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Woord vooraf 
 

Eerst en vooral zou ik graag mijn promotors Kris Verheyen en Lander Baeten willen bedanken om mij 

de kans te geven om over dit onderwerp een thesis te schrijven. Een interessante casestudie over 

hoe met ecologisch bosbeheer wordt omgegaan in de stad, en dit dan nog in onze geliefde stad Gent 

kon ik zeker niet missen. Gent is ook dit jaar weer genomineerd voor ‘Groenste stad van Europa’. De 

inspanningen die deze stad levert mogen zeker en vast beloond worden. 

Ik ben prof. Kris Verheyen zeer dankbaar voor zijn begeleiding. Op een positieve manier werd steeds 

opbouwende feedback gegeven en op mijn vele vragen kreeg ik snel een antwoord. Heel erg bedankt 

daarvoor! Naast Kris had ook Geert Heyneman, stadsecoloog bij de groendienst van stad Gent een 

belangrijke rol in het welslagen van deze thesis: Geert bracht dit onderwerp aan om zo te kunnen 

nagaan of de groendienst goed op weg is met hun ecologische beheer van stadsbossen. Hij stelde de 

stadsbossen van Gent ter beschikking als studiegebied en was een grote hulp bij het determineren 

van ‘twijfelaars’. Heel wat medewerkers van het Labo Bos & Natuur en van het ILVO hebben me ook 

een grote dienst bewezen bij het uitvoeren van veldwerk, voor labo-analyses, het leren werken met 

nieuwe software, het uitwerken van een goede vragenlijst en als helpende hand bij data-analyses. 

Luc Willems, Sybryn Maes, Robbe De Beelde, Kris Ceunen, Lies Messely en Haben Blondeel, bedankt 

voor jullie hulp!  

Mijn ouders en broer ben ik veel dank verschuldigd. Ze vergezelden me vaak bij veldwerk zodat het 

aangenaam en gezellig werken was. Dank, mama en papa, voor alle kansen die jullie mij geven. Ook 

mijn lieve vriend Bart is een grote steun voor me geweest: bij het veldwerk, tijdens schrijfsessies en 

op momenten waar ik de moed bijna verloor bleef hij altijd kalm, optimistisch en vrolijk. Natuurlijk 

mag ik mijn geweldige vrienden niet vergeten: bedankt om samen plezier te maken zodat we het 

thesisleed even konden vergeten. 

Dank jullie wel lieve mensen! 
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Samenvatting 
 

Stad Gent voerde enkele jaren geleden in het kader van een ecologisch beheer een kapmaatregel uit 

waarbij selectief bomen werden gekapt in enkele van hun stadsbossen. Met dit beheer wordt een 

hogere structuur- en soortenrijkdom beoogt. In deze thesis werd nagegaan (i) of de soorten- en 

structuurrijkdom beïnvloed werd door de kapmaatregel, (ii) of overblijvende bomen een snellere 

groei kenden na kap en (iii) of er een draagvlak aanwezig is bij buurtbewoners en bezoekers voor dit 

gevoerde beheer. 

Om de invloed op soorten- en structuurrijkdom na te gaan werden in de zomer van 2017 27 

proefvlakken uitgezet over 5 locaties in Gentse stadsbossen (merendeel in Sint-Amandsberg). Hierbij 

werden biofysische metingen uitgevoerd (hoogte & diameter) om structuur te karakteriseren. Alle 

aanwezige soorten in elke bosétage werden gedetermineerd en hun bedekkingsgraad werd per étage 

ingeschat. In elk proefvlak werd ook een bodemstaal genomen. Met deze gegevens werden 

vervolgens gemengde modellen op basis van hiërarchische lineaire regressie opgesteld om na te 

gaan welke gemeten variabelen een invloed hebben op structuur- en soortenrijkdom. In december 

2017 werden aan enkele bomen boorstalen afgenomen om zo te kunnen analyseren hoe de groei 

van deze bomen verliep en een voorspelling te kunnen maken van hun groei in de toekomst. Het 

onderzoek naar draagvlak is bij deze thesis eerder een aanvullend en exploratief gegeven. Hiervoor 

werden semigestructureerde interviews afgenomen die geanalyseerd werden door het coderen en 

later het groeperen van alle besproken thema’s. 

Als één van de belangrijkste resultaten werd gevonden dat het gevoerde beheer weinig effect heeft 

op de soortenrijkdom maar wel effect kan hebben op de structuur van het bos. De soortenrijkdom 

was vooral afhankelijk van het random effect van de locatie. De kapmaatregel zorgde wel degelijk 

voor een vrijstelling van de overblijvende bomen. Het bodemonderzoek bracht verder aan het licht 

dat er veel bio-beschikbare fosfor in de bodem aanwezig is. Als laatste wees het verkennende sociale 

onderzoek uit dat meeste bezoekers neutraal staan tegenover de genomen maatregelen.  
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Lijst met afkortingen 
 

ANOVA Analysis of Variance 
BAI Basal Area Increment 
BVOC Biogenic Volatile Organic Compound 
DAYL Disability Adjusted Life Year 
DBH Diameter at Breast Height 
FHD Foliage Height Diversity 
LAI Leaf Area Index 
LiDAR Light Detection And Ranging 
MAES Mapping and Assessment of Ecosystems and their services 
NTFP Non-Timber Forest Product 
T-LiDAR Terrestrial LiDAR 
VOS Vluchtige organische stoffen 
UHI Urban Heat Island 
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1. Inleiding 
 

Vlaanderen wordt alsmaar grijzer, onze bouwwoede zorgt voor een omgeving van beton en een 

landschap met lintbebouwing. Het wordt dus een belangrijke taak om het groen dat we nog 

hebben te koesteren en optimaal te beheren om zo de vele ecosysteemdiensten die bossen ons 

aanbieden te kunnen verzekeren voor de toekomst. Stad Gent voert een nieuw beheer voor hun 

stadsbossen. Via de kap van enkele selectief gekozen bomen wordt de creatie van een meer 

soorten- en structuurrijkbos beoogt. In deze thesis wordt onderzocht of het beheer echt een 

effect heeft op het verhogen van de soortenrijkdom en structuurvariatie in stadsbossen. In de 

literatuurstudie wordt eerst uitgeklaard waarom inspanningen voor ons stadsgroen nodig zijn.  

2. Literatuurstudie 
 

2.1. Waarom bieden stedelijke bossen voordelen voor iedereen? 
 

2.1.1. Ecosysteemdiensten: raamwerk 

 

Over de hele wereld worden wetenschappers en overheden zich meer en meer bewust van het 

belang van de verschillende ecosystemen en de diensten en goederen die deze ecosystemen 

leveren. Ook in de Europese Unie groeit het bewustzijn rond dit thema. In het kader van de 

Conventie voor Biologische Diversiteit (2011) ontwikkelde de EU de ‘European Diversity Strategy’ 

tegen 2020. Dit plan omvat een aantal kerndoelen waarvan één de bescherming van 

ecosystemen en hun diensten behandelt. Om dit doel te kunnen verwezenlijken moet er eerst 

informatie verzameld worden en een duidelijk beeld gevormd worden van waarover het precies 

gaat. Hiervoor werd de werkgroep MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their 

Services) opgericht. Deze werkgroep ontwikkelde een conceptueel raamwerk om biodiversiteit, 

de ecosystemen en hun geleverde diensten te linken aan het menselijk welzijn. In Figuur 1 wordt 

dit raamwerk gevisualiseerd (Maes et al., 2016; Maes et al., 2013). De ecosystemen waarbij 

biodiversiteit centraal staat beïnvloeden het sociaal-economische systeem van onze 

maatschappij aan hand van de diensten die ze leveren. De mens heeft baat bij deze diensten en 

goederen: voeding, propere lucht, gezondheid, veiligheid, warmte en plezier zijn maar enkele 

van de levensbelangrijke elementen waarvoor deze ecosystemen instaan. Al deze 

ecosysteemdiensten kunnen afgeleid worden van ecosysteemfuncties die kunnen gedefinieerd 

worden als de mogelijkheid om ecosysteemdiensten te leveren (de Groot et al., 2010; Maes et 

al., 2016). Deze functies voorzien dus in de stroom aan goederen en diensten naar het sociaal-

economische systeem. Deze stroom is echter niet eenzijdig: dit sociaal-economische systeem 

beïnvloedt ook de ecosystemen via enerzijds het beleid en de wetgeving omtrent landbouw, 

visserij en bosbouw en anderzijds door het gebruik van deze goederen en diensten. Dit zijn de 

directe en indirecte drijvende krachten voor de veranderingen in ecosystemen. Overheden 

spelen in deze weerkerende stroom een belangrijke regulerende rol: een duurzaam 

management van deze bronnen is cruciaal (Kenward et al., 2011; Maes et al., 2016). 

 



2 
 

 

Figuur 1: Schema stromen ecosysteemdiensten (J. Maes et al., 2016).  

Ecosysteemdiensten kunnen onderverdeeld worden naargelang hun nut voor onze 

maatschappij. Zo worden er ondersteunende, producerende (bevoorradende), regulerende en 

culturele diensten geleverd (zie Figuur 2). De ondersteunende diensten zorgen voor een goede 

werking van de drie andere diensten, de producerende diensten bevoorraden de maatschappij 

met goederen, de regulerende diensten oefenen hun invloed uit op het milieu en de culturele 

diensten staan in voor de esthetische waarden van een landschap, recreatiemogelijkheden, 

educatie en zoveel meer (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Verheyen, 2010). Volgens 

deze onderverdeling in ecosysteemdiensten worden de voordelen van (stedelijke) bossen (voor 

de mens) uit de doeken gedaan in dit deel van de literatuurstudie. 
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Figuur 2: Onderverdeling ecosysteemdiensten naargelang hun nut voor de maatschappij (Verheyen, 2010). 

 

2.1.2.  Producerende diensten 

 

Bossen produceren heel wat goederen waarvan hout het meest bekende is.  Hout is echter niet 

het enige product dat door bossen wordt aangeleverd: heel wat Non-Timber Forest Products 

(NTFPs) bewijzen hun nut in onze maatschappij. Deze NTFPs kunnen gedefinieerd worden als 

alle producten afkomstig uit het bos met uitzondering van hout. Sommige bronnen nemen hier 

ook dierlijke producten bij op en andere enkel de plantaardige. In stedelijke context is hout vaak 

niet belangrijk en nemen de NTFPs een prominentere plaats in. Producten die gebruikt kunnen 

worden zijn onder meer bessen, paddenstoelen, zaden, noten, zaadkegels, twijgen, schors en 

kruiden. Deze elementen worden gebruikt als voedsel (bessen, zaden en paddenstoelen), als 

medicijn (kruiden), als decoratie en als brandstof (takken, twijgen, bladeren, schors) (Poe et al., 

2013).  

In Seattle (Washington) werd via een serie diepte-interviews bij verzamelaars van deze 

producten een onderzoek gedaan naar de motivatie om deze goederen te verzamelen. Hieruit 
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bleek dat het voor sommige mensen een pure noodzaak kan zijn om voedsel te verzamelen, ook 

het medicinaal gebruik van kruiden werd veel aangehaald. Dit zijn echter niet de enige redenen: 

de afvalberg verminderen en minder grote afstanden afleggen om voedsel te verkrijgen werden 

ook vermeld. Soms verzamelden de verzamelaars omdat het hun overtuiging was dat ze recht 

hebben op de natuur en zijn afgeleide producten. Culturele redenen en tradities waren ook een 

aanzet tot het verzamelen van NTFPs. Het verzamelen en ‘oogsten’ van deze NTFPs vergt heel 

wat kennis omtrent soort identificatie, seizoenen, bodemcondities enzoverder. Deze kennis 

wordt vaak doorgegeven in families en onder vrienden. Veldexcursies zijn hierbij van groot 

belang (Poe et al., 2013). 

Qua beleid en wetgeving is er vaak nog verwarring: wie mag aanspraak maken op bepaalde 

goederen, en voor welke doeleinden? Wie mag ze verzamelen en gebruiken en vooral hoeveel 

mag ieder individu consumeren? Wie mag dit aangeven en wie mag participeren in dit 

beleidsvormend proces? De verschillende staten hebben hieromtrent verschillende 

regelgevingen (Poe et al., 2013). De wetgeving in Vlaanderen hieromtrent is duidelijk, al weten 

vele burgers niet hoe dit zit. In de openbare bossen en bosreservaten is het volgens het 

Bosdecreet artikel 97 §1 zonder toestemming van de eigenaar en machtiging van het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of zonder dat het opgenomen is in een goedgekeurd 

beheerplan verboden om vruchten, zaden, planten of plantendelen en strooisel te verzamelen 

en te verwijderen. Er kan hier dus geen aanspraak gemaakt worden op de NTFPs in Vlaanderen 

op openbare terreinen (Ecopedia, 2017). 

 

2.1.3. Regulerende diensten 

 

Onze omgeving wordt leefbaar gehouden door de regulerende diensten die vele ecosystemen 

bieden: de lucht die we inademen wordt gezuiverd, de waterhuishouding wordt onder controle 

gehouden en warmte, koude en geluid worden gebufferd. Ook in het kader van de 

klimaatsverandering is stedelijk groen belangrijk: stedelijk groen kan namelijk een rol spelen in 

de verzachting van de effecten van de klimaatsverandering (klimaatmitigatie). Dit groen helpt 

niet enkel mee aan een verzachting van deze effecten maar maakt ook dat aanpassen aan de 

veranderende omstandigheden vlotter kan verlopen en het lokale klimaat verbeterd kan worden 

(klimaatadaptatie). In dit stuk wordt dieper ingegaan op deze verschillende regulerende functies 

(Aertsens et al., 2012). 

 

Invloed van stedelijk groen op luchtkwaliteit 

 

Luchtvervuiling door fijnstof of andere (gasvormige) polluenten is een hardnekkig probleem in 

Vlaanderen. Vooral bij grote verkeersaders werden al hoge fijnstofwaarden vastgesteld. Dit 

heeft een nadelige invloed op de gezondheid van velen. Luchtpollutie vermindert het aantal 

kwaliteitsvolle levensjaren en kan voortijdig overlijden veroorzaken. In Vlaanderen werd het 

verlies aan gezonde kwaliteitsvolle levensjaren (DAYLs: Disability Adjusted Live Years) door 

fijnstof geschat op 49500 jaren per jaar. Dit is zelfs meer dan het verlies aan kwaliteitsvolle jaren 
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door omgevingstabaksrook dat op 6600 DAYLs per jaar wordt geschat (Buekers et al., 2012). 

Deze luchtpollutie moet dus dringend aangepakt worden.  

Groen in stedelijke omgeving heeft verschillende effecten op het fijnstofgehalte en andere 

luchtvervuilende componenten: het kan bijvoorbeeld voor een filterende werking zorgen. Fijn 

stof slaat neer op bladeren en takken en wordt later naar de bodem weggespoeld bij regen 

(impactie). Gasvormige polluenten zoals ozon en NOx kunnen dan weer via de huidmondjes 

opgenomen worden (absorptie). De filterwerking van stadsvegetatie hangt van een aantal 

factoren af: de totale bladoppervlakte of LAI (Leaf Area Index), de soort luchtvervuiling en de 

inplanting van het groen. Hoe groter de totaal beschikbare bladoppervlakte, hoe groter de 

capaciteit om te filteren. Bomen hebben dus meer effect dan struiken of kruiden en 

groenblijvende soorten kunnen het hele jaar door fijn stof opvangen. Naaldbomen hebben een 

goede opvangcapaciteit voor fijnstof omwille van hun fijne naaldstructuur en voor PCBs en 

dioxines omwille van hun vettige cuticula (adsorptie). Loofbomen zijn dan weer beter in het 

opvangen van gasvormige componenten door hun dunne bladeren met vele huidmondjes 

(Aertsens et al., 2012; Jacobs et al., 2010). Sommige bomen scheiden echter VOS of Vluchtige 

Organische Stoffen (in het Engels BVOCs: Biogenic Volatile Organic Components) af die kunnen 

reageren tot ozon (Samson et al., 2017). Eik (Quercus sp.), beuk (Fagus sp.), wilg (Salix sp.) en 

populier (Populus sp.) verspreiden relatief hoge concentraties van deze stoffen: ze kunnen tot 

meer dan 10 VOS g d-1 afscheiden. (Benjamin & Winer, 1998). Het is dus telkens opletten 

geblazen waar welke soorten gebruikt worden. Zo moet er ook rekening gehouden worden met 

mogelijke allergische reacties op pollen van bepaalde bomen. Eik, linde (Tilia sp.), esdoorn (Acer 

sp.), plataan (Platanus sp.) en den (Pinus sp.) kunnen mogelijks allergische reacties (hooikoorts) 

veroorzaken (Cariñanos et al., 2017). Een menging van soorten en compromis tussen de 

verschillende voor-en nadelen bij elke boom vinden is noodzakelijk om een gezond evenwicht te 

creëren naar de omgeving en het ecosysteem toe (Aertsens et al., 2012).  

Naast zijn filtercapaciteit kan stedelijk groen echter nog een andere, een negatieve invloed 

hebben door het vormen van een obstructie voor de luchtdoorstroming (slechte inplanting 

groen) waardoor de vuile lucht blijft stilhangen. Vooral bomen (grotere structuren) zorgen voor 

een verminderde ventilatie (lagere windsnelheid) en kunnen dus een lokale opstapeling van 

polluenten veroorzaken (Amorim et al., 2013; Salmond et al., 2013; Samson et al., 2017). Een 

dichte bomenrij in een al nauwe straat is bijvoorbeeld geen goed idee, bomen worden in zo’n 

situaties het best op een grotere afstand van elkaar geplant of er kan als alternatief gebruik 

gemaakt worden van groenbedekking op gevels (Aertsens et al., 2012; Vos & Janssen, 2012).  

Er moet dus telkens nagedacht over welk soort groen het best in elke situatie wordt toegepast. 

Als stedelijk groen  op een slimme en doordachte manier ingepland wordt kan het een 

bevorderend effect hebben op de luchtkwaliteit via zijn filtercapaciteit. 

 

 

 

 



6 
 

Groen als geluidsbuffer 

 

Net als luchtvervuiling heeft geluidshinder een groot effect op de levenskwaliteit. Verkeer blijkt 

de grootste oorzaak van geluidshinder te zijn Een paar van de  belangrijke negatieve 

consequenties van geluidsoverlast zijn slaapverstoring, problemen in communicatie en bij 

werkactiviteiten. Ook de gezondheid kan eronder gaan lijden: stress, gehoorschade en een 

verhoogde kans op hart- en vaatziekten kunnen gevolgen zijn van geluidshinder. In Vlaanderen 

zou dit leiden tot het verlies van 7400 kwaliteitsvolle levensjaren (DAYLs). In West-Europa zou 

geluidsoverlast in totaal zelfs 1 miljoen kwaliteitsvolle jaren (DAYL’s kosten) (Buekers et al., 

2012; WHO, 2011). Het is dus een niet te onderschatten probleem dat alle aandacht verdient. 

Ook in deze kwestie kan de natuur een bijdrage leveren. Bomen en andere vegetatie hebben het 

potentieel om geluid te dempen. Geluidsreductie via groene elementen vindt plaats via drie 

effecten: verstrooiing van geluid, het grondeffect en absorptie. Bij verstrooiing kunnen enkel 

objecten die kleiner of even groot zijn dan de golflengte van de betreffende geluidsgolven een 

invloed hebben op die bepaalde geluidsgolf. Kleine objecten zoals bladeren en twijgen zullen dus 

interfereren met hoge frequentie geluidsgolven en dikke stammen eerder met lage frequentie 

geluidsgolven. Bomen met een eerder lage kroonaanzet zoals sparren (Picea sp.) en struiken 

zullen dus positief zijn voor een reductie in het hoge frequentiegebied. Ook een combinatie van 

bomen met een eerder hoge kroon en struiken kan een mogelijkheid bieden voor deze 

hoogfrequente golven. Het combineren van verschillende vegetatie-elementen is een goed idee 

om een zo breed mogelijk bereik te kunnen omvatten. De densiteit van het gebladerte en de 

stammen is hierbij ook van belang: hoe denser, hoe meer interferentie en dus hoe meer reductie 

van het geluid. Het grondeffect baseert zich op een ander principe: bij het grondeffect worden 

geluidsgolven die op de bodem terecht komen gereflecteerd en gaan deze gereflecteerde golven 

interfereren met niet gereflecteerde directe golven. Dit grondeffect kan leiden tot een 

destructieve interferentie en is ook aanwezig op bodems zonder vegetatie. Vegetatie is echter 

ook hier niet onbelangrijk aangezien ze de bodem aanzienlijk kan beïnvloeden via bijvoorbeeld 

de beworteling van bomen, het aanwezige bodemleven (juiste condities creëren voor 

bijvoorbeeld de regenworm) en de strooisellaag. Bomen die de porositeit van de bodem 

verbeteren zijn een voordeel wanneer er gemikt wordt op de reductie van lage frequentie 

geluidsgolven. Een dikke strooisellaag is in dat geval niet gewenst. Om hoge frequentie golven te 

reduceren kan een dikke strooisellaag net wel van nut zijn. Bij absorptie worden geluidsgolven 

omgezet in een andere energievorm namelijk warmte. (Depauw et al., 2013; Van Renterghem et 

al., 2012).  

Niet enkel de keuze in soort boom of struik is belangrijk bij het ontwerp van een geluidsmuur uit 

vegetatie: ook de dimensies van de ‘muur’ zijn van tel. Volgens Fang en Ling (2003) kan de 

breedte en de lengte van een groene geluidsmuur positief gecorreleerd worden met 

geluidsdemping. De vermindering van de geluidsterkte door middel van groen kan voor 

bijvoorbeeld een bos van 100 m breed van 1,5 tot 6 dB gaan (Hermy et al., 2005; Jacobs et al., 

2010). Andere bronnen vermelden een mogelijke reductie van 5 à 6 dB voor een 

geoptimaliseerde strook groen van slechts 15 m breed (Van Renterghem et al., 2012; Verheyen, 

2010).  
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Groenstroken en bomenrijen kunnen ook in combinatie met de klassieke geluidsschermen 

gebruikt worden. In dit opzicht kunnen bomen fungeren als windbrekers. Als de windrichting 

‘goed’ zit en de wind het geluid vanaf de geluidsbron meevoert kan het handig zijn om de 

windsnelheid te laten dalen met windbrekers. Deze windbrekers zorgen dan voor een hogere 

efficiëntie bij de geluidsschermen (Van Renterghem & Botteldooren, 2002). Het groen komt 

hierbij ook esthetisch van pas: het verbergt de lelijke schermen en zorgt zo voor een meer 

aangenaam beeld om naar te kijken. Geluidsreductie kan echter ook op een psychologische wijze 

plaatsvinden: als de geluidsbron visueel niet meer zichtbaar is zal het aantal klachten over lawaai 

heel wat minder zijn (Aertsens et al., 2012; Jacobs et al., 2010). Lawaai kan ook draaglijker 

worden gemaakt door menging met natuurlijke geluiden zoals het fluiten van de vogels en het 

ruisen van de bladeren (Hermy et al., 2005a).  

Het is duidelijk dat groen zowel fysiek als psychologisch een rol kan spelen in het reduceren van 

geluidsoverlast. Groenelementen moeten dus zeker overwogen worden in het ontwerp van 

geluidsbuffers al dan niet in combinatie met de klassieke maatregelen. 

 

Preventie tegen wateroverlast 

 

België en meer precies Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden in Europa. Uit cijfers 

van de Europese unie uit 2006 blijkt dat maar liefst 12,7% van het totale oppervlakte in 

Vlaanderen is verhard (bebouwing en wegen) terwijl het Europese gemiddelde rond 1,8% ligt 

(VMM, 2017).  

Neerslag kan niet infiltreren in deze verharde bodems met als gevolg dat al het overtollige water 

snel afgevoerd moet worden (runoff) en dit kan dan weer resulteren in overstromingen. Volgens 

Pauleit en Duhme (2000) zou zo’n 90% van de neerslag op bedekte bodems (gebouwen en 

asfalt) resulteren in runoff. Volgens Paul en Meyer (2001) echter zijn deze hoeveelheden runoff 

niet zo groot maar toch nog altijd aanzienlijk: een bos zou slechts een runoff van 10% kennen 

terwijl een gebied dat een ondoordringbare bedekkingsgraad kent van 75 tot 100% voor een 

runoff van 55%  kan zorgen. Als gevolg van de klimaatsverandering zal de neerslag ook steeds 

intenser worden. De huidige rioleringssystemen zijn hierop dan ook helemaal niet voorzien 

(Aertsens et al., 2012). Er is dus nood aan een meer natuurlijke kijk op ‘waterbeheersing’. 

Stedelijke bossen kunnen hierin een bijdrage leveren. Onverharde bodems en vegetatie zijn 

namelijk zeer belangrijk voor het goede verloop van de hydrologische cyclus. Bomen zorgen voor 

een stabiele hydrologische cyclus: ze vangen water op met hun bladeren en takken (canopy 

interception), ze kunnen dit water ook bergen tot hun bergingscapaciteit is bereikt 

(vermindering druk op de hydrologische cyclus), ze absorberen water met hun wortels en 

transpireren het daarna uit via hun huidmondjes. Bomen spelen ook een rol in het beperken van 

bodemerosie door een houvast te bieden met hun wortels en ze zorgen voor een vermindering 

van de regenimpact op de bodem door middel van hun bladeren en strooisel (verzachting 

microklimaat). Zoals in Figuur 3 te zien is wordt op deze manier de infiltratie en 

grondwaterstroming bevorderd terwijl de runoff eerder beperkt blijft, het omgekeerde scenario 

is te zien voor de stad. Door de evapotranspiratie komt er ook weer vocht in de atmosfeer 

terecht (Seitz & Escobedo, 2008; Vilhar, 2017).  
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Ook andere vormen van groen zoals bv. een groendak kunnen een rol spelen bij het voorkomen 

van wateroverlast. Groendaken kunnen water een tijdje vasthouden zodat afvoersystemen 

minder belast worden. Ze bieden een goede aanvulling op de andere strategieën om 

wateroverlast te verminderen en op de conventionele systemen (Berland et al., 2017; Hermy et 

al., 2005b). 

 

Figuur 3: Hydrologische cyclus bos en stad (Vilhar, 2017). 

 

Groen: koelmiddel voor de stad  

 

In steden treedt het fenomeen Urban Heat Island (UHI) op: steden worden gekarakteriseerd 

door hogere temperaturen (zowel lucht- als oppervlaktetemperaturen) in vergelijking met een 

landelijke omgeving. Deze hogere temperaturen hebben meerdere oorzaken: absorptie van de 

straling door de bouwmaterialen, gereflecteerde zonnestraling en uitgezonden warmteradiatie 

worden vaak weer opgevangen door gebouwen en fijnstof in de lucht, minder turbulentie en dus 

minder verluchting in de straten en het produceren van warmte door de mens (verwarming, 

ventilatie en ander energieverbruik). Deze hogere temperaturen kunnen een nadelig effect 

hebben op het thermische comfort van de mens. Temperaturen boven de 29 °C worden als 

stresserend ervaren, al hangt van persoon tot persoon af van waar deze stressgrens ligt. De 

klimaatsverandering zal zorgen voor meer langere en intensere hittegolven, in combinatie met 

het UHI wordt verwacht dat dit voor een stijging in thermische stress zal teweegbrengen 

(Hiemstra et al., 2017).  

Urbaan groen kan bij dit probleem ook soelaas bieden: de vegetatie zorgt voor schaduw en 

hiermee dus voor een reductie van instraling op de bouwmaterialen. De materialen en 

oppervlaktes absorberen dan minder straling. Ook via evapotranspiratie kan er afkoeling 
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plaatsvinden (Hiemstra et al., 2017). Steeneveld et al. (2011) onderzochten het effect van groen 

op het UHI in Nederlandse steden en concludeerden dat het UHI effect afnam met 0,6°C per 10% 

toename in groen. De grootte van het urbane groenoppervlak doet er dus toe en is zelfs 

belangrijker dan de vorm van het oppervlak. Een urbaan bos koelt ook meer af dan andere 

vegetatievormen in de stad (Jaganmohan et al., 2015).  

 

2.1.4. Culturele diensten 

 

Bij de culturele diensten die ecosystemen leveren kunnen recreatie, toerisme en natuureducatie 

gerekend worden. Deze diensten dragen bij tot het welzijn van de mens want bewegen en het 

besteden van vrije tijd in de natuur heeft positieve effecten op de gezondheid van de mens. Heel 

veel onderzoeken leggen hiervoor statistische bewijzen op tafel. Uit deze studies blijkt namelijk 

dat de algemene gezondheid van mensen met groen in de nabijheid van de woonst beter was 

dan die van mensen met minder groen in de nabije omgeving. Deze relatie tussen buurtgroen en 

gezondheid is sterker voor mensen die meer beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid en dus meer 

gebonden zijn aan hun woonplaats: vaak gaat het hierbij om mensen met een lage socio-

economische status, ouderen en jongeren (Ambrey & Fleming, 2013; de Vries et al., 2002; Maas 

et al., 2006; Mitchell & Popham, 2007; Takano et al., 2002).  

Mensen die in de nabijheid van een park wonen gaan meer aan sport en beweging doen dan 

mensen die niet zulke accommodatie ter beschikking hebben (Schipperijn et al., 2017). Deze 

lichaamsbeweging is een goede preventie om allerlei gezondheidsproblemen te voorkomen: 

beweging gaat namelijk overgewicht tegen. Overgewicht kan leiden tot allerlei klachten: 

gewrichtspijnen, kortademigheid en te hoge bloeddruk (Aertsens et al., 2012). Een dag activiteit 

in het bos (wandelen, fietsen..) kan echter al tot een significante daling in de bloeddruk leiden. 

Dit ‘effect’ kan zelfs nog een paar dagen na het bezoek aan groen aanhouden (Song et al., 2017). 

Overtollig lichaamsgewicht kan ook gelinkt worden aan allerlei ernstige aandoeningen zoals 

hart- en vaatziekten, diabetes, hersenbloedingen, kanker enzoverder (Aertsens et al., 2012). 

Groen zet aan en nodigt uit tot bewegen en kan zo bevorderend zijn voor de gezondheid. 

