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Samenvatting 
 

Aan de hand van een representatieve steekproef in de open ruimte van de provincie Antwerpen, waarbij 

rekening werd gehouden met de verschillende ecodistricten, werd het netwerk van houtige kleine 

landschapselementen in kaart gebracht en nader onderzocht. 

Het houtkantennetwerk in de provincie bestaat voornamelijk uit houtkanten en bomenrijen (84% van de 

elementen), aangevuld met houtwallen, knotbomenrijen, bosjes en hagen. Het netwerk maakt 0.7% uit van 

de landbedekking, lokaal herbergt het soms een aanzienlijk deel van de houtige vegetatie in het landschap. 

De meeste elementen bevinden zich langs wegen, tussen graslanden en tussen grasland en akkerland. De 

overheersing van lichte zandleemgrond en lemige zandgrond in de provincie vertaalt zich in een 

soortenpallet van zomereik, ruwe berk, Canadese populier en Amerikaanse vogelkers als meest abundante 

soorten in de boom- en struiklaag. Structureel kan het netwerk omschreven worden als gefragmenteerd 

met een relatief lage connectiviteit; meer dan de helft van de elementen is volledig geïsoleerd, het aantal 

connecties per 100m netwerk bedraagt gemiddeld 0.5. De netwerkdichtheid fluctueert sterk tussen 

ecodistricten en bedraagt gemiddeld 23.2 m/ha. Van de huidige elementen is 5% relict van Ferrarisbos en is 

60% aanwezig sinds de periode 1860-1864. Slechts 34% van de elementen is wettelijk goed beschermd 

tegen wijziging van de vegetatie. 

Van de 340 plantensoorten aangetroffen in het netwerk is 73% inheems. De inheemse flora bestaat vooral 

uit algemene, wijdverspreide soorten die momenteel niet bedreigd zijn. De meeste soorten zijn 

halfschaduwtolerant en indicatief voor frisse en eerder voedselrijke, neutrale bodems. De soortenpool 

bestaat vooral uit bossoorten (35%), graslandsoorten (22%), ruigtesoorten (12%) en pioniersoorten (11%). 

De soortenrijkdom van de verschillende soortengroepen in de kruidlaag is onderling positief gecorreleerd; 

verschillende soortengroepen kunnen dus succesvol naast elkaar voorkomen in de elementen. Op basis van 

de samenstelling van hun kruidlaag kunnen de elementen geclusterd worden in vijf groepen, waarvan drie 

groepen voornamelijk ruigtesoorten als indicatorsoorten in de kruidlaag hebben (rijkere milieucondities, 

minder soortendivers) en twee groepen graslandsoorten en bossoorten herbergen (soortenrijkere 

samenstelling). Het houtkantennetwerk fungeert duidelijk als surrogaathabitat voor enkele typische 

oudbossoorten. Drie groepen van frequent voorkomende oudbossoorten in de provincie kunnen 

onderscheiden worden: ‘preferentie houtkanthabitat’, ‘preferentie boshabitat’ en ‘even frequent in beide 

habitats’.  

Knotbomenrijen zijn de meest soortenrijke elementen, bosjes herbergen het minst aantal verschillende 

soorten. De soortenrijkdom vertoont een stijging met de milieugradiënten in de elementen om vanaf een 

bepaald punt (mode) te dalen (unimodale Humpbacked relatie). Deze mode ligt voor alle soortengroepen 

steeds bij intermediaire waarden. Bodemtextuur heeft vooral een sterke invloed op ruigtesoorten, met een 

negatief effect naarmate de korrelgrootte stijgt. Houtkantdimensies hebben een positief effect op alle 

soortengroepen, met vooral een sterke stijging in bossoorten en ruigtesoorten met een stijgende breedte. 

Elementen die onderbroken zijn herbergen meer lichtminnende soorten en ruigtesoorten, in oostwest 

georiënteerde elementen komen meer pioniersoorten voor. De globale soortenrijkdom is hoger als het 

element zich langs een weg, akker of gracht bevindt. Aanwezigheid van boshabitat in de omgeving heeft 

een sterk positief effect op het voorkomen van bossoorten en oudbossoorten in de elementen. Wanneer 

het bos Ferrarisbos betreft, is dit effect nog meer uitgesproken. Elementen die zelf Ferrarisrelict zijn of uit 

de periode 1860-1864 stammen, herbergen meer bossoorten en oudbossoorten. Van de subset opnieuw 

bezochte elementen krijgt bijna 40% als status ‘bedreigd’, de belangrijkste bedreiging is verwaarlozing 

(uitblijven van beheer, nood aan verjonging, bestrijding Amerikaanse vogelkers nodig). Een groot aandeel 

van de elementen wordt niet (meer) beheerd, in 1/5 van de elementen wordt aan biomassaoogst gedaan 

(hakhoutbeheer en/of knotbeheer). Jaarlijkse oogst uit deze elementen (met een totale oppervlakte van 

3.5 ha) kan in theorie 27.6 m³ biomassa opleveren, goed voor 0.03 GWh groene stroom (dit is voldoende 
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om 8.5 gezinnen gedurende een jaar van stroom te voorzien). Projecten waarbij op landschapsschaal wordt 

geoogst en waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteitsfunctie en cultuurhistorische functie 

van de elementen, bieden interessante perspectieven voor landschapsbeheer in Vlaanderen. 
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 Inleiding  1
 

Het Europese en ook het Vlaamse agrarisch landschap wordt gekenmerkt door een intensief landgebruik, 

waarin natuurlijke habitats sterk teruggedrongen zijn. Het geheel van houtige landschapselementen in deze 

landschapsmatrix vormt een netwerk van semi-natuurlijke habitats. Dit netwerk wordt in deze masterproef 

verder aangeduid als ‘houtkantennetwerk’ (hoewel het niet louter bestaat uit houtkanten s.s.). Als 

component in vele agrarische landschappen, waar de invulling van het landgebruik steeds een belangrijker 

vraagstuk begint te vormen, komt dit netwerk onder druk te staan. In verschillende Europese landschappen 

zijn de netwerkelementen aan het verdwijnen, en ook in Vlaanderen kent het houtkantennetwerk een 

sterke achteruitgang.  

 

In vele studies werd reeds de (multifunctionele) rol van dit netwerk in het landschap nader onderzocht. De 

aanleiding van het onderzoek naar het houtkantennetwerk binnen deze masterproef was de interesse naar 

de rol van houtkanten en bomenrijen voor typische oudbosplantensoorten in de open ruimte van de 

provincie Antwerpen. Hiertoe werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen het Labo voor Bos & 

Natuur en de Cel studie van de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de provincie Antwerpen. Deze 

onderzoeksvraag werd uitgebreid naar meerdere onderzoeksvragen om een beter inzicht te krijgen in de 

opbouw en het functioneren van het houtkantennetwerk in het Antwerpse (en het Vlaamse) agrarische 

landschap. 

 

Thesis outline 

Een overzicht van de verspreiding van houtkanten is van belang voor het ontwerp van een geschikt beheer 

voor landschapsmanagement en behoud van houtkanten. Regelgeving voor hun bescherming zou moeten 

gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en een duidelijke definitie van hun rol en bijdrage aan de 

maatschappij (Baudry et al. 2000).  

In deze masterproef wordt eerst aan de hand van een literatuurstudie de geschiedenis van de 

houtkantennetwerken in Europa geschetst, de gekende functies ervan beschreven en de achteruitgang en 

de hierop volgende beleidsinspanningen toegelicht.  

Vervolgens wordt in het eigenlijke onderzoek getracht een beschrijving te geven van de verspreiding en 

karakterisering van de houtkanten en bomenrijen in de provincie Antwerpen en hun natuurbehoudswaarde 

en voorraadfunctie nader in te schatten. Het onderzoek bestaat uit vier delen.   

 

Deel I: Beschrijving van het voorkomen van houtkanten en bomenrijen in de provincie Antwerpen; 

karakterisering van en relevante verschillen tussen ecodistricten. 

 

Aan de hand van zeven aandachtspunten ‘samenstelling’, ‘omgevingscontext’, ‘abiotiek’, ‘biotiek’, 

‘netwerkstructuur’, ‘historiek’ en ‘bescherming’ wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen: (i) 

Uit welke landschappelijke elementen bestaat het Antwerpse houtkantennetwerk? (ii) Hoe kenmerken de 

houtkanten en bomenrijen in de provincie Antwerpen zich? (iii) Waar in de open ruimte bevindt zich dit 

netwerk voornamelijk? (iv) Wat zijn de dominante boom- en struiksoorten in de verschillende ecodistricten? 

(v) Hoe goed is het netwerk uitgebouwd in termen van dichtheid, connectiviteit en mate van isolatie? (vi) 

Zijn de netwerkelementen continu aanwezig in het landschap sinds de periode 1771-1778? (vii) Welk 

aandeel van de netwerkelementen is beschermd tegen ‘wijziging van de vegetatie’? 
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Deel II: Karakterisering van de floristische biodiversiteit van de houtkanten en bomenrijen in de 

verschillende ecodistricten. 

Specifieke onderzoeksvragen zijn: (i) Welke plantensoortenpool herbergt het Antwerpse houtkantennetwerk 

- tot welke soortengroep behoren de planten, wat is hun Rode Lijstcategorie en wat zijn de geprefereerde 

milieucondities? (ii) Welke ecodistricten herbergen de meest biodiverse elementen? (iii) Is er een verschil in 

voorkomen van de soortengroepen tussen de ecodistricten? (iv) In welke groepen (clusters) kunnen de 

elementen ingedeeld worden op basis van hun kruidlaagsamenstelling? (v) Vormt het houtkantennetwerk 

een geschikt surrogaathabitat voor oudbossoorten? (vi) Zijn er oudbossoorten die houtkanthabitat 

prefereren boven boshabitat? 

Deel III: Bepalende factoren voor soortenrijkdom en soortensamenstelling in de kruidlaag van de 

netwerkelementen 

De beschrijving van kenmerken in deel I en de vegetatiedata uit deel II worden aan elkaar gelinkt om een 

antwoord te geven op volgende vragen: (i) Wat is de invloed van abiotische factoren zoals de bodemtextuur 

en milieucondities op de globale soortenrijkdom en op het voorkomen van verschillende soortengroepen? 

(ii) Zijn structurele kenmerken zoals de dimensies van de elementen, de aaneengeslotenheid, de oriëntatie 

en het type element bepalend voor de soortenrijkdom en de soortensamenstelling? (iii) Vertaalt het 

aangrenzend landgebruik zich in een bepaald type vegetatie in de kruidlaag van de elementen? (iv) Is de 

aanwezigheid van boshabitat in de omgeving van de elementen belangrijk voor het voorkomen van 

bossoorten? (v) Wat is het bijkomend effect indien het bos Ferrarisbos is? (vi) Is de structuur van het 

netwerk een belangrijke sturende factor voor soortensamenstelling? (vii) Herbergen oudere 

netwerkelementen (continu aanwezig sinds 1778 of sinds 1864) meer oudbossoorten? (viii) Welke factoren, 

gegroepeerd onder ‘abiotiek, ‘structurele factoren’, ‘landschapsvariabelen’ en ‘historiek’ beïnvloeden de 

biodiversiteitswaarde het sterkst? (ix) Welke groep variabelen gaat het voorkomen van de verschillende 

soortengroepen het sterkst beïnvloeden? 

Deel IV: Actuele staat van de netwerkelementen (bedreigingsstatus, beheerstatus) met als slotanalyse de 

opportuniteiten voor de hernieuwde biomassavraag 

Voor een subset van meest biodiverse houtkanten en bomenrijen worden de volgende vragen beantwoord: 

(i) Zijn er (zichtbare) bedreigingen voor het voortbestaan van de elementen of zijn er bepaalde factoren die 

een duidelijke negatieve impact hebben op de floristische biodiversiteit? (ii) Welk percentage van de 

netwerkelementen wordt (actief) beheerd? (iii) Welke vormen van beheer worden toegepast voor 

biomassaoogst? (iv) Wat is de jaarlijkse biomassaproductie die de verschillende types elementen 

voortbrengen? (v) Welke perspectieven zijn er voor oogsten uit landschappelijke elementen? 
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 Literatuurstudie 2
 

2.1 Landgebruik in Europa en Vlaanderen 

 Landbouw als dominant landgebruik 2.1.1

 

Ondanks de groeiende urbanisatiedruk (Antrop 2004) blijft landbouw de drijvende kracht bij de vorming 

van het Europese landschap (Dobbs & Pretty 2004). Landbouw is het belangrijkste landgebruik in Europa in 

geografische termen (neemt meer dan 50% van de Europese oppervlakte in), landbouwpraktijken spelen 

dan ook een centrale rol in de kwaliteit van de wijdere omgeving (Rounsevell et al. 2003). De evolutie van 

de landbouwpraktijk in West-Europa heeft bepaald hoe het landbouwland vandaag wordt gebruikt. De 

ruimtelijke expansie van de landbouw in West-Europa kwam nagenoeg tot een einde in de late 

Middeleeuwen (Slicher van Bath 1960). Hierop volgde de ontwikkeling van stabiele rurale landschappen 

onder permanente cultivatie. Op het einde van de 19de eeuw kende de Europese landbouw echter een 

sterke crisis door de verwaarlozing van landbouwland en mislukte oogsten. In het begin de 20ste eeuw 

herstelde de Europese landbouw zich dankzij overheidsinterventie en technologische innovaties (Deckers 

2005).  Een wijdverspreide landbouwintensivering en -mechanisering deden zich voor, waarbij het gebruik 

van pesticiden en meststoffen toenam en zowel de veld- als de boerderijomvang stegen. De oppervlakte 

niet-productief land werd geminimaliseerd. Er werd een groeiende specialisatie van de landbouwbedrijven 

en een overschakeling naar grootschalige monoculturen doorgevoerd (Matson et al. 1997, Stoate et al. 

2001, Donald et al. 2002, Robinson et al. 2002).  

 Ecologische effecten van landbouwuitbreiding en intensivering 2.1.2

 

De intensivering van de landbouw in de 20ste eeuw heeft zich vertaald in ernstige gevolgen voor het milieu 

en nadelige effecten voor verschillende terrestrische en aquatische ecosystemen, voornamelijk door 

habitatdestructie, eutrofiëring en emissies van broeikasgassen (Matson et al. 1997, Tilman 1999, Green et 

al. 2005). De conventionele landbouw (94,4% in Europa, Samborski & Van Bellegem 2013) gebruikt het 

landbouwland zeer intensief. Dit zorgt voor een ernstige milieu-impact in termen van energiegebruik, CO2-

emissies, watergebruik en bodemkwaliteit (Gomiero et al. 2008). Verlies van natuurlijk habitat is een van de 

voornaamste redenen van de afname van biodiversiteit wereldwijd (Ramade 1995, Caughley & Gunn 1996, 

Myers 1997, Noss & Csuti 1997, Wilcove et al. 1998, Pimm & Raven 2000, Lodé 2002). Door de 

landbouwintensivering deed zich een wijdverspreide afname in biodiversiteit voor bij vele verschillende 

taxonomische groepen, zowel door de reductie van habitatkwaliteit, -kwantiteit en -diversiteit (Macdonald 

& Johnson 2000, Stoate et al. 2001, Van der Veken et al. 2004). Dit vertaalt zich in een homogenisatie van 

planten- en dierengemeenschappen en de proliferatie van algemene, wijdverspreide soorten of 

geïntroduceerde exoten (Stoate et al. 2001, Benton et al. 2003, Green et al. 2005). Landbouwuitbreiding 

zorgt naast habitatdestructie ook voor habitatfragmentatie en -isolatie. Fragmentatie van bos heeft tot een 

daling van vele bossoorten geleid overal ter wereld (Grashof-Bokdam 1997, Petit et al. 2004). Veel van deze 

soorten in ontboste landschappen hebben te lijden onder habitat-degradatie, maar evengoed onder het 

gebrek aan habitatcontinuïteit en een ongunstige habitat-configuratie in termen van dalende bosgrootte en 

stijgende bosisolatie (Dupré & Ehrlén 2002).  

Ook het Vlaamse agrarisch landschap wordt gekenmerkt door een intensief landgebruik en weinig 

bosoppervlakte. Het aandeel conventionele landbouw in de totale Vlaamse landbouwoppervlakte bedraagt 

99.2% (Samborski & Van Bellegem 2013). De bosindex in Vlaanderen bedraagt 10.8%, wat laag is t.o.v. het 
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Europese gemiddelde (47%). Het Vlaamse bosareaal is sterk versnipperd en bossen zijn vaak geïsoleerd van 

elkaar en omringd door gecultiveerd land. Ongeveer 85% van de individuele bosterreinen is kleiner dan 5 

ha (den Ouden et al. 2010). 

 Landschapsecologisch netwerk 2.1.3

 

Ondanks de wijdverspreide afname van vele groepen van organismen, overleeft een groot aandeel van 

Europa’s biodiversiteit op landbouwland. Het landbouwlandhabitat is daarom van cruciaal belang voor het 

behoud van de biodiversiteit in de dicht bevolkte regio’s van West-Europa (Donald et al. 2002, Freemark et 

al. 2002). Het gros van de diversiteit op het landbouwland is terug te vinden in semi-natuurlijke habitats in 

de landschapsmatrix. Lineaire stroken van houtige vegetatie, zoals houtkanten, bomenrijen, groene lanen 

en holle wegen, vormen de sleutelcomponent van het landschapsecologisch netwerk in de meeste 

Europese landschappen (Deckers 2005).  

Ook het Vlaamse landbouwlandschap kent een variëteit aan kleinschalige, semi-natuurlijke habitatstukjes, 

zoals akkerranden, greppels en grachten, poelen, houtkanten, bomenrijen, geïsoleerde bomen, wegbermen 

en aarden wallen, ingebed in de rurale landschapsmatrix (Hermy & De Blust 1997). Er bestaat een continue 

interactie tussen het netwerk van deze kleine landschapselementen en de landbouwactiviteiten binnen een 

regio (Forman & Baudry 1984, Forman 1995, Baudry et al. 2000). De impact van landbouwpraktijken heeft 

een directe impact op het netwerk, veranderingen in het landbouwlandschap veroorzaken immers 

veranderingen in het corresponderende landschapsecologisch netwerk (Demers et al. 1995, Antrop 1997, 

De Blust & Hermy 1997, Thenail 2002).  

Binnen deze masterproef wordt gefocust op de houtkanten en bomenrijen van het landschapsecologisch 

netwerk in het open gebied van de provincie Antwerpen. Houtkanten worden gedefinieerd als lineaire 

stroken van houtige vegetatie gedomineerd door struiken en/of bomen (Baudry et al. 2000). Ook 

houtwallen (lineaire stroken houtige vegetatie op een opgehoogde aarden wal) en hagen (lijnvormige 

aanplanten van houtige gewassen die strak in vorm worden gehouden) zijn onderwerp van het onderzoek 

binnen deze masterproef. Bomenrijen zijn minder structuurrijk, er is geen uitgesproken struiklaag aanwezig 

en de opgaande bomen staan op een zekere afstand van elkaar. Ook knotbomenrijen en kleine bosjes 

(vlakvormige elementen kleiner dan 1000m²) zijn onderwerp van het onderzoek. De verschillende types 

netwerkelementen worden toegelicht in bijlage 1.   

2.2 Houtkanten en bomenrijen in het landbouwlandschap 

  Traditionele functies 2.2.1

 

Houtkanten, hagen en bomenrijen hadden tal van functies vroeger en landbouwers hebben eeuwenlang 

houtkanten om hun nut gewaardeerd (zie Rozier, 1784). Traditioneel werden houtkanten en bomenrijen 

aangeplant als markering van eigendomsgrenzen1; percelen werden omheind door houtige vegetatie, 

waardoor de perceelgrenzen duidelijk zichtbaar waren. Houtkanten fungeerden zowel fysisch (echte 

hekkens) als symbolisch (bv. hagen met openingen in) als omheining. Meidoornhagen2 en sleedoornhagen 

werden gebruikt als veekering om het vee binnen en wilde dieren of vrij zwervend rundvee buiten te 

houden (Forman & Baudry 1984, Tack et al. 1993, Cherrill 1996, Baudry et al. 2000, Marshall & Moonen 

                                                             
1 Historici en geografen zoals bv. Rackham (1986) beschrijven de functie van houtkanten als fysische eigendomsgrenzen teruggaand 
tot in de Romeinse tijd. 
2 Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), in het Engels ‘hawthorn’ is de oudst gebruikte soort voor houtkanten, het kreeg ook 
zijn naam van het oude woord ‘haga’: een haag of omheining (Hoskins 1955). 
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2002). Er werd ook gebruik gemaakt van houtkanten en bomenrijen voor het bieden van schaduw en 

beschutting voor het vee.  

Op nattere plaatsen werden rondom landbouwland en 

weiland houtwallen aangelegd met langs beide zijden van de 

wal een gracht, als bufferbekken voor overtollig water (Burny 

et al. 2013, fig. 2.1). Zo werd het water opgevangen en werd 

het landbouwland gevrijwaard van afspoeling van meststoffen 

en zaden (mest was in de vorige eeuwen zeer kostbaar). Ook 

werden houtkanten soms aangeplant als sneeuwschermen 

langs spoorwegen, bv. in Polen (Baudry et al. 2000). Verder 

leverden ze een variatie aan hout, voornamelijk brandhout 

maar mits een gericht beheer konden ze ook timmerhout 

opleveren. Om waardevol hout te kunnen kappen werd 

zomereik (Quercus robur) aangeplant. Gewone es (Fraxinus 

excelsior) werd aangewend als gereedschapshout. Knotbomen 

van wilg, gewone es en populier werden onderhouden voor de 

behoefte aan lange, dunne, buigzame twijgen voor bezems en 

allerhande vlecht- en bindwerk en voor hun zwaardere rechte 

takken als geriefhout. De twijgen (“tenen”) van wilg in 

hakhoutcultuur werden aangewend voor het maken van 

manden3 (Rijksinstituut voor Natuurbehoud 1979). De jonge 

scheuten van ruwe iep (Ulmus glabra) en gewone es en de 

gedroogde bladeren werden benut als veevoeder voor het 

bijvoederen in de winter. Ook brachten sommige bomen fruit 

op of werd de schors gebruikt voor geneeskundige doeleinden 

(Rijksinstituut voor Natuurbehoud 1979, Burel & Baudry 1990, 

Tack et al. 1993, Cherrill 1996, Baudry et al. 2000). De planten die in de houtkanten groeiden werden 

eveneens benut zoals bv. braambessen van de braam (Rubus div. sp.), grote brandnetel (Urtica dioica) voor 

geneeskundige doeleinden en spekwortel (Tamus communis) als groente (Baudry et al. 2000).  

Los van deze traditionele functies leveren houtkanten en bomenrijen, als uniek ecosysteem, tal van andere 

diensten die verzameld kunnen worden onder de noemer ‘ecosysteemdiensten’ (ESD). Van de zeer 

gevarieerde set van ESD geleverd door houtkanten en bomenrijen wordt slechts een selectie4 verder 

toegelicht, namelijk deze het meest relevant voor processen op het agrarische land. 

 Huidige voorraadfunctie 2.2.2

 

De traditionele voorraadfunctie van houtkanten en bomenrijen (aanleveren van hout, vruchten, 

veevoeder…) is de laatste decennia meer en meer in onbruik geraakt (Baudry et al. 2000). De laatste jaren 

is de vraag naar biomassa en brandhout in Vlaanderen echter opnieuw sterk aan het stijgen (Briffaerts et al. 

2009). In het kader van de hernieuwbare energiedoelstellingen biedt biomassa een groot potentieel voor 

energiewinning (Andries et al. 2009). Houtoogst uit houtkanten en bomenrijen kan aangewend worden om 

(gedeeltelijk) aan deze vraag tegemoet te komen. Voor het behouden van de structurele integriteit van de 

                                                             
3 In de 19de eeuw nam de kweek van wilgentenen voor de mandenmakerij ook als bosbouwkundige teelt een hoge vlucht. Deze 
werden gekweekt in griendwilgpercelen. In 1930 was België een van de belangrijkste uitvoerders ter wereld van manden (den 
Ouden et al. 2010). 
4 Er wordt hier abstractie gemaakt van ESD zoals o.a. CO2-sequestratie, afvangen van fijn stof, reduceren geluidshinder… 

Figuur 2.1: Gravure uit 1725 die illustreert hoe een 

houtwal met dubbele gracht aangelegd wordt. 

Bron: Fourneau et al. 2013, oorspronkelijk uit 

Burny et al. 2013 
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houtkanten is enige vorm van beheer vereist (Barr & Gillespie 2000, Baudry et al. 2000), aangezien de 

struiken en bomen zich spontaan verder ontwikkelen. Elke houtkant en bomenrij (spontaan of aangeplant) 

in het Vlaamse landschap (die niet in verwaarloosde staat verkeert), wordt dus in een bepaalde mate 

beheerd en levert beheerresten, die een potentiële bron zijn voor biomassaoogst.  

Het beheer van de houtkant hangt af van de gewenste functie: voor timmerhout worden takken best zo 

veel als mogelijk verwijderd van de stam met het oog op kwaliteitsvolle balken en planken. Voor brandhout 

wordt de productie van takken net versterkt door te knotten of in hakhoutvorm om te zetten (Baudry et al. 

2000). Ook het snoeien en uitdunnen van de houtkant levert biomassa op. Afhankelijk van de kwaliteit 

worden verschillende types houtige beheerresten onderscheiden, namelijk stamhout en takhout (Bervoets 

2008). De mogelijkheden voor de afzet en verwerking van stamhout zijn sterk afhankelijk van de diameter 

en de houtsoort. Stamhout kan verkocht worden op stam, kan verkocht worden als brandhout of kan 

verwerkt worden tot palen en zaaghout door de eigenaar zelf voor particulier gebruik. Houtig materiaal dat 

vrijkomt van takken en struiken heeft in verhouding tot stamhout een groter aandeel schors (Bervoets 

2008). Dit materiaal komt dan ook in aanmerking als brandhout of voor versnippering. 

De markt voor houtsnippers voor energieproductie is zich (sterk) aan het ontwikkelen in Vlaanderen 

(Braekevelt et al. 2012). Zowel op zeer grote schaal (bv. energiecentrale van Electrabel in Ruien) als op 

kleine schaal (stookinstallaties bij landbouwers voor het verwarmen van serres of stallen) zijn momenteel 

installaties op basis van houtsnippers werkende (Bervoets 2008). Ook is er vanuit de landbouwsector grote 

vraag naar houtig materiaal, dat na versnippering gecomposteerd kan worden. De Vlaamse landbouwgrond 

heeft een grote nood aan organische stof, versnipperd houtig materiaal kan hier een belangrijke bijdrage 

aan leveren (Braekevelt et al. 2012). Houtoogst uit houtkanten kan dus aangewend worden voor zowel 

compostering als voor kleinschalige stookinstallaties.  

Ook van Europa uit is er een groeiende interesse naar de biomassa uit houtkanten en bomenrijen om aan 

te wenden als energiebron. In januari 2013 werd een Interreg project5 gestart genaamd TWECOM (Towards 

eco-energetic communities) met België als één van de partners, om onderzoek te voeren naar de 

economische haalbaarheid van het lokaal valoriseren van houtige biomassa uit landschapselementen 

(TWECOM 2013, zie verder 4.4.3.3). Recente studies naar de rendabiliteit van oogsten op landschapsschaal 

(o.a. Spijker et al. 2007, de Vries et al. 2008, van Herk et al. 2009, Schrijver et al. 2011, Oldenburger et al. 

2012, zie verder 4.4.3.3) concluderen dat, mits ondersteuning met subsidies (analoog aan land- en 

bosbouw), het mogelijk is om niet verlieslatend te oogsten voor lokale energiedoeleinden.  

 Andere ecosysteemdiensten 2.2.3

 

Op landschapsniveau spelen lineaire stroken van houtige vegetatie een belangrijke rol in de controle van 

fysische fluxen van water, wind en bodempartikels (Marshall 1967, Baudry et al. 2000, McCollin 2000). Ze 

beperken oppervlakte-run off en erosie, verhogen de mate van infiltratie en reduceren de windsnelheid 

nabij het grondoppervlak waardoor er minder winderosie is (Burel 1984, Kort 1988, Forman 1995, Marshall 

& Moonen 2002). Het is (o.a.) de windwerende functie die zo interessant is voor toepassingen in 

agroforestry; houtkanten aangeplant loodrecht op de hoofdwindrichting verlagen de 

evapotranspiratiegraad van aangrenzende landbouwpercelen aanzienlijk (zowel de transpiratie van de 

gewassen als de evaporatie van de bodem daalt). Ook creëren ze een microklimaat voor het aangrenzend 

landbouwland, met minder grote verschillen in bodem- en luchttemperatuur overdag en een hogere 

luchtvochtigheidsgraad (Rosenberg 1966). De aanwezigheid van een houtkant verhoogt bovendien het 

organische stofgehalte in aangrenzende percelen (Wojewoda & Russel 2003). Houtkanten herbergen 

                                                             
5
 Een Interreg is een Europees programma betaald door de Europese Unie, waarbij regionale gebieden in verschillende Europese 

landen samenwerken. Het TWECOM-project is gestart op 1/01/2013 en loopt tot 31 december 2015. Acht partners uit België, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken in dit project samen. 
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nuttige predatoren die pestcontrole in aangrenzende landbouwakkers kunnen uitvoeren (Thies & 

Tschamtke 1999, Jobin et al. 2001) en dragen dus bij tot het behoud van ecologische biodiversiteit en 

duurzaamheid van landbouwproductiviteit. Een combinatie van deze functies zorgt voor een hogere 

gemiddelde productie van de gewassen indien houtkanten aanwezig zijn langs het landbouwland 

(gemiddelde oogst stijgt met 5 tot 50%, Baldwin 1988). De productiestijging is sterk afhankelijk van de 

structuur en samenstelling van de houtkant, van de gewassen op de aangrenzende landbouwlanden en van 

de configuratie van de houtkanten in het landschap (Baldwin 1988, ARD 1992).  

Verder spelen houtkanten en bomenrijen een bufferende rol in het agrarische landschap door hun 

schermfunctie tegen eutrofiëring en pollutie van aangrenzende terrestrische en aquatische habitats, meer 

bepaald door de reductie van de ‘beweging’ van de pesticiden en meststoffen door driftretentie en 

reductie van de oppervlaktewaterstroming (Baudry et al. 2000, Ucar & Hall 2001, Marshall & Moonen 

2002). Als een essentiële component van het typische karakter van vele rurale landschappen, hebben ze 

bovendien een belangrijke esthetische waarde en zijn ze van cultureel-historisch belang (Baudry et al. 2000, 

McCollin 2000, Oreszczyn & Lane 2000, Marshall & Moonen 2002). Houtkanten en bomenrijen, als 

elementen van het landschapsecologisch netwerk, kunnen verder van groot ecologisch belang zijn 

aangezien ze als refugia en corridors fungeren voor tal van organismen in de landschapsmatrix. Deze 

natuurbehoudsfunctie wordt verder toegelicht (2.3). 

2.3 Houtkantennetwerk als bron van biodiversiteit 

 Natuurbehoudsfunctie  2.3.1

 

De houtkanten en bomenrijen vervullen potentieel een belangrijke ecologische rol in ons landschap. Ze 

worden vandaag erkend als belangrijke habitats én refugia voor planten en dieren (de Blois et al. 2002). 

Houtkanten kunnen fungeren als verblijfplaats (soorten verblijven min of meer permanent dan wel tijdelijk 

in de houtkant), als corridor (soorten verplaatsen zich langs de houtkant of er doorheen), als refugium (als 

surrogaathabitat bij ongunstige omstandigheden in het oorspronkelijke habitat), als stepping stone 

(soorten overbruggen stapsgewijs een ongeschikt leefgebied) of als verbreidingskern (soorten vinden er 

een gunstig leefgebied, waar de populatie kan uitbreiden en zich over de omgeving kan verspreiden) 

(Logemann & Schoorl 1988). Deze functies zijn van groot belang voor vele planten en dieren die anders niet 

in het landbouwlandschap zouden kunnen overleven (Burel 1996, Baudry et al. 2000). 

Verblijfplaats en refugium – Houtkanten bieden nest-, fourageer- en rustplaatsen voor een range aan 

invertebraten, vogels, kleine zoogdieren en hun predators (roofvogels en grotere zoogdieren) waarvan veel 

met een hoge beschermingsstatus (Dover & Sparks 2000, Fuller et al. 1995, Wilson 1979, Sullivan et al. 

2009, Tattersall et al. 2000, Butet & Leroux 2001, Van Den Berge et al. 2012). Ze zijn een belangrijke bron 

van voedsel ook in de winter (voornamelijk bessen) voor tal van diersoorten en bieden beschutting in de 

kale landschapsmatrix (Hinsley & Bellamy 2000, Croxton & Sparks 2002). De ruimtelijke afwisseling in 

milieuomstandigheden (heterogeniteit) is de sleutelfactor voor het naast elkaar voorkomen van veel 

soorten. Bij de lijnvormige opgaande begroeiing zorgt de hoge instraling van de zon aan de rand voor een 

hoge biomassaproductie, tot drie keer zo hoog als in een bos (Lange 1984), en daarbij past een hoge 

biomassa aan primaire consumenten en secundaire organismen (Opdam et al. 1986). De aanwezigheid van 

houtkanten en bomenrijen in het landschap is dan ook voor verschillende soortengroepen cruciaal 

gebleken. Zo zijn houtkanten zeer belangrijk om bijen en andere pollinators te ondersteunen in intensief 

landbouwlandschap en fungeren ze als ‘exporteurs’ van bijen naar aangrenzende velden (Morandin et al. 

2013). Niet enkel de aanwezigheid maar ook de architectuur van de houtkant en het houtkantennetwerk 

bepalen in sterke mate het voorkomen van soortengroepen in het landschap. In het algemeen geldt dat 

abundantie en diversiteit van soortengroepen toeneemt met structurele complexiteit, omvang, en 
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connectiviteit van de lineaire habitats (Sullivan et al. 2012). Er werd aangetoond dat de soortenrijkdom en 

structurele diversiteit in houtkantenflora wordt gereflecteerd in de diversiteit van de in de houtkant 

voorkomende vogels (Hinsley & Bellamy 2000, Zuria et al. 2013), kleine zoogdieren (Kotzageorgis & Mason 

1997, Sullivan et al. 2012), vlinders (Dover & Sparks 2000) en andere invertebraten (Maudsley 2000, 

Maudsley et al. 2002).   

 

Houtkanten in het landbouwlandschap worden verondersteld de plantensoortdiversiteit van het globale 

landschap te verhogen (French & Cummins 2001, Freemark et al. 2002). Zij bieden een habitat aan tal van 

plantensoorten (zie verder 2.3.2). Een indicatie van het belang van niet-productieve habitats voor de 

conservatie van kruidachtige soorten in het landbouwlandschap bleek reeds uit vele studies. Freemark et 

al. (2002) onderzochten in Ottawa (Canada) de soortenrijkdom, compositie en abundantie op schaal van 

site, habitat en landschap voor tien landbouwlandschappen. Houtkanten bleken de hoogste totale 

soortenrijkdom te hebben. De houtkanten herbergden ook soorten die enkel in de houtkanten voorkomen 

(11% van de kruidachtige soorten aangetroffen in het studiegebied). Boutin et al. (1994) vonden 

vergelijkbare resultaten in Quebec (9% van de soorten in het studiegebied waren uniek voor 

houtkanthabitat). De inheemse soortenrijkdom op landschapsschaal stijgt steil wanneer houtkanten, 

moeras en bos aanwezig zijn (Freemark et al. 2002). 

 

Houtkanten fungeren naast habitat voor verschillende plantensoorten ook als surrogaathabitat voor o.a. 

bos- en graslandsoorten (Baudry et al. 2000). Het voorkomen van diverse zeldzame struweelsoorten, o.a. 

tweestijlige meidoorn (Crataegus oxyacantha), rode kornoelje (Cornus sanguinea), wegedoorn (Rhamnus 

cathartica) en rozensoorten (Rosa div. sp.) hangt van het voortbestaan van deze biotopen af. Natuurlijke 

struwelen zijn in veel gebieden vrijwel geheel verdwenen, en houtkanten zijn de enige vervanging 

(Rijksinstituut voor Natuurbeheer 1979). Er werd reeds aangetoond dat bossoorten in gezonde populaties 

groeien in houtkanten op de Britse eilanden (Hegarty et al. 1994, Peterken 2000), West-Europa (Baudry et 

al. 2000), België (Deckers 2005) en in Noord-Amerika (Corbit et al. 1999). Een vergelijkende populatiestudie 

in Noordwest-Duitsland toont aan dat houtkanten even goed presteren als habitat voor bossoorten als bos 

zelf (Wehling & Diekmann 2009). Ook de typische oudbosplanten (sensu Cornelis et al. 2007) overleven in 

houtkanten en bomenrijen. Dit zijn soorten die vooral voorkomen in oude bossen (bossen die sinds de 

kaarten van de Ferraris (1770-1778) steeds bos zijn geweest) en die zeer traag migreren (Hermy & 

Verheyen 2007). Meer informatie over de Vlaamse oudbosplanten is te vinden in bijlage 2. Houtkanten en 

bomenrijen zijn vaak nog relicten zijn van extensieve, ‘oude’ landschappen, waarin de oudbosplanten als 

relictpopulaties kunnen voorkomen (Honnay et al. 1999), maar ook ‘recentere’ lineaire 

landschapselementen kunnen een geschikt habitat bieden aan oudbosplanten (Endels et al. 2004). 

Corridors en stepping stones – Houtkanten en bomenrijen worden als potentiële bewegingscorridors en 

corridors naar bronnen of habitat omschreven in vele studies (Hinsley et al. 1999, Bright & MacPherson 

2002). De corridorfunctie van houtkantnetwerken werd o.a. aangetoond voor planten door Baudry (1988) 

en Marshall & Amold (1995), voor insecten door Burel (1989) en Duelli et al. (1990), voor vogels door 

Dmowski & Koziakiewicz (1990) en Clergeau & Burel (1997). Ook voor zoogdieren werd het belang van de 

aanwezigheid van houtkanten en bomenrijen als corridors reeds aangetoond. Marterachtigen zoals 

bunzing, steenmarter en boommarter gebruiken houtkanten in sterke mate om zich door het landschap te 

verplaatsen, omdat ze daarin dekking vinden en er voedsel ter beschikking is (Van Den Berge et al. 2012). 

Boommarter is afhankelijk van de aanwezigheid van bomen in het landschap om er te kunnen leven 

(Pereboom et al. 2008). Ook voor de verplaatsingen van das zijn houtkanten van groot belang (Opdam et al. 

