grote wederik, ☐  Hop, ☐  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 

☐  Moerasspirea, ☐  Moeraswalstro,  ☐  Moeraszegge, 

☐  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☐  Penningkruid, ☐  Riet, 

☐  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <10 ☐ ☺ ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Aalbes, ☐  andere breedbladige wilgensoorten, 

☐  Boswilg, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☐  Zwarte els 
aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☐ ☺ ≤10% 

elk apart:   ☐☺☺ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype mesotroof 
broekbos op minder voedselrijke standplaatsen(91E0_vm) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bitterzoet, ☐  Blauw glidkruid, ☐  Dotterbloem, 

☐  Elzenzegge,  ☐  Gele lis, ☐  Grote wederik, ☐  Hoge 

cyperzegge, ☐  Kamvaren,  ☐  Moerasvaren, 

☐  Moeraswalstro, ☐  Pluimzegge, ☐  Slangenwortel,  

☐  Stijve zegge, ☐  Wolfspoot 
 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7 ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Es, ☐  Geoorde wilg, ☐  Grauwe wilg (inclusief 

kruisingen), ☐  Ruwe berk, ☐  Sporkehout, ☐  Wilde 

lijsterbes, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes,  

☐  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70 -90% ☐ ☺☺  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10%  

Waterpeper en pitrus 
samen:  ☐ ☺ ≤10  ☐ >10%  

elk apart:   ☐☺☺ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype oligotroof 
broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en 
berkenbroekbos (91E0_vo of 91D0) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Hennegras, ☐  Koningsvaren, ☐  Moerasbasterdwederik,  

☐  Moerasviooltje, ☐  Snavelzegge, ☐  Sterzegge, 

☐  Veenmos, ☐  Zompzegge 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <3 ☐ ☺ ≥3 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Boswilg, ☐  Gelderse roos, ☐  Geoorde wilg, ☐  Grauwe 

wilg (inclusief kruisingen), ☐  Ruwe berk, ☐  Sporkehout,  

☐  Wilde gagel,  ☐  Wilde lijsterbes, ☐  Wintereik x 

Zomereik, ☐  Zachte berk, ☐  Zomereik, ☐  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 5, 6 of 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen 
aanwezig 

 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Vlier, Grote brandnetel, 
Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pijpenstrootje, Pitrus, 
Waterpeper, Witbol 

☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Pijpenstrootje ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Brede stekelvaren en Witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Waterpeper, 
Pitrus en IJle zegge, elke apart ☐☺☺ ≤1% ☐anders   

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) Gele 
maskerbloem ☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  uitheems 
naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 91E0, subtype beekbegeleidend vogelkers-
essenbos en essen-iepenbos (91E0_va) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 18/12/2019 en 29/05/2020  Dries Van der Heyden en Joël 
Gérardin 

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Bos van Hof te Wedem nr inventarisatie-eenheid Beheereenheid 1: Oudenakenbos 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bloedzuring, ☐  Bosanemoon, ☐  Boswederik, 

☐  Daslook, ☐  Dotterbloem, ☐  Eenbes, ☒  Gele dovenetel, 

☐  Gevlekte aronskelk, ☐  Groot springzaad, ☐  Gulden 

boterbloem, ☐  Moerasstreepzaad, ☒  Muskuskruid, 

☐  Pinksterbloem, ☐  Reuzenzwenkgras, ☐ Ruwe smele,  

☐ Slanke sleutelbloem 

relatieve bedekking (*): ☒  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <7 ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☒ Aalbes, ☒ Eenstijlige meidoorn, ☐ Es, ☐ Gelderse roos, 

☐ Gewone esdoorn, ☒ Hazelaar, ☐ Olm, ☐ Rode kornoelje, 

☐ Vogelkers, ☐ Zwarte bes, ☒ Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒  <70% ☐ ☺ 70-90% 

☐ ☺☺ ≥90% en meerdere soorten ≥ 1 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☒  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper 

☐ ☺ ≤30% ☒  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☒  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐ ☺ ≤30% ☒  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10% ☒ anders   