Volgens de studie van Schipperijn et al. (2017) bestaat er een lineaire relatie tussen fysieke 

activiteit en de hoeveelheid groen in de buurt. De bereikbaarheid en het aantal parken in de 

buurt is hierbij van belang. Het aantal buurtparken blijkt zelfs belangrijker te zijn dan de totale 

oppervlakte van deze parken. Dit kan verklaard worden aan het feit dat hoe meer parken er zijn 

hoe meer variatie en afwisseling er zal zijn. Mensen hebben hun eigen voorkeuren en hoe meer 

parken, hoe meer kans er bestaat dat hun favoriet erbij is. De toegang tot deze groenoases en de 

kwaliteit ervan (esthetiek, wandelpaden…) werd ook positief gecorreleerd aan beweging. 

Wanneer in beleidsplannen rekening wordt gehouden met al deze punten kan groen aanzetten 

tot beweging en dus een betere gezondheid (Schipperijn et al., 2017). 

Bossen en natuur in het algemeen kunnen een rustgevende invloed hebben op de mens en zo 

dienst doen als stressreductie. Door een overmaat aan prikkels en een grote druk om te 

presteren in onze maatschappij kampen vele mensen met chronische stress. Volgens de 

Attention Restoration Theory van William James heeft natuur alle elementen in zich om rust te 

bieden aan een jachtige geest: het  biedt het gevoel van ‘weg te zijn’ en in een andere wereld te 
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vertoeven en de natuur is fascinerend voor groot en klein. Natuur leidt af en zorgt voor 

hernieuwde energie (Kaplan, 1995). Ook de psycho- evolutionaire theorie kan aangehaald 

worden: deze theorie gaat ervan uit dat mensen zowel fysiek als mentaal beter aangepast zijn 

aan natuurlijke omgevingen dan aan stedelijke omgevingen omdat ze hier altijd al in 

geëvolueerd en ontwikkeld zijn (Ulrich et al., 1991). 

Activiteiten in de natuur moeten  zeker overwogen worden als preventie en behandeling voor 

mentaal vermoeide mensen. Onderzoeken die klassieke behandelingen voor stress zoals 

knutseltherapie in een indoor atelier met activiteiten in een bos vergelijken, wijzen uit dat de 

‘bosbehandelingen’ even effectief zijn als de klassiekere knutseltherapie (Dolling et al., 2017).  

Natuur en bos in de stad biedt dus vele mogelijkheden op verschillende vlakken en mits een 

goed doordacht beleid kan iedereen hier optimaal van genieten. 

 

2.2. Dynamiek in (stedelijke) bossen 
 

2.2.1. Natuurlijke processen en dynamiek in bossen 

 

Voor er verder wordt ingegaan op het beheer van stedelijke bossen, is een algemeen begrip 

nodig over de natuurlijke processen die constant gaande zijn in bossen.  

Algemeen: successie  

Een vegetatiegemeenschap is niet statisch, deze is constant onderhevig aan verschillende 

processen en een continue stroom aan verandering. Deze veranderingen verlopen in fasen, in 

een cyclus waarin de fasen elkaar niet noodzakelijk opvolgen. Een weergave van deze fasen en 

hun belangrijkste kenmerken voor een bomengemeenschap is weergegeven in Tabel 1. Een 

gemeenschap kan bestaan uit stukken die zich in een verschillende ontwikkelingsfase bevinden 

(meer hierover in de hierop volgende casestudies) (Watt, 1947). 
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Tabel 1: Fasen in de bosontwikkeling (Verheyen et al., 2010). 

Ontwikkelingsfase Kenmerken 

Bomen  

Kenmerken  

Bestand 

Verjongingsfase  1e fase na verstoring 

(antropogeen of natuurlijk) 

 Kiemen van jonge bomen en 

struiken.  

 Dominantie kruidachtige planten en 

grassen hebben (veel licht).  

 Stamtal houtige planten neemt toe. 

Jonge fase   Jonge bomen en struiken uit 

verjongingsfase fase groeien 

verder.  

 Er vestigen zich nog bomen maar 

er sterven er ook nog af: dit 

resulteert uiteindelijk in een 

afnemend stamtal. 

 De dichtheid stabiliseert rond een 

bepaalde evenwichtswaarde.  

 De bodemvegetatie kan nog rijk zijn en 

concurrentie vormen voor de gevestigde 

bomen en struiken. 

Dichte fase   Kroonsluiting, de onderste 

takken beginnen af te sterven.  

 Er wordt weinig licht doorgelaten: 

verdwijnen bodemvegetatie en geen 

nieuwe zaailingen meer. 

Stakenfase   Culminatie hoogtegroei en deze 

neemt hierna af.  

 Een duidelijke differentie in 

vormen is waar te nemen 

(hoogte en kronen). 

 Diameter neemt toe van 5 cm tot 

20 cm.  

 ‘Stakenfase’ genoemd door de 

hoge H:D (hoogte t.o.v. 

diameter) verhouding.  

 Veel taksterfte. Het onderste deel van 

de stam wordt takvrij. 

 Donker onder het kronendak. 

 Structuur en soortensamentelling 

gestuurd door de onderlinge 

concurrentie en dunningen. 

Boomfase   Sociale posities 

(concurrentieposities) liggen 

vast.  

 Hoogtegroei stopt maar de 

stamdiameter blijft toenemen.  

De gemiddelde stamdiameter ligt 

boven 20 cm. 

 Bloei en vruchtvorming. 

 Onvolledige kroonsluiting, licht kan weer 

doorsijpelen. -> ontwikkeling 

bodemvegetatie  

Aftakelingsfase  Ouder worden en aftakelen van 

bomen. Er vindt sterfte plaats die 

resulteert in (grotere) gaten in 

het kronendak. 

 De vrijgekomen plaatsen kunnen 

ingenomen worden door onderstandige 

bomen en ook verjonging krijgt een 

kans. 

 

 

Enkele voorbeelden van de successie dynamica worden hieronder overlopen. Er wordt aandacht 

besteed aan een volledig of toch bijna volledig natuurlijk bos en aan een semi-natuurlijk bos. 

Ongerept bos 

Ongerepte bossen worden als volgt gedefinieerd volgens Potapov et al. (2008): ‘an unbroken 

expanse of natural ecosystems within areas of current forest extent, without signs of significant 

human activity, and having an area of at least 500 km2’. In dit deel wordt er verder gefocust op 
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boreale ongerepte wouden. Deze wouden maken in totaal volgens een studie uitgevoerd met 

behulp van remote sensing ongeveer 43% uit van alle niet door de mens beïnvloede bossen ter 

wereld (Potapov et al., 2008). Deze bossen zijn dus een interessant studieobject om de 

natuurlijke dynamica van een bosecosysteem na te gaan, zeker al omdat het hier over grote 

gebieden gaat met een grote variatie aan omgevingsfactoren. Vele studies in het Europese deel 

van Rusland gaan over dit thema. Deze studies wijzen uit dat er 4 soorten dynamica voorkomen 

in dit gebied: gelijkjarige bestanden met een meer gevarieerde boomsoortensamentelling (type 

A), gelijkjarige bestanden met een dominante boomsoort (type B), bestanden met een 

successiedynamica in cohorten (type C) en bestanden met een kleinschalige dynamica via gaten 

in het kronendak (type D). Bestanden waar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn zijn veelal het 

gevolg van een ontwikkeling over honderden jaren met endogene successie. De aanwezigheid 

van zowel gelijkjarige als ongelijkjarige bestanden wijst echter op een grote variatie aan 

verstoringselementen: bosbranden, verstoring door wind (windworp en breken stam) en plagen 

en ziekten (exogene factoren) (Shorohova et al., 2009).  

Gelijkjarige bestanden wijzen op verstoringen die een heel bestand omvatten zoals een 

bosbrand. Bosbranden zorgen ervoor dat vaak een grote oppervlakte terug naar de 

verjongingsfase wordt terug gekatapulteerd en ze bevorderen de pioniersvegetatie. Dennen, die 

meer licht nodig hebben gaan hier bevoordeeld worden tegenover sparren, de meer 

schaduwtolerante soorten. Gelijkjarige bestandsdynamica (type A en B) is dus het gevolg van 

een verstoring op bestandsniveau. Deze bestanden zullen in afwezigheid van exogene verstoring 

verder evolueren naar het type C dynamica en later naar type D, dit door veroudering van de 

bomen waardoor uiteindelijk gaten in het kronendak ontstaan. Een verstoring door de wind 

zorgt in tegenstelling tot een brand (verstoring hele bestand) vaak voor kleinere oppervlakten 

van terugkeer naar de verjongingsfase en veroorzaakt bijgevolg meer een mozaïek patroon 

(Gromtsev, 2002; Shorohova et al., 2009). Ongelijkjarige bestanden ontwikkelen dus na een 

verstoring in ‘cohorten’ (type C) waarbij de intensiteit van de verstoring de ratio tussen het 

aantal jongere en het aantal oudere bomen beïnvloedt. Uiteindelijk ontwikkelen alle ‘oerbossen’ 

naar een dynamica van het type C of D (ongelijkjarige bestanden) maar grote bestands-

verstoringen kunnen altijd een throwback naar type A of B (gelijkjarige bestanden) betekenen 

(Shorohova et al., 2009).  

 

Semi-natuurlijk bos 

Een voorbeeld van een studie naar dynamica in een semi-natuurlijk gebied is het veel 

onderzochte  loofbos in Suserup Skov, Denemarken. Deze regio kende een constante 

bosbedekking over de afgelopen millennia. Het  bos staat zelfs bekend als een relict van de 

oerbossen die ontstonden na de laatste ijstijden. Via pollenonderzoek (aanwezigheid pollen van 

Rumex, graangewassen en Plantago lanceolata)  werd ontdekt dat de mens aanwezig kan 

geweest zijn met activiteiten in de landbouw zoals het laten grazen van vee vanaf  ongeveer 

3200 V.Chr.. Ook vondsten van houtskool uit latere tijden doen vermoeden naar de 

aanwezigheid en invloed van de mens. De intensiteit van deze invloed is echter onzeker maar 

helemaal ongerept is dit bos dus niet meer (Heilmann-Clausen et al., 2007).  
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Aangezien deze regio al zo lang bedekt is met bos vormt het een ideaal studieobject voor 

successiedynamica op lange en korte termijn. Op lange termijn is vooral het biodiversiteitsverlies 

in houtige gewassen opvallend. Dit is mogelijk te wijten aan de invloed van de mens die zich 

sinds de IJzertijd in deze regio vestigde (Hahn et al., 2007; Hannon et al., 2000; Heilmann-

Clausen et al., 2007). De beuk (Fagus sylvatica) werd alsmaar meer dominant in dit gebied. Op 

korte termijn zijn er ook enkele trends waarneembaar: de zomereik (Quercus robur) is 

langzaamaan aan het verdwijnen (verlies concurrentiestrijd met beuk), de iepenziekte slaat toe 

en zorgt ervoor dat de iep (Ulmus glabra) enkel nog in een gereduceerde vorm in de struiklaag 

aanwezig kan zijn en andere boomsoorten zijn dan weer bezig met een opmars (Tilia sp., 

Fraxinus excelsior, Acer sp.). Een combinatie van deze lange termijn en korte termijn trends zorgt 

voor een structuurrijk bos. De volgende factoren spelen hierin een belangrijke rol: aanwezigheid 

van meerdere boomsoorten met elk een andere verjongingsstrategie en levenscyclus, 

competitie tussen de beuken (en andere boomsoorten onderling) zorgt voor een verticale 

variatie en de aanwezigheid van de iep in de struiklaag als gevolg van de iepenziekte (Hahn et al., 

2007).  

Op Suserup werd de boslevenscyclus toegepast met de klassieke ontwikkelingsfasen zoals 

eerder werd beschreven in dit werk (Christensen et al., 2007; Emborg et al., 2000).  In Suserup 

Skov werden in 1992 en in 2002 inventarissen uitgevoerd om zo de korte termijn evolutie en 

successie in het bos te kunnen volgen over een periode van tien jaar. In deze tijdspanne kwam in 

1999 een grote storm voor die vele bomen deed omwaaien waardoor vele gaten in het 

kronendak ontstonden. Deze storm zorgde voor afwijkingen in het boscyclus model (Christensen 

et al., 2007). Twee mechanismen speelden een belangrijke rol bij deze afwijkingen: het ‘Set back’ 

mechanisme en het ‘Fast forward’ mechanisme. Zoals deze termen al suggereren  zorgt het ‘Set 

back’ mechanisme voor een terugkeren van (een deel van) het bestand naar een vorige 

ontwikkelingsfase (meestal een throwback naar de verjongingsfase) en het ‘fast forward’ 

mechanisme voor een versnelling van de ontwikkeling (de bomen aan de rand van een gat gaan 

sneller groeien, een kroonexpansie). De storm zorgde ook voor een verandering in de distributie 

van diameterklassen: er kwam een shift naar een negatief exponentiele diametercurve (dikke 

oude bomen verloren de strijd tegen de storm en veel boompjes kregen de kans om te 

verjongen) (Hahn et al., 2007). Ook het voorkomen van de olmenziekte zorgde voor een soort 

‘Set back’ want de terugval in het aantal olmen zorgde voor meer ruimte voor verjonging. In 

sommige gevallen kwam na de aftakelingsfase geen verjongingsfase voor omdat de 

onderbegroeiing al zo goed ontwikkeld was dat deze fase gewoon overgeslagen werd. In Figuur 

4 is het boslevenscyclus model te zien voor het geval van Suserup Skov. In deze figuur zijn alle 

sequentiemogelijkheden van de fasen weergegeven en de getallen bij de figuur geven het aantal 

ha (totaal aantal ha in deze studie onderzocht: 10,6 ha) weer dat volgens de bijhorende pathway 

veranderde.  Het boslevenscyclus model is dus geen vastgepind patroon maar eerder een 

dynamisch model waar toevalligheden een grote rol kunnen spelen en elkaar kunnen 

compenseren. Dit dynamisch karakter zorgt ervoor dat een bos steeds ‘in beweging’ is, een bos 

ziet er nooit hetzelfde uit. Deze veranderingen in tijd en ruimte worden ook wel aangeduid als 

het shifting mosaic model (Christensen et al., 2007).  
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Figuur 4: Het boscyclus model toegepast op het Suserup bos.  Op deze figuur worden de veranderingen en overgangen 

naar de verschillende fasen gegeven voor de periode 1992-2002. De getallen bij de pijlen geven het oppervlakte (in ha) 

aandeel in elke verandering weer. Hoe groter dit aandeel, hoe dikker deze pijlen werden weergegeven (Christensen et 

al., 2007). 

 

2.3. Creatie van structuurrijke bossen 
 

2.3.1. Inleiding 

 

In het vorige stuk werd uit de doeken gedaan hoe bosdynamiek in het algemeen werkt, hier 

wordt deze kennis toegepast op het beheer van stedelijke bossen. Welke les valt er nu te 

trekken uit de natuur?  

Tegenwoordig gaat de voorkeur van bosbeheerders uit naar diverse bossen qua structuur en 

soortenrijkom boven monoculturen. Onder structuurrijkdom in een bos wordt een variatie in 

afmetingen van de bomen zelf (verschillende diameter-en hoogteklassen) verstaan maar ook de 

gelaagdheid van het bos speelt een rol. Een goed ontwikkelde struik- en/of kruidlaag draagt 

namelijk ook bij tot een structuurrijk (en soortenrijk) bos. Een gemengd bos (soorten met 

verschillende morfologie) zal ook een grotere variatie in structuur kennen dan een bos met 

slechts één boomsoort. Een gemengd ongelijkjarig bos is  dus meestal structuurrijk. 
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2.3.2. Waarom naar structuur- en soortenrijkdom in bossen? 

 

Structuurrijke bossen worden vaker als meer natuurlijk beschouwd, variatie in vegetatie brengt 

ook diversiteit in andere levensvormen mee. Ecosystemen met een grote biodiversiteit worden 

verondersteld meer veerkracht te hebben om tegenslagen door te komen en bieden meer 

ecosysteemdiensten. Bomen en andere organismen verschillen qua fysiologie en morfologie en 

hebben hierdoor veelal verschillende functionele kenmerken. Boomsoorten verschillen zo in 

groeiritme, wortelstructuur, bladdichtheid, schaduwtolerantie enzoverder. Op basis van deze 

functionele kenmerken kunnen boomsoorten (en andere organismen) ingedeeld worden in 

functionele groepen. Twee belangrijke mechanismen spelen een rol in het goed functioneren 

van ecosystemen bij hoge diversiteit: het ‘complementariteitseffect’ en het ‘selectie-effect’. Het 

complementariteitseffect wijst op het feit dat sommige soorten elkaar kunnen aanvullen en/of 

versterken in hun functioneren. Nichedifferentiatie zorgt er hierbij voor dat bronnen optimaal 

gebruikt worden. Het selectie-effect duidt er dan weer op dat variatie een soort van verzekering 

biedt: in divers ecosysteem is de kans groter dat er een soort aanwezig is die het goed doet 

onder veranderende omstandigheden. Een stabiel en veerkrachtig ecosysteem biedt ook meer 

weerstand tegen invasieve exotische soorten (andere factoren kunnen dit echter ook sterk 

beïnvloeden). Om ecologische redenen biedt het voordelen om een structuur-en soortenrijk bos 

na te streven. Er wordt dan ook meer een meer onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen 

biodiversiteit en het  functioneren van het ecosysteem (Hooper et al., 2005; Muys et al., 2010; 

Verheyen et al., 2013).  

Zoals eerder vermeld (zie successie bij ongerepte bossen) komt in de natuur een brede waaier 

aan bosstructuren voor: zowel gelijkjarige als ongelijkjarige bestanden. Om bossen te beheren 

met als doel de biodiversiteit te verhogen moet er dus vooral afgewisseld worden in 

beheermaatregelen, er mag niet overal hetzelfde beheer gevoerd worden (Drössler et al., 2014; 

O’Hara, 2001; Shorohova et al., 2009).  

Een structuurrijk en gevarieerd landschap is vaak aangenamer om naar te kijken dan een 

monocultuur. Het kaalslag systeem dat met een monocultuur gepaard gaat wordt door het 

brede publiek ook vaak als onethisch ervaren. Argumenten pro omvorming kunnen dus ook uit 

esthetisch (en ethisch) oogpunt bekeken worden (O’Hara, 2001). Holgén en Lind (1995) 

onderzochten via een enquête welk soort bos vanuit recreatief standpunt het liefst bezocht 

wordt. De bossen die met de meer traditionele bosbouwprincipes (monocultuur en kaalslag) 

beheerd werden kwamen het slechtst uit deze bevraging, bossen die met meer alternatieve 

beheermethoden (plenterslag, meer inzetten op natuurlijke verjonging) en  die meer variatie 

bevatten kregen de hoogste waarde van de respondenten. Bij deze laatste categorie kwamen de 

loofbossen ook beter uit de bevraging dan pure naaldbossen. De boomsoortensamenstelling is 

dus ook van belang voor de recreant. Dit esthetische argument werd ook aangehaald om de 

vegetatie en bomen langs de provinciewegen in Noord-Californië te transformeren naar een 

meer gevarieerd landschap. Op deze manier kunnen doorgaande reizigers genieten van een 

mooi landschap. Om dit meer gevarieerde landschap te verkrijgen werden in sommige stukken 

enkele bomen gekapt en struiken gesnoeid waarbij met de sterkte van deze maatregelen werd 

gespeeld over de verschillende stukken heen, zodat er telkens een ander resultaat verkregen 

werd (McDonald, 1998) 
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2.3.3. Methodes om bosstructuur te beschrijven 

 

In deze sectie worden enkele van de vele methodes om bosstructuren te beschrijven en te 

meten overlopen. Deze methodes kunnen relatief eenvoudig zijn en weinig middelen vragen 

zoals bijvoorbeeld het tekenen van de bomen (zijaanzichten). Dit vraagt echter meestal veel tijd 

en werk. Dit onderzoek kan ook met ingewikkelde en dure apparatuur uitgevoerd worden. Een 

voorbeeld hiervan is het LiDAR systeem. Welke methode waar en wanneer gebruikt wordt hangt 

telkens af van de specifieke situatie en het doel dat voor ogen gehouden wordt. Hieronder 

worden eerst de methoden van visualisatie voor structuurrijkdom besproken en daarna wordt 

nog even ingegaan op methodes om variatie in structuur te kwantificeren. 

Methode beschreven door H. Koop 

 

De methode beschreven door Henk Koop berust vooral op het tekenen van zijaanzichten. Met 

behulp van deze zijaanzichten worden structuurmozaïeken gemaakt met de verschillende 

successie- en ontwikkelingsstadia die aanwezig zijn. Hierbij worden de verschillende 

structuurtypes dus op de kaart gezet.  De verschillende stadia die hierbij bekeken worden zijn: 

de kale fase (nog boomloze fase waarbij de kruidlaag nog dominerend is), de jonge fase 

(verjonging van boompjes: zaailingen en kleine boompjes), de dichte fase, de stakenfase, de 

boomfase en de uiteindelijk de aftakelingsfase. 

 

De structuur van een bos wordt bij deze methode op verschillende niveaus bekeken. Per niveau 

wordt de structuur telkens gedetailleerder bekeken en op de kaart gezet. Niveau 1 (niveau 1 

transect) behandelt zo de structuur van de boomlaag hoger dan 15 m. Hiervan wordt een 

zijaanzicht getekend (zie een voorbeeld in Figuur 5). Voor deze tekening wordt gebruik gemaakt 

van een groot volume: binnen een strook met breedte 10 m, hoogte 25 m en lengte enkele 

honderden meters wordt een plattegrond gemaakt met de projecties van kronen, de posities 

van stammen en de ligging van dood hout. Deze werkwijze is ook te zien in Figuur 6. Met de 

ligging van het dode hout kunnen reconstructies gemaakt worden zodat de evolutie van 

bosontwikkeling nagegaan kan worden. De structuurmozaïek wordt op een schaal 1:500 

vastgelegd. Het transect tweede niveau bekijkt de structuur gedetailleerder: de focus ligt hier op 

de bomen en struiken lager dan 15 m. Het volume waarbinnen de bomen en struiken getekend 

worden is kleiner (breedte: 5 m, hoogte: 15 m, lengte: 30m). Bij het tweede niveau worden voor 

de tekeningen een schaal 1:100 gehanteerd. Het transect derde niveau focust dan weer meer op 

de kruidlaag en de soortensamenstelling hiervan. Het volume hier bekeken is weer wat kleiner 

zodat de kleinste details opgenomen kunnen worden (Koop, 1981). 
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Figuur 5: Methode van Koop.  Voorbeeld zijaanzichttekening via de methode van Koop (bovenste figuur). De onderste 

figuur geeft de plattegrond van een hectare bos weer met de mozaïek aan structuurfasen (legende rechts 

weergegeven). Deze tekeningen zijn gemaakt van een strook bos (2,5 m breed)  in het bosreservaat van Bialowieza 

(Polen). De stippellijn geeft de positie van het getekende zijaanzicht weer (Koop, 1981). 

 

 
Figuur 6: Werkwijze voor het tekenen van transecten. 1. Volume van de boomlaag, 2. Volume van de struiklaag, 3. 

Volume van de kruidlaag (Koop, 1981). 



18 
 

 

LiDAR 

 

LiDAR (Light Detection And Ranging) werkt door het uitsturen van een laser straal en het 

detecteren van de reflectie van deze straal wanneer deze in aanraking komt met het eerste 

object op zijn baan. De tijd tussen het uitsturen en terug ontvangen van deze straal (gepulseerde 

uitzending straal) of de faseverandering van de straal (continue uitzenden straal) bij het terug 

ontvangen wordt ook gemeten zodat een afstandsbepaling van het toestel tot dit object 

mogelijk wordt (Dassot et al., 2011; Lim et al., 2003). Op deze manier wordt het mogelijk om op 

een niet destructieve manier een landschap op relatief korte tijd te digitaliseren in een 3D 

puntenwolk. Deze systemen kunnen toegepast worden vanuit de lucht (airborne LiDAR) of vanop 

de grond (terrestrial LiDAR) (Dassot et al., 2011).  

In de boswetenschap heeft terrestrial LiDAR (T-LiDAR) een brede waaier aan 

toepassingsmogelijkheden. De apparatuur van T-LiDAR kan gebruikt worden voor het 

verzamelen van een heleboel dendrometrische gegevens zoals diameter, hoogte, (commercieel 

hout-) volume, densiteit, grondvlak enzoverder. Deze gegevens zijn allen belangrijk in onderzoek 

naar de groei en dynamiek van een bestand. Door het scannen zijn deze gegevens accurater en 

sneller te verkrijgen. Naast informatie over de stam en andere houtige structuren kan er ook 

meer inzicht verkregen worden in het bladderdek (bv. LAI), de kronen van de bomen en de gaten 

in het kronendak. Uit het scannen van boomschors kan ook veel geleerd worden: een 

identificatie van de boomsoort wordt mogelijk. De gegevens van de boomschors kunnen ook 

meer vertellen over de kenmerken van het hout. Het aantal knopen zegt zo bijvoorbeeld iets 

over de kwaliteit van het hout (Dassot et al., 2011). Ook informatie over de omgeving (reliëf, 

andere objecten, waterlopen) wordt gewonnen. Dit is handig bij het bestuderen van bepaalde 

habitats. Zo kan het voorkomen van bepaalde dieren en hun voorkeuren gelinkt worden aan 

bepaalde structuurelementen van vegetatie (Dassot et al., 2011; Michel et al., 2008). Airborne 

LiDAR wordt eerder gebruikt voor een snelle beschrijving van een gebied en zijn vegetatie 

(Dassot et al., 2011; Means et al., 2000) . Het is duidelijk dat LiDAR duidelijk zijn nut bewijst in de 

boswetenschappen.  

Toch zijn er ook (zoals altijd) enkele nadelen aan dit systeem verbonden: voor hoge resolutie 

scans moet meerdere keren gescand worden en dit vraagt weer tijd. Deze hoge resolutie zorgt 

ook weer voor een grote dataset en verhoogt de tijd die nodig is om deze te verwerken. Bij zeer 

dichte bestanden kunnen de bekomen resultaten van mindere kwaliteit zijn aangezien er veel 

overlap voorkomt. Ook weersomstandigheden moeten in rekening gebracht worden. Het is geen 

goed idee om te gaan opmeten bij veel wind, de bomen bewegen dan immers te veel en 

sommige punten kunnen dan twee keer op een andere positie waargenomen worden. Regen en 

sneeuw kunnen ook voor veel ruis in de data veroorzaken aangezien zij ook laserstralen 

intercepteren. In elke situatie moet afgewogen of deze nadelen een groot probleem kunnen 

vormen bij het gebruik van deze systemen (Dassot et al., 2011). 
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Andere methoden  

 

Naast het tekenen van structuurprofielen en het (meer geavanceerde) inscannen van deze 

profielen bestaan er nog vele methoden om structuur te beschrijven, zowel kwalitatief als 

kwantitatief (McElhinny et al., 2005).  

Om een algemeen beeld van bosstructuur te krijgen kan een bos ingedeeld worden in étages 

(boom-,struik- en kruidlaag). Dit is eerder een kwalitatieve maat. Een voorbeeld van 

kwantitatieve manier om structuur te beschrijven is de Foliage Height Diversity (FHD). Deze FHD 

wordt gedefinieerd door de volgende formule: − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 met pi de proportie van het totale 

gebladerte op de i-de laag van alle bebladeringslagen. In het onderzoek van MacArthur en 

MacArthur (1961) werd nagegaan of vegetatiestructuur een verband heeft met de rijkdom aan 

vogelsoorten, hierbij werd de FHD als variabele onderzocht (MacArthur & MacArthur, 1961; 

McElhinny et al., 2005). Een ander voorbeeld van een kwantificatie voor bosstructuur is de 

Authenticiteitsindex.  Bij deze methode wordt telkens een score toegekend aan verschillende 

onderdelen van het bos die bijdragen tot meer variatie (bv. dood hout, aantal bomen in 

bepaalde diameterklasse, aantal plantensoorten…). Een scorefiche dat kan gebruikt worden is 

weergegeven in Appendix 1 (Van Den Meersschaut et al., 2001). 

 

2.3.4. Omvorming naar een structuurrijk bos 

 

2.3.4.1. Inleiding 

 

Om bossen (aanplantingen) structuur- en soortenrijker te maken wordt vaak gebruik gemaakt 

van omvormingen (conversies). In Vlaanderen worden momenteel vaak gelijkjarige naaldbossen 

omgevormd tot ongelijkjarige loofbossen (Verheyen et al., 2006). Hoe deze omvormingen 

aangepakt kunnen worden en welke mogelijkheden en risico’s er bestaan wordt in dit deel 

besproken. 

 

2.3.4.2. De vele mogelijkheden in omvormen 

 

Er bestaan zeer veel mogelijkheden om een gelijkjarig bos te transformeren naar een 

ongelijkjarig bos. Door het grote aanbod aan mogelijke omvormingen bestaat er geen eenvoudig  

recept: een omvorming is iedere keer anders en hangt af van de uitgangssituatie en het doel dat 

beoogd wordt met de omvorming (O'Hara, 2014). Om éénzelfde doelstructuur te bereiken 

vertrekkende uit een bepaalde beginsituatie kunnen er ook verschillende pathways bewandeld 

worden (O'Hara et al., 2001). Er moet ook telkens gekeken worden naar de beperkingen op 

financieel vlak: welke middelen kunnen er ingezet worden? De financiële middelen hebben 

vooral een impact op de uiteindelijke doelstructuur en op de tijd die nodig is om deze 

doelstructuur te bereiken (O'Hara, 2014). Ook moet er rekening gehouden worden of de 
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omvorming op de huidig aanwezige bomen moet worden toegepast of op de volgende generatie 

van bomen (na een kaalkap) (Drössler et al., 2014). 

Als het doel is om naar een relatief eenvoudige bestandsstructuur te gaan zoals een tweejarig 

bestand kan er geopteerd worden om schermslag te gebruiken. Hierbij worden er bij de kap 

enkele moederbomen overgehouden die voor verjonging zorgen. Om een meer complexe 

structuur te verkrijgen kan er gewerkt worden met het creëren van gaten in het kronendak en 

dit verspreid in tijd en ruimte. Bij dit laatste is er dus een opeenvolging van beheermaatregelen 

nodig, bij één enkele maatregel wordt er enkel een tweejarige structuur gecreëerd. Maatregelen 

die doorgaans genomen worden bij een omvorming voor de meer complexe bestanden zijn: 

dunningen en bevorderen van de verjonging (natuurlijk of kunstmatig) via eventueel zaaien en 

planten (O'Hara, 2014). 