1986, Dupae 1997). Voor veel bestudeerde diersoorten, is een algemeen model van metapopulaties 

ontstaan. Ook al zijn de populaties in KLE’s afzonderlijk instabiel, op landschapsniveau kan er sprake zijn 
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van stabiliteit van voorkomen op voorwaarde dat de bereikbaarheid van de habitatplekken, in verhouding 

tot de gemiddelde uitsterfkans, maar groot genoeg is (Opdam et al. 1986). Demografische overleving van 

de metapopulatie hangt dus af van de verbinding van patch-populaties, voor de beweging van de 

individuen. Hierbij spelen houtkanten een cruciale rol (Belovsky 1987, Goodman 1987, Slatkin 1987, Hobbs 

& Hopkins 1991). Evans et al. (2013) onderzochten de invloed van habitatverlies op de robuustheid van 

ecologische netwerken6 van verschillende diergroepen (de robuustheid van een ecologisch netwerk van 

een diersoort is een maat voor de tolerantie van het netwerk voor soortenextincties). Het relatieve belang 

van verschillende landbouwhabitats binnen het netwerk werd onderzocht, waaruit bleek dat ‘volwassen 

houtkanten’ (dit zijn houtkanten met een gemiddelde hoogte en breedte van 4.1m en 3.6m respectievelijk) 

het belangrijkste van de twaalf onderzochte landbouwhabitats7 vormden.  

Voor planten is het meer waarschijnlijk (zelfs indien ze verbreid worden via dieren) dat de corridor aan een 

minimale habitateis van de plant voldoet; planten groeien, worden rijp, bewegen in de houtkant en 

‘herbeginnen’. De overleving van planten in houtkanten hangt dus af van de aanwezige milieucondities die 

succesvolle kieming en vestiging toelaten (Fritz et al. 1993). Houtkanten en bomenrijen vervullen een 

corridorfunctie voor de verbreiding van o.a. bossoorten van het ene geïsoleerde bosfragment naar het 

andere (Burel & Baudry 1994, Corbit et al. 1999, Sarlöv-Herlin & Fry 2000). Houtkanten fungeren op die 

manier als kolonisatiebron van bossoorten in ‘nieuwe bossen’ (Grashof-Bokdam 1997). Hoewel de 

kolonisatie van bossen op voormalig landbouwland door typische oudbosplanten vooral afhangt van 

bronpopulaties in bossen, kan de connectie van bossen via houtkanten mogelijk wel een deel van de 

variatie verklaren in het voorkomen van oudbosplanten in nieuwe bossen en spelen houtkanten ook hier 

een corridorfunctie (De Keersmaeker 2013). Liira et al. (2013) concluderen echter dat de meeste houtige 

corridors enkel verbreiding stepping-stone habitats zijn voor ‘bosgeneralisten’ (soorten die zowel in 

boskernhabitat als bosrandhabitat voorkomen) en niet voor ‘bosspecialisten’ (soorten met sterk dalende 

proportie op het transect boskerhabitat-bosrandhabitat). Enkel eeuwenoude corridors kunnen de 

dispersielimitatie van strikte bossoorten overwinnen (Liira et al. 2013). Het metapopulatiemodel is echter 

wél van toepassing voor vele andere plantensoorten: houtkanten en bomenrijen kunnen fungeren als sink-

habitat, met enkele soorten typisch voorkomend in bossen of andere primaire habitats die hun zaden 

verspreiden in nabije houtkanten, resulterend in het ontstaan van minder stabiele sink-populaties (Forman 

& Baudry 1984, Nováková 1998, Corbit et al. 1999, Verheyen et al. 2003). Voor soorten karakteristiek voor 

het open landbouwlandschap kunnen houtkanten als source-habitat fungeren, namelijk als bron van 

soorten die permanent bronpopulaties vormen in de houtkanten en hun zaden regulier verspreiden in de 

naburige gecultiveerde velden (Marshall 1988, Burel & Baudry 1994). 

 Floristische biodiversiteit van houtkanten en bomenrijen 2.3.2

 

Karakteristieke vegetatie – Ecologisch worden lineaire, houtige habitatstroken het best beschreven als 

‘woodland edges without the woods’ (Pollard et al. 1974). Houtkanten en bomenrijen bevatten 

voornamelijk bosrandsoorten, hoewel ook boskernsoorten en soorten van open habitats gevonden kunnen 

worden (Forman & Baudry 1984, Hermy & De Blust 1997). Globaal geldt dat houtkanten en bomenrijen in 

het landbouwlandschap typisch plantensoorten herbergen geassocieerd met een matige tot hoge 

bodemvruchtbaarheid en een competitieve en/of ruderale component in hun ecologische strategie (sensu 

Grime 1974) (Boatman et al. 1994, Andrews et al. 1999). De meest voorkomende  verbreidingsstrategieën 

                                                             
6
 Ecologische netwerken beschrijven de interacties tussen soorten, de onderliggende structuur van gemeenschappen en de functie 

en stabiliteit van ecosystemen (Montoya et al. 2006). 
7
 Onderzochte landbouwhabitats in studie van Evans et al. (2013): akkers met verschillende gewassen, braakliggende akker, 

permanent grasland, akkerrand, volwassen houtkant, jonge houtkant (bomen <1.5m), ruige grond rondom gebouwen, eenzame 
bomen en bosjes. 
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zijn zoöchorie en anemochorie (Forman & Baudry 1984, Sarlöv-Herlin & Fry 2000). Typische kenmerken van 

plantengemeenschappen in houtkanten en bomenrijen zijn verder: een relatief hoog aandeel éénjarigen en 

tweejarigen, een beduidende fractie van niet-inheemse planten en een frequente aanwezigheid van 

doornige soorten (Jobin et al. 1996, Jones et al. 2001, Boutin et al. 2002). De soortensamenstelling in 

termen van vegetatietype verschilt sterk naargelang het type houtkant. Vegetatietypen in houtkanten 

worden eerder omschreven als ‘dezelfde als in bossen en struwelen’. Een bomenrij daarentegen kan zo 

lichtrijk zijn dat bos- of struweelplanten geheel ontbreken en er sprake is van een meer of minder 

beschaduwd grasland. Ook de noord- en zuidkant van houtkanten kunnen sterk verschillen; de vegetatie 

van houtkanten is dus in het algemeen sterk heterogeen in de dwarsrichting (Rijksinstituut voor 

Natuurbehoud 1979). 

Sturende factoren – De samenstelling en diversiteit van de plantengemeenschap in houtkanten wordt 

beïnvloed door verschillende factoren die op verschillende temporele en ruimtelijke schalen spelen 

(Forman & Baudry, 1984, Hegarty et al. 1994, Burel & Baudry 1994, Le Coeur et al. 1997, Mercer et al. 1999, 

Boutin et al. 2002 en de Blois et al. 2002). De factoren die plantgemeenschappen in houtkanten en 

bomenrijen sturen en beperken, zijn in te delen volgens een ruimtelijke hiërarchie (fig. 2.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Lokale factoren houden in: de ouderdom, de oorsprong en de dimensies (breedte, lengte en hoogte), het 

beheer, de bodemeigenschappen en het aangrenzend landgebruik (Pollard et al. 1974, Helliwell 1975, 

Mountford et al. 1994, Boutin & Jobin 1998, Moonen & Marshall 2001).  

Figuur 2.2: Overzicht van de sturende en beperkende factoren voor soortensamenstelling in houtkanten binnen hun 

hiërarchische structuur; factoren van een hoger hiërarchisch niveau beïnvloeden direct of indirect factoren van 

hetzelfde of een lager niveau en vice-versa. De grenzen tussen schaalniveaus zijn eerder arbitrair aangezien deze 

kunnen kan variëren van soort tot soort. Stippellijnen geven voorlopige grenzen tussen twee opeenvolgende 

schaalniveaus weer, tweekoppige pijlen geven relaties tussen factoren van verschillende schaalniveaus weer. Bron: 

Deckers 2005. 
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- Factoren op landschapsniveau omvatten het landschapstype, het landbouwsysteem en de densiteit en de 
connectiviteit van het omgevende netwerk van semi-natuurlijke habitats (Le Coeur et al. 1997, Burel et al. 
1998, Sarlöv-Herlin & Fry 2000).  

- Regionale factoren omvatten de regionale klimaatcondities, het overheersend type van substratum en de 
beschikbare soortenpool (Baudry 1984, de Blois et al. 2002).  

Een uitvoerige bespreking van deze complexe, multischalige natuur van agro-ecosystemen wordt gegeven 
in Deckers (2005). Bij de verdere bespreking wordt gefocust op lokale factoren en factoren op 
landschapsniveau, zonder hier verder een onderscheid in te maken.  

Milieucondities binnen de houtkant zullen soortenkolonisatie en overleving beïnvloeden, zoals in elk ander 

habitat (de Blois et al. 2002). De soortensamenstelling van houtkanten wordt sterk beïnvloed door 

aangrenzende landbouwactiviteiten (Mercer et al. 1999). Aangrenzend landgebruik, vooral het ploegen 

nabij de houtkant en de input van pesticiden (Jobin et al. 1997) en meststoffen (Tsiouris & Marshall 1998), 

leidt tot een hoge mate van verstoring, met significante effecten op de distributie van kruidachtige planten 

(Kleijn & Verbeek 2000). Ook komen plantenzaden de houtkant binnen vanuit aangrenzende percelen 

(Opdam et al. 1986). Hierdoor is de structurele en spatiale configuratie van de houtkant van invloed op de 

soortensamenstelling (Hegarty et al. 1994). Bij een toenemende breedte nemen de indirecte effecten van 

de inputs van aangrenzende akkers af, neemt het aandeel bossoorten toe, en komen de soorten van meer 

open begroeiing dan vooral aan de randen voor (Thiele 1964, Spreier 1984, de Blois et al. 2002). De 

oppervlakte van de houtkant is eveneens bepalend voor de soortenrijkdom. Er bestaat immers een verband 

tussen oppervlakte en habitatvariatie: hoe groter het oppervlak hoe meer mogelijkheden voor verschillen 

in abiotisch milieu en hoe meer soorten er kunnen voorkomen. De relatie tussen soortenrijkdom en 

oppervlakte is voor veel organismengroepen aangetoond en heeft meestal een logaritmisch verloop: bij 

kleine percelen neemt de soortenrijkdom snel toe bij stijgende oppervlakte, bij grotere percelen is de 

toename klein (Helliwell 1975). De ligging van de houtkant in het landschap en de mate van isolatie 

bepalen de bereikbaarheid van de houtkant voor plantenzaden. De afstand tot naburige habitatplekken, de 

hoeveelheid habitat in de omgeving en de verbinding met naburige habitatplekken zal een invloed hebben 

op de soortensamenstelling (Opdam et al. 1986). Het beheer van de houtkant zoals het inperken van de 

breedte en de kroonbedekking door kappen heeft invloed op de heersende milieucondities en is bijgevolg 

eveneens bepalend voor de soortensamenstelling (de Blois et al. 2002). 

 
Relatief belang van de verschillende factoren – De sturende en beperkende factoren en hun relatief 

belang op het voorkomen van houtkantsoorten of bossoorten blijkt sterk te variëren tussen studies. De 

Blois et al. (2002) onderzochten de invloed van de milieucondities, de geschiedenis van het beheer en het 

aangrenzend landgebruik op de soortendistributie in de kruid- en struiklaag van houtkanten in het 

landbouwlandschap. Zij definiëren aangrenzend landgebruik als de beste predictor voor de verspreiding 

van soorten, gevolgd door milieucondities en geschiedenis van beheerpraktijk. De kans om bossoorten aan 

te treffen in houtkanten stijgt als de intensiteit van het aangrenzend landgebruik daalt (van intensief 

gebruikt tot braakliggend). Anderzijds worden akkeronkruiden met grotere kans gevonden in nauwe 

houtkanten als het aangrenzend landgebruik intensief gebruikt wordt. Dit verhoogt immers de mate van 

verstoringen met als gevolg een makkelijkere invasie door opportunistische plantensoorten. Deckers (2005) 

ondervond dat de sterkste impact op de soortenrijkdom en -samenstelling wordt toegeschreven aan 

abiotische milieucondities. Verder werd er gevonden dat beheervariabelen (huidig houtkantenbeheer en 

aangrenzend landgebruik) en structurele aspecten een relatief grotere invloed hebben op de distributie van 

plantensoorten in houtkanten dan hun historische achtergrond of spatiale configuratie van het netwerk. 

Toch werd aangetoond dat de subset van spatiale variabelen, die de specifieke schikking van de individuele 

houtkanten binnen het omgevende houtkantennetwerk en andere nabije natuurlijke of semi-natuurlijk 
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habitat patches beschrijft, een statistisch significant effect heeft op de distributiepatronen van 

plantensoorten binnen houtkanten habitats. Wehling en Diekmann (2008) onderzochten de variabelen die 

de ruimtelijke verspreiding en de abundantie van bossoorten in houtkanten (op lokale schaal) beïnvloeden. 

Hieruit bleek het dominante effect van milieufactoren op het verschijnen van bossoorten in houtkanten, 

gevolgd door spatiale configuratie en aangrenzend landgebruik aan beide kanten van de houtkant. 

Houtkantstructuur blijkt de minst belangrijke sturende factor. Bossoorten prefereren eerder houtkanten 

met een lage nutriëntenstatus, een lage lichtbeschikbaarheid en een hoge connectiviteit met andere 

houtkanten en/of bos. Ze komen minder voor in houtkanten met een west-oost oriëntatie en aangrenzend 

landgebruik van grasland. In een latere studie bleken de abiotische factoren, bepalend voor het succes van 

bossoorten, vooral de relatieve lichtbeschikbaarheid en bodemwaterbeschikbaarheid te zijn (Wehling & 

Diekmann 2009).  

2.4 Achteruitgang houtkantennetwerk en beleidsinspanningen  

 Verlies en bedreiging van houtkanten en bomenrijen 2.4.1

 

Het landschapsecologisch netwerk is in vele Europese landen bedreigd door het verlies van houtkanten en 

bomenrijen, waarbij deze de laatste decennia aan een zeer hoog tempo aan het verdwijnen zijn (Barr & 

Parr 1994). Het verloren gaan van hun traditionele functies is een belangrijke oorzaak van deze 

achteruitgang. Zo is door de invoering van de prikkeldraad de functie als perceelgrens of veekering in 

onbruik geraakt (Logemann & Schoorl 1988, Baudry et al. 2000), en werden veel houtkanten opgeruimd en 

er door vervangen. Door de intensivering en mechanisering van de landbouw is de perceelgrootte 

gestegen, waarbij landconsolidatie (d.i. het samenvoegen van kleine percelen door het verwijderen van de 

scheidende structuren zoals houtkanten) verantwoordelijk is voor het verdwijnen van tal van houtkanten 

en bomenrijen in het landschap (Baudry et al. 2000). Ook is de specialisatie van de landbouw in Europa 

oorzaak van het verdwijnen van vele houtkanten, meer bepaald om het gebruik van grote machines te 

vergemakkelijken en de productie-oppervlakte te vergroten (Croxton et al. 2004). Door deze 

landbouwintensivering zijn de landbewerkingen op het veld overeenkomstig intensiever geworden, ook 

rond de akkers. Hierdoor verlaagt de densiteit van de boom- en struiklaag (Baudry et al. 2000) en is er naast 

een kwantitatieve degradatie ook sprake van een kwalitatieve degradatie van het landschapsecologisch 

netwerk gedurende de 20ste eeuw (Burel & Baudry 1990, Barr & Gillespie 2000, Kesseler & Reif 2002, 

Deckers 2005). 

 
Ook in Vlaanderen zijn er door ruilverkaveling-oude-stijl veel houtkanten verdwenen in de 20ste eeuw. Bij 

het streven naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij 

het landbouwbedrijf liggen, vormden bomenrijen en houtkanten veelal een obstakel en werden deze 

opgeruimd. De doelstellingen van ruilverkaveling zijn inmiddels ruimer geworden, waarbij rekening wordt 

gehouden met het ruimtelijke ordeningsbeleid, het milieu- en natuurbeleid en het plattelandsbeleid (VLM 

2013). Actuele bedreigingen voor de houtkanten en bomenrijen in het landschap zijn echter nog velerlei. 

Grondbewerkingen langs de houtkant, vermesting en de invloed van het omliggende land 

(pesticidengebruik) zorgen voor een verarming van de soortendiversiteit (Mercer et al. 1999, Jobin et al. 

1997, Tsiouris & Marshall 1998). Door perceelsvergroting verdwijnen nog steeds veel houtkanten (de 

buitenste kunnen eventueel wel bewaard blijven) en door het maken van nieuwe doorgangen wordt de 

connectiviteit van het houtkantennetwerk verbroken (Hermy & De Blust 1997). Intensieve begrazing kan 

een probleem vormen voor knotbomen door vraat aan de bast. Ontwatering is een bedreiging voor 

houtkanten met zwarte els (Alnus glutinosa), Gelderse roos (Viburnum opulus) en wilgensoorten (Salix div. 

sp.) (Rijksinstituut voor Natuurbehoud 1979). Ook verwaarlozing van houtkanten vormt een groot 
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probleem (Snepvangers et al. 2013), het ontbreken van beheer is vaak net zo nadelig als het ‘overbeheren’ 

van houtkanten (Garbutt & Sparks 2002). Uitblijven van knotbeheer of hakhoutbeheer kan leiden tot een te 

zware massa hout op de knot of de stoof, waardoor de stam kan scheuren (Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer 1979). Verwaarlozing van houtkanten heeft tot gevolg dat ze deel gaan uitmaken van 

braakliggend land of van successie naar bos (Baudry et al. 2000). Voor bomen en houtkanten langs wegen 

vormen wegverbredingen, luchtverontreiniging, strooizout en de vervanging van inheemse soorten door 

uitheemse een bedreiging. Ook het storten van afval vormt een probleem (Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer 1979).  

De bescherming en het herstel van het landschapsecologisch netwerk in Europa maken deel uit van het 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU (European Commission 2013, zie 2.4.3). Via de Vlaamse 

programma’s voor Plattelandsontwikkeling wordt dit in Vlaanderen verder uitgewerkt (zie 2.4.4). De 

Vlaamse wetgeving beschermt een deel van de houtkanten en bomenrijen tegen het ‘wijzigen van 

vegetatie’, dit is echter een klein aandeel op het geheel (zie 2.4.2). 

 Vlaamse wetgeving m.b.t. houtkanten en bomenrijen 2.4.2

 

Het wijzigen (kappen, rooien of verwijderen, beplanten, veranderen van reliëf, branden, verbreden, 

rechttrekken, beschadigen) van houtkanten en bomenrijen valt volgens het Natuurdecreet onder het 

wijzigen van KLE’s (decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 1997). Er bestaat een 

uitgebreide regelgeving hieromtrent; houtkanten en bomenrijen zijn wettelijk beschermd ten aanzien van 

bepaalde ingrepen via een vergunningsplicht of verbodsbepaling (conform het Natuurdecreet 1997, het 

Natuurbesluit 1998 en de Omzendbrief 1998) of zijn de facto niet beschermd, naargelang hun positie in het 

landschap. 

Er geldt een verbod op het wijzigen van houtkanten en bomenrijen (art. 7 Natuurbesluit) wanneer 

- deze zich langs holle wegen, in graften of langs bronnen bevinden. 
- ze deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Natuur is hoofdfunctie in het VEN; 

andere functies zijn ondergeschikt (Natuurdecreet, art. 17).  
- deze in gebied liggen met volgende beschrijving van de aanwezige habitats: “historisch permanent 

grasland”, “vennen en heiden”, “moerassen en waterrijke gebieden”, “duinen”.  
 

Er is een natuurvergunning nodig voor wijzigen van houtkanten en bomenrijen (art. 13 Natuurdecreet) 
wanneer  

- deze in groene, geelgroene of gele bestemmingsgebieden8 gelegen zijn 
- deze zich in beschermde duingebieden bevinden 
- ze deel uitmaken van het Integraal Verwevings-en Ondersteunend Netwerk (IVON). Hierin staan 

maatregelen ter bevordering en versterking van natuurwaarden en van de biologische diversiteit 
centraal (art. 27 Natuurdecreet).  

- ze zich in speciale beschermingszones zoals Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- of Ramsargebied 
bevinden. 

 

Tot juli 2009 bestond ook een meldingsplicht voor het wijzigen van houtkanten en bomenrijen wanneer 

deze gelegen waren in een van de volgende gebieden: 

                                                             
8 Groene bestemmingsgebieden: de groengebieden, de parkgebieden, de buffergebieden, de bosgebieden, de 
natuurontwikkelingsgebieden, de valleigebieden, de brongebieden. Geelgroene bestemmingsgebieden: de agrarische gebieden 
met ecologisch belang of waarde, de agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met al deze gebieden vergelijkbare 
bestemmingsgebieden. Gele bestemmingsgebieden: de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en de agrarische 
gebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden. 
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- soortenarme graslanden en akkers 
- graslanden met verspreide biologische waarden (in de grasland-, heide-, moeras- of waterrijke 

sfeer) 
- akkers met verspreide natuurwaarden 
- akkers met zeldzame akkerkruiden 

 

De meldingsplicht werd afgeschaft (verv. BVR 3 juli 2009, art. 17 Natuurbesluit 1998) vanuit de vaststelling 

dat in de praktijk deze regel niet toegepast werd en er met de effectief doorgestuurde meldingen niets 

werd gedaan. Er was dus de facto geen bescherming van deze KLE's (pers. med. Clarysse A. 2013). Hierdoor 

is echter slechts een klein aandeel van de houtkanten en bomenrijen momenteel nog wettelijk beschermd 

tegen het wijzigen van hun vegetatie. In principe is elke houtkant in Vlaanderen wel beschermd via de 

zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet) waarbij ‘elke vorm van vermijdbare schade aan de natuur’ vermeden 

dient te worden (schade voorkomen, beperken of indien dit niet mogelijk is, herstellen). In de praktijk 

verdwijnen er echter zeer veel houtkanten en bomenrijen in Vlaanderen en wordt de zorgplicht nauwelijks 

nagevolgd. Daar komt bij dat in enkele gevallen de verbodsbepalingen of de vergunningsplicht voor 

wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties niet gelden (voor zover uitdrukkelijk is voldaan aan 

de zorgplicht); dit is zo wanneer 

- voor de vermelde activiteit op grond van wetten, decreten of besluiten een vergunning of 
toestemming van de overheid verleend is, na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos; 

- de activiteit geregeld is in goedgekeurde plannen of projecten die nader zijn bepaald door de 
Vlaamse Regering, zoals via een beheerplan (voor natuurreservaat, bos, landinrichting, 
ruilverkaveling, beschermd landschap) of een natuurinrichtingsproject; 

- het huiskavels (een kavel is een afgebakend stuk grond dat als één geheel in het kadaster is 
beschreven) met een maximale grootte van 3 ha betreft; 

- het normale onderhoudswerken betreft (conform Code van goede natuurpraktijk). De Code van 
goede natuurpraktijk geeft voor de verschillende landschappelijke elementen richtlijnen voor wat 
onder het ‘normaal onderhoud’ valt en welke ingrijpen dus voldoen aan de zorgplicht.  Deze codes 
zijn in beginsel echter vrijwillig toe te passen, en hebben dus geen bindend of verplichtend karakter. 
De normale onderhoudswerken voor de verschillende netwerkelementen worden toegelicht in 
bijlage 3. 

 

Eventuele ontheffing van de verbodsbepalingen of de vergunningsplicht voor wijziging van kleine 

landschapselementen en vegetaties kan gebeuren door de minister van Leefmilieu en Natuur, indien aan de 

zorgplicht voldaan is. Ook is artikel 9 uit het Natuurdecreet bij voorgaande artikels steeds van toepassing. 

Dit artikel handelt over de primauteit van de ruimtelijke bestemmingen en houdt in dat de regelgeving 

onderhevig is aan het “niet onmogelijk maken of verhinderen van wat de ruimtelijke ordening 

voorschrijft”9. M.a.w. als een houtkant een negatieve impact heeft op een concrete landbouwteelt, kan hier 

rekening mee gehouden worden bij het verlenen van een natuurvergunning om deze toch te verwijderen.  

Een natuurvergunning voor het wijzigen van een houtkant of bomenrij dient aangevraagd te worden bij het 

College van Burgemeester en Schepenen in het geval de aanvrager een particulier is. Openbare eigenaars 

moeten de vergunning aan de provincie vragen. Indien in de houtkant hoogstammige bomen voorkomen 

(1m stamomtrek op 1m boven het maaiveld), dient er bovendien een stedenbouwkundige vergunning 

aangevraagd te worden voor het verwijderen of kappen.  De gemeente vraagt zelf advies aan bij de 

bevoegde administraties van de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos). Een 

                                                             
9
 Dit wil zeggen dat er wettelijk geen beperkingen kunnen opgelegd worden die handelingen verbieden of onmogelijk maken die 

overeenstemmen met de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, noch de 
realisatie van die plannen en hun bestemmingsvoorschriften verhinderen. 
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vergunningsplichtige activiteit kan geweigerd worden, of er kunnen voorwaarden opgelegd worden. Binnen 

de veertien dagen na indiening van de vergunningsaanvraag wordt het resultaat meegedeeld.  

 Visie van Europa 2.4.3

 
In Europa wordt voor alle lidstaten een landbouwbeleid uitgewerkt binnen het Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Het GLB werd sinds zijn oprichting in 1962 regelmatig hervormd. In juni 

2013 bereikten de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een compromis over 

de hervorming van het GLB voor de periode 2014-2020. Het EU-budget voor deze periode bedraagt € 960 

miljard waarvan € 380 miljard (39.6%) voor het GLB wordt voorzien (European Union Information Website 

2013). Het nieuwe GLB zal gedeeltelijk in 2014 en gedeeltelijk in 2015 in werking treden (Vlaamse overheid 

2013). 

Plattelandsontwikkeling vormt (na het markt- en inkomensbeleid) de tweede pijler van het GLB. 

Maatregelen voor de bescherming van houtkanten en bomenrijen zijn gegroepeerd onder as 2 van deze 

pijler: ‘Verbetering van het milieu en het platteland’. De oorspronkelijke doelstelling van de hervorming 

beoogde het landbouwbeleid te ‘vergroenen’ via pogingen om inkomenssteun voor landbouwers te 

koppelen aan milieuverantwoorde landbouwpraktijken en maatregelen om de biodiversiteit te vrijwaren. 

De Europese Commissie verbond aan 30% van de directe inkomenssteun de voorwaarde om drie praktijken 

te respecteren die bijdragen tot een meer duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en de 

klimaatactie: een voldoende grote teeltdiversificatie binnen het bedrijf, het behoud van het areaal blijvend 

grasland en het instandhouden en/of aanleggen van ecologisch aandachtsgebied op landbouwland 

(Vlaamse overheid 2013). Houtkanten en bomenrijen zouden onder dit ecologisch aandachtsgebied op 

landbouwland vallen. Dit was één van de politiek meest gevoelige onderdelen van de hervorming: de Raad 

en het Europese Parlement konden zich wel vinden in het principe van de vergroening, maar eisten meer 

soepele voorwaarden (Vlaamse overheid 2013).  

Critici van deze hervorming stellen dat een dergelijke ‘soepele’ vergroening van de inkomenssteun aan de 

landbouwers de facto haar doel mist/zal missen. “In plaats van een vast pakket van 

vergroeningsmaatregelen die alle Europese landbouwers moeten uitvoeren om in aanmerking te komen 

voor inkomenssteun, kunnen lidstaten nu een eigen pakket voorstellen van zogenaamde gelijkwaardige 

maatregelen. De kans is zeer groot dat lidstaten zullen kiezen voor maatregelen die de minste inspanningen 

vragen. Bovendien is de maatregel om een deel van het landbouwgebied in te richten met hagen, 

houtwallen en kruidenrijke weides de facto afgevoerd” (Vogelbescherming Nederland 2013). Gelijkaardige 

reacties werden gegeven door BBL (Bond Beter Leefmilieu 2013) en de internationale NGO’s BirdLife 

Europe, ARC2020, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, IFOAM-EU Group, Slow 

Food en WWF en zijn te lezen op de site van Arc2020 (Arc2020, 2013).  

 Vlaamse invulling GLB: houtkanten en bomenrijen als plattelandsontwikkeling 2.4.4

 

Het subsidiariteitsprincipe (principe dat een centrale of hogere instantie niet doet wat door lagere 

instanties gedaan kan worden) laat toe dat elke lidstaat het landbouwbeleid volgens zijn eigen systeem 

implementeert. Voor de uitvoering van het plattelandsbeleid voorziet Europa voor elke lidstaat een 

financiële bijdrage uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Voor 

Vlaanderen werd vanuit het ELFPO een bedrag van ruim € 250 miljoen ter beschikking gesteld voor de 

periode 2007-2013 (Vlaamse overheid 2013). 

 

In het kader van de Vlaamse programma’s voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II voor de periode 2007-

2013, Vlaamse overheid 2012) konden landbouwers beheerovereenkomsten (BO) voor vijf jaar sluiten met 

de Vlaamse overheid. Het behoud van houtkanten en andere KLE’s wordt op deze manier gestimuleerd: de 
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beheerovereenkomst “herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen” beoogt (1) 

een verbetering van het ecologisch functioneren van bestaande kleine landschapselementen, (2) een 

toename van de oppervlakte en van het aantal elementen en (3) een actieve inzet voor de aanleg en 

ontwikkeling van bestaande kleine landschapselementen op het landbouwbedrijf (Natuurindicatoren 2012). 

De beheerovereenkomsten voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen in Vlaanderen 

werden in januari 2013 door 549 landbouwers ondertekend. Samen staan ze in voor de aanplant van 54 km 

aan nieuwe en het onderhoud van 179 km aan bestaande heggen, hagen en houtkanten (Vlaamse 

Landmaatschappij 2013). Dit is een daling t.o.v. 2012; toen werden 112 km nieuwe hagen aangeplant en 

voor meer dan 300 km werden onderhoudsovereenkomsten afgesloten (Natuurindicatoren 2012). Een 

overzicht van de vergoedingen voor de BO en het aantal BO in de provincie Antwerpen (anno december 

2013) is te vinden in bijlage 4 en bijlage 5, respectievelijk.  

 

Een opmerking hierbij is dat het beleid rond houtkanten en bomenrijen momenteel verschillende 

hervormingen kent, zowel wat de wetgeving als wat de subsidieregelingen betreft. Er wordt momenteel 

gewerkt aan een geïntegreerde natuurwetgeving (integratie Natuurdecreet en Bosdecreet) waardoor de 

Vlaamse wetgeving met betrekking tot de bescherming van houtkanten sterk kan wijzigen. Ook de 

subsidiëringsmogelijkheden bij de BO voor houtkanten en bomenrijen zal veranderen in de komende 

periode. In het ex ante-evaluatierapport over het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de 

periode 2014-2020 (PDPO III, Vlaamse overheid 2013) staat te lezen dat het onderhoud van de 

landschapselementen nog steeds als beheerovereenkomst met de VLM zal kunnen afgesloten worden (als 

onderdeel van de agromilieumaatregelen) maar geeft aan dat subsidiëring voor de aanleg er van, wordt 

overgeheveld naar de nieuwe VLIF-maatregel “niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf”. Er 

wordt verwacht dat minder landbouwers deze maatregel zullen treffen, aangezien hiervoor een minimum 

investeringsbedrag van € 2000 opgelegd wordt. De vorderingen hieromtrent kunnen gevolgd worden op de 

site van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Plattelandsontwikkeling 

(http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=72). 

  

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=72
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 Methodologie  3
 

3.1 Studiegebied 

 

Het studiegebied betreft de volledige provincie Antwerpen, met een totale oppervlakte van 2876 km². De 

geografische streken de Kempen en de Groentestreek nemen het grootste deel van de provincie in, de 

gemeenten van Klein-Brabant liggen in Zandlemig Vlaanderen. Binnen deze geografische streken zijn er nog 

duidelijke gradiënten in geologie en klimatologie. De afbakening van de ecodistricten is veelal gebaseerd op 

deze karakteristieken (Sevenant et al. 2002), waarbij op basis van de bodemkaart (textuur, drainageklassen, 

profielontwikkeling), geomorfologie en klimatologie de grenzen werden bepaald. Bodemkenmerken 

verschillen matig tot sterk in de bestudeerde ecodistricten (tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Voornaamste bodemkenmerken van de acht ecodistricten van de provincie Antwerpen. Enkel hoofdkenmerken die 

homogeen zijn over het volledige district worden weergegeven. Hierbij werd enkel gefocust op de abiotische kenmerken binnen 

de provinciegrens; de ecodistricten kunnen afwijkende kenmerken vertonen buiten de provinciegrens. 

Ecodistrict Bodemkarakteristieken 
(hoofdkenmerken) 

Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict 

- bodemtextuur varieert van matig grove zanden tot licht 
zandleem, met matig fijne dekzanden 
- leemhoudende bodems bevinden zich op plekken waar de 
Kempische klei dagzoomt 

Centraal-Kempisch rivier- 
en duinendistrict 

- noordelijk deel: zandgronden en plaatselijk lemig zand 
- zuidelijk deel: lemig zand 

Zuid-Kempisch 
heuveldistrict 

- matig grove zanden 
- matig natte, matig fijne tot lemige zandgronden 
- zandleem- en licht zandleemgronden 

Oostelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

lemige zandgronden, met plaatselijk zandleem- en zandvlekken 

Pleistoceen 
riviervalleiendistrict 

- droge tot matig natte fijnzandgronden 
- matig droge en matig natte lemig-zandgronden 
- matig natte en natte licht-zandleemgronden 

Zandlemig Booms 
cuestadistrict 

brede band zandleem, omgeven door lichte zandleemgronden en 
lemig zand 

Getijdenschelde en 
polderdistrict 

- zware kleigronden 
- natte tot zeer natte gronden 

Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

droge lemig-zandgronden 

 

3.2 Dataverzameling 

 

De dataverzameling is over een ruime periode gebeurd en bestaat uit verschillende stappen (fig. 3.1). Elke 

stap wordt verder toegelicht. 
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Steekproef 

Inventarisatie 

Data 
aanvullen 

Vaststellen beheer- 
en 

bedreigingsstatus 
meest biodiverse 

houtkanten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steekproef 3.2.1

 

Het houtkantennetwerk in de open ruimte van de provincie Antwerpen werd onderzocht aan de hand van 

een representatieve steekproef. Omdat de abiotische kenmerken die de ecodistricten van elkaar 

onderscheiden belangrijke factoren kunnen zijn voor soortensamenstelling, was het belangrijk om in elk 

district te samplen. Hiertoe werd een random gestratificeerde steekproef opgesteld, waarbij het aantal te 

selecteren kilometerhokken (dit zijn hokken van 1x1km, volgens het IFBL raster) per ecodistrict afhankelijk 

was van de oppervlakte van het district. Er werd gewerkt met een eenvoudig lineair model met als 

bijkomende startcriteria dat er maximaal 50 hokken verdeeld konden worden (afgeleid uit het aantal 

inzetbare dagen voor de inventarisatie door de provincie) en dat elk ecodistrict minstens één kilometerhok 

toebedeeld moest krijgen. Hierdoor is het aantal proefvlakken in de kleinere ecodistricten proportioneel 

hoger dan in de grotere ecodistricten. Er werden 49 kilometerhokken verdeeld over de 8 ecodistricten van 

de provincie (tabel 3.2). De locatie van de hokken binnen elk district werd verder ad random gekozen (fig. 

3.2), onder de voorwaarde dat het hok volledig binnen de provinciegrenzen lag, voor minstens 50% binnen 

het district lag en voor minimum 50% de juiste gewestplanbestemming had. Hierbij werden ‘woonzone’ en 

‘industrie’ als niet geschikte gebieden beschouwd, aangezien het onderzoek zich focust op het 

buitengebied.  

 Inventarisatie 3.2.2

 

De inventarisatie van de 49 hokken gebeurde telkens in het voorjaar (april-mei) van 2010 t.e.m. 2012 

(wegens de initiële speciale aandacht voor oudbosplanten die veelal voorjaarsbloeiers zijn) en werd 

uitgevoerd door de cel studie, dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de provincie Antwerpen. 

Vooraf werden duidelijke criteria opgesteld over welke landschappelijke elementen te inventariseren, 

aangezien deze in een grote variëteit aan verschijningsvormen voorkomen. Alle lineaire en vlakvormige (tot 

1000m²) elementen met een redelijke samenhang, een spontaan ontwikkelde kruidlaag en met een 

uitgesproken laag van houtachtigen (struik- en/of boomlaag) kwamen in aanmerking10.  Een overzicht van 

de verschillende beschouwde types landschappelijke elementen wordt gegeven in bijlage 1. Met een 

redelijke samenhang wordt bedoeld dat de houtkant of bomenrij homogeen moet zijn in opbouw en 

samenstelling. Onderbrekingen mogen aanwezig zijn, echter niet groter dan 2/3 van de totale lengte.  

                                                             
10 Andere KLE’s zoals een alleenstaande boom, een poel, een holle weg zonder aanwezigheid van een uitgesproken laag met 
houtachtigen, een rietkraag of een bomenrij zonder spontane kruidlaag werden niet opgenomen. 

Figuur 3.1: Schematische voorstelling dataverzameling in vier opeenvolgende stappen. 
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           Tabel 3.2: Overzichtstabel van het aantal geïnventariseerde kilometerhokken en netwerkelementen in de  

           verschillende ecodistricten van de provincie Antwerpen. 

Ecodistrict Acroniem Opp. 
(km²) 

# 
hokken 

#  
elementen 

# elementen 
subset 

Noord-Kempisch 
kleisubstraatdistrict 

N Kemp 769 12 130 15 

Centraal-Kempisch 
rivier- en duinendistrict 

C Kemp 1209 18 398 22 

Zuid-Kempisch 
heuveldistrict 

Z Kemp 97 2 69 3 

Oostelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

O cuest 140 3 95 4 

Pleistoceen 
riviervalleiendistrict 

Rivier 178 4 47 5 

Zandlemig Booms 
cuestadistrict 

C cuest 276 5 53 6 

Getijdenschelde en 
polderdistrict 

Polder 199 4 32 5 

Westelijk zandig Booms 
cuestadistrict 

W cuest 8 1 11 2 

Totaal  2876 49 835 62 

 

 

 

Figuur 3.2: Ecodistricten provincie Antwerpen met aanduiding geïnventariseerde kilometerhokken. Kaartje 

is beschikbaar in A3-formaat, bijgevoegd achteraan in de hardcopy van deze masterproef. 
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Bij de data-analyse achteraf bleek dat ook grotere vlakvormige elementen (>1000m², tot max. 3660m² ) 

werden opgenomen, dit is echter op terrein niet altijd eenvoudig in te schatten. De inventarisatie gebeurde 

volgens een vaste procedure waarbij duidelijk afgesproken stappen werden doorlopen. Op terrein werd het 

volledige kilometerhok aflopen, zodat alle geschikte houtkanten en bomenrijen opgemerkt konden worden. 

Bij de inventarisatie van een houtkant of bomenrij werd deze telkens aangeduid en genummerd op de 

luchtfoto van het hok. Vervolgens werd een set variabelen die de houtkant of bomenrij karakteriseren 

opgenomen in een zakcomputer (tabel 3.3). 

