Het mozaïekbos,

Microhabitats

een weerbaarder bos

Het bos van de toekomst zal meer weerbaarheid bieden ten
overstaan van ziekten en klimaatverandering wanneer de
ecosystemen waaruit het bos is samengesteld en de
bosbouw die erop wordt toegepast, gediversifieerd worden.
Dit bos zal meer biodiversiteit met zich meebrengen en zal
beter inspelen op de door de maatschappij verwachte
gunstige werking. Elke bosbouwer - beheerder, publieke of
private eigenaar - staat hier borg voor.

Ongelijkvormig
hooghout
Bestand met bomen van
allerlei leeftijden, soorten
en afmetingen

Habitats die een grotere
specifieke biodiversiteit
bevorderen:vijvers,
ooibossen, heiden,
bosranden, open plekken,
rotsachtige zones

Houtopslagplaats

Jonge aanplanting
Zone die net opnieuw werd
beplant met boomsoorten die
aangepast zijn aan de bodem
en het klimaat, met het oog
op de productie van werkhout

ten dienste van het bos en de bosbouwers

Middelhout of
middenbos

Eiland voor
conservatie

Bosbestand bestaande uit
een onderlaag van hakhout
en een bovenlaag, het
hooghout, met bomen van
verschillende leeftijden en
afmetingen

Zone waarin niet aan
bosbouw wordt
gedaan en die volledig
op natuurlijke wijze
evolueert tot en met
het omvallen van de
bomen

Getrapte bosrand

Zone van natuurlijke
verjonging

Overgangszone tussen
het bos en de velden,
een echte oase van
leven waarin talrijke
dier- en plantensoorten
voorkomen

Zone die zich vernieuwt via het
spontaan uitzaaien door
naburige bomen. De tijdelijke
afwezigheid van bosbedekking
bevordert de soorten die goed
gedijen in een open omgeving

Gemengd gelijkvormig
hooghout

Verouderingseiland
Volgroeid bosbestand waar‐
van de eindkap wordt uitge‐
steld om zo oude bomen te
verkrijgen die een toevluchts‐
oord vormen voor talrijke fau‐
na en flora en zorgen voor bi‐
odiversiteit

Bosbestand bestaande uit 2 of
3 verschillende soorten bomen
die allemaal even oud zijn

Toekomsteilanden
Nieuwe boomsoorten uit
andere regio’s overal ter
wereld, aangepast aan de
veranderingen en getest op
kleine oppervlakken

Dode bomen en
bomen van
biologisch belang
Toekomsteilanden
Boomsoorten of -herkomsten
van Zuid-Europa, beter aange‐
past aan de klimaatverandering
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Wilde dieren
Met een evenwicht
tussen bos en wild dat
de verjonging van het
bos mogelijk maakt

Gelijkvormig
hooghout
Bosbestand bestaande
uit bomen die allemaal
even oud zijn

Opstaande of liggende bo‐
men, overal verspreid in het
bos, die zorgen voor een
specifieke biodiversiteit