Voorbeeld 

In Vlaanderen zijn er veel monoculturen van naaldhout aanwezig. Het totale bosoppervlak in 

Vlaanderen (ongeveer 150 000 ha) bestaat 22,3% uit monoculturen van grove den en 8% uit 

monoculturen van Corsicaanse den. Deze bossen zijn grotendeels in handen van privéeigenaars 

(70%) en ze bevinden zich hoofdzakelijk in de Kempen. Dit is te wijten aan de daar aanwezige 

arme zandgronden. Om deze gronden (commercieel) te kunnen valoriseren hebben boeren hier 

in het verleden (vooral vanaf de 17e eeuw) massaal naaldhout geplant (Verheyen et al., 2006).  

Deze monocultuurbossen voldoen niet meer aan de huidige eisen en verwachtingen waaraan 

multifunctionele bossen vandaag de dag moeten beantwoorden: de vraag naar bossen met 

inheemse soorten, een meer variabel houtaanbod en bosbeeld (Verheyen et al., 2006). 

Omvormen naar meer variabele bestanden is dus vaak een noodzaak.  Dit kan op verschillende 

manieren aangepakt worden: een beleid van nietsdoen (spontane processen), een groepenkap, 

een kaalkap en doordunnen. Bij het nietsdoen wordt op spontane processen vertrouwd: bomen 

die bij stormen en/of door ouderdom omvallen en hierbij gaten creëren. In vele gevallen is er al 

onderbegroeiing aanwezig (bv. berk of lijsterbes). Dit kan bevorderend werken zijn maar vormt 

een nadeel als de onderbegroeiing uit exoten bestaat zoals Amerikaanse vogelkers (Prunus 

serotina). Bomen in groepen van verschillende groottes kappen kan naargelang de grootte van 

de groep kansen geven aan schaduw- of lichtboomsoorten. Om te schatten of een lege plek na 

kappen groot zal zijn voor verjonging van lichtboomsoorten wordt gekeken naar de boomhoogte 

van de omstaanders. Als de doorsnede van de gekapte plek driemaal de boomhoogte van de 

omstaanders meet wordt dit als een grote groep beschouwd die vooral geschikt is voor 

verjonging van lichtboomsoorten. Ook een kaalkap is vooral voor lichtminnende soorten 

geschikt. Ook frequent dunnen kan leiden tot het vormen van verschillende groepen waar in de 

gaten andere boomsoorten groeikansen kunnen krijgen (Geudens & Oosterbaan, 2010). 
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2.3.4.3. Risico’s en effecten van een omvorming 

 

Bij een omvorming mag niet over één nacht ijs gegaan worden: er zijn heel wat risico’s 

verbonden bij het ondoordacht te werk gaan. De beginsituatie van het bestand moet eerst goed 

bestudeerd worden: is er weerstand tegen de wind? Is er al natuurlijke verjonging of een 

zaadbank van de gewenste boomsoorten aanwezig? Produceren de aanwezige bomen 

voldoende kiemkrachtig zaad? Deze vragen moeten altijd allen beantwoord worden voor de 

omvormingsplannen in de praktijk gebracht worden (O'Hara, 2014). Dit is zeker het geval als er 

met schermslag gewerkt wordt. Hier zijn voorbereidende vellingen nodig om de moederbomen 

langzaam te laten wennen aan het ‘nieuwe’ windregime en zo het risico op windworp te 

verlagen. Op deze manier worden deze bomen ook gestimuleerd om zaad te produceren. Bij 

deze voorbereidende vellingen wordt de lichtinval op de bodem nog bewust laag gehouden 

zodat het onkruid zich niet te sterk ontwikkelt en zo geen concurrentie vormt voor de 

toekomstige verjonging (Mohren et al., 2010). Oudere gelijkjarige bestanden zijn ook zeer 

gevoelig aan windschade, in deze oudere bestanden is ook vaak geen of zeer weinig natuurlijke 

verjonging onder volwassen bomen aanwezig (O'Hara, 2014). 

Een goede maatstaf om het risico op windworp in te schatten is de H:D ratio (hoogte-diameter 

verhouding), dit vooral bij naaldbomen (O'Hara, 2014; Schelhaas & De Vos, 2010). Gelijkjarige 

bestanden hebben vaak een hoge H:D ratio omdat ze slechts een kleine kroon hebben 

(competitie met de andere bomen) en aangezien de kroonbreedte allometrisch in relatie staat 

tot de stamdiameter zullen deze bomen niet dik zijn.  Om een hoge H:D ratio tegen te gaan 

wordt er het best zo snel mogelijk en sterk gedund. Voor elke boomsoort is er een 

drempelwaarde voor de H:D ratio waarboven het risico groter wordt voor destabilisatie van de 

bomen (O'Hara, 2014). In het onderzoek van Slodicak en Novak (2006) werd het effect van een 

vroegtijdige dunning bij fijnsparbestanden bestudeerd. De proef bestond uit drie regimes die 

getest werden: een vroege, sterke dunning, een latere dunning en een bestand waar niet 

gedund werd. De bestanden met een vroege en sterke dunning kwamen uit het onderzoek met 

de beste H:D verhouding en zijn dus het meest stabiel bevonden. Een opmerking hierbij is ook 

dat er naar het bestand in zijn geheel gekeken moet worden: bomen waarbij de kronen in elkaar 

haken bieden ook op die manier steun aan elkaar tegen wind (Klingen et al., 2010). Bomen 

kunnen zich ook aanpassen als de dunning geleidelijk plaatsvindt. Na aanpassing aan het nieuwe 

regime zijn de bomen in ongelijkjarige bestanden vaak zelfs beter bestand tegen windworp dan 

deze in gelijkjarige bestanden. Meer onderzoek is hier echter nodig om de precieze 

mechanismen hierachter te achterhalen (Hanewinkel et al., 2014). 

Een ander risico dat bestaat is dat na kap als beheermaatregel voor de omvorming ongewenste 

boomsoorten verjongen omdat ze in de zaadbank aanwezig waren of omdat de nieuwe condities 

gunstiger geworden zijn voor deze soorten. Een voorbeeld hiervan is de grootte van de groepen 

die gekapt worden: hoe kleiner deze groepen, hoe gunstiger de omstandigheden voor 

schaduwtolerante soorten. Grote groepen kappen echter maakt de condities voor lichtminnende 

soorten dan weer optimaal (Mohren et al., 2010; O'Hara, 2014).  

De omvorming van een bestand mag geen excuus worden om de grotere en commercieel 

waardevolle bomen te gaan kappen. Bij deze praktijken gaat men namelijk artificieel gaan 

selecteren: de bomen met de beste eigenschappen worden uit het bestand gehaald. Dit in 
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tegenstelling tot natuurlijke selectie die er juist voor zorgt dat de bomen met de beste 

reproductiecapaciteiten (vruchtbare bomen met kiemkrachtige zaden) overleven. Op deze 

manier wordt dus een dysgenetische evolutie gestimuleerd. We krijgen een negatieve selectie: 

de bomen met sterke genen worden uit het bestand gehaald en kunnen niet meer dienen als 

zaadboom terwijl de minder sterke bomen overblijven in het bestand (O'Hara, 2014). Genetische 

diversiteit is de drijvende motor achter de evolutie van alle levende wezens: het bevordert 

namelijk het aanpassingsvermogen aan veranderende omgevingsfactoren. Een diverse 

genenpool doet ook dienst als een bescherming tegen droogte, ziekten en plagen. Op hoger 

niveau (ecosysteemniveau) kan een verarming in genen ook een rol spelen: als de diversiteit in 

genen van een hoeksteensoort afneemt en deze soort hierdoor in de problemen komt kan dit 

ook implicaties hebben op de soorten die op deze hoeksteensoort steunen (Ratnam et al., 2014). 

Opletten bij de selectie van bomen is dus niet enkel voor de betrokken soort belangrijk maar ook 

om de stabiliteit van ecosystemen te garanderen (Ledig, 1986; O'Hara, 2014; Ratnam et al., 

2014). 

Op commercieel vlak kan een omvorming van een gelijkjarig bestand naar een ongelijkjarig 

bestand negatieve effecten hebben op de kwaliteit van het geleverde hout. In een studie van 

Macdonald et al. (2010) werd met behulp van simulatiemodellen onderzocht hoe een 

omvorming van een gelijkjarig bos met sitkasparren (Picea sitchensis) een invloed had op de 

kwaliteit van dit hout. Een eerste conclusie uit dit onderzoek is dat omvormen naar een 

ongelijkjarig bestand een groter aantal ‘randbomen’ creëert als deze omvorming a.d.h.v. een 

groepenkap gebeurt. Met randbomen worden de bomen aan de rand van een gat in het 

kronendak bedoeld. Deze bomen hebben voor de omvorming een uniforme lichtinval en een 

bescherming van de wind door andere bomen gekend. Deze zaken vallen nu weg: er komt een 

asymmetrische verdeling van de lichtinval en de boom is nu meer blootgesteld aan de wind. Dit 

alles zal resulteren in een minder uniforme aangroei van het hout en mogelijks in de vorming 

van reactiehout om de stabiliteit tegen wind te verhogen. Anderzijds zal de kwaliteit van het 

hout van bomen die volledig vrijgesteld worden wel verbeteren, ze krijgen betere mechanische 

eigenschappen (buigsterkte, hardheid). De timing van de dunning om ruimte voor de kronen te 

creëren is hierbij wel cruciaal. Er zijn ook meer bomen bij een ongelijkjarig bestand die de kans 

krijgen om oud te worden (tot 80-100 jaar in dit voorbeeld voor de sitkaspar) en dus bijgevolg 

een dikke stamdiameter zullen ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot de meer gangbare leeftijden 

om te vellen die rond 40-60 jaar liggen (leeftijden voor deze sitkasparren). Er kan geconcludeerd 

worden dat een deel hout van slechtere kwaliteit zal zijn maar ook een deel dat dan weer betere 

eigenschappen heeft dan in het kaalslag systeem. De algemene kwaliteit is dus ongeveer 

vergelijkbaar met die van gelijkjarige  bestanden. Het grote verschil zit dus in het aanbod van de 

afmetingen en soorten van het hout: bij gelijkjarige bestanden is er vaak maar 1 of een klein 

aantal maten beschikbaar terwijl dit bij ongelijkjarige bestanden erg kan variëren. Ook in de 

houtzagerijen moet dus met dit verschil rekening gehouden worden, de machines moeten 

aangepast kunnen worden naargelang de gegeven grondstof (Macdonald et al., 2010). 
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2.4. Beheer van structuurrijke bestanden 
 

Ongelijkjarige bestanden worden over het algemeen als meer natuurlijk aangezien en om deze 

reden worden ze vaak verondersteld zelf onderhoudend te zijn. Er is echter na de omvorming 

van gelijkjarig naar ongelijkjarig bestand nog een onderhoudsbeheer nodig naargelang het 

bosbeeld dat verkregen moet worden of naargelang het doel dat voor ogen gehouden wordt. In 

dit onderhoud kunnen dunningen en snoeibeurten gebruikt worden (O'Hara, 2014).  

Dunningsmaatregelen (systematische dunning, laagdunning, hoogdunning en 

toekomstbomendunning)  worden vooral ingezet bij gelijkjarige, uniforme bossen, en dit vaak 

voor commerciële doeleinden (houtkwaliteit). Deze maatregelen kunnen doorgetrokken worden 

naar ongelijkjarige bestanden mits enkele aanpassingen want ongelijkjarige bestanden zijn nu 

eenmaal complexer. Het doel van de dunning blijft wel hetzelfde: de densiteit van het bestand 

aanpassen en/of de soortensamenstelling te sturen en controleren.  De densiteit in een bestand 

wordt vaak verlaagd zodat de overblijvende bomen genoeg licht krijgen om zo een dikkere 

stamdiameter te kunnen opbouwen en zo hun stabiliteit te verhogen. Een boom investeert 

namelijk eerst in hoogtegroei en daarna pas in diameteraanwas. Zoals eerder vermeld is een 

goede (lage) H:D ratio van belang om ‘stevig in de schoenen’ te staan en zo storm en sneeuw te 

overwinnen. Dunning kan ook worden toegepast om (een) bepaalde soort(en) te bevoordelen. 

Dit kan gebeuren omwille van verschillende redenen: houtkwaliteit van een soort, groeisnelheid, 

aanpassing aan bepaald microklimaat of bodem, een grotere soortenrijkdom nastreven 

enzoverder. Soorten kunnen ook geselecteerd en bevoordeeld worden o.b.v. hun tolerantie 

tegen bepaalde ziekten of plagen. Een grote diversiteit aan boomsoorten kan ook een 

verzekering zijn tegen ziekten en plagen (O'Hara, 2014). 

In het meest simpele geval heeft het ongelijkjarige bestand twee lagen of strata en kan in iedere 

laag gedund worden of het oudste stratum kan ook gekapt worden als het daarvoor ‘rijp’ is. In 

bestanden met meer dan twee strata kan er in elk stratum gedund worden om zo een evenwicht 

te behouden (dit elke kapcyclus) of er kan ook enkel naar de toekomstbomen gekeken worden 

waarbij deze telkens worden vrijgesteld. Om dunningen goed te managen kan gebruikt gemaakt 

worden van allerlei inventarissen waarbij het grondvlak, de diameterklassen, soortaanduidingen 

en boomhoogtes van belang zijn (O'Hara, 2014).  

Een methode die gebruikt kan worden om een bestand te beheren zodat het rijk blijft in 

boomafmetingen is de plenterslag met de Q-factor. Hierbij wordt voor de controle van de  

diameterdistributie  gewerkt met een curve, de plentercurve. Deze curve is negatief 

exponentieel. De Q-factor geeft de stamstalverhouding weer tussen twee opeenvolgende 

diameterklassen en deze verhouding moet constant zijn in een plentercurve. De wet van de 

constante stamtalverhouding staat ook wel bekend als de wet van de Liocourt (Mohren et al., 

2010; Picard & Gasparotto, 2016). Volgens deze methode moet er dus op regelmatige wijze in 

elke diameterklasse een bepaald volume gekapt worden om dit plenterevenwicht in stand te 

kunnen houden. Van dit beheer kan afgeweken worden als de omstandigheden dat vragen (bv. 

windworp door een storm) (Mohren et al., 2010;  O'Hara & Valappil, 1999).  

In de praktijk is het echter veelal niet mogelijk om de perfecte plentercurve te behalen, al werd 

plenterslag lang aangehaald als een ideale methode voor een meer natuurlijker beheer. In de 
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natuur komt zo’n plenterevenwicht echter niet vaak voor (zie hiervoor ook de casestudies in 

2.2.1). Om dit in stedelijke bossen na te streven is niet realistisch en zeker niet praktisch. Er 

wordt voor ongelijkjarig bos meestal beheerd met een vrijere stijl waarbij frequent wordt gekapt 

maar met een kleiner kapvolume waarbij ook bij elke boom wordt stilgestaan of die geveld moet 

worden of niet. Criteria die hierbij gebruikt worden zijn: het ‘rijp’ zijn van de boom om geveld te 

worden, concurrentie met toekomstbomen, hindering van verjonging, potentieel om dienst te 

doen als moederboom, mogelijkheid van exploitatie zonder al te veel schade aan de omringende 

bomen, verjonging enzoverder. Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren is het dus nodig om 

regelmatig op het veld observaties uit te voeren (Mohren et al., 2010). 
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3. Doelstellingen 
 

3.1. Kader van het onderzoek 
 

De groendienst van Gent is al enkele jaren aan het experimenteren met een nieuwe 

beheermethode voor de stadsbossen van Gent. Er wordt hierbij een grotere variatie in structuur 

(zowel verticaal als horizontaal) en soorten nagestreefd, met als doel een grotere ecologische 

waarde te creëren. Houtoogst is geen doel op zich. Een nevendoel van de verhoogde 

structuurrijkdom is het verminderen van het doorzicht van de vegetatie. Op deze manier krijgen 

bezoekers meer het gevoel dat ze afgesloten zijn van de drukke stad (ze zien de stad immers niet 

meer).  

Het uitgangsmateriaal waarvan telkens vertrokken werd was een gelijkjarig opgaand bos met 

een goed doorzicht (‘open bos’) en met weinig structuur. Een voorbeeld van het beeld voor de 

omvormingswerken is te zien in Figuur 7. In deze parken/percelen werden dan steeds enkele 

gericht gekozen bomen gekapt waardoor licht beschikbaar kwam voor de natuurlijke verjonging 

van vele boompjes. Bij de keuze van de te kappen bomen en de te behouden bomen werd 

rekening gehouden met de balans in soortensamenstelling en de verschillende leeftijden van de 

bomen. De overblijvende ‘toekomstbomen’ zijn ecologisch waardevol en niet uit economisch 

standpunt gekozen. Een bijkomend voordeel van deze methode van beheer is een lagere 

beheerkost doordat het  minder arbeidsintensief is en er geen plantsoen aangekocht moet 

worden (inzetten op natuurlijke verjonging). In tegenstelling tot het vroeger uitgevoerde beheer 

werden nu geen struiken en verjonging mee gekapt. Het niet tot brandhout verwerkte kruinhout 

werd toen gehakseld en over de onderbegroeiing uitgestrooid zodat jonge kiemplanten en 

kruidachtigen verstikten. Ook dit wordt niet meer toegepast in het huidige beheer. Nu wordt de 

onderbegroeiing gestimuleerd om zich te ontwikkelen.  

 

Figuur 7: Park de Biest voor het uitvoeren van het beheer , weinig structuur en een zeer groot doorzicht (foto’s 

verkregen bij groendienst stad Gent). 

Stad Gent wil het kostenplaatje steeds binnen de perken houden en maakt daarom gebruik van 

beheermaatregelen die zo min mogelijk arbeid kosten en waarbij de aankoop van nieuwe 

boompjes zoveel mogelijk vermeden kan worden. Na enkele jaren van omvormingsbeheer stelt 

de Groendienst zich nu de vraag wat de effecten van het gevoerde beheer zijn. Deze vraag vormt 

het kader van het onderzoek en werd vertaald in een biofysisch en sociaal luik. Dit onderzoek 

heeft dus als hoofddoel een ideaal omvormingsbeheer (zowel ecologisch als sociaal) te 
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ontwikkelen en hierbij rekening te houden met de recreant en andere betrokkenen (zoals buren) 

en dus het draagvlak voor deze beheermaatregelen te optimaliseren. 

 

3.2. Structuur-en soortenrijkdom: waarneembare verbetering na 

omvorming? 
 

Het doel  van het biofysische onderzoek van deze thesis is om het effect van deze omvorming na 

te gaan. Zijn de omgevormde bossen echt rijker geworden aan structuur en soorten? Na hoeveel 

tijd is er een meetbaar effect van de omvorming waar te nemen? In vele bossen is de 

omvorming namelijk over de jaren heen in verschillende percelen aangepakt waardoor nu een 

evolutie van het bos na dit beheer waar te nemen is. Door dit tijdschema van aanpak dat de 

groendienst hanteert is het nu mogelijk om het effect van tijd te bekijken.  

 

3.3. Draagvlak voor de omvorming en perceptie van de bezoekers en 

omwonenden 

 
Dit biofysische onderzoek kan gekoppeld worden aan een sociaal onderzoek. Is er in de buurt 

kennis over en draagvlak voor het door stad Gent gevoerde beheer omtrent hun stadsbossen? 

Staan de buurtbewoners positief of negatief tegenover het beheer of kan het hen niet schelen of 

hebben ze er nog niets van gemerkt? Maatregelen die gesteund en begrepen worden door de 

buurt zullen namelijk meer effect hebben en zo misschien ook navolging krijgen in andere 

regio’s.  

Om een draagvlak te creëren is het belangrijk dat de omwonenden en bezoekers eerst en vooral 

goed geïnformeerd worden zodat ze begrijpen wat er gebeurt en ook waarom. Het beheer moet 

zorgen voor een goede bosbeleving en dus is het belangrijk om inzicht te krijgen in de redenen 

waarom de parken bezocht worden en welke beelden geprefereerd worden. Als buurtbewoners 

het gevoel van betrokkenheid bij het gevoerde beheer krijgen draagt dit ook veel bij tot een 

breed draagvlak. 

Om na te gaan hoe het zit met de perceptie van de bezoekers en de buurtbewoners werden 

interviews afgenomen op het terrein zelf die specifiek staven naar het gevoerde beheer.  
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4. Materiaal en methode 
 

4.1. Selectie studiegebieden 
 

Alle beschouwde sites zijn in Gent gelegen, het merendeel hiervan in Sint-Amandsberg. De keuze 

voor de studiegebieden en de locaties van de proefvlakken werd genomen in samenspraak met 

de groendienst van stad Gent (Figuur 8, Tabel 2). 

 

Figuur 8: Kaart met de bestudeerde  locaties (Hogeweg, Sleutelbloemstraat, de Biest, Nieuwelaan en Bijgaardepark)  

die bestudeerd werden (aangeduid met een ster). 
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Bijgaardepark  

Het Bijgaardepark situeert zich ter hoogte van de Forelstraat in Gent. Naast dit park ligt een 

spoorweg. Aan de kant van de spoorweg fungeert dit bos naast park dus ook als een bufferbos. 

Dit park is ongeveer 2,5 ha groot. Op deze plek bevond zich tussen de 13e en 16e eeuw een 

boomgaard die verbonden was aan de Sint-Baafsabdij. In deze boomgaard waren ook 

bijenkasten aanwezig. Ook nu nog zijn er fruitbomen aanwezig. In dit park zijn ook nog relicten 

van een vroegere spoorweg te vinden. Uit de gekapte (getransformeerde) delen wordt ieder jaar 

nog hemelboom (Ailanthus altissima) gehaald. Hier is een tijdsreeks in beheer aanwezig 

(beheermaatregelen genomen in 2014-2015 en 2015-2016). 

Nieuwelaan 

Het bosje aan de Nieuwelaan ligt tussen twee drukke wegen (Nieuwelaan en Alfons 

Braeckmanlaan) en doet dienst als een buffer voor geluidsoverlast en als een mooi uitzicht. Dit 

perceel bestaat uit een aanplant in compartimenten met monoculturen daterend uit 1983. De 

gebruikte soorten zijn: els (Alnus sp.), es, wilg (Salix sp.), zomereik. Aan de rand werd sleedoorn 

(Prunus spinosa) aangeplant, die zich ondertussen ook in het perceel zelf verspreid heeft. In de 

winter van 2009-2010 werd hier de omvormingskap in één keer over het hele perceel uitgevoerd 

(hier dus geen tijdreeks of referentie aanwezig). Meidoorn (Crataegus monogyna) vestigde zich 

hier spontaan, waarschijnlijk overgebracht via vogels. 

 

De Biest 

De Biest werd aangeplant in 1992 en dient als een buurtpark. De soorten waarvan gebruik werd 

gemaakt bij de aanplant zijn: esdoorn, linde en robinia (Robinia pseudoacacia). De aanplant vond 

plaats met plantdichtheid 2m x 2m. Aan de rand werden enkele struiken aangeplant: kornoelje 

(Cornus sp.), Gelderse roos (Viburnum opulus) en bruidsbloem (Deutzia gracilis). Hier is een 

tijdsreeks van drie fasen en een referentie aanwezig. 

 

Hogeweg 

Aan de Hogeweg worden twee entiteiten onderscheiden: een perceel naast het voetbalveld dat 

werd aangeplant met haagbeuk (Carpinus betulus) en een perceel gelegen in het parkbos ‘de 

Zeemanstuin’. Het eerstgenoemde perceel moet dienstdoen als een visueel scherm. De 

Zeemanstuin doet dienst als een wandelpark met speelgelegenheden voor kinderen. Hier is geen 

tijdsreeks aanwezig maar wel een referentie. 

Bos Sleutelbloemstraat 

Dit parkbos is gelegen aan de scoutslokalen van de Sint-Bernadette scouts, dit bos wordt dan 

ook vaak gebruik voor allerhande spelletjes. Ook hier werd het bos aangeplant in 

compartimenten met monoculturen (ook één menging) en plantdichtheid 2m x 2m, gebruikte 

soorten: es, eik, wilg, els en esdoorn. Hier zijn helaas geen referentie percelen aanwezig. 
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Tabel 2: Algemene gegevens studiegebieden.  Oppervlaktes berekend/ingeschat met Google Maps Area Calculator 

Tool. 

Gebied:  Tijdstip van aanplant  Oppervlakte  

De Biest  1992 Hele park: 1,8 ha 

Bijgaardepark  / Hele park: 1,36 ha 

Nieuwelaan  1983 0,31 ha 

Hogeweg /  Deel aan het 

voetbalplein: 0,09 ha 

(890 m2) 

 Zeemanstuin 

(volledig): 2,96 ha 

Bos Sleutelbloemstraat 1995  Hele plein: 2,33 ha 

 Bosje zelf: 0,74 ha 

 

 

4.2. Soorten-en structuurrijkdom  
 

4.2.1. Protocol inventarisatie 

 

De biofysische gegevens werden verzameld via de aanleg van proefvlakken, allen met dezelfde 

grootte: 5m x 10m. Dit was de grootst mogelijke afmeting voor een proefvlak aangezien er soms 

een beperking was in afmetingen van de percelen.  

In elk proefvlak werd de structuur van het bestand bepaald. Hiervoor werd er onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende strata: de kruidlaag (tot 50 cm hoog), de struiklaag (50 cm tot 

7m hoog) en de boomlaag (vanaf 7m hoog). Van elke laag en elke soort werd de bedekking 

ingeschat. Daarnaast werden alle houtige gewassen opgemeten vanaf een minimumdiameter 

van 2,5 cm (verjonging hier heel belangrijk): de diameter (van elke boom) met behulp van een 

meetklem en de hoogte (in elke diameterklasse enkele exemplaren) met de Vertex. In de 

kruidlaag werden de verschillende vegetatievormen ingedeeld volgens hun familie (Braam 

(Rubus), Gramineae… ) of op naam gebracht om zo ook een inzicht te krijgen in hun diversiteit 

en hun abundantie. 

Ook het doorzicht werd mee opgenomen. Met het doorzicht wordt bedoeld hoe goed door een 

bestand kan gekeken worden (dus ook een maat voor densiteit). Hiervoor werden twee 

rasterborden gemaakt met afmetingen 40 op 40 cm. Elk bord werd ingedeeld in 16 vakjes van 

telkens 10 op 10 cm. Deze twee borden (een bord op 1 m hoogte en een bord op 2 m hoogte) 

werden telkens bekeken vanop een afstand van 5 m. Per proefvlak werden de borden op twee 

hoekpunten en in het midden van het afgebakende proefvlak geplaatst. De opstelling is ook te 

zien in Figuur 9. Voor elke opstelling werd geteld hoeveel vakjes zichtbaar waren. 
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Figuur 9: Positie borden (sterren, tegen de zon) en kijkpositie (rode kruisjes, met de zon mee). 

In elk proefvlak werd met behulp van een bodemboor op een willekeurige plaats een 

bodemstaal genomen van 20 cm diep. Hierbij werd geen strooisel meegenomen. In het Labo Bos 

& Natuur te Gontrode werden deze bodemstalen chemisch geanalyseerd. Hiervoor werden ze 

eerst gedurende 48 uur gedroogd aan een temperatuur van 40 °C. Hierna werden steentjes en 

organisch materiaal (wortels) verwijderd en met een zeef van 2 mm werd het allerfijnste 

organische materiaal geëlimineerd. Van elk bodemstaal werden gehaltes aan stikstof (N), 

koolstof (C), zwavel (S) en Olsen fosfor bepaald. Voor de stikstof, zwavel- en koolstofgehaltes 

werden stalen verbrand aan 1200 °C en de hierbij ontstane verbrandingsgassen gemeten met 

een CNS analysator (Vario Macro Tube). Met het gehalte aan zwavel werd verder niets gedaan in 

deze thesis, de data zijn wel beschikbaar. Olsen fosfor werd geëxtraheerd met NaHCO3 en 

colometrisch gemeten volgens de malachiet groen procedure. Om de pH(H2O) te bepalen werd 

bodem gemengd met water volgens de ratio 5:1 (H2O:bodem), dit mengsel werd geschud aan 

300 rpm voor 5 minuten. Met een elektrode pH meter (Orion 920) werd vervolgens de pH 

bepaald. 

 

4.2.2. Selectie proefvlakken 

 

Er werden 27 proefvlakken bemonsterd over de vijf bestudeerde locaties (Tabel 3). Deze 

verschillen in tijdstip van kap.  
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Tabel 3: Studiegebieden en het aantal proefvlakken per studiegebied (gebieden die essen (Fraxinus excelsior)  bevatten 

zijn aangeduid met een *, belang hiervan zie 4.3. groei-analyse). 

 

 

4.2.3. Data-analyse 

 

De bodemgegevens (%C, %N, C/N verhouding, Olsen P en pH(H2O)) werden onderzocht op 

onderlinge correlaties en de significantie van deze correlaties. Per park werd ook een 

gemiddelde waarde berekend voor elke bodemvariabele. Hierop werd een ANOVA (Analysis of 

Variance) uitgevoerd om na te gaan of deze parken van elkaar verschillen in bodemvariabelen. 

Met de TukeyHSD test  werd dan verder nagegaan tussen welke parken/locaties een significant 

verschil kon worden waargenomen. Er werd telkens gekeken op het 95% 

betrouwbaarheidsniveau. Alle analyses werden uitgevoerd in R (R Core Team, 2017). 

Per locatie werd een gemiddelde genomen van alle opgemeten en ingeschatte variabelen 

(diameter op borsthoogte van de begroeiing in de struiklaag en de boomlaag en de bedekking in 

elke laag). Ook voor de diversiteitsmaten (aantal soorten, shannon diversiteit en evenness) werd 

een gemiddelde per locatie genomen. De shannon diversiteit en de evenness werden telkens 

berekend op basis van de geschatte bedekking van elke soort in elke laag. Ook hier werd een 

ANOVA analyse uitgevoerd om te kijken of de locaties van elkaar verschillen. Met de TukeyHSD 

test werd nagegaan tussen welke parken/locaties een significant verschil kon worden 

waargenomen. 

 

 Percelen gekapt in: 

Studiegebied Referentie- 

proefvlakken 

2009-

2010 

2010-

2011 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Totaal 

per 

locatie 

Bijgaardepark 2   1 1  4 

Nieuwelaan  4*     4 

De Biest 2*   3 2* 1 8 

Hogeweg 1 1 2    4 

Bos 

Sleutelbloemstraat 

 3* 4*    7 

Totaal per tijdvak 5 8 6 4 3 1 27 
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De formules voor de shannon (H’) en evenness (J’) diversiteit (formule 1 en 2) worden hieronder 

weergegeven, waarbij p de relatieve bedekking van soort i is in een proefvlak en n het totaal 

aantal soorten in een proefvlak. 

