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Bosreservaten in Vlaanderen 
Kris Vandekerkhove & Diego Van Den Meersschaut 

Tapijt van Daslook in 
het bosreservaat 
Neigembos (foto: 
Kris Vandeicerkhove). 

In Vlaanderen bestaat bij de overheid en privé-verenigingen reeds enkele 
decennia een traditie rond het verwerven, erkennen en beheren van 
natuurreservaten. Bosreservaten daarentegen zijn pas recent, vooral onder 
impuls van bosbouwwetenschappers, in Vlaanderen geïntroduceerd. 
Hoewel er reeds sprake van was in de Wet op het Natuurbehoud (1973) 
duurde het tot na het Bosdecreet (1990) en het Uitvoeringsbesluit op de 
Bosreservaten (1993) voordat men in Vlaanderen definitief van start is 
gegaan met de aanduiding van bosreservaten. Momenteel zijn circa 1360 
ha bosreservaat, verdeeld over 36 reservaten, officieel aangeduid. Het 
streefdoel is een oppervlakte van 3000 ha (circa 2,5% van het totale 
Vlaamse bosareaal). In onderstaand artikel wordt een overzicht gegeven 
van het actuele bosreservatennetwerk in Vlaanderen en worden de doel
stellingen kort toegelicht. 

Natuurreservaten als 
inspiratiebron 
Officiële 'Natuurreservaten' in Vlaande
ren zijn gebieden die hun beschermings
status hebben verworven in het kader van 
de Wet op het Natuurbehoud (1973) en 
het nieuwe Decreet op het Natuurbe
houd en het Natuurlijk Milieu (1997). 
Hierbij kan gekozen worden voor 'inte
graal natuurreservaat' met een nietsdoen 
beheer, of voor 'gericht natuurreservaat', 
waarbij specifieke beheersmaatregelen 

worden genomen in functie van behoud 
en verhoging van de natuurwaarde. De 
natuurreservaten omvatten zowel bossen 
als andere vegetatietypes, en de bevoegd
heid wat betreft uitvoering en opvolging 
van het beheer ligt bij de Afdeling Natuur, 
de Vlaamse administratie bevoegd voor 
natuurbehoud. 

Ook het statuut 'Bosreservaat' werd 
reeds vermeld in de Wet op Natuurbe
houd (1973) maar nooit toegepast in 
Vlaanderen. Sinds het Bosdecreet (1990) 
en het Uitvoeringsbesluit op de bosreser
vaten (1993) werd het statuut herzien en 
kreeg het een nieuwe impuls, onder de 
bevoegdheid van de Afdeling Bos en 
Groen, de administratie voor het bosbe
heer in Vlaanderen. Hierbij werd uitge
gaan van de bestaande wetgeving en erva
ring betreffende natuurreservaten en de 
veranderende tijdsgeest binnen de bos
bouw, waarbij natuurbehoudsaspecten veel 
belangrijker zijn geworden. Dit verklaart 
waarom de term 'bosreservaat' op een
zelfde leest werd geschoeid als de natuur
reservaten en veel ruimer wordt geïnter
preteerd dan in de meeste andere landen. 
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Net als bij natuurreservaten wordt in 
Vlaanderen wettelijk een onderscheid 
gemaakt tussen 'integrale' bosreservaten 
waarin geen menselijke ingrepen plaats
vinden en 'gerichte' bosreservaten waarin 
een beheer wordt gevoerd om bepaalde 
plantengemeenschappen, beheersvormen 
en bijzondere natuurwaarden te behouden 
ofte creëren. Net als bij natuurreservaten 
kunnen zowel openbare als privé-bossen 
aangeduid worden als bosreservaat. De 
aanwijzing als bosreservaat is definitief 
voor bossen die eigendom zijn van het 
Vlaamse Gewest. De andere bosreservaten 
worden erkend voor periodes van telkens 
27 jaar waarbij de eigenaar een jaarlijkse 
vergoeding ontvangt die varieert van 
4.000 tot 10.000 fr/ha. 

