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1 Algemene situering

1.1 Administratieve situering
Gemeente: Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode
Deelgemeenten: Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode
Arrondissement: Halle-Vilvoorde
Provincie: Brabant
Houtvesterij: Houtvesterij Groenendaal

Boswachter: Lucien Ghijsels
Jan Ruusbroeckweg 1
B-1560 Hoeilaart
(situatie anno 2001)

Het bosreservaat Kersselaerspleyn maakt deel uit van het boscomplex Zoniënwoud. Het gedeelte van
dit boscomplex op Vlaams grondgebied beslaat een oppervlakte van 2 452 ha en is eigendom van de
Belgische Staat. Zoals bepaald in het Bosdecreet wordt het beheerd door Afdeling Bos & Groen van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het ‘bosreservaat Kersselaerspleyn’ beslaat een oppervlakte van 98 ha 49 a 49 ca en maakt samen met
het ‘bosreservaat Harras’ (26 ha 61 a 00 ca) in feite deel uit van het ‘bosreservaat Zoniënwoud’ (125
ha 21 a 69 ca).

De namen van de bosreservaten zijn gebaseerd op historische documenten. Ze worden vermeld op een
kopie van een kaart die in de periode 1635-1640 wordt vervaardigd door landmeter Laurain (Zwaenepoel
1998). Met ‘Kersselaerspleyn’ wordt op dat moment vermoedelijk het kruispunt van de Sint-
Corneliusdreef, de Josephinedreef, de Mon Pignondreef en de Verdunningsdreef aangeduid. ‘Harras’
verwijst naar de aanwezigheid van een paardenstoeterij van Albrecht en Isabella tussen 1613 en 1678. Na
deze periode wordt ze opgedoekt zodat het bos er weer bezit van kan nemen (Zwaenepoel pers. med.).
Grondwallen markeren nog steeds de ligging van deze stoeterij.

Verder in dit rapport wordt met ‘bosreservaat’ steeds ‘bosreservaat Kersselaerspleyn’ bedoeld.
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1.2 Landschappelijk geografische situering
Het bosreservaat is geheel ingebed in bosbestanden van het Zoniënwoud. Het situeert zich
in het zuidwesten van dit in totaal iets meer dan 4 000 ha grote boscomplex (figuur 1.1).

figuur 1.1 situering van het bosreservaat binnen het Zoniënwoud op een topografische kaart

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1993) behoort het Zoniënwoud tot de ‘Brabantse
bossen’: de loofbossen op het versneden leemplateau. Het zijn relatief uitgestrekte loofbosplateaus,
ingesneden door valleien zonder colluvium. Ze vertegenwoordigen een belangrijke erfgoedwaarde
omdat het relictlandschappen zijn waarin het door de jongste ijstijd gevormde microreliëf bewaard
gebleven is dankzij het ontbreken van grootschalige ontbossingen en landbouw.

1.3 Juridisch statuut

1.3.1 Bestemming volgens het gewestplan

Het bosreservaat ligt volgens het gewestplan volledig in Bosgebied. Volgens het KB van 28 december
1972 zijn binnen deze gebieden volgende bestemmingsvoorschriften van toepassing:
"De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn
gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals
jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al
ware het maar tijdelijk".



5

1.3.2 Ligging in of nabij speciale beschermingszones

1.3.2.1 Beschermd landschap

Bij KB van 2 december 1959 wordt het Zoniënwoud onderworpen aan een klassering zoals voorzien
door de Wet op het Behoud van Monumenten en Landschappen van 7 augustus 1931.

De belangrijkste bepalingen van dit beschermingsbesluit zijn:
� verbod op het oprichten van constructies, reclamepanelen, leidingen
� verbod op wijziging van de waterhuishouding, terreinvergravingen, vaste verhardingen
� vellen of beschadigen van bomen, oordeelkundig bosbeheer uitgezonderd
� verbod op het aanplanten van exotische soorten
� verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
� verbod op rustverstorende activiteiten

1.3.2.2 Speciale beschermingszones

Het Vlaamse en Brusselse gedeelte van het Zoniënwoud (Vlaams gedeelte: 2 800 ha) is voorgedragen
als habitatrichtlijngebied, met volgende habitats en soorten:

Habitats
4030 Droge heide (alle subtypen)
9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum (zeer beperkt)
9120 Beukenbossen met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
91E0 Relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinoso-incanae)

Soorten
Barbastella barbastellus Dwarsoor of Mopsvleermuis
Myotis bechsteini Langoor of Bechsteins vleermuis
Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis
Myotis myotis Vale vleermuis
Triturus cristatus Kamsalamander
Lucanus cervus Vliegend hert

In het bosreservaat worden de habitattypen 9120, 9160 (beperkt) en 91E0 (beperkt) aangetroffen.
Aangaande de aanwezigheid van de opgesomde soorten in het bosreservaat zijn ons geen gegevens
bekend. Het voorkomen van Kamsalamander lijkt eerder onwaarschijnlijk. Het Vliegend hert is tot
dusver enkel bekend van een woonwijk in Bosvoorde.
Vale vleermuis overwintert vlakbij de vijvers van Groenendaal (Chateau de Groenendaal). De overige
vleermuissoorten zijn jagend boven het Zoniënwoud waargenomen. De aanwezigheid van broed- of
overwinteringsplaatsen is niet bekend.
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2 Standplaatsbeschrijving
2.1 Inleidende opmerking
Een gedetailleerde beschrijving van geologie en bodem komt aan bod in het Bodemrapport (De
Keersmaeker et al. in voorbereiding). Dit hoofdstuk bestaat uit een beknopte standplaatsbeschrijving
die voornamelijk gebaseerd is op het beheersplan van het bosreservaat Zoniënwoud (Dienstencentrum
Bosbouw, anonymus 2002).

2.2 Reliëf en hydrografie
Het Zoniënwoud is een boscomplex van iets meer dan 4 000 ha groot, gelegen op een plateau tussen
de rivieren de Zenne (west) en de Dijle (oost). Beide rivieren stromen in noordelijke richting en maken
deel uit van het Scheldebekken. Door het Zoniënwoud lopen geen natuurlijke waterlopen, er
ontspringen wel een aantal beken in de dalen. Meestal liggen de bronnen op minder dan 80 m boven
de zeespiegel, op plaatsen waar op de ondoorlaatbare Ieperiaanse klei een ondergronds waterbekken
kan ontstaan dat groot genoeg is om permanente bronnen te voeden.

Het woud telt talrijke fossiele valleitjes die van nature droog staan. Deze worden in de streek ‘dellen’
genoemd. Ze zijn relatief diep ingesneden en vertonen een grillige loop. Dergelijke valleitjes zijn
ontstaan door glaciale erosieprocessen. Buiten steeds beboste gebieden als het Zoniënwoud of het
Hallerbos is deze reliëfvorm verdwenen door grootschalige ontbossingen en landbouw.

De hoogtelijnen variëren in het bosreservaat tussen 102.5 en 122.5 m. De Palissadedelle doorsnijdt het
bosreservaat van zuid naar noord en gaat over in de Stropersdelle. De Palissadedelle voert water af van
een drinkwaterreservoir (gelegen aan de rand van het Zoniënwoud) naar de Ganzepootvijver. In het NO
van het bosreservaat ligt de Keteldelle, een valleitje dat het gehele jaar droog staat. In het ZO van het
bosreservaat, nabij de Puntgeveldreef, bevindt zich een poel van ongeveer 10 m2.

2.3 Geologie en geomorfologie
Het Primair (540 - 225 miljoen ‘year before present’ = BP) en het Secundair (225 - 65 miljoen BP) zijn
van weinig belang voor de geomorfologie en hydrologie van het Zoniënwoud. De oudste afzetting
(transgressie) van het Tertiair (65 miljoen – 1 750 000 BP), het Thanetiaan (= Landeniaan), bevindt zich
op grote diepte en heeft een dikte van 15 tot 30 meter. De tweede mariene transgressie ligt aan de
oorsprong van het Ieperiaan, dat op zijn beurt uiteenvalt in een diepere compacte, ondoordringbare
kleilaag (Klei van Ieper) en een minder diepe, zandige laag (Zand van Mons-en-Pévèle). De combinatie
van zand en ondoordringbare klei veroorzaakt de aanwezigheid van een grondwaterlaag die permanente
bronnen voedt. Door de grote diepte van deze impermeabele horizont is het aantal permanente bronnen in
het bos zeer beperkt en bevinden ze zich bovendien beneden de 80 meter TAW.

Tijdens de derde transgressie wordt Brusseliaan-zand afgezet, een laag die 40 tot 50 meter dik is. Het gaat
hier om vrij grof zand, met in de bovenste lagen banken van zandsteen (die soms veel ijzerconcreties
bevatten) en banken van kalkzandsteen. Dit is het zand dat dagzoomt op de hellingtoppen en langs de
erosiehellingen in de diepere dalen van het Zoniënwoud. De vierde transgressie zorgt voor de afzetting
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van het fijne Lediaan-zand, dat eveneens kalkzandsteenbanken bevat. In historische tijden wordt zowel
het Brusseliaan als het Lediaan geëxploiteerd voor bouwmaterialen. De dikte van het Lediaan varieert van
10 tot 15 meter.

Tijdens het Bartoniaan wordt - in een ongeveer twee kilometer brede strook in het westen van het
Zoniënwoud - een laag kleiig zand en zandige klei afgezet: de Klei van Asse. De dikte van deze laag
varieert van 5 tot 10 m. Tijdens de vijfde en jongste mariene transgressie (Tongeriaan) in deze regio wordt
opnieuw kleiig zand en zandige klei afgezet.

Gedurende het Pleistoceen (1 750 000 - 10 000 BP), wisselen ijstijden (glacialen) en warme perioden
(interglacialen) elkaar af. Tijdens de glacialen worden grote hoeveelheden water onder vorm van ijs
vastgehouden en daalt de zeespiegel. Dit veroorzaakt een diepere insnijding van de rivieren in de tertiaire
lagen. Op het einde van de laatste ijstijd (Weichselglaciaal) zetten poolstormen boven de Noordzee in
Midden-België grote hoeveelheden leem af op een tot 1 m dik bed van keien en grind dat tijdens een
voorgaande periode van intensieve erosie werd afgezet. Meer dan 90 % van de bodemprofielen in het
Zoniënwoud hebben zich in deze leemlaag gevormd.

Van boven naar onder vindt men aldus (figuur 2.1):
� een pleistoceen leemdek
� een keienvloer
� Tongeriaan en Bartoniaan: kleiig zand (op de hoogste plaatsen)
� Lediaan: zand (8 tot 12 m dik)
� Brusseliaan: zand (tot 60 m dik, ijzerhoudend, vroeger geëxploiteerd voor siderurgie en als

bouwmateriaal)
� Ieperiaan: klei (de bovenste ondoordringbare laag)

figuur 2.1 de geologische opbouw van het Zoniënwoud (bron: Sanders et al. 1985)
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2.4 Bodem
Het overgrote deel van het bosreservaat bestaat uit lemige bodems die ontstaan zijn uit eolische
afzettingen (löss) tijdens de jongste ijstijd. Het lösspakket is meestal 3 tot 4 m dik, maar aan de voet van
hellingen kan het een dikte van 10 tot 15 m bereiken. Op steile hellingen of op sommige heuvels is deze
laag soms helemaal geërodeerd. Daar dagzomen tertiaire zanden of kleien.

Typisch voor een nooit ontgonnen bosgebied als het Zoniënwoud is de aanwezigheid van een zeer dunne
(3-5 cm dikke) donkere humeuze laag (van overwegend moder-kwaliteit) in de A-horizont, wijzend op het
achterwege blijven van vermenging door grondbewerking. Onder de uitgeloogde horizont, op 30 tot 40
cm diepte, vertonen de bodems plaatselijk een gecompacteerde horizont, die vermoedelijk zijn oorsprong
vindt in periglaciale verschijnselen. Het kenmerkende veelhoekige barstenpatroon van deze bodemlaag
wijst vermoedelijk op een sterke uitdroging tijdens een relatief korte maar zeer koude en droge periode op
het einde van de jongste ijstijd (ca. 20 000 BP). De aanwezigheid van deze gecompacteerde horizont heeft
vermoedelijk een belangrijke invloed op de boomlaag. Boomwortels moeten immers door deze compacte
laag dringen om water en voedingsstoffen uit diepere lagen te kunnen halen. Meestal gebeurt dit via
minder compacte aders (b.v. oude wortelgangen). Het afsterven of ontbreken van diepe boomwortels
hypothekeert de boomstabiliteit. Ook exploitatie (b.v. gebruik zware machines) en recreatie (b.v. ruiterij)
kunnen de bodem extra compacteren. Pseudovergleying en oppervlakkige vernatting (b.v. in de oude
exploitatiesporen) zijn daarvan het gevolg.

