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Intermezzo
Oud-bosplanten in Vlaanderen
 

Oud-bosplanten zijn planten die vooral voorkomen in oude bossen, dat zijn bossen die steeds bos zijn geweest en nooit een 

ander landgebruik hebben gekend. In Vlaanderen beschouwt men de bossen die sinds de kaarten van de Ferraris (1770-1778) 

steeds bos zijn geweest, als oud bos (Hermy & Stieperaere, 1981; Honnay et al., 1998; Hermy et al., 1999; zie ook hoofdstuk 

1). Kenmerkend voor oud-bosplanten is dat ze zeer traag migreren en er dus lang over doen om zich uit te breiden of een 

nieuw gebied te koloniseren. Ze leggen slechts 20 tot 100 m per eeuw af (Hermy & Verheyen, 2007). Het kan dan ook honder-

den jaren duren om een levensvatbare populatie op te bouwen. Vandaar dat ze zo bijzonder zijn voor het natuurbehoud en 

de nodige aandacht vereisen (Hermy et al., 1999). Het zijn goede indicatoren voor de natuurwaarde van een bos. 

Er zijn diverse lijsten van oud-bosplanten in omloop in Vlaanderen (zie o.m. Hermy, 1985a; Honnay et al., 1998; Hermy et 

al., 1999). Op basis van het beschikbare opnamemateriaal werd hier een nieuwe lijst gemaakt. Die lijst van oud-bosplan-

tensoorten voor Vlaanderen werd bepaald aan de hand van twee criteria. Van de 6473 opnamen waarmee de classiicatie is 

gebeurd, werden de 4184 opnamen geselecteerd waarvan de bosleeftijd gekend was. Daarvan zijn er 1369 (33 %) gelegen in 

oud bos en 2815 (67 %) in niet oud bos. 

Een eerste criterium om als oud-bosplantensoort te kunnen worden beschouwd, stelt dat de soort binnen de ecologische 

ruimte waarin ze potentieel kan voorkomen, signiicant meer moet voorkomen in oud bos dan in niet-oud bos. De ecologische 

ruimte waarin een soort potentieel kan voorkomen, omvat de proefvlakken met gewogen gemiddelde Ellenbergwaarden voor 

licht, vocht, zuurtegraad en voedselrijkdom die niet meer dan 3 eenheden afwijken ten opzichte van de Ellenbergwaarden 

(volgens Hill, 1999) voor die soort. Het verschil in voorkomen van de soort in oud bos en in niet-oud bos binnen de ecologische 

ruimte werd getest via een Chi²-test. Met een signiicantieniveau van 95 % hebben 38 soorten een hogere presentie in oud 

bos dan in niet oud bos.

Een tweede criterium stelt dat minstens de helft van de opnamen waarin de soort voorkomt in oud bos gelegen moet zijn 

(cfr. Peterken & Game, 1984). Er zijn 33 soorten die aan dat criterium voldoen. Samen levert dat een lijst op van 44 soorten, 

waarvan er 27 zijn die aan beide criteria voldoen (zie tabel 4.2).

De meeste soorten uit tabel 4.2 zijn echte bossoorten die de fysische aanwezigheid van bos nodig hebben om te overleven 

op lange termijn (cfr. Tack et al., 1993). Sommige soorten, zoals Pilzegge, Fraai hertshooi en Schaduwkruiskuid hebben een 

voorkeur voor kapvlaktes, bosranden of interne bosranden (langs dreven en paden) en vindt men minder in de schaduwrijkere 

boskernen. Ruwe smele, Klimop, Gladde witbol, Aardbeiganzerik, Valse salie en Mannetjesereprijs kunnen ook buiten bos 

voorkomen, maar als ze in bos voorkomen is het vooral in oud bos. Klein springzaad is een uitheemse soort, afkomstig van 

Centraal-Azië, die sinds het midden van de 19de eeuw in Europa vanuit botanische tuinen verwilderde (Van Landuyt et al., 

2006). Ze komt in de berekeningen toch als oud-bosplant naar voren omdat de meeste opnamen waarin ze aangetroffen werd 

in het Zoniënwoud gelegen zijn. Donker- en Bleeksporig bosviooltje zijn in de databank niet als aparte soorten opgenomen 

omdat ze binnen het beschikbare opnamemateriaal niet met zekerheid uit elkaar te houden zijn. Het is echter vooral Don-

kersporig bosviooltje dat het meest gebonden is aan oud bos. Bleeksporig bosviooltje is minder kieskeurig en gedijt zowel in 

bos als in open situaties.