     Tabel 3.3: veldfiche voor een houtkant of bomenrij zoals ingegeven in de zakcomputer. 

Variabele Codering 

Opnamenummer Volgnummer houtkant/bomenrij binnen hok 

Fiche-ID OB(nummer hok).(volgnummer in hok)11 

Datum  

Gemeente  

Type element Haag – houtkant – houtwal – kale bomenrij – knotbomenrij – bosje  

Breedte Zone waar niet gemaaid/geploegd wordt (kan bezet worden door spontane 
vegetatie) 

Aaneengeslotenheid Aaneengesloten of onderbroken (‘gap’ aanwezig)  
Leeftijdscategorie jonge aanplant – jong volwassen – volwassen – oud 

Aangrenzend landgebruik 
(beide zijden) 

Weg – gracht – akker – bos/struweel – grasland – tuin  – niet gekend 

Opmerking Eventueel, bv. ‘vijver in midden’ of ‘berm autostrade’ 

 

Na de karakteriserende omschrijving van de houtkant of bomenrij, werd een gestandaardiseerde 

beschrijving van de vegetatie gemaakt. Alle soorten met een duidelijke samenhang met de houtkant of 

bomenrij werden ingegeven. De soorten werden per vegetatielaag genoteerd (kruidlaag, struiklaag, 

boomlaag), maar de bedekking werd globaal bekeken. Deze werd ingegeven volgens de schaal van Tansley, 

waarbij de frequentie van voorkomen voor elke plantensoort wordt weergegeven door een lettercode 

(tabel 3.4). Er werden geen ondersoorten of variëteiten ingevoerd en bepaalde soorten werden tot op 

genusniveau gehouden (paardenbloemsoorten (Taraxacum div. sp.) en de braamsoorten). In totaal werden 

835 houtkanten en bomenrijen geïnventariseerd en werden 340 verschillende hogere plantensoorten 

aangetroffen. De geïnventariseerde houtkanten en bomenrijen werden door de cel studie van de provincie 

gedigitaliseerd in het GIS-programma ArcMap. De gegevens uit de zakcomputer werden overgezet in de 

vegetatieopnamedatabank Turboveg.  

 Aanvulling data 3.2.3

 

Het aanvullen van de data houdt het opstellen en aanvullen van drie datamatrices in. Via een export uit 

Turboveg van de vegetatieopnames in de houtkanten en bomenrijen werd een typische site × soort 

abundantiematrix bekomen, waarin de houtkanten tegenover de aangetroffen plantensoorten staan, 

opgevuld met hun abundanties. De abundantiecodes volgens de schaal van Tansley werden omgezet in een 

procentuele bedekking (tabel 3.4). Deze rekenkundige vertaling is een grove benadering (Hennekens 2009), 

maar was noodzakelijk voor verdere bewerkingen (zie verder 4.2 en 4.3) en vergemakkelijkt overigens de 

interpretatie van abundantiewaarden. 

 

                                                             
11 OB: naar “oudbosplant”, de oorspronkelijke naam van het project. 
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Tabel 3.4: Alle voorkomende abundantiecodes in de abundantiematrix. Codering volgens schaal van Tansley (Turboveg-

opnameschaal ‘11’). Conversie naar procentuele bedekking is een grove benadering (Hennekens 2009). 

Lettercode Conversie % 
bedekking 

verklaring 

d 60 Dominant: soort is overheersend 

c 30 Codominant: soort is overheersend samen met andere soorten 

ld 22 Lokaal dominant: soort is plaatselijk overheersend 

a 15 Abundant: soort is talrijk aanwezig maar nooit (co-)dominant 

la, fa 9 Lokaal abundant: soort is plaatselijk talrijk, Frequent abundant: soort is 
frequent talrijk 

f 8 Frequent: soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk 

o, lf, of 3 Occasioneel: soort wordt zo nu en dan aangetroffen en is verspreid 
aanwezig, Lokaal frequent: soort is plaatselijk frequent aanwezig, 
Occasioneel frequent: soort is zo nu en dan frequent aanwezig 

lo, r, s 1 Lokaal occasioneel, Zeldzaam (‘rare’): soort is zeldzaam, Sporadisch: 
soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig 

 

Een tweede datamatrix die werd opgesteld is een plantensoortattributenmatrix, dus een matrix van soorten 

× soortkenmerken. Hierin werden beleidsgerelateerde kenmerken aan de plantensoorten toegekend 

namelijk de Rode Lijst categorie (sensu Van Landuyt et al. 2006) en de aanduiding als oudbosplant (sensu 

Cornelis et al. 2007) en ecologische kenmerken zoals de Ellenberg indicatiewaarden (Ellenberg & Leuschner 

2010) en de soortengroep waartoe de plant (voornamelijk) behoort (sensu Runhaar et al. 2004)  (tabel 3.5). 

Een opmerking hierbij is dat Van Landuyt et al. (2006) aan uitheemse soorten geen Rode lijst categorie 

toekennen, terwijl Runhaar et al. (2004) aan een groot deel van de uitheemse flora wel een soortengroep 

toekennen. In beide referentielijsten worden onder ‘uitheemse soorten’ zowel exoten (plantensoorten die 

niet tot de wilde flora van een gebied gerekend worden) als neofyten (plantensoorten die tot de wilde flora 

van een gebied gerekend worden, maar hier pas ingeburgerd zijn na het jaar 1500) gegroepeerd. De 

indicatiewaarden van Ellenberg drukken de preferenties uit van een soort ten opzichte van een ecologische 

factor in de vorm van een getal (verklaring Ellenberg indicatiewaarden in bijlage 6). Het Ellenberg L getal 

(lichtindicatiewaarde), Ellenberg F getal (vochtindicatiewaarde), Ellenberg N getal (voedselindicatiewaarde) 

en het Ellenberg R getal (zuurtegraadindicatiewaarde) van alle planten in de soortenpool werden bepaald. 

Voor een vrij groot percentage van de soorten zijn deze indicatiewaarden niet toegekend wegens 

indifferentie ten opzichte van de ecologische factor of omdat de waarde onbekend is, resulterend in een 

indicatiewaarde 0 voor de deze factoren. Bij de bespreking van de geprefereerde milieucondities van de 

planten wordt enkel gefocust op de beschikbare waarden (zie verder 4.2.1). 

Tabel 3.5: Overzicht van de toegekende soortenkenmerken in de plantensoortattributenmatrix. 

Soortenkenmerken  

Beleidsgerelateerd - Rode Lijst categorie  
- Oudbosplant12  

Ecologische kenmerken - Soortengroep  
- Lichtindicatie (Ellenberg L getal) 
- Vochtindicatie (Ellenberg F getal) 
- Voedselindicatie (Ellenberg N getal) 
- Zuurtegraadindicatie (Ellenberg R getal) 

                                                             
12 Is ook een ecologisch kenmerk; oudbossoorten vormen een subset van de soortengroep ‘bossoorten’ (zie verder). Voor de 
doelstelling van deze masterproef wordt ook gefocust op het beleidsgerelateerde aspect van oudbosplanten. 
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Een gelijkaardige houtkantattributenmatrix werd opgesteld, d.w.z. een matrix van houtkanten x 

houtkantkenmerken. Via de unieke fiche-id’s van de gedigitaliseerde houtkanten en bomenrijen konden 

GIS-analyses uitgevoerd worden. De karakteristieken die op terrein werden ingegeven (tabel 3.3) werden 

op deze manier aangevuld met andere potentieel belangrijke sturende factoren voor soortensamenstelling. 

Deze werden geclusterd in de groepen ‘abiotiek’, ‘structurele factoren’, ‘landschapsvariabelen’ en 

‘historiek’ (tabel 3.6). Ook werd informatie omtrent de beschermingsstatus (vergunningsplicht of 

verbodsbepaling voor wijzigen vegetatie is immers afhankelijk van de ligging van het element) van de 

netwerkelementen verzameld (tabel 3.6). Een overzicht van de gebruikte GIS-lagen voor het bepalen van de 

houtkantkarakteristieken staat weergegeven onder ‘Geografische datalagen’ (Referenties). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bodemtextuur, drainageklasse en profielontwikkeling werden afgeleid van de dominante bodemserie 

binnen het netwerkelement (serie met de grootste perimeter binnen het netwerkelementoppervlak, na 

intersect van de gedigitaliseerde elementen met de bodemkaart van Antwerpen). De oriëntatie van het 

element werd afgeleid uit de hoek die de lineaire netwerkelementen maken met de horizontale van de 

geografische laag van gedigitaliseerde elementen (vlakvormige elementen (bosjes) kregen geen oriëntatie 

toegekend).  

Tabel 3.6: Overzicht van de toegekende houtkantkenmerken in de houtkantattributenmatrix. 

Potentieel sturende factoren voor soortensamenstelling 

Abiotiek 

 
- bodemtextuur 
- drainageklasse 
- profielontwikkeling 

Structurele factoren 

 
- breedte 
- lengte 
- oppervlakte 
- aaneengeslotenheid 
- type element 

- oriëntatie 
Landschapsvariabelen 

 
- aangrenzend landgebruik 
- connectie bos 
- bosbuffer 25m 
- bosbuffer 50m 
- connectie Ferraris 
- buffer Ferraris 25m 
- buffer Ferraris 50m 
- connectiviteitsscore element  
- aantal houtkanten binnen 20m 

Historiek 
 

- relict Ferrarisbos  
- aanwezig in 1860-1864  

- aanwezig in 1990 

Informatie i.f.v. beschermingsstatus: ligging netwerkelement 

Verbodsbepaling  
vegetatiewijziging 

 
- VEN 
- groene bestemmingen “historisch 

permanent grasland”, “poelen”, “vennen & 
heiden”, “moerassen & waterrijke 
gebieden”, “duinen” 

- beschermd landschap 

Vegetatiewijziging 
vergunningsplichtig 

 
- IVON 
- Vogelrichtlijngebied 
- Habitatrichtlijngebied 

- Ramsargebied 
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Connectie met bos en ligging van het netwerkelement binnen een buffer van 25m en 50m t.o.v. bos 

werden bepaald a.d.h.v. bewerkingen met de Boswijzer (vectoriële versie provincie Antwerpen 2013). Een 

kanttekening hierbij is echter dat deze datalaag (anno december 2013) nog niet op punt staat, en het vrij 

onwaarschijnlijk is dat alle objecten in deze datalaag ook effectief bos zijn in de realiteit (BOS+, 2013). 

Dezelfde oefening werd ook uitgevoerd voor Ferrarisbos (Bebossing op de Ferrariskaart (1771-1778)), 

waardoor het bijkomend belang van de bosleeftijd kan nagegaan worden op soortenrijkdom en -

samenstelling.  

De connectiviteitsscore van de netwerkelementen werd visueel bepaald, waarbij de gedigitaliseerde 

ementen bovenop de luchtfoto werden geplaatst en de connecties met zowel andere netwerkelementen 

als met bos werden geteld resulterend in een score voor elk element (fig. 3.3). Omdat niet enkel een 

‘fysieke’ connectie met andere elementen van belang kan zijn voor soortensamenstelling maar ook de 

aanwezigheid er van in de nabije omgeving, werd ook het aantal elementen in een buffer van 20m rondom 

elk netwerkelement bepaald. 

Een element wordt als ‘relict Ferarisbos’ beschouwd als het een relict is van de bebossingen in de periode 

1771-1778. De Ferrariskaart geeft immers enkel aan of het element in die periode bos was, aangezien enkel 

de datalaag van de bossen gegeorefereerd is en de locatie van de overige landschapselementen niet 

eenvoudig te achterhalen is. Het is dus mogelijk dat een hoger aandeel van de houtkanten en bomenrijen 

reeds aanwezig was in deze periode reeds als landschappelijk element. Ook de aanwezigheid van de 

elementen in de periode 1860-1864 werd visueel nagegaan op de topografische kaarten van toen, waarbij 

de elementen reeds aanwezig kunnen zijn als deel van bos of reeds als landschapselementen (fig. 3.4). Ook 

de aanwezigheid van de netwerkelementen op de topografische kaart van 1990 werd nagegaan. 

Gebiedsbedekkende topografische kaarten van de tussenperiode (1864-1990) waren niet beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3: Luchtfoto met overlay van de gedigitaliseerde 
netwerkelementen in het paars. Connecties tussen de 
verschillende elementen staan aangeduid in het geel.  De 
connectiviteitsscore van de netwerkelementen in dit 
kilometerhok varieert van 0 (element rechts onder) tot 6 
(element langs autoweg). Het kilometerhok (hok 26, 
Arendonk, Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict) haalt een 
connectiviteitsscore van 13 connecties.  

Figuur 3.4: Topografische kaart van periode de 1860-1864. 
Aanduiding houtkanten, bomenrijen en aarden wallen via 
lijnen van punten en van korte streepjes, respectievelijk. Hok 
12 (Zandhoven, ecodistrict 2) met overlay van het huidige 
netwerk in het geel: huidige netwerk is grotendeels reeds 
aanwezig in 1860-1864 maar werd duidelijk sterk gereduceerd 
t.o.v. deze periode. 
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 Vaststellen ‘staat van instandhouding’ subset meest biodiverse elementen 3.2.4

 

Een tweede dataset werd verzameld met informatie over de bedreigingsstatus, de huidige 

beheerpraktijken en beheermogelijkheden van houtkanten en bomenrijen. Hiertoe werd een subset van 62 

netwerkelementen opnieuw op het veld bezocht in september 2013, waarbij opnieuw in elk ecodistrict 

bemonsterd werd (gestratificeerde steekproef, zie tabel 3.2). Er werd gefocust op de meest biodiverse 

houtkanten en bomenrijen van de dataset, waarbij rekening werd gehouden met verschillende mogelijke 

soorten-oppervlakterelaties (een grotere oppervlakte brengt vaak een hogere soortenrijkdom met zich 

mee, Connor & McCoy 2001). De relatie tussen de totale soortenrijkdom (soortenrijkdom van zowel de 

boomlaag, struiklaag als kruidlaag) van het netwerkelementen en de oppervlakte van de elementen werd 

nagegaan via lineaire regressie, waaruit bleek dat het model SR ~ log(opp) de beste fit gaf (hoogste R²). 

Voor elk ecodistrict werden vervolgens de 25% meest soortenrijke elementen geïdentificeerd, rekening 

houdend met deze soort-oppervlakterelatie, waaruit random gesampled werd voor het bekomen van het 

vooraf bepaald aantal opnieuw te bezoeken elementen. De veldfiche met de verzamelde informatie op 

terrein wordt weergegeven in bijlage 7. 

 

3.3 Data analyse  

 

Voor de data analyse werd R software (versie 3.0.1; R Core Team 2013) en ArcMap (versie 10) gehanteerd. 

Bij de verschillende onderzoeksvragen van dit eindwerk horen specifieke bewerkingen en statistische 

testen, deze worden per deel (cf. de vier delen van hoofdstuk 4) toegelicht. Alle statistische testen werden 

uitgevoerd op het 5% siginificantieniveau.  

Deel I: Beschrijving van het voorkomen van houtkanten en bomenrijen in de provincie Antwerpen; 

karakterisering van en relevante verschillen tussen ecodistricten. 

Samenstelling en opbouw houtkantennetwerk – De significantie van verschillen in structurele 

houtkantkarakteristieken (zoals de breedte, lengte en oppervlakte) tussen de ecodistricten (ED) werd 

getest met een Kruskal Wallis test (niet parametrische test wegens sterk verschillende samplegroottes in de 

verschillende ecodistricten). Via niet-parametrische meervoudige vergelijking werden homogene groepen 

onderscheiden; ecodistricten die samen gegroepeerd worden vertonen vergelijkbare karakteristieken. 

Omgevinscontext van het houtkantennetwerk – Voor het bepalen van de omgevingscontext van het 

houtkantennetwerk werd (o.a.) het grondgebruik in de kilometerhokken nagegaan via de Biologische 

waarderingskaart (BWK versie 2010). Het aandeel bos werd bepaald volgens de Boswijzer (vectoriële versie 

provincie Antwerpen 2010). Er zijn bij de grondgebruikcodes van de BWK tientallen codes voor bos, 

aanplanten en boomkwekerijen (De Blust et al. 1985, Paelincks et al. 2001). Via de grondgebruikcodes was 

het dus zeer ingewikkeld het percentage bos in de kilometerhokken te bepalen, aangezien het ook niet 

altijd helder is wat als ‘bos’ wordt beschouwd en wat niet. De boswijzer geeft vermoedelijk een 

overschatting (BOS+, 2013) maar geeft wel een indicatie van de grootteorde van het percentage bos als 

grondgebruik in het steekproefgebied.  

Dichtheid en structuur netwerk – De structuur van het houtkantennetwerk wordt beschreven via de 

netwerkdichtheid (m/ha), via het aantal connecties tussen de elementen/km² (m.a.w. een 

connectiviteitsscore voor het kilometerhok) en via het aantal connecties per 100m netwerk. De significantie 

van verschillen in structurele netwerkkarakteristieken tussen de ED werd getest met een Kruskal Wallis 

test. Via niet-parametrische meervoudige vergelijking werden homogene groepen onderscheiden. Een 

andere manier om de netwerkstructuur te omschrijven is via het kwantificeren van de mate van isolatie van 

de netwerkelementen. De significantie van verschillen in (relatief) aantal geïsoleerde elementen per 
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ecodistrict werd getest met een Chi²-test (niet parametrische test wegens verschillende samplegroottes in 

de verschillende ecodistricten). De invloed van de landgebruiksvormen ‘grasland’ en ‘bos’ in de omgeving 

op de dichtheid van het netwerk werd nagegaan via lineaire regressie analyse (gebruik van een lineair 

model: LM). De invloed van de landgebruiken op de connectiviteitsscore werd nagegaan via een 

gegeneraliseerd lineair model (GLM), waarbij een quasipoisson foutendistributie werd gehanteerd 

aangezien de responsvariabelen aantallen zijn (variabele kan slechts gehele getallen aannemen). 

Continuïteit van het netwerk – Om de continuïteit van het houtkantennetwerk in te kunnen schatten werd 

de aanwezigheid van het netwerk op verschillende momenten in de tijd gecontroleerd. Op zowel de 

Ferrariskaart (Bebossing op de Ferrariskaart) als op de topografische kaarten van de periode 1860-1864 en 

1990 (Topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut) werd nagegaan of de huidige 

netwerkelementen al aangeduid staan. Netwerkelementen worden enkel als relict van Ferrarisbos 

beschouwd als deze ook effectief aanwezig zijn als bos, houtkant of bomenrij op de kaarten van 1860-1864 

en 1990. Deze netwerkelementen worden verondersteld continu aanwezig geweest te zijn sinds 1778 en 

worden dus geschat op een leeftijd van minstens 230 jaar. Netwerkelementen worden als relicten uit de 

periode 1860-1864 beschouwd als deze ook effectief aanwezig zijn als bos, houtkant of bomenrij op de 

kaart 1990. Deze netwerkelementen worden verondersteld continu aanwezig geweest te zijn sinds 1864 en 

worden dus geschat op een leeftijd van minstens 145 jaar.  

Deel II: Karakterisering van de floristische biodiversiteit van de houtkanten en bomenrijen in de 

verschillende ecodistricten. 

Soortendiversiteit en soortenkarakteristieken in de verschillende ecodistricten – De soortenrijkdom van de 

boom-, struik- en kruidlagen in de verschillende ecodistricten werd bepaald en vergeleken. Het is mogelijk 

dat de som van de SR in de verschillende lagen (boom-, struik- en kruidlaag) samen groter is dan de totale 

SR van het element, aangezien dezelfde soorten in de verschillende lagen kunnen voorkomen. De 

significantie van verschillen tussen ED werd getest met een Kruskal Wallis test. Via niet-parametrische 

meervoudige vergelijking werden homogene groepen onderscheiden. De correlaties tussen de SR in de 

boomlaag, de struiklaag en de kruidlaag werden nagegaan via Spearman's rank correlation (niet 

parametrische test want data niet normaal verdeeld; getest via de Shapiro-Wilk Normality Test).  

Bij de verdere karakterisering van de floristische diversiteit van de houtkanten werd enkel gefocust op de 

kruidlaag, aangezien de struiklaag en boomlaag veelal antropogeen gestuurd worden en de soortenrijkdom 

en soortensamenstelling in de kruidlaag het best als responsvariabelen op allerlei omgevingsfactoren 

reageren.  

Voorkomen van de verschillende soortengroepen (soortenrijkdom en abundantie) in de kruidlaag van de 

netwerkelementen in de verschillende ecodistricten werd vergeleken voor de verschillende ED via een 

Kruskal Wallis test, homogene groepen werden bepaald via niet parametrische vergelijking. De correlaties 

tussen de soortenrijkdom en de abundanties van de verschillende soortengroepen werden nagegaan via 

Spearman's rank correlation (niet parametrische test; data niet normaal verdeeld, getest via de shapiro 

test).  

De netwerkelementen werden ingedeeld in vijf clustergroepen op basis van hun soortensamenstelling in de 

kruidlaag. Via een NMDS algoritme (Nonmetric Multidimensional Scaling) met de Jaccard 

dissimilariteitsafstand werden 10 orthogonale assen berekend (aantal dimensies a priori gekozen op basis 

van screeplot) (vegan package; Oksanen et al. 2013). Vervolgens werd een clustering uitgevoerd via het k-

means algoritme, met deze assen als de input. Om een interpreteerbaar resultaat te krijgen werd een 

maximum van 5 clusters gekozen. De groepen in de clustering werden gevisualiseerd in een NMDS 

ordinatieplot voor de eerste twee assen, de correlaties van de assen met de Ellenberg indicatiewaarden 

werden gevisualiseerd via de functie ‘envfit’. Voor elke clustergroep werden de indicatorsoorten bepaald 

via een Indicator Species Analysis (Dûfrene & Legendre 1997). De gemiddelde Ellenberg indicatiewaarden 
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van de 5 groepen en de gemiddelde soortenrijkdom in de kruidlaag voor elke groep werden berekend en 

verschillen tussen groepen werden getest met een Kruskal Wallis test – opnieuw werden homogene 

groepen onderscheiden via niet parametrische vergelijking. 

Oudbosplantensoorten in het houtkantennetwerk – Zowel de inventaris van het houtkantennetwerk als de 

bosinventaris zijn representatieve steekproeven voor houtkanten en bossen in de provincie. De preferentie 

van de soorten voor houtkanthabitat dan wel boshabitet werd nagegaan via het vergelijken van 

presentie/absentie gegevens van de oudbosplantensoorten in de proefvlakken van de eerste bosinventaris 

die in de provincie liggen (n=437; Bos & Groen, 2001) en alle geïnventariseerde netwerkelementen (n=835). 

De significantie van verschillen in relatieve frequentie werd getest d.m.v. een Chi²-test. Een uitspraak over 

het geprefereerde habitat werd enkel gedaan voor die soorten met een totale frequentie (835 houtkanten 

+ 437 proefvlakken) > 1%. Drie groepen oudbossoorten werden onderscheiden, de gemiddelde Ellenberg 

indicatiewaarden voor de soorten in de groepen werden vergeleken via een Kruskal Wallis test.  

Deel III: Bepalende factoren voor soortenrijkdom en soortensamenstelling in de kruidlaag van de 

netwerkelementen 

In dit deel van het eindwerk werd louter gefocust op de sturende factoren voor vegetatiesamenstelling in 

de elementen en werd geen onderscheid meer gemaakt tussen de ecodistricten. Het aantal soorten in een 

ecologische gemeenschap (dit is de soortenrijkdom) en de abundanties van deze soorten zijn de 

karakteriserende eigenschappen van een deze gemeenschap (Graham & Duda 2011). Onder 

soortenrijkdom wordt de totale soortenrijkdom in de kruidlaag van de netwerkelementen verstaan. 

Soortensamenstelling wordt onderzocht door zowel de soortenrijkdom als de abundantie van de 

soortengroepen ‘bossoorten’, ‘graslandsoorten’, ‘ruigtesoorten’ en ‘pioniersoorten’ te beschouwen. De 

invloed van een bepaalde variabele op de soortenrijkdom en de abundatie van oudbossoorten werd nader 

onderzocht indien deze variabele een siginificant effect had op de soortenrijkdom of abundantie van 

bossoorten.  

Invloed van individuele variabelen op soortenrijkdom en soortensamenstelling: 

Abiotische factoren – Enkel de invloed van de bodemtextuur werd nader onderzocht, aangezien de 

betekenis van de drainageklassecode verschilt naargelang de combinatie met een bepaalde bodemtextuur 

(het samen beschouwen van de textuur en de drainageklasse als factor leverde enkel zeer gedetailleerde 

info op zonder duidelijke patronen in de invloed van de drainageklasse op soortensamenstelling). De 

invloed van de voorkomende bodemtexturen in de elementen op de globale soortenrijkdom in de kruidlaag 

en op de soortenrijkdom en abundantie van de soortengroepen werd vergeleken met een Kruskal Wallis 

test. De invloed van de heersende milieucondities binnen de elementen op de soortenrijkdom van de 

verschillende soortengroepen werd nagegaan, waarbij de Ellenberg indicatiewaarden werden gebruikt om 

de milieucondities binnen de elementen weer te geven. Hoewel deze indicatiewaarden een intrinsieke 

eigenschap zijn van de plantensoorten zelf, geven de gemiddelde waarden voor elk element wel een 

indirecte waarde voor de heersende milieucondities. Een unimodale Humpbacked relatie werd gevonden 

tussen de soortenrijkdom en de milieugradiënten (zie 4.3.1.1); vervolgens werd de mode voor elke 

soortengroep bij elke milieuvariabele bepaald via unimodale isotonische regressie analyse (functie ‘ufit’, Iso 

package; Turner 2013). 

Structurele factoren van de netwerkelementen – Het effect van het logaritme van zowel de oppervlakte, de 

lengte als de breedte van het element op de globale soortenrijkdom en soortenrijkdom van de 

verschillende soortengroepen werd nagegaan via een GLM met een quasipoisson foutendistributie. Voor 

het nagaan van de invloed op de abundanties werd een LM toegepast. Voor het nagaan van de invloed op 

de abundanties werd LM toegepast. Voor het nagaan van deze relaties werd handmatig het intercept 

verwijderd (de lijn werd door de oorspong gefit) aangezien zowel de soortenrijkdom als de abundantie naar 



27 

0 gaan indien de dimensiematen van het element naar 0 gaan. Het verschil in soortenrijkdom en -

samenstelling tussen onderbroken en aaneengesloten elementen werd nagegaan via de Wilcoxon rank sum 

test. De invloed van de oriëntatie van de elementen op de soortenrijkdom en -samenstelling werd 

nagegaan via een Kruskal Wallis rank sum test. Bosjes werden voor deze test buiten beschouwing gelaten 

gezien ze geen uitgesproken oriëntatie hebben, in tegenstelling tot lineaire elementen. Ook de invloed van 

het type element op de soortenrijkdom en -samenstelling werd nagegaan via een Kruskal Wallis rank sum 

test. 

Landschapsvariabelen – Het effect van het aangrenzend landgebruik werd nagegaan via een GLM met een 

quasipoisson foutendistributie (responsvariabele soortenrijkdom) en via een LM (responsvariabele 

abundantie). Hiertoe werden de verschillende landgebruiken omgezet in dummy variabelen; elk element 

heeft immers twee (vaak verschillende) aangrenzende landgebruiken en werken met alle mogelijke 

combinaties (als factorvariabelen) zou een inflatie van het aantal parameters geven. De invloed van de 

aanwezigheid van boshabitat in de omgeving werd nagegaan door het effect van een connectie met bos en 

van de aanwezigheid van bos in een bufferzone van 25m en 50m na te gaan op de soortenrijkdom en -

samenstelling.  Hiervoor werd de Wilcoxon rank sum test gebruikt. Het bijkomend effect van de ouderdom 

van het bos (Ferrarisbos of niet) werd eveneens nagegaan via een Wilcoxon rank sum test. De invloed van 

de variabelen gerelateerd met de structuur van het houtkantennetwerk zoals de netwerkdichtheid, de 

connectiviteitsscore van het element en het aantal elementen aanwezig in een bufferzone van 20m 

rondom het element, werd nagegaan via een GLM (SR als responsvariabele, quasipoisson foutendistributie) 

en via een LM (abundantie als responsvariabele).   

Historiek – De invloed van de continue aanwezigheid van de elementen sinds de periode 1771-1778 en de 

periode 1860-1864 op de soortenrijkdom en -samenstelling werd nagegaan via een Wilcoxon rank sum test.  

Relatief belang van de groepen variabelen – Voor elke responsvariabele (globale soortenrijkdom, 

soortenrijkdom van de soortengroepen, abundantie van de de soortengroepen) werd het relatief belang 

van de groepen variabelen (‘abiotiek’, ‘structurele factoren’, ‘landschapsvariabelen’, ‘historiek’) nagegaan. 

Hiertoe werden alle significante factoren voor de responsvariabele in kwestie samengebracht in een ‘linear 

mixed model’ (abundantie als responsvariabele) of in een ‘generalized linear mixed model’ (poisson 

foutendistributie, soortenrijkdom als responsvariabele) met ecodistrict als random effect term. Er werd 

geopteerd voor het gebruik van mixed models om rekening te houden met variatie tussen de ecodistricten.  

Het relatief belang van de bestudeerde groep werd nagegaan door de ‘deviance’ (dit is een maat voor 

residuele variatie - hoe lager, hoe beter de 'fit' van het model) van het gereduceerde model (dit is het 

model waarbij de groep in kwestie werd weggelaten) relatief te vergelijken met de deviance van het 

volledige model. Een groot verschil in deviance tussen volledige en geruceerde model wijst op een 

belangrijk effect van de groep predictorvariabelen. Interactietermen werden niet meegenomen in de 

modellen uit praktische overwegingen, factoren hebben dus enkel een additief effect. 

Deel IV: Actuele staat van de netwerkelementen (bedreigingsstatus, beheerstatus) met als slotanalyse de 

opportuniteiten voor de hernieuwde biomassavraag 

Biomassaoogst – Op basis van beschikbare cijfers uit de literatuur en bepaalde aannames, rekening 

houdend met de eigenschappen van de Antwerpse houtkanten en bomenrijen, werden aangroeicijfers voor 

elk type element berekend (zowel per hectare als per lopende meter). Aangezien verschillende studies 

gehanteerd werden waarin verschillende methodes werden gebruikt voor het komen tot de aangroeicijfers, 

zijn de resultaten te interpreteren als grootteordes, en niet als exact oogstbare volumes. Een overzicht van 

de gehanteerde gegevens wordt weergegeven in bijlage 8.  
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  Resultaten & Discussie 4
 

4.1 Beschrijving van het voorkomen van houtkanten en bomenrijen in de provincie 

Antwerpen; karakterisering van en relevante verschillen tussen ecodistricten. 

 

 Samenstelling en opbouw houtkantennetwerk 4.1.1

 

Het houtkantennetwerk in de provincie Antwerpen bestaat uit netwerkelementen in verschillende 

verschijningsvormen, gegroepeerd onder de noemer ‘haag/heg’, ‘houtkant’, ‘houtwal’, ‘kale bomenrij’, 

‘knotbomenrij’ of ‘bosje’. In de 49 kilometerhokken werden 835 netwerkelementen geïnventariseerd. Dit 

komt neer op 113.69 km lineaire elementen, die samen met de vlakvormige elementen (‘bosjes’) een totale 

oppervlakte van 32.94 ha aan houtkantennetwerk opleveren (tabel 4.1). 

Tabel 4.1: Frequentie en oppervlakte van verschillende types netwerkelementen binnen het houtkantennetwerk. Een 

gedetailleerde omschrijving van deze netwerkelementen is te vinden in Bijlage 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De houtkanten vormen de hoofdcomponent binnen het netwerk (43% van de elementen, 39% van het 

netwerkoppervlak). Deze zijn vaak aangeplant, maar kunnen ook spontaan opgeschoten zijn. Kale 

bomenrijen vormen de tweede dominante component binnen het netwerk (41% van de elementen, 35% 

van het netwerkoppervlak). Bijna 18% van het netwerkoppervlak wordt gevormd door bosjes, hoewel deze 

slechts 6% van de elementen uitmaken. Knotbomenrijen maken 7% uit van de netwerkelementen (ruim 6% 

van het oppervlak). Er komen weinig houtwallen voor in de provincie Antwerpen (slechts 0.8% van de 

elementen en 1.3% van het netwerkoppervlak) en hagen zijn evenmin goed vertegenwoordigd (0.4% van 

de elementen en 0.2% van het netwerkoppervlak). De netwerkelementen zijn veelal nog restanten van ooit 

sterk uitgebouwde houtkantennetwerken uit vroegere tijden, die tal van functies vervulden. Uit historisch 

onderzoek (Verboven et al. 2004) is bekend dat in het Antwerpse vanaf het midden van de 15e eeuw veel 

kleine landbouwpercelen omgeven werden door hagen en houtkanten en de grotere wegen met bomen 

werden beplant (bv. te zien op de Ferrariskaart van Turnhout) omwille van de nood aan brandstof na de 

uitputting van de turfvoorraden in de venen (Verboven et al. 2004). Ook werden systematisch langs 

akkerland in de buurt van stuifzanden bomen geplant om het stuivende zand op te vangen (Kint et al. 

2010), waarbij vooral met eik en grove den werd gewerkt (Buis 1985). Door de eiken regelmatig af te 

zetten, bleven de bomen laag en struikachtig waardoor ze effectief zand konden blijven invangen. Hagen en 

houtkanten werden tevens gebruikt vanaf de late middeleeuwen op de heidegronden in de Antwerpse en 

Limburgse Kempen als veekering voor de grazende schapen en koeien (Verboven et al. 2004). De dieren 

werden na het grazen op de heide ’s nachts ingeschaard in stallen voor het opvangen van de mest, die werd 

vermengd met strooisel en maaisel van heides en bossen om in de akkerlanden onder te werken. Deze 

Type element Frequentie (835 

netwerkelementen) 

Oppervlakte 

(ha) 

Haag/heg 0.4% 0.05    (0.15%) 

Houtkant met struiken, ev. bomen 43.2% 12.95  (39.3%) 

Houtwal met struiken, ev. bomen 0.8% 0.43    (1.3%) 

Kale bomenrij 41.3% 11.60  (35.2%) 

Knotbomenrij 7.1% 2.07    (6.3%) 

Bosje 6.4% 5.84    (17.7%) 

Totale oppervlakte  32.94 
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vorm van aanrijking met voedingsstoffen van landbouwland is de zogenaamde plaggenlandbouw, typisch 

voor de Vlaamse zandgronden in die tijd (Kint et al. 2010). Zodra kunstmest betaalbaar werd, was minder 

dierlijke mest nodig en ging de landbouwkundige functie van de heidevelden grotendeels verloren (Kint et 

al. 2010). Een groot deel van de heidegronden werd in de 19e en 20e eeuw ontgonnen voor bosbouw 

(voornamelijk grove den in functie van de vraag naar stuthout voor de mijnbouw) en voor landbouw. Voor 

het ontginnen tot hooi-, akker- of weiland werden de ‘woeste gronden’ ontwaterd via het graven van 

grachten begeleid door aangeplante houtkanten, al dan niet op opgehoogde wallen (Van Elst 1916, Burny 

et al. 2013). Daarnaast werden doornhagen aangelegd als bescherming tegen wildvraat (Verboven et al. 

2004, Deckers 2005). De oorsprong van de huidige netwerkelementen in de provincie kan dus velerlei zijn. 

De aard van de huidige netwerkelementen in de provincie is soms zeer streekgebonden (fig. 4.1). Zo wordt 

het netwerk centraal in de provincie vooral gekenmerkt door houtkanten, wat op zich een gevarieerde 

verschijningsvorm is. Het gaat daarbij om het Getijdenschelde- en -polderdistrict (Polder), het Centraal-

Kempisch rivier- en duinendistrict (C Kemp), het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (O cuest) en het 

Westelijk zandig Booms cuestadistrict (W cuest). Het Zuid-Kempisch heuveldistrict (Z Kemp), het Zandlemig 

Booms cuestadistrict (C cuest) en het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict (N Kemp) worden vooral 

gekenmerkt door lange bomenrijen. In het Pleistoceen riviervalleiendistrict (Rivier) zijn knotbomenrijen het 

meest voorkomende netwerkelement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillen in aard brengen ook structurele verschillen met zich mee tussen de netwerkelementen in de 

verschillende ecodistricten (tabel 4.2). De gemiddelde breedte, lengte en bijgevolg ook oppervlakte van de 

lijnvormige elementen zijn significant verschillend van district tot district. Het Getijdenschelde- en -

polderdistrict (Polder) heeft zeer lange netwerkelementen, met een gemiddelde lengte van bijna 340m. Het 

Zandlemig Booms cuestadistrict (C cuest) heeft de breedste elementen, met een gemiddelde breedte van 

meer dan 3m. Deze twee ecodistricten worden dan ook gekenmerkt door de grootste gemiddelde 

oppervlaktes van de lijnvormige netwerkelementen van de provincie.  

 

 

 

Figuur 4.1: Relatief aandeel van de verschillende types netwerkelementen in de verschillende ecodistricten. 
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Tabel 4.2: Structurele houtkantkarakteristieken voor de verschillende ecodistricten (ED). De significantie van verschillen tussen 
ED werden getest met een Kruskal Wallis test (***: P ≤ 0.001; ns: niet significant; -: niet getest). De waarden zijn gemiddelden 
waarbij letters in superscript homogene groepen aangeven; groepen werden onderscheiden via niet-parametrische 
meervoudige vergelijking (p<0.05). 

 

 Omgevingscontext van het houtkantennetwerk 4.1.2

 

Het netwerk als geheel maakt gemiddeld 0.67% uit van de landbedekking binnen het steekproefgebied, dit 

percentage kan als representatief worden beschouwd voor de open ruimte van de provincie Antwerpen. 