Op de plateau- en hellinggronden van het bosreservaat worden bodems van het Abc-type aangetroffen:
lemige, goedgedraineerde bodems met sterk gevlekte textuur B-horizont (figuur 2.2). Roestverschijnselen
zijn beperkt tot meer dan 125 cm diepte. Reductie- of gleyverschijnselen ontbreken. Vaak gaat het om een
Abc0-bodem, met een A-horizont die zeer dik is (meer dan 40 cm), en een B-horizont waar klei is
aangerijkt uit de A-horizont. Ook de variant Aba(b) komt voor: een goed gedraineerde bodem met een
profielontwikkeling tussen ‘textuur B horizont’ en ‘sterk gevlekte textuur B horizont’.

In de dalen van het bosreservaat komen volgende leembodems voor (figuur 2.2):
� Abp, goed gedraineerde bodem zonder profielontwikkeling
� Acp, matig goed gedraineerde bodem zonder profielontwikkeling
� Adp, onvoldoende gedraineerde bodem zonder profielontwikkeling

In het noorden van het bosreservaat worden lokaal zandleembodems aangetroffen (figuur 2.2). Deze
bodems komen sporadisch voor op plaatsen waar de dikte van de leemlaag afneemt, zodat het leemgehalte
daalt (b.v. op heuveltoppen). Het bodemtype sLbc overweegt: een goed gedraineerde zandleembodem met
een structuur-B-horizont en een zandsubstraat op minder dan 120 cm.

Op heuveltoppen, valleiwanden of exploitatieplaatsen worden echte zandbodems aangetroffen (dagzomen
van Tertiaire zanden, figuur 2.2). In het noorden van het bosreservaat komen sporadisch zulke bodems
voor. Het zijn droge, snel gedraineerde gronden met een weinig duidelijke humus- en/of ijzer-B-horizont.
In het noordoostelijke deel van het bosreservaat, meer bepaald in het noordelijk deel van de kernvlakte,
bevindt zich een vergraven terrein dat zijn oorsprong vindt in een vroegmiddeleeuwse ijzerwinning. Op
die plaats kunnen ook geconcentreerde ronde hopen en depressies worden aangetroffen die getuigen van
siderurgische activiteit (ijzerhoudende zandsteen uit het Brusseliaan) en houtskoolwinning.
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AbcO

AbcO

AbcO

AbcO

figuur 2.2 uittreksel uit de Bodemkaart van België: bodemtypen in het bosreservaat – gearceerde zone =
vergraven terrein (vermoedelijk ten gevolge van historische siderurgische activiteiten en
houtskoolwinnning)
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3 Historische kadering

3.1 Landschapsevolutie in Midden-België en het
Zoniënwoud

Modern forests only exist today. They do not look like Ice Age forests nor do they look like forests of the future
(...) forests redefine themselves as plants and animals continue their relentless shuffling.
Thomas M. Bonnicksen

3.1.1  Achtergrond

3.1.1.1 Het klimaat dicteert: glacialen en interglacialen

Bosvegetaties worden in eerste instantie door het klimaat bepaald. Het klimaat op aarde wordt
gekenmerkt door cycli van koude en warme perioden – glacialen en interglacialen - die het gevolg zijn
van:
� astronomische verschijnselen (de baan van de aarde om de zon, de aardrotatie e.d.), de

zogenaamde Milankovich-cyclus
� aardse terugkoppelingsmechanismen, zoals het afsmelten van ijskappen, veranderende

zeestromingen en de vegetatie-evolutie
� antropogene invloeden, zoals bosvernietiging en de productie van broeikasgassen

Tijdens het Pleistoceen (ca. 2 250 000 – 14 000 BP) vinden volgens recente theorieën minstens een
twintigtal ijstijden plaats, waarbij binnen één en dezelfde ijstijd perioden van lagere en hogere
temperaturen elkaar afwisselen. Deze ijstijden zijn op meerdere vlakken belangrijk voor de ecologie
het huidige Zoniënwoud. Vooreerst zijn ze de aanleiding voor het uitsterven van warmteminnende
boomsoorten (b.v. Sequoia sp., Taxodium sp., Liquidambar sp., Tsuga sp., Carya sp., Pterocarya sp.,
Sciadopytis sp.) die we vandaag in gematigd Oost-Azië en Noord-Amerika en in parkgebieden kunnen
aantreffen (Van der Ben 1997: 26). Deze soorten zijn blijkbaar niet in staat geweest om de pleistocene
koude op het Europese continent tijdig te ontvluchten als gevolg van een belemmering van hun
zuidwaartse migratie door O-W-georiënteerde bergketens zoals Alpen en Pyreneeën (in Noord-
Amerika en Oost-Azië is de situatie anders, cf. Bonnicksen 2000).

Tijdens de jongste ijstijd - het Weichseliaan (ca. 100 000 – 10 000 BP) - ligt Midden-België niet onder
een ijskap maar zijn de onderste horizonten van de bodem wel permanent bevroren. Dergelijke
permafrostcondities verhinderen een uitloging van mineralen naar diepere bodemlagen. Omstreeks
20 000 BP is het klimaat extreem koud en droog en kan het landschap worden omschreven als een
poolwoestijn. Het is in deze omstandigheden dat door sneeuw- en windwerking (niveo-eolisch) het
leemdek van Midden-België en daarmee het substraat van het huidige Zoniënwoud wordt gevormd.
Door de werking van smeltwater – dat in het voorjaar in grote hoeveelheden vrijkomt - worden in dit
leemdek valleien uitgeschuurd die tegenwoordig geen water bevatten en als ‘dellen’ bekendstaan. De
diepste van deze fossiele valleien zijn uitgeschuurd tot op de Ieperiaanklei uit het Tertiair (Van Den
Berge et al. 1990).

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het Zoniënwoud zich vandaag situeert op een
lössleemplateau tussen de riviervalleien van de Zenne en de Dijle. Door het achterwege blijven van
een intensieve landbouwontginning en een daaraan gekoppelde bosontginning en erosie, is het reliëf
en bodemprofiel weinig door de mens gewijzigd.
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3.1.1.2 Pollen, een sleutel tot de vegetatiegeschiedenis ?

De prehistorische en historische vegetatiegeschiedenis van een gebied kan min of meer worden
gereconstrueerd aan de hand van gefossiliseerd stuifmeel. Min of meer, want palynologisch onderzoek
blijft een indirecte benadering. Pollen blijven immers enkel goed bewaard in zure en voedselarme
bodems (b.v. veen, zand), die dan ook fungeren als een soort vergaarbak voor de regionale
pollenregen. Daarom geven pollendiagrammen in de eerste plaats de relatieve verhoudingen van
soorten in een bepaalde regio weer.

Aan de hand van pollenmonsters uit verschillende bodemlagen - die elk met een bepaalde periode
overeenstemmen - tracht men de lokale vegetatie-evolutie te reconstrueren. De oppervlakte van de site
waarvan het pollenmateriaal wordt verzameld bepaalt de grootte van de regio waarvan men de
vegetatie wenst te reconstrueren (Jacobson & Bradshaw 1981). Een verzamelsite van 10 � 8 m² geeft
volgens Mitchell & Cole (1998) informatie over een regio met een straal van 20-100 m. De
veensoorten uit de venige verzamelsites worden niet meegerekend in de pollensom, ten einde enkel de
samenstelling van de te onderzoeken plantengemeenschappen te reconstrueren. De datering van
bodemlagen uit geomorfologisch recente tijden kan gebeuren door middel van een 14C -datering van
houtskool uit die lagen. Mitchell & Cole (1998: 86) beschouwen 130 � 80 BP als een ondergrens voor
de betrouwbaarheid van 14C-dateringen van recente pollenmonsters. Het achterhalen van de
soortensamenstelling van de vegetatie gebeurt door het determineren van pollenkorrels met
gespecialiseerde flora’s. Een belangrijk aantal soorten kunnen slechts tot op genusniveau (b.v. Ulmus,
Tilia, Quercus) of familieniveau (b.v. grassen) worden gedetermineerd.

Om het relatieve aandeel van verschillende soorten in de vegetatie te bepalen dient men gebruik te
maken van soortspecifieke correctiefactoren voor de verhouding pollen:vegetatie (R-waarden), omdat
bepaalde plantensoorten volgens hun aandeel in de vegetatie onder- of oververtegenwoordigd zijn in
de pollenmonsters doordat ze per individu relatief minder of meer pollen produceren (Prentice 1988).
Zo is een entomogame soort als Acer doorgaans sterk ondervertegenwoordigd in de pollendiagrammen
(cf. Bastin 1964). Het correleren van ‘gecorrigeerde pollengemeenschappen’ en fytosociologische
plantengemeenschappen is een aanpak die inzicht kan bieden in de vegetatiedynamiek van een
bosgebied (Mitchell & Cole 1998).

Bastin (1964) onderzocht de relatie tussen zeer recente pollenspectra1 en actuele vegetatie langsheen
verschillende transecten in het zuidelijk gedeelte van het Zoniënwoud. Een belangrijke conclusie van
dit onderzoek is dat het aandeel boompollen in het gesloten bosgedeelte van het Zoniënwoud ongeveer
80 % bedraagt en dat dit aandeel in de bosrand, alsook in de jonge aanplantingen, terugloopt tot
ongeveer 50 %. Ook het aandeel van grassen, varens en graangewassen in zeer recente pollenspectra
kan verder inzicht bieden in de relatie tussen pollenspectra en vegetaties.

De analyse van pollenmonsters op kleine oppervlakten, aangevuld met 14C -datering van houtskool,
laat volgens Mitchell & Cole (1998) een bestudering toe van de bosdynamiek op bestandsschaal in
recente tijden (i.c. vanaf de vroege Middeleeuwen). Een belangrijk probleem blijft echter het
ontbreken van goede methoden om pollendata van kruiden en grassen te corrigeren en om te zetten in
vegetatiegegevens.

Terwijl het achterhalen van de relatieve vegetatieverhoudingen (b.v. het relatieve aandeel van Eik en
Beuk doorheen de geschiedenis) met behulp van pollenanalyses vrij haalbaar lijkt, is een
palynologische reconstructie van de vegetatiestructuur een problematische zaak. Vijftig procent
boompollen in de venige of zandige ‘vergaarbak’ impliceert niet zomaar vijftig procent gesloten bos.
Daarnaast blijft de problematiek van de interpretatie van kruidenpollenspectra. Het interpreteren van
pollendata in een multidisciplinair kader - waarbij onder meer archeologische vondsten, historische
                                                
1 Hiertoe werden mosplukken - of bij gebrek daaraan de strooisellaag net onder de vegetatiemat - verzameld om
zodoende de pollenregen van de jongste 10-20 jaar bemonsteren.
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bronnen en recente pollenspectra worden beschouwd - kan verder uitkomst bieden bij de reconstructie
van de bosstructuur op langere termijn (Bradshaw & Mitchell 1999, cf. ook Bastin 1964).

3.1.2  De postglaciale vegetatie-evolutie in Midden België

3.1.2.1 Laatglaciaal (ca. 14 000 - 10 000 BP)

Het Laatglaciaal – de laatste fase van de jongste ijstijd - wordt door geomorfologen beschouwd als de
periode waarin de postglaciale landschappen van Midden-België hun huidige vorm krijgen (figuur 3.1)
en waarvan de aanvang wordt gekenmerkt door een snelle, opvallende klimaatsopwarming en
neerslagtoename (Verbruggen et al. 1991: 361-370). Het verdwijnen van de permafrostscondities
geeft in combinatie met een neerslagoverschot aanleiding tot een beginnende uitloging van de bodem,
die in het Atlanticum – samen met een humificatie onder bos - zal resulteren in bruine, neutrale tot
licht zure bosbodem.

In het begin van het Laatglaciaal - tijdens het oudste Dryas - wordt Midden-België bedekt door een
koude steppevegetatie die voornamelijk uit grassen (Poaceae) en cypergrassen (Cyperaceae) bestaat
(Munaut 1968: 177). Een eerste opwarming gedurende het Bölling (ca. 13 500-12 300 BP) geeft
aanleiding tot het ontstaan van de eerste bosvegetaties, waarin eerst de pioniers Salix (Wilg) en Betula
(Berk) en later Pinus (Den) gaan domineren. Daarop volgt een koude periode – het Oude Dryas – die
een terugkeer van de steppe tot gevolg heeft. Een nieuwe opwarming tijdens het Alleröd (ca. 11 900-
10 800) BP is iets meer uitgesproken dan tijdens het Bölling en leidt waarschijnlijk tot uitgestrektere
bossen en een belangrijker aandeel van thermofiele soorten (b.v. Corylus = Hazelaar, Quercus = Eik,
Ulmus = Iep, Tilia = Linde,  Alnus = Els). In de pollendiagrammen verschijnen op het einde van het
Alleröd veenmossen en diverse heidesoorten, die als indicatoren van een meer oceanisch (en bijgevolg
meer uitlogend) klimaat kunnen worden beschouwd. De Jonge Dryas maakt een einde aan het zachte
klimaat en als gevolg daarvan verdwijnen hogergenoemde thermofiele boomsoorten uit Midden-
België en verschijnen opnieuw dennen en steppevegetaties met onder meer cypergrassen
(Cyperaceae), grassen (Poaceae) en Artemisia (Alsem).