Doelstellingen en selectiecriteria 
Bosreservaten hebben in tegenstelling tot 
natuurreservaten in eerste instantie een 
wetenschappelijke fiinctie te vervullen. 
Het wetenschappelijk onderzoek in ver
band met de autonome levensprocessen 
(bij integrale reservaten) en de invloed van 
specifieke, gerichte beheersmaatregelen op 
de natuurwaarde (in de gerichte reserva
ten) is belangrijker dat het onvoorwaarde
lijk nastreven van een verhoging van de 
natuurwaarde. Dit neemt uiteraard niet 
weg dat ook het aspect natuurbehoud een 
zeer belangrijke rol speelt in het Vlaamse 
bosreservatenprogramma. In de praktijk 
zullen de beheersopties voor bos- als na
tuurreservaten trouwens vaak identiek zijn. 

De ruime interpretatie die in Vlaan
deren wordt gegeven aan 'bosreservaten' 
wijkt duidelijk af van het originele en alge
meen in Europa toegepaste concept dat 
reeds in de vorige eeuw en het begin van 
deze eeuw werd ontwikkeld in de Cen
traal-Europese landen. Hierbij werden 
stukken bos, al dan niet nog in primaire 
toestand, beschermd als strikt reservaat. 
Ze werden vooral vanuit esthetisch en bos-
bouwwetenschappelijk oogpunt aange
duid. De hoofddoelstelling was het volgen 
van spontane processen van bosdynamiek 
en deze wetenschappelijke kennis toe te 
passen in een beter onderbouwd natuur-
gericht beheer van de bossen buiten de 
reservaten. Landen als Duitsland en Dene
marken volgden diezelfde concepten bij 
de uitbouw van hun bosreservaten, hoewel 
natuurbehoud hierbij wél al als belangrijk 
argument werd aangegrepen. Er werd ech
ter niet geraakt aan het principe: vol
doende grote strikte reservaten, met een 
duidelijk wetenschappelijke doelstelling. 

Bosreservaten in Vlaanderen: een overzicht 
Tot nu toe zijn reeds 1360 ha bosreservaat aange

duid. In figuur 1 en tabel 1 wordt een overzicht 

gegeven van de bosresen/aten in Vlaanderen. Voor 

dié resen/aten waar Inet beheersplan reeds is afge

werkt of de principiële beslissing reeds is genomen 

Naam Oppen/lakte 

1 Beiaardbos 

2 Bos Ter Rijst 

3 Coolhembos 

4 Dilserbos- Platte Lendenberg 

5 Galgenberg 

6 Gasthuisbos 

7 Grootbroek 

8 Hallerbos - Jansheideberg 

9 Hallerbos - Vroenenbos 

10 Hallerbos-Kiuisberg 

11 Hallerbos-Hallebeek 

12 Heverlee : De grote omheining 

13 Heverlee : Putten van de Ijzerweg 

14 Heverlee : Klein moerassen 

15 In de Brand 

16 Jagersborg 

17 Jongenbos 

18 Koeimook 

19 Kolmontbos 

20 Lanklaarderbos-Saenhoeve 

21 Meerdaalwoud : Grote konijnepijp 

22 Meerdaalwoud : Veldkant Renissart 

23 Meerdaalwoud :De drie eiken 

24 Meerdaalwoud :Everzwijnbad 

25 Meerdaalwoud :Mommedeel 

26 Meerdaalwoud :Pruikenmakers 

27 Melisbroek-Vieversel 

28 Neigembos 

29 OpdenAenhof 

30 Parikebos 

31 Pijnven : het Ven 

32 Pijnven : Droog gedeelte 

33 Sevendonck 

34 Wijnendalebos 

35 Zoniënwoud - Harras 

36 Zoniën woud - Kersselaerspleyn 

TOTAAL ca. 