Waterpeper en Pitrus samen:  ☒ ☺  ≤10% ☐   > 10% 
 

elk apart:  ☐ ☺☺ ≤ 1%  ☒ anders   

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 
(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐ ☺☺ 0%  ☒ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 
vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☐ ☺☺ ≤1% ☒ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 91E0, subtype wilgenvloedbos (91E0_sf) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bittere veldkers, ☐  Bitterzoet, ☐  Fluitenkruid, ☐  Gele 

lis, ☐  Gele waterkers, ☐  Hop, ☐  Riet, ☐  Spindotterbloem, 

☐  Waterpeper,  ☐  Wolfspoot, ☐  Zomerklokje, ☐  Zwart 
tandzaad 

relatieve bedekking (*): ☐  <30%     ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7         ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Amandelwilg, ☐  Amandelwilg x Katwilg, ☐  Bindwilg, 

☐ Duitse dot,  ☐  Katwilg, ☐  Kraakwilg (groep), 

☐  Schietwilg 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 5, 6 of 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen 
aanwezig 

 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Grote brandnetel, Kleefkruid ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤10% ☐ anders 

Grote brandnetel en Kleefkruid samen  ☐ ☺☺ ≤30% ☐ anders   

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 
(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderende 
soorten in de boom- 
en struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 
vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 91F0:  Gemengde oeverformaties met 
Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of 
Fraxinus angustifolia, langs grote rivieren 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bosanemoon, ☐  Gevlekte aronskelk, ☐  Gevlekte 

dovenetel, ☐  Gewone vogelmelk, ☐  Hondstarwegras, 

☐  Klimopereprijs, ☐  Kraailook, ☐  Look-zonder-look, 

☐  Maarts viooltje,  ☐  Slangenlook, ☐  Sneeuwklokje, 

☐  Vingerhelmbloem 

aantal soorten:  ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Boswilg, ☐  Eénstijlige meidoorn, ☐  Es, ☐  Gelderse 

roos, ☐  Gewone esdoorn, ☐  Gewone vlier, ☐  Haagbeuk, 

☐  Noorse esdoorn, ☐  Olm, ☐  Ratelpopulier, ☐  Rode 

kornoelje, ☐  Schietwilg, ☐  Tweestijlige meidoorn, 

☐  Vogelkers, ☐  Wilde kardinaalsmuts, ☐  Wilde liguster, 

☐  Wilde lijsterbes, ☐  Wintereik x Zomereik,  

☐  Zomereik, ☐  Zwarte populier var. nigra 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% 

☐ ☺☺ ≥90% en meerdere soorten ≥ 1 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Vlier, Grote 
brandnetel, IJle zegge, Kleefkruid, Klimop, Pitrus, 
Waterpeper, Witbol 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Klimop  ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Gewone braam, Brede stekelvaren, Witbol, Vlier, 
Grote brandnetel en Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Waterpeper, Pitrus en Ijle zegge  samen:  ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

elke apart:  ☐ ☺☺ ≤10% 

naakte bodem en slibafzetting  ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 
(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderende 
soorten in de boom- 
en struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 
vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – regionaal 
belangrijk biotoop rbbppm - structuurrijk, oud bestand van grove 
den 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Struikhei, ☐ Blauwe bosbes, ☐ Bosanemoon, ☐ Valse 

salie, ☐ Pilzegge, ☐ Wilde kamperfoelie,  

☐ Schermhavikskruid, ☐ Hengel, ☐ Echte guldenroede,  

☐ Stijf havikskruid, ☐ Boshavikskruid, ☐ Liggend walstro 

☐ Rode dophei, ☐ Rode bosbes  
 

Extra soorten uit 9120: ☐ Adelaarsvaren, ☐ Bosgierstgras, 

☐ Dalkruid, ☐ Dubbelloof, ☐ Gewone salomonszegel,  

☐ Grote veldbies, ☐ Lelietje-van-dalen, ☐ Ruige veldbies, 

☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☐ <70% ☐☺ ≥70%  

aantal soorten:  

(zonder 9120): ☐  <5  ☐☺ ≥5 
(met 9120): ☐  <8  ☐☺ ≥8 

 
* % sleutelsoorten binnen de totale bedekking van de 
kruidlaag (exclusief boomzaailingen) 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Grove den >50%, eventueel aangevuld met 

☐ Ratelpopulier, ☐ Ruwe berk, ☐ Zachte berk, ☐ Hulst,  

☐ Wilde lijsterbes, ☐ Sporkehout, ☐ Zomereik,  

☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Jeneverbes, 

☐ Beuk , ☐ Hazelaar, ☐ Haagbeuk, ☐ Gewone esdoorn 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <90% ☐ ☺ ≥90% 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  homogeen gelijkjarige dennen, weinig onderetage 