3.1.2.2 Preboreaal (ca. 10 000 - 8 500 BP)

Vanaf omstreeks 10 300 BP begint een zich doorzettende opwarming die het Holoceen en daarmee
ook het Preboreaal inluidt. Het preboreale klimaat is droger dan tegenwoordig. In Midden-België zijn
er op dat moment reeds Pinus-bossen. Thermofiele soorten worden slechts in heel kleine aantallen
aangetroffen. De landschapsvormende invloed van de mesolithische jager-verzamelaarculturen wordt
als uiterst gering beschouwd (zie verder).

3.1.2.3 Boreaal (ca. 8 500 – 7 500 BP)

Het klimaat warmt verder op tijdens het Boreaal en het wordt uiteindelijk warmer dan tegenwoordig.
Het blijft echter nog steeds vrij droog. Corylus  haalt in de pollendiagrammen tien tot vijftien procent.
Op de droogste gronden treedt Corylus soms in nagenoeg éénsoortige bestanden op
(‘Hazelaarbostijd’). De sterke uitbreiding van deze soort valt samen met het uit de pollendiagrammen
verdwijnen van Artemisia – een genus dat meermaals piekte tijdens het Laatglaciaal (Verbruggen
1971) - wat volgens (Munaut 1968) wijst op een verbossing van de resterende steppen en een gebrek
aan concurrerende boomsoorten. Bottema & Walsweer (1997) brengen de explosie van Corylus-
stuifmeel in het Boreaal dan weer in verband met een verspreiding door de mesolithische mens en
argumenteren dat in de vorige interglacialen Quercus eerder tot ontwikkeling kwam dan Corylus.
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De Pinus-bossen houden stand in de riviervalleien (Munaut 1968). Wat later in deze periode
immigreren volgens Van der Ben (1997: 29): Quercus en  Ulmus, gevolgd door Tilia, Fraxinus
excelsior, Ilex aquifolia, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides2, Sorbus aucuparia,
Prunus avium en Alnus. Tegen het einde van het Boreaal wint Alnus steeds meer aan belang en gaat
vanaf ca. 6 500 BP Salix opvolgen als voornaamste boomsoort op vochtige bodems (Verbruggen et al.
1991). Fagus sylvatica en Carpinus betulus hebben op dat moment Midden-België nog niet bereikt.

3.1.2.4 Atlanticum (7 500 BP – 5 000 BP)

Met de aanvang van het Atlanticum wordt het klimaat steeds warmer en vochtiger: het wordt
oceanisch. Halverwege deze periode heerst er in het Brabantse gebied een mild klimaat, vergelijkbaar
met dat van de tegenwoordige Loirevallei (Van der Ben 1997: 29). Het afsmelten van de noordelijke
ijskappen veroorzaakt een geleidelijke stijging van de zeespiegel en de grondwatertafel. Als gevolg
daarvan ontwikkelen zich in Laag-België talrijke venen, wat in het iets heuvelachtigere Midden-België
minder het geval is.

De dennenbossen in de valleien worden in het begin van het Atlanticum volledig verdrongen door
elzenbossen, waarin de lichtminnende Pinus – die het in afwezigheid van Alnus nochtans goed doet in
de valleien - niet kan overleven. In deze periode komt er ook concurrentie voor de Corylus avellana,
want met uitzondering van Fagus sylvatica en Carpinus betulus (Haagbeuk) hebben alle ‘hedendaagse
boomsoorten’ Midden-België bereikt. Dit geeft aanleiding tot het ontstaan van gemengde loofbossen.

Aangaande de samenstelling en dominantieverhoudingen in de gemengde Atlantische loofbossen van
Midden-België bestaat discussie. In tegenstelling tot de Hoge Kempen - waar Linde in de
pollendiagrammen percentages haalt van 30 tot 90 % - is het ten gevolge van een gebrek aan goed
bewaard pollenmateriaal niet duidelijk of deze soort een even belangrijke rol speelt in de bossen van
Midden-België. Belangrijk is dat in deze periode de bodems nog niet zo erg uitgeloogd zijn en daarom
neutraler dan de veel zuurdere bodems van tegenwoordig. Zulke neutrale bodems blijken geschikte
substraten voor bijvoorbeeld Tilia, Taxus baccata (Taxus), Ulmus en Acer campestre (Spaanse aak).
Daarnaast groeien volgens Van der Ben (1997: 29) in het Atlantische bos op eolische leembodems:
Quercus, Prunus avium (Zoete kers), Fraxinus excelsior (Gewone es), Acer platanoides (Noorse
esdoorn), Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn), Corylus avellana en Sambucus (Vlier). Op
zuurdere bodems winnen Quercus, Pinus en Betula doorgaans aan belang. In de gemengde loofbossen
van de vlakke gebieden voert Alnus steeds meer de boventoon. In verband met dit pollenonderzoek
dient te worden opgemerkt dat Acer, als entomogame soort, sterk ondervertegenwoordigd is in de
pollendiagrammen.

De geslotenheid van de vegetatie in het Atlantische bos wordt sinds kort betwist door Vera (1997,
2000), die op meso- tot macroschaal spreekt van een door wilde grote grazers opengehouden
parklandschap met daarin tot 500 ha grote dichte bossen (aangeduid als ‘bosschages’). Verbruggen et
al. (1991) spreken dit echter duidelijk tegen en bepleiten op basis van geomorfologisch
bewijsmateriaal de aanwezigheid van een gesloten bos in Midden-België en duiden de eerste helft van
het Holoceen aan als ‘de tijd van de morfologische stilte of de woudperiode’ (Verbruggen et al. 1991).
Miedema & Rogaar (1998) wijzen er op dat in de Noordduitse laagvlakte (waartoe Nederland en
Laag-België behoren) open plekken van nature aanwezig zijn in frequent overstroomde depressies en
riviergebieden. Op hogergelegen gebieden, met bruine bodems, suggereren ook deze auteurs een
dominantie van bos.

                                                
2De indigene status van Acer pseudoplatanus in ons land ten noorden van Samber en Maas werd lang betwist.
Deze soort wordt echter tot in Scandinavië als inheems beschouwd en Europese verspreidingskaarten  laten zien
dat Vlaanderen een opvallende hiaat in het areaal vormt. Op het verhaal van Acer platanoides kan hier niet
verder worden ingegaan.
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figuur 3.1 Laat-Kwartaire landschappen in Laag- en Midden-België (bron: Verbruggen et al. 1991)
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Ervynck (pers med.) en During (cit. in Schulting & de Baaij 1988) opperen de mogelijkheid dat de
jacht reeds vroeg in de prehistorie de aantallen wilde grote grazers in die mate hebben gereduceerd dat
hun door Vera (1997, 2000) aangehaald regulerende invloed op de vegetatie achterwege is gebleven.
Bottema (1998) betwist het parklandschap van Vera (o.c.) door te wijzen op het opvallende verschil in
stuifmeelspectra tussen het Atlanticum en het Subboreaal en argumenteert verder dat ‘zo gauw zich
begrazing met tamme runderen voordoet - een conclusie uit archeologische bron - treden
lichtminnende soorten als Smalbladige weegbree [Plantago lanceolata] en Veldzuring [Rumex
acetosa] op; hadden oerossen een parklandschap gecreëerd, dan zou dit ook de productie van
dergelijke stuifmeeltypen tot gevolg gehad hebben’.

De neolithische samenlevingen die vanuit Centraal-Europa immigreren, nemen in de tweede helft van
het Atlanticum de plaats in van de mesolithische jager-verzamelaars en gaan door landbouw en
veeteelt meer en meer hun stempel drukken op het boslandschap. Er wordt aangenomen dat tegen het
einde van het Atlanticum in Midden-België voor het eerst omvangrijke - door de mens gecreëerde -
gaten in het woud ontstaan (zie verder). Volgens Verbruggen et al. (1991: 371) vinden in de
Leemstreek vanaf 6000 - 5000 BP ontbossingen plaats die op de hellingen leiden tot een sterke run-off
en erosie, waardoor de valleien in Midden-België natter worden. Het veen dat in die waterrijke
condities ontstaat wordt vaak bedolven door lagen sediment (Van der Ben 1997: 29), wat eveneens
wijst op door ontbossing veroorzaakte bodemerosie. Een dergelijke situatie blijft achterwege in het
nooit ontboste Zoniënwoud.

3.1.2.5 Subboreaal (5 000 BP – 2 700 BP)

In een eerste fase van het Subboreaal koelt het klimaat ietwat af en neemt de neerslag verder toe. Dit
valt samen met:
� het opmerkelijk zeldzaam worden van Ulmus
� een geleidelijke afname van Tilia
� het oprukken van Corylus avellana en Quercus
� de intrede van Fagus sylvatica in de pollendiagrammen

De komst van Fagus sylvatica (Beuk) houdt wellicht verband met het optreden van betrekkelijk lage
temperaturen en een toenemende vochtigheid. Het is een schaduwtolerante soort die zich aan
uiteenlopende abiotische omstandigheden kan aanpassen, waardoor hij – behalve op uitgesproken
natte en droge standplaatsen - meer en meer een belangrijke concurrent van andere boomsoorten
wordt. Ongeveer 4000 BP gaat Fagus sylvatica dan ook vrij sterk overheersen in het zuiden van het
land. Daarna is dit ook het geval in Midden-België.

In een tweede fase van het Subboreaal verliest het klimaat iets van zijn oceanisch karakter. Ulmus
wordt nog zeldzamer en Tilia blijft achteruitgaan, alhoewel deze laatste nog steeds meer voorkomt dan
Quercus. Het belangrijkste aspect van deze fase is wel het oprukken van Fagus sylvatica, die
geleidelijk talrijker wordt, maar niet gaat domineren.

De hoeveelheid ruderalen in de pollendiagrammen nemen verder toe en wijzen op een steeds grotere
landbouwactiviteit. Archeologische vondsten wijzen op bewoning in de omgeving van de huidige
Tweebergendreef in het Zoniënwoud. Toch veronderstelt Van der Ben (1997: 30) dat de invloed van
de mens op het subboreale boslandschap ‘in Brabant’ eerder gering blijft.
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3.1.2.6 Subatlanticum (2700 BP tot nu)

Het Subatlanticum wordt gekenmerkt door een kouder en vochtiger klimaat. De aanvang ervan wordt
door palynologen gekarakteriseerd door de voortdurende uitbreiding van Fagus sylvatica (Beuk) en de
(voorlopig) definitieve achteruitgang van Tilia (Linde). Het aandeel van Fagus sylvatica op
leemgronden wordt op 20 tot 40 % geschat. Er wordt verondersteld dat Fagus sylvatica op dat moment
op zandgronden zelfs zuivere beukenbossen vormt (Van de Velde 1992).

De opmars van de Beuk wordt echter gestuit, een gebeurtenis die samengaat met een toenemende
invloed van de mens op de vegetatie van Midden-België (zie verder). Pollendiagrammen laten voor
het begin van het Subatlanticum een verstoord landschap zien, gekenmerkt door een gevoelige daling
van het aandeel boompollen (b.v. van 80 % naar 30 % te Rosières bij de ontginning van de Laanvallei
omstreeks 2600 BP, Van der Ben 1997). Afgaand op pollenonderzoek wordt verondersteld dat de
bebossinggraad in de Woluwevallei omstreeks het begin van onze jaartelling nog slechts 25 %
bedraagt. De bevolkingsdichtheid in onze contreien is in deze periode wellicht hoger dan over het
algemeen door historici wordt aangenomen (Van der Ben 1997).