37 Muizenbos(*) 

38 Groot Gasthuisbos (*) 

39 De Helmisse (*) 

40 De Heide (*) 

41 Uitbreiding Kersselaerspleyn (*) 

42 De Goorbossen (*) 

(ha) 

17 

29 
79 

58 

30 

11 
136 
16 

15 

10 

18 

32 

4 

10 
11 

w 
73 
j4Q 

il? 
84 

25 

19 
7 

28 

25 

39 

35 

4S 
36 

9 
12 
25 

68 

n 
27 

91 
1360 

34 

7 
74 
33 

7 

.46 

Tabel 1: Bosreservaten en voorstellen tot bos

reservaat in Vlaanderen. De nummers van de 

reservaten corresponderen met de nummers 

van figuur 1. 

wordt ook vermeld welk gedeelte integraal of 

gericht reservaat wordt. Voor een aantal voorstellen 

tot bosreservaat (eveneens opgenomen in onder

staande tabel) wordt de aanduiding in de loop van 

1999 verwacht. 

Aandeel 

(ha) 

integraal/ 

Gericht 

7 

2 8 / -

7 

20/38 

28/2 

7 

75/60 

7 

7 

7 

7 

6/26 

4 / -

6/4 
3/8 

60/25 

70/3 

7 

17/-

65/18 

20/5 
15/4 

6/1 

27/-

13/12 

37/2 
7 

40/5 
? 

871 
5/10 

15/7 
7 

60/31 

16/11 

85/5 

7 

f 
7 . 
7 

7 

} 

De met 

Bostype (ruwe indeling) 

• 

Endymio-Carpinetum 

Endymio-Carpinetum 

Alnetum 

Quercion 

Querdon > Alnetum 

Quercion > Stellario-Carpinetum 

Quercion > Alnetum 

Endymio-Carpinetum > Alno-Padion 

Endymio-Carpinetum > Alno-Padion 

Quercion > End.-Carpinetum > Alno-Padion 

Quercion > End.-Carpinetum > Alno-Padion 

Fago-Quercetum petraeae 

Stellario-Carpinetum > Alno-Padion 

Stellario-Carpinetum > Alno-Padion 

Quercion 

Quercion 

Quercion > Stellario-carpinetum 

Quercion 

Quercion > Stell.-Carpinetum > Alno-Padion 

Fago-Quercetum petraeae 

Quercion 

Milio-Fagetum ' ' ' , 

Quercion . ' •:•: 

Milio-Fagetum 

Quercion > Alnetum 

Milio-Fagetum >Stellario-Carpinetum 

Quercion > Alnetum 

Endymio-Carpinetum 

Alnetum 

Endymio-Carpinetum > Alno-Padion 

Quercion > Alnetum 

Quercion - . . 

Quercion > Alnetum 

Quercion 

Endymio-Carpinetum -i- Milio-Fagetum 

Milio-Fagetum 

Alno-Padion > Carpinion > Quercion 

Stellario-Carpinetum 

Alnetum > Quercion 

Stellario-Carpinetum > Milio-Fagetum 

Milio-Fagetum 

Quercion > Alnetum 

een * gemerkte zes gebieden betreffen 

voorstellen tot bosreservaat waan/oor de 

erkenningsprocedure nog lopende is. Vermoe

delijk l< deze halverwege 1999 afgerond. 
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Figuur 1. Bosreservaten in Vlaanderen. 

Momenteel wordt ernstig werk 
gemaakt van een Europees netwerk van 
bosreservaten in het kader van de EU-
COST-action E4 (Parviainen et al., 
1998). Ondanks de ruimere interpretatie 
in Vlaanderen wordt toch getracht om 
met het deel van de Vlaamse bosreserva
ten dat wél inpasbaar is, aan te sluiten bij 
dit Europese netwerk. Vandaar dat bij de 
formulering van selectiecriteria voor bos
reservaten in Vlaanderen (Vandekerk-
hove, 1998) een duidelijk onderscheid 
werd gemaakt tussen bosreservaten die 
inpasbaar zijn in een Europees netwerk 
van strikte reservaten enerzijds en bos
reservaten senso latu anderzijds. 