𝐻′ = ∑ (𝑝𝑖 ln(𝑝𝑖))
𝑛

𝑖
         (1) 

𝐽′ =  𝐻′ 𝐻𝑚𝑎𝑥⁄                    (2) 

De data voor het onderzoek omtrent soortendiversiteit en bosstructuur werd opgesplitst in 

verschillende delen: boom-, struik- en kruidlaag. Met deze gegevens werden gemengde 

modellen op basis van hiërarchische lineaire regressiemodellen opgesteld met behulp van de 

functie lme uit het pakket nlme.  De predictorvariabelen die hierin werden meegenomen zijn de 

volgende: tijd verstreken sinds de kapping, de bodemvariabelen (C/N verhouding, gehalte Olsen 

P en de pH), de sterkte van de kapmaatregel (het grondvlak van de gekapte biomassa) en als 

random effect het park (locatie) waar de desbetreffende proefvlakken gelegen zijn. Van deze 

variabelen werd per laag onderzocht of en hoe ze effect hebben op de volgende 

responsvariabelen: soortenrijkdom, de shannon diversiteit, de evenness, de structuur 

(boomdiameter, diameter in de struiklaag en het bedekkingspercentage van elke laag). De 

invloed op het totaal aantal soorten per proefvlak werd ook nagegaan. In de modellen van de 

kruidlaag werd nog een extra variabele meegenomen: het grondvlak van de levende biomassa. 

Op deze manier werd getracht de invloed van overstaande vegetatie na te gaan. Er werd ook 

onderzocht of de variabelen een invloed hadden op het doorzicht door het bos, zowel op 1 m 

hoogte als 2 m hoogte.  

Hieronder wordt de opbouw van de gebruikte modellen weergegeven, in R syntax: 

𝑌 ~ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑝 + 𝑂𝑙𝑠𝑜𝑛 𝑃 + 𝑝𝐻 + (
𝐶

𝑁
) + 𝑠𝑡𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑚𝑎𝑎𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 + (1|𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒) 

Met Y: aantal soorten (boom- en struiklaag)/shannon diversiteit (boom- en struiklaag)/evenness 

(boom- en struiklaag)/diameter (boom- en struiklaag)/ bedekking (boom- en struiklaag)/ totaal 

aantal soorten. 

Het model met de extra variabele (voor kruidlaag en het doorzicht): 

𝑌 ~ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑝 + 𝑂𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑃 + 𝑝𝐻 + (
𝐶

𝑁
) + 𝑠𝑡𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑚𝑎𝑎𝑡𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙

+ 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑣𝑙𝑎𝑘 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 + (1|𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒) 

Met Y: aantal soorten in de kruidlaag/shannon diversiteit kruidlaag/evenness kruidlaag/ 

bedekking kruidlaag/doorzicht op 1 en 2 m hoogte. 

Op de gemaakte modellen werd telkens een ANOVA-test met 95% betrouwbaarheidsniveau 

uitgevoerd. Om de extra variantie te wijten aan de verschillen tussen de locaties na te gaan 

(random effecten) werden met behulp van de functie r.squaredGLLM uit het pakket MuMIn R2-

waarden (R2
m, marginal R2 en R2

c, conditional R2) berekend. Hierbij is de marginal R² de 

determinatiecoëfficiënt voor een modelfit zonder random effect en de conditional R² is de 

determinatiecoëfficiënt voor een modelfit zonder random effect. Bij extra variatie verklaard 

door random effecten is de R²c hoger dan R²m. Het verschil tussen corresponderende 
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determinatiecoëfficiënten duidt aan hoeveel variatie door de random effecten verklaard kan 

worden (Nakagawa & Schielzeth, 2013). 

 

4.3. Groei-analyse 
 

Om na te gaan hoe de overblijvende bomen reageerden op hun vrijstelling na de kap werden 

boorstalen genomen van een select aantal bomen. Alle aangeboorde bomen waren essen. Deze 

boomsoort is namelijk ringporig en de jaarringbreedtes zijn bijgevolg gemakkelijk op te meten 

met een Lintab. Alle proefvlakken waar essen stonden werden hiervoor nog eens bezocht in 

december 2017 (zie Tabel 3). Per boom werden twee stalen loodrecht tegenover elkaar 

genomen met de Presslerboor. In totaal werden 12 bomen aangeboord (24 stalen). Deze stalen 

werden in rietjes opgeborgen en enkele weken gedroogd bij kamertemperatuur. Bij elke 

aangeboorde boom werden ook enkele kenmerken opgemeten: boomhoogte, hoogte tot het 

begin van de kroon en de kroondiameters. Op deze manier kan het kroonvolume van elke boom 

ingeschat worden. Uit deze extra gegevens werd per boom het kroonvolume benaderd via de 

formule voor een cilinder. 

Om de vaten van de stalen goed zichtbaar te maken werden de stalen gesneden met een Core 

Microtome. Hierna werden ze opgemeten met Lintab en ingelezen met de TSAP-win software. 

Op elk staal werden de jaarringen geteld en opgemeten van de schors naar het merg toe. In het 

merg lagen sommige ringen heel dicht opeen, dus hier is het mogelijk dat ringen over het hoofd 

werden gezien. Per boom werden de twee stalen gecrossdated om zo fouten in opmeting op te 

sporen en te elimineren. De gebruikte maatstaven hierbij zijn de GLK (Gleichläufigkeit), de CDI 

(crossdate index) en de TVBP (t-waarde volgens Ballie-Pilcher). De GLK gaat de samenloop van 2 

series ringbreedtes na door het berekenen van het percentage gemeenschappelijke tekens 

tussen de 2 groeiringseries. De CDI is een samenvattende maat die de mate van overeenkomst 

tussen twee series aangeeft. De waarden van deze maten voor crossdating zijn te accepteren in 

het geval dat GLK > 65, TVBP > 3.5 en de CDI > 30 (Buras & Wilmking, 2015; Maes et al., 2017). 

Bij 1 boom echter werden deze waarden niet bekomen. Een verklaring hiervoor is dat 1 van de 2 

stalen brak bij het boren en nog verdere scheuren vertoonde na het boren, hierdoor was het 

opmeten geen sinecure en werden fouten gemaakt.  

Van de twee groeiseries werd per boom een gemiddelde genomen. Met deze gegevens werd 

een curve van het grondvlak in functie van de tijd opgesteld in Excel. De gegevens over de 

bomen werden vervolgens opgedeeld in groepen volgens locatie en het tijdstip waarop gekapt 

werd: stalen uit park de Biest (1), stalen uit de Nieuwelaan (2), stalen uit het perceel van de 

Sleutelbloemstraat waar gekapt werd in 2009 (3) en stalen uit het perceel van de 

Sleutelbloemstraat waar de kap in 2010 plaatsvond (4). Deze groepen komen ook telkens 

overeen met een proefvlak van het eerdere uitgevoerde veldwerk. 
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De gemiddelde jaarlijkse grondvlak aanwas per groep werd uitgezet in de tijd, om fluctuatie in 

groei op te merken. Deze gemiddelde jaarlijkse aanwas in grondvlak (BAI of Basal Area 

Increment) werd berekend volgens de volgende formule waarbij i een bepaald jaar voorstelt (da 

Cunha et al., 2016): 

𝐵𝐴𝐼(𝑖) =  𝐵𝐴(𝑖) − 𝐵𝐴(𝑖 − 1)                (3) 

Met BA: Basal Area of grondvlak. 

Om te kijken of er een hogere groei is na vrijstelling werd getest (met een t-test in R) of de 

gemiddelde jaarlijkse grondvlak aanwas in groep 2 verschillend was voor en na de kap. Dit werd 

ook gedaan voor groep 3 (Altman et al., 2013). Enkel deze 2 groepen werden verder bekeken 

omdat de dataset voor de andere groepen te klein is. Ook de dataset voor groep 2 en 3 is eerder 

aan de kleine kant. 

Om een groeivoorspelling te kunnen doen werd de gemiddelde jaarlijkse diameter aanwas 

doorgetrokken voor 10 jaar. Op deze manier kan de diameter van elke boom over 10 jaar 

berekend worden en daarmee ook het grondvlak dat door de bomen ingenomen wordt.  

 

4.4. Perceptie bezoekers 
 

4.4.1. Open semigestructureerde interviews 

 

Om kwalitatieve data te verzamelen omtrent het draagvlak voor het kapbeheer bij de bezoekers 

en buurtbewoners, werd gekozen voor een korte versie van het semigestructureerde interview. 

Een semigestructureerd interview maakt gebruik van een aantal vaste onderwerpen, maar het 

interview wordt voldoende ‘open’ gehouden zodat de geïnterviewde zelf kan kiezen waar hij 

dieper op in wil gaan, zo wordt het duidelijk wat hem/haar het nauwst aan het hart ligt. Deze 

methode wordt vaak gebruikt in kwalitatieve sociale onderzoeken om het onderwerp te 

exploreren, ook in onderzoeken naar bosbeleving (Baxter & Eyles, 1997; Messely et al., 2012; 

Van den Berg et al., 2002). Bij deze interviews werd gewerkt met een vragenlijst (Appendix 2) 

om een structuur te bieden. Hier mag echter van afgeweken worden. Het doel van deze 

vragenlijst was namelijk om  een aantal thema’s die van belang zijn voor het onderzoek aan bod 

te laten komen (doel bezoek en  waardering kapbeheer).  Aangezien dit sociale luik een 

aanvullend deel is op deze thesis werden de interviews kort gehouden. Ze voldoen eerder voor 

een verkennend onderzoek dan een allesomvattend sociaal onderzoek. 

De korte interviews werden in het zonnige weekend van 16 en 17 februari 2018 afgenomen in 

twee parken: het Bijgaardepark en park De Biest. Op dit moment was het nog krokusvakantie 

dus een groot aantal bezoekers was aanwezig. Voor de keuze van de locaties werd uiteraard 

gekeken naar locaties waar al biofysisch onderzoek plaatsvond voor deze thesis. Uit deze 

locaties werd dan nog eens geselecteerd op basis van het gebruik van deze parken en de 

aanwezige accommodatie. In de gekozen parken waren namelijk genoeg voorzieningen 

(zitbanken, paden en speeltuigen) aanwezig om een echt ‘buurtpark’ te vormen en dus vele 

mensen te verleiden tot een bezoekje.   
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Bij de keuze van respondenten werd doelmatig gesampeld o.b.v. leeftijd: zo veel mogelijk 

verschillende bezoekers werden aangesproken (Baxter & Eyles, 1997; Creswell, 2003; Patton, 

2002). Er werd getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de leeftijd, hiervoor werd de 

leeftijd van de deelnemers telkens geschat (jongeren, jonge ouders, mensen van middelbare 

leeftijd en senioren). In beide parken was er een dominante vertegenwoordiging van (jonge) 

ouders met kinderen. De groep met bevraagde senioren en jongeren is opvallend kleiner. Er 

werden ook in beide parken bezoekers aangesproken die liever niet wilden deelnemen aan het 

interview, voornamelijk omdat hun kennis van het Nederlands beperkt was. Met deze factoren 

moet rekening gehouden worden bij de analyse en de interpretatie van de verkregen gegevens. 

Er werden 11 interviews in het Bijgaardepark en 8 interviews in het buurtpark De Biest 

afgenomen. Informatie over de respondenten is terug te vinden in Appendix 3. Deze interviews 

werden telkens opgenomen met een bandrecorder zodat de woorden die de respondenten in de 

mond namen nadien nog konden worden gebruikt bij de analyse en zo kleine nuances en 

subtiliteiten niet verloren gingen (Baxter & Eyles, 1997).  

 

4.4.2. Data-analyse 

 

Alle opgenomen interviews werden woordelijk uitgeschreven (Appendix 4) en kwalitatief 

geanalyseerd volgens de methode van het coderen (Baxter & Eyles, 1997). Elk gesprek werd 

opgedeeld in onderwerpen. Deze onderwerpen kregen elk een code, zodat in de verschillende 

interviews elke onderwerp snel herkend kan worden. De onderwerpen werden dan gegroepeerd 

in categorieën om ze zo beter te kunnen bespreken en conclusies te kunnen trekken (Baxter & 

Eyles, 1997; Rogge et al., 2010). Bij de bespreking van de verschillende thema’s werden telkens 

citaten uit de interviews weergegeven om deze te staven. 
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5. Resultaten 
 

5.1. Bodemparameters 
 

Een vergelijking in de bodemvariabelen tussen de locaties toont ons dat het koolstofgehalte, het 

stikstofgehalte en de C/N verhouding geen significante verschillen tussen de parken vertonen 

(Tabel 4). In het Olsen P gehalte en in de pH is wel verschil tussen bepaalde parken. Uit de 

onderlinge relaties dan weer blijkt dat de Olsen P negatief gecorreleerd is met de waarde van de 

pH (Figuur 10 en Figuur 11). Stikstof en koolstof volgen een zelfde patroon met elkaar. 

Tabel 4: Gemiddelde waarde van de bodemparameters per locatie met het resultaat van de ANOVA-analyse. 

 Bijgaardepark 

(n = 4) 

De Biest 

(n = 8) 

Hogeweg 

(n = 4) 

Nieuwelaan 

(n = 4) 

Sleutelbloemstraat 

(n = 7) 

Sign. 

ANOVA 

% C 2,84 ± 0,67 a 2,30 ± 0,46 a 2,36 ± 0,29 a 2,46 ± 1,03 a 2,35 ± 0,44 a n.s. 

% N 0,21 ± 0,02 a 0,19 ± 0,05 a 0,20 ± 0,03 a 0,19 ± 0,05 a 0,18 ± 0,03 a n.s. 

C/N 13,78 ± 2,50 a 12,22 ± 1,12 a 11,99 ± 0,63 a 12,57 ± 2,16 a 12,99 ± 2,01 a n.s. 

pH(H2O) 6,34 ± 0,34 ab 5,68 ± 0,48 a 5,70 ± 0,58 a 5,86 ± 0,45 b 4,71 ± 0,31 c *** 

Olsen P 

(mg/kg) 

37,88 ± 16,80 a 124,35 ± 48,00 b  116,60 ± 58,1 ab 34,93 ± 6,80 b 169,90 ± 25,50 a  *** 

n.s.: niet significant, *: p<0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001, gemeenschappelijke letters duiden erop dat er geen 

significant verschil is tussen beide locaties. 

 

 

Figuur 10: correlaties tussen de verschillende gemeten bodemparameters , doorkruist indien niet significant (p>0.05). 

 

 



37 
 

 

Figuur 11: Correlatie tussen Olsen P en pH met kleuraanduiding voor de verschillende locaties (elke stip stelt een 
proefvlak voor). 

 

5.2. Waaraan kan structuur en soortendiversiteit gelinkt worden? 
 

Bij de responsvariabelen die de samenstelling van een gemeenschap kenmerken valt op te 

merken dat  de maten voor de diversiteit (aantal soorten, shannon diversiteit, evenness) in de 

struiklaag significant verschillen tussen sommige parken (Tabel 5). Ook de bedekking in de 

kruidlaag is significant verschillend tussen bepaalde parken. 
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Tabel 5: Gemiddelde waarden voor de responsvariabelen’ per locatie. 

 Bijgaarde 

(n = 4) 

De Biest 

(n = 8) 

Hogeweg 

(n = 4) 

Nieuwelaan 

(n = 4) 

Sleutelbloemstraat 

(n = 7) 

Sign. 
ANOVA 

Boomlaag  

Samenstelling 

 Aantal 

soorten 

 Shannon 

diversiteit 

 Evenness 

1.25 ± 0.83 a 1.25 ± 0.97 a 1.25 ± 0.43 a 2 ± 0.71 a 2.51 ± 1.18 a n.s. 

0.33 ± 0.33 a 0.18 ± 0.24 a 0.08 ± 0.14 a 0.33 ± 0.20 a 0.46 ± 0.34 a n.s. 

0.48 ± 0.48 a 0.23 ± 0.32 a 0.12 ± 0.20 a 0.41 ± 0.27 a 0.45 ± 0.30 a n.s. 

Structuur  

 DBH bomen 

(in cm) 

 

 Bedekking 

boomlaag 

(%) 

19.87 ± 16.36 a 25.87 ± 18.36 a 15.93 ± 3.62 a 17.99 ± 6.95 a 20.17 ± 6.65 a n.s. 

41.25 ± 32.09 a 33.63 ± 27.13 a 63.75 ± 13.40 a 51.50 ± 10.69 a 67.29 ± 14.25 a n.s. 

Struiklaag  

Samenstelling 

 Aantal 

soorten 

 Shannon 

diversiteit 

 Evenness  

4.75 ± 2.86 a 9.63 ± 2.83 ab 6.50 ± 2.69 ab 5.75 ± 2.05 ab 10.57 ± 2.19 b ** 

0.88 ± 0.52 ab 1.58 ± 0.41 ac 0.65 ± 0.42 b 1.14 ± 0.45 abc 1.81 ± 0.14 c ** 

0.55 ± 0.35 ab 0.70 ± 0.12 ab 0.36 ± 0.24 a 0.65 ± 0.14 ab 0.78 ± 0.05 b * 

Structuur  

 DBH 

struiken 

 

 Bedekking 

struiklaag 

3.22 ± 1.87 a 3.57 ± 1.51 a 4.58 ± 1.55 a 3.72 ± 0.78 a 4.06 ± 0.68 a n.s. 

42.25 ± 28.96 a 51.58  ± 15.04 a 54.63  ± 1.51 a 52.25 ± 11.26 a 40.06 ± 13.85 a n.s. 

Kruidlaag   

Samenstelling 

 Aantal 

soorten 

 Shannon 

diversiteit 

 Evenness  

7.25 ± 3.49 a  14.25 ± 9.43 a 11.00 ± 6.52 a 9.25 ± 4.44 a 11.29 ± 2.43 a n.s. 

1.01 ± 0.53 a 1.27 ± 0.50 a 1.47 ± 0.96 a 1.28 ± 0.34 a 1.10 ± 0.54 a n.s. 

0.50 ± 0.15 a 0.50 ± 0.16 a 0.68 ± 0.26 a 0.61 ± 0.01 a 0.46 ± 0.22 a n.s. 

Structuur  

 Bedekking 

kruidlaag 

88.9 ± 4.26 a 73.86 ± 24.17 a 16.95 ± 9.62 b 50.28 ± 19.16 ab 44.16 ± 31.80 ab ** 

Totaal aantal 

soorten 

10.50 ± 5.32 a 21.38 ± 7.21 a 16.50 ± 6.69 a 13.75 ± 4.32 a 18.14 ± 2.59 a n.s. 

Doorzicht  

 Doorzicht 

op 1 m 

hoogte (%) 

 

 Doorzicht 

op 2 m 

hoogte (%) 

65.10 ± 30.10 a 38.02 ± 24.16 a 70.83 ± 14.88 a  75.52 ± 12.09 a 57.44 ± 17.71 a n.s. 

54.17 ± 30.30 a 58.33 ± 27.16 a 63.02 ± 24.84 a 67.19 ± 4.75 a 61.61 ± 13.17 a n.s. 

Significantieniveaus: n.s.: niet significant, *: p<0.05, **: p< 0.01, ***: p< 0.001. Gemeenschappelijke letters duiden 

erop dat er geen significant verschil is tussen beide locaties. 
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De waarden voor het randomeffect zijn telkens significant (Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8). Dit 

betekent dat de locatie zelf een effect heeft op soortenrijkdom en structuur. De 

voorgeschiedenis speelt een rol in hoe het park en de locatie er op dit moment uitzien. In 

sommige modellen kan extra variatie verklaard worden door dit random effect. Het verschil 

tussen de corresponderende R2
m- en R2

c-waarden toont de hoeveelheid variabiliteit als gevolg 

van de willekeurige effecten van de locatie.  

In de boomlaag (Tabel 6) heeft enkel de sterkte van het kapregime significant effect op de 

soortenrijkdom. Het aantal boomsoorten wordt negatief beïnvloed bij een sterkere 

kapmaatregel. De predictorvariabelen hebben geen effect op de andere diversiteitsmaten. In de 

structuur zijn de volgende effecten op te merken: de gemiddelde boomstamdiameter wordt 

beïnvloed door de sterkte van de kapmaatregel. Hoe meer in een bepaald perceel gekapt werd 

hoe lager dat de gemiddelde boomdiameter nu is. Ook op het bedekkingspercentage is een 

invloed van deze maat voor kappen waar te nemen: het totale bedekkingspercentage neemt af 

bij toenemend grondvlak van gekapte biomassa.  

In de struiklaag (Tabel 7) is het aantal soorten positief gecorreleerd met de Olsen P. Dit is 

waarschijnlijk een artefact en wordt verder genegeerd. De andere predictorvariabelen zorgen 

niet voor significante effecten, niet op de diversiteit en niet op de structuur van de struiklaag. 

In de kruidlaag (Tabel 8) is het effect van de locatie sterk significant, dit is hier ook meteen het 

enige significante effect. 

Ook op het doorzicht had de variabele ‘Locatie’ een significant effect. Dit was echter niet het 

enige significante effect: het grondvlak van de stronken heeft een weliswaar klein maar 

significant (en negatief) effect op hoe goed door het stukje bos gekeken kan worden. 

Enkel het random effect ‘Locatie’ heeft een significant effect op het totaal aantal soorten. 
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Tabel 6: Coëfficiënten van de mixed models (deel 1): wat zijn de effecten van de onderzochte variabelen op structuur-

en soortenrijkdom in de boomlaag? 

 Tijd 

sinds de 

kap (in 

jaren) 

Olsen P pH 

(H2O) 

C/N Sterkte van de 

kap-

maatregel 

(grondvlak 

stronken) 

Grondvlak 

levende 

biomassa 

Locatie 

(park)  

 

R2-

waarden 

Boomlaag  

Samenstelling 

 Aantal 

soorten 

 

 Shannon 

diversiteit 

 
 

 

 Evenness 

0,080 0,000 -0,258 0,083 -0,021** / 2,298*** R2
m: 0,366 

R2
c: 0,366 

0,004 -0,001 -0,108 0,019 -0,004 / B: 0,865 

D: 0,863 

H: 0,862      ** 

N: 0,865 

S: 0,867 

R2
m: 0,126 

R2
c: 0,129 

-0,005 -0,002 -0,103 0,003 -0,004 / B: 1,227 

D: 1,219 

H: 1,218      ** 

N: 1,225 

S: 1,232 

R2
m: 0,099 

R2
c: 0,108 

Structuur  

 DBHgem 

bomen 

 

 

 Bedekking 

in de 

boomlaag  

-1,265 0,006 -1,949 -2,149 -0,235* / 70,762*** R2
m: 0,419 

R2
c: 0,419 

2,369 -0,041 -7,053 -3,150 -0,570** / B:142,685 

D:134,259 

H:146,793   *** 

N:135,027 

S:141,776 

R2
m: 0,434 

R2
c: 0,543 

Significantieniveaus: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Locaties (park) : B: Bijgaardepark, D: De Biest, H: Hogeweg, N: 

Nieuwelaan, S:Sleutelbloem 
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Tabel 7: Coëfficiënten van de mixed models (deel 2): Wat zijn de effecten van de predictorvariabelen op structuur- en 

soortenrijkdom in de struiklaag? 

 Tijd 

sinds de 

kap (in 

jaren) 

Olsen P pH 

(H2O) 

C/N Sterkte van de 

kap-

maatregel 

(grondvlak 

stronken) 

Grondvlak 

levende 

biomassa 

Locatie 

(park)  

 

R2-

waarden 

Struiklaag  

Samenstelling 

 Aantal 

soorten 

 

 

 
 

 Shannon 

diversiteit 

 

 

 

 Evenness  

0,025 0,048** 1,102 0,274 0,253 / B:-8,123 

D:-7,215 

H:-8,551      *** 

N:-7,647 

S:-7,386 

R2
m: 0,407 

R2
c: 0,492 

0,046 0,004 0,257 0,059 -4,000*10^-3 / B: -1,777 

D: -1,324 

H: -2,228     *** 

N: -1,861 

S: -1,376 

R2
m: 0,122 

R2
c: 0,597 

0,025 3,0*10^-4 0,069 0,015 -0,001 / B:-0,093 

D: 0,068 

H: -0,276     *** 

N: -0,175 

S: 0,037 

R2
m: 0,096 

R2
c: 0,501 

Structuur  

 DBHgem 

struiken 

 

 Bedekking 

in de 

struiklaag  

-0,001 0,002 0,007 -0,150 -0,021 / 6,099*** R2
m: 0,178 

R2
c: 0,178 

-0,326 0,208 17,459 1,472 0,169 / -96,019*** R2
m: 0,149 

R2
c: 0,149 

Significantieniveaus: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Locaties (park) : B: Bijgaardepark, D: De Biest, H: Hogeweg, N: 

Nieuwelaan, S:Sleutelbloem 
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Tabel 8:Coëfficienten van de  mixed models (deel3) : wat zijn de effecten op de soortenrijkdom en structuur van de 
kruidlaag? Welke variabelen hebben effect op het totaal aantal soorten en het doorzicht? 

 Tijd 

sinds de 

kap (in 

jaren) 

Olsen P pH 

(H2O) 

C/N Sterkte van de 

kap-

maatregel 

(grondvlak 

stronken) 

Grondvlak 

levende 

biomassa 

Locatie 

(park)  

 

R2-

waarden 

Kruidlaag   

Samenstelling 

 Aantal 
soorten 

 

 Shannon 

diversiteit 

 

 

 

 Evenness 

0,013 0,054 2,459 0,083 0,061 -0,046 -9,808*** R2
m: 0,156 

R2
c: 0,156 

0,052 0,002 0,066 0,088 0,003 -0,003 B: -0,774 

D: -0,657 

H: -0,688    *** 

N: -0,758 

S: -0,931 

R2
m: 0,200 

R2
c: 0,295 

0,010 5,0*10^-4 0,042 0,034 -5,0*10^-4 -7,00*10^-4 B: -0,207 

D: -0,189 

H: 0,130      *** 

N: -0,185 

S: -0,258 

R2
m: 0,124 

R2
c: 0,262 

Structuur  

 Bedekking 

in de 

kruidlaag 

-4,310 -0,248 -4,863 -0,903 -0,045 -0,162 B:151,143 

D:156,501 

H:125,166    *** 

N:144,280 

S:157,531 

R2
m: 0,271 

R2
c: 0,526 

Doorzicht         

 Op 1 m 

hoogte 

 

 

 

 

 Op 2 m 

hoogte 

0,004 4,0*10^-4 0,125 -0,007 -0,006** -4,43*10^-4 B:0,112 

D:-0,054 

H:0,176     *** 

N:0,058 

S:0,120 

R2
m: 0,285 

R2
c: 0,490 

-4,092 

*10^-4 

-1,0*10^-4 0,045 0,005 -0,005* 3,96*10^-4 0,418*** R2
m: 0,255 

R2
c: 0,255 

Totaal aantal 

soorten 

0,183 0,080 2,675 0,482 0,078 / B:-17,241 

D:-13,969 

H:-16,784   *** 

N:-16,056 

S:-16,801 

R2
m: 0,267 

R2
c: 0,379 

Significantieniveaus: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Locaties (park) : B: Bijgaardepark, D: De Biest, H: Hogeweg, N: 

Nieuwelaan, S:Sleutelbloem 

 

Het aantal soorten in de boomlaag gaat duidelijk in dalende lijn met een stijgende kapsterkte 

(Figuur 12). De gemiddelde boomdiameter daalt in de meeste parken met de sterkte van de kap 

maar in het bosje aan de Nieuwelaan en aan de Sleutelbloemstraat stijgt deze gemiddelde 

boomdiameter juist bij een sterkere kap. De bedekking in de boomlaag daalt met toenemende 

kapsterkte, behalve voor de proefvlakken aan de Hogeweg. Voor alle locaties daalt het doorzicht 

zowel op 1 m hoogte als op 2 m hoogte bij een sterkere kapmaatregel (Figuur 13). 
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Figuur 12: Effect van de kapmaatregel (grondvlak van de gekapte biomassa) op: A: het aantal soorten in de boomlaag, 
B: de gemiddelde diameter op borsthoogte van de vegetatie in de boomlaag, C: de bedekking in de boomlaag. 

 

 

Figuur 13: Effect van de kapmaatregel op het doorzicht (op 1 m en 2 m hoogte). 
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5.3. Groei-analyse 
 

Het grondvlak neemt in elke groep toe over de tijd (Figuur 14). Bomen uit groep 2 (bomen uit de 

Nieuwelaan) hebben de minst snelle toename in grondvlak. De plantdichtheid was hier ook 

initieel hoger dan op de andere locaties. De bomen uit de andere groepen groeien min of meer 

even snel. In groep 4 zit een boom (boom 11) die als een uitschieter beschouwd kan worden. 

Het kroonvolume van deze boom is zeer groot in vergelijking met die van de andere bomen 

(Tabel 9). Informatie over de omgeving toont dat deze boom aan de rand van het perceel staat. 

Hij krijgt dus meer licht en groeit bijgevolg veel sneller dan de andere bomen in het perceel. De 

bomen uit groep 1 zijn alle twee afkomstig uit het park de Biest en zijn beiden ouder dan de 

bomen uit de andere groepen.  

Er wordt verder vooral gefocust op de groepen met het meeste aantal aangeboorde bomen 

(groep 2 & 3). In groep 2 werden bomen gekapt in de winter van 2009-2010. In 2011 is hier een 

stijging te zien in de gemiddelde jaarlijkse grondvlak aanwas (Figuur 15). In groep 3 werd in 

dezelfde winter gekapt, hier neemt de jaarlijkse gemiddelde grondvlak aanwas zelfs vroeger toe 

(in 2010). Het verschil in groei voor en na de kap werd voor beide groepen significant bevonden 

(Figuur 16). De laatste jaren (vanaf ongeveer 2015) neemt de groei weer lichtjes af. 

Tabel 9: Bijkomende biofysische gegevens voor de groei-analyse. 