Een gevolg van de steeds talrijkere ontginningen in Midden-België is de sterk toegenomen
sedimentlading van de rivieren vanaf de Middeleeuwen, culminerend in de 11de-13de eeuw
(Verbruggen et al. 1991). De alluviale leemafzettingen treden tot ver buiten de postglaciale
valleibodem, zo ver dat het tracé van de waterlopen totaal onafhankelijk wordt van de voormalige loop
(l.c.). De sedimentpakketten van het tweede millennium vormen veruit het grootste deel van ons
alluvium en hun aandeel is in Midden-België nog aanzienlijk groter dan in Laag-België (meer
hellingen: meer erosie, Huybrechts 1985). Overal stellen deze afzettingen een einde aan grootschalige
veenvorming.
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3.1.3 De flora-evolutie in het Zoniënwoud in historische tijden

3.1.3.1 De rol van de Beuk

Het perkament ‘Donatio Angelae’ dat omstreeks het jaar 1000 werd opgemaakt, vermeldt Quercus
(Eik) en Fagus sylvatica (Beuk) als de twee ‘klaarblijkelijk belangrijkste’ boomsoorten in het
Zoniënwoud (Tack et al. 1993: 95). Daarnaast is op dat moment ook Carpinus betulus (Haagbeuk) niet
zeldzaam als harde houtsoort. Als begeleidende soorten  - die voornamelijk tijdens de eerste decennia
na de kap en op open plekken een belangrijke plaats innemen – dienen Betula, Populus tremula
(Ratelpopulier) en Salix caprea (Boswilg) te worden vermeld als karakteristieke pioniers van de
secundaire successie. Het zijn bovendien soorten die we ook vandaag nog aantreffen in het
Zoniënwoud. Van Populus tremula en Salix caprea  werd ook het gebruik gewaardeerd (Tack et al.
1993: 95).

Belangrijk voor de positie van Beuk is dat de mens vanaf de Gallo-Romeinse periode tot aan de
achttiende eeuw in veel bosgebieden een voorkeur voor hakhoutbeheer vertoont; een beheersvorm die
Beuk benadeelt omdat deze soort geen stoofopslag en bijgevolg geen hakhout vormt. Overexploitatie
van hakhout (b.v. voor brandhout), alsook het weiden van vee begunstigt eikenbossen ten opzichte van
beukenbossen. Uit pollenanalysen blijkt echter dat Beuk van de twaalfde tot de negentiende eeuw
steeds aanwezig is geweest in het Zoniënwoud, met een aandeel van 2 tot 15 % op leemgronden en
zelfs 40 tot 80 % op zandgronden (Van de Velde 1992). Dit is in overeenstemming te brengen met het
historisch gedocumenteerde geringe belang van hakhoutbeheer in Zoniën ten opzichte van
hooghoutbeheer (tijdens het Ancien Regime ca. 400-600 ha  middelhout op een totaal van minstens
10000 ha). Pas vanaf het einde van de achttiende eeuw wordt het grootste deel van het Zoniënwoud op
een intensief-bosbouwkundige manier met beuken beplant. De Beuk blijkt een goede productieboom
te zijn, maar verjongt zich - om niet geheel duidelijke redenen - nauwelijks en lijkt bij een spontane
evolutie op langere termijn op bepaalde plaatsen - met aanwezigheid van zaadbomen en voldoende
licht - te worden verdrongen door natuurlijke verjonging van Acer pseudoplantanus (Gewone
esdoorn).

Het ‘natuurlijke’ aandeel van Beuk op leembodems – die het overgrote deel van het Zoniënwoud
uitmaken – blijft omstreden. Mogelijk nemen beuken daar - in afwezigheid van menselijke
beïnvloeding door aanplanting - een minder dominante plaats in. Verschillende auteurs wijzen
evenwel op de potentiële hedendaagse dominantie van deze boomsoort in grote delen van West-
Europa (Jahn 1988, Huss 1987, Roisin 1969). West-Europa wordt daarom ook wel eens de
buchenregio genoemd. Feit is dat Beuk zich in het Zoniënwoud gedraagt als een rendabele
productieboom. Delevoy (1941) wijst in verband hiermee op gelijkenissen in regenklimaat tussen het
Zoniënwoud en de heuvels rond Hannover en Westfalen, die door de Duitsers als geprefereerd gebied
(‘domaine de prédilection’) voor beukenteelt worden beschouwd.

3.1.3.2 Een blik op het woud tussen de zestiende en de achttiende eeuw

De meest bekende picturale voorstellingen van het zestiende eeuwse Zoniënwoud zijn wellicht de
twaalf wandtapijten ‘De Maximiliaanse jachten’, die omstreeks 1530 te Brussel worden vervaardigd.
Deze tapijten laten volgens Thoen (1965) een weelderige, gevarieerde en voornamelijk lichtminnende
kruidlaag zien (tabel 3.1). In de boomlaag zijn Crataegus (Meidoorn), Juniperus communis (Gewone
jeneverbes) en Cytisus  scoparius (Gewone brem) kenmerkend voor meer open terreinen. Blijft
natuurlijk de vraag in hoeverre deze wandtapijten een esthetische dan wel realistische weergave zijn
van het toenmalige Zoniënwoud. Zwaenepoel (pers. med.) stelt dat deze afbeeldingen zich situeren aan
bosranden en gebouwen, waar de vegetatie vanzelfsprekend meer lichtminnend is. Daarnaast bestaan
ook aanwijzingen voor het talrijk voorkomen van schaduwminnende soorten in het zestiende eeuwse
Zoniën. Het Cruijdeboeck van Dodoens uit 1554 vermeldt bij de bespreking van ‘Wolfsbesie’ (=
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Eenbes, Paris quadrifolia): “Dit cruyt wast in sommighe donckere en lomberachtige bosschen als in
Soenien bosch by Bruesel daert veel ghevonden wordt” (figuur 3.2). Dergelijke gedetailleerde vind- en
standplaatsomschrijvingen komen in dit beroemde werk niet zoveel voor. Deze opvallende en
gemakkelijk herkenbare soort komt niet voor op de bovenvermelde tapijtenreeks, die uit dezelfde
periode dateert. Zwaenepoel (pers. med.) wijst er in deze context op dat in de Late Middeleeuwen
nauwelijks wordt gedund en dat de bosbestanden zelf (en vanzelfsprekend niet de randen en wastines)
op dat moment meestal zeer donker zijn.

Een tekst uit de zestiende eeuw (‘Guicciardini’) – die volgens Tack et al. (1993: 95) door diverse
bronnen bevestigd wordt – wijst op de aanwezigheid van opgaande Prunus avium (Zoete kers), Malus
sylvestris (Wilde appel) en Mespilus germanica (Wilde mispel) in het Zoniënwoud. Het betreft soorten
die vermoedelijk werden bevoordeeld omdat ze vruchten opleveren voor jachtwild en omwonenden.
Volgens een tekst uit 1710 zijn Fraxinus excelsior (Es) en Alnus (Els) steeds zeldzaam geweest in
Zoniën. In een tekst uit de tweede helft van de achttiende eeuw wordt het voorkomen van Acer
campestre (Spaanse aak) vermeld (een soort die tevens aandacht krijgt in het toonaangevende ‘Manuel
Arboriculture’ van Baron de Poederlee, Zwaenepoel pers. med.). Vanaf de achttiende eeuw wordt de
samenstelling van de boomlaag sterker dan ooit door de mens bepaald. De eerste grootschalige
uniforme aanplantingen met Beuk – die het huidige aspect van het woud bepalen - dateren van rond
1780.

figuur 3.2 fragment over Eenbes uit het Cruijdeboeck van Dodoens (1554, fac simile)
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Boomlaag Fagus sylvatica, Quercus robur, Betula, Salix div. sp., Castanea sativa, Alnus
glutinosa, Juglans regia, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Prunus (cerasus ?),
Populus (?)

Hoge struiklaag Juniperus communis, Crataegus, Ilex aquifolia

Lage struiklaag Rubus ‘fruticosus’, Cytisus scoparius

Liaanlaag Hedera helix, Bryonia dioica, Solanum dulcamara, Lonicera periclymemum, Tamus
communis, Humulus lupulus, Clematis vitalba,

Kruidlaag Asplenium, Athyrium filix-femina, Pteridium aquilinum, Dryopteris filix-mas,
Ranunculus serpens (?), Ranunculus repens, Ranunculus acris, Anemone nemorosa,
Primula elatior, Primula veris, Viola canina, Cruciata laevipes, Vinca minor,
Glechoma hederacea, Lamium album, Lamiastrum galeobdolon, Stachys sylvatica,
Hyacinthoides non-scripta, Campanula div. sp., Fragaria vesca, Geranium, Vicia,
Trifolium, Oxalis acetosella, Senecio, Convallaria majalis, Cardamine, Plantago
media, Melica, Luzula pilosa, Luzula sylvatica, Verbascum thapsus, Aegopodium
podagraria, Agrimonia, Valeriana

Oeverplanten Phragmites australis, Iris pseudacorus, Typha, Juncus div. sp.

tabel 3.1 plantensoorten herkend op de wandtapijtenreeks ‘Maximiliaanse Jachten’ (Thoen 1965)

3.1.3.3 De evolutie van de kruidlaag tussen 1800 en heden

3.1.3.3.1  De waarnemingen van Roucel (ca. 1800)

De eerste echt betrouwbare floristische informatie over de kruidlaag van het Zoniënwoud is afkomstig
van Roucel (1803). Uit historische bronnen – en meer bepaald uit nota’s van de toenmalige luitenant-
woudmeester de l’Escaille (Goblet d’Alviella 1930, Lefebvre 1997) - weten we dat het Zoniënwoud
op het einde van de achttiende eeuw ongeveer 2000 ha onbeboste terreinen omvat. Dit is volgens Van
den Bremt (1992) acht keer meer dan de Ferrariskaart uit 1769 laat vermoeden, waaruit kan worden
geconcludeerd dat de toenmalige karteerders de “tijdelijke” wastines niet onderscheidden van het
gesloten bos. Roucel heeft in elk geval de belangrijke wijzigingen in het beheer van het Zoniënwoud
zien voltrekken en met dat beeld voor ogen opgetekend wat later op grote schaal zou veranderen.

Heel wat van de soorten die Roucel opgeeft zijn – ondanks de aanduiding ‘bois’ – eerder kenmerkend
voor kapvlakten en open plekken: Succisa pratensis (Blauwe knoop), Atropa bella-donna (Wolfskers),
Origanum vulgare (Wilde marjolein), Lathyrus linifolius (Knollathyrus), Senecio viscosus (Kleverig
kruiskruid), Galium saxatile (Liggend walstro), Digitalis purpurea (Gewoon vingerhoedskruid),
Hypericum montanum (Berghertshooi). Bij Chamaenerion angustifolium (Gewoon wilgeroosje) en
Senecio ovatus (Schaduwkruiskruid) - twee uitgesproken kapvlaktesoorten – vermeldt Roucel
uitdrukkelijk dat ze in grote aantallen voorkomen (Van den Bremt 1992). Andere opmerkelijke
lichtminnende planten zijn: Genista tinctoria (Verfbrem), Genistella sagittalis (Pijlbrem) en Teucrium
chamaedrys (Echte gamander). Daarnaast neemt Roucel ook meer typische bosplanten waar als
Mercurialis perennis (Bosbingelkruid), Allium ursinum (Daslook) en heel wat bossoorten die we ook
vandaag nog in het bosreservaat aantreffen: Luzula sylvatica (Grote veldbies), Impatiens noli-tangere
(Groot springzaad), Veronica montana (Bosereprijs).Chrysosplenium oppositifolium (Paarbladig
goudveil), Gymnocarpium dryopteris (Gebogen driehoeksvaren) en Melica uniflora (Eenbloemig
parelgras).
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Melica uniflora wordt door Roucel verkeerdelijk vermeld als Melica nutans. Deze verwisseling is
volgens Van den Bremt (1992: 19) het gevolg van een foutieve soortbeschrijving in de flora van
Lestiboudois uit 1781. De juistheid van de meeste van Roucel’s waarnemingen - en zeker deze van
duidelijk herkenbare taxa - wordt door Van den Bremt (1992: 19-21) en Dekin & Passy (1814) in elk
geval niet in twijfel getrokken. Vreemd blijft de voor het Zoniënwoud exotische vondst van
Diphasiastrum complanatum (Vlakke wolfsklauw), een momenteel uit België verdwenen soort van
kiezelhoudende heiden, voorheen enkel bekend uit de Hoge Venen. Belangrijk om weten is dat de
waarnemingen van Roucel ook uit tuinen ontsnapte planten betreffen (b.v. Physalis alkekengi =
Lampionplant).