☐ ☺ homogeen gelijkjarige dennen met ongelijkjarige 

neven- en onderetage 

☐ ☺☺ ongelijkjarige dennen  

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  
fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

Aantal oude 
dennen 

Aantal oude grove dennen per ha (> 130 jaar) 
☐  <100 per ha ☐ ☺ ≥100 per ha 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Alle soorten samen : Braam, Brede stekelvaren, Gewone 
vlier, Grote brandnetel, Witbol, IJle zegge, Kleefkruid, 
Pitrus, Waterpeper,  

☐ ☺≤30%  ☐ ☺ >30% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Invasieve exoten in de 
kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese 
en Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei, Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderende 
soorten in de boom- en 
struiklaag 

Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Hemelboom, 
Robinia, Rododendron (G), Vlinderstruik, 
Krentenboompje, andere  
Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, Tamme kastanje 
Witte els, Lork worden niet beschouwd als invasieve, 
bodemdegraderende soorten! 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91XX 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 We geven hier eerst een overzicht van alle criteria uit de LSVI. Wanneer  een criterium al bepaald wordt in de standaardfiche of het 

heeft geen zin om het te bepalen op terrein, dan wordt dit criterium hieronder in het rood weergegeven.  Deze criteria werden verder  
niet overgenomen in de kwaliteitsbeoordeling per bostype. Wees er dus van bewust dat de volledige LSVI- info daardoor verspreid 
staat over de standaardfiche en de fiche kwaliteitsbeoordeling.  

 

 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 

 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

  

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

  

 

 3. Structuurkenmerken 
oppervlakte oppervlakte van habitatvlekken vergelijken met 

minimum structuur areaal, als beoordeling van 
potentiële structuurkwaliteit 

Dit beoordeel je niet op niveau van de 
inventarisatie-eenheid, maar op niveau 
boscomplex. 

verticale structuur aanwezigheid van kruidlaag, struiklaag en boomlaag:   Dit wordt al bepaald in de standaardfiche. 

horizontale 
structuur 

natuurlijke mozaïekstructuur:  

 fenologie: groeiklassen  

dood hout volume dood hout ten opzichte van totaal volume 
hout 

Dit % wordt al bepaald in de standaardfiche. 

 dikke dode bomen aantal dikke dode bomen met diameter > 40 cm. Dit aantal wordt al bepaald in de standaardfiche. 

bosconstantie Sinds wanneer is de inventarisatie-eenheid bos? Dit beoordeel je niet op terrein, maar achteraf via 
GIS-analyse van historisch kaartmateriaal 

 

 4. Verstoringsindicatoren 
invasieve exoten Invasieve of bodemdegraderende exoten in de 

kruidlaag en in de struik- en boomlaag 
 

verruiging 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9110 beukenbossen van het type Luzulo-
Fagetum 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Adelaarsvaren, ☐ Blauwe bosbes, ☐ Bochtige smele,  

☐ Dalkruid, ☐ Gewone salomonszegel, ☐ Grote veldbies,  

☐ Hengel, ☐ Kranssalomonszegel, ☐ Lelietje-van-dalen,  

☐ Pilzegge, ☐ Schaduwkruiskruid, ☐ Valse salie, ☐ Witte 
veldbies 

relatieve bedekking (*):  ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, ☐ Mispel, 

☐ Ratelpopulier, ☐ Ruwe berk, ☐ Sporkehout, ☐ Trosvlier,  

☐ Wilde appel en eetappel, ☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik,  

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zoete kers, ☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ ≥70% 

☐ ☺☺ ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart ☐ ☺☺ ≤ 1% ☐ anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen-
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9120: Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Hulst en soms ook Taxus in de ondergroei 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Adelaarsvaren, ☐ Bosanemoon, ☐ Bosgierstgras,  

☐ Dalkruid, ☐ Dubbelloof, ☐ Gewone salomonszegel, 

☐ Grote veldbies, ☐ Lelietje-van-dalen, ☐ Pilzegge, 

☐ Ruige veldbies, ☐ Valse salie, ☐ Wilde kamperfoelie, 

☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☐  <30%     ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7          ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, ☐ Hazelaar, 