 Nr. 
boom 

Locatie  Gekapt in 
winter: 

DBH 
(cm) 

Gemiddelde 
kroonstraal  
(m) 

Hoogte tot 
kroon (m) 

Boomhoogte 
(m)  

Volume 
kroon 
(m³) 

Groep 1: De 
Biest 

1 De Biest 2015-2016 34,50 3,94 8,15 17,20 440,24 

2 De Biest / 35,00 3,58 5,20 20,4 612,01 

Groep 2: 
Nieuwelaan 

3 Nieuwelaan 2009-2010 14,10 1,81 4,50 12,60 83,37 

4 Nieuwelaan 2009-2010 10,15 1,75 5,30 11,10 55,80 

5 Nieuwelaan 2009-2010 12,25 2,45 5,30 10,70 78,42 

6 Nieuwelaan 2009-2010 20,00 3,03 6,00 12,20 178,23 

Groep 3: 
Sleutelbloem-
straat en kap 

in 2009 

7 Sleutelbloemstraat 2009-2010 23,00 2,18 4,95 14,00 135,12 

8 Sleutelbloemstraat 2009-2010 23,25 2,88 4,20 14,30 263,18 

9 Sleutelbloemstraat 2009-2010 23,00 2,90 5,50 14,40 234,33 

10 Sleutelbloemstraat 2009-2010 14,00 1,25 7,00 12,50 27,98 

Groep 4: 
Sleutelbloem-
straat en kap 

in 2010 

11 Sleutelbloemstraat 2010-2011 31,10 4,96 4,65 17,00 958,37 

12 Sleutelbloemstraat 2010-2011 28,00 2,76 7,90 16,00 191,95 
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Figuur 14: Grondvlak (cm²) in functie van de tijd  per boom in elke groep (rood= groep 1, groen= groep 2, oranje= groep 
3, blauw= groep  4). 

 

 

Figuur 15: Gemiddelde jaarlijkse grondvlak aanwas (cm²/jaar) per groep. 



46 
 

 

Figuur 16: Gemiddelde jaarlijkse grondvlak aanwas voor 2 periodes: voor en na de vrijstelling. A: groep 2, B: groep 3. 
Kolommen die een gemeenschappelijke letter delen verschillen niet significant van elkaar (op het 95% 
betrouwbaarheidsniveau). De foutenstaven geven de standaarddeviatie weer. 

 

Over 10 jaar zal de gemiddelde diameter van de bomen in groep 2 rond de 22 cm liggen, in 

groep 3 wordt dit ongeveer 31,5 cm (Tabel 10). De diameter neemt dus met ongeveer een derde 

toe over 10 jaar. Het grondvlak van groep 2 is dan 23,5 m²/ha en het grondvlak van groep 3 63 

m²/ha. Het huidige grondvlak van groep 2 bedraagt 13,37 m² en dat van groep 3 26,05 m².  

Tabel 10: Huidige en toekomstige diameterverdeling voor de bomen in groep 2 & 3. 

Groep Nr. boom  Huidige 
DBH (cm) 

Huidig 
grondvlak 
per boom 
(m²) 

Gemiddelde 
groeiringbreedte 
(mm) 

DBH 
over 10 
jaar (cm) 

Grondvlak 
per boom 
over 10 
jaar (m²) 

2 3 14,00 0,016 4,23 22,56 0,040 
4 10,15 0,008 2,98 16,11 0,020 
5 12,25 0,012 3,63 18,50 0,027 
6 20,00 0,031 5,68 31,37 0,077 

3 7 23,00 0,038 6,94 35,88 0,101 

8 23,25 0,039 5,04 32,33 0,082 

9 23,00 0,038 6,35 34,70 0,095 

10 14,00 0,015 4,49 22,98 0,041 
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5.4. Perceptie stedelijk bosgebruik 

 

De resultaten van de interviews worden hieronder besproken in de verschillende thema’s die de 

gesprekken kenmerkten. Bij elk thema worden illustratief citaten uit de interviews weergegeven. 

De volgende thema’s kwamen aan bod in de analyse: ‘Buurtgevoel bij de parkbezoeker’, 

‘Multifunctioneel park’ en ‘Ecologisch beheer park’. Een opmerking die gemaakt dient te worden 

is dat niet alle aangesproken bezoekers in het park wensten deel te nemen, vaak omdat taal een 

barrière vormde. Dit kan een vertekening geven van de resultaten. 

A. Thema 1: Buurtgevoel bij de parkbezoekers 

In dit thema wordt dieper ingegaan op de sociale cohesie in de omgeving rond de onderzochte 

parken: vinden de bezoekers van het park het fijn om in deze buurt te wonen en waarom wel of 

niet? De sfeer die heerst in beide parken en ervaren wordt door de bewoners en bezoekers 

wordt beschreven. De twee parken verschillen ietwat qua buurtgevoel maar toch dienen beide 

parken vooral dezelfde functies (zie verder thema 2). 

Bijgaardepark: “levende buurt” 

In het Bijgaardepark werd ‘multicultureel’ vaak aangehaald bij de vraag om een beschrijving van 

de buurt te geven. Verder werd er wel niet ingegaan op dit aspect, het werd gewoon telkens 

vermeld.  

Het merendeel van de respondenten is zeer positief over hun buurt en zeker als het over hun 

park gaat. Ze houden ervan en proberen de buurt als het ware een beetje te verkopen. De buurt 

wordt omschreven met woorden als ‘levendig’, ‘een buurt met veel potentieel’ en ‘ideaal voor 

jonge gezinnen’. Er wordt ook verteld over buurtinitiatieven zoals ‘Buren van de Bijgaard’, een 

moestuintje in de oude fabriek op het terrein waar verschillende buren aan samenwerken. Een 

uitnodiging om mee te komen helpen en genieten van het tuintje volgde al snel.  

“Het is een heel toffe buurt, een heel gemengde buurt en een heel eeuh, een buurt 

waar heel veel gebeurt, dus er is heel veel buurtparticipatie en er zijn heel veel 

nieuwe initiatieven, dus het is echt een heel toffe buurt. […] Ja, dat is echt heel tof, 

en ook, we hebben zo werkdagen, misschien moet je maar eens komen op zo een 

werkdag, dat is echt heel gezellig. […] En dan hebben we hier ook nog in de buurt 

de wasserij, dat is ook van Sogent, dat nu ook tijdelijk beschikbaar is voor de buurt 

en de pastorij, dat is echt op één straat of twee of drie straten, drie van die super 

toffe initiatieven dat volledig door vrijwilligers getrokken wordt, dus het is echt 

een vree toffe buurt.” (B2) 
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Een keerzijde bij het grote succes van dit park in de buurt is dat het voor sommige respondenten 

bij momenten wat te druk wordt in het park. Vooral in de zomer wanneer het volop 

barbecueseizoen is wordt het wat te veel voor enkele buurtbewoners.  

“Awel ja dan is dat hier echt ne warboel, allé ja dan is dat hier zo, dan kom ik hier 

niet graag met mijn kinderen dan is dat hier goh.. Ze zitten hier dan met dertig 

veertig man te barbecueën, ze zitten langs beide kanten, ze zitten te drinken van 

hier tot in Tokio, allé bij manier van spreken hé. Ja maar ja ge kunt daar eigenlijk 

ook niet veel aan doen hé, tis een park, tis voor iedereen dus ja .. past op die 

mensen vallen niemand lastig ze maar luidruchtig…” (B1) 

 

Sommige ouders geven ook hun uitdrukking van angst tegenover criminaliteit in de buurt weer. 

Ze maken melding van drugsgebruik en hebben liever niet dat hun kinderen hier alleen spelen.  

“Er zou beter een beetje meer politie rondlopen, want er zijn hier ook veel mensen 

die… eh wiet, drugs.. dat is niet goed voor de kinders, die gaan dat ook leren hé.” 

(B3) 

 

De Biest: “rustige buurt” 

Het buurtpark De Biest ligt aan de rand van Gent en wordt omschreven als een rustige 

aangename buurt. Hier wordt het woord ‘multicultureel’ niet vermeld maar er wordt wel 

gesproken over een evenwicht tussen jong en oud. Veel jonge gezinnen vinden het ideaal om in 

Sint-Amandsberg aan de rand van de stad te wonen. 

“Een rustige buurt, een mengeling van oudere mensen die hier denk ik vroeger zijn 

komen wonen in de jaren 60-70 en nu is er zo’n generatiewissel aan de gang van 

jongere gezinnen die hier komen wonen. Dus euh het is rustig ja.” (D5) 
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B. Thema 2: Multifunctioneel park 

Een park is vaak echt een multifunctionele ruimte, zeker in de stad waar ruimte de beperkende 

factor is. Ook in het Bijgaardepark en in buurtpark De Biest is dit niet anders. Op de dagen 

waarop in de parken geïnterviewd werd was het steeds druk: kinderen kwamen spelen in het 

park en veel mensen kwamen genieten van het zonnetje dat hen naar buiten had gelokt.  

Speelterrein 

Het overgrote deel van de respondenten bestond uit jonge ouders met nog kleine kinderen. Hun 

voornaamste reden om dit park te bezoeken was dan ook om hun kinderen eens goed te laten 

ravotten en te spelen in het park. Het belangrijkste element in de parken voor deze doelgroep 

was dan ook telkens het speeltuintje dat in beide parken aanwezig is. De ouders en vooral de 

kinderen gaven dan ook nog veel suggesties om dit deel van het park te verbeteren, al waren ze 

er over het algemeen al zeer tevreden over.  

“Ja ge moet daar ook niet over liegen hé, de grootste reden waarom we hier zijn is 

Hector. Dat die kan spelen, dat is het.” (B9) 

 

“Het is alleen voor kleinere kinderen. Ik vind dat er meer dingen mogen zijn voor 

iets grotere kinderen ook. Voor te klimmen ofzo..” (D7) 

 

Ontmoetingsplaats  

Voor sommige respondenten biedt het park ook de gelegenheid om anderen te ontmoeten. Dit 

kan via diverse buurtparticipatieprojecten zoals ‘De buren van de Bijgaard’ of gewoon door 

andere ouders te ontmoeten die ook naar het park gaan om hun kinderen te laten spelen. Het 

park is ook een plaats waar ouders graag verjaardagsfeestjes organiseren voor hun kinderen en 

diens vriendjes en vriendinnetjes. Op één van de dagen van de interviews was zo’n feestje aan 

de gang. Ook de voorzieningen om te barbecueën in het Bijgaardepark bieden mogelijkheden. 

“Er euh, er is ne speeltuin, zandbak, veel groen. Ja en het is ook wel leuk om 

andere ouders te ontmoeten.” (D6)  

 

“We geven hier soms een verjaardagsfeestje. Goh als er een verjaardagsfeestje is 

wordt er wel met vrienden aan de lange tafel euh een buffetje klaar zetten, in de 

zomer dan.” (B5) 
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Open ruimte en sport 

In beide parken zijn grote open plekken aanwezig. Deze worden ook als belangrijk aanzien door 

de bezoekers, het is een plek voor sport en spel. Ook een kleine wandeling kan buurtbewoners 

bekoren. 

“Soms beginnen we hier te lopen ofwel om een bal te smijten. […] Meestal  met 

sportieve activiteiten,, we hebben een golfset en we hebben ook al vanboven 

zitten golfen hier en dat hebben we echt nog een tijd gedaan maar nu staan er wel 

bomen, nu is het moeilijker maar vroeger was dat wel wijs voor hier euh te golfen 

en hier zo wat op de kinderen te mikken zo dus meestal sportief, sportief…”(B8a en 

b) 

 

Natuurbeleving 

Een natuurbeleving als motivatie om het park te bezoeken werd niet veel aangehaald. Een 

mevrouw vertelde echter wel over de workshops van Geert Heyneman over het leren herkennen 

van eetbare planten en paddenstoelen (NTFPs) in de natuur. Ze was hier zeer enthousiast over. 

“Ik heb met de stadsecoloog of hoe noemt hij, Geert Heyneman, die doet zo van 

die wildpluk dingen. Ik heb echt overal vanalles zitten proeven en ik voelde mij 

direct terug gekatapulteerd naar mijn kindertijd want ja ge steekt die dingen niet 

meer terug in uw mond dus dat zijn allemaal herinneringen van toen en uw geur is 

blijkbaar en uw smaak is heel erg sterk verbonden aan herinneringen. […] Er ligt 

daar zo een rottende boom en er hingen zelf zo van die judasoor paddenstoelen en 

we hebben echt zitten opeten, waarvan je normaal denkt: hoe vieze 

paddenstoelen, dat zou ik nooit opeten…  Ja, ja, en daar op de berg hebben we 

dan ook zo van die grote inktzwammen zitten eten. […] Vanalles eigenlijk, dat was 

echt heel tof, en dan zie je ook dat bijna alles eetbaar is dat hier staat.” (B2) 
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Kleine ergernissen 

Waar verschillende functies en mensen op een plaats samen komen, kan het al eens botsen, zo 

ook in een stadspark. De respondenten ergerden zich vooral aan hondenpoep en het 

sluikstorten. Vaak werden ook hier oplossingen voorop gesteld door de bezoekers: er was vraag 

naar een hondentoilet en grotere vuilbakken. Er was vooral verontwaardiging dat niet iedere 

gebruiker van het park zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en niet wat meer 

gemeenschapszin toont.  

 

“Ze lopen hier altijd met honden, er lopen hier altijd honden, altijd.. allé de keren 

dat we hier geweest zijn hé maar mijne zoon zegt dat ook hé dat er hier altijd met 

honden lopen. Er is hier zelfs één zegt mijn zoon euh hij komt hier met zijn 

camionette, hij stapt zelfs niet uit hé, hij laat zijn hond uit, hij doet zijn gevoeg, 

dienen hond weer in zijn camionette en hij is weg.” (D8) 

 

C. Thema 3: Ecologisch beheer park 

Het hoofddoel van dit sociaal onderzoek is natuurlijk nagaan of er een draagvlak is voor het 

ecologische beheer van dit park met onder meer de kapmaatregelen die in diverse parken 

worden ondernomen. In dit stuk wordt besproken hoeveel kennis de parkbezoekers over het 

beheer hebben en wat ze hier eigenlijk van vinden.  

Informatie verspreiding kapbeheer 

Op de vraag of respondenten gemerkt hadden dat er bomen gekapt waren in hun park 

antwoordden zeer veel mensen dat ze er nog niets van gemerkt hadden. Sommigen hadden het 

wel opgemerkt, slechts 1 respondent sprak over een infobrochure over het kappen van de 

bomen. 
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Reden van de kap 

Geen enkele respondent kon het echte doel van de kapmaatregel door stad Gent benoemen. 

Het overgrote deel van de bevraagden kon niet bedenken waarom er bomen gekapt werden in 

hun park. Ook de respondent die de folder vermeld had wist de reden niet. Sommigen hadden 

echter wel nog suggesties bij het waarom van dit beheer. De aangehaalde redenen waren zeer 

divers: zieke bomen, voor het zicht van de buren van het park en de veiligheid. In het kader van 

de veiligheid werd de maatregel vooral gezien als een verbetering van de zichtbaarheid van het 

park. Dit laatste was een issue bij een beperkt aantal respondenten in het Bijgaardepark. 

“Voor het zicht van de buren? Geen flauw idee, nee ik weet dat echt niet.” (D4) 

 

“Vroeger was, kon die daar niet door zien, iedereen kon zich tussen verstoppen 

ofzo dus nu kan je proper zien als iets mis is of iets verkeerd loopt.” (B3) 

 

“Ze hadden gesproken dat hier prostitutie gebeurde, tussen de bomen. En ik dacht 

dat dat daarom was omdat ze dan minder, ja. Ze waren dan minder onzichtbaar.” 

(B1) 

 

Wat vindt de bezoeker er nu eigenlijk van? 

De meeste parkbezoekers staan neutraal tegenover het gevoerde beheer, het kan hen niet zo 

veel schelen. Sommigen benadrukken nog eens dat ze het niet opgemerkt hadden dus dat de 

verandering niet zo groot is. Als een instantie met kennis over ecologie zich daarmee bezig houdt 

is het wel in orde voor hen. Sommigen zaten met gemengde gevoelens: het beheer was wel te 

dulden mits de voorwaarde dat niet alle bomen gekapt werden. 

“Bwa ik denk dat de stadsecoloog daar wel meer van gaat weten dan ik dus ja. […] 

Ik vind nu niet dat die al die bomen moet gaan omdoen maar enkele ervan 

tussenuit denk ik niet dat dat schade kan berokkenen.”(B6) 

 

“Het was mij niet echt opgevallen ofzo dus en ik allé voor mij hoeft een park niet 

vol met bomen te staan dus als … Ja ik heb daar eigenlijk heel weinig voorkeur 

voor of dat nu… En plus er zijn hier zoveel, ge hebt ook de Rozenbroeken, ge hebt 

ook andere parken, als ge een ander soort met meer bomen wilt kunt ge ook 

gewoon ergens anders gaan. Ik heb daar eigenlijk heel weinig mening over.” (B11)  
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Er waren ook respondenten die niet akkoord waren, dit aantal was echter niet hoog. Voor deze 

bezoekers waren er ofwel teveel bomen omgedaan ofwel was het park niet ‘netjes’ genoeg 

meer. Het park ziet er voor hen te wild uit. 

“Wij vonden wel dat ze véél bomen weggedaan hebben. Dat vinden we wel spijtig 

maar ja.. het is gebeurd.” (D7) 

 

“Je hebt hier niet anders dan struiken. Ik bedoel het is een warboel, allé ja. Als ik 

eerlijk mag zijn hé want als ge door die bossen kijkt, allé ge kunt niet door die 

bossen, ge kunt er niet langs gaan maar als ge dat ziet, allé dat is niet netjes hé. 

Allé ja ik bedoel en door bomen te kappen weet ik nu niet, ah er gaat meer onkruid 

groeien. Allé ja kweenie hé, ik ben gewoon eerlijk. Dan vind ik het best dat stuk 

van de ingang want het is de ingang en ik vind dat moet allé een beetje proper 

euhm, allé ja tegenover de mensen die hier binnenkomen.” (B1) 

 

“De kindjes lopen daar ook tussen hé en dan is dat handig dat daar niet te veel 

struiken staan hé.” (B4) 

 

Een klein aantal respondenten geeft aan dat ze het een goed beheer vinden maar een echte 

reden hiervoor kunnen ze wel niet aanhalen. Eén papa vindt het een goed idee omdat het 

overzicht over het park zo verbetert en zijn kinderen veiliger kunnen spelen. 
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6.  Discussie 
 

In deze studie werd onderzocht of het gevoerde kapbeheer door de groendienst van Gent een 

effect heeft op de structuur- en soortenrijkdom in de Gentse stadsbossen. Of deze kap een 

vrijstelling teweegbracht werd nader bekeken in een groei-analyse. In een derde luik werd het 

draagvlak van de omgeving voor dit soort beheer nagegaan.  

Als één van de belangrijkste resultaten werd gevonden dat het gevoerde beheer weinig effect 

heeft op de soortenrijkdom maar wel effect kan hebben op de structuur van het bos. De 

kapmaatregel zorgde wel degelijk voor een vrijstelling. Het bodemonderzoek bracht verder aan 

het licht dat er veel bio-beschikbare fosfor in de bodem aanwezig is. Als laatste wees het 

verkennende sociale onderzoek uit dat meeste bezoekers neutraal staan tegenover de genomen 

maatregelen.  

In deze discussie wordt er verder ingezoomd op wat deze resultaten nu echt betekenen voor de 

Gentse stadsbossen en hoe het gevoerde beheer eventueel verbeterd kan worden. 

 

6.1. Bodemoptimalisatie voor een hogere soortenrijkdom 
 

Hoge bio-beschikbare fosforgehaltes 
 

Bij de bodemanalyse werden hoge waarden voor het Olsen fosforgehalte teruggevonden, vooral 

in de Biest, aan de Hogeweg en aan de Nieuwelaan. Hier werden waarden rond de 100 mg/kg en 

hoger waargenomen. Deze hoge waarden zouden aan de voorgeschiedenis van de percelen 

kunnen liggen: landbouw met sterke bemesting kan zich lang laten voelen in de bodem en zeker 

fosfor blijft lang in de bodem aanwezig. Fosfor is namelijk één van de minst mobiele nutriënten 

in een bodem (Schelfhout et al., 2015). De percelen aan de Biest, de Hogeweg en de 

Sleutelbloemstraat zijn akkers geweest tot ongeveer de jaren 70 (Geopunt-Vlaanderen, 2018). 

Het is dus vrij zeker dat deze percelen jarenlang een bemesting ondergingen. Om een 

soortendivers bos of vegetatietype na te streven is zo een voorgeschiedenis echter geen ideale 

situatie. Een nutriëntenrijke bodem heeft doorgaans een hogere productiviteit maar ook een 

lager aantal soorten. Snelgroeiende, competitieve planten gaan domineren en andere soorten 

verdringen. Vooral fosfor is een grote boosdoener in het verhaal van verlies in biodiversiteit en 

dit vooral voor kruidachtigen. Een onderzoek in het Muizenbos gaf aan dat de kruidlaag 

gedomineerd werd door Urtica dioica wanneer hoge fosforconcentraties werden waargenomen, 

hierdoor kregen andere bosplanten geen of weinig kansen om zich te vestigen (De Keersmaeker 

et al., 2004). Waar weinig fosfor in de bodem aanwezig is, komt over het algemeen een bredere 

range aan soorten voor. In Nederland en België komen 70% van de bedreigde soorten voor op 

bodems waar fosfor limiterend is. Een fosfor-arme bodem lijkt dus echt wel een voorwaarde 

voor een soortenrijke vegetatie (Janssens et al., 1998; Schelfhout et al., 2015; Wassen et al., 

2005).  

Om een meer soortenrijk park/bos te verkrijgen en dan vooral in de kruidlaag 

(bosplantengemeenschap) is het nodig om de fosforconcentratie in de bodem te reduceren. In 

het domein van het graslandherstel is hier al veel onderzoek naar gevoerd. In dit graslandherstel 

beheer bestaan drie technieken om het fosfor- (en stikstof)gehalte naar beneden te krijgen. 
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Plaggen is een eerste mogelijkheid: hierbij wordt de toplaag van de bodem verwijderd. Nadelen 

hierbij zijn wel dat ook de zaadbank verwijderd kan worden, de micro-organismen in de bodem 

verstoord worden en er een hoog prijskaartje hangt aan deze maatregel. Maaien wordt veel 

toegepast in het herstellen van soortenrijke graslanden. Hierbij wordt het maaisel, en zo ook de 

nutriënten afgevoerd. Deze methode gaat echter traag (meerdere decennia) omdat de biomassa 

productie afneemt bij afnemende nutriënten concentratie. Een techniek die de laatste tijd meer 

en meer in de belangstelling komt te staan is P-mining. Bij deze techniek wordt bemest met 

andere nutriënten dan fosfor (stikstof en kalium), de biomassa wordt telkens geoogst en 

afgevoerd. Op deze manier worden de fosfor-reserves in de bodem aangesproken. Dit wordt als 

een voorbereidingsmaatregel gezien om de bodem klaar te maken voor natuurrestoratie, dit kan 

samengaan met een overgang van landbouw naar natuurbeheer (Schelfhout et al., 2015).  

De vraag is nu natuurlijk of één van deze methoden toepasbaar zou kunnen zijn op deze stukjes 

stadsbos. In de literatuur is niet veel terug te vinden over hoe nutriënten overschotten in bossen 

worden aangepakt. Het maaien met afvoer en het P-mining beheer wordt op dit moment nog 

niet toegepast in bossen. In Nederland zijn er wel enkele sites bekend waar plaggen 

experimenteel wordt toegepast. Dit gebeurde enkel nog maar op nutriënten arme bodems zoals 

zandbodems om bepaalde plantengemeenschappen te herstellen of te behouden. Hierbij zou de 

ectomycorrhiza gemeenschap bevorderd kunnen worden. Plaggen kan dus een optie zijn om 

waardevolle natuur te herstellen en/of behouden (Bartelink et al., 2001; De Schrijver et al., 

2010). Zijn deze kleine stukjes stadsbos ecologisch gezien echter waardevol genoeg om dit soort 

dure maatregelen te gaan uitvoeren?  

Correlatie fosfor en pH 
 

De pH in het Bijgaardepark is hoog (6,34). Dit is te wijten aan dumping van bouwafval op deze 

plek. Op de andere plaatsen heeft de bodem ook  een relatief hoge pH (5 à 6). Een bosbodem is 

normaal zuurder met een pH van 3 à 4.  Het Olsen fosforgehalte is sterk negatief gecorreleerd 

met de pH (zie Figuur 10 en Figuur 11). Dit is te wijten aan het bindingseffect van fosfaat met 

andere ionen bij een veranderende bodem pH. Bij lage pH bindt fosfaat namelijk met Al, Fe en 

Mn ionen (afkomstig van oxiden). Op deze manier is het niet meer oplosbaar en niet meer 

beschikbaar voor opname door planten (geen bio-beschikbare fosfor). Naarmate de pH stijgt, 

neemt de hoeveelheid bio-beschikbare fosfor toe in de bodem (de binding neemt af). Als de 

bodem echter een hoge alkalische pH heeft gaat fosfaat weer bindingen aan, deze keer met Ca 

en Mg ionen (Hinsinger, 2001). Bij een pH-range tussen ongeveer 5,5 en 7,5 is fosfor in de 

meeste gevallen optimaal beschikbaar voor opname door planten (zie Figuur 17) (Thapa, 2015). 

Op sommige sites echter -waaronder het Bijgaardepark- zou er al voldoende vrij Ca aanwezig 

kunnen zijn waarmee fosfaat kan binden.   
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Figuur 17: Relatieve bio-beschikbaarheid van nutriënten in functie van de bodem pH (Thapa, 2015). 

Strooisel kan bijdragen tot een meer zure bodem, aangezien de meeste bossen/parken nog 

relatief jong zijn (de meeste locaties zijn recent aangeplant, zie Tabel 2) heeft zich nog geen 

typische bosbodem kunnen vormen. 

 

6.2. Structuur en soortenrijkdom  
 

De soortenrijkdom in de struik- en kruidlaag wordt volgens de gemaakte modellen niet 

beïnvloed door de kapmaatregel. Om het aantal soorten in deze bosétages te verhogen werkt 

deze beheermaatregel dus (voorlopig) niet. Sommige studies tonen nochtans aan dat 

vergelijkbare maatregelen zoals toegepast door stad Gent wel degelijk een positieve invloed 

kunnen hebben op soortenrijkdom in de kruidlaag. Systemen waarbij individuele bomen 

geselecteerd werden voor kap hadden een positief effect op de soortenrijkdom van de 

onderstaande plantengemeenschap. Het toepassen van een groepenkap resulteerde zelfs in 

grotere positieve effecten op de diversiteit in de kruidlaag. Deze maatregelen vergroten immers 

de spatiale heterogeniteit van de site (variaties in lichtregime). Op deze manier kunnen 

pionierssoorten voorkomen op plaatsen met meer licht en de schaduwsoorten op de plekken 

waar nog bomen overblijven. Deze spatiale heterogeniteit in bronnen is de belangrijkste reden 

waarom deze systemen een positieve invloed op soortenrijkdom kunnen hebben. Een kaalkap 

zou een terrein bijvoorbeeld homogeniseren waardoor een schaduwminnende 

plantengemeenschap (latere successiegemeenschap) plaats zal maken voor  een gemeenschap 

met een pionierskarakter. De soortenrijkdom zal netto echter niet veranderen in dit geval 

(Duguid & Ashton, 2013; Duguid et al., 2013). Dit thesisonderzoek werd op een veel kleinere 

schaal uitgevoerd. De beschouwde bossen zijn zeer klein en zullen sowieso minder spatiale 

heterogeniteit vertonen. Het is ook mogelijk dat de kapmaatregel niet sterk genoeg was om een 

zichtbaar resultaat te verkrijgen. Götmark et al. (2005) stelt dat de stijging in soortenrijkdom in 

de kruidlaag na een dunning slechts een korte termijn effect is. Aangezien het in sommige 
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parken al een tijd geleden is dat er gekapt werd, is een eventuele stijging in soortenrijkdom 

waarschijnlijk al weer afgenomen. 

Het aantal soorten in de boomlaag werd wel beïnvloed door de kap: een sterke kapmaatregel 

zorgt voor een kleine vermindering in het aantal boomsoorten. Dit is een logische waarneming: 

hoe meer bomen er gekapt worden, hoe meer verschillende soorten er ook in deze kap 

meegenomen zullen worden.  

Het aantal soorten in elke bosétage is wel telkens afhankelijk van de locatie (het random effect). 

Dit wil zeggen dat vooral de voorgeschiedenis een rol speelt in welke soorten zich gevestigd 

hebben. Elk park/bosje is namelijk aangeplant met een bepaald ontwerp en 

soortensamenstelling, sommige percelen zijn zelfs nog restanten van historische aanplanten 

(vroegere boomgaard in het Bijgaardepark). Ook de samenstelling van de omgevende tuinen kan 

een invloed hebben via de verspreiding van zaad door vogels, honden of de wind (zoöchorie en 

anemochorie). Elke locatie is ook anders wat betreft standplaatscondities en de aanwezige 

zaadbank. Deze zaadbank bepaalt naast de aanvoer van zaad welke soorten gaan koloniseren bij 

de juiste kiemcondities (Götmark et al., 2005). In het park de Biest werd zo bijvoorbeeld melding 

gemaakt van koolzaad (Brassica napus), een soort uit de landbouw, die waarschijnlijk nog 

resteert uit de periode dat dit perceel voor akkerbouw gebruikt werd. 

In de structuur van de bosjes werden volgende zaken opgemerkt die zeker te verwachten zijn: 

de gemiddelde stamdiameter van de bomen is kleiner na een sterkere kap. Vooral dikke bomen 

worden normaal uitgekozen voor kap. Ook de boombedekking vermindert dus met de 

kapmaatregel.  

Een lage bedekking in de boomlaag heeft een effect op de verticale structuur van het bos. Zowel 

het doorzicht op 1 als op 2 m wordt door de maatregel negatief beïnvloed. Een sterkere kap 

zorgt ervoor dat de struiklaag dichter wordt en het stamtal van de kleinere boompjes verhoogt 

ook. Hierdoor kan er minder goed doorheen het bos gekeken worden. Hoe lager de bedekking in 

de boomlaag (meer gaten in het kronendak), hoe slechter door het bos gekeken kan worden. 

Onderstaande vegetatie beschikt dan over meer licht en vormt meer (blad)biomassa. De 

kapmaatregel beïnvloedt dus wel degelijk de structuur. Phillips en Waldrop (2008) 

constateerden ook een hogere biomassa in struiken en jonge boompjes na een dunning. Deze 

resultaten verminderen echter al drie jaar na de dunning. 