3.1.3.3.2  Flora et Florula Bruxellensis (ca. 1810-1815)

In de negentiende eeuw worden heel wat floristische gegevens uit het Brusselse gepubliceerd onder de
vorm van streekflora’s. Voor het begin van deze eeuw dienen de ‘Flora Bruxellensis’ van Kickx sr.
(1812) en de ‘Florula Bruxellensis’ van Dekin & Passy (1814) te worden vermeld. Waarnemingen in
deze periode weerspiegelen de aanwezigheid van een opmerkelijk aantal orchideeënsoorten in de
middelhoutbossen, die zich meestal in de buurt van abdijen situeren (Terkameren, Vorst, Rood
Klooster, Groenendaal). Waarnemingen van Orchis militaris (Soldaatje), Ophrys insectifera
(vliegenorchis), Neottia nidus-avis (Vogelnestje), Platanthera chlorantha (Bergnachtorchis) en
Coeloglossum viride (Groene nachtorchis) inspireren Van den Bremt (1992: 27-30) tot het vergelijken
van de Brusselse middelhoutbossen met de eveneens orchideeënrijke hellingsbossen van Nederlands
Zuid-Limburg. Daarbij doorstaan niet enkel de genoemde orchideeënsoorten de vergelijking, maar ook
zuurmijders als Arabis hirsuta (Ruige scheefkelk), Anemone ranunculoides (Gele anemoon), Pyrola
minor (Klein wintergroen) en Phyteuma spicatum (Witte rapunzel). Het is dan ook niet toevallig dat
deze soorten voornamelijk worden aangetroffen op neutrale tot kalkrijke bodems en vrij vaak in de
omgeving van vijvers (b.v. Ganzepootvijver bij Groenendaal). Van den Bremt (1992: 29-30) wijst in
deze context op het belang van allerlei bodembewerkingen (b.v. ruimen van grachten, uitgraven van
niet meer renderende stobben) bij de instandhouding van een minder zuur tot kalkrijk substraat tegen
een door tijd en klimaat gedicteerde ontkalking in. Bij dergelijke vormen van grondverzet kunnen
kalk- en mineraalrijke diepere bodemlagen aan de oppervlakte worden gebracht. Zwaenepoel (pers.
med.) wijst daarbij op de mogelijke impact van winningen van Brusseliaanzand en ijzerconcreties.
Daarnaast kunnen ook windval en het wroeten en graven door varkens en everzwijnen bijdragen tot
een hermineralisering van de bodem. Van de bovengenoemde soorten worden Neottia nidus-avis (ten
N van de Duboislaan) en Phyteuma spicatum (langs holle weg – Verdunningsdreef - doorheen
bosreservaat Kersselaerspleyn) recent in het Zoniënwoud aangetroffen. De andere soorten zijn
vermoedelijk geheel uit het Zoniënwoud verdwenen.

Een apart geval vormt Heegde (door Kickx ‘Heder’ genoemd), een ca. 400-600 ha groot complex van
middelhoutbossen dat zich nabij Ukkel en het Terkamerenbos situeert en in tegenstelling tot
hogervermelde orchideeënrijke biotopen eerder gekenmerkt wordt door een zuurminnende flora met:
Luzula sylvatica, Teucrium scorodonia (Valse salie), Hypericum pulchrum (Fraai hertshooi), Rubus
idaeus (Framboos), Gnaphalium sylvaticum (Bosdroogbloem), Hypericum humifusum (Liggend
hertshooi), Digitalis purpurea, Athyrium filix-femina en Pedicularis sylvatica (Heidekartelblad)3. Met
uitzondering van Pedicularis sylvatica en Gnaphalium sylvaticum worden deze soorten vandaag nog
steeds aangetroffen in en om het bosreservaat, op door windval ontstane open plekken, wortelkluiten
en dood hout (zie De Keersmaeker et al. 2002). Een andere niet-kalkminner die we momenteel nog in
stormgaten aantreffen is Luzula luzuloides (Witte veldbies), een soort die volgens oude floralijsten
wordt aangetroffen in Groenendaal en Terkameren.

                                                
3 Pedicularis sylvatica werd recent waargenomen in de Abies grandis-zaadtuin van het in historische tijden bij
het Zoniënwoud aansluitende Hallerbos.
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3.1.3.3.3 Herbariummateriaal uit de periode 1850-1930

In de tweede helft van de negentiende eeuw verschijnt het door herbariummateriaal (BR: Meise)
ondersteunde compilatiewerk ‘Prodome de la flore du Brabant’ van Van Heurck & Wesmael (1861).
Een andere belangrijke publicatie voor deze periode zijn de twee delen van de ‘Spicilège de la flore
bruxelloise’ van Muller (1862, 1864). Heel wat van de orchideeënrijkdom die door Kickx, Dekin en
Passy eerder in die eeuw wordt aangetroffen behoort op dat moment tot het verleden als gevolg van
grootschalige veranderingen in de steeds meer verstedelijkte Brusselse rand. Tussen 1827 en 1842
wordt ongeveer 6000 ha van het tot op dat ogenblik meer dan 10000 ha grote woud ontgonnen na
verkoop door de voorloper van de Generale Maatschappij4. Heel wat bossen worden in de tweede helft
van de negentiende eeuw tot parkgebieden omgevormd (b.v. Terkameren, Heegde)5. Toch worden in
de periode tussen 1850 en 1900, mede door een sterk toegenomen floristische belangstelling, nog heel
wat bijzondere soorten waargenomen en in Meise gedeponeerd. Voor Groenendaal noteert Van den
Bremt (pers. manuscript) waarnemingen van: Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia
(Bergnachtorchis), Pyrola minor, P. rotundifolia (Rondbladig wintergroen), Vaccinium myrtilus
(Blauwe bosbes), Equisetum hyemale (Schaafstro), Euphorbia amygdaloides (Amandelwolfsmelk) en
Oreopteris limbosperma (Stippelvaren). Laatstgenoemde soort wordt vermeld op een vrij recente
soortenlijst voor het bosreservaat (Van Den Meersschaut 1996).

Het verdwijnen van het kleinschalige beheer door abdijen en omwonenden geeft vermoedelijk
aanleiding tot het verdwijnen van specifieke lokale biotopen. De vage grenzen tussen open en gesloten
vegetaties worden in deze periode beduidend scherper en het bos zelf wordt ten gevolge van een
gewijzigd bosbeheer vermoedelijk donkerder. Feit is dat slechts een beperkt aantal floristische
paradepaardjes uit de negentiende-eeuwse regionale flora’s wordt waargenomen in de twintigste eeuw.

Vanaf het einde van de negentiende eeuw worden zuiver floristische publicaties over het Brusselse
schaars. De verminderde aandacht voor de Belgische floristiek in het begin van de twintigste eeuw is
blijkbaar een algemeen verschijnsel. In een inleiding van de Flore Générale de Belgique zegt Robyns
in Lawalrée (1950) hierover: ‘Lorsque François Crépin quitta, en 1901, le Jardin Botanique de l’Etat à
Bruxelles, dont il fut le premier Directeur, l’étude scientifique de la flore belge entra dans une longue
période de stagnation’. Men dient voor deze periode voornamelijk terug te vallen op
herbariummateriaal (voornamelijk uit BR = Herbarium Nationale Plantentuin, Meise). Van den Bremt
(pers. med.) vindt voor het twintigste eeuwse Groenendaal herbariummateriaal terug van: Gagea
spathacea (Schedegeelster), Lycopodium annotinum (Stekende wolfsklauw), Luzula sylvatica,
Gymnocarpium dryopteris, Equisetum sylvaticum (Bospaardestaart), Lathyrus sylvestris (Boslathyrus),
Bromus ramosus (Ruwe dravik), Carex caryophyllea (Voorjaarszegge), Luzula luzuloides, Monotropa
hypopitys (Stofzaad), Alchemilla glabra (Kale vrouwenmantel) en Atropa belladonna (Wolfskers).

                                                
4 Een deel van die gronden bleef wel ‘bos’ of  werd ‘verparkt bos’, zoals de domeinen Argenteuil, Solvay,
Revelingen en de Marnix (Zwaenepoel, pers. med.)
5 In 1861 geeft de Belgische Staat een deel van het Terkamerenbos (het vroegere 'Vleurgat', 107 ha) in erfpacht
aan de stad Brussel die dit vervolgens als park inricht (Van de Velde 1992).
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3.1.3.3.4 Florabank: floristische informatie van 1930 tot nu

Bij een reconstructie van de twintigste eeuwse flora in het Zoniënwoud - en meer bepaald die van het
bosreservaat Kersselaerspleyn - kunnen we terugvallen op Florabank6, een databank met
basisgegevens over de verspreiding van hogere planten in Vlaanderen. Florabank wordt opgericht
onder impuls van de Floristische Werkgroepen (Flo.Wer) en groepeert oude en nieuwe
vindplaatsgegevens. Voor de periode 1930-1972 is een bestand beschikbaar met
verspreidingsgegevens op uurhokschaal (16 km²) die werden gehaald uit de Atlas van de Belgische en
Luxemburgse Flora (Van Rompaey & Delvosalle 1972). Voor de periode 1973-1999 kan worden
teruggevallen op recent ingevoerde verspreidingsgegevens (voornamelijk zogenaamde
streeplijstgegevens) op kwartierhokschaal (1 km²). Op basis van deze recente verspreidingsgegevens
wordt een deel van het Zoniënwoud (meer bepaald het uurhok E4-57 ten O van het bosreservaat) door
Van Landuyt et al. (1999) gerekend tot één van de ‘biodiversiteits- en rode-lijstsoorten hot spots’ voor
Vlaanderen.

De omgeving van het huidige bosreservaat situeert zich in het uurhok E4-56. Wanneer het totaal aantal
soorten vaatplanten in al de kwartierhokken van uurhok E4-56 (358 soorten) wordt vergeleken met de
oude uurhokgegevens (364 soorten), blijkt dat dit soortenaantal niet veel veranderd is7. Wanneer
echter wordt nagegaan welke soortverschuivingen optreden tussen de perioden 1930-1972 en 1973-
1999, blijkt dat de verschillen opmerkelijk groot zijn. Na 1972 zijn er maar liefst 82 nieuwe soorten
gevonden en zijn er 88 niet meer waargenomen, wat impliceert dat over de gehele waarnemingperiode
(1930-1999) 446 soorten in het uurhok zijn waargenomen, waarvan ca. 20 % enkel vóór 1973 is
gezien en ca. 18 % enkel ná 1972.

Het lijkt aannemelijk dat het inventariseren zelf een belangrijke invloed heeft uitgeoefend op de hier
vastgestelde ‘floraverschuivingen’. Wanneer we de soortenlijsten meer van nabij bekijken (6.1)
kunnen we toch enkele vaststellingen doen. Het valt op dat een twintigtal soorten – waaronder een
aantal opvallende en gemakkelijk herkenbare - die typerend zijn voor voedselrijke, maar niet zwaar
bemeste, vochtige tot natte hooilanden (b.v. Caltha palustris = Dotterbloem, Carex disticha =
Tweerijige zegge, Glyceria fluitans = Mannagras, Lychnis flos-cuculi = Echte koekoeksbloem,
Alopecurus geniculatus = Geknikte vossestaart, Eleocharis palustris (Gewone waterbies), Cirsium
palustre (Kale jonker), Juncus acutiflorus (Veldrus),  Myosotis cespitosa (Zompvergeet-mij-nietje)
Achillea ptarmica (Wilde bertram) niet meer in het uurhok worden geïnventariseerd na 1972. Betekent
dit dat dergelijke hooilanden verdwenen zijn of zijn de hokken met deze vegetaties gewoonweg niet
meer geïnventariseerd ? Wanneer de recent verschenen Biologische waarderingskaart (BWK versie 2,
kaartbladen 31-39) erbij wordt genomen blijkt dat de karteringseenheden ‘Hc’, ‘Mc’ of ‘Hf’ - die
gebruikt worden om vegetaties met de genoemde soorten aan te duiden - niet (meer ?) voorkomen in
het uurhok E4-56. Wel worden voor het kilometerhok E4-56-33 nog belangrijke oppervlakten als Hp*
gekarteerd, een karteringseenheid die doorgaans wordt gebruikt voor bemeste of gedraineerde
graslanden, die nog enigszins bloemrijk zijn (b.v. met Cardamine pratensis), maar waarin de
genoemde Calthion-relicten meestal ontbreken. Het vijvercomplex (BWK-karteringseenheid ‘Ae’) in
kilometerhok E4-56-31 komt eveneens in aanmerking als verdwenen biotoop voor hooilandsoorten.