Bij de selectie van reservaten die bin
nen het Europees netwerk passen, speelt 
vooral het aspect 'representativiteit' een 
belangrijke rol. Dit betekent dat alle 
belangrijke Vlaamse bosgemeenschappen 
in het netwerk vertegenwoordigd moeten 
zijn met minstens één goed ontwikkeld 
voorbeeld per fytogeografische streek waar 
dit bostype voorkomt. Daarnaast kunnen 
ook de meest algemene kunstmatige bos-
types (populieren- en dennenaanplantin-
gen) worden opgenomen in het netwerk. 
Bovendien wordt erop toegezien dat bos-
types waarvoor Vlaanderen op Europees 
vlak een belangrijke rol kan spelen, goed 
vertegenwoordigd zijn. Een voorbeeld 
daarvan is het Atlantisch eiken-haagbeu
kenbos met boshyacint, het Endymio-
Carpinetum. 

Het wetenschappelijk onderzoek in 
deze reservaten sluit aan bij de filosofie die 
in de andere Europese onderzoeks
programma's hieromtrent bestaat. Het is 
vooral toegespitst op de monitoring-
processen van spontane bosdynamiek, en 
wel met een tweeledig doel. Enerzijds is 
het de bedoeling om fiindamentele kennis 
op te doen rond bosecologie. Anderzijds 
vormen deze strikte reservaten een refe
rentie waaraan alle vormen van bosbeheer 
en dan met name het natuurgericht bos
beheer worden getoetst. Op die manier 
kan de impact van specifieke beheers
maatregelen beter worden geëvalueerd. 

Onder de bosreservaten senso latu 
vallen behalve de gerichte bosreservaten 
ook de integrale reservaten die door hun 
geringe oppervlakte of ongunstige ruimte
lijke omstandigheden (onvoldoende buf
fering, langgerekte vorm) niet voldoen aan 
de voorwaarden voor opname in een 
Europees netwerk. Hierbij spelen aspecten 
van 'zeldzaamheid' en 'onvervangbaar
heid' een belangrijke rol. Zij worden 
vooral geselecteerd als ze een rol kunnen 
spelen bij de bescherming of bij de studie 
van zeldzame soorten, genenbronnen, 
vegetatietypes, beheersvormen en proces
sen. Wetenschappelijk onderzoek in deze 
reservaten zal vooral zijn toegespitst op de 
evaluatie van specifieke beheersmaatrege
len op de natuurwaarde in het algemeen 
of de ontwikkelingvan bepaalde doelsoor-
ten. 

Het beheersplan 
Na de officiële erkenning of aanwijzing 
van een bosreservaat wordt binnen drie 
jaar een beheersplan opgemaakt. Dit 
gebeurt door de administratie, in overleg 

met een lokale adviescommissie die de 
voorstellen evalueert. Op dat moment 
wordt ook bepaald of het reservaat, al dan 
niet gedeeltelijk, een integraal of een 
gericht reservaat wordt. Bij deze beslissing 
baseert men zich op beschikbare gegevens 
uit de literatuur en op een beperkte basis
inventarisatie van kruidvegetatie en bos-
structuur die voor elk reservaat wordt 
opgemaakt (o.a. Van Den Meerschaut et 
al., 1996). 

Voor de gerichte gedeeltes worden in 
het beheersplan de concrete beheersmaat
regelen voor de eerstvolgende decennia 
vastgelegd. Voor de integrale gedeeltes 
wordt vastgesteld of een 'inleidend beheer' 
al dan niet opportuun is. Dit houdt in dat 
agressief verjongende exoten als Ameri
kaanse eik (Quercus rubrd) of Amerikaanse 
vogelkers {Prunus serotind) nog worden 
verwijderd voordat de spontane ontwikke
ling wordt vrijgelaten. 