 

6.3. Groei-analyse 
 

Uit de resultaten en curves van de groei-analyse blijkt dat de kap een significante invloed had op 

de groei van de overblijvende bomen. De bomen werden vrijgesteld van concurrentie en kregen 

zoals verwacht in de hierop volgende jaren een groeispurtje (Kerr & Haufe, 2011).  

Aangezien de laatste kap in de meeste gebieden al een tijdje geleden is neemt de groei ook weer 

af. De groeivoorspelling toont aan dat over 10 jaar de stamdiameters met een ongeveer een 

derde toegenomen zullen zijn. Een grondvlak van 15 m²/ha is een maat om naar te streven om 

bij hooghout natuurlijke verjonging toe te laten (Mohren et al., 2010). In groep 3 (aan de 

Sleutelbloemstraat) wordt deze maat met een grondvlak van 26,05 m²/ha al op dit moment 

overschreden. Er wordt best zo snel mogelijk een dunning uitgevoerd om een grondvlak van 

ongeveer 11 m²/ha weg te halen. Dit komt neer op het vellen van twee bomen in deze groep (op 
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het proefvlak oppervlak van 50 m²). Sterker kappen is echter aangeraden zodat het nog een tijd 

duurt voor er weer een dunning nodig is. Een velling tot een grondvlak van 10 m²/ha door drie 

bomen te kappen (op het proefvlakoppervlak van 50 m²) is een mogelijkheid. Een regelmatige 

dunning zal nodig blijven, hier om de 6 jaar.  

In groep 2 (Nieuwelaan) wordt nog niet aan een grondvlak van 15 m²/ha gekomen maar dit zal 

niet lang meer duren. Twee jaar na de opmeting (in 2017) wordt een grondvlak bekomen van 

16,89 m²/ha. In 2019 moet dus gedund worden, in dit proefvlak aan de Nieuwelaan moeten 

twee bomen weggehaald worden (ongeveer 6 m²/ha). Gebaseerd op de gemiddelde grondvlak 

aanwas (± 0,007 m²/(jaar-1 x opp. pv-1)) voor deze groep (proefvlak van 50 m²) is het aan te raden 

om de 8 jaar te dunnen. 

 

6.4. Perceptie bezoekers 
 

Uit het onderzoek naar de perceptie van bezoekers en omwonenden van het Bijgaardepark en 

park de Biest blijkt dat de meerderheid neutraal staat tegenover het gevoerde beheer in deze 

Gentse stadsparken. Sommige respondenten vermelden wel dat er ‘genoeg bomen moeten 

blijven staan’. Het is dus belangrijk dat de stukjes bos ook effectief bos blijven en het uitzicht van 

een bos bewaard moet blijven. Wat er verder mee gebeurd maakt op zich niet zo veel uit. Een 

groep bomen en planten wordt snel aantrekkelijk gevonden en dit onafhankelijk van de precieze 

vegetatiesamenstelling en het gevoerde beheer. Een bos zal nooit als echt lelijk omschreven 

worden (Van den Berg, 2004). Bij natuurrecreatie gaat de voorkeur vaak uit naar bos, het bos 

wordt immers publiekelijk als één van de belangrijkste vormen van natuur gezien. Wanneer aan 

natuur gedacht wordt, komt het beeld van een bos automatisch naar voren (Coeterier, 1992). 

Een kaalkap zou een grote verstoring van dit bosbeeld zijn en daarom is het goed dat er in 

stappen gedund wordt: het bos blijft er als een bos uitzien en de veranderingen zijn telkens 

klein. 

Een kanttekening die hierbij moet gemaakt worden is dat de beleving van een bos of park niet 

enkel gestuurd wordt door eigenschappen van dat stukje bos maar ook sterk afhankelijk is van 

de achtergrond, het karakter en vooral van de motivatie van de bezoeker om het park te 

bezoeken. Bij het uitvoeren van de interviews kwamen vooral ouders met jonge kinderen aan 

bod. Zij maakten de grootste groep bezoekers uit van het park. Hun doel was dan ook vooral het 

spelen met de kinderen waarbij de speeltuin centraal staat. Het groen is voor hen een mooie 

toegevoegde waarde. Een kleinere groep kwam om te wandelen. Hoe een bos eruit ziet wordt 

belangrijk bevonden maar het speelt uiteindelijk maar een kleine rol in de reden om het park of 

bos te bezoeken (de Boer et al., 2001).  

Kennis over het waarom van het gevoerde beheer hebben de bezoekers niet. Een breder begrip 

over de genomen maatregelen zou nochtans het draagvlak voor het beheer positief kunnen 

beïnvloeden. Ook betrokkenheid bij het park en zijn beheer en het mee kunnen beïnvloeden van 

dit beheer verhoogt het draagvlak (Bogaert, 2001). Dit kan bereikt worden door goede 

communicatie met de buurt onder de vorm van bijvoorbeeld folders, de lokale krant, 

infoavonden en buurtvergaderingen. Hoe meer verschillende communicatiemiddelen er ingezet 

worden, hoe groter het bereik (Van Marwijk & De Vreese, 2010). Lokale bestaande 

buurtinitiatieven zoals ‘vrienden van de Bijgaard’ kunnen hierbij onder de arm genomen 
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worden. Op deze manier wordt er verder gegaan dan enkel passieve steun (een neutrale visie) 

en staat de buurt helemaal achter de genomen maatregelen. 

In het Bijgaarde park werd door sommige bezoekers melding gemaakt van drugsincidenten. 

Ouders laten hun kinderen hier niet graag zonder toezicht spelen. Dit is een typisch geval van 

sociale onveiligheid en komt wel vaker voor in stedelijke omgeving. In bos of park voelt een 

druggebruiker zich meer beschut. Ook bij grote drukte in het park voelt de bezoeker zich niet op 

zijn gemak. Het is belangrijk dat bezoekers het overzicht over het park kunnen bewaren door het 

creëren van voldoende open plekken. Dit kan het veiligheidsgevoel verhogen (Van Winsum-

Westra & de Boer, 2004). In de stukken bos die als park gebruikt worden is aan deze voorwaarde 

voldaan: een open grasplek is steeds aanwezig.  
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7. Conclusie 
 

De kapmaatregel die stad Gent gebruikt om meer structuur- en soortenrijkdom te verkrijgen, 

heeft een klein effect op het doorzicht van het bos. Soms ontwikkelt zich dus een meer 

uitgebreide struikvegetatie maar de soortenrijkdom in de verschillende lagen is niet gestegen. 

Welke en hoeveel soorten er aanwezig zijn wordt op de beschouwde sites vooral bepaald door 

de voorgeschiedenis van het beschouwde bos.  

De hoge hoeveelheid biobeschikbare fosfor in de bodem is nefast voor het aantal soorten in de 

kruidlaag. Om op termijn meer soorten een kans te geven in deze percelen is het nodig om van 

dit overschot aan biobeschikbare fosfor af te geraken. P-verwijdering in bosbodem zit nog in 

experimentele fase en is vaak een dure onderneming. Om deze redenen is het niet meteen een 

evidentie om hiermee te starten in de Gentse stadsbossen. Om structuur variatie en natuurlijke 

verjonging te behouden en/of te stimuleren is het belangrijk om regelmatig te dunnen en dit 

voldoende sterk, een nulbeheer leidt tot het dichtgroeien van het kronendak en daarmee 

gepaard het verdwijnen van onderliggende lagen.  

De neutrale visie van de bezoekers omtrent de kapmaatregel geeft stad Gent de ruimte om 

verder te gaan in het ecologische beheer van hun stadsbossen. Infoavonden organiseren en het 

geven van (beperkte) inspraak kunnen tot meer kennis en betrokkenheid van de bezoekers voor 

dit beheer leiden, wat zeker het overwegen waard is. 

De groendienst van Gent heeft vele goede intenties, is op de goede weg en zal zeker de juiste 

keuzes maken voor het verdere ecologische en sociale beheer van deze mooie stukjes groen in 

Gent. 
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8. Verder onderzoek 
 

De maatregelen die stad Gent uitgevoerd heeft zijn nog relatief recent. Het kan ook interessant 

zijn om te gaan kijken wat het effect is van dit beheer op lange termijn. Het onderzoek kan dus 

bijvoorbeeld binnen tien of twintig jaar nog eens herhaald worden waarbij de huidige gegevens  

als vergelijkingsmateriaal kunnen dienen. Is de soortensamenstelling veranderd? Hoe evolueert 

de structuur van de bossen verder?  

Alle locaties vertoonden hoge gehaltes aan Olsen fosfor. Een onderzoek naar de haalbaarheid 

van de verschillende (in bossen nog experimentele) methoden om dit overschot te elimineren 

kan nuttig zijn. 

Om structuur- en soortenrijkdom te verhogen kunnen ook andere beheermaatregelen een hulp 

zijn. Er kan gedeeltelijk geëxperimenteerd worden met andere beheervormen zoals bijvoorbeeld 

middelhoutbeheer (hakhout met overstaanders). Van deze vormen kan er onderzocht worden of 

ze meer effect hebben op soorten-en structuurrijkdom dan het huidige beheer. Sommige studies 

bevestigen reeds dat deze beheervorm meer structurele en soortendiversiteit garandeert dan 

een selectieve dunning (Decocq et al., 2004).  

Met een toekomst in gedachten waarin we met zijn allen meer en meer in de stad gaan wonen is 

onderzoek naar stadsgroen een echte noodzaak geworden.   
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Appendix 2: vragenlijst interview 
 

Structuur van het semigestructureerde interview: 

Introductie  

Goedemorgen/middag/ avond, ik ben Helena Tavernier, een thesisstudent aan de universiteit van 

Gent en ik ben op zoek naar kandidaten om mee te werken aan een kleine bevraging rond het 

gebruik en het beheer van dit park. Mijn thesis gaat namelijk over stadsparken. Zou u hieraan willen 

meewerken? Er worden enkele vragen gesteld rond het gebruik van het park en het beheer ervan 

door Stad Gent. Over wat goed zit in het beheer en over wat beter kan. De bedoeling is ook dat u 

telkens eerlijk uw mening geeft. Ik zou dit kleine gesprekje willen opnemen op een bandrecorder als 

ik mag. Dit blijft natuurlijk volledig anoniem, alleen ik ga deze opnames beluisteren en uw naam 

hoeft niet geweten te zijn. 

Vragen (6 kernvragen met focus op het kapbeheer): 

- Woont u hier in de buurt? Hoe lang al? Hoe zou u deze buurt omschrijven? 

- Waarom bezoekt u dit park meestal? Komt u hier graag? Welke elementen in het park zijn voor u 

het belangrijkst? 

- Wat is er de laatste jaren in dit park veranderd? Zijn er werken uitgevoerd? 

  (Bijvraag als ze niet op het kappen uitkomen en het dus niet (meer) wisten: heeft u gemerkt dat stad 

Gent hier al heeft gekapt?) 

-Wat vindt u van deze maatregelen?  Waarvoor denkt u dat stad gent ze uitvoert? 

Uitleg: het doel is om in dit park een gelaagde vegetatiestructuur te verkrijgen. Dit wil zeggen dat ze 

de kleine stukje bossen hier willen brengen tot een kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Stad Gent wil 

ook meer soorten verkrijgen. Deze twee doelen wil men verkrijgen door deze kappingen: soorten 

bomen die hier veel voorkomen werden gekapt (niet allemaal natuurlijk) zodat andere kleinere 

boompjes en struiken en plantjes op de grond meer kans krijgen om te groeien. Zo krijgt meidoorn in 

de struiklaag nu voldoende licht om te groeien en bloeien.  

-Bent u hiermee akkoord? Waarom wel of niet? 

-Hoe ziet u de toekomst van dit park? Heeft u nog opmerkingen of nog puntjes ter verbetering? 
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Appendix 3: extra gegevens respondenten 
 

Tabel 11:Gegevens respondenten. Het getal tussen haakjes na de code geeft weer hoeveel respondenten per interview 
deelnamen. Leeftijden zijn geschat, behalve die met een *. 

Respondent geslacht Leeftijd Extra info 

Bijgaardepark 

B1 V 37* Samen met haar man en kind op een bankje. 

B2 V Eind 30 Organiseerde een verjaardagsfeestje voor haar kind.  

B3 M 35 à 40  Samen met twee andere papa’s op hun kinderen aan het letten. 

B4(2) V Halfweg 30 2 mama’s met hun kinderen. 

B5 M 35-40 Met het gezin. 

B6 M 40 Picknick met het gezin. 

B7 V Eind 20 Tante met petekind in speeltuin. 

B8(2) M 22 Sportende jongens. 

B9(2) M 30 Papa’s met kind. 

B10 M Eind 30 Met het gezin. 

B11 V Rond de 30 Mama en kind. 

De Biest 

D1 V 60 Oudere dame met vriendin. 

D2 M&V Rond de 30 Gezin op stap met een hond. 

D3 M Rond de 35 Papa met kindjes. 

D4(2) V Begin  30 Mama’s met kinderen. 

D5(2) M&V 30-35 Gezin op stap. 

D6 V Rond de 35 Mama met kind op wandel. 

D7 V Begin 30 Mama en kind. 

D8 V Eind 60 Oma en opa met kleinkind. 
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Appendix 4: Uitgetypte interviews 
 

Gebruikte code in de uitgeschreven interviews:  

H: Helena Tavernier 

B: Bart, mijn vriend 

J: Jonas, mijn broer 

P: parkbezoeker 

Bijgaardepark 

Naast deze interviews afgenomen in het Bijgaardepark werden nog vijf andere mensen op deze dag 

in het park aangesproken maar zij wilden liever niet deelnemen omdat hun kennis van het 

Nederlands niet voldoende was om alles te begrijpen en uit te leggen. 

Interview 1 (B1) 

(A5) (mama (37) en papa samen met kindje, mama neemt het woord want zij is hier opgegroeid en 

kent de buurt goed) 

Mevrouw heeft voor de opname gestart werd ook al vermeld dat ze hier in de buurt woont, in de 

straat aanpalend aan het Bijgaardepark. 

H: Mijn eerste vraag was dus: woont u hier in de buurt? 

P: Ja ja (lacht) 

H: En hoe lang woont u al in deze buurt? 

P: Ik ben euh … wacht ze… ik denk dat ik 4 jaar was. 

H: Ah dus hier echt al opgegroeid? 

P: Ja eigenlijk wel. 

H: Ook hier in de straat dan al?  

P: Ja ja ja ik woon hier al sinds ik vier jaar ben en daarvoor, ja daarvoor weet ik het niet, ja… Zover 

kan ik niet euh… (lacht) Nee we wonen hier al heel lang. 

H: En hoe zou u deze buurt omschrijven? 

P: Euhmm.. Vroeger was dat een hele rustige buurt en toen wij kind waren spraken ze al van deze 

park. Maar dat is.. allé pak dat ik 8- 9 jaar was en ik ben er nu 37 dus en hoelang bestaat dat park hier 

al? Een aantal jaar, vijf jaar? Zou dat al zolang geweest zijn? 

H: Ik denk dat het al langer is. 

P: Ja awel dus het heeft heel lang geduurd eer dat ze hier begonnen zijn maar goh.. tzijn veel mensen 

hé in de zomer. 

H: Ja er is nu al veel volk hé? 



 

V 
 

P: Ja ja maar ge moet dat hier in de zomer ne keer zien, das echt.. maar ja we wonen hier hé dus. 

H: U woont hier dus graag? 

P: Ja ja dat wel, tis we hebben nog altijd een rustige straat. 

H: En waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Waarom? Voor mijn kindjes, allé voor mijn dochter. Euhmm… 

H: Voor de speeltuin? 

P: Ja voor de speeltuin meestal, euhm, ja dat is het feitelijk. Efkes ne keer naar de speeltuin komen 

met de kindjes en ja past op het is niet omdat we in de buurt wonen dat we hier elke dag zitten. Dat 

is het geval niet, we werken allebei dus euhm… Maar als we ne keer tijd hebben ja, voor de kindjes. 

H: Welke elementen in het park zijn voor u het belangrijkste?  

P: Speeltuin vind ik wel belangrijk voor de kinderen. En voor de rest ja euhm, ja eigenlijk voor de rest 

niks.  

H: Niets? 

P: Nee nee. 

H: Oké en is er u de laatste jaren iets opgevallen in het park dat er iets veranderd zou zijn ofzo? Zijn 

er werken uitgevoerd?  

P: In dit park? Neen. 

H: Nee, heeft u daar niet over gehoord?  

P: Ik weet niet of ze hier werken uitgevoerd hebben de laatste jaren. Ik weet wel dat ze een aantal 

banken, ginter, hebben ze een aantal banken gezet. Maar voor de rest of ze hier, allé. 

H: En heeft u ook gehoord dat ze hier enkele jaren geleden (in 2014-2015 en 2016) daar langs die 

kant gekapt hebben in de bomen? Heeft u dat opgemerkt? 

P: Gekapt? Ja dat kan, ja dat kan wel. Langs dat paadje daar hé?  

H: Ja je kan langs alle twee de kanten zien. 

P: Ja dat kan wel want euh want ze hadden gesproken dat hier prostituee gebeurde.  

H: Oei? 

P: Tussen de bomen. En ik dacht dat dat daarom was omdat ze dan minder, ja. Ze waren dan minder 

onzichtbaar ja. (lacht) als er zoiets, allé ik denk dat want ik heb dat eens horen waaien. Ja ja volgens 

mij was dat daarom.  

H: Dan mijn uitleg van de samenwerking met stad gent en de eigenlijke reden van de kapmaatregel 

(creatie etages en soortenrijkdom). 

P: Ah ma ja ge hebt hier niet anders dan struiken. Ik bedoel het is een warboel, allé ja (lacht). Als ik 

eerlijk mag zijn hé want als ge door die bossen kijkt, allé ge kunt niet door die bossen, ge kunt er niet 
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langs gaan maar als ge dat ziet, allé dat is niet netjes hé. Allé ja ik bedoel en door bomen te kappen 

weet ik nu niet, ah er gaat meer onkruid groeien (lacht). Allé ja kweenie hé, ik ben gewoon eerlijk. 

H: Ja ja dat is de bedoeling hé. Dus daar is er nog niet gekapt, in dat stuk met de klimop op de bodem 

en daar wel. En wat vindt u eigenlijk het beste: dat stukje hier aan de ingang van het park of dan 

daar?  

P: Dan vind ik het best dat stuk van de ingang want het is de ingang en ik vind dat moet allé een 

beetje proper euhm, allé ja tegenover de mensen die hier binnenkomen en gelijk mijn zus woont 

daar juist op dat hoekske. Zij heeft daar nen nieuwbouw gezet en zij heeft daar ook heel veel last 

van, van het onkruid en dan zo van die blaadjes die van de bomen vallen. Dus dan vind ik het.. want 

hier ja hier (wijzend op de gekapte percelen, de ‘wildernis’) stoort dat volgens mij niemand. Dat is 

gewoon ene warboel ja en als dat blijft staan ja maar daar dat is een ingang daar.  

H: En die prostitutie? 

P: Ja ja ja dat was euhm… Waren dat nu Bulgaren of Kosovaren ik weet dat niet want dat is een 

aantal jaren geleden en dan was er heel veel, hoe moet ik het zeggen, controle hier ook, van de 

politie en wij dachten dat die bomen daarom gekapt waren (lacht). Maar kijk er is nog iets anders hé 

(lacht). Ja ja en ook zo drugsgebruik, zo heel veel hé want ik heb ne keer. Dat is wel een tijdje 

geleden, ik denk ook een jaar of vijf vier, het zal misschien al langer zijn, vonden wij in de ingang 

allemaal spuitjes. En we hebben daarvoor de politie gebeld. Ze zijn dan ne keer komen controleren 

maar of dat ze daar iets verder aan gedaan hebben dat weet ik niet, dat u ja ja ja dat is… Ik moet wel 

zeggen dat het nu al allé verbeterd is, dat wel.  

H: En ja voor de kinderen, ik kan mij inbeelden dat u ze dan niet graag alleen laat. 

P: (beiden ouders knikken) En ja daarom dus ook ja mijn nicht en ik waren toen ook nog jong… Ik had 

mijn dochter nog niet maar allé ik heb heel veel nichtjes en neefjes die dan hier kwamen spelen maar 

ja zo een naald, dat is levensgevaarlijk. En dat is vuil, dat is ja. Enne ja wij hadden dan zelf contact 

opgenomen met de politie en ze zijn dan dus eens komen controleren en de controle hier in het oog 

houden en ja verder hebben wij daar eigenlijk niets van gehoord dus. Ja ja dat is hier euh (lacht een 

beetje). 

H: En hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten ter verbetering?  

P: Als ge hier ne keer in de zomer komt, ik weet niet of dat veel het geval is? 

H: Ik ben hier al in de zomer geweest ook voor mijn thesis. 

P: Awel ja dan is dat hier echt ne warboel, allé ja dan is dat hier zo, dan kom ik hier niet graag met 

mijn kinderen dan is dat hier goh... Ze zitten hier dan met dertig veertig man te barbecueën, ze zitten 

langs beide kanten, ze zitten te drinken van hier tot in Tokio, allé bij manier van spreken hé. Ja maar 

ja ge kunt daar eigenlijk ook niet veel aan doen hé, tis een park, tis voor iedereen dus ja ... Past op die 

mensen vallen niemand lastig ze maar luidruchtig.. 

H: Geluidsoverlast? 

P: Ja awel ja en dan voel ge u ook niet zo op u gemak hé dus. 
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H: Oké heel erg bedankt, ik ben blij dat ik uw mening hebt gehoord en we nemen dat mee in het 

onderzoek.   

 

Interview 2 (B2) 

(A7) een mama (leeftijd: eind de 30) die een verjaardagsfeestje voor hun kinderen en vriendjes 

organiseerde in het park samen met haar man. 

H: Woont u hier in de buurt?  

P: Ja, ik woon hier juist achter, in de toekomststraat 

H: Ah oké 

P: Ik bedoel in de kunstenaarsstraat 

H: En woont u al lang in deze buurt?  

P: Al ongeveer 15 jaar of zo 

H: Ja, dat kan al tellen 

P: Ja (lacht) 

H: En hoe zou u deze buurt omschrijven?  

P: Het is een heel toffe buurt, een heel gemengde buurt en een heel eeuh, een buurt waar heel veel 

gebeurt, dus er is heel veel buurtparticipatie en er zijn heel veel nieuwe initiatieven, dus het is echt 

een heel toffe buurt 

H: Een levende buurt 

P: Ja, ja, heel blij dat ik hier woon 

H: Waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Om met mijn kinderen te komen spelen, soms een keer om zelf uit te waaien, maar ook, hier 

hebben we een gezamenlijke moestuin met de buren (ik zal het eens tonen anders) en soms help ik 

mee voor de kippen te voorzien van eten, dat is zo om de beurt een weekdag op een doodle invullen. 

Maar ja, ik euh… Ja, dat is het. 

B: Dus actief in het park eigenlijk?  

P: Alleen ja, ik weet niet goed of het gaat blijven, …  

B: Amai, mooi. 

P: Ja, dat is hier een hele hele mooie tuin, maar ze gaan dus, eigenlijk is dit, Sint-Amandsberg is een 

van de drukst bevolkte gemeenten van Gent, echt super super druk bevolkt, en eigenlijk is dat park in 

vergelijking daarmee zeer klein, vind ik. En hier achter ligt nog een gigantisch grote site, waar de stad 

beslist heeft, samen met SOGENT om een co-housing te zetten, wat, ik snap dat, voor die mensen is 

dat heel tof en zo, maar ik vind dat dat park had moeten worden aangezien het percentage groen ten 

opzichte van de inwoners  
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H: Dat is hier te laag? 

P: Ja ik vind dat zeker hier, in dit park, wat ook zeer problematisch is op gebied van sluikstorten, gent 

kuist dat drie keer in de week op, echt heel veel, en daardoor blijft het mooi en proper, en ook hier 

moeten we ook weg met onze bakken omdat ze hier nieuwe vloer moeten gieten voor die co-housing 

die hier komt, en die co-housing wordt ook acht meter hoog of zo, wat eigenlijk …  

H: De zon een beetje wegpakt? 

P: Ja, maar ook gewoon qua stadszicht is dat ook minder, zo een appartementsblok zal misschien wel 

mooi zijn, maar dan nog… En ja, de tuin… Mijn man weet er eigenlijk meer van, want hij zit in de raad 

van beheer van deze moestuin, maar dus ook slechte communicatie, die bakken moeten nu weg 

omdat ze een vloer moeten gieten… Allez, dat is bijna onmogelijk om die bakken te verhuizen, dus 

we gaan die moeten uitscheppen en losvijzen, dus dat is allemaal een beetje jammer. En ook: we 

kunnen niet die moestuin openbaar doen, want dan wordt die vernietigd.  

B, H: Ja? 

P: Ze hebben die wc’s hier drie weken openbaar gelaten en dat was allemaal kapot gegaan, en dus je 

hebt hier wel zo’n groep probleemjongeren of hoe moet je dat noemen die echt wel er op uit is om 

dingen kapot te maken. Dus allez, ja, de moestuin is geïntegreerd in de co-housing, dat weet ik, maar 

ik denk dat hij openbaar gaat zijn, dus de kans dat onze groenten gaan groeien is zeer klein, allez ja, 

en dat is wel heel tof, want uiteindelijk oogst ik wel één keer in de week hiervan en uiteindelijk is dat 

toch biologische voeding en dat is uiteindelijk heel duur, en niet elk gezin kan volledig biologisch 

leven, dat is uiteindelijk de helft van één van ons twee maandloon, moesten wij volledig biologisch, 

dat is al snel zes-zevenhonderd euro dat je aan eten geeft, dus uiteindelijk als je dat zo kunt oplossen 

in de stad, dat is super he. 

H: En ook samenwerken en samenkomen is ook heel leuk. 

P: Ja, dat is echt heel tof, en ook, we hebben zo werkdagen, misschien moet je maar eens komen op 

zo en werkdag, dat is echt heel gezellig. 

H: Is er een facebookgroep van of zo? 

P: Ja, ja, de Bijgaard noemt dat, ja. 

H: Ja, zal ik eens opzoeken. 

P: Ik denk wel dat het zo heet. 

H: Ja, hier staat het er bij, de Bijgaard tuinders. 

P: Ja, de Bijgaard, ik denk het wel. En dan hebben we hier ook nog in de buurt de wasserij, dat is ook 

van Sogent, dat nu ook tijdelijk beschikbaar is voor de buurt en de pastorij, dat is echt op één straat 

of twee of drie straten, drie van die super toffe initiatieven dat volledig door vrijwilligers getrokken 

wordt, dus het is echt een vree toffe buurt. 

H: Dat is wel leuk, echt leven. Dan heb ik nog mijn vraag was eigenlijk ook: heeft u gewerkt dat er 

hier werken zijn uitgevoerd geweest, kapwerken aan dat stuk van de bomen? 

P: Nee, nee.  
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H: En waarom denkt u dat dat zou geweest zijn dat die kapwerken zijn gebeurd? 

P: En waar was dat? 

H: Het stuk hier achter, je hebt de trappen: daarvoor, in de bomen. Daar zijn enkele bomen gekapt. 

P: Ik heb dat inderdaad gezien! Dat zullen dode bomen geweest zijn, of zieke bomen?  

H: Nee, dat was stad Gent had daarmee de bedoeling om een struiklaag, een kruidlaag en een 

boomlaag te creëren, en omdat dan een paar bomen gekapt zijn is er meer lichtzetting op de grond 

en kon zo een kruid en struiklaag ontwikkelen. 

P: Ah tof, ja. 

H: Ja. 

P: Ja maar ik heb wel met de stadsecoloog of hoe noemt hij, Geert Heyneman, die cinderella maakt 

en al, die doet zo van die wildpluk dingen. 

H: Ja, daar heb ik ook al van gehoord. 

P: Ja, dus hij heeft mee dus het ontwerp van de beplanting gedaan en dat is echt wel heel tof dit 

park. En ik heb echt overal vanalles zitten proeven en ik voelde mij direct terug gekatapulteerd naar 

mijn kindertijd want ja ge steekt die dingen niet meer terug in uw mond dus dat zijn allemaal 

herinneringen van toen en uw geur is blijkbaar en uw smaak is heel erg sterk verbonden aan 

herinneringen. 

H: Dat was ook hier, in dit park?  

P: Ja, in het park, ja, hij heeft hier, …  

H: Ook langs die bomen daar? 

P: Ja ook aan de trappen daar… 

H: Er staan ook fruitbomen daar. 

P: Er ligt daar zo een rottende boom en er hingen zelf zo van die judasoor paddestoelen en we 

hebben echt zitten opeten, waarvan je normaal denkt: hoe vieze paddestoelen, dat zou ik nooit 

opeten… Ja. Ja, ja, en daar op de berg hebben we dan ook zo van die grote inktzwammen zitten 

eten… 

H: hmm,  

P: Vanalles eigenlijk, dat was echt heel tof, en dan zie je ook dat alles eetbaar is dat hier bijna staat… 

En ook, hij zegt van alles van de berm van de spoorweg staat dat mag je niet opeten. Dus tien meter 

moet je eigenlijk van de berm van … omdat dat vervuild … Ik, ik heb ik ooit vlierbloesemsap gemaakt, 

en dan zeiden ze ge moogt dat niet doen alles is hier vervuild maar blijkbaar is dat niet meer erg, hij 

zei van nee nee.  

H: Mijn papa doet dat ook,  

P: Ah ja, zalig, ja dat was echt supertof, ja.  

H: Dus u bent akkoord met het beheer dat er zo af en toe bomen worden gekapt?  
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P: Ja, ja.  

H: En dat dat zo een meer, meerlagige structuur ontstaat? 

P: Jaaa, zeker, ik, allez, ik ben zelf totaal geen ecoloog of zo, ik weet er niets van maar als die mensen 

zullen wel weten wat ze doen. 

H: Want je ziet duidelijk het verschil met de bomen aan de ingang? 

P: Jaaaaa. 

H: Ja, zo allemaal rechte bomen met daaronder alleen klimop, en dan kom je daar en daar is het echt 

veel struiken en kruiden…  

P: Ja, 

H: Wat ziet u het liefst van die twee? 

P: Ja, natuurlijk wat diversiteit he, 

H: Diversiteit?  

P: Ja.  

H: Maar u mag eerlijk zijn hé 

P: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. 