                                                
6 Florabank (toelating 2001-wvl-17). Florabank is een geïnformatiseerde databank met
plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau 1km2. Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer
vzw., de Nationale Plantentuin van België, het Instituut voor Natuurbehoud, de Universiteit Gent, de KULeuven
en AMINAL, afd. Natuur (VLINA/96/02, VLINA/00/01)

7 Om de lijsten uit beide perioden meer vergelijkbaar te maken werden ondersoorten genegeerd (b.v. Epilobium
tetragonum) en werden bepaalde taxa beschouwd als ‘groep’, (sub)sectie, subgenus of genus (b.v. Rubus
‘fruticosus’ groep, Rubus sectie Rubus subsectie Discolores, Centaurea subgenus Jacea, Taraxacum). Hybride
taxa werden behouden (b.v. Rumex �pratensis).
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Andere opvallende ‘verdwijningen’ uit het uurhok sinds 1972 (6.1) zijn soorten uit de sfeer van de
droge schrale graslanden, heideachtige vegetaties en open bosbestanden, waaronder: Aira
caryophyllea (Zilverhaver), Calluna vulgaris (Struikheide), Vaccinium myrtilus (Blauwe bosbes),
Gnaphalium sylvaticum (Bosdroogbloem), Jasione montana (Zandblauwtje) en Campanula
rotundifolia (grasklokje). Op de BWK komt in kilometerhok E4-56-33 wel nog een schrale talud voor,
aangeduid als ‘k(ha)’. De achteruitgang of verdwijning van soorten als Calluna vulgaris en Vaccinium
myrtilus wordt door Bobbink et al. (1998) geassocieerd met atmosferische stikstofaanrijking. In het
geval van Vaccinium myrtilus blijkt dit voornamelijk het geval te zijn ‘under mesic conditions’ (o.c.:
731), dus op substraten als in de Brabantse bossen en niet op zeer voedselarme bodems zoals in de
Kempen. Mogelijk interfererende oorzaken van achteruitgang zijn verdonkering en strooiselaanrijking
(cf. Weeda et al. 1988). Een aanwijzing dat Vaccinium myrtilus tot in een relatief recent verleden in de
regio veel algemener moet geweest zijn is het gekende gebruik ervan in bosbessentaartjes, een
gekende streekspecialiteit van Sint-Genesius-Rode (Maziers 1986). De zeldzame bossoorten
Gymnocarpium dryopteris en Gagea spathacea die Florabank enkel vermeldt voor de periode 1930-
1972, zijn in elk geval niet uit het uurhok verdwenen: ze werden respectievelijk in 2000 en 2001 door
het bosreservatenteam aangetroffen in het bosreservaat. Hetzelfde geldt voor de wat minder zeldzame
Carex pallescens (Bleke zegge), die voorkomt op enkele wortelkluiten in de kernvlakte (zie zie De
Keersmaeker et al. 2002).
Veel van de ‘nieuwkomers’ in uurhok E4-56 – soorten die enkel werden geïnventariseerd na 1972 (zie
6.1) - zijn wellicht gerelateerd aan een betere inventarisatie-inspanning. Afgezien van een toegenomen
aandacht voor al dan niet recent aangeplante houtige gewassen (b.v. Acer campestre = Spaanse aak,
Alnus incana = Witte els, Mespilus germanica = Mispel, Pinus sylvestris = Grove den, Populus
tremula = Ratelpopulier, Prunus padus = Vogelkers, Prunus virginiana, Quercus rubra =
Amerikaanse eik, Rhododendron ponticum = Ponthische rhododendron, Sambucus racemosa =
Trosvlier, Tilia cordata = Winterlinde), vallen ook enkele zeldzaamheden op: Acinos arvensis (=
Kleine steentijm), Clinopodium vulgare (= Borstelkrans) en Neottia nidus-avis (Vogelnestje). De
eerste twee zijn typische kalkgraslandsoorten, laatstgenoemde is een orchidee uit (doorgaans kalkrijke)
bossen met een milde humus. Opmerkelijk is ook dat typische en gemakkelijk herkenbare oude
bossoorten als Allium ursinum (Daslook), Paris quadrifolia (Eenbes) en Sanicula europaea
(Heelkruid) enkel na 1972 werden geïnventariseerd. Het verder uitdiepen van vroegere BWK-
karteringen (b.v. kladversies) en floristische gegevens op kilometerhokniveau (de oude IFBL-
streeplijsten), gekoppeld aan nieuwe inventarisaties, kan mogelijk meer uitsluitsel geven omtrent de
werkelijke vegetatie- en grondgebruiksevolutie in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Drie recent succesvolle plantensoorten in het Zoniënwoud zijn Impatiens parviflora (Klein
springzaad), Polygonum hydropiper (Waterpeper) en Dryopteris ‘dilatata + carthusiana’ (Brede +
Smalle stekelvaren). Impatiens parviflora is een verwilderde sierplant uit het Himalayagebied die rond
1950 voor het eerst wordt waargenomen in het Zoniënwoud en er sinds de jaren zestig een sterke
uitbreiding kent (Rogister 1978: 23-24). In het uurhok E4-56 (waarin het bosreservaat gelegen is, zie
6.1) wordt de soort volgens de gegevens van Florabank enkel waargenomen na 1972. Een
gelijkaardige succesvolle inburgering wordt ook in andere Europese bossen vastgesteld en
toegeschreven aan het feit dat deze plant zeer ondiep wortelt en daardoor een weinig door typische
bosplanten ingenomen niche bezet (Weeda et al. 1987: 167). Door Bobbink et al. (1998) wordt een
sterke bedekkingtoename van deze soort geassocieerd met atmosferische stikstofaanrijking. Ook
bosbouwactiviteiten en recreatie worden in verband gebracht met de uitbreiding van deze soort door
toegenomen zaadverspreiding en habitatuitbreiding (Weeda et al. 1987: 170, Rogister 1978: 23-24).
De uitbreiding van Polygonum hydropiper lijkt duidelijk gekoppeld aan habitatuitbreiding veroorzaakt
door bosbouwactiviteiten en recreatie. Deze plant vertoont in het Zoniënwoud immers een
uitgesproken voorkeur voor plaatsen met waterstagnatie door bodemverdichting die het gevolg is van
het gebruik van zware exploitatiemachines (b.v. Timberjack) en recreatie (b.v. ruiterij). De opvallende
vooruitgang van Stekelvarens (Dryopteris dilatata + carthusiana) wordt geassocieerd met
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atmosferische stikstofaanrijking (Brunet et al. 1998)8 en een toename aan dood hout (de Waal et al.
2001).

3.1.3.3.5 Vegetatie-onderzoek (ca. 1930-nu)

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw richt het botanisch onderzoek in het Zoniënwoud zich meer
en meer op het uitvoeren van vegetatiestudies. De gepubliceerde resultaten omvatten doorgaans geen
soortenlijsten maar een opsomming en bespreking van vegetatie-eenheden (b.v. Desenfants 1949).
Opvallend is dat deze eenheden de naam kunnen krijgen van plantensoorten die niet eens in de
vegetatie aanwezig zijn, denken we maar aan de “eikenbossen” die volledig uit Fagus sylvatica
bestaan.

Volgens Noirfalise (1959) komen in het Zoniënwoud drie belangrijke vegetatie-eenheden voor:
� het gemengd Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum), dat het grootste deel van het bos omvat
� het Eiken-Berkenbos (Quercetum-Betuletum), dat zich vooral op zandopduikingen situeert
� het gemengd atlantisch Eiken-Haagbeukenbos met Boshyacint (Endymio-Carpinetum)
 
Demay (1971) en Carleer (1971) bestuderen een deel van het Zoniënwoud aan de hand van
ecosociologische groepen (sensu Duvigneaud 1946) en stellen een dominantie vast van de groepen die
representatief zijn voor zure humustypen:
� een ‘mor’-groep (ruwe, zeer zure humus), met Deschampsia flexuosa, Calluna vulgaris en

Vaccinium myrtilus
� een ‘moder’-groep (iets beter omgezette, iets minder zure humus), met Holcus mollis, Pteridium

aquilinum, Teucrium scorodonia en Anemone nemorosa

Roche (1973) wijst er in deze context op dat de leembodems in het Zoniënwoud reeds van nature zuur
zijn en dat dit zure karakter verder in de hand wordt gewerkt door tweehonderd jaar
beukenmonocultuur (b.v. ten gevolge van een trage strooiselafbraak). Het tot dan toe uitgevoerde
vegetatiekundig onderzoek wordt door Duvigneaud (1975) gesynthetiseerd in een vegetatiekaart van
het gedeelte van het Zoniënwoud dat behoort tot het Brusselse Gewest en behandelt dus niet het
bosreservaat Kersselaerspleyn. Vegetatiekundige informatie die wel betrekking heeft op ons
studiegebied is afkomstig van Rogister (1974, 1978, 1990) en komt aan bod in een apart hoofdstuk
“overzicht van het onderzoek”.

                                                
8 Een toename van stikstof in de bodem kan echter ook worden veroorzaakt door verdroging omdat een
toegenomen bodemverluchting een versnelde mineralisatie kan veroorzaken (Grootjans et al. 1986).
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3.1.4 Samenvattende conclusie

Na de jongste ijstijd evolueert het plateaugebied tussen Zenne en Dijle waarop het Zoniënwoud zich
situeert, van een koude steppevegetatie naar een gematigd gesloten bos met een wisselende, door het
klimaat gedicteerde boomsoortensamenstelling. Grote delen van dit plateaubos worden vanaf 2700 BP
door de mens ontgonnen en als gevolg van allerlei menselijke activiteiten (b.v. begrazing, kapping)
verkrijgt het resterende bos - het domaniale Zoniënwoud - een meer open karakter (met ruwweg 2000
van de 10000 ha niet bebost terrein op het einde van de achttiende eeuw) en een daarbij horende meer
lichtminnende vegetatie. Toch waren er ook gesloten bosvegetaties aanwezig, waar typische oud-bos-
planten zoals Eenbes zich handhaafden. Bepaalde boomsoorten (b.v. eiken en andere vruchtdragende
boomsoorten) worden mogelijk reeds vanaf de prehistorie door de mens bevoordeeld.

De wastines worden op het einde van de achttiende eeuw voornamelijk beplant met Beuk en daardoor
krijgt de vegetatie terug een meer gesloten karakter en neemt het aandeel lichtminnende
plantensoorten sterk af. Tussen 1790 en 1850 wordt nabij kloostergemeenschappen en in het
middelhoutcomplex Heegde nog een soortenrijke, lichtminnende en deels kalkminnende wastineflora
aangetroffen. Na 1850 gaat deze flora sterk achteruit, vermoedelijk ten gevolge van een gewijzigd
beheer en grondgebruik (b.v. 'verparking', verdwijning middelhoutbeheer en achterwege blijven van
diverse vormen van grondverzet) gekoppeld aan gewijzigde milieu-omstandigheden (b.v. verzuring,
atmosferische stikstofaanrijking).

Vandaag bestaat de kruidlaag van het Zoniënwoud in hoofdzaak uit schaduw- en zuurtolerante
plantensoorten. Een meer schaduwtolerante, neutrale tot kalkminnende flora kan zich zeer plaatselijk
handhaven op taluds van holle wegen, nabij vijvers en op wortelkluiten. De meeste lichtminnende
wastinesoorten - kenmerkend voor zowel zure als kalkrijke milieus - zijn vrijwel verdwenen. De
boomlaag wordt nog steeds gedomineerd door beukenaanplantingen. Beuk blijkt in het Zoniënwoud
een goede productieboom te zijn, maar verjongt er zich - om niet geheel duidelijke redenen -
nauwelijks en lijkt bij een spontane evolutie op langere termijn lokaal (op plaatsen met voldoende
zaadbomen en licht) te worden verdrongen door Gewone esdoorn. De vooruitgang van drie recent
succesvolle plantensoorten in het Zoniënwoud - Klein springzaad, Waterpeper en Stekelvaren - kan
worden geassocieerd met atmosferische stikstofaanrijking, stikstofaanrijking door verdroging,
bodemverdichting (lokale vernatting) en een toename aan dood hout.
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3.2 Historiek van het bosgebruik in het Zoniënwoud
In de vroege middeleeuwen moeten onze grote wouden nog gemene weide geweest zijn voor het vee van de
aanpalende dorpelingen en meer bepaald voor hun vrij aanzienlijke kudden varkens
P. Lindemans

3.2.1 Achtergrond

3.2.1.1 De onderschatte rol van de prehistorische mens

Archeologisch onderzoek geeft aan dat de invloed van mesolithische jager-verzamelaarsculturen op
het Atlantische bos (7500-5000 BP) wordt onderschat. De aanwezigheid van ruderale lichtminners als
Artemisia en Plantago in de pollendiagrammen wijzen mogelijk op een kleinschalige teelt van eetbare
planten in een soort van bostuinen, zoals die vandaag nog worden aangetroffen in sommige tropische
regenwouden. Door Bonnicksen (2000) wordt herhaaldelijk de klemtoon gelegd op het belang van
‘prehistorische bosbouw’ (b.v. kappen, gericht branden, ringen) bij het ontstaan van niet-gesloten en
gevarieerde boslandschappen in prehistorisch gematigd Noord-Amerika. Het is niet duidelijk in
hoeverre dit ook in prehistorisch Europa het geval is. Zeker is dat de veranderende
bevolkingsdichtheid een determinerende factor wordt voor de verdere bosontwikkeling.