De lijst is opgesteld voor heel Vlaanderen, maar er kunnen wel verschillen zijn van streek tot streek. Zo komt Slanke sleu-

telbloem in de leemstreek bijna even veel voor in niet oud bos als in oud bos, maar in de Kempen is ze dan weer duidelijk 

gebonden aan oud bos (cfr. Hermy, 1985a; Hermy et al., 1999).
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soort eerste criterium   tweede criterium

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

presentie 

in oud bos 

binnen ecol. 

ruimte 

presentie 

in niet oud 

bos binnen 

ecol. ruimte �²

aantal

opnamen

met soort

% in

oud bos

% in niet

oud bos

Allium ursinum Daslook 4.73 1.05 *** 68 73.53 26.47

Anemone nemorosa Bosanemoon 29.11 9.60 *** 650 60.77 39.23

Arum maculatum Gevlekte aronskelk 13.31 7.94 *** 273 51.28 48.72

Athyrium ilix-femina Wijfjesvaren 34.93 13.87 *** 784 57.78 42.22

Blechnum spicant Dubbelloof 4.67 2.67 ** 103 47.57 52.43

Carex pilulifera Pilzegge 25.23 9.28 *** 297 54.55 45.45

Carex remota IJle zegge 10.63 6.83 *** 280 47.86 52.14

Carex sylvatica Boszegge 10.13 4.31 *** 230 56.96 43.04

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 3.28 1.35 * 29 41.38 58.62

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 19.67 12.55 *** 436 49.08 50.92

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 12.92 2.08 *** 215 77.67 22.33

Deschampsia cespitosa Ruwe smele 11.94 6.33 *** 330 49.09 50.91

Galium odoratum Lievevrouwebedstro 0.62 0.20 8 75.00 25.00

Hedera helix Klimop 26.50 18.76 *** 612 46.90 53.10

Holcus mollis Gladde witbol 14.00 8.10 *** 311 47.27 52.73

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 12.23 3.34 *** 236 66.95 33.05

Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 0.59 0.00 *** 7 100.00 0.00

Impatiens noli-tangere Groot springzaad 0.74 0.40 15 53.33 46.67

Impatiens parvilora Klein springzaad 1.01 0.24 * 10 70.00 30.00

Lamium galeobdolon Gele dovenetel 29.27 12.99 *** 542 58.49 41.51

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 38.01 21.16 *** 1114 46.68 53.32

Luzula luzuloides Witte veldbies 0.85 0.00 *** 9 100.00 0.00

Luzula pilosa Ruige veldbies 15.70 2.68 *** 247 75.71 24.29

Luzula sylvatica Grote veldbies 2.07 0.12 *** 31 90.32 9.68

Lysimachia nemorum Boswederik 1.69 0.64 ** 41 56.10 43.90

Maianthemum bifolium Dalkruid 13.03 7.21 *** 166 65.06 34.94

Melica unilora Eenbloemig parelgras 2.03 0.29 *** 27 81.48 18.52

Tabel 4.2: Overzicht van de oud-bosplantensoorten in Vlaanderen op basis van 4184 vegetatieopnamen. Oud-bossoorten zijn 
soorten die binnen de ecologische ruimte waarin ze potentieel kunnen voorkomen signiicant meer voorkomen in oud bos dan in 
niet-oud bos (eerste criterium) of soorten waarvan minstens de helft van de opnamen waarin ze voorkomen in oud bos is gele-
gen (tweede criterium). Soorten die enkel aan het eerste criterium voldoen, zijn aangeduid in het donkergeel; soorten die enkel 
aan het tweede criterium voldoen, zijn aangeduid in het licht geel; soorten die aan beide criteria voldoen, zijn aangeduid in het 
oranje.
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soort eerste criterium   tweede criterium

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

presentie 

in oud bos 

binnen ecol. 
ruimte

presentie 

in niet oud 

bos binnen 

ecol. ruimte �²

aantal

opnamen

met soort

% in

oud bos

% in niet

oud bos

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 6.34 2.04 *** 80 75.00 25.00

Milium effusum Bosgierstgras 16.24 2.52 *** 268 78.36 21.64

Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis 1.02 0.17 *** 17 76.47 23.53

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 13.73 1.87 *** 235 79.15 20.85

Paris quadrifolia Eenbes 8.29 3.73 *** 117 68.38 31.62

Polygonatum multilorum Gewone salomonszegel 35.46 18.53 *** 705 54.47 45.53

Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 1.61 0.33 *** 31 70.97 29.03

Primula elatior Slanke sleutelbloem 15.51 11.26 *** 363 46.28 53.72

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 32.19 7.69 *** 492 68.70 31.30

Sanicula europaea Heelkruid 0.83 0.46 17 52.94 47.06

Senecio ovatus Schaduwkruiskruid 0.59 0.16 6 66.67 33.33

Stellaria holostea Grote muur 5.23 2.97 *** 129 51.16 48.84

Tamus communis Spekwortel 0.18 0.06 3 66.67 33.33

Teucrium scorodonia Valse salie 13.90 8.28 *** 316 50.00 50.00

Veronica oficinalis Mannetjesereprijs 0.30 0.12 7 57.14 42.86

Vinca minor Kleine maagdenpalm 4.64 2.57 ** 93 52.69 47.31

Viola reichenbachiana/ 

riviniana

Donker/Bleeksporig bosvi-
ooltje

7.78 4.70 *** 212 47.64 52.36

�²-test: *** = p ≤ 0.001; ** = 0.001 < p ≤ 0.01; * = 0.01 < p ≤  0.05 (d.i. een maat voor de statistische binding van de plantensoort aan oud bos: hoe kleiner 

p, hoe sterker de binding)
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