H: En dan mijn laatste vraag: Zouden er nog punten zijn van verbetering aan dit park? 

P: Ja, het mag groter zijn… 

H: Groter? 

P: Groter, en ook, ja, dat sluikstorten, dat is heel echt, heel jammer. Ja, ik word er elke keer heel boos 

van. 

H: Ja ik heb het ook gemerkt in de zomer toen ik bestandsopnames moest doen, amai, zo veel 

sluikstorten. 

P: Ja, en het is echt ook overbevolkt, dus, ongelofelijk, als het weekend is en eh, het is goed weer, 

dan zit het echt zelf de bosjes zitten ze te barbecueën, overal, overal. 

H: Overal barbecues? 

P: Dus het is echt nood dat dat gewoon meer groen is en minder gebouwen, sorry maar, er is keiveel 

leegstand, pak dat dan he… Ja? Er zijn keiveel eeeeeeeh immobiliën die er gewoon eeeuh kweetnie 

hoe veel huizen laten leegstaan, staan verkrotten om de prijzen eeh, he? De hoogte in te duwen… 

Pak dat dan aan in de plek van nieuwbouwen te doen, er zijn huizen genoeg he, eigenlijk. Er is te 

weinig groen gewoon.  

H: Hmm.  

P: Ja. 

H: Oké, dank u wel voor uw input.  
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P: Graag gedaan. Hopelijk heb je er iets aan? 

H: Zeker. 

 

Interview 3 (B3) 

3 papa’s met kinderen, 1 papa neemt het woord (35-40 jaar oud) 

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P: Ja.  

H: En woont u hier al lang? 

P: Ja.  

H: Oké, hoe zou deze buurt omschrijven? 

P: Goed. 

H: Goede buurt? 

P: Ja goede buurt. 

H: Euh waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Euh we wonen vlakbij, voor te spelen, voor de kinderen, we doen daar barbecue in de zomer, dat 

is veilig, dat is geen auto. 

B: Ja dat is waar. 

P: Voor te spelen, ja.  

H: Welke elementen in dit park zijn voor u het belangrijkste? 

P: Euh als mijn kindjes safe zijn hé, geen auto’s, rondlopen, op je gemak zitten. 

H: Ja oké. 

B: Dus de veiligheid van het park? 

P: Ja de veiligheid. 

H: Ja ja oké, wat zou er de laatste jaren in dit park veranderd zijn? Zijn er werken uitgevoerd in dit 

park? 

P: Euh ja tis een beetje, (weet niet goed wat te zeggen) 

H: Heeft u gemerkt dat er daar bomen zijn gekapt? 

P: Ja die hebben een beetje vrij, vrijer gemaakt daar. 

H: Ah ja inderdaad ja. 

P: Vroeger was, kon die daar niet door zien, iedereen kon zich tussen verstoppen ofzo dus nu kan je 

proper zien als iets mis is of iets verkeerd loopt.  
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H: Weet u eigenlijk waarom stad gent dat gedaan heeft? 

P: Daarvoor. 

H: Eigenlijk een andere reden daar nog voor, de stadsecoloog van gent heeft dat geregeld (en dan 

mijn uitleg) hij wil zo meer licht op de grond creëren en zo meer kans geven aan de planten op de 

grond voor de kruidlaag en de struiklaag. 

P: Dat was mijn gedacht niet, dat wist ik niet.  

H: Om zo dus ook die plantjes te laten groeien en bloeien. 

P: Groeien, .. ah ja oké ça va. 

H: En wat vindt u daarvan? Vindt u dat een goede maatregel? 

P: Ja ja dat is goed, dat is beter zo. 

H: U mag eerlijk uw mening zeggen hé. 

P: Ja ja tuurlijk.  

H: Oké.  

P: Ja tuurlijk want dat is niet alleen beter voor natuur maar ik vind dat ook beter voor, als mijn 

kinderen daar loopt en iemand zich daar verstopt en die gewoon pakt, ja ja ik bedoel er kan alles 

gebeuren hé, als je meer zicht hebt over de parken en meer kunt zien dan als ik zo zie en die sta daar 

die straat helemaal nie alst veel bomen zijn hé dan zie ik nu, het is nu natuurlijk winter, er staan geen 

blaadjes aan. 

H: Ja ... en hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten voor verbetering? 

P: Euh ja er zou beter een beetje meer politie rondlopen, want er zijn hier ook veel mensen die… 

H: Dronken mensen (was niet goed verstaanbaar wat hij zei). 

P: Eh wiet.  

H: Ah oei. 

P: Drugs. 

H: We hebben nog al mensen bevraagd en die hebben dat ook al gezegd. 

P: Dat is niet goed voor de kinders, die gaan dat ook leren hé. 

H: Ja zeker niet, nog punten voor verbetering of is voor de rest alles oké? 

P: De rest is oké ja. 

H: Oké dank u wel om mee te doen aan deze bevraging. 
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Interview 4 (B4) 

 

2 mama’s (halfweg de 30), 1 van de twee neemt vooral het woord.  

H: Mijn eerste vraag dus was woont u hier in de buurt? Maar dat blijkt dus zo niet te zijn. 

P: In Ledeberg, dus het is niet zo ver. 

H: Niet zo ver, oké. Euh kent u deze buurt een beetje?  

P: Ja. 

H: En hoe zou u deze buurt omschrijven? 

P: Multicultureel.  

H: En waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Voor de speeltuin komen we eigenlijk.  

H: Ja welke elementen in het park zijn het belangrijkst voor u? de speeltuin waarschijnlijk? 

P: Ja en de barbecues zijn ook leuk. 

H: Barbecues oké. Wat is er de laatste jaren veranderd in het park? Zijn er werken uitgevoerd?  

P: (denkt even na) wel de doorgang naar daar is gemaakt maar dat is al efkes é. 

H: Heeft u ook gemerkt dat er daar langs bomen zijn gekapt geweest? 

P: Nee daar heb ik niet op gelet. 

H: Dat is eigenlijk twee jaar geleden gebeurd en dat is gebeurd om licht te creeren op de bodem en 

zo meer kansen te geven aan de onderbegroeing (en verder mijn uitleg). Wat vindt u daarvan? Vindt 

u dat goed of heeft u liever dat dat enkel bomen zijn?  

P: Maar de kindjes lopen daar ook tussen hé en dan is dat handig dat daar niet te veel struiken staan 

hé  

H: Ja dus dan prefereert u liever dat stukje aan de ingang? Met die bomen zonder de struiken?  

P: Ja dat is op zich wel praktisch rond de speeltuin.  

H: ja oké. Hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten ter verbetering?  

P: Een toilet zou niet slecht zijn eigenlijk. 

H: Oké nog andere punten? 

P: Nee ik vind het wel een leuk park eigenlijk. 

H: Oké dank u wel voor uw medewerking. 

P: Dat is graag gedaan. 
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Interview 5 (B5) 

Papa (40-45 jaar) met twee kinderen en een oma. 

H: Mijn eerste vraag dus was woont u hier in de buurt? 

P: Ja (de papa). 

H: voor u wel? (oma had al te kennen gegeven dat ze er niet woont) en hoe lang al? 

P: Euh bijna twaalf jaar. 

H: Dat kan al tellen hé. Hoe zou u deze buurt omschrijven? 

P: Heel leuk. 

H: Waarom bezoekt u dit park?  

P: Omdat het dichtbij is. 

H: Komt u hier graag? 

P: Zeker. 

H: Welke elementen in het park zijn voor u het belangrijkste? 

P: De speeltuin voor de kindjes en de open ruimtewant we geven hier soms een verjaardagsfeestje. 

Goh als er een verjaardagsfeestje is wordt er wel met vrienden aan de lange tafel euh een buffetje 

klaar zetten, in de zomer dan. 

H: Ah leuk, heeft u gemerkt dat er in het park gewerkt is de laatste jaren? 

P: Nee voor mij is het niet veel veranderd, in het park zelf hé? Misschien dat er in de nabijheid wel 

iets veranderd is maar in het park zelf? 

H: Er zijn enkele jaren geleden daar een paar bomen gekapt, heeft u dat gemerkt? 

P: Nee. 

H: En zou u kunnen raden waarom dat gebeurd is?  

P: Misschien voor de veiligheid ofzo, de fietsers of? Weet ekkik veel euh.. 

H: De stadsecoloog van gent Geert Heyneman heeft dat geregeld en hij wil daarmee meer licht 

creëren op de bodem en zo de kruidlaag en struiklaag stimuleren voor meer diversiteit te krijgen. 

P: Oké maar ja daar komen we niet zoveel dus. 

H: En wat vindt u hiervan?  

P: Ja dat zal wel goed zijn zeker hé. 

H: Oké ziet u het verschil daarmee? Dat stukje bos en dat stukje bos?  

P: Het verschil? 

H: Ja heeft u dat al opgemerkt of? 

P: Nee nog niet, we komen meestal gewoon enkel naar het park toe. 
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H: Oké hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten voor verbetering? 

P: (kindjes komen en papa vraagt aan hen: ) En zijn er punten ter verbetering? 

Kindje: Niet echt maar zo een death ride zo (papa en oma lachen), allé niet zo maar zo van die dinges 

waar ge kunt op zitten en die dan zo (maakt glijdende beweging). 

H: Dat is wel leuk natuurlijk in de speeltuin. 

Kindje: of zo een kraantje om te drinken 

H: oké een kraantje om te drinken.  

P: Het is proper hé, alleen in de zomer kan het heel veel zijn met aan de barbecue side.  

H: Te druk? 

P: Te veel vooral, de mensen ruimen niet goed hun dingen op maar allé wij zitten hier ook hé, het is 

hier een park hé, het is voor iedereen open. 

H: Oké dank u wel om mee te werken. 

P: Dat is niets, graag gedaan. 

Interview 6 (B6) 

A11 

Familie met 1 kind (ouders rond de 40, kind rond de 10 jaar), papa neemt voornamelijk het woord. 

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P: Ja. 

H: En hoe lang woont u hier al? 

P: Euh hoe lang wonen wij hier al?  

Kind: Vijf jaar? 

P: Zes jaar? 

Vrouw: Van mei vijf jaar. 

P: Nee van 2011, dat is zeven jaar 

H: Oké, hoe zou u deze buurt omschrijven?  

P: Euhm ja euh heel divers eigenlijk, euh. 

Kind: Wat is dat? 

P: Verschillend, euh, verschillende sociale klassen, verschillende culturen, ja euh. 

H: Oké, waarom bezoekt u dit park meestal?  

P: Om eventjes een boekje te lezen, of om met kinderen op het speelplein te zitten…  

H: Oké. Welke elementen in het park zijn voor u het belangrijkst?  
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P: Euhm ja eigenlijk bankjes (lachen allemaal een beetje). 

H: Oké (lacht) Heeft u gemerkt dat er werken zijn uitgevoerd in het park?  

P: Dat ik daarvoor gezorgd  zou hebben? 

H: Nee nee gemerkt heeft. 

P: Ah gemerkt euhm. 

Vrouw: Ah maar niet sinds dat we hier wonen, maar het ziet er hier wel aangelegd uit. 

P: Jawel jawel ter zijn dingen onderhouden en er zijn schommels vervangen geweest. 

Vrouw: Ah ja en daar vanachter daar, bijgaarde dinges. 

H: En heeft u gemerkt dat er daar langs de achterkant van die oude fabriek bomen zijn gekapt 

geweest? 

P: Euh ja ik heb dat wel gezien maar er zijn een paar omgevallen euhm ja.  

H: En waarom denkt u dat dat gebeurd is?  

P: Euh ja dat weet ik niet ja, niet goed onderhouden zeker? 

Kind: Ik denk dat de bomen dood zijn. 

H: De stadsecoloog van Gent, geert Heyneman, heeft daarvoor gezorgd. En zijn bedoeling hiervan 

was om voor meer licht…. (mijn uitleg). Wat vindt u daarvan? Vindt u dat een goed beheer of zou u 

het liever anders zien? 

P: Euh bwa ik denk dat de stadsecoloog daar wel meer van gaat weten dan ik dus ja… 

H: Maar we vragen ook naar uw mening, of u dat mooi vindt of eerder… 

P: Awel ik vind nu niet dat die al die bomen moet gaan omdoen maar enkele ervan tussenuit denk ik 

niet dat dat schade kan berokkenen… 

H: Oké dank u, en hoe ziet u de toekomst van dit park?  

P: Euhm… 

H: Zijn er punten van verbetering?  

P: Awel ik hoop dat de stad hier blijft in investeren. En punten van verbetering.. alles kan altijd beter 

natuurlijk hé (lacht eens). Maar euhm wel wat dat er hier altijd in dat park de enigste storende factor 

is, is de spoorweg. Maar ja dat geluid van de spoorweg kun je moeilijk.. iets mee doen hé. 

H: Ja dat is waar. 

P: En dat is in heel de buurt zo ook hé dus euh ja.  

H: Oké. 

P: Moest er daar ooit een oplossing voor kunnen gevonden worden. 

H en P: lachen 
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H: Overkapping van de spoorweg. 

P: Of ondertunneling of weet et ik veel van… Ja maar dat is ook een discussie die hier gevoerd wordt 

hoor.  

H: De spoorweg? 

P: Ja ja euhm ja er zijn veel goederentreinen die van de haven komen of naar de haven. 

H: Ja die maken wel veel lawaai. 

P: Ja en s ’nachts maken die echt euh soms veel lawaai. 

Kind: Echt? Ik hoor daar niets van. 

P: Ik hoor daar ook niets meer van maar in het begin dan merkten wij dat wel. 

H: Ja nu is er al gewenning opgetreden.  

P: Ja ja.  

B: Er is daar 1. 

 Geluid van trein. 

H: Oké dank u wel voor uw medewerking aan ons onderzoek. 

 

Interview 7 (B7) 

Een tante (eind de 20) van 2 spelende kindjes. 

H: Woont u hier in de buurt? 

P: Ja ik wel. 

H: En woont u hier al lang?  

P: Euh een jaar en een half ongeveer. 

H: Hoe zou u deze buurt omschrijven? 

P: Ik moet zeggen, allé ik woon aan de ring, ik moet de spoorweg over maar ik ben wel fan van Sint-

Amandsberg want eigenlijk kom ik soms meer langs deze kant. Ja ik vind dat hier leuk dus ik zou hier 

zelf graag wonen, ik kan dat niet betalen (beetje gelach), ik zou dat wel graag doen. Euhm ik vind het 

wel gemakkelijk dat er hier vanalles is. En er zijn wel supermarkten dichtbij en dan ook die 

speelpleintjes dus ja ik.. ik ben blij. 

B: Super! 

H: Waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Awel eigenlijk.. Ik ben tante, ik heb zelf geen kindjes maar soms kom soms komen er logeren en 

dan neem ik de kindjes mee naar hier dus dat is gemakkelijk omdat ik thuis, ik heb niet zoveel 

speelgoed ofzo dus dan is het gemakkelijk om buiten te komen spelen.  

H: Dat is waar. Euh welke elementen zijn belangrijk in het park voor u?  
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P: Ik vind dat hier leuk dat het zo wat natuurlijk is omdat je daar zo nen heuvel hebt en je hebt daar 

ook zo nen put en er zijn zoveel dingen om te ontdekken en ook de materialen zijn natuurlijk. Het is 

zo niet plastiek en euhm het is ook al echt zo wat voor oudere kindjes, zo avontuurlijk. Euhm want 

die is zeven (wijzend op kindje) en die vindt dat wel leuk dat het gewoon een glijbaan is en dat is het. 

En ook het is zo wat een picknick park of ik weet dat ze hier veel barbecues doen in de zomer dus het 

is wel leuk dat je hier met heel het gezin naar toe kan komen.  

H: Oké wat is er de laatste jaren veranderd in dit park, heeft u gemerkt dat er hier werken zijn 

uitgevoerd?  

P: Nee ik heb het altijd zo gekend eigenlijk. Ik heb euhm, ik ben aan het denken. Misschien die euh 

hoe noem je dat? Die wind of die zonneschermen, dat da.. ik weet niet hoelang dat er is. Het valt mij 

wel op dat dat hier is en ik denk dat hier is om in de zomer wat schaduw te hebben of de wind wat 

tegen te zitten maar voor de rest heb ik het zo altijd al gekend. Dus euh. 

H: Heeft u gemerkt dat er hier twee jaar geleden bomen zijn gekapt in dat stuk langs de ..?  

P: Nee want dan woonde ik hier nog niet. 

H: Ah ja dat is waar. 

P: Nee dus ik weet dat niet. 

H: En zou u kunnen raden waarom ze dat gedaan hebben?  

P: Dus wat hebben ze gedaan? Hier bomen gekapt?  

B: Daar in dat stuk hebben ze bomen gekapt. 

H: Enkele bomen, niet allemaal. 

P: Voor de zon?  

H: Dat was eigenlijk voor meer licht te werpen op de bodem en zo de kruidlaag en de struiklaag meer 

te stimuleren zo andere soorten ook een kans te geven en meer diversiteit te creëren … (verder mijn 

uitleg). 

P: Ah ja oké. 

H: Bent u akkoord met dit beheer of… 

P: Goh ik denk dat ze daar wel over zullen nagedacht hebben waarschijnlijk euhm en ik denk ook wel 

hoge bomen nemen in de zomer wel veel schaduw. Ik vind het leuk nu bijvoorbeeld, allé het is nog 

geen lente maar dat je hier echt in de zon zit, dat dat ervoor zorgt vind ik wel goed en inderdaad dat 

de natuur zijn gang kan gaan. Dat het niet allemaal schoon aangeplant is en zo perfect afgesneden. 

Dat het een beetje wilder is, dat is wel goed. 

H: Ja, hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er punten van verbetering? 

P: Euhm wat ik daar pas ambetant vond, langs daar ge hebt zo die houten wand daar, daar ligt veel 

hondenstront.  

H: Ah ja.  
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P: Dus dat is, ze mogen wat strenger zijn voor mensen die euh… Ja en misschien nog meer banken 

maar anderzijds, ja ge kunt op veel plaatsen zitten hé dus ik vind het eigenlijk wel redelijk goed denk 

ik dus euh… Zijt ge daar iets mee? 

P: Ja zeker! Dank u wel om mee te doen aan de bevraging. 

 

Interview 8 (B8) 

2 jongens die aan het rugbyen waren (1 van 22 jaar en de andere in dezelfde leeftijdscategorie. 

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P1: Ja wij wonen hier in ’t straat. 

P2: Joa ik woon eigenlijk in Kopenhagen.  Ma bon ja ik heb hier wel altijd gewoond.  

H: Even terug naar hier op bezoek?  

P2: Ja dus nu ben ik efkes op bezoek. 

H: En woont u hier al lang? 

P1: Ja ik woon hier al heel mijn leven, dus euh 22 jaar. 

H: Hoe zou je deze buurt omschrijven? 

P1: Euh multicultureel, euhm aantrekkelijk, euh ideaal voor jonge gezinnen euh en hoe zeggen ze dat 

‘in the upraise’? ja.. in de lift.. in de lift! 

H: Veelbelovend? 

P1: Veelbelovend ja, veel potentieel. 

P2: Dicht bij het stad maar toch relatief rustig als ge niet aan de dendermondse steenweg zit. Tussen 

de ring en de dendermondse steenweg, hiertussen is het relatief rustig. 

H: Oké dank u wel. Waarom bezoekt u dit park meestal? 

P2: Euh.. ofwel euh om te gaan lopen of soms hier beginnen we te lopen ofwel om nen bal te 

smijten, euh of euh. 

P1: Met meestal sportieve activiteiten, we hebben ook al vanboven, we hebben een golfset en we 

hebben ook al vanboven zitten golfen hier (iedereen lacht) en dat hebben we echt nog een tijd 

gedaan maar nu staan er wel bomen, nu is het moeilijker maar vroeger was dat wel wijs voor hier 

euh te golfen en hier zo wat op de kinderen te mikken zo (iedereen lacht) dus meestal sportief, 

sportief. 

H: Oké en welke elementen zijn in het park het belangrijkste voor jullie? 

P1: Wel ik kan al zeggen welke elementen dat ik niet belangrijk vind, dat zijn die driehoeken, die vind 

ik keivervelend want allé ik vind dat dat zo wat beperkend is voor de ruimte, euhm maar de 

elementen die ik het belangrijkste zijn… gewoon open, open.. een grasmatje want we hebben 

allemaal stadstuintjes hier dus euh het is wel ideaal als er hier zo’n beetje ruimte is dat ge echt wel 

ne keer kunt lopen en, gelijk nen hond die ne keer wordt los gelaten, ne keer kunt sprinten echt, dat 
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vind ik wel belangrijk hier maar voor de rest.. ah ja voor de kinderen natuurlijk maar ja ik ben nu nog 

niet echt op de leeftijd dat ik aan kinderen denk. 

P2: Vroeger gingen we wel ne keer op diene berg ginter. 

P1: Ja ja ja als we kleiner waren, dat wel, dat was wel tof eigenlijk. 

P2: Euh ja dat zal het zo wat zijn. 

H: Wat is er de laatste jaren volgens jullie de laatste jaren in het park veranderd? Hebben jullie 

gemerkt dat er hier werken zijn uitgevoerd? 

P1: Flor? 

P2: Euh nee nee tzijn geen werken. 

P1: Ik weet wel daar euh dat initiatief van die stadstuintjes. 

P2: Behalve dat, ja.  

P1: Waar dat ge vanalles zelf kunt groeien dat is wel tof maar ze hebben al jaren plannen voor dat 

gebouw hier euh maar ik weet niet of dat er nu nog doorkomt… 

P2: Ja daar gaan ze nu een paar appartementen zetten denk ik. 

P1: Ja en euh de laatste jaren was is het minder geweest, zo in het begin als het net hier park was 

hebben ze hier alles heraangelegd. 

H: En heeft u gemerkt dat twee jaar geleden langs die kant, langs de oude fabriek dat er daar bomen  

gekapt zijn geweest, niet gemerkt?  

P1: Nee totaal niet, dat wegje naar de Hubo? 

H: Ja en weet u hiervan de reden? 

P1: Euh nee, geen idee. 

H: De stadsecoloog… (mijn uitleg). 

P1: Ah oké. 

H: En wat vinden jullie van dit beheer? Zijn jullie daarmee akkoord of… 

P1: Pff dat zou ik aan u moeten vragen want of dat bevorderend is voor het ecosysteem, ik weet het 

niet goed. 

H: Maar bij is het gewoon om de mening van de bewoners na te gaan, of jullie dat mooi vinden… 

P1: Ah ja zo. 

P2: Kzou ne keer moeten gaan kijken dan hé voor eigenlijk het verschil te zien, voor het algemeen 

denk ik ja ne mix van bomen is wel al euh… 

H: Ge moogt zeker gaan kijken hé. 

P2: Gaan we ondertussen ne keer naar daar gaan kijken dan?  
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P1: Ja we zullen ondertussen ne keer meewandelen. 

Wandelen. 

H: En dat stuk is nog niet gebeurd daar dus daar is nog niet gekapt geweest. 

P2: Awel ja kijk dus dat kunt ge al gaan vergelijken, ik moet zeggen dat stuk daar vanachter dat is 

meer ne verbinding. 

H: Nen doorgang? 

P2: Hier chillen de mensen en daar dat is meer een doorgaand stuk, oké vroeger barbecueden ze 

daar wel maar… 

P1: Wat dat het wel was vroeger waren ’t allemaal bomen hier hé maar dan was dat hier wel een 

beetje creepy soms met momenten, als het echt zo’n dicht bos was dan zaten er hier ook zwervers 

die hier sliepen enzo, dat was wel redelijk creepy. Ik ben hier nog als ik klein was nog veel geweest 

dus eigenlijk vind ik het wel goed puur esthetisch om het zo wat open te trekken omdat het een 

mooie doorgang wordt. 

P2: Waar is dat? 

H: Hier nog niet wacht ik zal het tonen, het is eigenlijk vanaf daar, ja hier begint het.  

P1: Ah ja oké, nee moest ge het niet gezegd hebben ik zou het totaal niet opgemerkt hebben.  

H: Ja dat is ook een mening hé dat ge het totaal niet opmerkt.  

P1: Ja nee totaal niet, totaal niet, ah ja hier oké. 

H: Ja hier.  

P1: Ja ge hebt natuurlijk ook iets minder beschutting voor die trein ook die hier toch wel regelmatig 

passeert.  

H: Het is nu natuurlijk winter, van de kruid en de struiklaag ziet ge nu wel veel minder. 

P2: Ja ja. 

P1: Ja ja inderdaad .. ja op zich goed idee, wat denktu gij Flor? 

P2: Euh neutraal … maar  betekent dat dat ge er moogt.. nog altijd op moogt lopen enzo? 

H: Ja ja.  

P2: Ah ja dat wel, ja...  

P1: Over het algemeen akkoord mee, ja… 

P2: Ik vind nu niet dat elke boom echt heilig is ofzo, ik bedoel zolang dat ge… nog altijd genoeg zou ik 

zeggen.  

H: (lacht) Oké. 

P2: Zo een paar bomen hier en daar … 

H: En euh mijn laatste vraag : hoe ziet u de toekomst van dit park? Ziet u nog punten ter verbetering? 
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P2: Ge kunt u wel afvragen van dienen berg, het is wel .. het is wel ook een soort van visuele... 

P1: Barrage? 

P2: Barrage 

P1: Maar ja er staat wel een gebouw achter ook hé, dat is nu niet echt nen view. 

P2: Ja.  

P1: Euh verbeteringen? En is het dan puur qua faciliteiten of ook quaaaaa… 

H: Vanalles, echt … bv. ook die bomen hier of het sportveld of de speeltuin echt alles.  

P2: Qua properheid zal het toch wel in ’t oog gehouden worden denk ik, het ligt er niet altijd proper 

bij. 

P1: Ja inderdaad. 

P2: Euh… 

P1: En hier zou ik toch nog wat meer de moeite doen om het nog wat meer op te fleuren, ik vind het 

nog altijd vrij verwilderd, niet dat ik zo ben voor een strak grasmatje overal, dat absoluut niet maar ik 

vind het toch nog vrij, ’t trekt … ik vind het nog niet echt, hoe zeg je dat ‘visually appaeling’ zo, euhm 

ja dat zou ik wel zeggen, zeker dit gedeelte daar is het beter maar…  

H: Dus aan de ingang is het beter? 

P1 (aan p2): Gij vindt dat goed? Ah ja kijk. 

H: Ah u vindt dat dus goed? Meer voor de wildernis? 

P2: Ja ja voila inderdaad tis zeker goed dat we daar een groot grasplein hebben inderdaad wat ruimte 

dan kunde ne keer ne bal smijten.. maar hier kunde ja euh wat meer tussen lopen en ontdekken dus.  

P1: Ja misschien wel ja en zo voor kinderen, zo voor echt in te euh verstoppertje. 

H: Kampen. 

P1: Ja kampen bouwen etc. dat misschien wel ma.  

P2: Er was hier een probleem met brommers op een bepaald moment dat ze hier wel vaak met de 

brommer ook kwamen. 

H: Met brommers? 

P2: Op dienen berg ja maar ik denk… 

P1: Ah ja zo rond ja.  

H: Oké.  

P2: Ja zoveel kom ik hier ook niet meer dus ik weet niet of dat nog… 

H: Het is zeker nuttig geweest, dank jullie wel voor jullie medewerking aan de bevraging. 

P1: Ah kijk voila! Dat is geen probleem. 
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Einde opname maar daarna vroegen ze nog meer over de thesis zelf en hebben we nog een klein 

beetje gebabbeld terwijl we terug wandelden naar het graspleintje.  

 

Interview 9 (B9) 

2 papa’s (rond de dertig, niet uit de buurt maar wonende in de buurt van gent-sint-pieters, kwamen 

een vriend bezoeken en komen nu allemaal samen met hun kinderen naar de speeltuin). 

H: Mijn eerste vraag was dus woont u hier in de buurt?  

P1: Euh nee Gent-Sint-Pieters. 

H: Alle twee uit Gent-Sint-Pieters dan? 

P1: Ja.  

H: Hoe zou u deze buurt omschrijven? Kent u deze buurt een beetje? Of niet? 

P1: Euh ja dat is zijn buurt (wijzend op hun vriend verderop die met zijn kindje speelt) we zouden dan 

ja .. hier woont Ben. 

P2: Hier woont Ben (lacht), achter de dampoort, Sint-Amandsberg ja. 

H: Oké bezoekt u dit park vaak? 

P1: Nee. 

H: Eerste keer? 

P1: Eerste keer ja.  

H: Wat vindt u belangrijk in dit park?  

P2: Ja eigenlijk vooral… 

P1: (lacht) Ja ge moet daar ook niet over liegen hé, de grootste reden waarom we hier zijn is Hector.  

P2: Ja.  

P1: Omdat die dan kan spelen, dat is het. 

H: Ja oké,.. Ja u zult natuurlijk niet gemerkt hebben dat er hier twee jaar geleden gekapt is geweest in 

de bomen daar. 

P1 en P2: Nee  

H: De reden dat er hier gekapt is geweest… (mijn uitleg) .. Vinden jullie dit een goed beheer of 

zouden jullie eerder zeggen van nee? 

P1: Ja dat is wel een goed idee ja.  

P2: Ik denkt het wel, zeker nu, kunnen we in de zon staan.  

(iedereen lacht) 

P1: Allé straks dan toch. 
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P2: Euh ja… 

H: Dus dat stukje daar is gedaan en dit hier aan de ingang niet. 

P1: Ah ja oké. 

H: Dus wat vind je het mooiste van die twee?  

P1: Goh dat ziet er toch ook wel groen uit toch? 

P2: Ja ja .. allé tis al bij al niet spectaculair of zoiets hé, het is gewoon aangenaam, euhm veel verschil 

is er niet denk ik tussen de twee, ja sorry. 

H: Dat is goed, dat is niet erg. Hoe ziet u de toekomst van dit park, zijn er nog punten ter 

verbetering? Ziet u nog dingen die kunnen veranderen? 

P2: Euh helikopter landingsbaan.  

(iedereen lacht) 

P1: O een kiosk voor koffie ofzo.  

P2: Ja dat zou tof zijn, ik denk als het goed onderhouden blijft en ze zorgen ervoor is dit oké ze. 

P1: Ja.  

P2: Allé heel veel park hebben we niet nodig denk ik, als het zo maar niet vuil wordt dan is het goed.  

P1: Ja ik denk het ook. 