☐ Hulst, ☐ Ruwe berk, ☐ Sporkehout, ☐ Wilde lijsterbes, 

☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ ≥70% 

☐ ☺☺  ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-
peper, pitrus en ijle zegge, elk apart ☐ ☺☺ ≤ 1% ☐ anders 

Invasieve exoten in de 
kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese 
en Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei, Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen-de 
soorten in de boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, 
Amerikaanse vogelkers, Robinia, Rododendron (G), 
uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9130: beukenbossen van het type Asperulo-
Fagetum 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Aardbeiganzerik, ☐ Amandelwolfsmelk, ☐ Bosanemoon, 

☐ Bosbingelkruid, ☐ Bosgierstgras, ☐ Boszegge, ☐ Daslook, 

☐ Donkersporig/bleeksporig bosviooltje, ☐ Eenbes, 

☐ Eenbloemig parelgras, ☐ Gele dovenetel, ☐ Gevlekte 

aronskelk, ☐ Gewone salomonszegel, ☐ Grote muur, 

☐ Heelkruid, ☐ Kleine maagdenpalm, 

☐ Lievevrouwebedstro, ☐ Mannetjesvaren, ☐ Muskuskruid,  

☐ Ruig klokje, ☐ Schedegeelster, ☐ Slanke sleutelbloem, 

☐ Smalle stekelvaren, ☐ Spekwortel, ☐ Vogelnestje, 

☐ Wilde hyacint, ☐ Wilde narcis, ☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*):  ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Es, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, 

☐ Hazelaar, ☐ Noorse esdoorn, ☐ Rode kornoelje, 

☐ Spaanse aak, ☐ Wilde kardinaalsmuts, ☐ Wintereik, 

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zoete kers, ☐ Zomereik, 

☐ Zomerlinde (+ bastaarden) 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ ≥70% 

☐ ☺☺ ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50%  ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ anders  

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9150: Midden-Europese kalkminnende 
beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagion 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Berghertshooi, ☐ Bergnachtorchis, ☐ Bleek bosvogeltje, 

☐ Bruinrode wespenorchis, ☐ Gulden sleutelbloem, 

☐ Mannetjesorchis, ☐ Purperorchis, ☐ Ruig hertshooi, 

☐ Ruig klokje, ☐ Vliegenorchis, ☐ Wit bosvogeltje, 

☐ Witte engbloem 

aantal soorten:   

☐  <3  ☐ ☺ ≥3 

 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Beuk, ☐ Es, ☐ Gele kornoelje, ☐ Gewone esdoorn, 

☐ Haagbeuk, ☐ Hazelaar, ☐Meelbes, ☐ Rode kamperfoelie, 

☐ Rode kornoelje, ☐ Spaanse aak, ☐ Wilde kardinaalsmuts, 

☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, 

☐ Wollige sneeuwbal, ☐ Zoete kers, ☐ Zomereik, 

☐ Zomerlinde (+ bastaarden), ☐ Zuurbes 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺  70-90%         ☐ ☺☺  ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Bosrank, Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, 
Grote brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Klimop,  
Pitrus, Waterpeper en Witbol samen 

☐ ☺ ≤50% ☐ >50% 

Klimop en Bosrank samen ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-50%  ☐ >50% 

Gewone braam  ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Gewone braam, Brede stekelvaren, Witbol, Vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, pitrus en ijle 
zegge elk apart 

☐ ☺☺ ≤1% ☐anders 

verdonkering aantal soorten orchideeën waarvan het aantal bloeiende 
individuen significant (>10%/j) daalt  

☐ ☺ 0   ☐  ≥1  

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9160:  sub-Atlantische en Midden-Europese 
wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 
Carpinion-betuli 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Aardbeiganzerik, ☐ Bosanemoon, ☐ Bosbingelkruid, 

☐ Bosereprijs, ☐ Bosgierstgras, ☐ Boszegge, ☐ Daslook,  

☐ Donkersporig/bleeksporig bosviooltje, ☐ Eenbes, 

☐ Eenbloemig parelgras, ☐ Gele dovenetel, ☐ Gevlekte 

aronskelk, ☐ Gewone salomonszegel, ☐ Grote muur, 

☐ Gulden boterbloem, ☐Heelkruid, ☐Kleine  maagdenpalm, 

☐ Lelietje-van-dalen, ☐ Mannetjesvaren, ☐ Ruige veldbies,  

☐ Schaduwgras, ☐Slanke sleutelbloem, ☐Smalle 

stekelvaren, ☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☐ Beuk, ☐ Es, ☐ Gewone esdoorn, ☐ Haagbeuk, 