Onderzoek in de bosreservaten 
Vanuit wetenschappelijk oogpunt, met 
name vanuit de disciplines bosecologie en 
bosdynamiek, wordt vooral het belang van 
een gedegen monitoring van de integrale 
reservaten benadrukt. Het concept van 
een Vlaams monitoringprogramma voor 
integrale reservaten werd reeds opgesteld 
(Vandekerkhove & Van Den Meerschaut, 
1998), overeenkomstig de aanbevelingen 
binnen COST-action E4. Het betreft: een 
concept dat sterke gelijkenissen vertoont 
met de operationele programma's in 
Nederland en Duitsland, met de combina
tie van een grid van steekproefcirkels en 
een kernvlakte. Voor de integrale reserva
ten die voldoende groot zijn zal het moni
toringprogramma worden opgestart zodra 
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Mesotroof elzenbroek in 

bosreservaat Coolhembos 

(foto: Kris Vandekerkhove). 

het eventuele inleidend beheer is afge
rond. Ook strikte natuurreservaten in 
de bossfeer kunnen in principe mee 
opgenomen worden in het monitorings-
programma. Zo is het zeker gewenst dat 
de opnames (volgens de Nederlandse 
SilviStar methodiek) die reeds in 1990 
werden uitgevoerd in de natuurreservaten 
Walenbos, Rodebos en Hannecartbos 
(Koop et al., 1992) worden vervolgd. 

Ook wat betreft fauna zal project
matig onderzoek verricht worden. Zo 
lopen er nu reeds enkele oriënterende 
onderzoeksprojecten over bodemfauna en 
xylobionte invertebraten. 

Rond specifieke wetenschappelijke 
vragen zullen, zowel in de integrale als in 
de gerichte bosreservaten afzonderlijke 
onderzoeksprojecten worden opgestart. 
Zo kan bijvoorbeeld de invloed van 
beheersmaatregelen zoals middelhoutbe-
heer of begrazing op de ontwikkeling van 
vegetatie en fauna geanalyseerd worden. 

Het Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer (IBW) staat in voor het 
monitoringsprogramma en centraliseert 
en coördineert het overige wetenschappe
lijk onderzoek in de bosreservaten. Meer 
informatie over het Vlaamse bosreserva-
tenprogramma vindt u op de website van 
het IBW: http://www.ibw.vlaanderen.be. 

Summary 
Forests reserves in Flandres 

In Flanders, the concept of 'Forest reserves' is quite new. 

lts legal basis is formed by the 'Flemish Forest Decree' 

(1990) and the 'Implennentation Order on Forest Reser

ves' (1993). Upto now, a total of 1360 ha of forest 

reserve, devided over 36 areas, has been established. 

The concept was primarely based on legislation on 

'Nature reserves' resulting in a subdivision in strict and 

directed forest reserves, The strict reserves respond to 

the original principle of forest reserves, as they are 

known especially in central Europe, namely unmanaged 

reserves with a particular sdentific goal. A network of 

strict reserves representing all forest communities is 

aimed at. 

Directed reserves are characterised by a special manage

ment regime focusing on the conservation of rare vege-

tation-communities, species, genotypes and processes. 

A monitoring program aiming at a better understanding 

of natural dynamic processes is planned for the strict 

reserves in the near future. The results should provide a 

sdentific basis for close-to- nature-forestry. Moreover, 

specif ie management strategies and developments will 

be analysed through independent research projects. 

All research in the forest resen/es is coordinated and 

directed by the Institute for Forestry and Game Manage

ment. . , -

Ir. K. Vandekerkhove & 

ir. D. Van Den Meersschaut 

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

Gaverstraat 4 

9500 Geraardsbergen 

België 

email: Kris.vandekerkhove@lin.vlaanderen.be 

Een bijzonder rijk en 
gevarieerd potentieel 

Een concrete bespreking van alle bosreservaten is hier 

niet mogelijk. Om een idee te geven van de verscheide

nheid en de bijzondere waarde ervan lichten we er een 

paar bijzondere uit. 