H: Oké super, dank jullie wel voor jullie medewerking aan deze bevraging.  

P2: Alstublieft.  

 

Interview 10 (B10) 

Een papa (eind de 30) met kindje, niet zo super spraakzaam.  

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P: Ja ik woon hier niet ver van.  

H: Woont u hier al lang?  

P: Euh een jaar of tien. 

H: En hoe zou u deze buurt omschrijven?  

P: Oeh? De buurt op zich? 

H: Ja.  

P: Heel wisselvallend.  

H: Wisselvallend? 

P: Ja. 
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H: Waarom bezoekt u dit park meestal?  

P: Voor mijn dochter.  

H: De speeltuin? 

P: Ja.  

H: Wat zijn de belangrijkste elementen in het park voor u?  

P: Voor mij zelf? Euh dat het proper ligt maar voor mijn dochter vooral de speeltuin.  

H: Ja, heeft u gemerkt dat er hier enkele jaren geleden werken zijn gebeurd? 

P: Wat bedoelt ge van werken? 

H: Euh de laatste twee jaar zijn er daar aan de rand van de fabriek bomen gekapt, heeft u dat 

gemerkt? 

P: Ik heb er niet speciaal op gelet nee.  

H: De reden hiervoor… (mijn uitleg) Vindt u dit een goed idee of ziet u dit liever anders? 

P: Nee dat stoort mij niet, (gelach) joa het is mij niet opgevallen dus, ja ja ik heb daar geen 

problemen mee dus.  

H: Daar dat stukje aan de ingang is nog niet gedaan, dus daar is nog niet gekapt en dat stukje dat u 

daar ziet daar wel. 

P: Maar daar was het wel nodig ook hoor, daar stonden veel dode bomen, daar wat minder dus 

blijkbaar ja. 

H: Hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten ter verbetering?  

P: Nog heel wat punten van verbetering (even onderbreking, roept iets tegen zijn dochtertje) dat 

hangt ook af van het volk dat heir komt hé, dat ze dat hier zelf een beetje proper mogen houden 

maar dat is een beetje een probleem in Gent in het algemeen eigenlijk, sluikstorten… Maar ’t stad 

kan daar niet veel aan doen hé tenzij wat meer politiecontrole maar daar hebben ze geen tijd voor 

zeker dus euh… 

H: Oké dank u wel om mee te werken aan de bevraging.  

 

Interview 11 (B11) 

Mama (rond de 30) die aan een picknick tafel zit, lettend op haar kinderen.  

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P: En wat is de buurt?  

B: Ja hier rond het park een beetje. 

P: Euh wij wonen in de Destelbergenstraat  dus dat is zo naar boven rijden, dat is niet vlakbij, dat is 

pakt 800 m zoiets. 
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H: Dat is zeker in de buurt hé. 

P: Ah ça va. Oké goed. 

H : En woont u hier al lang ? 

P: Zes jaar peis ik. Zes of zeven jaar, ja ja.  

H: Hoe zou u deze buurt omschrijven?  

P: Euh waar wij wonen of waar het park is? 

H: Ja algemeen. 

P: Pff ja euh.. euh.. op welk vlak?  

B: Een beetje de indruk die u heeft van de buurt. 

P: Goh ja waar wij wonen dus euh goed ja anders zouden we er niet wonen. 

B: (lacht) Ja kijk voila. 

P: Hmm ja ik weet niet waar je naar peilt dus ja.  

B: Ja nee gewoon de algemene indruk. 

P: Ja ça va, voor ons oké. 

H: En waarom bezoekt u dit park meestal?  

P: Euh voor.. omdat mijn kinderen hier graag spelen, ah en ook soms voor die tuin die daar achter ligt 

soms ne keer ja.  

H: Oké, wat zijn de belangrijkste elementen in het park voor u? 

P: Euhm ja voor, de speeltuin euhm vooral omdat ge er kunt klimmen dus voor mijn kinderen is dat 

belangrijk en als er zon is kun je in de zon zitten en ge kunt zitten ja.  

H: Oké, heeft u gemerkt dat er de laatste twee jaar kapmaatregelen zijn gebeurd hier langs de 

fabriek?  

P: Euh nee eigenlijk niet, nu je dat mij zegt zou ik kunnen zeggen ah ja maar zelf had ik dat niet 

gemerkt nee. 

H: Oké weet u de reden hiervoor? 

P: Nee. 

H: De stadsecoloog van gent… (mijn uitleg) Bent u akkoord met dit beheer of? 

P: Ja ik weet daar niets over, als iemand die daar wel iets over weet dat een goede maatregel vindt 

dan denk ik ja maar allé. 

H: Maar u mag ook zeggen van vindt u dit mooi of… 

P: Ah ja het was mij niet echt opgevallen ofzo dus en ik allé voor mij hoeft een park niet vol met 

bomen te staan dus als … Ja ik heb daar eigenlijk heel weinig voorkeur voor of dat nu.. en plus er zijn 
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hier zoveel, ge hebt ook de Rozenbroeken, ge hebt ook andere parken, als ge een ander soort met 

meer bomen wilt kunt ge ook gewoon ergens anders gaan. Ik heb daar eigenlijk heel weinig mening 

over.  

H: Oké dank u wel, en als laatste vraag: ziet u punten ter verbetering in het park? Hoe ziet u de 

toekomst van dit park?  

P: Jaa… allé want als ik het goed heb willen ze, gaan er daar nieuwe woningen komen en euh ik zou 

dat wel tof vinden als dienen tuin daar zou kunnen blijven, dat vind ik echt iets heel tofs dat er bij 

gekomen is, euhm en voor de rest is dat voor mij eigenlijk, ja eigenlijk goed, allé het enige misschien 

in de zomer, er zou hier wel wat meer plek mogen zijn om te zitten en euhm allé dees is ne wel zo’n 

parkske met 1 groot grasveld, ik vind dat oké want als ik iets anders wil dan ga ik wel ergens anders. 

Er zijn parken genoeg om euh te varieren, dus… 

P: Ja ça va. 

H: Oké dank u wel om mee te werken. 

P: Dat is graag gedaan. 

 

De Biest 

In dit park stond ook nog een groepje jongeren bijeen (allemaal jongens) maar deze deden liever niet 

mee en als reden gaven ze hun beperkte kennis van het Nederlands. Ook een koppel op wandel met 

de hond deed liever niet mee wegens geen zin. 

 

Interview 1 (D1) 

2 oudere dames (rond de 60), vooral de dame die in de buurt woont neemt het woord. 

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? Voor u is dat dan al… 

P: Ja. 

H: Voor u wel? 

P: Ja ja inderdaad. 

H: En woont u hier al lang?  

P: Euh wacht hé, … vijfendertig jaar. 

H: Amai dat is al lang. 

Twee dames lachen. 

H: Hoe zou u deze buurt omschrijven?  

P: Rustig, allé ik bedoel ja een rustige buurt ja. Ik klap niet over het verkeer overal hé ma ik bedoel 

anders ja het valt mee. 

H: Ja en waarom bezoekt u dit park meestal?  
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P: Omdat het dicht bij mijn huis is en voor een klein wandelingske zo ja.  

H: Komt u hier graag? Welke elementen in het park zijn het belangrijkste voor u? 

P: Hmm ja gewoon de natuur in feite en dat er, dat is niet voor mij maar dat er een speelpleintje is 

voor de kindjes, dat ist zo. 

H: Is er volgens u de laatste jaren iets veranderd in dit park, zijn er werken uitgevoerd?  

P: Nee niet dat ik weet, nee.  

H: Stad gent heeft hier twee jaar geleden en een jaar geleden bomen gekapt in sommisge stukken 

(toen had ik nog niet gezien dat 1 referentievlak dat gepland was om te kappen ook effectief al 

gekapt was). Weet u ook waarom ze dat gedaan zouden hebben? 

P: Nee, geen idee. 

H: Mijn uitleg met de reden voor het kappen van de bomen. Bent u akkoord met dit beheer of? 

P: Ja eigenlijk wel ja.  

H: En ziet u het verschil tussen stukken waar het niet is gebeurd en waar wel? 

P: Ik had het niet eens opgemerkt dus… Maar zo dikwijls kom ik hier nu ook niet wandelen hoor. 

(lacht) 

H: Oké. En ziet u nog punten ter verbetering voor dit park? 

P: Bwff nee voor mij is dat goed.  

H: Nee geen punten? 

P: Nee, nee. 

H: Oké, dank u voor uw medewerking. 

Na het interview zei de andere mevrouw nog dat er misschien eens hondentoiletten mogen komen 

want dat vindt ze maar vies als er hondenpoep wordt achtergelaten (wat begrijpelijk is). 

 

Interview 2 (D2) 

Koppel met kindjes (begin 30 eind de 20), kwamen na het interview nog eens terug om te vertellen 

dat een spinnenweb als klimrek nog goed zou zijn (nog bij de punten ter verbetering). 

M= man 

V= vrouw 

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

M: Ja.  

H: En woont u hier al lang? 

M: Euh vier jaar. 
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H: Oké en hoe zou deze buurt omschrijven? 

M: Euh rustig. 

V: Ja.  

M: Euh kindvriendelijk, euh ja.  

H: Waarom bezoekt u dit park meestal? 

M: Waarom? Omdat het dichtbij is voor ons ehm. 

V: En heel groen. 

M: En groen. Het is ook redelijk vrij, er mogen ook honden rondlopen denk ik dus wij hebben ook nen 

hond (er zit een mopshondje op zijn schoot).  

(Gelach) 

H: Ik heb het gezien (lacht). Welke elementen in het park zijn voor u het belangrijkste?  

M: Dat het veilig is, dat het rustig is en dat ons kind zich amuseert denk ik meer hebben we niet 

nodig. 

H: Dat is waar.  Hebt u gemerkt dat er de afgelopen jaren kapmaatregelen zijn gebeurd in dit park? 

M: Goh ik heb daar eigenlijk niet op gelet. 

V: Wat? Wat is dat? 

M: Dat er bomen gesnoeid zijn ofzo. Is dat zo? 

H: Ja.  

M: Ah ik heb daar eigenlijk niet op gelet.  

H: Daar in dat deel zijn een paar bomen omgedaan en hier ook. 

M: En wanneer was dat? Want. 

H: Dat was euh… Vorig jaar is er een stuk gebeurd en het jaar ervoor en het jaar daarvoor ook.  

M: Want wij wonen hier al vier jaar maar wij hebben dat stuk eigenlijk maar twee jaar geleden 

ontdekt ofzo hé. 

V: Ja. 

M: We wisten er eigenlijk nog niet van. Ja ik heb er eigenlijk nog niet opgelet dat er bomen weg 

waren. 

H: En waarom denkt u dat stad Gent dat heeft uitgevoerd? 

M: Misschien dat het de bewoners stoort ofzo? 

H: Ook deels daardoor. 

M: Ja is dat zo? 
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H: Ja maar de stadsecoloog van … (en dan mijn uitleg).  

M: Ah ja dat is goed dan. 

H: Bent u akkoord met dit beheer? 

M: Zolang niet alle bomen weg zijn is het goed. 

V: (overtuigd) Ja dat wilde ik zeggen. Zonder boompjes is het niet zo gezellig hé. 

M: Ja want ge ziet dat wel hé af en toe dat er euh, want wij zijn oorspronkelijk, allé ik ben 

oorspronkelijk van Deinze en als ge dan Deinze binnen rijdt ziet ge dan plots dat er kweet nie hoeveel 

bossen weg zijn en ik vind dat een beetje raar. Ja ze moeten er ook niet in overdrijven hé. 

H: Dat is waar. Ziet u nog punten van verbetering voor dit park? 

M: Goh ik weet niet, het zou leuk zijn mocht er nog zo een basketbalveldje zijn ofzo maar ja dat is 

misschien al wat moeilijker.  

V: Dat is meer beton misschien? 

M: Ja dat is meer beton? 

Kindje: Papa papa papa. 

M: Wat scheelt er? 

Kindje: Wie zijn dat? 

M: Die stellen vraagjes. 

V: Vind je het park hier leuk Arthur? 

M: Vind je het hier leuk? 

Kindje: Ja.  

V: Hij speelt hier heel graag. 

H: Super! 

M: Ja wat zou er hier nog moeten zijn?  

V: Ja ça va er is hier eigenlijk genoeg hé en je kan hier fietsen, lopen en samen lopen met zijn hondje 

en spelen ja… 

H: Oké dank u wel om mee te werken aan dit onderzoek. 

 

Interview 3 (D3) 

Papa (rond de 35) met kindjes 

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P: Ja ja een paar straten van hier. 

H: Woont u hier al lang? 
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P: Euh zes jaar denk ik ja ja.  

H: En hoe zou deze buurt omschrijven?  

P: Goh dat weet ik eigenlijk niet goed, afijn we wonen hier graag, het is hier relatief rustig denk ik, ja 

redelijk veel kinderen ook in de buurt, zo wa gezinnen van onze leeftijd denk ik maar ook wel wat 

oudere mensen dus een goed evenwicht. 

H: Ja oké dank u. Euh waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Euh omdat het dichtbij is, omdat de kinderen het hier leuk vinden, euhm ja ge zou het eigenlijk ne 

keer aan hen moeten vragen waarom zij hier eigenlijk graag komen. 

H: U bent hier met uw kinderen? 

P: Ja kijk den eerste is daar. 

H: Hallo! 

Kindje: Hallo! 

H: Heeft u gemerkt dat er de laatste jaren bomen zijn gekapt hier in het park? 

P: Nee. 

H: Oké en waarom denkt u dat deze bomen gekapt zijn geweest? 

P: Goh gewoon onderhoud zeker ja, tis toch niet de minister van leefmilieu die zei dat elke boom 

gekapt moet worden?  

H: (lacht) Nee dat heeft er niets mee te maken. 

P: Nee geen idee ja.  

H: Euhm de stadsecoloog van Gent.. (mijn uitleg). 

P: Uhu uhu makes sense. 

H: Bent u akkoord met dit beheer of? 

P: Goh ja ik weet dat niet, die man zal dat wel beter weten dan ik zeker, ja. Maar ja tis wel iets voor 

te zeggen dat de zon in het park is. 

H: En vindt u dat ook mooi? Want nu zijn dit hier de delen die gekapt zijn geweest.  

P: Ja ja... Joa tis misschien wat raar dat je die ... Die huizen nu ziet maar aan de andere kant, het is 

ook een beetje een stadspark zeker? Ik denk dat die mensen het vervelender vinden van het lawaai 

en de dingen van het park, anderzijds hebben zij ook wel een zicht op dat park nu dus.  

H: Ja.  

P: Ik denk dat dat wel oké is ja. 

H: Oké. Hoe ziet u de toekomst van dit park? zijn er nog punten ter verbetering voor dit park?   

P: Goh nee ik zie eigenlijk geen verbeterpunten nee, ja nee ik ... Weet e gij iets wat het park beter 

zou kunnen maken? (aan zijn kindje) 
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Kindje: Nee. 

H: Oké dank u wel om mee te doen en nog veel plezier. 

P: Ja dat is graag gedaan. 

 

Interview 4 (D4) 

Mama’s (begin de 30), vooral 1 van de twee neemt het woord.  

H: Woont u hier in de buurt? 

P: Ja (andere mama tegelijk: nee (deze mama houdt zich daarna wat op de achtergrond)). 

H: Hoelang woont u hier al? 

P: Euh acht jaar? Nee negen jaar? Ja.  

H: En hoe zouden jullie deze buurt omschrijven?  

P: Euhm… Goh dicht bij de stad. Euhm veel parken in de buurt, euhm ja leuk om te wonen.  

H: Oké waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Om te wandelen met de hond, spelen met de kinderen en omdat het vlakbij is.  

H: Ja, wat zijn de belangrijkste elementen van het park voor jullie?  

P: Euhm het speeltuintje en voldoende groen om te voetballen en te kubben. 

H: Ja open ruimte om te spelen dus?  

P: Ja open ruimte ja. 

H: Heeft u gemerkt dat er de laatste jaren kapmaatregelen zijn gebeurd in dit park?  

P: Geen idee nee. 

H: Geen idee van? 

P: Nee  

H: Dus die stukken, daar zijn enkele bomen gekapt. 

P: Ja. 

H: En zou u kunnen raden waarom dat dat gebeurd is?  

P: Euh voor het zicht van de buren (lacht)? Geen flauw idee, nee ik weet dat echt niet. 

H: De stadsecoloog van Gent… (mijn uitleg) Bent u akkoord met dit beheer of ziet u het liever anders? 

Vind u het bijvoorbeeld mooi of?  

P: Euh het maakt mij niet zoveel uit (lacht), zolang dat niet alle bomen gekapt worden, allé dat er een 

beetje een evenwicht is, dat vind ik wel oké. 

H: Oké dank u wel, euh hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten ter verbetering? 
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P: Pff voor mij is het wel oké, nee. 

H: Oké. 

P: Voila. 

H: Dank u wel voor uw medewerking. 

P: Dat is graag gedaan. 

 

Interview 5 (D5) 

Een mama en papa (begin 30-35 jaar). 

H: Woont u hier in de buurt? 

M en V: Ja.  

H: Woont u hier al lang? 

M: Bijna twee jaar. 

H: Oké en hoe zou u deze buurt omschrijven?  

M: Een rustige buurt, een mengeling van oudere mensen die hier denk ik vroeger zijn komen wonen 

in de jaren 60-70 en nu is er zo’n generatiewissel aan de gang van jongere gezinnen die hier komen 

wonen. Dus euh het is rustig ja. 

H: Oké waarom bezoekt u dit park meestal? 

M: Meestal met de kinderen omdat we hier vlakbij wonen en dan kunnen ze wat spelen en fietsen ja. 

H: Oké wat zijn de belangrijkste elementen in dit park voor jullie? 

P: Dat er veel ruimte is, dat er veel euh ja dat ze veilig kunnen fietsen hier en dat er euh ook wel wat 

speeltoestellen zijn dat de kinderen er ook wel wat kunnen spelen en zo ja.  

H: Oké hebben jullie gemerkt dat er hier werken zijn gebeurd de laatste jaren?  

P: Euh wat voor soort werken? 

H: Kapmaatregelen aan de bomen. 

V: Ah ja heel recent 

M: Ja heel recent (samen met zijn vrouw) daar en hier ja zijn er een aantal uitgedund. 

V: En heb je een idee waarom dat dat eigenlijk gebeurd? (aan mij gericht) 

H: Ik ging dat vragen aan jullie of jullie dat wisten. 

V: Nee. 

M: Nee.  

H: Maar en ik ging dan de uitleg geven als jullie het niet wisten. 
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M: Nee ik weet het niet, misschien omdat het wat te dicht begroeid was nee ja. 

H: De stadsecoloog … (mijn uitleg). Wat vinden jullie van dat beheer? Zijn jullie daar mee akkoord? 

M: Ja ik vind het op zich niet slecht, het oogt nu wat opener dan dan de ‘groei’ (woord dat ik niet 

versta op de geluidsopname). Nee allé ja ik vind dat wel, sowieso is er nog genoeg hoge bomen hier. 

Het is allé wat dat betreft niet slecht. (vrouw ondertussen ook af en toe ja) 

M: Want we hebben zo zelf allé we wonen daarachter, zo hebben we zelf ook wel wat meer zonlicht 

nu nog en wat meer…  

V: Licht ja. 

H: Het is beter door meer zonlicht?  

V: Ja (lacht een beetje). 

M: Ja. 

H: Hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten ter verbetering? 

M: Goh ik weet het niet ja, ik heb daar nog niet over nagedacht eigenlijk. Ik euh heb er nog niet echt 

bij stilgestaan.  

V: Ik weet ook niet direct iets ja. 

H: Oké dat kan ook.  

(Gelach) 

H: Oké dank u wel om mee te doen aan deze bevraging. 

 

Interview 6 (D6) 

Een mama (rond de 35 jaar) en een kindje (in buggy) op wandel. 

H: Euhm mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P: Euh ja maar tijdelijk niet want we zijn aan het verbouwen dus we wonen nu zo tijdelijk in de 

vakantie in de vakantiewoning van onze buren en daarna gaan we weer bij mijn ouders intrekken in 

Oudenaarde maar normaal wonen we hier wel ja. 

H: Oké hoe zou deze buurt omschrijven? 

P: Ja rustig eigenlijk, aangenaam. 

H: Ja oké en waarom bezoekt u dit park meestal? 

P: Waarom? Ja met de kinderen ja. 

H: uUu wat zijn de belangrijkste elementen van dit park voor u?  

P: Ja dat er euh, er is ne speeltuin, zandbak, veel groen. Ja en het is ook wel leuk om andere ouders 

te ontmoeten.  

H: Ja een plaats om anderen te ontmoeten? 
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P: Ja ja.  

H: Heeft u gemerkt dat er hier kapmaatregelen zijn gebeurd enkele jaren geleden? En ook dit jaar? 

P: Ja ja we hebben dan in de brievenbus een foldertje gekregen. Ja ja. 

H: En weet u ook waarom deze zijn gebeurd? 

P: Euh ja ik weet het niet, misschien om de mensen die er rondom wonen wat meer licht te geven 

enzo.  

H: Uhu dat is ook een deel van de reden. De andere reden is dat … (mijn uitleg). Wat vindt u van dit 

beheer? 

P: Ja ja oké. 

H: Bent u akkoord? 

P: Ja ja geen probleem. 

H: Vindt u het ook mooi of? 

P: Ja het is wel leuk dat er meer licht is enzo en dat het meer open is. 

H: Ja oké. 

P: Maar ja ik vermoed dat dat op termijn meer dichtgegroeid zal zijn dus. 

H: Ja normaal wel. 

P: Ja oké maar het maakt eigenlijk niet zo veel uit.  

H: Oké ziet u nog punten van verbetering voor dit park? 

P: Goh we hebben zo de voorbije jaren gemerkt dat er wel regelmatig afval gedumpt wordt dus 

misschien ja, dus ja het is moeilijk om dat te vermijden want ja als mensen die mentaliteit niet 

hebben om hun afval maar ja sowieso al meer vuilnisbakken of grotere vuilnisbakken want in de 

zomermaanden zit dat hier echt wel heel vol en hebt ge ook families die hier gans de namiddag zitten 

en een picknick meebrengen en ja die laten dan wel afval achter en misschien dat als er meer 

vuilbakken zijn dat dat toch wat kan vermeden worden. 

H: Oké dat wordt zeker mee opgenomen.  

P: Oké oké (blij). 

H: Dank u wel om mee te doen aan de bevraging.  

P: Ah en misschien maar ik denk niet dat dat zo eenvoudig is maar als je met kleine kindjes komt is zo 

wel soms gevaarlijk als je ze uit het oog verliest dat ze zo.. 

H: Op straat zouden lopen? 

P: Ja dat die speeltuin misschien wat meer afgesloten wordt.  

H: Ja ja oké dank u wel. 

P: Oké bedankt, succes nog! 
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Interview 7 (D7) 

Mama (begin 30) en kindje op rolschaatsen. 

H: Mijn eerste vraag is woont u hier in de buurt? 

P: Euh ja. 

H: En woont u hier al lang? 

P: Euhm drie jaar.  

H: En hoe zou u deze buurt omschrijven?  

P: Soms, allé hier is het rustig maar eens da ge meer naar daar gaat is het drukker dus meestal komen 

we die kanten uit voor ja wat rust te hebben. Want wij wonen juist op de grote baan. 

H: Ah ja ja. 

P: En dat is veel lawaai.  

H: Ja ik kan het mij voorstellen. 

P: (lacht) Dan komen wij hier met de kindjes hé dus..  

H: Waarom bezoekt u dit park meestal?  

P: Met de kindjes om te spelen.  

H: En wat zijn de belangrijkste elementen in het park voor u? 

P: Hmm de speeltuin zeker?  

Kindje: En rolschaatsen. 

P: Ah ja en rolschaatsen. 

H: Ja en verharde delen voor de rolschaatsen. 

P: Ja ja.  Maar het is hier ook, allé ze onderhouden dat hier zo als het winter is of lente dan komen ze 

al de bladeren hier opkuisen dus het is hier wel altijd proper dat wel dus ja.. het is ook daarom dat ik 

het meest naar hier kom omdat ik dat hier het schoonst onderhouden vind. Want in sommige parken 

ligt er overal vuiligheid en vuilzakken en hier doen ze dat niet dus… 

H: Oké heeft u gemerkt dat er dit jaar en ook vorig jaar kapmaatregelen zijn gebeurd aan dat deel en 

ook een stukje daar? 

P:Ja ja wij vonden wel dat ze véél bomen weggedaan hebben. Dat vinden we wel spijtig maar ja.. tis 

gebeurd. 

H: Oké. En weet u ook waarom ze dat gedaan hebben?  

P: Nee dat niet, ja wij wonen hier en ik zag dat gebeuren dat ze zo stippen op de bomen gezet 

hebben en euh ja… 

Kindje: Zieke bomen! 
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P: Dat weet ik niet of ze ziek waren maar ik weet wel dat er veel weg zijn. Zeker dat stuk daar zijn er 

heel veel weg dus ja maar we gaan zien als het zomer is hé, als de blaadjes terugkomen of dat het 

nog zo schoon is maar ja dat weten we niet. 

H: En weet u ook waarom ze dat gedaan hebben? 

P: Nee dat niet, dat weet ik niet. 

H: De stadsecoloog… (mijn uitleg) wat vindt u daarvan? 

P: Ja der zijn voor-en nadelen zeker? (lacht) Ja het is minder mooi omdat het daar zo leeg is maar ja 

natuurlijk als het beter is voor de andere delen dan… 

H: Maar u mag eerlijk zeggen wat u vindt hé, dus als u tegen bent mag u dat ook zeggen. 

P: Kvond ekik dat mooi daarvoor als er meer bomen waren dat wel maar ik ken er natuurlijk niet veel 

van… 

Kindje: Dat vind ik ook. 

P: Van die struiken en ja ik vind het mooier met meer bomen.  

H: Oké ja en mijn laatste vraag: hoe ziet u de toekomst van dit park? Zijn er nog punten ter 

verbetering?  

P: Ehm alleen de speeltuin vind ik, allé ja het is alleen voor kleinere kinderen. Ik vind dat er meer 

dingen mogen zijn voor iets grotere kinderen ook.  Voor te klimmen ofzo…  

Kindje: Gelijk mij zo. 

P: Ja want nu ja als ze kleiner was kwam ze hier veel spelen maar nu ze speelt zij daar eigenlijk niet 

meer want ja omdat het meer voor de kleine kindjes is. 

Kindje: Alleen op de schommel en op die paaltjes. 

P: Zo tot vijf jaar ofzo maar vanaf vijf jaar kunt ge hier niet echt meer spelen op de speeltuin zelf.  

Kindje: Toch wel nog mama? 

P: Voetballen enzo wel nog. 

Kindje: Alleen op de paaltjes en de schommel ga ik nog. 

P: Ja.  

H: Ja oké we gaan dat mee opnemen, dank jullie wel om mee te doen aan de bevraging. 

 

Interview 8 (D8) 

Oma en opa (eind de 60) met hun kleinkind, ze zijn niet van hier maar hun zoon en kleinkind wel. 

H: dus u woont hier niet in de buurt?  

P: Nee nee. 

H: Maar kent u de buurt een beetje?  
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P: Pff eigenlijk niet. 

H: Niet zo goed?  

P: Nee.  

H: Oké waarom bezoekt u dit park? Heeft u dit al eerder bezocht?  

P: Omdat mijn zoon hier woont hé. 

H: Ja.  

P: Dus euh ja... 

H: Welke elementen in het park zijn het belangrijkste voor u?  

P: De speeltuin voor de kindjes en de bankjes in de zomer als het goed weer is.  

H: Euh weet u ervan dat er gekapt is geweest in dit park? 

P: Nee daar weet ik niet van.  

H: Euh waarvoor zou dat geweest kunnen zijn? 

P: Goh bomen die te hoog groeien en die en die kapot zijn ofzo en dan gekapt moeten worden, ja ik 

weet niet ja. 

H: De stadsecoloog… (mijn uitleg met de reden waarom). Wat vindt u van dat beheer? 

P: Ja goed. 

H: Bent u daarmee akkoord? 

P: Ik vind dat nog zo een groene plaats in het stad en zijn eigenlijk veel groene plaatsen in stad gent 

hé? Ja ik vind dat goed en voor de kindjes ook hé… 

H: En dan mijn laatste vraag al: zijn er punten ter verbetering in dit park?  

P: Euh wat dat ik wel vond, ik heb hier nog ne keer gezeten in de zomer, de honden die hier allemaal 

hun behoefte doen dat is verschrikkelijk hé. 

J: Ja dat hebben we ook al gemerkt als we hier rondliepen dat er hier en daar… 

P: Dat is verschrikkelijk, wij zaten dus op de bank en mijne zoon en de kindjes waren aan het spelen 

en er komt ene met zijn hond en vlak aan ons voeten, dat was nu toch, ge maakt dan een opmerking 

en dan was die nog heel heel boos é. 

H: Oei. 

P: Dat was echt buiten… Dat vind ik echt wel een beetje.  

H: Ja.  

P: Ik ben al tegen al die... Ja als ge aan het strand loopt… 

J: Ze kunnen misschien zo’n bordje zetten of… 

P: Of dat ze zo nen bak zetten maar ik weet niet of dat hier is voor de honden é. 
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H: Dat zou misschien wel hé. 

P: Tis altijd, ze lopen hier altijd met honden, er lopen hier altijd honden, altijd.. allé de keren dat we 

hier geweest zijn hé maar mijne zoon zegt dat ook hé dat er hier altijd met honden lopen. Er is hier 

zelfs een zegt mijn zoon euh hij komt hier met zijn camionette, hij stapt zelfs niet uit hé, hij laat zijn 

hond uit, hij doet zijn gevoeg, dienen hond weer in zijn camionette en hij is weg.  

H: Maar allé. 

P: Alle morgenden, ja dan zegt em wel, mijne zoon zegt dan moest e er nog iets tegen zeggen dat het 

nog ne keer zou gebeuren dat … 

J: Gij zou de slechte zijn é. 

P: Ja tuurlijk ja en dat vond hij ook mijne zoon veel euh hangjongeren s’avonds, dat heb ik gehoord 

hé. Maar anders ja er spelen hier altijd kindjes hé als het goed weer is. 

H: Ja er zijn er nu ook veel hé. 

P: Ja  

H: Oké dank u wel om mee te doen aan deze bevraging.  

P: Dat is niets, graag gedaan hoor. 

 

 