Ondanks het schijnbaar lage cijfer, is dit een behoorlijk aandeel in termen van ‘semi-natuurlijk habitat’ in 

het agrarisch landschap. Het onderzoek naar het houtkantennetwerk focust zich op de open ruimte in de 

provincie, logischerwijs komt het grondgebruik ‘bebouwing’ (dit valt veelal binnen de bestemmingen 

‘woonzone’ en ‘industrie’) dus minder voor in het steekproefgebied dan gemiddeld in de provincie. De 

dominante grondgebruiken in de onderzochte kilometerhokken zijn ‘akker’ (27.8%), ‘bebouwing’ (17.4%) 

en ‘bos’ (15.1%), gevolgd door ‘zeer soortenarm, ingezaaid grasland’ (14.1%) en ‘soortenarm permanent 

cultuurgrasland’ (12.2%) (Biologische waarderingskaart 2010, Boswijzer vectoriële versie provincie 

Antwerpen 2013). Het onderzochte houtkantennetwerk bevindt zich dus voornamelijk in agrarisch gebied 

gevormd door akkerland en cultuurgrasland met een licht wijzigende dominantie van de verschillende 

grondgebruiken naargelang het ecodistrict (bijlage 9). Iets minder ‘agrarische ecodistricten’ zijn het Zuid-

Kempisch heuveldistrict (Z Kemp) waar bos een vrij dominant grondgebruik is (35.7%) en het Westelijk 

zandig Booms cuestadistrict (W cuest) waar het percentage bebouwing vrij hoog is (36.3%) (bijlage 9). Om 

een globaal beeld te krijgen over waar de netwerkelementen precies voorkomen in dit agrarisch landschap, 

werd het aangrenzend landgebruik voor elk netwerkelement bepaald. Hieruit blijkt dat het netwerk zich 

voornamelijk bevindt tussen wegen en grasland (17.7% van de elementen), tussen twee graslanden 

(17.2%), tussen grasland en akker (11.7%) en tussen wegen en akkers (11.4%) (fig. 4.2). Het netwerk 

bevindt zich dus zowel langs de wegen, waar het vaak fungeert als afscherming van de weide of de akker 

van de weg, als in het tussenliggende landschap zelf (vaak op perceelgrenzen). Met de 15.1% 

landbedekking van bos (746.8ha, Boswijzer 201313) binnen de geïnventariseerde hokken is het 

steekproefgebied een bosrijk gebied naar Vlaamse normen. De volledige provincie Antwerpen is met een 

bosindex van 16.2% (ANB, Bosinventarisatie 2000) de op één na bosrijkste Vlaamse provincie (Limburg 

                                                             
13 De cijfers van de boswijzer zijn echter te optimistisch en zijn dus niet als exact te beschouwen, eerder als een ruwe schatting van 
de bosoppervlakte (BOS+, 2013). 

Ecodistrict        N Kemp       C Kemp         Z Kemp        O cuest          Rivier         C cuest          Polder       W cuest          p                                                                      

Meest 
typische 
element 

Kale 
bomenrij 
(54.6%) 

Houtkant 
(52.3%) 

Kale 
Bomenrij 
(72.5%) 

Houtkant 
(44.2%) 

Knotbo-
menrij 
(48.9%) 

Kale 
bomenrij 
(50%) 

Houtkant 
(59.4%) 

Hout- 
Kant 
(63.6%) 

- 

Karakteristieken vlakvormige elementen (bosjes) 

opp. (m²) 732.6 1072.1 3276.0 504.3 1913.0 1039.5 1817.0 - ns 

Karakteristieken lijnvormige elementen: hagen, bomenrijen, houtkanten en houtwallen 

breedte (m) 2.16
b 2.14

b
 2.60

a
 2.21

b
 2.44

ab
 3.15

a
 2.71

a
 2.45

ab
 *** 

lengte (m) 147.9
bc

 146.2
b
 119.0

bc
 95.7

c
 129.5

bc
 152.9

bc
 338.7

a
 78.1

bc
 *** 

opp. (m²) 332.7
b
 326.8

bc
 322.9

bc
 220.9

b
 352.0

bc
 474.6

ac
 947.6

a
 184.5

bc
 *** 

# km 

elementen  

18.5 54.5 8.0 8.7 5.8 7.2 10.5 0.9 - 

Totaal # 
elementen 

130 398 69 95 
 

47 53 32 
 

11 - 
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heeft een bosindex van 20.6%). Het aandeel ‘bos’ en ook het aandeel ‘houtkantennetwerk’ als 

landbedekking verschilt echter sterk volgens de verschillende ecodistricten (fig. 4.3). Ondanks het lage 

aandeel landbedekking van het houtkantennetwerk herbergt dit lokaal soms een aanzienlijk deel van de 

houtige vegetatie14 in de open ruimte. Vooral in het Getijdenschelde- en -polderdistrict (Polder), het 

Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (O cuest) en het Westelijk zandig Booms cuestadistrict (W cuest), die 

vrij arm zijn aan bos, vertegenwoordigt het houtkantennetwerk een belangrijk deel van de houtige 

vegetatie in het landschap, respectievelijk 10.7%, 13.2% en 33.4%. Hier kan het netwerk een potentieel 

grote rol spelen als surrogaathabitat voor bos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Uitgedrukt als aandeel houtige vegetatie in het netwerkelement t.o.v. de totale houtige vegetatie (houtige vegetatie binnen 
netwerkelementen + binnen bos). 

Figuur 4.3: Overzicht van het aandeel bos en het aandeel houtkantennetwerk als landbedekking in de verschillende 
ecodistricten en van het percentage van het aandeel van de totale houtige vegetatie vervat binnen het 
houtkantennetwerk. Percentage wordt weergegeven volgens een log-schaal. 

Figuur 4.2: Overzicht van de locaties van de elementen van het houtkantennetwerk in het agrarisch landschap: 
percentage van de meest voorkomende combinaties van aangrenzend landgebruik. 
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 Abiotiek en biotiek binnen de netwerkelementen 4.1.3

4.1.3.1 Abiotiek 

Aangezien de ecodistricten veelal afgebakend zijn van elkaar op basis van bodemeigenschappen, zijn de 

bodemkarakteristieken binnen de houtkanten en bomenrijen matig tot sterk verschillend t.o.v. elkaar 

naargelang het ecodistrict (fig. 4.4). In het Getijdenschelde- en -polderdistrict (Polder) komt een hoog 

aandeel van de netwerkelementen op zwaardere gronden voor (bijna 16% komt voor op zware kleigrond, 

bijna 19% komt voor op kleigrond). In het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict (Rivier) en het Noord-

Kempisch kleisubstraatdistrict (N Kemp) is de verdeling van de houtkanten over de verschillende 

bodemtexturen vrij gelijkaardig, met het hoogste percentage op lemige zandgronden en zandgronden. 

 

 Het Zandlemig Booms cuestadistrict (C cuest) herbergt de meeste netwerkelementen op zandleemgronden 

(55%) en het Pleistoceen riviervalleiendistrict (Rivier) herbergt de meeste elementen op lichte 

zandleemgronden (43%). In het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (O cuest) en het Westelijk zandig 

Booms cuestadistrict (W cuest) komen de meeste elementen voor op lemige zandgronden (46% en 55% 

respectievelijk) en in het Zuid-Kempisch heuveldistrict (Z Kemp) komen de meeste elementen voor op 

zandige gronden (28%). De gevonden percentages voor de verschillende bodemtexturen in de ecodistricten 

zijn (grotendeels) conform het abiotisch profiel van de ecodistricten (tabel 3.1, Methodologie).  

4.1.3.2 Biotiek 

Sommige netwerkelementen zijn het resultaat van spontaan ontstane ruigtes, die dan verder als houtkant 

werden onderhouden. Een groot deel is echter aangeplant. De samenstelling van de boomlaag is dus veelal 

het resultaat van menselijke sturing. Na verloop van tijd wordt deze samenstelling eventueel door meer 

natuurlijke processen bepaald (dominantieverhouding van individuele bomen gaat meespelen, natuurlijke 

regeneratie doet zich voor…) maar ze blijft voornamelijk antropogeen gestuurd voor de meeste 

netwerkelementen. Verschillen in samenstelling van de boomlaag van deze elementen zijn dus niet louter 

het gevolg van abiotische factoren, maar zeker ook van de persoonlijke voorkeur en het objectief van de 

houtkanteigenaar. Zo kan bij zeer oude knotbomenrijen het ambacht van de voormalige beheerder(s) 

afgeleid worden uit de boomsoortenkeuze (pers. med. Fourneau J. 2013). De meest abundante 

boomsoorten over het gehele houtkantennetwerk zijn zomereik, ruwe berk (Betula pendula), zwarte els en 

Canadese populier (Populus × canadensis). Deze komen in respectievelijk in 54%, 27.9%, 24.6%, en 12.9% 

Figuur 4.4: Dominante bodemtextuur binnen netwerkelementen weergegeven als percentages voor ieder ecodistrict 
(Bodemkaart Antwerpen 1998).  
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van de elementen voor met hoge abundantie (ze vormen de top vier van meest abundante boomsoorten). 

De meest abundante struiksoorten over het gehele netwerk zijn zomereik, Amerikaanse vogelkers (Prunus 

serotina), zwarte els en Salix x multinervis. Deze komen in respectievelijk 27.5%, 26.8%, 13.2% en 11.4 % 

van de elementen voor. De dominante soorten in de boom- en struiklaag zijn verschillend voor de 

verschillende ecodistricten (tabel 4.3), met de grootste gelijkenissen tussen het Noord-Kempisch 

kleisubstraatdistrict (N Kemp) en het Centraal-Kempisch kleisubstraatdistrict (C Kemp) en tussen het Zuid-

Kempisch kleisubstraatdistrict (Z Kemp) en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (O cuest) (zowel wat 

betreft hun samenstelling in de boom- als in de struiklaag). Dit kan verklaard worden enerzijds doordat het 

aangrenzende ecodistricten zijn: aangrenzende plots hebben meer kans dezelfde set van soorten te delen 

(de Blois et al. 2002) en anderzijds door hun sterke gelijkenissen in abiotische kenmerken (fig. 4.4), die mee 

bepalen welke soorten er (goed) groeien.  

Tabel 4.3: Dominante boom- en struiksoorten in de boom- en struiklaag in de netwerkelementen van de verschillende 
ecodistricten. Frequentie van voorkomen in de elementen (%) en gemiddelde abundantie (abundanties volgens Tansley-schaal) 
worden per soort weergegeven. De drie meest abundante soorten (hoogste gemidd. abundanties) per ecodistrict worden 
aangeduid via grijze markering.  

 N Kemp C Kemp Z Kemp O cuest Rivier C cuest Polder W cuest 

Boomsoorten 
Zomereik 59.2 (21.9) 62.8 (22.7) 69.7 (28.5) 45.3 (13.9) 12.8 (4.7) 43.4 (13.4) 12.5 (0.8) 0 (0) 

Ruwe berk 41.5 (7.2) 31.7 (4.5) 26.1 (4.4) 13.7 (3.1) 10.6 (2) 15.1 (0.8) 31.3 (4.8) 0 (0) 

Zwarte els 22.3 (4.1) 23.4 (5.0) 37.7 (9.5) 29.5 (7.1) 38.3 (8.4) 22.6 (1.9) 25.0 (1.8) 9.1 (2.7) 

Populus x 
canadensis 

3.8 (0.7) 11.1 (3.6) 26.1 (7.5) 22.1 (8.4) 8.5 (2.9) 20.8 (4.2) 9.4 (2.1) 27.3 (13.6) 

Salix x rubens 0 (0) 2.3 (0.1) 5.8 (1.8) 14.7 (4) 53.2 (23.0) 26.4 (7.8) 9.4 (2.4) 0 (0) 

Wilgensoorten 1.5 (0.2) 2.8 (0.9) 0 (0) 4.2 (0.8) 19.1 (7.0) 0 (0) 15.6 (8.2) 0 (0) 

Gewone es 4.6 (0.6) 5.8 (0.6) 4.3 (0.1) 9.5 (0.2) 12.8 (1.7) 17.0 (2.5) 21.9 (5.8) 9.1 (5.5) 

Schietwilg 3.1 (0.3) 6.8 (2.0) 4.3 (0.1) 14.7 (6.6) 0 (0) 11.3 (4.7) 3.1 (1.9) 0 (0) 

Struiksoorten 
Zomereik 20.0 (0.6) 18.4 (2.5) 29.0 (1.6) 22.1 (3.1) 10.6 (0.2) 3.8 (0.1) 6.3 (0.1) 0 (0) 

Amerikaanse 
vogelkers 

16.2 (0.6) 41.5 (2.5) 30.4 (1.4) 10.5 (0.4) 10.6 (0.2) 1.9 (0.1) 9.4 (0.6) 0 (0) 

Zwarte els 8.5 (0.6) 9.1 (2.1) 4.3 (0.3) 8.4 (0.4) 6.4 (0.2) 0 (0) 25.0 (3.3) 9.1 (0.7) 

Salix x multinervis 10.0 (0.6) 17.1 (1.7) 10.1 (0.5) 6.3 (0.1) 2.1 (0.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Veldesdoorn 0 (0) 0.1 (0.1) 0 (0) 6.3 (0.2) 0 (0) 1.9 (0.3) 18.8 (4.4) 0 (0) 

Wilgensoorten 3.8 (0.2) 9.8 (1.6) 0 (0) 3.2 (0.1) 0 (0) 0 (0) 15.6 (3.8) 9.0  (0.7) 

Gewone vlier 25.4 (0.9) 29.4 (0.8) 20.3 (0.5) 33.7 (1.1) 34.0 (0.9) 15.1 (0.8) 37.5 (1.03) 27.3 (1.5) 

Boswilg 8.5 (0.3) 8.3 (0.8) 5.8 (0.2) 6.3 (0.4) 0 (0) 1.9 (1.13) 0 (0) 0 (0) 

Hazelaar 7.7 (0.3) 13.8 (0.8) 21.7 (1.8) 24.2 (1.1) 4 (0.1) 13.2 (1.0) 15.6 (2.2) 9.1 (2.7) 

Rosa species 0 (0) 0.1 (0.1) 1.4 (0.1) 1.1 (0.1) 0 (0) 5.7 (1.0) 0 (0) 0 (0) 

Eenstijlige 
meidoorn 

3.1 (0.1) 5.8 (0.3) 7.2 (0.1) 6.3 (1.9) 6.4 (0.7) 11.3 (0.7) 21.9 (2.3) 27.3 (11) 

Salix x rubens 0 (0) 2.3 (0.1) 0 (0) 9.5 (1.9) 4.3 (0.7) 0 (0) 12.5 (2.5) 0 (0) 

Sleedoorn 0.8 (0.1) 0.1 (0.1) 11.6 (2.0) 1.1 (0.1) 0 (0) 0 (0) 6.3 (0.2) 0 (0) 

Hulst 6.2 (0.1) 5.3 (0.1) 1.4 (0.1) 0 (0) 2.1 (0.1) 1.9 (0.1) 0 (0) 9.1 (5.5) 

 

 Dichtheid en structuur netwerk 4.1.4

 

Een klassieke manier om het houtkantennetwerk te beschrijven is met behulp van een dichtheidsmaat, 

uitgedrukt als lengte van het netwerk t.o.v. een bepaalde oppervlaktemaat. Het houtkantennetwerk in de 

provincie heeft een gemiddelde dichtheid van 23.19 m/ha. Hiermee scoort het aanzienlijk minder goed dan 

de bekende bocagelandschappen in bepaalde streken in Frankrijk (bv. Normandië, Bretagne) en het 
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Verenigd Koninkrijk (bv. Devon) waar dichtheden variëren tussen de 100m/ha – 300m/ha (Hedgelink, 

2013). Ook de zogenaamde shelterbelt landschappen in de prairies van China, de VSA en Canada kennen 

hoge netwerkdichtheden, waar houtkanten om reden van hun windbrekende functie systematisch worden 

aangeplant langs landbouwland met tussenruimtes van gemiddeld 150m (vuistregel: 20x gemiddelde 

hoogte van de houtkant) (ARD 1992). Toch scoort het Antwerpse houtkantennetwerk een stuk beter dan 

verschillende andere landbouwstreken in Europa, waar er kilometerslang geen landschapselementen te 

vinden zijn (zoals bv. Picardië en de Champagnestreek in Frankrijk). Voor Vlaanderen zijn er nog geen cijfers 

bekend over netwerkdichtheden in de open ruimte van de verschillende provincies. Deckers (2005) vond in 

de gemeente Peer15 (Kempens plateau, noordoosten van de provincie Limburg) een gemiddelde 

netwerkdichtheid van 40m/ha. Dit is bijna het dubbele van het Antwerpse gemiddelde. Netwerkdichtheden 

kunnen echter lokaal zeer verschillend zijn, dit maakt het vergelijken van dichtheidsmaten niet eenvoudig. 

Voor een vooraf afgebakend gebied is het wel zinvol cijfers te vergelijken voor verschillende deelgebieden, 

zoals ook het opzet is in deze masterproef. De netwerkdichtheid in de open ruimte van de provincie 

Antwerpen is lokaal sterk verschillend. Zo werd er in twee van de 49 kilometerhokken geen enkele 

houtkant of bomenrij aangetroffen (dichtheid = 0m/ha). Lokale verschillen in dichtheid van het netwerk 

worden duidelijk weerspiegeld in de sterk uiteenlopende waarden in de verschillende ecodistricten (tabel 

4.4). Een lage dichtheid van het houtkantennetwerk wijst op een sterke versnippering en isolatie en dus 

lage connectiviteit van de bestaande netwerkelementen. In absolute aantallen zijn 439 houtkanten, 

bomenrijen en bosjes (53%) volledig geïsoleerd t.o.v. elkaar en t.o.v. bos. Dit is een zeer hoog aandeel, 

wetende dat de ruimtelijke continuïteit van het netwerk belangrijk is voor de veerkracht van de 

geassocieerde populaties (Opdam et al. 1986). De gemiddelde connectiviteitsscore per kilometerhok 

uitgedrukt (voorbeeld in fig. 3.3, Methodologie) bedraagt 11.31 connecties tussen de netwerkelementen. 

Uitgedrukt in lengte-eenheden komt dit neer op gemiddeld 0.5 connecties per 100m houtkant of bomenrij, 

hetzij 1 connectie per 200m houtkant en/of bomenrij (tabel 4.4).  

Tabel 4.4: Structurele netwerkkarakteristieken. De significantie van verschillen tussen ED in netwerkdichtheid, # connecties/km² 

en # connecties/100m werden getest met een Kruskal Wallis test, verschillen in aantal geïsoleerde elementen werd getest met 

Chi²-test (**: P ≤ 0.01; ns: niet significant). De waarden zijn gemiddelden (op het % geïsoleerde elementen na), waarbij letters in 

superscript homogene groepen aangeven; groepen werden onderscheiden via niet-parametrische meervoudige vergelijking 

(p<0.05).  

 Netwerkdichtheid 

(m/ha) 

% geïsoleerde 

elementen 

# connecties/km² 

(connectiviteitsscore hok) 

# connecties / 100m 

netwerk 

p-waarde ns ns ** ** 

N Kemp 15.41 59.2% 5.50
ab 

0.41
ab

 

C Kemp 30.08 50% 15.33ab 0.45ab 

Z Kemp 39.86 26.1% 40.00b 1.00b 

O cuest 29.02 43.2% 26.67
b
 0.90

b
 

Rivier 14.57 78.7% 3.50ab 0.24ab 

C cuest 14.37 52.8% 7.00ab 0.48ab 

Polder 26.25 87.5% 0.75a 0.03a 

W cuest 8.59 100% 0.00
ab

 0.00
ab

 

Provinciaal 

gemiddelde 

23.19 52.6% 11.31 0.50 

 

                                                             
15 Studiegebied is van vergelijkbare aard als het steekproefgebied in Antwerpen; voornamelijk landbouwland gedomineerd door 
voedergewassen en veeweiden. 
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Het netwerk in de provincie Antwerpen wordt het beste omschreven als een heterogeen en 

gefragmenteerd netwerk met een relatief lage connectiviteit. Deckers (2005) vond een gemiddelde van 0.5 

connecties/ha, dit zijn 50 connecties/km². M.a.w., in het noordoosten van Limburg bedraagt de gemiddelde 

connectiviteitsscore van een kilometerhok 50 connecties, wat ruim het dubbel is van het Antwerpse 

gemiddelde. De structurele netwerkkarakteristieken in de provincie Antwerpen halen lokaal wel 

vergelijkbare resultaten. Het Zuid-Kempisch heuveldistrict (Z Kemp) heeft veruit het best uitgebouwde 

houtkantennetwerk van alle ecodistricten. Met een netwerkdichtheid van 40m/ha scoort dit ecodistrict ver 

boven het provinciaal gemiddelde van 23.2 m/ha. Slechts 1/5 van de houtkanten, bosjes en bomenrijen is 

er volledig geïsoleerd t.o.v. elkaar of t.o.v. bos en om de 100m is er een connectie tussen de elementen 

binnen het netwerk. De gemiddelde hokscore bedraagt dan ook 40 connecties. Ook in het Oostelijk zandig 

Booms cuestadistrict (O cuest) is het netwerk bovengemiddeld uitgebouwd en worden behoorlijke scores 

gehaald voor netwerkdichtheid en -connectiviteit. De netwerkdichtheid en -connectiviteit zijn vaak 

gerelateerd met het omgevende landgebruik (Deckers et al. 2005). Deckers et al. (2005) vonden een 

positief effect van grasland in de omgeving op de netwerkdichtheid en een negatief effect van het 

percentage bos. Ook netwerkconnectiviteit was in deze studie positief gerelateerd aan het percentage 

grasland in de omgeving. De invloed van de landgebruiksvormen grasland en bos werd nagegaan voor deze 

structurele netwerkkarakteristieken. Er werd geen significante relatie gevonden tussen de 

netwerkdichtheid, het ‘aantal connecties per km²’ of het ‘aantal connecties per 100m netwerk’ en het 

percentage bos of grasland in de omgeving. Het landgebruik in de open ruimte van de provincie wordt dus 

niet significant gereflecteerd in de structurele netwerkkarakteristieken.  

 Historische continuïteit netwerk 4.1.5

 

Niet enkel de ruimtelijke continuïteit van een houtkantennetwerk, maar ook zijn temporele continuïteit is 

belangrijk. 40 houtkanten (4.8% van het aantal elementen, 5.4% van het netwerkoppervlak) zijn relict van 

Ferrarisbos, en ook effectief aanwezig als bos, houtkant of bomenrij op de kaarten van 1860-1864 en 1990. 

Deze netwerkelementen hebben een leeftijd van minstens 235 jaar (‘houtkanten relict Ferrarisbos’, fig. 

4.5). Opvallend is dat een zeer groot aandeel van de netwerkelementen (497 elementen, dit is 59.5% van 

het aantal en 60% van het netwerkoppervlak) reeds aangeduid staat als houtkant, bomenrij of bosje op de 

kaart van 1860-1864 (‘houtkanten aanwezig in 1860-1864’, fig. 4.5). Deze elementen hebben een leeftijd 

van minstens 145 jaar.  

Oudere habitats zoals Ferrarisrelicten en houtkanten en bomenrijen van meer dan 100 jaar oud zijn 

potentieel van grote waarde voor de landschapsbiodiversiteit. Door hun continue aanwezigheid in het 

landschap vormen ze een stabiel (surrogaat)habitat voor plantenpopulaties en zijn ze een gekende 

rustplaats voor tal van diersoorten (Logemann et al. 1988, Hermy & De Blust 1997). Vaak worden ze 

gekenmerkt door een zeer gevarieerde structuur (oude stronken, complexe wortelstelsels, dood hout…) en 

vaak ook door de aanwezigheid van zogenaamde veteraanbomen. Dergelijke oude structuren in 

houtkanten en bomenrijen zijn rijk aan microhabitats en bieden een onderkomen aan tal van fungi-, flora- 

en faunasoorten (Rijksinstituut voor Natuurbeheer 1979, Ancient Tree Forum 2000, Humphrey & Bailey 

2012). De aanwezigheid van veteraanbomen verhoogt de biodiversiteitswaarde in het landschap dan ook 

aanzienlijk. Enkele voorbeelden van dergelijke oude bomen aangetroffen in de elementen worden 

weergegeven in bijlage 10. Een groot aandeel van de plant- en diersoorten is afhankelijk van ‘levend dood 

hout’, typisch aanwezig in veteraanbomen. Veel van deze soorten zijn zeldzaam of bedreigd, het zijn ook 

vaak trage kolonisators waardoor ze gebonden zijn aan relicthabitats (Humphrey & Bailey 2012). Het 

behoud van deze habitats is dan ook cruciaal voor hun overleving. 

Het aandeel netwerkelementen dat aanwezig is in 1990 (fig. 4.5: ‘houtkanten aanwezig in 1990’) ligt niet 

aanzienlijk veel hoger t.o.v. het aandeel dat al aanwezig was in 1860-1864. Aangezien de 
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netwerkelementen meestal nog een relict zijn uit vroegere tijden (sommige elementen zijn recent 

gevormd, bv. recent ontstane ruigten), is dit volgens de verwachtingen. Het aandeel recente elementen 

volgens de kaartanalyse (houtkanten die nog niet op de kaart van 1990 staan) ligt echter onverwacht hoog, 

wat weinig waarschijnlijk is; de laatste decennia zijn er doorgaans meer houtkanten verdwenen in het 

Vlaamse landschap dan er aangeplant of spontaan ontstaan zijn. De topografische kaart van 1990 is 

vermoedelijk minder precies dan deze uit 1860-1864 wat het karteren van landschapselementen betreft, 

waardoor het aantal elementen reeds aanwezig in 1990 een stuk hoger zal liggen in werkelijkheid dan 

aangegeven op de kaart (het is zeer onwaarschijnlijk dat zo’n groot aandeel van de elementen jonger zou 

zijn dan 20 jaar). Elementen die reeds aangeduid staan op de kaart van de periode 1860-1864 of de 

Ferrariskaart maar niet meer op daaropvolgende kaarten, krijgen als status ‘vermoedelijk aanwezig in 1860-

1864’ en ‘vermoedelijk relict Ferrarisbos’, respectievelijk (fig. 4.5). Er kan echter enkel over de ‘consistent’ 

continue elementen een uitspraak worden gedaan.  

In het zuiden van de provincie bestaat duidelijk nog een vrij intact houtkantennetwerk. In het Westelijk 

zandig Booms cuestadistrict (W cuest) zijn alle elementen minstens 145 jaar oud. In het Zuid-Kempisch 

heuveldistrict (Z Kemp) en het Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (O cuest) zijn respectievelijk 13.0% en 

7.4% van de elementen minstens 235 jaar oud en zijn 71.0% en 72.6% minstens 145 jaar oud. In de overige 

ecodistricten is het aandeel netwerkelementen uit de periode 1860-1864 een stuk lager, maar is het 

aandeel elementen ‘vermoedelijk uit de periode 1860-1864’ vergelijkbaar. Enkel in het Getijdenschelde- en 

-polderdistrict (Polder) is het aandeel oudere netwerkelementen opvallend laag. Dit kan gedeeltelijk 

verklaard worden door het wegennetwerk dat in de loop van vorige eeuw bijzonder sterk is uitgebreid 

binnen dat ecodistrict (dicht wegennet rond Antwerpen) waardoor veel houtkanten moesten wijken en de 

huidige netwerkelementen vrij jong zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.5: Grafische voorstelling van de continuïteit van het houtkantennetwerk. Ecodistricten staan op de uithoeken, 
figuur te lezen van binnen naar buiten. Continue aanwezigheid van de elementen in het landschap werd op drie 
tijdstippen gecontroleerd: periode 1771-1778, periode 1860-1864 & 1990. Indien het element in elke periode 
gekarteerd staat, krijgt het als status ‘relict Ferrarisbos’. Indien het element aanwezig is in de periode 1860-1864 & 
1990 krijgt het als status ‘aanwezig sinds 1860-1864’. Indien elementen in de tussenperiodes niet gekarteerd staan, 
krijgen ze als status ‘vermoedelijk relict Ferrarisbos’ of ‘vermoedelijk aanwezig sinds 1860-1864’, aangezien wordt 
vermoed dat het om karteringsfouten gaat. Het aantal elementen reeds aanwezig in 1990 ligt vermoedelijk hoger dan 
aangegeven in de figuur. 

 
 

 

aanwezig in 1860-1864 zijn vandaag nog aanwezig. Elementen vermoedelijk aanwezig in 1860-1864: waren in deze 
periode aanwezig, staan niet meer aangeduid op de kaart van 1990.  
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Opvallend is dat het houtkantennetwerk t.o.v. de periode 1860-1864 in élk kilometerhok sterk achteruit is 

gegaan (kwalitatief oordeel op basis van vergelijken met situatie op de oude kaarten). In de 19e eeuw was 

het netwerk sterk uitgebouwd, was de dichtheid beduidend hoger en de connectiviteit een veelvoud van de 

huidige netwerkconnectiviteit. Vele van de huidige netwerkelementen stammen nog uit deze periode. 

Diverse bronnen zoals kaarten, maar ook kadastergegevens en andere documenten bevatten relevante 

historische gegevens, ondanks de mogelijke karteringsfouten die gemaakt worden. Kennis over de historiek 

of voorgeschiedenis kan bijzonder belangrijke informatie opleveren voor het uittekenen van een 

beheervisie voor een gebied (Verheyen et al. 2004). Zo kan aandacht voor de oudere houtkanthabitats en 

een betere bescherming ervan (zie verder 4.1.6) de biodiversiteit op landschapsschaal ten goede komen.  

 Beschermingsstatus netwerkelementen 4.1.6

 

In aantallen uitgedrukt zijn ongeveer 34% van de netwerkelementen (284 stuks) beschermd tegen 

wijzigingen die niet onder het ‘normaal onderhoud’ vallen conform de Code van goede natuurpraktijk. Het 

gaat om een verbod op wijziging voor 14.5% en om een bescherming via een natuurvergunning voor 19.5% 

van de elementen (fig. 4.6). Uitgedrukt in oppervlakte gaat het om 14.91 ha habitat (45% van het 

netwerkoppervlak) dat beschermd is. Vooral in de eerder zuidelijke en centrale ecodistricten, namelijk het 

Zuid-Kempisch heuveldistrict (Z Kemp), het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict (C Kemp) en het 

Zandlemig Booms cuestadistrict (C cuest), is een behoorlijk aandeel van de elementen beschermd: 

respectievelijk 33.3%, 17.1% en 17% (fig. 4.7). Dit komt vooral door hun ligging in of langs historisch 

permanent grasland16. Een beperkt aandeel van de beschermde netwerkelementen ligt in VEN-gebied, met 

het grootste percentage in het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict (N Kemp) (85.7% van de beschermde 

elementen in dat ecodistrict liggen in VEN).  

 

 

 

Een zeer groot deel van de houtkanten en bomenrijen is echter niet beschermd (stedenbouwkundige 

vergunningen voor het kappen van bomen met een omtrek groter dan 1m niet meegerekend). Het 

afschaffen van de meldingsplicht voor het wijzigen van vegetaties in de habitats opgesomd onder punt 

2.4.2 heeft een sterke wijziging in aantal beschermde netwerkelementen tot gevolg: van 11% (90 

                                                             
16 De wetenschappelijkheid van het predicaat 'hpg' werd in 2013 bevestigd door het INBO en verankerd  in het beleid 
(VILT, 2013) en kan niet meer worden afgedaan als subjectief of onwetenschappelijk.  

Figuur 4.7: Beschermingsstatus netwerkelementen in de verschillende ecodistricten.  
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elementen) naar 66% (551 elementen) onbeschermde netwerkelementen (fig. 4.6). Deze elementen dienen 

onderhouden te worden volgens de Code van goede natuurpraktijk, maar in realiteit komt het er op neer 

dat ze van vandaag op morgen kunnen verdwijnen. Er is namelijk geen enkele controle in welke zin dan ook 

op het ‘correct’ onderhouden van de netwerkelementen.  

 

         (a)                                                                         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meldingsplicht werd afgeschaft vanuit de vaststelling dat in de praktijk deze regel niet toegepast werd 

(pers. med. Clarysse A. 2013, zie 2.4.2). Momenteel zijn er weinig instrumenten om het vernietigen van de 

netwerkelementen tegen te houden; de zorgplichtbepaling is daartoe te algemeen. De gemeenten kunnen 

via de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor hoogstammige bomen in netwerkelementen toch een 

belangrijke rol spelen bij de bescherming van de elementen (pers. med. Clarysse A. 2013). Echter, er zijn 

heel veel netwerkelementen waarvoor dit niet het geval is. Ook zeer oude netwerkelementen zijn op die 

manier vaak onbeschermd. Zo is 57.5% van de Ferrarisbos-relicten niet beschermd, en is 65% van de 

houtkanten en bomenrijen uit de periode 1860-1864 onbeschermd (zie ook bijlage 10). Dergelijke oude 

habitats hebben naast hun hoge biodiversiteitswaarde ook een belangrijke cultuurhistorische waarde 

(Baudry et al. 2000). Door hun onbeschermde status krijgen ze echter niet (altijd) de aandacht die 

elementen met dergelijke landschappelijke erfgoedwaarde toekomt.  

Om aan deze problematiek tegemoet te komen, wordt meldingsplicht niet als een goed instrument gezien, 

maar is een uitbreiding/aanpassing van de vergunningsplicht nodig (pers. med. Clarysse A. 2013). Het ANB 

werkt momenteel aan een hervorming van de regelgeving met een volledige integratie van het Bosdecreet 

en het decreet Natuurbehoud. Hierbij doet de kans zich voor om de netwerkelementen beter te 

beschermen, door het vergunningenbeleid voor het wijzigen van KLE’s en hun vegetaties uit te breiden. Een 

algemeen verbod voor het wijzigen van KLE’s zou de drastische achteruitgang van de elementen kunnen 

stoppen. De politieke besluitvorming omtrent de hervorming en de integratie van het Bosdecreet en het 

decreet Natuurbehoud zal bepalend zijn voor de toekomst van het huidige houtkantennetwerk in de 

provincie Antwerpen en in Vlaanderen.  

 

 

 

  

Figuur 4.6: Beschermingsstatus netwerkelementen. (a) Status inclusief de in 2009 afgeschafte meldingsplicht; 
(b) huidige status netwerkelementen. 
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4.2 Karakterisering van de floristische biodiversiteit van de houtkanten en bomenrijen in de 

verschillende ecodistricten. 

 

 Karakteristieken van de soortenpool binnen het houtkantennetwerk 4.2.1

 

In de 835 netwerkelementen van het onderzochte houtkantennetwerk in de provincie Antwerpen werd een 

totaal van 340 verschillende hogere plantensoorten aangetroffen. Hiervan hebben 96 soorten (28.2 %) een 

houtig karakter en zijn 244 (71.8%) soorten kruidachtige planten.  

Soortengroepen (fig. 4.8a) – Het merendeel van de soorten zijn bossoorten (118 soorten of 35%), gevolgd 

door graslandsoorten (76 soorten of 22%), ruigtesoorten (39 soorten of 12%) en pioniersoorten (37 soorten 

of 11%) (Runhaar et al. 2004). Een zeer beperkt aandeel betreft soorten van watervegetaties (4 soorten of 

iets meer dan 1%) en aan 66 soorten (19%) werd geen soortengroep toegekend wegens hun te algemene 

omschrijving op genusniveau of omdat het exoten of neofyten betreft. 

Rode Lijstcategorieën (fig. 4.8b) – Van de 340 soorten zijn er 248 inheems (ongeveer 73%), terwijl 83 

soorten (ongeveer 24%) geïntroduceerd zijn (dit zijn zowel neofyten als exoten). Aan 9 soorten werd geen 

Rode Lijst categorie toegekend wegens hun te algemene omschrijving op genusniveau of wegens het nog 

niet beschikbaar zijn van een uitspraak over de categorie (Van Landuyt et al. 2006). De inheemse flora in de 

netwerkelementen bestaat vooral uit algemene, wijdverspreide soorten die momenteel niet bedreigd zijn 

(241 van de 248 inheemse soorten of 97%). Een klein deel van de inheemse flora is achteruitgaand (4 

soorten of 1.6%): struikhei (Calluna vulgaris), komt in tien elementen voor (1.2%); wilde gagel (Myrica 

gale), komt in drie elementen voor (0.4%); tormentil (Potentilla erecta) en groot streepzaad (Crepis 

biennis), komen beide in één element voor (0.1%). Drie soorten (1.2% van de inheemse flora) aangetroffen 

in de netwerklementen zijn zeldzaam: bruin cypergras (Cyperus fuscus), komt in één element voor; rode 

bosbes (Vaccinium vitis-idaea), komt in twee elementen voor en wollige sneeuwbal (Viburnum lantana), 

komt in één element voor. Zeldzame soorten zijn veelal habitatspecialisten, die in specifieke habitats 

kunnen overleven en er ook sterk aan gebonden zijn (Vos et al. 2013). Het zijn voornamelijk stress-

tolerante soorten en soorten met een gecombineerde levensvormstrategie (sensu Grime 1974), met in het 

algemeen een voorkeur voor voedselarme en vochtige omstandigheden (Vos et al. 2013). Deze soorten zijn 

dan ook bijzonder kwetsbaar aan intensivering van de landbouw (en de daarmee gepaard gaande 

voedselaanrijking van het milieu); hun specifieke habitats gaan verloren. Vandaar dat veel van de soorten in 

het intensieve Vlaamse landbouwlandschap habitatgeneralisten zijn (Robinson & Sutherland 2002, Van der 

Veken et al. 2004). Habitatgeneralisten zijn in het algemeen minder bedreigd, ze hebben vaak een 

competitieve levensvormstrategie (sensu Grime 1974) waardoor ze een hoge tolerantie hebben voor een 

wijzigende omgeving (Vos et al. 2013).  

Geprefereerde milieucondities (fig. 4.9) – De meeste soorten in de netwerkelementen verkiezen eerder 

voedselrijke milieucondities: Ellenberg N getallen 4-6 (matig voedselrijke ondergrond) en 7-9 (voedselrijke 

tot overmatig voedselrijke ondergrond) worden toegekend aan ongeveer de helft van de soorten. Gezien 

de netwerkelementen zich voornamelijk in agrarisch gebied bevinden waar door ongecontroleerde input 

van meststoffen de bodem sterk aangerijkt wordt met nutriënten (Kleijn & Snoeijing 1997, Nováková 1997), 

is het logisch dat het merendeel van de plantensoorten in de elementen indicatief is voor voedselrijke 

bodems. Een minderheid van de soorten verkiest voedselarmere bodems (voedselindicatiewaarden 1 - 3). 

Het grootste aandeel van de soorten is indicatief voor een zwak zuur tot zwak basische ondergrond 

(Ellenberg R indicatiewaarde = 7). Een klein aandeel plantensoorten prefereert een sterk zure tot zure 

ondergrond (Ellenberg R getallen 1-3), iets meer soorten zijn indicatief voor matig zure bodems (Ellenberg R 

getallen 4-6) en een beperkt percentage prefereert eerder basische bodems (Ellenberg R getallen 8-9). 

Plantensoorten in houtkanten en bomenrijen zijn duidelijk voornamelijk indicatief voor frisse bodems 
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(Ellenberg F getallen 4-6). Binnen houtkanten en bomenrijen heerst een specifiek, matig vochtig 

microklimaat met een lagere evaporatiegraad, een hogere relatieve luchtvochtigheid, meer bodemvocht en 

een hogere dagtemperatuur in vergelijking met open veldcondities (Marshall 1967, Forman & Baudry 1984, 

Forman 1995). Hierdoor zullen de bodems nooit volledig uitdrogen, waardoor ze als ‘fris’ omschreven 

worden. Ook is een behoorlijk deel indicatief voor vochtige tot natte bodems (Ellenberg F getallen 6-9), een 

minderheid van de soorten is indicatief voor droge bodems (Ellenberg F getallen 1-3) of is echt aan water 

gebonden (Ellenberg F getallen 10-11). De meeste soorten in het netwerk zijn halfschaduwtolerante 

(Ellenberg L getallen 4-6) en lichtminnende soorten (Ellenberg L getallen 7-9). Een beperkt aandeel is zeer 

schaduwtolerant tot schaduwtolerant (Ellenberg L getallen 1-3). Houtkanten hebben in vergelijking met bos 

een hogere relatieve lichtbeschikbaarheid, waardoor er minder typische ‘schaduwsoorten’ voorkomen 

(Wehling en Diekmann 2009). 