Kersselaerspleyn in Zoniënwoud. Dit bosreservaat 

bevat een 20 ha groot bestand met 225 jaar oude beu

ken waar sinds 1983 geen beheersingrepen meer wor

den uitgevoerd. Tijdens de stormen van 1983,1984 en 

vooral van 1990 zijn een groot aantal van deze zeer 

zware bomen omgevallen of afgebroken. De ontwikke

ling van flora en fauna op dit dode hout is indrukwek

kend, evenals de aanblik van het bos: de totale hoe

veelheid dood hout bedraagt er gemiddeld bijna 100 

m3/ha en de bomen bereiken hoogtes van meer dan 

47 meter (VAN DEN BERGE etal. 1990,1993). 

In het bosreservaat Coolhem komen naast uitgestrekte 

mesotrofe elzenbroeken met Elzenzegge (Carex elon-

gata) en Moerasvaren (Thelypteris palustris), ook een 

aantal waardevolle hooilandjes voor van het Zwarte 

zegge-verbond {Caricion nigrae), die een aangepast 

beheer vereisen. 

De kruidvegetatie van het Endymio-Carpinetum, verte

genwoordigd in de bosreservaten Neigembos, Haller-

bos, Beiaardbos en Bos Ter Rijst is heel bijzonder en 

specifiek gebonden aan het Atlantisch klimaat, met 

Bosanemoon (Anemone nemorosa) en Wilde hyacint 

{Hyacinthoides non-scriptus) als aspectbepalende vege

tatie, aangevuld met o.a. Wilde narcis (Nardssus pseu-

donarcissus) en Kleine maagdenpalm (Vinca minor). 

Vooral in de aangrenzende beekvalleien, behorend tot 

het Goudveil-Essenbos {Carici remotae-Fraxinetum) kan 

de vegetatie zeer soortenrijk zijn. Zo bevat de water

voerende vallei in het reservaat Hallerbos-Kluisberg 

een uitzonderlijk soortenrijke kruidlaag met inbegrip 

van zeldzame soorten als Daslook {Allium ursinum), 

Grote keverorchis (Listera ovata), Bosorchis (Dacty-

lorhiza fuchsii), Reuzenpaardestaart (Equisetum telma-

teia), Eenbes (Paris quadrifolia), Schaduwkruiskruid 

(Senecio ovatus), Bosbingelkruid (Mercurialis perennis), 

Amandelwolfsmelk (Euphorbia amygdaioides), Witte 

rapunzel (Pliyteuma spicatum) en beide soorten Goud

veil (Chrysosplenium) (Brichau et al., in prep.). In dit 

nauwelijks 10 ha grote resen/aat komt bovendien de 

volledige gradiënt van alluviaal bos over Carpinetuïï) tot 

Wintereiken-Beukenbos voor en een belangrijke popu

latie van Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) en 

Vuursalamander (Salamandra salamandra). 

Het bosreservaat Grootbroek is het grootste bosreser

vaat met een totale oppervlakte van 136 ha en bestaat 

vooral uit halfopen struwelen en 100 jaar oude bebos

singen van moeras en natte heide. Het vormt samen 

met het aangrenzende Stamprooierbroek een aaneen

gesloten natuurgebied van 300 ha waar een heel bij

zondere soortenrijkdom voorkomt: 40 libellensoorten 

(de grootste soortendichtheid van de Benelux), Bruine 

eikenpage (Nordmannia ilicis), Grote weerschijnvlinder 

(fipatura iris), Wespendief (Pernis apivorus) en Grauwe 

Klauwier (Lanius collurid) om er maar enkele te noe

men (Stichting Milieufederatie Limburg, 1992). 
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