☐ Hazelaar, ☐ Olm, ☐ Spaanse aak, ☐ Wilde 

kardinaalsmuts, ☐ Wilde lijsterbes, ☐ Wintereik, 

☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Winterlinde, ☐ Zoete kers, 

☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70 - 90% ☐ ☺☺ ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote 
brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pitrus, 
Waterpeper, Witbol 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart  

☐ ☺☺ ≤ 1  ☐ anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 9190:  oude zuurminnende eikenbossen op 
zandvlakten met Quercus robur 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Blauwe bosbes, ☐ Bochtige smele, ☐ Boshavikskruid, 

☐ Echte guldenroede, ☐ Hengel, ☐ Pijpenstrootje, 

☐ Pilzegge, ☐ Schermhavikskruid, ☐ Stijf havikskruid, 

☐ Struikhei, ☐ Valse salie, ☐ Wilde kamperfoelie 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <3  ☐ ☺ ≥3 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Ratelpopulier, ☐ Ruwe berk, ☐ Sporkehout, ☐ Wilde 

lijsterbes, ☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Zachte 

berk, ☐ Zomereik 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% 

☐ ☺☺ ≥90% EN meerdere soorten ≥10% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Bochtige smele, Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone 
vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, 
Pijpenstrootje, Pitrus, Waterpeper, Witbol 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Pijpenstrootje en bochtige smele samen ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Brede stekelvaren en witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Water-peper, 
pitrus en ijle zegge, elk apart  ☐ ☺☺ ≤1  ☐ anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese en 
Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, Schijnaardbei, 
Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling Bossen – 

Europees te beschermen habitat 91E0, subtype:  goudveil-

essenbos (91E0_vc) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bittere veldkers, ☐  Hangende zegge, ☐  Paarbladig 

goudveil, ☐  Reuzenpaardenstaart, ☐  Slanke zegge,  

☐  Verspreidbladig goudveil 

 

aantal soorten:  

☐  <2  ☐ ☺ ≥2 

 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☐  Beuk, ☐  Gewone esdoorn, ☐  Grote 

bosaardbei, ☐  Hazelaar, ☐  Wintereik x Zomereik,  

☐  Zomereik, ☐  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90% 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen,  ☐ ☺ ≤10%  ☐ >10% 

 

Waterpeper en Pitrus, elk apart 
☐ ☺ ≤1%  ☐anders 

Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Waterpeper en Pitrus, elk apart  ☐☺☺ ≤1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Balsemien (Reuzen-, Oranje en Tweekleurige), Gele 
maskerbloem ☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik, Amerikaanse eik, Amerikaanse 
vogelkers, Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype ruigte-
elzenbos (91E0_vn) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bitterzoet, ☐  Gele lis, ☐ Grote kattenstaart, 

☐  Grote wederik, ☐  Hop, ☐  Kale jonker, ☐  Melkeppe, 

☐  Moerasspirea, ☐  Moeraswalstro,  ☐  Moeraszegge, 

☐  Moesdistel, ☐  Oeverzegge, ☐  Penningkruid, ☐  Riet, 

☐  Wolfspoot 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <10 ☐ ☺ ≥10 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Aalbes, ☐  andere breedbladige wilgensoorten, 

☐  Boswilg, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes, ☐  Zwarte els 
aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤ 10% 

Waterpeper en Pitrus 
samen:   ☐ >10%  ☐ ☺ ≤10% 

elk apart:   ☐☺☺ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype mesotroof 
broekbos op minder voedselrijke standplaatsen(91E0_vm) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bitterzoet, ☐  Blauw glidkruid, ☐  Dotterbloem, 

☐  Elzenzegge,  ☐  Gele lis, ☐  Grote wederik, ☐  Hoge 

cyperzegge, ☐  Kamvaren,  ☐  Moerasvaren, 

☐  Moeraswalstro, ☐  Pluimzegge, ☐  Slangenwortel,  

☐  Stijve zegge, ☐  Wolfspoot 
 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7 ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Es, ☐  Geoorde wilg, ☐  Grauwe wilg (inclusief 

kruisingen), ☐  Ruwe berk, ☐  Sporkehout, ☐  Wilde 

lijsterbes, ☐  Zachte berk, ☐  Zwarte bes,  

☐  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70 -90% ☐ ☺☺  ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone Braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper, samen 

☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10%  

Waterpeper en pitrus 
samen:  ☐ ☺ ≤10  ☐ >10%  

elk apart:   ☐☺☺ ≤ 1% ☐anders 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) 
Gele maskerbloem 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  
uitheems naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – 
Europees te beschermen habitat 91E0, subtype oligotroof 
broekbos, inclusief elzen-berkenbroekbos en 
berkenbroekbos (91E0_vo of 91D0) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Hennegras, ☐  Koningsvaren, ☐  Moerasbasterdwederik,  

☐  Moerasviooltje, ☐  Snavelzegge, ☐  Sterzegge, 

☐  Veenmos, ☐  Zompzegge 

relatieve bedekking (*): ☐  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <3 ☐ ☺ ≥3 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Boswilg, ☐  Gelderse roos, ☐  Geoorde wilg, ☐  Grauwe 

wilg (inclusief kruisingen), ☐  Ruwe berk, ☐  Sporkehout,  

☐  Wilde gagel,  ☐  Wilde lijsterbes, ☐  Wintereik x 

Zomereik, ☐  Zachte berk, ☐  Zomereik, ☐  Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 5, 6 of 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen 
aanwezig 

 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Vlier, Grote brandnetel, 
Hondsdraf, IJle zegge, Kleefkruid, Pijpenstrootje, Pitrus, 
Waterpeper, Witbol 

☐ ☺ ≤30% ☐  >30% 

Pijpenstrootje ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Brede stekelvaren en Witbol samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Waterpeper, 
Pitrus en IJle zegge, elke apart ☐☺☺ ≤1% ☐anders   

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Balsemien (Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige) Gele 
maskerbloem ☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers,  uitheems 
naaldhout  
 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 91E0, subtype beekbegeleidend vogelkers-
essenbos en essen-iepenbos (91E0_va) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

 18/12/2019 en 19/05/2020  Dries Van der Heyden en Joël 
Gérardin 

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein Bos van Hof te Wedem nr inventarisatie-eenheid Beheereenheid 2: Wedembos 

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Bloedzuring, ☐  Bosanemoon, ☐  Boswederik, 

☒  Daslook, ☐  Dotterbloem, ☐  Eenbes, ☐  Gele dovenetel, 

☒  Gevlekte aronskelk, ☐  Groot springzaad, ☐  Gulden 

boterbloem, ☐  Moerasstreepzaad, ☒  Muskuskruid, 

☒  Pinksterbloem, ☐  Reuzenzwenkgras, ☐ Ruwe smele,  

☒ Slanke sleutelbloem 

relatieve bedekking (*): ☒  <30% ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☒  <7 ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Aalbes, ☒ Eenstijlige meidoorn, ☒ Es, ☐ Gelderse roos, 

☒ Gewone esdoorn, ☒ Hazelaar, ☒ Olm, ☐ Rode kornoelje, 

☐ Vogelkers, ☐ Zwarte bes, ☒ Zwarte els 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☒  <70% ☐ ☺ 70-90% 

☐ ☺☺ ≥90% en meerdere soorten ≥ 1 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☒ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☒  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☒  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☒  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☒  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☒  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☒  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☒ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, 
Kleefkruid, Pitrus, Waterpeper 

☐ ☺ ≤30% ☒  >30% 

Gewone braam ☐ ☺ ≤10% ☒  >10% 

Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen ☐ ☺ ≤30% ☒  >30% 

Gewone braam, Vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en 
Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10% ☒ anders   

Waterpeper en Pitrus samen:  ☒ ☺  ≤10% ☐   > 10% 
 

elk apart:  ☐ ☺☺ ≤ 1%  ☒ anders   

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 
(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☒ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderen
de soorten in de 
boom- en 
struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 
vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☒ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 91E0, subtype wilgenvloedbos (91E0_sf) 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bittere veldkers, ☐  Bitterzoet, ☐  Fluitenkruid, ☐  Gele 

lis, ☐  Gele waterkers, ☐  Hop, ☐  Riet, ☐  Spindotterbloem, 

☐  Waterpeper,  ☐  Wolfspoot, ☐  Zomerklokje, ☐  Zwart 
tandzaad 

relatieve bedekking (*): ☐  <30%     ☐ ☺ ≥30% 

aantal soorten:                 ☐  <7         ☐ ☺ ≥7 

(*) % sleutelsoorten binnen totale bedekking van de 

kruidlaag 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Amandelwilg, ☐  Amandelwilg x Katwilg, ☐  Bindwilg, 