 

     (a)                                                                                         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.8: Karakteristieken van de soortenpool aangetroffen in de netwerkelementen van de provincie Antwerpen. (a) 
Voorkomende soortengroepen (Runhaar et al. 2004). (b) Voorkomende Rode Lijst categorieën (Van Landuyt et al. 2005). 

Figuur 4.9: Ellenberg indicatiewaarden voor de soortenpool in het houtkantennetwerk.  
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 Soortendiversiteit en soortenkarakteristieken in de verschillende ecodistricten 4.2.2

 

Een netwerkelement in de provincie Antwerpen bevat gemiddeld 15.2 plantensoorten, met een 

gemiddelde van 2.4 verschillende soorten in de boomlaag, 2.7 verschillende soorten in de struiklaag en 11.2 

verschillende soorten in de kruidlaag. Dit is lager dan de bevindingen van Deckers (2005) in Meerhout (een 

gemeente in het zuiden van de provincie Antwerpen), waar een houtkant gemiddeld 24 plantensoorten 

bevat, met een gemiddelde van 17 soorten in de kruidlaag. Meerhout werd echter speciaal uitgekozen 

wegens de aanwezigheid van bocage-relicten, waardoor de bevindingen niet eenduidig te vergelijken zijn 

gezien zowel de oorsprong als de ouderdom van de elementen bepalend kan zijn voor de soortenrijkdom 

(zie verder 4.3.1.4). De soortendiversiteit in de elementen van de provincie Antwerpen verschilt sterk per 

ecodistrict en lokaal kan een vergelijkbaar hoog soortenaantal in de elementen aangetroffen worden (tabel 

4.5). De globale soortenrijkdom van de elementen is opvallend hoog in het Pleistoceen riviervalleiendistrict 

(Rivier) en opvallend laag in het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict (N Kemp). Ook de soortendiversiteit 

in zowel de boomlaag, de struiklaag als de kruidlaag is sterk tot zeer sterk verschillend voor de 

verschillende ecodistricten. In het Zandlemig Booms cuestadistrict (C cuest) is de boomlaag in de 

netwerkelementen het meest soortenrijk met een gemiddelde van iets meer dan 3 verschillende 

boomsoorten. De struiklaag is het meest soortendivers in het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict (C 

Kemp) met een gemiddelde van 3.4 verschillende struiksoorten. De soortenrijkdom in de boomlaag en de 

struiklaag is sterk positief gecorreleerd (Spearman rank correlation: ρ=0.18, p<0.001) en volgt over de 

verschillende ecodistricten hetzelfde patroon; de ecodistricten worden op exact dezelfde manier 

gegroepeerd (tabel 4.5). 

Tabel 4.5: Soortenrijkdom van de boom-, struik- en kruidlagen in de verschillende ecodistricten. De significantie van verschillen 
tussen ED werd getest met een Kruskal Wallis test (***: P ≤ 0.001). De waarden zijn gemiddelden waarbij letters in superscript 
homogene groepen aangeven; groepen werden onderscheiden via niet-parametrische meervoudige vergelijking (p<0.05). 

 

De soortenrijkdom in de kruidlaag is positief gecorreleerd met zowel de soortenrijkdom in de boomlaag 

(p<0.001, ρ=0.15) als in de struiklaag (p<0.001, ρ=0.13). Een significante positieve relatie tussen diversiteit 

in boom- en kruidlaag werd reeds in verschillende studies aangetoond, echter steeds in bosverband 

(Ingerpuu et al. 2003, Mölder et al. 2008, Vockenhuber et al. 2011). In bossen veroorzaakt een meer 

diverse boomlaag een grotere heterogeniteit in omgevingscondities op de bosbodem, waardoor er meer 

soorten kunnen voorkomen in de kruidlaag. In houtkanten is het echter meer waarschijnlijk dat indien de 

omgevingscondities gunstig zijn (geen te grote impact van aangrenzend landgebruik, beperkte input van 

herbiciden en meststoffen…) de globale soortenrijkdom hoog zal liggen, gereflecteerd in een positieve 

correlatie tussen het soortenaantal in de verschillende lagen in het element. 

In de elementen van het Pleistoceen riviervalleiendistrict (Rivier) is de kruidlaag veruit het meest divers, 

met een gemiddelde soortenrijkdom van 15.6 soorten. De laagste diversiteiten in de kruidlaag komen voor 

in de netwerkelementen in het noorden (Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict, N Kemp) en het zuiden van 

de provincie (Zuid-Kempisch heuveldistrict (Z Kemp), Oostelijk zandig Booms cuestadistrict (O cuest)) met 

een schommeling rond tien verschillende soorten. Ondanks de eerder ‘lage’ soortenrijkdom in deze 

laatstgenoemde elementen, verhogen houtkanten en bomenrijen steeds in aanzienlijke mate de 

Diversiteit N Kemp C Kemp Z Kemp O cuest Rivier C cuest Polder W cuest p 

Gemidd. SR BL 2.5
a 2.3

a 2.8
a 2.0

ab 2.6
a 3.0

a 2.5
ab 0.7

b *** 

Gemidd. SR SL 2.2
a 3.4

a 2.4
a 2.1

ab 1.3
a 1.1

a 3.1
ab 1.3

b *** 

Gemidd. SR KL 10.2
a
 11.3

a
 10.4

a
 10.2

a
 15.6

b
 11.2

ab
 10.6

ab
 13.6

ab
 *** 

Gemidd. SR 
globaal 

13.8
c
 15.6

ab
 14.3

abc
 13.9

bc
 19.1

a
 15.1

abc
 14.8

abc
 15.2

abc
 *** 
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plantensoortdiversiteit in het globale landschap (Boutin et al. 1994, French & Cummins 2001, Freemark et 

al. 2002). De aanwezigheid van landschappelijke elementen in de open ruimte van de provincie, ongeacht 

of ze een hoge of lage soortenrijkdom hebben, komt de landschapsbiodiversiteit sterk ten goede.  

4.2.2.1 Soortengroepen in de kruidlaag; verschillen tussen de ecodistricten 

Voor het bespreken van de soorten in de kruidlaag wordt enkel gefocust op de meest abundante 

soortengroepen (een toelichting van deze soortengroepen wordt weergegeven in bijlage 11, zie ook verder 

4.3.1.1). De bossoorten zijn het best vertegenwoordigd in de kruidlaag van het houtkantennetwerk, met 

106 verschillende bossoorten. De meest frequente bossoorten zijn hondsdraf (Glechoma hederacea, komt 

voor in 32% van de elementen), Amerikaanse vogelkers (27% van de elementen) en klimop (Hedera helix, 

21% van de elementen). De graslandsoorten zijn de tweede grootste groep met 76 soorten. De meest 

frequente graslandsoorten zijn kruipende boterbloem (Ranunculus repens, 28%), Frans raaigras 

(Arrhenatherum elatius, 14%) en gestreepte witbol (Holcus lanatus, 11%). Er komen 39 verschillende 

ruigtesoorten voor in de kruidlaag met als meest frequente soorten grote brandnetel (80%), braamsoorten 

(58%) en kleefkruid (Galium aparine, 43%). De pioniersoortengroep wordt vertegenwoordigd door 37 

soorten met als meest voorkomende soorten vogelmuur (Stellaria media, 15%), paarse dovenetel (Lamium 

purpureum, 14%) en heermoes (Equisetum arvense, 9%). De kruidlaag in de netwerkelementen bestaat 

bijna altijd uit een combinatie van soorten uit de verschillende soortengroepen; een netwerkelement in de 

provincie Antwerpen heeft gemiddeld 4.0 bossoorten, 2.5 graslandsoorten, 3.7 ruigtesoorten en 0.7 

pioniersoorten in de kruidlaag. De kruidlaagsamenstelling is echter sterk verschillend tussen de 

ecodistricten (tabel 4.6) en wordt door meerdere factoren beïnvloed (zie verder 4.3). 

Bossoorten komen beduidend meer voor centraal en in het zuiden van de provincie, met de hoogste 

soortenrijkdom in het Pleistoceen riviervalleiendistrict (Rivier) en het Zuid-Kempisch heuveldistrict (Z 

Kemp) met een gemiddeld aantal van 5.2 en 4.3 bossoorten, respectievelijk. Ook zijn de abundanties in 

deze ecodistricten zeer hoog. Graslandsoorten zijn talrijker eerder in het noorden van de provincie, met de 

hoogste aantallen en abundanties in de kruidlaag in het Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict (N Kemp) 

(gemiddeld 3.1 soorten) en het Westelijk zandig Booms cuestadistrict (W cuest) (gemiddeld 3.6 soorten). 

Ruigtesoorten en pioniervegetatie komen niet opvallend meer voor in noord of zuid, oost of west. 

Opvallend is dat de gemiddelde abundantie van de ruigtesoorten in alle ecodistricten steeds hoger is dan 

de abundanties van de andere soortengroepen. De netwerkelementen bevatten steeds een aandeel 

ruigtesoorten, en vaak is deze soortengroep de meest abundante groep. Pioniersoorten komen in veel 

mindere mate voor in de netwerkelementen. Zowel hun soortenrijkdom als abundantie is laag in alle 

ecodistricten, wat aangeeft dat veel netwerkelementen een ecologisch gerijpt habitat zijn waarin reeds 

vegetatiesuccessie heeft plaatsgehad. 

Wanneer de globale soortenrijkdom in de kruidlaag hoog is, is de soortenrijkdom voor de verschillende 

soortengroepen hoog (Spearman rank correlation: ρ>0.5, p<0.001 voor alle soortengroepen). Het is dus niet 

zo dat de globale soortenrijkdom voornamelijk bepaald zou worden door één of door enkele 

soortengroepen. Dit duidt derhalve op gunstige groeiomstandigheden voor veel verschillende soorten. De 

soortenrijkdom van de verschillende soortengroepen is ook onderling positief gecorreleerd. De sterkste 

correlaties werden gevonden tussen de soortenrijkdom van soortengroepen met gelijkaardige 

geprefereerde milieufactoren (zie verder 4.3.1.1) zoals bossoorten en ruigtesoorten (ρ=0.33, p<0.001) en 

graslandsoorten en pioniervegetatie (ρ=0.39, p<0.001). Maar ook de soortenrijkdom van groepen met 

tegenovergestelde milieueisen is (sterk) positief gecorreleerd (ρ steeds groter dan 0.2, p<0.001 voor alle 

soortengroepen). 
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Tabel 4.6: Voorkomen van de verschillende soortengroepen in de kruidlaag van de netwerkelementen in de verschillende 
ecodistricten. Aandeel van de soortenpool, gemiddeld aantal soorten en gemiddelde abundantie (abundanties volgens Tansley-
schaal) worden per soortengroep voor de verschillende ED weergegeven. De significantie van verschillen tussen ED werden 
getest met een Kruskal Wallis test (***: P ≤ 0.001; **: P ≤ 0.01; *: P ≤ 0.05; – : niet getest). De waarden per netwerkelement zijn 
gemiddelden waarbij letters in superscript homogene groepen aangeven; groepen werden onderscheiden via niet-parametrische 
meervoudige vergelijking (p<0.05).  

Kruidlaag N Kemp C Kemp Z Kemp O cuest Rivier Polder C cuest W cuest p 

Totaal # bosspp. 
(% bossoortenpool) 

66 
(62.3%) 

83 
(78.3%) 

50 
(47.2%) 

48 
(45.3%) 

42 
(39.6%) 

33 
(31.1%) 

39 
(36.8%) 

21 
(19.8%) 

- 

# bosspp. 
/ element 

3.15c 4.18
ab

 4.25abc 3.34bc 5.23a 3.94
abc

 3.70abc 4.18abc *** 

abundantie bosspp. 
/element 

12.20
ad

 11.59
abd

 17.20
bc

 9.39
d
 20.72

c
 17.50

abc
 16.72

bc
 13.09

abcd
 *** 

# graslandspp.  
(% grasland-
soortenpool) 

42 
(55.3%) 

59 
(77.6%) 

29 
(38.2%) 

26 
(34.2%) 

37 
(48.7%) 

15 
(19.7%) 

16 
(21.1%) 

19 
(25%) 

- 

# graslandspp.  
/ element 

3.08
a
 2.54

a
 2.49

a
 1.96

a
 2.89

a
 1.69

a
 1.79

a
 3.55

a
 * 

abundantie 
graslandspp. 
/ element 

13.82
cd

 6.34
ab

 15.64
d
 4.44

a
 8.19

abc
 5.00

ab
 7.63

abcd
 20.64

bcd
 *** 

# ruigtespp. 
(% ruigte- 
soortenpool) 

28 
(71.8%) 

33 
(84.6%) 

20 
(51.3%) 

22 
(56.4%) 

26 
(66.7%) 

18 
(46.2%) 

23 
(59.0%) 

12 
(30.8%) 

- 

# ruigtespp. 
/ element 

3.12
ac

 3.48
abc

 2.86
a
 4.22

bd
 5.60

e
 3.81

abcd
 4.55

de
 5.00

bcde
 *** 

abundantie 
ruigtespp.  
/ element 

15.15
a
 18.67

a
 18.25

ac
 19.93

abc
 30.26

b
 27.00

abc
 27.23

bc
 24.91

abc
 *** 

# pionierspp.  
(% pionier-
soortenpool)  

15 
(40.5%) 

25 
(67.6%) 

11 
(29.7%) 

9 
(24.3%) 

14 
(37.8%) 

7 
(18.9%) 

9 
(24.3%) 

4 
(10.8%) 

- 

# pionierspp. 
/ element 

0.52
a
 0.66

a
 0.49

a
 0.46

a
 1.49

b
 0.53

ab
 0.72

ab
 0.64

ab
 *** 

abundantie 
pionierspp. 
/ element 

2.12
a
 1.48

a
 1.97

a
 1.48

a
 3.09

b
 0.97

ab
 1.98

ab
 1.00

ab
 ** 

 

Deze bevinding geeft aan hoe bijzonder het habitat binnen houtkanten en bomenrijen is, aangezien 

verschillende soortengroepen er kennelijk (zeer) succesvol naast elkaar kunnen voorkomen. De ruimtelijke 

afwisseling in milieu-omstandigheden (heterogeniteit) en de structurele diversiteit (afwisseling van 

schaduw- en lichtcondities die zich dan vertalen in vochtige en droge condities)  is de sleutelfactor voor het 

samen voorkomen van veel soorten in de elementen (Opdam et al. 1986, Baudry et al. 2000). Het 

ecologisch netwerk fungeert als surrogaathabitat voor soorten die ooit wijdverspreid waren over het 

landbouwlandschap, maar die nu sterk beperkt zijn tot ongecultiveerde habitatstukjes in de 

landschapsmatrix (Barr et al. 1993, Moonen & Marshall 2001). Houtkanten en bomenrijen zijn niet het 

primaire habitat van veel van deze soorten, maar toch komen ze er in voor, in verschillende mogelijke 

combinaties die eigen zijn aan landschappelijke elementen. 

Tussen de abundanties van de verschillende soortengroepen werden minder sterke correlaties gevonden. 

De abundantie van pioniervegetatie en van graslandsoorten is negatief gecorreleerd met deze van de 

ruigtesoorten, echter niet significant. Hieruit blijkt wel dat wanneer ruigtesoorten dominant aanwezig zijn 

in de netwerkelementen, de andere soortengroepen in het algemeen een lagere bedekkingsgraad zullen 

hebben. Een eerste ruwe clustering van de kruidlaag kan hieruit afgeleid worden, waarbij de 

netwerkelementen enerzijds eerder gedomineerd worden door ruigtesoorten en anderzijds eerder 

graslandsoorten en pioniersoorten herbergen. 
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4.2.2.2 Clustering van de netwerkelementen op basis van de kruidlaag 

De netwerkelementen worden op basis van de samenstelling van hun kruidlaag geclusterd in vijf grote 

groepen (tabel 4.7). Deze nemen een typerende positie in langs de twee assen binnen de NMDS 

ordinatieplot (fig. 4.10) waaruit de milieucondities in de netwerkelementen kunnen afgeleid worden, 

gebaseerd op hun soortensamenstelling. De eerste groep elementen (groep 1, tabel 4.7) heeft een 

vegetatiesamenstelling gekenmerkt door eerder halfschaduwtolerante soorten die matig voedselrijke 

bodems prefereren met als belangrijkste indicatorsoorten (op basis van Indicator Species Analysis) de 

bossoorten wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Amerikaanse vogelkers en wilde kamperfoelie (Lonicera 

periclymenum). De soortenrijkdom in deze elementen is gemiddeld hoog (14 verschillende soorten in de 

kruidlaag).  

Tabel 4.7: Clustergroepen waarin de netwerkelementen werden ingedeeld op basis van hun soortensamenstelling in de 
kruidlaag d.m.v. het k-means algoritme. Weergave van de kleur in de NMDS-plot (fig. 4.10), frequentie van voorkomen, 
gemiddelde Ellenberg indicatiewaarden van de indicatorsoorten, de dominante soortengroep en de gemiddelde soortenrijkdom 
voor de 5 clustergroepen. De significantie van verschillen in Ellenberg indicatiewaarden en in soortenrijkdom van de 
verschillende groepen werd getest met een Kruskal Wallis test; (***: P ≤ 0.001; *: P ≤ 0.05; ns: niet significant, – : niet getest). 

Cluster-
groep 

Kleur 
NMDS-

plot 

Freq. 
(831 el.) 

Gem. L 
indicatie 

Gem. F 
indicatie 

Gem. R 
indicatie 

Gem. N 
indicatie 

Dominante 
soortengroep 

Gem. 
SR 

p - - * ns ns * - *** 

Groep 1 zwart 19% 6.0 5.9 4.3 6.1 bossoorten 13.9
ab 

Groep 2 rood 225 (27%) 6.2 5.6 6.7 7.7 ruigtesoorten/ 
bossoorten 

12.0
a
 

Groep 3 groen 135 (16%) 7.5 6.0 7.0 8.0 ruigtesoorten/ 
graslandsoorten 

5.5
c
 

Groep 4 blauw 153 (18%) 7.1 5.3 5.9 6.3 graslandsoorten 16.7
b
 

Groep 5 grijs 159 (19%) Indifferent 6.0 7.0 9.0 ruigtesoorten 7.0
d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.10: visualisatie van de 5 clustergroepen van de netwerkelementen op basis van hun soortensamenstelling via 
NMDS-plot. De eerste as (‘NMDS1’) is sterk positief gecorreleerd met alle Ellenberg indicatiewaarden, met de meest 
uitgesproken positieve correlatie met de voedselindicatiewaarde (Spearman rank correlation: ρ=0.7, p<0.001) en de 
zuurtegraadindicatiewaarde (ρ=0.7, p<0.001). De tweede as (‘NMDS2’) is positief gecorreleerd met de lichtindicatiewaarde 
(ρ=0.2, p<0.001) en negatief gecorreleerd met de vochtindicatiewaarde (ρ=-0.2, p<0.001). 
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De tweede groep bestaat uit elementen waarvan de kruidlaag samengesteld is uit eerder 

halfschaduwtolerante soorten die indicatief zijn voor voedselrijke bodems met als belangrijkste 

indicatorsoorten de ruigtesoorten kleefkruid en zevenblad (Aegopodium podagraria) en de bossoorten 

fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) en gewoon speenkruid (Ranunculus ficaria). De soortenrijkdom in deze 

elementen is vrij hoog, met gemiddeld 12 soorten in de kruidlaag. Groep 3 herbergt lichtminnende soorten 

van voedselrijke bodems, met als indicatorsoorten de ruigtesoort grote brandnetel en de graslandsoorten 

Frans raaigras en scherpe boterbloem (Ranunculus acris). Deze soorten hebben een competitieve 

component in hun levensstrategie sensu Grime resulterend in een lage gemiddelde soortenrijkdom in de 

kruidlaag van deze elementen (slechts 6 verschillende soorten in de kruidlaag). Groep 4 representeert 

lichtminnende soorten, indicatief voor eerder matig voedselrijke bodems, met als indicatorsoorten de 

graslandsoorten veldzuring (Rumex acetosa), duizendblad (Achillea millefolium) en smalle weegbree 

(Plantago lanceolata). Dit is de meest soortenrijke groep met gemiddeld 17 verschillende soorten in de 

kruidlaag. Groep 5 bestaat uit elementen die typische ruigtesoorten herbergen, met als indicatorsoorten 

gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), bramen en grote brandnetel. Ook deze soorten hebben een 

competitieve levensstrategie sensu Grime (1974), waardoor in deze elementen de soortenrijkdom 

gemiddeld laag is (slechts 7 verschillende soorten in de kruidlaag).   

Het voorkomen van de clustergroepen in de verschillende ecodistricten is voor de vijf groepen significant 

verschillend (tabel 4.8), wat betekent dat de soortensamenstelling in de kruidlaag van de elementen 

verschilt tussen de ED. Groep 2 is het best vertegenwoordigd in de provincie, 27% van de elementen wordt 

onder deze groep gegroepeerd en hebben een kruidlaagsamenstelling vooral bestaande uit ruigtesoorten 

en bossoorten (tabel 4.7). 

 
Tabel 4.8: Frequentie van de clustergroepen van de netwerkelementen in de provincie Antwerpen en in de verschillende 
ecodistricten. De significantie van het verschil in voorkomen van de groepen in de ecodistricten werd getest met een Chi²-test 
(***: P ≤ 0.001; **: P ≤ 0.01). 

 Freq. 
(831 el.) 

N Kemp 
(130 el.) 

C Kemp 
(398 el.) 

Z Kemp 
(69 el.) 

O cuest 
(95 el.) 

Rivier 
(47 el.) 

C cuest 
(53 el.) 

Polder 
(32 el.) 

W 
cuest 
(11 el.) 

p 

Groep 1  19% 13.8% 27.4% 26.1% 10.5% 2.1% 3.8% 3.1% 0% *** 

Groep 2  27% 10.8% 12.6% 14.5% 48.4% 76.6% 79.2% 59.4% 72.7% *** 

Groep 3  16% 23.1% 14.3% 23.2% 21.1% 2.1% 5.7% 21.9% 9.1% ** 

Groep 4  18% 23.8% 21.9% 17.4% 11.6% 14.9% 1.9% 9.4% 9.1% ** 

Groep 5  19% 27.7% 23.1% 18.8% 8.4% 4.3% 9.4% 6.3% 9.1% *** 

 

 Oudbosplantensoorten in het houtkantennetwerk 4.2.3

 

Van de 45 oudbosplantensoorten in Vlaanderen (sensu Cornelis et al. 2007, bijlage 2) komen er 22 voor in 

het houtkantennetwerk van de provincie (48.9%). Het netwerk herbergt dus een aanzienlijk deel van de 

Antwerpse oudbosplanten. Slechts een iets groter aandeel komt voor in de Antwerpse bossen (26 soorten, 

57.8% van de Vlaamse oudbosplantensoorten; data eerste bosinventaris Bos & Groen, 2001). Om de 

geschiktheid als surrogaathabitat van de netwerkelementen voor deze soorten na te gaan, werd voor elke 

oudbossoort de relatieve frequentie in boshabitat (proefvlakken uit eerste bosinventarisatie Bos & Groen, 

2001) en houtkanthabitat vergeleken. Een volledig overzicht van de Antwerpse oudbosplanten en hun 

frequentie in beide habitats wordt gegeven in bijlage 12. Van de 22 oudbosplantensoorten aangetroffen in 

het houtkantennetwerk zijn er 19 soorten gemeenschappelijk met deze aangetroffen in de Antwerpse 
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bossen; er zijn 3 soorten die enkel in houtkanten voorkomen (Lievevrouwebedstro (Galium odoratum), 

mannetjesereprijs (Veronica officinalis) en kleine maagdenpalm (Vinca minor)) en 7 soorten die enkel in de 

bossen voorkomen (bijlage 12). Indien de frequentie van deze soorten echter zeer laag is, duidt dit niet op 

een duidelijke significante voorkeur van de soort voor bos dan wel houtkant. Oudbossoorten die wel 

degelijk significant meer voorkomen in de Antwerpse bossen dan in de Antwerpse houtkanten zijn gladde 

witbol (Holcus mollis), bosanemoon (Anemone nemorosa), ijle zegge (Carex remota) en ruwe smele 

(Deschampsia cespitosa) (tabel 4.9). Oudbossoorten die een duidelijke voorkeur hebben voor 

houtkanthabitat zijn wilde kamperfoelie, klimop en grote muur (Stellaria holostea). Andere 

oudbosplantensoorten met een duidelijke presentie in de beide habitats (komen niet significant meer voor 

in houtkanthabitat dan wel boshabitat; ‘indifferent’, tabel 4.9) zijn adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), 

gewone Salomonszegel (Polygonatum multiflorum), wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) en valse salie 

(Teucrium scorodonia). Er kunnen dus 3 groepen onderscheiden worden voor de Antwerpse 

oudbosplanten: soorten met een duidelijke voorkeur voor houtkanthabitat (groep 1, tabel 4.9), soorten die 

in beide habitats frequent voorkomen (groep 2) en soorten met een duidelijke voorkeur voor boshabitat 

(groep 3). 

Tabel 4.9: Oudbosplantensoorten (sensu Cornelis et al. 2007) in de provincie Antwerpen. Vergelijking van presentie/absentie 
gegevens van de oudbosplantensoorten in de proefvlakken van de eerste bosinventaris die in de provincie liggen (n=437; Bos & 
Groen, 2001) en alle geïnventariseerde netwerkelementen (n=835) in de provincie Antwerpen. De significantie van verschillen in 
relatieve frequentie werd getest d.m.v. de Chi²-test (***: P ≤ 0.001; *: P ≤ 0.05; ns: niet significant). Er worden 3 groepen 
onderscheiden: (i) Groep 1: soort komt significant meer voor in houtkanthabitat (ii) Groep 2: soort heeft geen significante 
voorkeur voor bos- of houtkanthabitat en komt in beide habitats frequent voor (freq. > 1%) en (iii) Groep 3: soort komt 
significant meer voor in boshabitat. 

Soort Frequentie 
houtkanten (%) 

Frequentie 
bosproefvlakken 

(%) 

p-
waarde 

Voorkeur Groep 

wilde 
kamperfoelie 

21.56 16.25 * Houtkant Groep 1 

klimop 20.60 5.95 *** Houtkant Groep 1 

grote muur   14.61 0.69 *** Houtkant Groep 1 

adelaarsvaren 6.23 3.89 ns Indifferent 
 

Groep 2 

gewone 
Salomonszegel 

4.43 6.86 ns Indifferent 
 

Groep 2 

wijfjesvaren 3.71 5.49 ns Indifferent Groep 2 

valse salie 2.87 2.97 ns Indifferent Groep 2 

gladde witbol 1.92 7.32 *** Bos Groep 3 

bosanemoon 0.96 2.75 * Bos Groep 3 
 

ijle zegge   0.12 4.81 *** Bos Groep 3 

ruwe smele    0 3.89 *** Bos Groep 3 

 

De Ellenberg indicatiewaarden gevonden voor de verschillende oudbossoortengroepen in de provincie zijn 

niet significant verschillend (tabel 4.10). Wel is de trend duidelijk: de soorten die meer aangetroffen 

worden in het Antwerpse houtkantenhabitat (groep 1) hebben de hoogste gemiddelde 

lichtindicatiewaarde, de laagste vochtindicatiewaarde en de hoogste zuurtegraad- en 

voedselindicatiewaarden. De soorten die meer voorkomen in boshabitat (groep 3) hebben gemiddeld een 

vrij lage lichtindicatiewaarde, de hoogste vochtindicatiewaarde en de laagste zuurtegraad- en 

voedselindicatiewaarde. Het onderscheid in ecologische factoren tussen boshabitat en houtkanthabitat 
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werd reeds door Wehling en Diekmann (2009) gekwantificeerd, waarbij houtkanthabitat getypeerd wordt 

door een hogere relatieve lichtbeschikbaarheid, meer voedselrijke bodems en een lager vochtgehalte dan 

boshabitat. Deze bevindingen worden gereflecteerd in de gevonden Ellenberg indicatiewaarden voor groep 

1 en groep 3. Soorten die in beide habitats goed gedijen (groep 2) hebben eerder intermediaire waarden.  

Tabel 4.10: Gemiddelde Ellenberg indicatiewaarden voor de verschillende oudbosplantengroepen. Verschillen tussen de groepen 
werden getest met een Kruskal Wallis test. Voor geen van de groepen zijn de gemiddelde waarden significant verschillend van 
elkaar (p-waarde steeds > 0.05). 

 Gem. L 
indicatie 

Gem. F 
indicatie 

Gem. R 
indicatie 

Gem. N 
indicatie 

Groep 1 5.00 5.00 4.50 4.50 

Groep 2 4.25 5.25 3.67 4.25 

Groep 3 4.67 6.25 2.00 3.00 

 

De opdeling van de oudbossoorten in de provincie Antwerpen in drie groepen is in deze studie gebaseerd 

op presentie-absentie gegevens, het is dus niet het resultaat van een vergelijkende populatiestudie waarbij 

de performantie17 van de populaties in bossen dan wel houtkanten werd vergeleken. Wehling en Diekmann 

(2009) voerden een dergelijke vergelijkende studie uit in het noordwesten van Duitsland voor o.a. de 

oudbossoorten bosanemoon, gewone Salomonszegel, grote muur en groot heksenkruid. De geteste 

soorten waren in staat om zowel in houtkanten als bossen vitale populaties te vormen, waaruit 

geconcludeerd werd dat houtkanten er een geschikt surrogaathabitat zijn voor deze bossoorten. Eenzelfde 

groepering van de soorten werd toegekend: enerzijds soorten die wel abundant zijn in houtkanten maar 

beter gedijen in gesloten bos, met groot heksenkruid als vertegenwoordiger. Anderzijds de soorten met 

een hogere reproductie in houtkanten in vergelijking met bos, met grote muur als vertegenwoordiger, en 

ten slotte de soorten die evengoed in houtkanten dan wel in bos gedijen, met bosanemoon en gewone 

salomonszegel als vertegenwoordigers. Deze groepering wordt ook ondersteund door de bevindingen van 

McCollins et al. (2000). Ook het houtkantennetwerk in de open ruimte van de provincie fungeert duidelijk 

als surrogaathabitat voor deze soorten en kan bijgevolg potentieel als corridor dienen voor het bereiken 

van nog niet-gekoloniseerde bossen.  

Voor sommige oudbossoorten bestaat er echter mogelijk een nog in te lossen extinctieschuld; 

habitatfragmentatie heeft soms een sterk vertraagde achteruitgang van de vitaliteit van bepaalde 

populaties in individuele habitats tot gevolg (Vellend et al. 2004, Vellend et al. 2006). Vooral ‘trage soorten’ 

(lage kolonisatiegraad, trage populatierespons op wijzigende omstandigheden) hebben vaak nog een 

extinctieschuld in te lossen als gevolg van habitatfragmentatie in het verleden, die pas later tot uiting zal 

komen. De oudbossoorteninventaris in de elementen is daarom mogelijk te optimistisch.  

De achteruitgang van het houtkantennetwerk kan immers na verloop van decennia nog steeds een 

negatieve invloed uitoefenen op bepaalde populaties op landschapsschaal, dit geldt in het bijzonder voor 

trage soorten zoals oudbossoorten. M.a.w. de manier hoe vandaag wordt omgegaan met de 

landschappelijke elementen, zal ongetwijfeld mede bepalend zijn voor de biologische inhoud van het 

landschap over middellange termijn (decennia – een eeuw). 

                                                             
17

 Performantie van een plantenpopulatie kan worden nagegaan door het kwantificeren van de populatieomvang, de 
populatiedichtheid, de grootte van de planten, het aantal reproductieve individuen, het aantal geproduceerde zaden en de massa 
van de zaden (Wehling & Diekmann 2009). 
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4.3 Bepalende factoren voor soortenrijkdom en soortensamenstelling in de kruidlaag van de 

netwerkelementen 

 Invloed van individuele variabelen op soortenrijkdom en soortensamenstelling 4.3.1

4.3.1.1 Abiotische factoren 

De korrelgrootte of bodemtextuur bepaalt het vermogen van de bodem om vocht en voedingsstoffen vast 

te houden en zijn permeabiliteit voor zuurstof en water. De vruchtbaarheid van de bodem en de 

groeiomstandigheden voor planten worden hier dus mee door bepaald. De invloed van de bodemtextuur 

op de kruidlaagsamenstelling in de netwerkelementen werd onderzocht; de globale soortenrijkdom in de 

kruidlaag is niet significant verschillend voor de verschillende bodemtexturen die voorkomen binnen de 

elementen (tabel 4.11). Er komen gemiddeld wel meer soorten voor in de kruidlaag wanneer de bodem 

bestaat uit zware klei (gemiddeld 14 verschillende soorten, textuur U), en ook de zandleemgronden 

(textuur L) en de lichte zandleemgronden (textuur P) hebben een iets hogere gemiddelde soortenrijkdom 

dan de andere bodemtexturen. Wanneer de bodemtextuur binnen de netwerkelementen zandig is, is de 

globale soortenrijkdom in de kruidlaag het laagst (gemiddeld 10.4 verschillende soorten). Voor de 

ruigtesoorten is deze trend het sterkst uitgesproken, met zowel de hoogste soortenrijkdom als abundanties 

op zware kleigronden en de laagste soortenrijkdom en abundanties op zandige gronden. De soortenrijkdom 

van de andere soortengroepen wordt niet significant beïnvloed door de bodemtextuur, hun abundanties 

echter wel. Bossoorten komen in significant hogere abundanties voor op zware kleigronden, en ook de 

zandleemgronden en lichte zandleemgronden herbergen bovengemiddelde abundanties. Abundanties van 

graslandsoorten zijn bovengemiddeld op zware kleigronden, lemige zandgronden (textuur S) en lichte 

zandleemgronden. Pioniervegetatie heeft geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde bodemtextuur. 

Tabel 4.11: Invloed van de bodemtextuur op de globale soortenrijkdom (SR) in de kruidlaag, op de soortenrijkdom van de vier 
soortengroepen (bossoorten, graslandsoorten, ruigtesoorten en pioniersoorten) en op de abundantie (Ab) van de 
soortengroepen. De significantie van verschillen tussen de karakteristieken werden getest met een Kruskal Wallis test (***: P ≤ 
0.001; **: P ≤ 0.01; *: P ≤ 0.05; ns: niet significant). De waarden zijn gemiddelden, waarbij letters in superscript homogene 
groepen aangeven; groepen werden onderscheiden via niet-parametrische meervoudige vergelijking (p<0.05). Bijkomende 
informatie over de bodemtextuur is te vinden in bijlage 13. 

Bodemtextuur U E L P S Z V p 

Globale SR 14.0 11.5 11.8 11.7 11.4 10.4 10.8 ns 

SR bossoorten 5.0 4.4 3.9 4.0 3.9 3.9 4.2 ns 

Ab bossoorten 34.4b 15.4ab 14.6ab 12.8ab 13.4ab 11.3 ab 6.0a * 

SR graslandsoorten 3.0 1.5 2.3 2.5 2.7 2.4 1.1 ns 

Ab graslandsoorten 12.0b 2.3a 8.0b 9.0b 9.9b 7.0ab 2.7ab * 

SR ruigtesoorten 5.0a 4.4ab 4.5a 4.2a 3.8a 2.9b 5.0a *** 

Ab ruigtesoorten 52.2ab 24.4abc 24.2a 24.1a 18.9a 13.7c 62.8b *** 

SR pioniervegetatie 0.4 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7 0.2 ns 

Abe pioniervegetatie 0.8 0.8 2.0 1.3 1.7 2.2 0.2 ns 

       

Via de voedselindicatiewaarden (Ellenberg N getal) en de zuurtegraadindicatiewaarden (Ellenberg R getal) 

van de soorten in de kruidlaag van de elementen kan de invloed van voedselrijkdom en bodemzuurtegraad 

in de elementen op de soortenrijkdom en -samenstelling van de kruidlaag nagegaan worden. Ook de 

lichtindicatiewaarde (Ellenberg L getal) en vochtindicatiewaarde (Ellenberg F getal) van de elementen 

leveren bijkomende informatie over de invloed van de abiotische omgevingsfactoren op de soortenrijkdom 

van de kruidvegetatie (toelichting Ellenberg indicatiewaarden in bijlage 6). Hoewel de Ellenberg 

indicatiewaarden een intrinsieke eigenschap zijn van de plantensoorten zelf, geven de gemiddelde waarden 

voor elk element wel een indirecte waarde voor de heersende milieufactoren, waardoor de 
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indicatiewaarden kunnen gebruikt worden als milieugradiënten. De soortenrijkdom vertoont een 

unimodale humpbacked relatie met de onderzochte milieugradiënten (fig. 4.11); een humpbacked 

soortenrijkdom curve is een functionele relatie tussen de soortenrijkdom binnen een gemeenschap en een 

bepaalde karakteristiek van deze gemeenschap (Graham & Duda 2011). Voor de onderzochte 

milieugradiënten is deze curve unimodaal; f(x) stijgt voor x < m, en daalt voor x > m, met m de waarde van 

de ‘mode’ (grafische voorstelling in bijlage 14). Extreme omgevingen genereren vaak unimodale relaties 

met de soortenrijkdom, als de milieugradiënt breed genoeg is om stressvol te zijn ter hoogte van de beide 

uitersten (Odum 1971, Grime 1973). De hoogste soortenrijkdom wordt waargenomen bij eerder 

intermediaire waarden, en niet ter hoogte van de extreme waarden. Voor het Ellenberg N getal ligt de 

mode op 5.94, voor het Ellenberg R getal is de mode 5.92, voor het Ellenberg F getal ligt de mode op 5.11 

en voor het Ellenberg L getal is de mode 6.47. Deze waarden horen bij halfschaduwtolerante soorten 

indicatief voor matig voedselrijke, matig zure en frisse bodems. Hieruit kan worden afgeleid dat indien de 

milieucondities in de elementen aan deze omschrijving voldoen, de soortenrijkdom gemiddeld het hoogst 

zal liggen.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.11: Unimodale humpbacked relatie tussen de totale soortenrijdom in de kruidlaag van de netwerkelementen 
(n = 835) en de milieugradiënten in de elementen, voorgesteld door de Ellenberg indicatiewaarden van de kruidlaag 
(deze geven een indirecte waarde voor de heersende milieufactoren in de elementen). 
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Ook de soortenrijkdom van de soortengroepen afzonderlijk vertoont een unimodale humpbacked relatie 

met de onderzochte milieugradiënten, met licht wijzigende waarden voor de modes naargelang de 

soortengroep (tabel 4.12). 