De inburgering van de Bandkermiekerscultuur9 omstreeks 6500 BP, wordt beschouwd als het begin
van de landbouw in Midden-België. In tegenstelling tot de mesolithische jager-verzamelaars kweken
deze mensen stockeerbare producten als graan en houden ze varkens en rundvee als ‘voedselspaarpot’.
Botvondsten suggereren een abrupte overgang van jager-verzamelaarsgemeenschappen naar
landbouwgemeenschappen met veeteelt. Dit impliceert het ontbreken van een semi-wilde veeteelt in
onze contreien (Baeté & Vandekerkhove 2001: 7).

In de landbouwgemeenschappen worden mislukte oogsten gecompenseerd via aanleg van
voedselvoorraden en er ontstaat een landbouweconomie. Het gevolg is een sterke bevolkingstoename
en een daarmee samenhangende en steeds intensievere bosontginning, houtkap en beweiding. De mate
waarin neolithische landbouwers de spontane vegetatie van Midden-België hebben beïnvloed valt
moeilijk te achterhalen. Feit is dat vanaf 5000 BP Linde en Iep sterk afnemen in de pollendiagrammen,
ten voordele van Eik en Hazelaar (en wat later ook van Beuk, zie 3.1). Er wordt aangenomen dat tegen
het einde van het Atlanticum (omstreeks 5 000 BP) in Midden-België voor het eerst door de mens
gecreëerde gaten in het woud ontstaan (Van der Ben 1997: 31).

Midden in het Zoniënwoud – aan weerszijden van de Twee Bergenweg – kan men over een
oppervlakte van 9 ha resten aantreffen van een versterkt dorp uit de periode 4500 - 4000 BP.
Archeologen hebben er vier wallen aangetroffen, gescheiden door drie grachten, waarvan de grootste
twee meter diep en zes meter breed is (Van der Ben 1997: 44-45). Een grootschalige landbouwkundige
ontginning van het Zoniënwoud blijft echter uit.

3.2.1.2 Het ontstaan van afzonderlijke bosentiteiten in de Oudheid

De komst van de Kelten omstreeks 2 700 BP luidt het begin van de IJzertijd in. Rond 2 150 BP volgen
de Belgische stammen en vanaf het begin van onze tijdrekening ontstaat een Gallo-Romeinse
samenleving. Deze manifesteert zich als een mengcultuur waarin de lokale bevolking wellicht veel
meer ervaring heeft met bosbeheer in vergelijking met de bosvreemde Mediterranen.

                                                
9 vermoedelijk afkomstig uit Centraal-Europa, ook wel Michelsbergcultuur genoemd
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Onder druk van een sterk aangroeiende bevolking en wisselwerking met een productieve
landbouweconomie dragen de Gallo-Romeinen in belangrijke mate bij tot de vorming van een open
landbouwlandschap en het ontstaan van afzonderlijke, versnipperde bosentiteiten.

Door Van der Ben (1997: 46-47) wordt aangenomen dat de Gallo-Romeinen in de bossen van Midden-
België belangrijke hoeveelheden (hak)hout en houtskool winnen. Het is in elk geval de enige
brandstof die ze ter beschikking hebben. Hoe het ook zij, de activiteit van kolenbranders zal in de
Frankische periode aanleiding geven tot de benaming Kolenwoud (‘Sylva Carbonaria’, eigenlijk beter
‘Kolenbranderswoud’) voor het boscomplex waarvan het Zoniënwoud het belangrijkste restant is.

Om onduidelijke redenen hebben de Keltische, Belgische en Gallo-Romeinse samenlevingen weinig
sporen nagelaten in het Zoniënwoud. In het huidige woud werden tot nu toe helemaal geen objecten
uit de Romeinse periode gevonden. De aangetroffen resten van primitieve laagovens - die wijzen op
ijzerwinning uit Brusseliaanse ijzerzandsteen – zouden volgens recent onderzoek (Defosse 1993) en in
tegenstelling tot de beweringen van Thoen (1983), niet afkomstig zijn uit de IJzertijd, maar wel uit de
achtste en negende eeuw van onze jaartelling. Het woud is in elk geval nooit ontgonnen voor
landbouwactiviteiten (omwille van de matige bodemkwaliteit ? deels omwille van een heilige status ?)
en heeft daardoor tot op de dag van vandaag zijn prehistorische, weinig door de mens gewijzigde
geomorfologie behouden.

3.2.1.3 Bosfragmentatie en reglementering vanaf de Middeleeuwen

De ineenstorting van de Gallo-Romeinse samenleving en de Frankische invallen in de vijfde eeuw,
resulteren volgens diverse auteurs (Goblet d’Alviella 1930, Verhulst 1964) in een kortstondige
bostoename. De Frankische periode betekent het startsein voor een intensieve bosontginning en een tot
vandaag voortdurende bosversnippering. Ontginningen onder impuls van een sterk toenemende
bevolkingsdruk leiden tot een versnippering van het Kolenwoud en het ontstaan van nieuwe
bosfragmenten. Vanaf het einde van de achtste eeuw zal het Zoniënwoud als gevolg daarvan voor het
eerst een geografische entiteit vormen (Des Marez 1926), de 'fundatie' van het latere domaniaal
gebied.

Om te voorkomen dat bossen volledig uit onze contreien verdwijnen worden onder de Merovingers
(vijfde-achtste eeuw) de eerste boswetten ('Leges') gepubliceerd. Deze hebben voornamelijk een
bescherming van het jachtwild op het oog en in functie daarvan worden ook bepaalde vruchtdragende
boomsoorten (b.v. Eik, Hazelaar) beschermd. De latere Karolingers (achtste-tiende eeuw) zullen dit
jachtgerichte beleid verder zetten. Naast de Leges blijven ook oude en ongeschreven gebruiksrechten
bestaan: b.v. het sprokkelrecht, het recht op bezem- en bindhout, het weiderecht, het windworprecht,
het maairecht, het recht op het vergaren van bosvruchten (Van der Ben 1997: 51-52). Deze
gebruiksrechten drukken een duidelijke stempel op de eigenschappen van het bos en gaan bij een sterk
toenemende bevolkingsdruk het voortbestaan ervan bedreigen.

In de achtste-negende eeuw blijken bepaalde delen van het Zoniënwoud belangrijke locaties voor
ijzerwinning uit limonietzandsteen te zijn (figuur 3.3), waarbij de plaatselijk gewonnen houtskool
dient voor de ertsverwerking via laagovens. Als getuigen daarvan worden voornamelijk in de
omgeving van Groenendaal en het bosreservaat plaatselijk geconcentreerde ronde hopen en laagten10

aangetroffen (Defosse 199311, Van Den Berge et al. 1990: 18).

                                                
10 Dergelijke vergraven terreinen beslaan ongeveer 15 % van de oppervlakte van het ca. 18 ha grote oude
bosreservaat (Bodemkaart van België kaartblad 102W) – zie ook figuur 2.2, pagina 9.

11 Het onderzoek naar de datering van deze resten vond plaats in het bosreservaat, net ten zuiden van de
Verdunningsdreef (Zwaenepoel pers. med.).
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figuur 3.3 Vermoedelijke resten van historische ijzerwinningen in het Zoniënwoud
(bron: Pierron s.d.: 17)
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Een eerste belangrijke, historisch gedocumenteerde ontbossing nabij het huidige Zoniënwoud vindt
plaats in de negende eeuw wanneer Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, een 70-100 ha
groot stuk land - gelegen in villa vocante Isca (= Overijse) - aan zijn vazal Agulfinus uitleent om het te
ontginnen (Martin 1986). De sporen van de ontbossingen tijdens de grote middeleeuwse ontginningen
(vnl. elfde-dertiende eeuw )- onder impuls van plaatselijke heren of de Brabantse hertogen en onder
druk van de bevolkingsexplosie -  zijn terug te vinden in de benaming van aan het Zoniënwoud
grenzende gemeenten zoals Sint-Genesius-Rode12, waarbij het Germaanse woord 'rode' staat voor
gerooid/ontbost terrein. Gedurende meer dan zeven eeuwen leven in Sint-Genesius-Rode tientallen
gezinnen van houthakkers, sprokkelaars, stropers, herders, kolenbranders en bezembinders, die als
compensatie van hun karig inkomen, "nemen wat het bos hen kan geven" (Maziers 1986).

3.2.1.4 De afbakening van het domaniale Zoniën

In 1197 komt het Zoniënwoud in bezit van de Hertogen van Brabant en wordt het voor het eerst als
domaniaal13 gebied afgebakend. Het zou op dat moment ongeveer 12000 ha groot zijn, maar duidelijke
bronnen daaromtrent zijn ons niet bekend. In de zestiende eeuw bedraagt de opgemeten oppervlakte
van het domaniale woud volgens Van de Velde (1992: 3) 10382 ha.

Verboven (1988) merkt op dat de inkrimping die kaartmateriaal laat zien voor de periode tussen de
vijftiende en achttiende eeuw niet in overeenstemming is met cijfergegevens uit de archieven. Het
cijfermateriaal wordt in deze meer betrouwbaar geacht vanwege het onnauwkeurige of "slecht
gedefinieerde karakter" (welke gronden worden bij het domaniale woud gerekend en welke niet) van
vele oude kaarten. Door Verboven (o.c.) worden voor een studie van het achttiende eeuwse
Zoniënwoud de gegevens van landmeter Laurin (1634-1638) verkozen boven de berekeningen van de
Ferraris (1768), omdat deze laatste vermoedelijk een overschatting van de feitelijke grenzen inhouden
door het meerekenen van nabijgelegen bosfragmenten (o.c.: tabel VI). Uitgaande van de gegevens van
Laurin bedraagt de oppervlakte van het Zoniënwoud tijdens het Ancien Regime 9976 ha (l.c.).

Achttiende eeuwse schattingen in functie van een (her)bebossingsprogramma suggereren een
oppervlakte van ca. 10800 ha (Lefèbvre 1997). Bij de overdracht van het vroegere domaniale gebied
naar de Société Générale in 1822 bedraagt de oppervlakte van ‘la forêt proprement dite et la plupart
des bois enclavés’ 10600ha 98a96ca op een totaal overgedragen oppervlakte van 11718ha89a33ca
(Maziers 1994: 38).

3.2.1.5 De woudadministratie en het Keurboek

Omdat de vorst zijn domeinbezittingen zou kunnen laten renderen bestaat de behoefte aan een
institutioneel omhulsel dat het woudbeheer in de praktijk brengt en in goede banen leidt. Daarom
wordt een beheersadministratie uitgebouwd die de basis moet leggen voor een gestructureerd
bosbedrijf. Tot het einde van de achttiende eeuw is het (uit)gevoerde beleid echter voornamelijk
restrictief en richt het zich in hoofdzaak tot het opsporen van jacht- en bosmisdrijven (Van
Haegendoren s.d., Verboven 1988). Vanaf de vijftiende eeuw worden bosbouw en jacht gescheiden
door de juridische bevoegdheden aan verschillende ambtenaren toe te kennen: enerzijds de
woudmeester (bosbouw) en anderzijds de opperjager en de warantmeester (jacht).

Aan de basis van de sterk hiërarchische bestuurspiramide van de bosbeheeradministratie staan de
praktische uitvoerders: de vorsters (boswachters, een soort bospolitie), de gezworen werklieden
(uitvoering van de plannen) en de hout- en koolmeters (meten van de partijgrootte bij de houtverkoop).

                                                
12 Vóór de achttiende eeuw  aangeduid als 'Rode'. Eerste zekere vermelding in 1141 (Maziers 1986).

13 'Dominium' betekent: in het bezit van een 'Dominus' of landheer (in tegenstelling tot de gemene of vrije
gronden)
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Het middenkader – dat in de loop van de achttiende eeuw nagenoeg volledig verdwijnt ten gunste van
de domeinontvanger14 - bestaat uit de windvellingenmeester (exploitatie van de windval) en de
haakmeester (hamering van de te kappen bomen). Het bovenkader wordt ingevuld door de luitenant-
woudmeester en de domeinontvanger. Bovenaan de hiërarchische piramide staat de woudmeester
(Verboven 1988)15. De bevoegdheden van de functionarissen is aan de top van de piramide niet
duidelijk afgelijnd en afhankelijk van de ijver en bekwaamheid van de betrokken ambtenaren. Daarbij
merkt Verboven (o.c.) op dat een min of meer nauwkeurige omschrijving van de ambtelijke
bevoegdheden en verplichtingen van de woudmeester tijdens het Ancien Regime nergens in het
bronnenmateriaal wordt aangetroffen. De woudmeester is wel de hiërarchische meerdere van de
luitenant-woudmeester en de domeinontvanger.