☐ Duitse dot,  ☐  Katwilg, ☐  Kraakwilg (groep), 

☐  Schietwilg 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% ☐ ☺☺ ≥90%  

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 5, 6 of 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen 
aanwezig 

 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Grote brandnetel, Kleefkruid ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-50% ☐  >50% 

Gewone braam ☐ ☺☺ ≤10% ☐ anders 

Grote brandnetel en Kleefkruid samen  ☐ ☺☺ ≤30% ☐ anders   

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese , Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 
(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderende 
soorten in de boom- 
en struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 
vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – Europees 
te beschermen habitat 91F0:  Gemengde oeverformaties met 
Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of 
Fraxinus angustifolia, langs grote rivieren 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr inventarisatie-eenheid       

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐  Bosanemoon, ☐  Gevlekte aronskelk, ☐  Gevlekte 

dovenetel, ☐  Gewone vogelmelk, ☐  Hondstarwegras, 

☐  Klimopereprijs, ☐  Kraailook, ☐  Look-zonder-look, 

☐  Maarts viooltje,  ☐  Slangenlook, ☐  Sneeuwklokje, 

☐  Vingerhelmbloem 

aantal soorten:  ☐  <7  ☐ ☺ ≥7 

 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐  Boswilg, ☐  Eénstijlige meidoorn, ☐  Es, ☐  Gelderse 

roos, ☐  Gewone esdoorn, ☐  Gewone vlier, ☐  Haagbeuk, 

☐  Noorse esdoorn, ☐  Olm, ☐  Ratelpopulier, ☐  Rode 

kornoelje, ☐  Schietwilg, ☐  Tweestijlige meidoorn, 

☐  Vogelkers, ☐  Wilde kardinaalsmuts, ☐  Wilde liguster, 

☐  Wilde lijsterbes, ☐  Wintereik x Zomereik,  

☐  Zomereik, ☐  Zwarte populier var. nigra 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <70% ☐ ☺ 70-90% 

☐ ☺☺ ≥90% en meerdere soorten ≥ 1 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken 
van 1 ha of groter) 

☐ ☺ mozaïekstructuur met grootte-orde van 0.3-1 ha 

☐ ☺☺ ongelijkjarig en gemengd (verschillende 
groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd) 

fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 
 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Gewone braam, Brede stekelvaren, Vlier, Grote 
brandnetel, IJle zegge, Kleefkruid, Klimop, Pitrus, 
Waterpeper, Witbol 

☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Klimop  ☐ ☺☺ ≤30% ☐ ☺ 30-70% ☐  >70% 

Gewone braam, Brede stekelvaren, Witbol, Vlier, 
Grote brandnetel en Kleefkruid samen 

☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Waterpeper, Pitrus en Ijle zegge  samen:  ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

elke apart:  ☐ ☺☺ ≤10% 

naakte bodem en slibafzetting  ☐ ☺☺ ≤10% ☐ ☺ 10-30% ☐  >30% 

Invasieve exoten in 
de kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Boheemse, 
Sachalinese), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei,  Spirea (Douglas-, Bastaard),Balsemien 
(Reuzen-, Oranje- en Tweekleurige), Gele maskerbloem  

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderende 
soorten in de boom- 
en struiklaag 

Hemelboom, Vlinderstruik , Amerikaanse eik , Amerikaanse 
vogelkers,  Robinia, Rododendron (G), uitheems naaldhout  

 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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 Natuurbeheerplan: fiche kwaliteitsbeoordeling bossen – regionaal 
belangrijk biotoop rbbppm - structuurrijk, oud bestand van grove 
den 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
 

 datum opname   naam opnemer 

              

 
 1. Identificatiegegevens inventarisatie-eenheid 

 naam natuurbeheerplan of terrein       nr. inventarisatie-
eenheid 

      