Tabel 4.12: Overzicht van de modes voor de verschillende milieugradiënten in de elementen (voorgesteld via de Ellenberg 
indicatiewaarden) voor elke soortengroep; de soortenrijkdom in de kruidlaag zal stijgen bij een toenemende milieugradiënt tot 
deze waarde, om vervolgens af te nemen bij een verdere stijging. Modes werden bepaald via unimodale isotonische regressie 
analyse. 

Soortenrijkdom Mode Ellenberg N 
getal 

Mode Ellenberg 
R getal 

Mode Ellenberg 
F getal 

Mode Ellenberg 
L getal 

Globaal 5.94 5.92 5.11 6.47 

Bossoorten 6.36 5.50 5.08 5.76 

Graslandsoorten 5.94 5.92 5.10 6.47 

Ruigtesoorten 6.89 6.78 6.24 6.00 

Pioniersoorten 5.94 5.92 5.11 6.47 

Range [5.94 – 6.89] [5.50 – 6.78] [5.08 – 6.24] [5.76 – 6.47] 

 

De soortenrijkdom van bossoorten zal vrij snel dalen naarmate meer licht ter beschikking komt in het 

element (laagste mode voor het Ellenberg L getal in vergelijking met de andere soortengroepen); 

soortenrijkdom van graslandsoorten en pioniersoorten hebben de hoogste mode voor het lichtgetal. 

Ruigtesoorten blijven het langst stijgen in aantal naarmate de milieucondities voedselrijker, basischer en 

vochtiger worden (ruigtesoortenrijkdom heeft de hoogste modes voor zowel het Ellenberg N getal, het 

Ellenberg R getal als het Ellenberg F getal). Er zijn dus (beperkte) verschillen in ideale milieucondities voor 

de hoogste soortenrijkdom van verschillende soortengroepen, maar de modes liggen steeds binnen een 

nauwe range en het zijn steeds intermediaire waarden.  

4.3.1.2 Structurele factoren van de netwerkelementen 

In de vegetatie-ecologie zijn soorten-oppervlakterelaties een bekend begrip. De relatie tussen 

soortenrijkdom en oppervlakte heeft steeds een logaritmisch verloop: bij kleine oppervlakten neemt de 

soortenrijkdom snel toe, bij grotere oppervlakten is de toename klein (Helliwell 1975). Dit wordt verklaard 

door de verwevenheid tussen oppervlakte en habitatvariatie: hoe groter het habitat hoe meer 

mogelijkheden voor verschillen in abiotisch milieu, zodat een verdere oppervlaktetoename nog nauwelijks 

extra variatie zal aanbrengen (Opdam et al. 1986). De invloed van de oppervlakte van de 

netwerkelementen werd nagegaan voor zowel de globale soortenrijkdom in de kruidlaag als de 

soortenrijkdom en abundanties van de verschillende soortengroepen.  

De globale soortenrijkdom stijgt sterk met het logaritme van de oppervlakte van het netwerkelement 

(lineair model, ‘quasipoisson errors’: helling=0.42, p<0.001). Voor de soortenrijkdom en abundanties van de 

bossoorten, graslandsoorten en ruigtesoorten geldt dezelfde trend (Soortenrijkdom: helling=0.25, 

helling=0.17 en helling=0.23 respectievelijk, p<0.001. Abundanties: helling=0.45, helling=0.37 en 

helling=0.51 respectievelijk, p<0.001). Voor pioniervegetatie is het effect van de grootte van het element 

minder uitgesproken (negatief effect op soortenrijkdom, positief effect op abundantie). Een grotere 

oppervlakte is vooral voor bossoorten en ruigtesoorten belangrijk, aangezien het kernhabitat meer zal 

toenemen dan het randhabitat bij een stijging van de elementoppervlakte (wordt gereflecteerd door de 

steilere hellingen voor bossoorten en ruigtesoorten en de lagere helling voor graslandsoorten).  

Voor de lineaire elementen werd ook de individuele invloed van de lengte en de breedte van de 

netwerkelementen nagegaan op de globale soortenrijkdom. De soortenrijkdom stijgt sterk met het 

logaritme van zowel de lengte (lineair model, ‘quasipoisson errors’: helling=0.51, p<0.001) als de breedte 

(lineair model, ‘quasipoisson errors’: helling=2.22, p<0.001). Opnieuw is de stijging in soortenrijkdom met 
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het logaritme van de lengte het grootst voor bossoorten (helling=0.29, p<0.001) en ruigtesoorten 

(helling=0.28, p<0.001) en ook het logaritme van de breedte heeft een sterk uitgesproken invloed op de 

soortenrijkdom van bossoorten (helling=1.39, p<0.001) en ruigtesoorten (helling=1.32, p<0.001). De 

soortenrijkdom van graslandsoorten stijgt eveneens met zowel het logaritme van de lengte (helling=0.21, 

p<0.001) als met het logaritme van de breedte (helling=0.9, p<0.001). De abundanties van deze 

soortengroepen volgen dezelfde trend als hun soortenrijkdom. Opnieuw is het effect van de lengte en de 

breedte voor pioniervegetatie minder uitgesproken. 

Vooral de breedte van de netwerkelementen is duidelijk een zeer belangrijke factor voor zowel 

soortenrijkdom als -samenstelling in de kruidlaag van het houtkantennetwerk en oefent een grotere 

invloed uit dan de lengte of de oppervlakte (wordt gereflecteerd in de ‘steilere’ hellingen). Deze is immers 

bepalend voor de mate van verstoring binnen het netwerkelement: hoe breder het netwerkelement, hoe 

meer kernhabitat er zal voorkomen en hoe stabieler het habitat zal zijn. De invloeden van de omgeving 

(zoals bemesting en grondbewerkingen op aangrenzend land…) nemen namelijk af met de breedte en in 

het midden kan een stabiel bosachtig milieu ontstaan naarmate het element breder wordt (Rijksinstituut 

voor Natuurbeheer 1979, Logemann et al. 1986). Voor het kunnen voorkomen van bossoorten wordt 

verwacht dat een minimum aan kernhabitat aanwezig is in de houtkanten, toenemend met de breedte. 

Deze hypothese was het onderwerp van verschillende studies. Forman en Baundry (1984) troffen meer 

bossoorten aan in bredere houtkanten dan in nauwere. Anderzijds stelden Corbit et al. (1999) geen 

significant effect vast van de breedte op het voorkomen van bossoorten in houtkanten, terwijl Liira et al. 

(2013) wél weer een duidelijk positief effect vonden van de breedte op het voorkomen van bossoorten in 

landschappelijke elementen. Voor de houtkanten en bomenrijen in de provincie Antwerpen is het effect 

van zowel de oppervlakte, de lengte als de breedte op het voorkomen van bossoorten, graslandsoorten en 

ruigtesoorten positief.   

De aaneengeslotenheid van het netwerkelement is eveneens bepalend voor de soortenrijkdom in de 

kruidlaag, met een grotere gemiddelde globale soortenrijkdom in onderbroken elementen (gemiddeld 12.4 

soorten in elementen met ‘gaps’ en gemiddeld 10.8 soorten in aaneengesloten netwerkelementen, 

Wilcoxon rank sum test: p<0.001). Voor de bossoorten speelt de aaneengeslotenheid van het element geen 

beduidende rol, er werd geen significant verband gevonden noch voor de soortenrijkdom als voor de 

abundantie. Zowel de soortenrijkdom als de abundanties van de graslandsoorten, ruigtesoorten en 

pioniersoorten zijn wel beduidend hoger in onderbroken netwerkelementen (fig. 4.12).  

  

 

 

 

 

Figuur 4.12: invloed van de aaneengeslotenheid van de netwerkelementen op de soortenrijkdom en de abundantie van de 
graslandsoorten, de pioniersoorten en de ruigtesoorten. Verschillen in soortenrijkdom en -samenstelling werden getest met 
een Wilcoxon rank sum test, p-waarden staan aangegeven in de figuur. 
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Onderbroken elementen hebben een groter aandeel randhabitat dan aaneengesloten elementen met 

dezelfde oppervlakte, waardoor lichtminnende soorten (zoals de graslandsoorten en de pioniersoorten) 

een groter potentieel habitat ter beschikking hebben. Meer randhabitat impliceert een verhoogde 

stikstofdepositie en zwaveldepositie (wegens een verhoogde turbulentie cf. Weathers et al. 2001, De 

Schrijver et al. 2007) en tevens meer invloeden van buitenaf (zoals bv. bemesting), waardoor ruigtesoorten 

eveneens voordeel ondervinden in onderbroken elementen. 

Voor de lineaire netwerkelementen werd ook de invloed van de oriëntatie van het element nagegaan op 

de soortenrijkdom en abundanties van de soorten in de kruidlaag. Bossoorten hebben een lichte voorkeur 

voor noord-zuid georiënteerde elementen, graslandsoorten voor oostwest georiënteerde elementen en 

ruigtesoorten voor noordoost-zuidwest georiënteerde elementen. Enkel de pioniersoorten ondervinden 

een significante invloed van de oriëntatie, met zowel de hoogste soortenrijkdom als de hoogste 

abundanties in oostwest georiënteerde elementen (Kruskal Wallis test, p<0.05). Een mogelijke verklaring is 

het feit dat deze elementen een duidelijk uitgesproken ‘zuidzijde’ hebben die de hele dag belicht wordt, 

wat een geschikter habitat creëert voor pioniersoorten wegens de hogere lichtbeschikbaarheid. Noordzuid 

georiënteerde elementen, waar de zijden slechts een halve dag belicht worden, herbergen de laagste 

abundanties van pioniersoorten en tellen ook het minst aantal verschillende pioniersoorten. 

Het type netwerkelement heeft een significante invloed op de globale soortenrijkdom in de kruidlaag 

(Kruskal Wallis test, p<0.05). De meest soortenrijke types zijn knotbomenrijen (gemiddeld 12.7 

verschillende soorten in de kruidlaag), houtwallen en bomenrijen (gemiddeld 11.9 en 11.7 verschillende 

soorten in de kruidlaag, respectievelijk). Houtkanten, hagen en bosjes zijn soortenarmer, met 

respectievelijk gemiddeld 10.7, 10.3 en 9.3 verschillende soorten in de kruidlaag. Bossoorten komen niet 

significant meer voor in een bepaald type element, maar hebben toch een lichte voorkeur voor houtwallen 

en bosjes (zowel hogere soortenrijkdom als abundanties). Graslandsoorten, pioniersoorten en 

ruigtesoorten hebben een duidelijk uitgesproken voorkeur voor bepaalde types (fig. 4.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.13: Invloed van het type netwerkelement op de soortenrijkdom van graslandsoorten, pioniersoorten en 
ruigtesoorten. De significantie van de verschillen tussen de types werd getest met een Kruskal Wallis test. De letters 
duiden homogene groepen aan (onderscheiden via niet-parametrische meervoudige vergelijking). 
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Graslandsoorten hebben de hoogste soortenrijkdom en abundanties in bomenrijen en hagen, ook 

pioniersoorten komen significant meer voor in bomenrijen. De lichtbeschikbaarheid in deze elementen 

vertaalt zich dus duidelijk naar de soortensamenstelling in de kruidlaag. Ruigtesoorten hebben een 

duidelijke voorkeur voor knotbomenrijen en houtwallen, met een opvallend hoge soortenrijkdom en 

abundanties in deze netwerkelementen. Deze elementen zijn schaduwrijker dan bomenrijen en meer open 

(hogere relatieve belichtingsgraad) dan bosjes, wat duidelijk een goede combinatie van eigenschappen is 

voor het voorkomen van ruigtesoorten. 

4.3.1.3 Landschapsvariabelen 

Het aangrenzend landgebruik heeft een duidelijke invloed op de soortenrijkdom (zowel globaal als voor de 

verschillende soortengroepen) en op de abundanties van de verschillende soortengroepen in de elementen 

(tabel 4.13). De soortenrijkdom is in het algemeen een stuk hoger als het netwerkelement zich langs een 

weg (verhard of onverhard), langs akkerland of langs een gracht bevindt. Deze landgebruiken resulteren 

immers in een hogere soortenrijkdom voor verschillende soortengroepen.  

Tabel 4.13: Invloed van het aangrenzend landgebruik op de globale soortenrijkdom en op de soortenrijkdom en abundanties van 
de soortengroepen in de kruidlaag van de netwerkelementen. Invloed van aangrenzend landgebruik op de soortenrijkdom werd 
nagegaan via een generalized lineair model (‘quasipoisson errors’), invloed op de abundanties werd nagegaan via een lineair 
model. Aanduiding significante invloed factor: p<0.001: ***, p<0.01: **, p<0.05: *, p>0.05: geen aanduiding. Invloed van de 
significante landgebruiken is steeds positief, en wordt niet expliciet aangeduid in de tabel.  

Aangrenzend 
landgebruik 

Globale 
SR 

bosspp. 
SR / abun 

graslandspp. 
SR / abun 

ruigtespp. 
SR / abun 

pionierspp. 
SR / abun 

Weg  ***  **  * ***  **  ***  ** 

Gracht ***  **    ***  ** *  * 

Akker **  *    *  ** ***   

Struweel     * *  

Grasland    *   *   

Tuin  **  **    

 

Het is logisch dat het aangrenzend landgebruik een (grote) invloed uitoefent op de vegetatiesamenstelling 

in houtkanten en bomenrijen. Wegens hun vaak lineaire vorm zijn deze elementen immers blootgesteld 

aan de fysische en biologische invloeden van de omgevende matrix (Forman 1995, Hermy & De Blust 1997, 

Smart et al. 2001), en komen plantenzaden en allerlei stoffen de elementen binnen vanuit aangrenzende 

percelen (Opdam et al. 1986, Mercer et al. 1999). De ligging van het element langs een weg bevordert 

zowel het voorkomen van bossoorten, graslandsoorten en pioniersoorten, waar ze vaak deel uitmaken van 

de bermvegetatie. Wellicht komen deze soortengroepen voor volgens een gradiënt, met het dichtst langs 

de weg (vaak gekenmerkt door een vorm van betreding: verstoringshabitat) de pioniervegetatie, met 

daarop volgend de graslandsoorten en de bossoorten. Een gracht langs het element brengt vooral een 

groot voordeel mee voor ruigtesoorten, die talrijker zijn en in een grotere bedekkingsgraad voorkomen in 

deze elementen. Ruigtesoorten zijn vaak indicatief voor vochtige condities (zie ook de hoge mode van de 

ruigtesoorten voor het vochtgetal, tabel 4.12). Een gracht creëert dus zeer gunstige groeicondities voor 

ruigtesoorten, en ook bossoorten en pioniersoorten ondervinden voordeel van een iets vochtiger milieu. 

Akkerland heeft een positieve invloed op zowel bossoorten, ruigtesoorten als pioniersoorten. Uit de 

literatuur blijkt dat vooral het type landbouwactiviteit (uitgevoerd op het akkerland) van belang is voor de 

soortensamenstelling in houtkanten, en niet zozeer het landgebruik ‘akkerland’ op zich. Zo daalt de invloed 

van het aangrenzende akkerland op de soortensamenstelling naarmate de teelt minder intensief bewerkt 

wordt (de Blois et al. 2002). Intensieve landbouwactiviteiten in de onmiddellijke nabijheid van de 
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houtkanten (vooral grondbewerking en herbicidengebruik) resulteren in een milieu met een hoge graad 

van verstoring (Jobin et al. 1997, Boutin & Jobin 1998, Smart et al. 2001). Een stijgende verstoring 

vergemakkelijkt de invasie door opportunistische plantensoorten, dit zijn soorten met een ruderale 

component in hun levensstrategie (R-strategie) karakteristiek voor een omgeving van weinig stress en veel 

verstoring (Grime 1974, de Blois et al. 2002). In deze masterproef werd echter niet gefocust op welke 

landbouwactiviteiten precies worden uitgevoerd op het akkerland, maar het landgebruik op zich suggereert 

een zekere mate van verstoring. Dit komt tot uiting in de resultaten; pioniersoorten (R-strategie) 

ondervinden een positieve invloed van akkerland, net als ruigtesoorten (vaak C-R strategie). Ook voor 

bossoorten werd een matig positieve invloed gevonden van de ligging langs akkerland. Bossoorten worden 

in het algemeen minder gevonden in de houtkanten langs intensief gebruikt landbouwland (de Blois et al. 

2002). Jobin et al. (1997) en Boutin & Jobin (1998) vergeleken soortensamenstelling van bosranden en 

houtkanten en vonden meer exoten en ruigtesoorten in habitats direct grenzend aan intensief gebruikt 

landbouwland (bv. maïsteelt) in vergelijking met minder intensief gebruikte habitats (bv. teelt van luzerne). 

De ligging van de elementen langs struweelvegetatie of grasland heeft slechts een beperkte invloed. De 

positieve invloed op zowel het soortenaantal als op de abundantie van bossoorten in elementen langs een 

tuin kan mogelijk verklaard worden door een aandeel ‘tuinontsnappers’ in de vegetatie. 

Niet enkel het direct-aangrenzende landgebruik is belangrijk voor de soortensamenstelling in houtkanten 

en bomenrijen, ook de afstand tot verschillende naburige habitats en de hoeveelheid van deze habitats in 

de omgeving heeft een sterke invloed op de (regionale) abundantie van soorten (Opdam et al. 1986). De 

invloed van bos in de omgeving op de soortensamenstelling in de kruidlaag van de netwerkelementen werd 

nader onderzocht. De globale soortenrijkdom is significant hoger als het netwerkelement geconnecteerd is 

met bos (n=247) (Wilcoxon rank sum test, p<0.05), met een gemiddelde van 12.0 verschillende 

plantensoorten ten opzichte van 10.8 verschillende soorten. Graslandsoorten, ruigtesoorten en 

pioniersoorten worden niet duidelijk beïnvloed door een connectie met bos, de soortenrijkdom en 

abundanties zijn wel iets lager in dat geval. Bossoorten komen significant meer voor bij een connectie met 

bos (p<0.001, fig. 4.14a) en ook de abundantie is dan beduidend hoger (p<0.001). Het voorkomen van 

oudbossoorten hangt hier nog sterker van af, de soortenrijkdom en abundanties zijn significant hoger als 

het netwerkelement geconnecteerd is met bos (p<0.001, fig. 4.14b). Bij een connectie met bos komt er 

gemiddeld minstens één oudbossoort voor, zonder connectie ligt het gemiddelde lager dan één soort.  

                                                 (a)                                                                                              (b) 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.14: invloed van de aanwezigheid van bos in het landschap op de soortenrijkdom van de bossoorten in de kruidlaag van de 
netwerkelementen (a) en op de soortenrijkdom van oudbossoorten (b). Connectie met bos, ligging binnen bosbuffer van 25m en 
ligging binnen bosbuffer van 50m werden in acht genomen en getest via de Wilcoxon rank sum test. 
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Ook de aanwezigheid van bos in het landschap binnen een buffer van 25m én een buffer van 50m (n=335 

en n=398, respectievelijk) rondom het netwerkelement heeft een vergelijkbare invloed op de 

soortenrijkdom van de verschillende soortengroepen. De globale soortenrijkdom ligt in dat geval opnieuw 

gemiddeld iets hoger (p<0.05, 11.8 soorten t.o.v. 10.7 soorten), de soortenrijkdom en abundantie van de 

graslandsoorten, ruigtesoorten en pioniersoorten is opnieuw iets lager wanneer er binnen de buffers 

rondom het netwerkelement bos aanwezig is. Bossoorten komen in de buffergebieden in significant hogere 

abundanties voor in de netwerkelementen en ook de soortenrijkdom is beduidend hoger (p<0.001, fig. 

4.14a). Ook het voorkomen van oudbossoorten is naast een rechtstreekse connectie met bos nog sterk 

gelinkt aan de aanwezigheid van bos in de omgeving, met zowel een hogere soortenrijkdom als abundantie 

in de buffergebieden (p<0.001, fig. 4.14b).  

In verschillende studies werd reeds aangetoond dat kolonisatie van habitats door bossoorten sterk 

afhankelijk is van de nabijheid van propagules (Dzwonko 1993, Matlack 1994, Grashof-Bokdam & 

Geertsema 1998, Corbit et al. 1999, Kleijn & Verbeek 2000). Boshabitat fungeert dus als bron van zaden, en 

de landschappelijke elementen worden evengoed een bron van zaden eens de bossoorten zich succesvol 

gevestigd hebben. De destructie van de connecties tussen bossen via houtkanten en kleine bosjes zorgt 

voor een toenemende fragmentatie en isolatie van het resterende bosareaal en kan een belangrijke invloed 

uitoefenen op het overleven van vele bossoorten (Saunders et al. 1991, Fahrig & Merriam 1994, Pereboom 

et al. 2008).  

 
Het bijkomend belang van de ouderdom van het aanwezige bos (Ferrarisbos of niet) werd nagegaan voor 

de geconnecteerde netwerkelementen (aantal elementen geconnecteerd met Ferrarisbos: n=34) en de 

elementen in de buffergebieden (n=69 en n=84 voor elementen in een bufferzone van 25m en 50m van 

Ferrarisbos, respectievelijk). De soortenrijkdom van bossoorten is niet significant hoger wanneer het om 

Ferrarisbos gaat (noch in de geconnecteerde elementen, noch in de elementen in de buffergebieden). De 

abundantie van bossoorten is echter wel significant hoger als het netwerkelement zich in een bufferzone 

van 25m of 50m t.o.v. Ferrarisbos bevindt (Wilcoxon rank sum test, p<0.05 in beide gevallen). Voor 

oudbossoorten is de invloed van de aanwezigheid van Ferrarisbos in de directe omgeving nog duidelijker, 

met een significant hogere soortenrijkdom én abundantie van oudbossoorten in de elementen die zich in 

een bufferzone van 25m of 50m t.o.v. Ferrarisbos bevinden (fig. 4.15).  

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Figuur 4.15: Invloed van Ferrarisbos t.o.v. niet-Ferrarisbos op de soortenrijkdom van oudbossoorten in de kruidlaag van 
netwerkelementen geconnecteerd met bos en van netwerkelementen die zich in de buffergebieden van 25m en 50m rondom bos 
bevinden (Wilcoxon rank sum test, p-waarden aangegeven in de figuur). 
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Een connectie van het element met Ferrarisbos heeft eveneens een positieve invloed op zowel het 

soortenaantal als de abundantie van oudbossoorten in de kruidlaag, echter niet significant (er zijn slechts 

weinig elementen echt geconnecteerd, meer elementen liggen in buffergebied waardoor de patronen 

duidelijker zijn). De invloed van de aanwezigheid van Ferrarisbos in de omgeving op het voorkomen van 

bossoorten en oudbossoorten in de elementen past binnen de theorie van het ‘species pool concept’; deze 

theorie stelt dat de bossoortensamenstelling in recente (bos)habitats sterk gerelateerd is met de 

soortensamenstelling in oudere bossen in de buurt (Butaye et al. 2001). Hoe langer de kolonisatieperiode, 

hoe groter de kans dat bepaalde soorten zich over grotere afstanden zullen verbreiden, via stochastische of 

uitzonderlijke gebeurtenissen (Butaye et al. 2001). Dicht bij de bronpopulaties (zijnde oude bossen) is de 

kans dus groter om typische soorten van oud bos aan te treffen. Een andere mogelijke (bijkomende) 

verklaring voor de sterkere vertegenwoordiging van oudbossoorten in elementen in de nabijheid van oud 

bos is dat deze elementen een hogere kans hebben om zelf ook restant te zijn van oud bos, waardoor er 

logischerwijs meer oudbossoorten kunnen aangetroffen worden.  

 

De Netwerkstructuur heeft geen significante invloed op de soortenrijkdom en abundantie van de 

soortengroepen. Noch het aantal netwerkelementen binnen een buffer van 20m rondom het element, de 

connectiviteitsscore van het element of de dichtheid van het netwerk beïnvloeden de soortensamenstelling 

in de kruidlaag in belangrijke mate. Ook Deckers (2005) vond geen significante relatie tussen de 

houtkantensoortenrijkdom en de densiteit van het houtkantennetwerk. Het aantal geconnecteerde 

houtkanten (connectiviteitsscore) en het aantal elementen binnen een bufferzone van 50 en 100m hadden 

daarentegen wel een duidelijke invloed op de soortenrijkdom in de kruidlaag in deze studie. Om het effect 

van de netwerkstructuur op soortensamenstelling in houtkanten na te gaan is het beter verschillende 

netwerken met elkaar te vergelijken, de artificiële grenzen van de kilometerhokken maskeren mogelijk het 

effect van de netwerkstructuur.   

4.3.1.4 Historiek 

Netwerkelementen die relict zijn van Ferrarisbos (n=40) hebben een iets hogere globale soortenrijkdom in 

de kruidlaag, hoewel het verschil t.o.v. niet-Ferrarisrelicten niet significant is. Zowel de soortenrijkdom als 

abundanties van graslandsoorten en pioniersoorten is iets lager in Ferrarisrelicten, soortenrijkdom en 

abundanties van ruigtesoorten zijn iets hoger in de relicten. Het voorkomen van bossoorten is wel zeer 

duidelijk hoger in Ferrarisrelicten (fig. 4.16), zowel de soortenrijkdom als abundanties zijn er 

bovengemiddeld (Wilcoxon rank sum test, p<0.001 in beide gevallen). Bij oudbossoorten is deze trend nog 

sterker uitgesproken, in Ferrarisrelict komen significant meer oudbossoorten voor en de abundanties zijn er 

een veelvoud t.o.v. deze in niet-relicten (Wilcoxon rank sum test, p<0.001 in beide gevallen).  

Continuïteit van de elementen sinds de periode 1860-1864 (n=497) heeft een minder significante invloed 

op het voorkomen van bossoorten; de soortenrijkdom is er wel hoger (Wilcoxon rank sum test, p<0.01) 

maar de abundanties zijn niet beduidend hoger. Oudbossoorten komen wel opnieuw significant meer voor 

in de elementen uit de periode 1860-1864, met zowel een hogere soortenrijkdom als abundantie (Wilcoxon 

rank sum test, p<0.001 in beide gevallen). Het continu aanwezig zijn van de elementen in het landschap is 

dus een belangrijke factor voor het voorkomen van de typische oudbossoorten. Hoe ouder het habitat, hoe 

stabieler de groeiomstandigheden er zijn vaak. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de abundanties in de 

oudere relicten sterk bovengemiddeld zijn (fig. 4.16). In de Ferrarisrelicten werden de hoogste abundanties 

gevonden uit de gehele dataset. Om te kunnen dienen als surrogaathabitat voor bossoorten, en in het 

bijzonder voor oudbossoorten, is het dus van belang dat het netwerkelement continu aanwezig blijft in het 

landschap om de stabiele groeiomstandigheden voor deze soorten te kunnen garanderen (zie ook 4.2.3). 



57 

Aanwezig1860 Ferrarisrelict

S
o

o
rt

e
n

ri
jk

d
o

m
 b

o
s
s
o

o
rt

e
n

0
1

2
3

4
5

6
7

Niet

Wel

Wilcoxon rank sum test, p<0.001: ***; p<0.01: **

**

***

Aanwezig1860 Ferrarisrelict

A
b

u
n

d
a

n
ti
e

s
 b

o
s
s
o

o
rt

e
n

0
5

1
0

1
5

2
0

2
5

Niet

Wel

Wilcoxon rank sum test, p<0.01: **; p>0.05: ns

ns

**

Aanwezig1860 Ferrarisrelict

S
o

o
rt

e
n

ri
jk

d
o

m
 o

u
d

b
o

s
s
o

o
rt

e
n

0
.0

0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

Niet

Wel

Wilcoxon rank sum test, p<0.001

Aanwezig1860 Ferrarisrelict

A
b

u
n

d
a

n
ti
e

s
 o

u
d

b
o

s
s
o

o
rt

e
n

0
2

4
6

8
1

0
Niet

Wel

Wilcoxon rank sum test, p<0.001

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele verschillende factoren blijken de soortenrijkdom en soortensamenstelling in de kruidlaag van de 

netwerkelementen sterk tot zeer sterk te beïnvloeden. In elke groep variabelen (‘abiotiek’, ‘structurele 

factoren’, ‘landschapsvariabelen’ en ‘abiotiek’) komen sterke relaties tussen de verschillende factoren en 

de soortenrijkdom en abundanties van de verschillende soortengroepen naar voor. Soortenrijkdom en 

abundantie van een bepaalde soortengroep worden in het gros van de gevallen op dezelfde wijze 

beïnvloed, met af een toe een uitzondering hierop. Een overzicht van alle onderzochte variabelen staat 

aangegeven in tabel 4.14, met aanduiding van de significantie van hun invloed op soortenrijkdom en 

soortensamenstelling in de kruidlaag. 

  

Figuur 4.16: Vergelijking van de soortenrijkdom en abundanties van bossoorten en oudbossoorten in de kruidlaag van elementen 
continu aanwezig in het landschap sinds 1778 (‘Ferrarisrelict’) en sinds de periode 1860-1864 (‘Aanwezig 1860’) t.o.v. recentere 
elementen (Wilcoxon rank sum test, p-waarden staan aangegeven in de figuur). 
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Tabel 4.14: Synthesetabel met aanduiding van significante (x) en niet significante (geen invulling) invloed van de verschillende 
onderzochte variabelen op de globale soortenrijkdom, de soortenrijkdom van de verschillende soortengroepen en de 
abundanties van de verschillende soortengroepen. Effect (positief (+) of negatief (-)) van de variabelen wordt weergegeven 
indien het geen factorvariabelen betreft. Hoe groot de invloed precies is, wordt niet weergegeven. 

Groepsvariabelen Globale 
SR 

Bossoorten 
SR / abun 

Graslandsoorten 
SR / abun 

Ruigtesoorten 
SR / abun 

Pioniersoorten 
SR / abun 

Abiotiek 
Bodemtextuur   x  x x x   

Structurele factoren 
Log (oppervlakte) + + + + + + + - + 
Log (lengte) + + + + + + + - + 
Log (breedte) + + + + + + + - + 
Aaneengeslotenheid +   + + + + + + 
Oriëntatie        x x 
Type element x   x x x x x x 

Landschapsvariabelen 
Aangrenzend 
landgebruik 

x x x x x x x x x 

Connectie bos + + +       
Buffer bos 25m + + +       
Buffer bos 50m + + +       
(bijkomend effect18) 
Connectie 
Ferrarisbos 

         

(bijkomend effect) 
Buffer Ferrarisbos 
25m 

  +       

(bijkomend effect) 
Buffer Ferrarisbos 
50m 

  +       

Aantal elementen 
binnen  buffer 20m 

         

Connectiviteitsscore 
element 

         

Dichtheid netwerk          

Historiek 
Relict Ferrarisbos  + +       
Element aanwezig 
in 1860-1864 

 +        

 

  

                                                             
18 Het bijkomend effect van de ouderdom van het bos (Ferrarisbos of niet) in de omgeving van de elementen op de soortenrijkdom 
en -samenstelling werd nagegaan voor de elementen geconnecteerd met bos en de elementen in de buffergebieden (bufferzone 
van 25m en 50m t.o.v. bos). 
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 Relatief belang van de groepen variabelen 4.3.2

 

Het relatief belang van de groepen variabelen (‘abiotiek’, ‘structurele factoren’, ‘landschapsvariabelen’ en 

‘historiek’) voor de verklaring in variatie in soortenrijkdom en soortensamenstelling in de kruidlaag van de 

netwerkelementen werd systematisch nagegaan, rekening houdend met enkel de significante variabelen 

(tabel 4.14). De belangrijkste groep variabelen (dit is de groep die het grootste aandeel van de variatie 

verklaart) verschilt naargelang de beschouwde soortengroep en naargelang de soortenrijkdom of 

abundantie als responsvariabele wordt beschouwd (tabel 4.15, aanduiding met rangorde ‘1’).  

Tabel 4.15: Relatief belang van de groepen 'abiotiek', 'structurele factoren', 'landschapsvariabelen' en 'historiek' voor het 

verklaren van de variatie in de responsvariabelen soortenrijkdom (SR) en abundantie (Ab), aangegeven via een rangschikking 

voor elke rij afzonderlijk (rangorde 1  4). Gebruik van generalized linear mixed models (met de ecodistricten als random factor) 

met 'poisson errors' voor de soortenrijkdom als responsvariabele, gebruik van lineair mixed models voor de abundantie als 

responsvariabele. Stijging van de deviance bij het weglaten van de groep in kwestie wordt voor elke groep relatief uitgedrukt (in 

%) t.o.v. de deviance van het full model; de deviance is een maat voor de kwaliteit van het model en een groot verschil in 

deviance tussen het volledige en het gereduceerde model wijst dus op een belangrijk effect van de groep predictorvariabelen. 

 Abiotiek Structurele 
factoren 

Landschaps- 
variabelen 

Historiek 

Globale SR - 1 
11.1%   

2 
2.3% 

- 

SR bossoorten - 1 
4.9% 

2 
1.9% 

3 
0.6% 

Ab bossoorten 1 
0.7% 

3 
0.6% 

2 
0.6% 

4 
0.2% 

SR graslandsoorten - 1 
11.3% 

2 
2.5% 

- 

Ab graslandsoorten 2 
0.9% 

1 
2.2% 

3 
0.3% 

- 

SR ruigtesoorten 2 
0.9% 

1 
2.9% 

3 
0.3% 

- 

Ab ruigtesoorten 1 
1.7% 

2 
0.8% 

3 
0.5% 

- 

SR pioniersoorten - 1 
0.9% 

2 
0.2% 

- 

Ab pioniersoorten - 1 
0.9% 

2 
0.2% 

- 

 

Verschillen in globale soortenrijkdom in de kruidlaag van de netwerkelementen kunnen vooral worden 

toegeschreven aan verschillen in structurele factoren, gevolgd door een verschil in landschapsvariabelen. 

De continuïteit van het netwerkelement of de abiotische factoren (bodemtextuur) spelen geen significante 

rol voor de globale soortenrijkdom in de elementen. Wanneer de soortengroepen afzonderlijk worden 

beschouwd, treden veranderingen op in de rangorde van de verklarende groepen. De soortenrijkdom van 

alle vier de soortengroepen wordt het sterkst beïnvloed door de structurele factoren van het element, zoals 

de dimensies, de aaneengeslotenheid en het type element. Voor bossoorten is de omgevingscontext 

(aangrenzend landgebruik, aanwezigheid van bos) de tweede voornaamste sturende factor en speelt ook 

de ouderdom van het element een rol. Ook graslandsoorten en pioniersoorten worden in een belangrijke 

mate beïnvloed door de omgevingscontext. Voor de ruigtesoorten zijn abiotische factoren een 

belangrijkere factor dan de omgevingscontext. De abundantie van de soorten, in tegenstelling tot hun 

soortenrijkdom, wordt in sterke mate gestuurd door de abiotiek.  
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Figuur 4.17: Bomenrij werd half gerooid (geen kapvergunning nodig want omtrek < 1m) voor de aanleg van een nieuwe weg 
(links) en zonder duidelijke reden (rechts). Indien het rooien van de bomen niet nodig was voor de beoogde doelstelling, gaat dit 
in tegen de Code van goede natuurpraktijk en is dit in principe strafbaar (Code goede natuurpraktijk staat uitgewerkt in bijlage 2).  

4.4 Actuele staat van de netwerkelementen (bedreigingsstatus, beheerstatus) met als 

slotanalyse de opportuniteiten voor de hernieuwde biomassavraag 

 

 Staat van instandhouding van de netwerkelementen 4.4.1

 

Voor de 62 meest biodiverse netwerkelementen die opnieuw bezocht werden in het najaar ’13, werd een 

‘staat van instandhouding’ opgemaakt om een idee te krijgen over eventuele bedreigingen van het 

houtkantennetwerk en de mogelijke aandachtspunten daarbij (beeldmateriaal in bijlage 15). Ongeveer 63% 

(39 elementen) krijgt als status ‘niet bedreigd’ (tabel 4.16), omdat er ogenschijnlijk geen indicaties zijn om 

te veronderstellen dat het voortbestaan van het netwerkelement en/of de biodiversiteit in de kruidlaag in 

het gedrang komt. Dit wil echter niet zeggen dat het netwerkelement recent werd onderhouden (zie 4.4.2), 

noch dat het beschermd is tegen wijzigingen die kunnen worden aangebracht. Zo zijn 40 elementen (65%) 

niet beschermd via een verbod of natuurvergunningsplicht voor het wijzigen van hun vegetatie.  

Tabel 4.16: Bedreigingsstatus van de 62 opnieuw bezochte netwerkelementen. Bedreigde elementen  
worden verder toegelicht. In bijlage 15 is fotomateriaal voor elke status te vinden. 

 

Bedreigingsstatus netwerkelement # netwerkelementen (62) 

Niet bedreigd 62.9% 

Bedreigd 37.1% 
Gerooid 3.2% 

Verwaarloosd: beheer nodig 3.2% 
Verwaarloosd: verjonging nodig 3.2% 

Verwaarloosd: bestrijding  
Amerikaanse vogelkers dringt zicht op 

16.1% 

Aangrenzend landgebruik bedreigend 3.2% 

Afval vormt probleem 4.8% 

bomen/struiken ziek 3.2% 

 

Twee van de geselecteerde 62 netwerkelementen krijgen als status ‘gerooid’ (tabel 4.16, fig. 4.17) omdat ze 

reeds verdwenen zijn. Beide elementen werden de eerste keer geïnventariseerd in het voorjaar van 2010 

en waren niet wettelijk beschermd via een verbodsbepaling of een natuurvergunning.  
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In een periode van 3 jaar tijd zijn dus reeds 2/62 (3.2%) elementen verdwenen zonder een duidelijk 

oorzakelijke reden. Dit druist in tegen de Code van goede Natuurpraktijk (bijlage 3) maar gebeurt de facto 

zonder enige vorm van navolging. Extrapolatie naar de volledige dataset suggereert dat 27/835 

netwerkelementen reeds verdwenen zouden zijn (anno september 2013). Dit is een extreem hoog tempo 

waaraan de elementen in het open gebied verdwijnen. Via de informatie over de beheerovereenkomsten 

voor KLE’s in de provincie (bijlage 5) is geweten dat er inspanningen worden gedaan om nieuwe 

houtkanten en hagen aan te planten, maar de realisatie ervan verloopt niet aan hetzelfde tempo waarin ze 

verdwijnen. Bovendien is het zo dat hoe ouder het netwerkelement is, hoe interessanter het habitat wordt 

voor de globale biodiversiteit in het landschap (herbergen meer van fauna- en florasoorten) (Logemann et 

al. 1988). Ook is de zeer grote structuurrijkdom van oudere netwerkelementen niet op korte termijn met 

natuurontwikkeling te bereiken, dit is een proces van vele jaren (Hermy & De Blust 1997). Recent 

aangeplante elementen zijn dus geen volwaardige ‘vervanging’ van de oudere elementen, net zoals recent 

aangeplante bossen voor minstens vele decennia een lagere plantendiversiteit hebben dan oud bos 

(Jacquemyn et al. 2001 , Flinn & Vellend 2005, Honnay et al. 2005). 

