
BOSFLORA

Oudbosplanten

Oudbosplanten zijn planten die – tja – voorkomen in oude bossen. Dat 
zijn bossen die al minstens sinds de Ferrariskaarten (1770-1778) bos zijn. 
Dat bekent niet altijd dat ze vol oude, dikke bomen staan, de boomlaag 
kan nog zeer jong zijn. Typische oudbosplanten zijn daslook, bosane-
moon, wijfjesvaren, boszegge, adelaarsvaren en grote muur. Deze planten 
migreren traag en doen er lang over om zich uit te breiden of een nieuw 
gebied te koloniseren. 

Voorjaarsbloeiers

Planten die in het voorjaar (half februari – half mei) bloeien zijn 
voorjaarsbloeiers. Denk aan kruidachtige bostapijten van bosanemoon en 
wilde hyacint die bloeien voor de bladeren aan de bomen komen. Zij 
ontwikkelen zich vroeg op het jaar dankzij de voedingsstoffen die ze 
hebben opgeslagen in bollen, wortelstokken of knolletjes. Andere 
houtachtige voorjaarsbloeiers springen minder in het oog, zoals hazelaar 
of zwarte els. Veel oudbosplanten zijn voorjaarsbloeiers. 

Beheer

Ingrijpend bosbeheer, de boomsoortkeuze, de exploitatie en exotenbestrij-
ding hebben invloed op het microklimaat - licht, temperatuur en 
vochtgehalte - en dus ook op de kruidlaag.
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In een bos heerst een stabiel microklimaat: de bomen 
bedekken de bodem met strooisel, temperen extreme 
warmte en zorgen met hun bladerdek voor een hogere 
luchtvochtigheid. Veel planten houden van die  
stabiliteit. Andere bosplanten profiteren net van de 
zeldzame verstoringen en floreren op kapvlaktes, in 
stormgaten of aan bosranden. Bijvoorbeeld: pilzegge, 
kale jonker of bosandoorn.



Bosgroep Vlaams-Brabant vzw:  
duurzaam van nature
De bosgroep Vlaams-Brabant vzw adviseert  
en helpt je graag bij het beheer van je bos.  
Zoals jij het wilt, én met aandacht voor het 
economische, ecologische en sociale aspect 
van het bos.

Bodemverpleging

Linde en andere bodemverplegende boomsoorten (zoals hazelaar of 
gewone esdoorn) kunnen door hun hoge strooiselkwaliteit een effect 
hebben op de zuurtegraad van de bodem. Dat heeft dan weer een effect 
op de kruidlaag. 

Het hak- en middelhoutbeheer zorgde in dit bos voor veel 
plantensoorten. Door dit historische hakhoutbeheer vol te 
houden, blijft de biodiversiteit in de kruidlaag hoog. Zonder 
gepast beheer, neemt de verdonkering toe en verdwijnen 
plantensoorten die licht nodig hebben. De beheerder moet dus 
bedachtzaam omgaan met de aanwezige florarijkdom en het 
inplannen van verouderingseilanden.

Case

Bostype Markante bosplanten

Dennen-eikenbos
Struikheide, blauwe bosbes, pijpestrootje, 
adelaarsvaren, wilde kamperfoelie, valse salie, 
hengel

Eiken-beukenbos
Lelietje-van-dalen, dalkruid, witte klaverzuring, 
bosanemoon, wilde hyacint,  
gewone salomonszegel, grote muur

  Essen-eikenbos

 Gevlekte aronskelk, geel nagelkruid, boszegge, 
breedbladige wespenorchis, eenbes, daslook, 
donkersporig bosviooltje, bosbingelkruid, grote 
maagdenpalm

Essen-elzenbos Muskuskruid, slanke sleutelbloem

Bronbos Verspreidbladige goudveil, paarbladig goudveil, 
reuzepaardenstaart

Elsenbroekbos Elzenzegge, moeraswalstro, wolfspoot, blauw 
glidkruid, bitterzoet, gele lis, moerasspirea

eenbes
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