 
 2. Kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling 

sleutelsoorten in 

de kruidlaag 

☐ Struikhei, ☐ Blauwe bosbes, ☐ Bosanemoon, ☐ Valse 

salie, ☐ Pilzegge, ☐ Wilde kamperfoelie,  

☐ Schermhavikskruid, ☐ Hengel, ☐ Echte guldenroede,  

☐ Stijf havikskruid, ☐ Boshavikskruid, ☐ Liggend walstro 

☐ Rode dophei, ☐ Rode bosbes  
 

Extra soorten uit 9120: ☐ Adelaarsvaren, ☐ Bosgierstgras, 

☐ Dalkruid, ☐ Dubbelloof, ☐ Gewone salomonszegel,  

☐ Grote veldbies, ☐ Lelietje-van-dalen, ☐ Ruige veldbies, 

☐ Witte klaverzuring 

relatieve bedekking (*): ☐ <70% ☐☺ ≥70%  

aantal soorten:  

(zonder 9120): ☐  <5  ☐☺ ≥5 
(met 9120): ☐  <8  ☐☺ ≥8 

 
* % sleutelsoorten binnen de totale bedekking van de 
kruidlaag (exclusief boomzaailingen) 

sleutelsoorten in 

de struik- en 

boomlaag 

☐ Grove den >50%, eventueel aangevuld met 

☐ Ratelpopulier, ☐ Ruwe berk, ☐ Zachte berk, ☐ Hulst,  

☐ Wilde lijsterbes, ☐ Sporkehout, ☐ Zomereik,  

☐ Wintereik, ☐ Wintereik x Zomereik, ☐ Jeneverbes, 

☐ Beuk , ☐ Hazelaar, ☐ Haagbeuk, ☐ Gewone esdoorn 

aandeel van de sleutelsoorten in het grondvlak: 

☐  <90% ☐ ☺ ≥90% 

 

 
 3. Structuurkenmerken 

natuurlijke 
mozaïekstructuur 

grootte & invulling van vlekken met verschillende 
groeiklassen 

☐  homogeen gelijkjarige dennen, weinig onderetage 

☐ ☺ homogeen gelijkjarige dennen met ongelijkjarige 

neven- en onderetage 

☐ ☺☺ ongelijkjarige dennen  

☐ ☺☺ ingrepen op kleine schaal (< 0.3 ha)  
fenologie: 
groeiklassen 

☐  1. open plek (diameter minstens 1 x dominante 
boomhoogte) 

☐  2. zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met 
habitattypische pionierhoutsoorten, gem. hoogte <2m) 

☐  3. staken (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 < 20 cm) 

☐  4. jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek C1.5 20-60 cm) 

☐  5. middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120 cm) 

☐  6. dik hout (omtrek C1.5 120-240 cm) 

☐  7. zeer dik hout (omtrek C1.5 > 240 cm) 

☐ ☺ klasse 7 aanwezig OF ≥3 groeiklassen aanwezig 

☐ ☺☺ klasse 7 aanwezig EN ≥4 groeiklassen aanwezig 

Aantal oude 
dennen 

Aantal oude grove dennen per ha (> 130 jaar) 
☐  <100 per ha ☐ ☺ ≥100 per ha 

 
 4. Verstoringsindicatoren 

verruiging Alle soorten samen : Braam, Brede stekelvaren, Gewone 
vlier, Grote brandnetel, Witbol, IJle zegge, Kleefkruid, 
Pitrus, Waterpeper,  

☐ ☺≤30%  ☐ ☺ >30% 

Waterpeper, pitrus en ijle zegge samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Vlier, Grote brandnetel en kleefkruid samen ☐ ☺ ≤10% ☐  >10% 

Invasieve exoten in de 
kruidlaag 

Reuzenbereklauw, Duizendknoop (Japanse, Sachalinese 
en Boheemse), Rimpelroos, Bonte gele dovenetel, 
Schijnaardbei, Spirea (Douglaspluim-, Bastaard-) 

☐ ☺☺ 0%  ☐ ☺ ≤1%  ☐  >1% 

Invasieve en 
bodemdegraderende 
soorten in de boom- en 
struiklaag 

Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Hemelboom, 
Robinia, Rododendron (G), Vlinderstruik, 
Krentenboompje, andere  
Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, Tamme kastanje 
Witte els, Lork worden niet beschouwd als invasieve, 
bodemdegraderende soorten! 

☐ ☺☺ ≤1% ☐ ☺ 1-10% ☐  >10% 
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