Veertien netwerkelementen (22.5%) worden bestempeld als ‘verwaarloosd’ (tabel 4.16), waarvan twee 

wegens dringende noodzaak aan beheer. Het betreft zeer oude hakhoutstoven die niet meer zo vitaal zijn 

en de telgen best opnieuw worden afgezet om de stronken in leven te houden. Netwerkelementen die 

eens in hakhout werden gezet, dienen immers verder beheerd te worden om de hakhoutstoven vitaal te 

houden, omdat de kans bestaat dat de telgen op de stoof zo zwaar worden dat de boom gaat scheuren 

(Fourneau & Paesen 2013). Twee verwaarloosde netwerkelementen zijn dringend toe aan verjonging; de 

bomen zijn zodanig oud en duidelijk aan het afsterven zonder dat er een vitale verjonging aanwezig is. Deze 

elementen dreigen af te sterven en lopen op die manier het risico stilletjes aan te verdwijnen. Bijna 16% 

van de elementen wordt bedreigd door een sterke overheersing van Amerikaanse vogelkers in de struiklaag 

(status ‘verwaarloosd: Amerikaanse vogelkers dringt zich op’). Amerikaanse vogelkers is in 23 elementen 

aanwezig (37.7%) en staat ook gekend als een typische soort van de 

armere zandgronden én van houtkanten (Deckers 2005). De soort 

bevordert verjonging van schaduwboomsoorten ten nadele van 

lichtboomsoorten en verbreidt zich sneller in de richting van habitats 

met een hoge structuurdiversiteit (Invexo 2013). In 10 elementen 

wordt de aanwezigheid van de soort daarom als een bedreiging 

beschouwd aangezien de dominantie in de struiklaag zodanig 

uitgesproken is (er kan worden gesproken van een overwoekering) dat 

het verjongen van de aanwezige lichtboomsoorten onmogelijk is 

geworden. In sommige netwerkelementen is Amerikaanse vogelkers 

zelfs zodanig  uitgegroeid dat ze de lichtboomsoorten in de boomlaag 

weg concurreren  en de beschaduwde bomen duidelijk al minder 

vitaal zijn hierdoor. In weinig houtkanten waarin Amerikaanse 

vogelkers voorkomt lijkt deze bestreden te worden. Soms zijn er 

sporen van inspanningen tot bestrijding te zien, maar stammetjes 

kappen zonder stobbebehandeling is niet effectief aangezien deze 

gewoon weer uitschieten (Invexo 2013, fig. 4.18). In 3 netwerkelementen (4.7%) wordt afval als bedreiging 

beschouwd: het element wordt gebruikt als stortplaats of lijdt onder zwerfafval. Beplantingen langs wegen 

staan er om gekend zwerfvuil te concentreren, wat niet ten goede komt aan de biodiversiteit in de 

kruidlaag. Aanwezigheid van zwerfvuil leidt tot bijkomend sluikstorten, waardoor de bodem soms bezaaid 

ligt met afval en de planten groeioppervlakte verliezen. Aangrenzend landgebruik wordt in 2 elementen 

(3.2%) gezien als bedreiging aangezien de impact van het aangrenzend land duidelijk nefast is voor de 

kruidlaag (en dus niet per se voor het voortbestaan van de houtkant). In het ene geval gaat het om een zeer 

Figuur 4.18: Bestrijding Amerikaanse 
vogelkers door kap is niet effectief. 
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sterke verruiging in de kruid- en struiklaag in een houtkant waarin slib van de aangrenzende maïsakker 

afvloeit. Het andere geval betreft een bomenrij waarin de kruidlaag volledig afgestorven was door een 

pesticidenbehandeling, mogelijk als gevolg van de behandeling van de onmiddellijk aangrenzende 

maïsakker, of als een doelgerichte actie om de spontane begroeiing van het netwerkelement terug te 

dringen. Ten slotte worden 2 elementen (3.2%) bedreigd door ziekte, en is de aandoening dermate ernstig 

uit dat een behandeling nodig is om het element terug vitaal te maken. 

In totaal krijgen 23 netwerkelementen (37%) als status ‘bedreigd’, wat een zorgwekkend hoog aandeel is. 

De 62 recent bezochte elementen werden immers geselecteerd op basis van hun hoge (globale) 

soortenrijkdom (zie 3.2.4), hierdoor is het percentage bedreigde elementen vermoedelijk eerder laag en 

mogelijk niet representatief voor de volledige dataset. Er wordt immers verwacht dat de elementen die 

bedreigd worden door verwaarlozing, woekering Amerikaanse vogelkers, aangrenzend land, afval…  

gemiddeld een lagere soortenrijkdom zullen hebben en dus niet uit de selectie zijn gekomen (verder 

onderzoek vereist). Het percentage bedreigde elementen kan dus aanzienlijk hoger liggen in de provincie 

dan de 37% in de dataset van de 62 elementen. In Nederland wordt momenteel een grootschalige studie 

uitgevoerd (loopt nog tot eind 2014) naar de status van de netwerkelementen en in de tussenrapporten 

worden eveneens zorgwekkende resultaten geformuleerd (Snepvangers et al. 2013). De helft van de kleine 

landschapselementen kent een matige of slechte gesteldheid, met verwaarlozing veruit als grootste 

bedreiging. Meer dan de helft van de elementen heeft er binnen 5 jaar beheer nodig om in stand te kunnen 

blijven.  

 Beheerstatus van de netwerkelementen 4.4.2

 

Voor 60 netwerkelementen (gerooide elementen buiten beschouwing gelaten) werd een beheerstatus 

toegekend, waarbij rekening werd gehouden met het feit dat een veldbezoek een momentopname is, en 

sommige beheervormen volgens een beheercyclus worden toegepast met een rotatieperiode tot ca. 10 jaar 

(knotbeheer, hakhoutbeheer). Voor elke beheerstatus is beeldmateriaal terug te vinden in bijlage 16. Een 

groot aandeel van de elementen (45%) wordt ogenschijnlijk niet meer beheerd (tabel 4.17). Hiervan is 48% 

bedreigd (hebben status ‘bedreigd’ gekregen, zie 4.4.1), voornamelijk door verwaarlozing (uitblijven 

beheer, verjonging nodig) en door dominantie van Amerikaanse vogelkers, die ingeperkt zou moeten 

worden. Voor iets meer dan de helft van de niet beheerde elementen (52%) vormt het uitblijven van 

beheer geen bedreiging, het gaat dan vooral om bomenrijen en bosjes.  

Tabel 4.17: Beheerstatus van 60 netwerkelementen (2 gerooide netwerkelementen niet mee opgenomen). Beheerde 
netwerkelementen worden verder toegelicht. In bijlage 16 is fotomateriaal voor elke status te vinden. 

Beheerstatus netwerkelement # netwerkelementen (60) 

Niet beheerd 45.0% 

Beheerd 55.0% 

gesnoeid 23.3% 

hakhoutbeheer 13.3% 

knotbeheer 10.0% 

bomen ooit opgesnoeid 8.3% 

 

Vijftien elementen (23.3%) werden duidelijk recent 

gesnoeid, dit echter meestal functioneel (en niet om reden 

van biomassaoogst): voor het in vorm houden van de heg of 

om de weg vrij te houden die er langs ligt. Ook werden in 10 

van deze elementen (67% van de gesnoeide elementen) de snoeiresten ter plaatse achtergelaten (fig. 4.19). 

Het ter plaatse laten van snoeiresten kan een nadelig effect hebben op de soortenrijkdom en abundanties 

Figuur 4.19: opslag van snoeiafval in een bomenrij 
van ruwe berk. 
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van de plantensoorten simpelweg door het innemen van ruimte en het bedekken van de grond. Anderzijds 

vinden o.a. fungisoorten er een geschikt habitat en het biedt schuilgelegenheden voor vele faunasoorten. 

Houtstapels, takkenhopen en andere structuurrijke ‘afvalhopen’ (balen maaisel ...) worden door alle 

inheemse roofdieren vaak als dagrustplaats (en nestplaats) benut (Van Den Berge et al. 2012). Alleszins is 

het een indicatie dat in het merendeel van de gevallen waarbij de netwerkelementen regelmatig worden 

gesnoeid, de snoeiresten niet aangewend worden door de particulieren als biomassaoogst, noch dat ze 

naar het containerpark gebracht worden waar de bestemming van het snoeiafval compostering, mulching 

of energetische valorisatie kan worden (Braekevelt et al. 2012).  

In 8 elementen (13.3%) wordt een actief hakhoutbeheer 

toegepast. De soorten in hakhout zijn zwarte els, boswilg, 

schietwilg, lijsterbes, ruwe berk en gewone esdoorn (deze 

komen ook in combinaties voor). In geen van de elementen 

was het hakhout recent afgezet, maar was de omtrek van de 

staken kleiner dan 35cm, wat impliceert dat een nieuwe 

kapbeurt nog niet (dringend) nodig is (Fourneau & Paesen 

2013). De omlooptijd voor het afzetten van de staken 

bedraagt 7 tot 9 jaar, afhankelijk van de groeisnelheid van de 

soort en de standplaats. In 6 elementen (10%) wordt een 

knotbeheer toegepast. In 5 van de elementen gaat het om 

schietwilg, in één element gaat het om gewone es. Sommige 

knotwilgen werden duidelijk recent onderhouden, andere zijn 

toe aan een nieuwe knotbeurt (telgen hebben al grotere 

omtrek dan 35cm in sommige gevallen). De knot-essen zijn 

stuk voor stuk uitgegroeide telgen uit es-hakhoutstoven (fig. 

4.20). In dit laatste element wordt er dus aan twee vormen 

van beheer gedaan; zowel hakhoutbeheer als knotbeheer 

worden toegepast. Deze gecombineerde beheervorm werd 

vroeger veel toegepast zodat de ‘houtkant’ beter kon 

fungeren als windscherm (knotbomen op zich laten wind nog sterk door) en de houtoogst was aanzienlijk 

hoger (pers. med. Fourneau J. 2013). Deze gecombineerde beheervorm wordt actueel nog maar weinig 

toegepast en is ook minder gekend. Nochtans wordt er op deze manier extra structuurvariatie gecreëerd 

binnen het netwerkelement, wat de globale diversiteit ten goede komt en is de gemiddelde biomassaoogst 

vermoedelijk hoger t.o.v. één beheervorm. In 5 elementen (8.3%) zijn de bomen ooit opgesnoeid geweest, 

echter niet recent. Dit wordt dan ook niet beschouwd als beheer voor biomassaoogst. Tot beheer met het 

oog op biomassaoogst worden hakhoutbeheer en knotbeheer gerekend. Er kan ook aan biomassaoogst 

gedaan worden in hagen en houtkanten door scheren en snoeien, maar dit lijkt niet het geval voor de 60 

elementen. In iets meer dan 1/5 van de 60 elementen (23.3%) wordt dus actief aan biomassaoogst gedaan. 

Deze netwerkelementen vervullen nog steeds een van de traditionele functies van de klassieke 

‘houtkanten’. Een kanttekening hierbij is echter dat het niet zeker is of deze elementen in de tijd verder 

zullen beheerd worden en deze functie zullen blijven vervullen. 

 

 Biomassaoogst 4.4.3

4.4.3.1 Oogstbare houtvolumes uit de netwerkelementen 

Voor de 60 netwerkelementen werd een schatting gemaakt van de jaarlijks oogstbare houtvolumes (tabel 

4.18), de berekeningsmethoden worden weergegeven in bijlage 8. De gemiddelden per type element zijn 

eerder ruwe inschattingen van de grootteorde oogstbaar houtvolum. Het effectief oogsten van de 

Figuur 4.20: knot-es is een uitgegroeide telg van 
een es-hakhoutstoof. Zowel knotbeheer als 
hakhoutbeheer worden toegepast. 
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biomassa in een commerciële context zou niet rendabel zijn, de elementen liggen (veel) te ver uit elkaar 

waardoor de transportkosten zeer hoog zouden oplopen. Lokaal gebruik is een optie, maar bij 

oogstvolumes die minder dan een volle vrachtwagen hout opleveren (16-20 m3 hout) stijgt de kostprijs 

eveneens sterk (Schrijver et al. 2011). Ook is de bereikbaarheid van de elementen niet altijd evident 

wegens ligging in nattere stukken of op grote afstand van een weg. In veel studies wordt daarom met een 

reductiefactor gewerkt op het oogstbaar volume: in zowel de studie van Tolkamp al. (2006), de Vries et al. 

(2008) en Schrijver et al. (2011) wordt een oogstbaar volume van 80% gehanteerd; Gybels et al. (2012) 

gebruiken 60% van de aanwas. De biomassaproductie werd echter berekend met aangroeicijfers voor 

bomen en struiken in bosverband terwijl de aanwas vermoedelijk een stuk hoger zal zijn in lijnvormige 

elementen (er is meer ruimte en licht beschikbaar en bemesting door aangrenzend landgebruik doet zich 

vaak voor (de Vries et al. 2008, Schrijver et al. 2011)). Voor het bepalen van de theoretische 

biomassaproductie werd abstractie gemaakt van deze invloeden (tabel 4.18). 

Tabel 4.18: Overzicht van de theoretische gemiddelde biomassaproductie per type netwerkelement. Gemiddelde jaarlijkse 
aanwas per lopende meter en per hectare en de totale jaarlijkse aanwas worden weergegeven. Gebruikte methodes voor het 
bepalen van de aanwas en de gebruikte aangroeicijfers staan opgelijst in bijlage 8. 

 

De jaarlijkse biomassaproductie dient per type element in zijn context te worden bekeken. Hagen kunnen 

frequent geschoren worden, waardoor er een jaarlijkse oogst mogelijk is. Houtkanten kunnen in hakhout 

gezet worden, waaruit dan met een rotatiecyclus van 7-9 jaar kan geoogst worden. De gemiddelde 

opbrengst stijgt op termijn bij een langere omlooptijd (den Ouden et al. 2010). Houtkanten kunnen naast 

hakhoutbeheer als beheeroptie jaarlijks gesnoeid worden, en op regelmatige tijdstippen uitgedund20. Voor 

houtwallen geldt hetzelfde verhaal. Oogst uit knotbomenrijen kan om de 7-9 jaar gebeuren, afhankelijk van 

de soort en de groeiplaats. Uit bomenrijen is het niet gebruikelijk dat jaarlijks wordt geoogst, de bomen 

worden samen geoogst wanneer de eigenaar ze kaprijp acht. Een jaarlijkse bijgroei effectief gaan oogsten 

gebeurt enkel in het geval dat op grotere schaal wordt geoogst, en is dus niet realistisch voor één enkele 

bomenrij. Dit is wel perfect mogelijk voor de bosjes, waar met een grotere rendabiliteit kan worden 

geoogst. 

4.4.3.2 Energetische valorisatie 

De vraag naar biomassa voor energetische valorisatie is de laatste jaren zeer sterk gestegen en zal ook 

(sterk) blijven stijgen de komende jaren (Briffaerts et al. 2009). Bijna 1997 GWh van de groene stroom die 

in 2011 werd geproduceerd, werd uit biomassa opgewekt (Vlaams Energieagentschap). Met een aandeel 

van ongeveer 45% vormt biomassa nog steeds de grootste bron van groene stroomproductie in 

Vlaanderen. De elektriciteit die geproduceerd zou kunnen worden uit de jaarlijkse hoeveelheid biomassa 

                                                             
19

 Aangroeicijfer van 20.5 m³ ha
-1

 jr 
-1 

voor knotbomen is onrealistisch hoog; verkregen door extrapolatie van cijfers/boom naar een 

cijfer voor één hectare (zie bijlage 8). Een aangroeicijfer van 0.01 m³ lm
-1

 jr
-1

is realistischer. 
20 Indien beheer van houtkanten uitblijft, zullen de bomen uitgroeien tot een omtrek van 1m en valt het kapbeheer niet meer 
onder het reguliere onderhoud van de houtkant en dient er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden. 

Element Aantal Opp. 
(ha) 

Gemidd. aanwas 
(m³ m-1 jr-1) 

Gemidd. aanwas  
(m³ ha-1 jr -1) 

Totale aanwas  
(m³ jr -1) 

Haag 2 0.03 0.001 1.32 0.04 

Houtkant 34 1.86 0.007 6.93 12.89 

Houtwal 3 0.08 0.007 6.93 0.55 

Bomenrij 14 0.95 0.03 7.62 7.24 

Knotbomenrij 3 0.16 0.01 20.519 3.28 

Bosje 4 0.41 - 8.8 3.61 

Totaal 60 3.49   27.61 
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geproduceerd in de 60 netwerkelementen wordt ter vergelijking berekend; 27.61 m³ biomassa is ongeveer 

16.57 ton vers materiaal (bij een gewogen gemiddelde van 600 kg/m³ hout). Wetende dat de 

energiewaarde van (verse) houtige biomassa 15 GJ/ton bedraagt (Braekevelt et al. 2012), de 

elektriciteitsproductie uit biomassa een rendement van gemiddeld 40% haalt21 (Bervoets et al. 2006) en 1 

Joule gelijk wordt gesteld aan 2.7778 ×10−13 GWh zou de biomassaoogst uit de 60 elementen in theorie 

0.03 GWh groene stroom kunnen opleveren; dit is goed voor 8.5 gezinnen (Vlaams Energieagentschap). Dit 

is een theoretische benadering, waarbij abstractie werd gemaakt van terreinomstandigheden, kosten-baten 

analyse en waarbij werd verondersteld dat de volledige biomassaoogst aan elektriciteitsproductie wordt 

besteed. Toch geeft het een beeld over de mogelijkheden die biomassaoogst uit 60 elementen al biedt als 

bron van hernieuwbare energie. 

Een kanttekening hierbij is echter dat o.a. OVAM kritisch staat tegenover het aanwenden van hout voor 

verbranding, aangezien houtig groenafval in theorie steeds voor 100% kan worden gerecycleerd via 

composteringsprocessen of rechtstreeks hergebruik. Door het toepassen van de verbrandingsverboden en 

de advisering van de OVAM in het kader van groenestroomcertificaten wordt de recycleerbare biomassa 

momenteel nog grotendeels uit de Vlaamse verbrandingsinstallaties gehouden (Braekevelt et al. 2012).  

 

4.4.3.3 Oogsten op landschapsschaal 

De toenemende vraag uit verschillende sectoren (energiesector, landbouwsector, tuinbouwsector) naar 

biomassa vertaalt zich in een algemene toegenomen interesse naar biomassaoogst uit landschappelijke 

elementen. De laatste jaren is het onderzoek naar de rendabiliteit van oogsten uit de elementen aan het 

stijgen. Verschillende studies uit Nederland (Spijker et al. 2007, de Vries et al. 2008, van Herk et al. 2009, 

Schrijver et al. 2011, Oldenburger et al. 2012) besluiten dat de haalbaarheid van rendabele biomassaoogst 

uit de elementen afhangt van verschillende factoren, maar vooral van de grote spreiding in de kostprijs 

voor het oogsten van snoeihout. Deze hangt af van het gevoerde landschapsbeheer, de gebruikte 

werktuigen, het volume van de oogst, de terreinomstandigheden… Momenteel dekt de huidige prijs voor 

houtsnippers (vochtgehalte 30%: € 40 tot € 60/ton of 1.2 tot 1.8 eurocent/kWh, Schrijver et al. 2011; 

vochtgehalte 60%: € 22 tot € 30/ton, Osselaere et al. 2013) de kosten voor het versnipperen, het transport 

en de totale kosten van het landschapsonderhoud niet. Oogsten is wel haalbaar dankzij subsidies, die goed 

te verantwoorden zijn omdat landschapsonderhoud een publieke dienst is (de Vries et al. 2008, Schrijver et 

al. 2011). 

In Vlaanderen loopt er momenteel in de provincie Limburg een Europees project ‘TWECOM’ (Towards Eco-

energetic Communities, loopt nog tot december 2015) waarin wordt nagegaan of het lokaal valoriseren van 

houtige biomassa uit landschapselementen economisch haalbaar is, in Limburg maar ook in Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en Nederland. Regionaal Landschap Lage Kempen ziet dit als een kans om in de 

toekomst de netwerkelementen structureel te gaan beheren, met een garantie voor verderzetting van het 

beheer (pers. med. Paesen B. 2013). Met de oprichting van DIPLA (digitaal platform landschap) wordt elk 

element waaruit geoogst kan worden, gedigitaliseerd in een geografisch programma en wordt specifieke 

data toegevoegd (zoals de huidige diameterklasseverdeling, toegepast beheer…). Op termijn is het de 

bedoeling zelf productietabellen op te stellen, gebaseerd op aangroei na beheer (momenteel is de 

schatting van de biomassaproductie binnen het element gebaseerd op opbrengsttabellen voor bos, wat een 

onderschatting is). Biomassaoogst kan via DIPLA op landschapsschaal gebeuren waarbij (vraag gestuurd) 

wordt gezocht naar de gewenste volumes en de gewenste samenstelling voor de houtsnippers (afhankelijk 

van de wensen van de afnemer), er kan uit de verschillende elementen tegelijk geoogst worden. Het is de 
                                                             
21 Vrij laag rendement door de energie nodig voor het oogsten, en door rendementsverliezen bij de conversie van biomassa naar 
elektriciteit (Bervoets et al. 2008).  Indien de biomassa echter wordt ingezet in een WKK-installatie (gekoppelde productie van 
warmte en elektriciteit) kan een nog hoger rendement gehaald worden (Bervoets et al. 2008). 
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bedoeling dat de biomassa lokaal wordt versnipperd en gedroogd, en gebruikt wordt in 

verbrandingsinstallaties in (openbare) gebouwen uit de buurt. Momenteel gebeurt de oogst uit elementen 

in eigendom van de gemeente Bocholt (75 km openbare houtkanten), maar op termijn is het de bedoeling 

dat particulieren zich kunnen aanmelden om mee opgenomen te worden in het platform. In het 

beheermodel kan op landschapsschaal rekening gehouden worden met de benodigde structuur in het 

landschap voor verschillende doelsoorten (bv. Natura 2000-soorten), en kunnen eveneens cultuurhistorisch 

waardevolle elementen opgenomen worden zonder dat het onderhoud ervan rendabel moet zijn (pers. 

med. Fourneau J. 2013).  

Openbare elementen verlenen zich perfect 

voor dergelijke projecten. In de provincie 

Antwerpen zijn 151 van de 835 

geïnventariseerde elementen in eigendom 

van publieke en openbare instellingen (18% 

van het aantal). Het gaat om 31 km lineaire 

elementen, met een totale oppervlakte van 

het ‘openbare netwerk’ van 9.62 ha (29% 

van het netwerkoppervlak). De 

voornaamste openbare instellingen die 

houtkanten in eigendom hebben komen 

onder de noemer ‘de Staat, de gewesten, 

de gemeenschappen, de vreemde staten’ 

(40.0% van de openbare elementen) en ‘de 

lokale besturen’, m.a.w. de gemeentes 

(21.5% van de openbare elementen). Het 

in kaart brengen van deze elementen biedt 

de mogelijkheid om op landschapsschaal te gaan oogsten, naar het voorbeeld van DIPLA. Het versnipperen 

kan ter plaatse gebeuren (fig. 4.21), wat de transportkosten laag houdt en afnemers van de biomassa 

kunnen per streek gezocht worden, om het proces rendabel te houden. 

Ook voor particulieren kunnen dergelijke projecten interessant zijn. Een probleem dat zich geregeld stelt bij 

‘particuliere’ elementen is de vaak ingewikkelde eigendomssituatie. Voor de 62 opnieuw bezochte 

netwerkelementen in de provincie zijn er gemiddeld 2.58 eigenaars per element. Het gaat vaak om 

eigendommen die geërfd werden, waardoor verschillende mensen eigenaar zijn van een netwerkelement 

dat voorheen door één iemand werd beheerd. Vaak wonen de huidige eigenaars (te) ver van het element 

om er actief mee bezig te zijn, of is er simpelweg geen interesse meer tot het onderhoud er van. Ook deze 

elementen verlenen zich perfect voor opname in een digitale databank waaruit op landschapsschaal kan 

geoogst worden. Financieel is dit interessant aangezien het beheer op grote schaal wordt ingepland en 

uitgevoerd, wat de kostprijs verlaagt en er effectief ook een afzetmarkt voor het snoeihout beschikbaar is.  

De Vlaamse subsidiëring voor het behoud, het herstel en het aanleggen van landschapselementen is 

momenteel niet voldoende om de achteruitgang van het netwerk tegen te gaan. Projecten waarbij op 

landschapsschaal wordt geoogst en het snoeihout lokaal wordt gevaloriseerd bieden perspectieven om de 

achteruitgang van het netwerk (zowel het actief verwijderen van de elementen als het verdwijnen van de 

elementen door uitblijven van beheer) in Vlaanderen tegen te gaan. Proefprojecten in de verschillende 

provincies zouden de mogelijkheden hiervoor in kaart kunnen brengen.   

Figuur 4.21: Versnippering van de biomassaoogst binnen het project 
TWECOM gebeurt ter plaatse om de transportkosten te drukken. Foto: 
Regionaal Landschap Lage Kempen vzw (www.rllk.be). 
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 Conclusie en aanbevelingen 5
 

Het netwerk van houtige landschapselementen in de provincie Antwerpen is gevarieerd en bestaat o.a. uit 

houtkanten, bomenrijen, knotbomenrijen, hagen, houtwallen en bosjes. Structureel kan het omschreven 

worden als een gefragmenteerd netwerk (veel elementen zijn geïsoleerd) met een weinig complexe 

structuur (weinig verbindingen tussen de elementen). Het vormt een belangrijk aandeel van het semi-

natuurlijk habitat in het agrarisch landschap van de provincie, waar tal van plantensoorten (bosplanten, 

graslandsoorten, ruigtesoorten, pioniersoorten) een geschikt habitat vinden. Verschillende soortengroepen 

kunnen er succesvol naast elkaar voorkomen, de ruimtelijke afwisseling in milieu-omstandigheden en de 

structurele diversiteit van de elementen biedt aan verschillende soorten tegelijk een geschikt 

(surrogaat)habitat. Ook typische oudbossoorten gebruiken het netwerk als surrogaathabitat, waarvan 

sommige soorten zelfs een duidelijke preferentie hebben voor dit habitat ten opzichte van bos. De 

soortensamenstelling in de kruidlaag wordt gestuurd door een combinatie van factoren, zowel abiotische 

(bodemtextuur en milieucondities), structurele (dimensies element, aaneengeslotenheid…), landschaps- 

(aangrenzend landgebruik, aanwezigheid van boshabitat in de omgeving…) als historische variabelen 

(continuïteit in het landschap) bepalen welke soorten voornamelijk voorkomen in de kruidlaag. 

Veel van de huidige elementen zijn restanten van ooit sterk uitgebouwde houtkantennetwerken uit 

vroegere tijden (leeftijd van meer dan de helft van de elementen wordt geschat op 150 jaar of ouder), die 

tal van functies vervulden (veekering, eigendomsmarkering, windscherm, voorraadfunctie…). Dergelijke 

relicthabitats, met vaak een grote structuurrijkdom, verhogen de landschapsdiversiteit aanzienlijk en 

spelen een belangrijke voor tal van geassocieerde soorten. Hoewel de traditionele functies van het 

houtkantennetwerk grotendeels in onbruik zijn geraakt, is de interesse naar de voorraadfunctie van 

houtkanten en bomenrijen opnieuw aan het stijgen door de verhoogde vraag naar biomassa voor 

energetische valorisatie. Vooral het oogsten op landschapsschaal biedt perspectieven voor het rendabel 

oogsten uit landschappelijke elementen.  

Een groot aandeel van de elementen in de provincie wordt echter bedreigd door verwaarlozing (uitblijven 

van beheer, nood aan verjonging, bestrijding Amerikaanse vogelkers nodig). Ook is slechts een zeer klein 

aandeel van de elementen wettelijk goed beschermd tegen wijziging van de vegetatie, wat zich vertaalt in 

een sterke achteruitgang van het netwerk.  

 

Bij verder onderzoek naar houtkanten en bomenrijen is het interessant op verschillende aspecten tegelijk 

te focussen om een idee te krijgen over ‘alle’ ecosysteemdiensten geleverd door het netwerk. Verder 

onderzoek naar de natuurbehoudsfunctie op landschapsschaal is nodig om de rol van de elementen voor 

tal van soorten (zowel fungi-, dier- als plantensoorten) beter in te kunnen schatten. Via het in kaart 

brengen van verbreidingspatronen kan de corridorfunctie van de elementen (voor zowel gewenste als 

ongewenste soorten) verder ingeschat worden, waardoor ook hun rol als kolonisatiebron van ‘nieuwere’ 

bossen nader onderzocht kan worden. Verder onderzoek naar de voorraadfunctie van de elementen en 

monitoring van beheer kan inzicht brengen in hoe verschillende boomsoorten reageren op verschillende 

vormen van biomassaoogst (knotbeheer, hakhoutbeheer) waardoor accuratere inschattingen van 

biomassaproductie kunnen gemaakt worden. Ook is het interessant de invloed van verschillende 

beheervormen op de soortenrijkdom en -samenstelling na te gaan. Opwaarderen van de cultuurhistorische 

functie van de elementen kan enkel als er ook effectief historisch onderzoek rond wordt verricht. Het 

verzamelen van informatie over onder meer de ouderdom van de elementen, de herkomst van de 

gebruikte boomsoorten, de voormalige functie(s) kan een meerwaarde bieden bij het beschrijven van de 

landschappelijke waarde van de houtkanten en bomenrijen. 
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Voor het uitstippelen van een landschapsbeleid voor de elementen is er nood aan een gecentraliseerde 

databank. Verschillende instanties en overheden (VLM, de Regionale Landschappen, de gemeentes …) 

beschikken over informatie, deze wordt echter momenteel nog niet gekoppeld of gecentraliseerd. 

Draagvlak voor behoud en aanleg van landschappelijke elementen wordt momenteel ingeschat op basis 

van het aantal beheerovereenkomsten afgesloten met de VLM, en op basis van de evolutie van dit aantal. 

Bijsturen vanuit beleid kan echter enkel efficiënt gebeuren wanneer kennis voorhanden is over de evolutie 

van alle afgesloten subsidieregelingen (via de steden, de gemeentes …). Communicatie over de 

meerwaarde van landschappelijke elementen kan het behoud en het aanleggen ervan aanmoedigen. Niet 

enkel het actief verwijderen maar ook de verwaarlozing van de elementen is nefast. Binnenbrengen van 

snoeiafval wordt in sommige containerparken gestimuleerd door dit gratis te maken en een service tot 

versnippering aan te bieden. Een uniforme strategie op Vlaams niveau kan hieraan tegemoet komen. 

Momenteel zijn er weinig instrumenten om de achteruitgang van de elementen tegen te houden; de 

zorgplichtbepaling is daartoe te algemeen. Ook zeer oude elementen zijn vaak ondermaats beschermd. 

Het duurzaam gebruik van landbouwland vereist (o.a.) dat het landschap niet enkel ingericht wordt in 

functie van voedselproductie: er dient ook geïnvesteerd te worden in gezelligheid en biodiversiteit (Baudry 

et al. 2000). Houtkanten en bomenrijen maken deel uit van het typische Vlaamse landschap, geven een 

eigen karakter aan een streek en verhogen de landschapsbiodiversiteit aanzienlijk. De achteruitgang van 

het houtkantennetwerk staat gelijk aan het verlies van landschapsgeschiedenis, landschapswaarde en tal 

van andere geleverde ecosysteemdiensten. De kans doet zich voor om de elementen beter te beschermen 

in de toekomst, door het vergunningenbeleid voor het wijzigen van KLE’s en hun vegetaties uit te breiden 

bij de hervorming en de integratie van het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud. De beslissingen 

hierrond zullen bepalend zijn voor de toekomst van het houtkantennetwerk in Vlaanderen. 
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 Bijlagen 7
 

Bijlage 1: Beschrijving van de verschillende verschijningsvormen van de netwerkelementen 

 

Haag/heg: een lijnvormige aanplanting van houtige 

gewassen die onderaan zodanig aaneensluiten dat 

visuele en fysieke penetratie moeilijk is. De 

haag/heg wordt in vorm gehouden met een 

snoeischaar, ze wordt geschoren en/of geknipt. 

Hagen kunnen enerzijds erg strak in vorm 

gehouden worden, of anderzijds al of niet door 

verwaarlozing breder en/of hoger uitgroeien. Voor 

de subsidieregeling maakt de VLM een onderscheid 

tussen hagen en heggen; een haag gaat tot 1m 

hoog; een heg gaat tot 2m (VLM 2013, 

beheerovereenkomsten). 

 

Houtkant: een lijnvormige aanplanting of spontaan 

ontstane opslag van houtige gewassen. Er is een duidelijke 

struiklaag aanwezig en eventueel ook een boomlaag. De 

houtkant wordt veelal onderhouden via hakhoutbeheer 

(houtige gewassen worden periodiek bij de grond gekapt 

en schieten terug uit), via snoeien of via uitdunnen. 

Wanneer onderhoud uitblijft, zullen de struiken 

doorgroeien tot opgaande bomen en valt het beheer van 

de houtkant onder het Bosdecreet.  

 

 

Houtwal: een lijnvormige 

aanplanting of spontaan ontstane 

opslag van struiken en/of bomen op 

een kunstmatig opgehoogd stuk 

grond. Onderhoud van de houtwal 

is gelijkaardig aan dat van 

houtkanten.  
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Kale bomenrij: lijnvormig landschapselement 

bestaande uit opgaande bomen die zo ver uit elkaar 

staan dat visuele en/of fysieke penetratie amper 

wordt gehinderd. Een struiklaag is niet uitgesproken 

aanwezig. Beheer van bomenrijen gebeurt niet zo 

frequent in vergelijking met beheer van houtkanten 

en beperkt zich meestal tot opsnoeien en uitdunnen. 

Voor het oogsten van bomen met een omtrek groter 

dan 1m is een stedenbouwkundige vergunning nodig.  

 

 

 

Knotbomenrij: rij bomen waarvan de top en/of de 

zijscheuten periodiek worden afgezet. De knothoogte 

bedraagt meestal 150 à 200 cm. Hierdoor ogen 

knotbomenrijen denser dan bomenrijen van 

opgaande bomen. De tijdsduur tussen de kapcycli is 

afhankelijk van de groeisnelheid van de soort, en 

varieert tussen de 7 en 9 jaar. 

 

 

 

 

Bosje (<1000m²): vlakvormige aanplanting of 

spontaan ontstane opslag van struiken en/of bomen.  

In tegenstelling tot lijnvormige aanplantingen zijn 

deze bosjes wel vaak een perceelvormend 

landschapselement.  Indien er 3 rijen hoogstammige 

bomen voorkomen, of het gaat om een groep 

hoogstammige bomen waarvan de breedte van het 

perceel meer dan 10m is, dan wordt er van een bos 

gesproken en is het Bosdecreet van toepassing (ANB, 

2013). 

 

 

  



88 

Bijlage 2: oudbosplanten 

Deze bijlage werd (verkort) overgenomen uit ‘Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Een typologie van 

bossen op basis van de kruidachtige vegetatie’ (Cornelis et al. 2007), pg 235-237: ‘Intermezzo 

oudbosplanten in Vlaanderen’. 

Oudbosplanten zijn planten die vooral voorkomen in oude bossen, dit zijn bossen die steeds bos zijn 

geweest en nooit een ander landgebruik hebben gekend. In Vlaanderen beschouwt men de bossen die 

sinds de kaarten van de Ferraris (1770-1778) steeds bos zijn geweest, als oud bos (Hermy & Stieperaere 

1981, Honnay et al. 1998, Hermy et al. 1999). Kenmerkend voor oudbosplanten is dat ze zeer traag 

migreren en er dus lang over doen om zich uit te breiden of een nieuw gebied te koloniseren. Ze leggen 

slechts 20 tot 100m per eeuw af (Hermy & Verheyen 2007). Hierdoor kan het honderden jaren duren om 

een levensvatbare populatie op te bouwen. Vandaar dat ze zo bijzonder zijn voor het natuurbehoud en de 

nodige aandacht vereisen (Hermy et al. 1999). Het zijn goede indicatoren voor de natuurwaarde van een 

bos. 

Overzicht van de oudbosplantensoorten in Vlaanderen sensu Cornelis et al. 2007. Oudbossoorten zijn soorten die binnen de 

ecologische ruimte waarin ze potentieel kunnen voorkomen significant meer voorkomen in oud bos dan in niet-oud bos of 

soorten waarvan minstens de helft van de opnamen waarin ze voorkomen in oud bos is gelegen. Voor een specificatie over 

welke soorten aan welke criteria voldoen wordt verwezen naar het naslagwerk. 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Allium ursinum Daslook Luzula sylvatica Grote veldbies 
Anemone nemorosa Bosanemoon Lysimachia nemorum Boswederik 

Arum maculatum Gevlekte aronskelk Maianthenum bifolium Dalkruid 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Melica uniflora Eenbloemig parelgras 

Blechnum spicant Dubbelloof Mercurialis perennis Bosbingelkruid 

Carex pilulifera Pilzegge Milium effusum Bosgierstgras 

Carex remota Ijle zegge Narcissus 
pseudonarcissus 

Wilde narcis 

Carex sylvatica Boszegge Oxalis acetosella Witte klaverzuring 

Chrysosplenium 
oppositifolium 

Paarbladig goudveil Paris quadrifolia Eenbes 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid Polygonatum 
multiflorum 

Gewone salomonszegel 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele Primula elatior  Slanke sleutelbloem 
Galium odoratum Lievevrouwebedstro Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

Hedera helix Klimop Sanicula europaea Heelkruid 

Holcus mollis Gladde witbol Senecio ovatus  Schaduwkruiskruid 

Hyacinthoides non-
scripta 

Wilde hyacint Stellaria holostea Grote muur 

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi Tamus communis Spekwortel 
Impatiens noli-tangere Groot springzaad Teucrium scorodonia Valse salie 
Impatiens parviflora Klein springzaad Veronica officinalis Mannetjesereprijs 
Lamium galeobdolon  Gele dovenetel Vinca minor Kleine maagdenpalm 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 
Luzula luzuloides Witte veldbies Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 
Luzula pilosa Ruige veldbies 
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Bijlage 3: Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijziging van vegetatie van kleine landschapselementen 

Voor elk netwerkelement worden de normale onderhoudswerken weergegeven die voldoen aan de 
zorgplicht. Het normale onderhoud valt niet onder de verboden en de natuurvergunningsplicht, zoals 
bepaald in het uitvoeringsbesluit. Deze bijlage is (grotendeels) overgenomen uit bijlage 1 van de 
Omzendbrief (1998)*. Deze bijlage wordt de dag van vandaag (anno december 2013) nog steeds als dé 
referentie beschouwd voor wat onder normaal onderhoud van KLE’s valt. 

 

*Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de 

voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van 

de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 

21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

 Definitie netwerkelementen volgens de omzendbrief 

“Houtkanten, houtwallen, bomenrijen, heggen en hagen zijn lijnvormige begroeiingen met houtgewas. Ze 

doen gewoonlijk dienst als veekering, als windvanger, als perceelsscheiding of ze hebben een andere 

gebruiksfunctie.” 

- Houtkanten groeien spontaan uit of worden periodiek als hakhout gekapt.  

- Houtwallen zijn houtkanten die op een verhoogde plaats staan.  

- Bomenrijen zijn meestal één, soms twee of drie bomen breed en staan gewoonlijk op regelmatige 

afstand van elkaar.  

- Een bijzondere vorm van bomen, die vaak langs perceelsscheidingen of sloten staan, zijn 

knotbomen. Door het periodiek kappen van de takken op een bepaalde hoogte boven de grond, 

ontstaan knoesten waaruit telkens weer nieuwe takken groeien. Meestal gaat het om wilgen, soms 

om elzen, populieren, eiken of essen.  

- Heggen en hagen zijn lijnvormige begroeiingen waarin struweelsoorten overheersen. Heggen 

groeien breed uit, hagen worden met een korte omlooptijd. 

 

 Normale onderhoudswerken  

“Het normale onderhoud van houtkanten, houtwallen, bomenrijen, heggen en hagen is niet te intensief 

qua omlooptijd. Zoniet kan het houtgewas uitgeput geraken en afsterven.” 

Houtkanten die spontaan uitgroeien vergen weinig onderhoud :  

- men dicht de gaten die bij het afsterven van het houtgewas ontstaan en men kiest daarvoor 
doorgaans de soorten die al in de houtkant aanwezig zijn;  

- de beste plantperiode is het najaar;  
- men bemest de houtkant niet;  
- men behandelt de houtkant niet met bestrijdingsmiddelen;  
- men laat de houtkant niet begrazen;  
- men brandt de houtkant niet.  
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Bij het gebruik van een houtkant als hakhout is het zinvol dat te blijven doen. De maatregelen van het 
normale onderhoud zijn: 

- men zet de staken af tot aan de grond, waardoor het hakhout verjongt;  
- houtkanten van ten minste 50 meter lang, zet men per kapbeurt voor ten hoogste 1/4 van de 

lengte af of men spreidt de kapbeurt over 4 opeenvolgende jaren; 
- de omlooptijd voor het afzetten van de staken bedraagt 8 tot 10 jaar (voor elzen en wilgen) of tot 

30 jaar (voor hardhoutsoorten);  
- men verricht de onderhoudswerken in de periode van 1 november tot 1 maart;  
- men verwijdert doorgaans het hakhout en dan voor 15 maart;  
- men kan een deel van het hakhout ter plaatse op een stapel laten liggen als schuilplaats voor kleine 

dieren;  
- indien men hakhout ter plaatse verbrandt, blijft de vuurhaard op een afstand die geen schade 

toebrengt aan de houtkant;  
- men dicht de gaten die bij het afsterven van het houtgewas ontstaan en men kiest daarvoor 

doorgaans de soorten die al in de houtkant aanwezig zijn; de beste plantperiode is het najaar;  
- men bemest de houtkant niet;  
- men behandelt de houtkant niet met bestrijdingsmiddelen; 
- men laat de houtkant niet begrazen; 
- men brandt de houtkant niet. 

 
Het normale onderhoud van houtwallen is gelijk aan dat van houtkanten. 

Het normale onderhoud van bomenrijen, als het niet om knotbomen gaat, is het eventueel periodiek 
snoeien van de bomen. De volgende maatregelen zijn van belang :  

- men snoeit de bomen op de grens tussen takkrans en tak, zonder de stam te beschadigen of een 
stuk van de tak te laten staan; het gebruik van wondbehandelingsmiddelen is overbodig;  

- men verwijdert per snoeibeurt ten hoogste 1/5 van de takken van een boom en men neemt een 
verhouding kruin/stam in acht van 2/3 bij bomen in de jeugdgroei en van 3/2 bij oudere bomen;  

- men verricht de onderhoudswerken in de periode van 1 november tot 1 maart;  
- men verwijdert doorgaans het snoeihout en dan voor 15 maart;  
- men kan een deel van het snoeihout ter plaatse op een stapel laten liggen als schuilplaats voor 

kleine dieren;  
- indien men het snoeihout ter plaatse verbrandt, blijft de vuurhaard op een afstand die geen schade 

toebrengt aan de boom;  
- men velt en vervangt kaprijpe, zieke of zwaar beschadigde bomen die dreigen om te vallen; 
- men bemest de bomen niet;  
- men behandelt de bomen niet met bestrijdingsmiddelen;  
- men brandt de bomen niet. 

 

De normale onderhoudswerkzaamheden voor knotbomen zijn : 

- men zet de staken periodiek af onder een schuine hoek tot aan de stam (de knoest); de schuine 
hoek is van belang om het regenwater van het snijvlak af te voeren;  

- de omlooptijd voor het afzetten van de staken bedraagt 4 tot 6 jaar;  
- men verricht de onderhoudswerken in de periode van 1 november tot 1 maart;  
- men verwijdert doorgaans het knothout en dan voor 15 maart;  
- men kan een deel van het knothout ter plaatse op een stapel laten liggen als schuilplaats voor 

kleine dieren;  
- indien men het knothout ter plaatse verbrandt, blijft de vuurhaard op een afstand die geen schade 

toebrengt aan de boom;  
- men vervangt dode knotbomen in een rij en men kiest daarvoor doorgaans de soorten die al in de 

rij aanwezig zijn; de beste plantperiode is het najaar; Men neemt hierbij een tak van een geknotte 
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boom, zaagt hem af op 2,5 meter en duwt hem 60 cm in de grond; van de kant die in de grond 
terechtkomt, kan men wat reepjes bast verwijderen om de wortelvorming te stimuleren;  

- men bemest de knotbomen niet;  
- men behandelt de knotbomen niet met bestrijdingsmiddelen;  
- men brandt de knotbomen niet. 

 

Het normale onderhoud van heggen is gelijkaardig aan dat van houtkanten die spontaan uitgroeien : 

- men dicht de gaten die bij het afsterven van het houtgewas ontstaan en men kiest daarvoor 
doorgaans de soorten die al in de heg aanwezig zijn;  

- men bemest de heg niet;  
- men behandelt de heg niet met bestrijdingsmiddelen;  
- men brandt de heg niet. 

 

Voor hagen zijn de volgende zaken bij het normale onderhoud van belang : 

- men snoeit de haag jaarlijks of tweejaarlijks of men laat de haag spontaan uitgroeien tot een heg :  
- als men snoeit, dan in de periode van 1 november tot 1 maart;  
- men verwijdert het snoeisel vóór 15 maart;  
- indien men snoeisel ter plaatse verbrandt, blijft de vuurhaard op een afstand die geen schade 

toebrengt aan de haag; 
- men dicht de gaten die bij het afsterven van het houtgewas ontstaan en men kiest daarvoor 

doorgaans de soorten die al in de haag aanwezig zijn;  
- men bemest de haag niet;  
- men behandelt de haag niet met bestrijdingsmiddelen;  
- men brandt de haag niet.  
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Bijlage 4: Vergoeding beheerovereenkomsten (VLM) voor kleine landschapselementen (anno december 
2013) 

 
In deze bijlage wordt de beheerovereenkomst: 'herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine 
landschapselementen' die particulieren kunnen afsluiten met de VLM toegelicht. Subsidieregeling op 
gemeentelijk niveau is ook mogelijk, als alternatief voor deze via de VLM. Deze regelingen verschillen sterk 
van gemeente tot gemeente, maar vergoedingen zijn in het algemeen lager in vergelijking met deze 
mogelijk via de VLM. Een opmerking hierbij is dat knotbomen door de VLM niet worden betoelaagd, terwijl 
dit door veel gemeentes wél wordt voorzien (zo'n 150 in Vlaanderen) (pers. med. Michiel K. 2013).  
Meer info op de site van de VLM: 
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx 

 Omschrijving landschappelijke elementen (relevant voor de thesis) 
 
- haag: minimum 25m lang, 1m hoog 
- heg: minimum 25m lang, 2m hoog, 1m breed 
- houtkant/houtwal: de houtkant of houtwal heeft een oppervlakte van 1,5 are en is nergens breder dan 
10m 

 Onderhoud elementen houdt in; 

- haag/heg: Scheer de haag minstens 1 keer binnen een periode van 2 jaar; en maximaal 2 keer in 1 jaar. 

- houtkant/houtwal: U mag de houtkant of houtwal jaarlijks maximaal voor 1/4 van de totale lengte 
afzetten. In het geval van een gezamenlijk beheer van meerdere houtkanten door meerdere beheerders 
kan hiervan afgeweken worden. 
 
 Vergoeding voor het aanplanten en onderhouden van de elementen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opmerking: In het Ex ante evaluatierapport van het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 
2014-2020 (PDPO III) wordt aangegeven dat het onderhoud van knotbomen wel door de VLM zal kunnen 
gesubsidieerd worden in de komende periode. De huidige BO zal echter wijzigen, waarbij de aanleg van de 
landschapselementen niet meer zal worden betoelaagd door de VLM aangezien deze maatregel onder de 
nieuwe VLIF-maatregel “niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf” komt te liggen. De 
maatregelen van het PDPO III zullen anno 2014 op de website van de Vlaamse overheid verschijnen onder 
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=72 

De vergoeding ligt hoger wanneer met streekeigen, autochtoon plantgoed wordt gewerkt (steeds 

tweede genoemde bedrag). Bron: www.VLM.be 

 

 

http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=72
http://www.vlm.be/
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Bijlage 5: Beheerovereenkomsten met de VLM: cijfers voor de provincie Antwerpen 

Het areaal lopende beheerovereenkomsten afgesloten met de VLM in 2013 voor de aanplant en het 
onderhoud van hagen, heggen, houtkanten en houtwallen in de provincie Antwerpen (incl. startdatum 
1/1/2013 en alle andere overeenkomsten die lopen in 2013) wordt weergegeven in onderstaande tabel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type overeenkomst Kwantiteit 

Aanplant haag        16758.20 m 

Onderhoud haag  10932.50 m 

Totaal hagen    27690.70 m 

Aanplant heg           6880.00 m 

Onderhoud heg   6523.00 m 

Totaal heggen   13403.00 m 

Aanplant houtkant 5.28 ha 

Onderhoud houtkant  31.28 ha 

Totaal houtkanten       36.56 ha 

Bron: pers. med. Michiel K. 2013 
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Bijlage 6: Ellenberg indicatiewaarden 

Verklaring van de Ellenberg indicatiewaarden: de mogelijke waarden voor het Ellenberg L getal 

(lichtindicatie), het Ellenberg F getal (vochtindicatie), het Ellenberg N getal (voedselindicatie) en  het 

Ellenberg R getal (zuurtegraadindicatie) worden weergegeven in de tabel. Tabel overgenomen uit Cornelis 

et al. (2007). NB: In deze masterproef wordt i.p.v. ‘stikstofindicatie’, ‘voedselindicatie’ gebruikt, aangezien 

dit getal eerder variabel gecorreleerd is met het totaal N-gehalte in de bodem (Diekmann 2003). Het getal 

geeft eerder de algemene voedingstoestand van de bodem weer (N-mineralisatiesnelheid, NH4
+/NO3

- 

gehaltes…) en kan gezien worden als een productiviteitsmaat voor de soort (Diekmann 2003). 

 

  

Bron: Cornelis et al. (2007)  
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Bijlage 7: Veldfiche biodiverse netwerkwelementen (62 opnieuw bezochte elementen) 

Aard  

o Haag/heg………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Houtkant: struweel (struiken) ………………………………………………………………………………………………………. 

o Houtwal: opgehoogd struweel (struiken) ……………………………………………………………………………………… 

o Houtkant met bomen……………………………………………………………………………………………………………………. 

o Houtkant met knotbomen…………………………………………………………………………………………………………….. 

o Houtwal met bomen……………………………………………………………………………………………………………………… 

o Houtwal met knotbomen……………………………………………………………………………………………………………… 

o Kale knotbomenrij (geen struiklaag) …………………………………………………………………………………………….. 

o Kale bomenrij (geen struiklaag) ……………………………………………………………………………………………………. 

o Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Aaneengesloten      

o Ja    Lengte………………….. Breedte………………… 

o Neen                                                                               

Boomsoorten (aantal, gemidd. diameter)      

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Struiksoorten (aantal, gemidd. diameter)     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Beheergesteldheid 

o Verwaarloosd (in minstens één van de volgende gevallen) 

 

 Houtkant/houtwal/haag volledig verruigd, grenzen onscherp 

 Verjongen dringend nodig 

 Knotten dringend nodig 

 Exoten zeer dominant [Am vogelkers, Drents krentenboompje, Am eik] 

 

o Voormalig beheer nog duidelijk 

 

hakhout      –      knotten         –      uitgedund      –       snoeien 

Beheerde soorten:  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o Duidelijk recent onderhouden 

 

hakhout      –      knotten         –      uitgedund      –       snoeien 

Beheerde soorten:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke beheeropties zijn er? Mogelijke biomassaoogst (afhankelijk van boomsoorten) 

o Haag/heg  

- snoeien tegen verstruweling   

o Houtkant/houtwal: struweel (struiken)   

- hakhout (brandhout/biomassa). Soorten in aanmerking…………………………………………………………….. 

- snoeien (brandhout/biomassa). Soorten in aanmerking……………………………………………………………… 

o Houtkant/houtwal met (knot)bomen 

- bomen knotten (brandhout/biomassa). Soorten in aanmerking…………………………………………………. 

- struiken in hakhout (brandhout/biomassa). Soorten in aanmerking……………………………………………. 

- snoeien (brandhout/biomassa). Soorten in aanmerking……………………………………………………………… 

o Kale (knot)bomenrij  

- knotten. Soorten in aanmerking…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- bijsnoeien. Soorten in aanmerking……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Andere: 

 

Bedreigingen 

o Geen 

o Verwaarlozing (cf. beheergesteldheid) 

o Beschadigingen (gekwetste/zieke bomen en/of struiken) 

o Aangrenzend landgebruik bedreigend (duidelijke uitspoeling akker..) 

o Afval 

o Vernatting 

o Verdroging 

o Vertreding (al dan niet door gaps) 

o Andere………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Bijlage 8: Biomassaproductie in de netwerkelementen 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de beschikbare aangroeicijfers voor biomassa uit de 

literatuur, worden aannames van ontbrekende cijfers of gegevens toegelicht gehanteerd bij de 

berekeningen en worden voor elk type element de gehanteerde formules en cijfers weergegeven. 

Schatting voor knotbomenrij  

 Bervoets et al. (2008): 
- knotwilg (jong, stam < 50 cm ø): 10.00 kg DS/boom/jaar 
- knotwilg (oud, stam > 50 cm ø): 20.00 kg DS/boom/jaar 
- Aanname: knot-es: 15 kg DS/boom/jaar (groeit trager, maar hout is zwaarder) 

 Tolkamp et al. (2006): 

- Knotwilgen: 8 m³ vers/ha/jaar 

- Conversie van gewicht vers hout naar DS biomassa wilg: 0.45 

(omgekeerd: conversie van DS biomassa wilg naar gewicht vers hout wilg: 2.22) 

- Conversie van gewicht vers hout naar DS biomassa gewone es: 0.57 

- (omgekeerd: conversie van DS biomassa es naar gewicht vers hout gewone es: 1.75) 

 http://www.verdoodt.be/pervolume.htm: 

- Dichtheid wilgenhout: 550 kg/m³ 

- Dichtheid essenhout: 750 kg/m³ 

 
Gehanteerd voor berekeningen: 
Aangroeicijfers Bervoets et al. (2008), met conversie naar volume vers hout (Tolkamp et al. (2006)) 
 
Schatting voor bomenrij, bosje 

 Gybels et al. (2012), Oldenburger et al. (2012): 

0.03m³ vers/boom/jaar; met gemiddelde afstand tussen bomen in bomenrij = 10m 

3.1 m³ vers/km bomenrij/jaar 

 Jansen et al. (1996): Stamhout 

Aanname: steeds gemiddelde boniteitsklasse genomen (Leeftijd bomen is niet gekend; boniteit kan 

niet bepaald worden; gemiddelde klasse gekozen wegens de armere zandgronden in Antwerpen, 

maar niet de laagste genomen wegens grotere lichtbeschikbaarheid in landschapselementen versus 

bos). 

Aanname: leeftijd bomen ligt op 60jaar 

 Baritz & Strich (2000): Tak- en tophout 

Biomassa Expansie Factor (BEF)  (i.e. verhouding tussen top- en takhout & stamhout): 

- Loofhout (gemiddeld): 0.24 

- Naaldhout (gemiddeld): 0.14 

 Tolkamp et al. (2006): 

Loofbossen op arme zandgronden: 7.1 m³/ha/jaar 

 

Gehanteerd voor berekeningen /ha; 

Bomenrijen: stamhoutvolumes uit de tabellen van Jansen, tak- en tophoutvolumes via BEF 

Bosjes: cijfers Tolkamp et al. (2006) met BEF = 0.24; 8.8m³/ha/jaar 

Gehanteerd voor berekeningen/lm; 

Bomenrijen: cijfers Gybels et al. (2012) 

http://www.verdoodt.be/pervolume.htm
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Schatting houtkant, houtwal 

 Tolkamp et al. (2006) snoeien houtkant/houtwal: 

8m³/ha/jaar  

 Schrijver et al. (2011) snoeien houtkant/houtwal: 

- Loofhout: 6-7,5 m3/ha 

- Naaldhout: 5,5-6,5 m3/ha 

 De Vries et al (2008), Gybels et al. (2012), Oldenburger et al. (2012): snoeien houtkant/houtwal: 

7.80 m³ vers/ha/jaar 

7.31 m³ vers/km/jaar 

Gebaseerd op: Houtkant = 75% opgaande bomen (jaarlijkse bijgroei 9.9m³) en 25% opgaande 

struiken (jaarlijkse bijgroei = 15% van bijgroei opgaande bomen) 

(9.9m³  Gemiddelde bijgroei opgaand bos (Nl): 8m³/ha/jaar (stamhout) + 1.92m³/ha/jaar 

(tophout, takhout) = 9.9m³/ha/jaar) 

 den Ouden et al. (2010)  

Hakhout bosverband: grootteorde 2-7m³/ha/jaar. Werkelijke hoeveelheid biomassa die wordt 

weggenomen kan groter zijn doordat ook tak- en twijghout geoogst kan worden.  

Eikenhakhout: afhankelijk van de groeiplaats: 1.5-9 m³ ha-1 jr -1 

 pers med. Bart Paesen (2013): 

Berekening gehanteerd in Normandië (Twecom):  100 kg (nat)/lopende meter per oogstcyclus bij 

een normaal onderhoud houtkant. Soortensamenstelling heeft er niet echt een invloed op (oogst 

van dikke bomen zit hier niet in).  

 

Gehanteerd voor berekeningen/ha; 

Methodiek De Vries et al. (2008), maar met jaarlijkse bijgroei van loofbossen op arme zandgronden gewerkt 

(8.8m³/ha/jaar) 

Gehanteerd voor berekeningen/lm; 

Cijfers De Vries et al. (2008) 

Schatting haag 

 Gybels et al. (2012):  

- 4.69 m³ vers/km/jaar (! overschatting) 

- Haag = gemiddeld 0.5 m breed  93.8 m³ vers/ha/jaar; overschatting. 

 Tolkamp et al. (2006):  

8m³/ha/jaar 

 Oldenburger et al. (2012): 

Bijgroei geschoren heggen wordt geschat op 15% van de bijgroei van een opgaand bos (aanname 

voor CO2-vastlegging van struiken gehanteerd voor het Nationaal Groenfonds) 

 

Gehanteerd voor berekeningen/ha: 

Methodiek Oldenburger et al. (2012), maar met jaarlijkse bijgroei van loofbos op arme zandgrond gewerkt 

(Tolkamp et al. 2006) 

Gehanteerd voor berekeningen/lm: 20% van de bijgroei van houtkanten (gebaseerd op eigen resultaten, cf. 

berekeningen/ha). 
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Bijlage 9: Grondgebruik in het steekproefgebied in de provincie Antwerpen 

Percentage van het grondgebruik in de kilometerhokken voor de verschillende ecodistricten in de provincie 

Antwerpen. Grondgebruik bepaald volgens de Biologische waarderingskaart (versie 2010), aandeel bos 

bepaald volgens Boswijzer (vectoriële versie provincie Antwerpen 2010). Er werden enkele 

vereenvoudigingen gemaakt bij het opstellen van deze grafiek, zo werden de codes voor akker (bl: akker op 

lemige bodem, bl+: akker op lemige bodem met veel en/of zeldzame akkerkruiden, bs: akker op zandige 

bodem, bs+: akker op zandige bodem met veel en/of zeldzame akkerkruiden…) gegroepeerd als ‘akker’ , 

werden ‘bebouwing’ (ui: industriele bebouwing, fabriek, ur: bebouwing in agrarische omgeving…) en ‘weg’ 

(wegen en spoorwegen) samengevoegd,  en werden minder dominante grondgebruiken gegroepeerd 

onder ‘andere’. Voor het percentage bos werd de Boswijzer geraadpleegd. Er zijn bij de grondgebruikcodes 

(Paelincks et al. 2001, De Blust et al. 1985) tientallen codes voor bos, aanplanten en boomkwekerijen. Via 

de grondgebruikcodes was het dus zeer ingewikkeld het percentage bos in de kilometerhokken te bepalen, 

aangezien het ook niet altijd helder is wat als ‘bos’ wordt beschouwd en wat niet. De boswijzer geeft 

vermoedelijk een overschatting (BOS+, 2013) maar geeft wel een indicatie van de grootteorde van het 

percentage bos als grondgebruik in het steekproefgebied. 
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Bijlage 10: Veteraanbomen 

Veteraanbomen zijn bomen die op ecologisch, esthetisch en cultureelhistorisch vlak van groot belang zijn 

aangezien ze door hun hoge leeftijd een unieke  vorm en structuur aangenomen hebben (Ancient Tree 

Forum 2000, zie figuur). Ze bevinden zich in een late fase van hun leven, waarin de boom geheel of 

gedeeltelijk hol wordt en een natuurlijke kroonreductie ondergaat. Op die manier zijn er minder 

voedingsstoffen vereist voor het onderhouden en de groei van de kroon en komen voedingsstoffen 

aanwezig in het rottend kernhout van de boom terug in de omgeving terecht, die na al de jaren dat de 

boom er staat stilaan uitgeput kan geraken aan bepaalde elementen. Dit zijn processen die er voor zorgen 

dat de boom in een nieuw evenwicht komt waardoor hij nog eeuwen lang kan verder leven; de 

aanwezigheid van dood hout in de boom is dus geen indicatie dat hij aan het afsterven is, zoals vaak foutief 

wordt aangenomen (Ancient Tree Forum 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bomen vormen een biotoop voor tal van geassocieerde organismen. Op de stam groeien vele en vaak 

bijzondere mos- en korstmossoorten en in het rottend hout en op de kroon kunnen zich hele vegetaties 

vestigen met varens, kruiden, grassen en zelfs heesters en jonge boompjes, wat een zeer gunstig habitat 

vormt voor insecten. Ook komen er vaak zeldzame schimmels in voor. Veel vogels, vooral holebroeders, 

Verschillende verschijningsvormen van veteraanbomen. Kenmerken die ze (vaak) gemeenschappelijk hebben: 
- opvallend grote stamomtrek 
- duidelijke holten in de romp, uithollingsproces aan de gang 
- water blijft lange tijd aanwezig op de boomstructuur 
- delen van de schors ontbreken 
- grote hoeveelheden dood hout in de kruin 
- aanwezigheid van schimmel vruchtlichamen, epifytische planten en een hoog aantal onderling afhankelijke 
diersoorten 
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vinden nestgelegenheid in de knoten, holten en spleten. In Nederland en ook in Vlaanderen zijn oude 

knotwilgen en knotelzen de enige nestgelegenheid voor de steenuil (Athene noctua). Ook voor de torenvalk 

(Falco tinnunculus), ransuil (Asio otus) en bosuil (Strix aluco) vormen oude knotbomen een belangrijke 

nestplaats. Voor vleermuizen en kleine zoogdieren zijn holle knotbomen eveneens een veelgebruikt verblijf 

(Rijksinstituut voor Natuurbeheer 1979). 

In de opnieuw bezochte netwerkelementen werden verschillende veteraanbomen aangetroffen, in deze 

bijlage worden enkele voorbeelden gegeven a.d.h.v. fotomateriaal. Ook hun vermoedelijk leeftijd en 

beschermingsstatus worden weergegeven. Niet enkel in de zeer oude houtkanten en bomenrijen 

(Ferrarisrelict of element uit 1860-1864) maar ook in de recentere elementen worden veteraanbomen 

aangetroffen. Veel van deze veteraanbomen zijn de dag van vandaag niet beschermd via een 

verbodsbepaling of vergunningsplicht voor vegetatiewijziging, waardoor ze gemakkelijk uit het landschap 

kunnen verdwijnen. Dit heeft een impact op de biodiversiteit, zowel lokaal als op landschapsschaal, 

aangezien ze vaak het enige habitat in de omgeving vormen voor bepaalde dier- en fungisoorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schietwilg, knotboom, minstens 145 jaar oud. 
‘Levend dood hout’ aanwezig, boom is 
gedeeltelijk hol. Beschermd via 
stedenbouwkundige vergunning (omtrek >1m). 

Zwarte els. Zeer oude, niet onderhouden hakhoutstoof. 
Minstens 145 jaar oud. Niet beschermd, geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig voor kap (omtrek < 1m). 

Gewone es. Zeer oude, niet onderhouden hakhoutstoof. 
Minstens 145 jaar oud. Niet beschermd. Geen steden-
bouwkundige vergunning nodig voor kap (omtrek <1m). 

Schietwilg, knotboom. Ouderdom minstens 145 
jaar. ‘Levend dood hout’ aanwezig, boom is 
gedeeltelijk hol. Beschermd via 
stedenbouwkundige vergunning (omtrek >1m). 
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Bijlage 11: Toelichting verschillende soortengroepen 

Toelichting van de soortengroepen ‘bossoorten’, ‘graslandsoorten’, ‘ruigesoorten’ en ‘pioniersoorten’. 

Bijlage overgenomen uit Runhaar et al. 2004. 

Op basis van vegetatiestructuur en successiestadium worden binnen terrestrische systemen de volgende 

klassen onderscheiden: 

soorten van: 

- Bos: vegetatie gedomineerd door houtgewassen die bij normale ontwikkeling tussen meer dan 4m 

hoog worden (bomen). Onderverdeeld in loofbos en naaldbos. 

 

- Grasland: lage, gesloten vegetaties van voornamelijk overblijvende kruiden, mossen en lage 

houtige gewassen (die bij normale ontwikkeling niet hoger worden dan 50 cm), op stabiele 

standplaatsen waar afvoer van organisch materiaal plaatsvindt door beweiding of maaien. 

 

- Ruigte: hoge, gesloten kruidvegetaties gedomineerd door gering aantal concurrentie-krachtige 

soorten, op plaatsen waar weinig of geen afvoer van organisch materiaal plaatsvindt. 

 

- Pioniervegetaties: open vegetaties die worden gedomineerd door één- en tweejarige soorten of 

soorten met een groot vegetatief voortplantingsvermogen, op instabiele of recent ontstane of van 

vegetatie ontdane standplaatsen. 
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Bijlage 12: Frequentie van voorkomen van oudbosplantensoorten in de houtkanten en in 

bosproefvlakken in de provincie Antwerpen 

Volledig overzicht van de presentie/absentie gegevens van de oudbosplantensoorten (sensu Cornelis et al. 

2007) in de proefvlakken van de eerste bosinventaris die in de provincie liggen (n=437; Bos & Groen, 2001) 

en alle geïnventariseerde netwerkelementen (n=835) in de provincie. De significantie van verschillen in 

relatieve frequentie werd getest d.m.v. de Chi²-test. Enkel voor soorten met een totale frequentie > 1% 

wordt een uitspraak gedaan over habitatvoorkeur, de andere soorten komen in een te lage frequentie voor 

in de provincie om een geldige uitspraak te kunnen doen (aanduiding met ‘–‘ in de tabel). Interpretatie 

resultaten staat uitgewerkt onder 4.2.3. 

Soort Frequentie in 
houtkanten 

Frequentie in 
bosproefvlakken 

p-waarde Voorkeur 

Anemone nemorosa 8/835 12/437 0.02803 Bos 

Arum maculatum 3/835 4/437 0.3821 - 

Athyrium filix-
femina 

31/835 24/437 0.1813 Indifferent 

Blechnum spicant 3/835 1/437 1 - 

Carex pilulifera 1/835 7/437 0.005081 - 

Carex remota   1/835 21/437 4.599e-09 Bos 

Carex sylvatica    0/835 5/437 0.008659 - 

Circaea lutetiana 0/835 11/437 1.822e-05 - 

Convallaria majalis     4/835 4/437 0.5746 - 

Deschampsia 
cespitosa    

0/835 17/437 4.235e-08 Bos 

Galium odoratum   3/835 0/437 0.5183 - 

Hedera helix 172/835 26/437 1.356e-1 Houtkant 
Holcus mollis 16/835 32/437 3.311e-06 Bos 

Impatiens parviflora 0/835 1/437 0.7417 - 

Galeobdolon luteum 1/835 4/437 0.09264 - 

Lonicera 
periclymenum 

180/835 71/437 0.02885 Houtkant 

Luzula pilosa    0/835 3/437 0.0737 - 

Milium effusum 0/835 3/437 0.0737 - 

Oxalis acetosella 1/835 1/437 1 - 

Paris quadrifolia 0/835 2/437 0.2258 - 

Polygonatum 
multiflorum 

37/835 30/437 0.08667 Indifferent 
 

Primula elatior 1/835 7/437 0.005081 - 

Pteridium aquilinum 52/835 17/437 0.1058 Indifferent 
 

Stellaria holostea   122/835 3/437 5.143e-15 Houtkant 

Teucrium scorodonia 24/835 13/437 1 Indifferent 

Veronica officinalis 1/835 0/437 1 - 

Vinca minor   8/835 0/437 0.09311 - 

Viola 
reichenbachiana 

1/835 2/437    0.5678 - 

Viola riviniana 4/835 3/437 0.9395 - 
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Bijlage 13: Bodemtextuur 

Toelichting van de codes voor bodemtextuur weergegeven in tabel 4.11.  

De korrelgrootte of textuur van de bodem is een zeer belangrijke eigenschap die het vermogen van de 

bodem bepaalt om vocht en voedingsstoffen vast te houden en lucht en water door te laten (AGIV, 2013).  

Bodems op losse sedimenten met een gehalte aan grove elementen (diameter < 2mm) worden verder 

ingedeeld volgens hun textuurklasse.  

De Belgische indeling hanteert de volgende indeling van korrelgroottefracties; 

- diameter 50 µm – 2 mm: zandfractie 

- diameter 2 – 50 µm: leemfractie 

- diameter < 2 µm: kleifractie 

Weergave van de codes voorkomend in de provincie Antwerpen van fijne textuur (kleine korrelgrootte) 

naar ruwere textuur (grotere korrelgrootte); 

U: zware kleigronden 

E: kleigronden 

L: zandleemgronden 

P: lichte zandleemgronden 

S: lemige zandgronden 

Z: zandige gronden 

Bodems op venig materiaal, gekenmerkt door het voorkomen van een oppervlakkige laag van ten minste 

40cm dikte, waarvan het organisch materiaal 30% overtreft, worden omschreven als veenbodems. Textuur 

is hier minder van belang en is tevens zeer moeilijk in te schatten.  

V: veengronden 
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Bijlage 14: Unimodale humpbacked curve 

Een humpbacked soortenrijkdom curve is een functionele relatie tussen de soortenrijkdom binnen een 

gemeenschap en een bepaalde karakteristiek van deze gemeenschap (Graham & Duda 2011). Verschillende 

categorieën van functionele relaties zijn mogelijk voor een humpbacked soortenrijkdom curve (unimodaal, 

multimodaal, monotoon stijgend…). In deze masterproef werd een unimodale curve gevonden voor de 

onderzochte milieugradiënten, eenvoudig voorgesteld in de figuur;   

f(x) stijgt voor x < m, f(x) daalt voor x > m  

Met  f(x) = soortenrijkdom   

         x = Ellenberg indicatiewaarde  

        m = waarde van de mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bron: Graham & Duda 2011 
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Bijlage 15: Bedreigingsstatus  

Beeldmateriaal bij de bedreigingsstatus van de 62 opnieuw bezochte netwerkelementen (4.4.1: Staat van 

instandhouding van de netwerkelementen) 

Status verwaarloosd: beheer nodig 

Oude hakhoutstoven dienen opnieuw afgezet te worden, telgen worden te zwaar voor de stronk met het 

risico op openscheuren van de boom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakhout zomereik 

Hakhout schietwilg 

Hakhout zwarte els 
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Status verwaarloosd: verjonging nodig 

Bomen in de elementen zijn zodanig oud dat ze stilaan aan het afsterven zijn. Geen vitale verjonging 

aanwezig, deze dient actief aangeplant te worden om het voortbestaan van het element te garanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status verwaarloosd: bestrijding Amerikaanse vogelkers dringt zicht op 

Deze status werd toegekend indien Amerikaanse vogelkers zeer dominant is in de struiklaag waardoor 

verjonging van de aanwezige lichtboomsoorten sterk bemoeilijkt wordt of indien de soort in de boomlaag 

de aanwezige lichtboomsoorten reeds beconcurreert en de beschaduwde bomen duidelijk al minder vitaal 

zijn hierdoor. Netwerkelementen vormen ook een bron van lokale ‘herbesmetting’ en verbreiding naar 

andere locaties, Amerikaanse vogelkers is immers veelal  overvloedig vruchtdragend in lichtrijke 

houtkanten wat een hypotheek legt op de globale bestrijdingsaanpak (als die er is in de omgeving).  

 

Schietwilgen in een bomenrij zijn aan het afsterven. Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) parasiteert de bomen, 
de zwamdraden veroorzaken bruinrot in het kernhout waardoor de houtstructuur volledig ontbonden wordt en de 
stam langzaamaan wordt uitgehold. 

Zeer donkere dreef, wordt duidelijk niet actief onderhouden. De helft van de aanwezige valse acacia’s is aan het 
afsterven (zwavelzwam aanwezig) of is reeds dood. Dreefherstel via verjonging is aan de orde. 
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Zomereik zal zich niet op natuurlijke wijze kunnen verjongen in 
deze houtkant; de struiklaag wordt gedomineerd door 
Amerikaanse vogelkers waardoor de lichtboomsoort geen enkele 
kans heeft om te regenereren. 

Amerikaanse vogelkers is doorgegroeid tot in de 
boomlaag van de knotbomenrij en overschaduwt 
een schietwilg. De telgen van deze schietwilg 
hebben duidelijk een achterstand t.o.v. deze van 
vrijstaande schietwilgen. 

Amerikaanse vogelkers neemt in deze houtkanten een zeer grote omvang aan (links) en is 
overvloedig vruchtdragend (rechts). Houtkanten bieden een ideaal habitat voor deze 
lichtminnende soort waardoor deze als corridors fungeren en verbreiding van de invasieve 
exoot sterk in de hand wordt gewerkt. 
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Status: aangrenzend landgebruik bedreigend 

Aangrenzend landgebruik heeft een nefaste invloed op de floristische biodiversiteit in de kruidlaag van de 

elementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status: afval vormt probleem 

De elementen worden gebruikt als stortplaats of lijden onder zwerfafval, met nefaste gevolgen voor de 

floristische biodiversiteit in de kruidlaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterk verruigde houtkant door afvloei van 
slib uit aangrenzende maïsakker 

Houtkant wordt gebruikt als opslagplaats voor 
kasseien  

Afgestorven kruidlaag door pesticidenbehandeling, 
gevolg van behandeling aangrenzende maïsakker of 
bewust gedaan om kruidlaag terug te dringen? 

Zwerfvuil in een houtkant langs een wandelpad. 
Aanwezigheid van zwerfvuil leidt tot bijkomend 
sluikstorten; zwerfvuil dient zo snel mogelijk opgeruimd te 
worden. 

Houtkant wordt gebruikt als stortplaats voor 
tuinafval 



110 

Status: bomen/struiken ziek 

De aandoening van de bomen en de struiken in de elementen is dermate ernstig uit dat een behandeling 

nodig is om het element terug vitaal te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fruitbomen (appel, peer, mispel, hazelaar, okkernoot) hadden zwaar te lijden onder galwespen. 
Twee van de boompjes waren dood (°gaps), andere waren in zwakke staat. Dreigen af te sterven 
mits uitblijven van behandeling. 

Houtwal met in de struiklaag louter gewone esdoorn. 
Soort komt enkel voor als struik, met elk blad 
geperforeerd door de inktvlekkenziekte (veroorzaakt 
door de schimmel Rhytisma acerinum). 
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Bijlage 16: Beheerstatus 

Beeldmateriaal bij de beheerstatus van de 62 opnieuw bezochte netwerkelementen (4.4.2: Beheerstatus 

van de netwerkelementen) 

Beheerstatus: gesnoeid 

Elementen werden duidelijk recent gesnoeid, dit echter eerder functioneel (en niet om reden van 

biomassaoogst): voor het in vorm houden van de heg of om de weg vrij te houden die er langs ligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesnoeide houtkant 

Gesnoeide haag 

Ter plaatse opgeslagen snoeiresten 

Gesnoeide houtkant 
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Beheerstatus: hakhout 

In de elementen wordt een actief hakhoutbeheer toegepast, en wordt dus aan biomassaoogst gedaan. In 

geen van de elementen was het hakhout recent afgezet, maar was de omtrek van de staken kleiner dan 

35cm, wat impliceert dat een nieuwe kapbeurt nog niet (dringend) nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakhoutstoof gewone es Hakhout boswilg 

Hakhoutstoof schietwilg Hakhout zwarte els 
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Beheerstatus: knotbeheer 

In deze elementen wordt een knotbeheer toegepast, en wordt dus aan biomassaoogst gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent geknotte schietwilg Knotrijpe schietwilg 

Knot-es als uitgegroeide telg van es-hakhoutstoof (gecombineerde beheervorm hakhout-knotbeheer)  



114 

Beheerstatus: bomen ooit opgesnoeid 

In deze elementen zijn de bomen ooit opgesnoeid geweest, echter niet recent. Dit wordt dan ook niet 

beschouwd als beheer voor biomassaoogst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beuk Zomereik Gewone lijsterbes 