Een eerste algemeen woudreglement wordt uitgevaardigd in 1371 en verwijst naar de huidige naam
van het gebied: het Keurboek van Zoniën16. Van dit reglement verschijnen in 1460 en 1565 en 1634
beter gestructureerde en meer uitgebreide versies. De laatste versie blijft van kracht tot op het einde
van het Ancien Regime (ca. 1790). Het Keurboek regelt onder meer de jaarlijkse houtkap, de
bijzondere houtkappen, de verkoop van windworp en de productie van houtskool, maar ontfermt zich -
tevens over de strikte toepassing van diverse gebruiksrechten (b.v. begrazing, het sprokkelen van dood
hout).

Veranderingen in het domeinbeheer zijn volgens Verboven (1988: 50) afhankelijk van een trage maar
overwogen besluitvorming. Vooral de Rekenkamer werpt zich - in een streven naar continuïteit en
behoud van het domeinrendement - op als beschermer van een voorzichtige, geplande
exploitatievoering (l.c. =  situatie achttiende eeuw).

                                                
14 De domeinontvanger is tot in de achttiende eeuw de enige ambtenaar die door de Provinciale Staten wordt
benoemd en dus ook de enige topambtenaar waarmee de Staten hun greep op het woudbeheer kunnen
verstevigen (Verboven 1988: 12).
15 Op het einde van de achttiende eeuw wordt in het bovenkader de functie van 'directeur des pepinières, semis,
plantes et repeuplement de la forêt de Soignes'  (Verboven 1988: 33) in het leven geroepen, belast met de leiding
en coördinatie van de aanplantingen.
16 De eerste zekere vermelding van  'Sonia' dateert uit de elfde eeuw, in de tekst ‘Donatio Angelae’
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3.2.2 Historische gebruiksvormen in het Zoniënwoud

3.2.2.1 Jacht

Reeds bij de Merovingers (vijfde-achtste eeuw) wordt het latere Zoniënwoud in zekere mate beheerd
in functie van de jacht. Wildschade door hertachtigen en everzwijnen - het door de adel beschermde en
bejaagde wild - wordt tot in de achttiende eeuw min of meer getolereerd door de overheid. De schade
die boeren ondervinden door het jachtwild en de jachtpartijen zelf leidt echter tot een gespannen
verhouding tussen adellijke jagers en boeren (Tack et al. 1993: 151). Het bosbeheer probeert de
wildschade te beperken door het graven van grachten, het aanleggen van hagen rond de jonge
aanplantingen en in de jaren 1770 en 1780 ook door een aangepaste boomsoortenkeuze in wildrijke
gebieden als de Heegde (i.c. aanplantingen met een weinig door het wild geprefereerde soort als Els,
Lefebvre 1997).

De jacht blijft in het domaniale Zoniën zeer belangrijk tot aan de dood van aartshertog Karel van
Lorreinen in 1780, het jaar waarin volgens Desmet (1994: 51) het laatste Edelhert in het Zoniënwoud
wordt geschoten. Na het overlijden van deze fervente jager blijkt het jachtwild – en de
everzwijnenpopulatie in het bijzonder - zich zodanig sterk uit te breiden dat dit leidt tot protesten van
de boeren (Pierron s.d. 388). Hierop wordt door Jozef II in 1781 een ordonnantie uitgevaardigd die de
vernietiging en opsluiting in parken van everzwijnen betracht ’dans toute l’etendue de sa domination
aux Pays-Bas’17. De everzwijnenpopulatie krijgt de genadeslag met het einde van het Ancien Regime.
Volgens Tack et al. (1993: 151) worden de jachtgebieden onmiddellijk na de annexatie door Frankrijk
in 1794 op grote schaal door het volk leeggehaald. In 1802 schrijft de prefect Doulcet-Pontécoulant
van het Dijle-departement (waarvan het Zoniënwoud deel uitmaakt) dat ‘les cerfs, les daims, les
chevreuils et les sangliers ont totalement disparu’ (Pierron s.d.: 390). De reeën die momenteel het
Zoniënwoud bevolken zijn afstammelingen van een populatie die in 1846 door Leopold I wordt
uitgezet (Tack et al. 1993: 157). De jacht in het Zoniënwoud wordt stopgezet in 1973 (Zwaenepoel
pers. med.).

3.2.2.2 Gebruiksrechten en voorrechten

3.2.2.2.1 Inleiding

Door de aanwezigheid van diverse hulpbronnen speelt het Zoniënwoud doorheen de geschiedenis een
belangrijke socio-economische rol. Vanuit die optiek wordt in dit domaniale gebied tot op zekere
hoogte de uitoefening van diverse gebruiksrechten toegelaten. Het verlenen van gebruiksrechten aan
het gewone volk blijft evenwel een gunst van de vorst18. Bovendien behoudt de vorst het voorrecht om
in te grijpen in de voorziene gebruiksvormen (gebruiksregulering, Verboven 1988: 42). De toekenning
van (gebruiks)voorrechten aan adel en geestelijkheid zijn in principe “eeuwig en onveranderlijk” zodat
voorrechten die reeds in de dertiende eeuw zijn toegekend nog steeds van kracht kunnen zijn in de
achttiende eeuw19. Het beleid ten aanzien van de gebruiksrechten bezit een louter restrictief karakter.
Verboven (1988: 47) merkt op dat de opgelegde boetes in de loop van de geschiedenis devalueren en
daardoor vaak niet in verhouding staan in tot de waarde van de voordelen die met het misbruik worden
bekomen. Het failliet van dit beleid berust volgens deze auteur verder bij het feit dat het geen
alternatieven biedt voor de gebruiker (l.c.).

                                                
17 Alhoewel de raadgevers van Jozef II opmerken ‘dat de boeren steeds klaarstaan om te klagen, terwijl ze in
feite zelf de grootste stropers zijn en bovendien de aantallen everzwijnen overdrijven’ (Pierron s.d.: 389).
18 Een willekeurige toepassing van het ongeschreven weiderecht (vrije begazing) was dan ook impliciet
verboden in domaniale gebieden.
19 De rechten vervallen wanneer ze zijn toegekend aan een familie die uitsterft. Vele rechttitels zijn daarentegen
rechtstreeks verbonden met het bezit van een bepaald landbouwbedrijf (Verboven 1988: 43).
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De lokale gebruikersgemeenschap die zich dankzij de gebruiksrechten en voorrechten in en rond het
domaniale woud ontwikkelt kan worden onderverdeeld in drie groepen (Verboven 1988: 36):

� adellijke grondbezitters (doorgaans wegens verdiensten beloond met voorrechten)
� religieuze gemeenschappen (voorrechten doorgaans bekomen via schenkingen)
� lokale dorpsgemeenschappen (geen voorrechten, wel een soort 'sociale

gebruiksvoorzieningen')

De Late Middeleeuwen blijken samen te vallen met een periode van intense uitgifte van voorrechten,
bijvoorbeeld als beloning voor bewezen diensten of als tegemoetkoming voor wildschade (Verboven
o.c.: 42). De eerste tekenen van een bewust ingrijpen van de overheid tegen het toenemend aantal
gebruikers dateren van de zestiende eeuw, wanneer onder Karel V een stroom van ordonnanties tot
stand komt die de gebruiken in het Zoniënwoud aan allerlei beperkingen onderwerpen. In 1547 wordt
iedereen die voorrechten bezit aangaande de bosweide in Zoniën verplicht deze aanspraken te
legitimeren binnen een termijn van zes weken. Wanneer niet tijdig aan deze verplichting wordt
voldaan vervalt het voorrecht onmiddellijk (o.c.: 43). Deze beleidskoers wordt gehandhaafd in het
sterk uitgebreide Keurboek van 1565 (dat ook de reguliere exploitatie behandelt).

De toenemende druk op de Zoniënse houtvoorraad zorgt in de achttiende eeuw voor een verdere
afbouw van gebruiksrechten en voorrechten. Na 1726 worden geen voorrechten voor begrazing meer
toegekend. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstaat in de Zoniënse woudadministratie een
heftige polemiek tussen voor- en tegenstanders van gebruiksrechten. Luitenant-woudmeester de
l’Escaille beklemtoont het onverzoenlijke karakter van gebruiksrechten en bosherstel, terwijl
woudmeester de Beughem wijst op de sociale betekenis ervan (Verboven 1988: 44, 46). de l’Escaille
begint zijn loopbaan met een vernieuwde afpaling van het woud (in hoofdzaak tegen illegale veeweide
en houtdiefstal) en verkrijgt in 1778 het verbod op grassnijden. Daarnaast vinden verzuchtingen
omtrent gebruiksrechten evenwel weinig gehoor bij de hogere bestuursinstanties (l.c.). De installatie
van het Franse bewind in 1794 resulteert in een volledige afschaffing van voorrechten en
gebruiksrechten.

3.2.2.2.2  Het weiderecht, graasrechten en drift

Een vrije beweiding met gedomesticeerde hoefdieren ligt in middeleeuws Vlaanderen en ver
daarbuiten verankerd in het ongeschreven weiderecht. De uitvoering van het weiderecht in bossen (i.c.
een vrije bosbegrazing) wordt in het middeleeuwse Vlaanderen echter zelden door de landheer of vorst
geregeld of vercijnsd zoals dit wel gebeurt met de gemene weiden en is in bossen dus illegaal. De voor
beweiding betaalde cijns weegt immers niet op tegen het verlies aan houtopbrengst dat door begrazing
wordt veroorzaakt. Bovendien zou een vercijnsing van het weiderecht als een zwaard van Damocles
boven het voortbestaan van het bos blijven hangen en dus ook het adellijke jachtgebied en de
toekomstige houtproductie hypothekeren. In domaniale bossen als het Zoniënwoud wordt daarom niet
enkel het vrije houthakken verboden, maar ook het vrij beweiden van het bos. In weerwil van allerlei
verordeningen (cf. Verboven 1988: 204-206) blijven sommigen echter het ongeschreven weiderecht
toepassen tot aan de aanhechting bij de Franse Republiek in 1794 (Van der Ben 1997: 56, Tack et al.
1993: 177). Doordat de moeizaam ontgonnen woudrand doorgaans wordt geprefereerd voor
akkerbouw (Smolar-Meynart 1986) zijn de al dan niet door de vorst toegekende graasrechten voor de
niet-kapitaalkrachtige boeren meestal het enige alternatief voor het gebrek aan eigen weiland. Enkel
welgestelde veehouders beschikken over weilanden met een eigen veestapel. Maar ook zij verkiezen
waar mogelijk een deel van hun dieren in het woud te laten grazen om ze op een goedkope manier te
voeden. De vaak moeilijk te controleren circulatie van het vee is een permanente zorg voor de
bosbeheerders die vaak te kampen hebben met vertrappelde jonge aanplantingen en (tijdelijke)
boomkwekerijen (cf. Lefebvre 1997). Enkele van de - zeker niet altijd even onfeilbare - remedies zijn
identiek aan deze die tegen de wilddruk worden toegepast: het graven van grachten en het aanleggen
van hagen rond de aanplantingen.
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In tegenstelling tot het vrij beweiden wordt de drift – een door herders geleide begrazing - wel
vercijnsd (tegen een gewoonlijk tamelijk hoge cijns) aan enkele bevoorrechte pachthoven die aan de
rand van het woud liggen en dus niet aan de hele gemeenschap (Lindemans 1952: 340). Het aantal
stuks vee wordt hierbij sterk beperkt en bovendien mag er niet om het even waar worden gegraasd. Ter
controle dient elk stuk vee op voorhand te worden geregistreerd in een ‘veterboek’ (veteren = grazen)
(Smolar-Meynart 1986) en particulieren die niet over de nodige voorrechten beschikken dienen
vetergeld te betalen20 (Verboven 1988: 69). Op een bepaalde plaats en datum telt en keurt de
woudmeester het samengebrachte vee en duidt dan het gedeelte van het bos aan waar het mag
gedreven worden. Het vee blijft daarbij in het bos, dag en nacht, gedurende een groot deel van het jaar
(het vegetatieseizoen) onder de hoede van zijn herders. Het melkvee wordt in de bossen gemolken.
Opdat woudpreters en herders toezicht zouden kunnen houden over het gedreven vee moeten al de
koeien een bel om de hals dragen, zoals bepaald in het Keurboek van Zoniën. Lindemans (1952: 340)
merkt hierbij lyrisch op dat het “destijds wel een aardig klokkenspel was, kleppende van uit de verre
diepten van de ‘dellen’ in de plechtige stilte van het woud …”. Het meest frisse groen is immers in
deze vochtige bosvalleien te vinden.

Zoals hoger vermeld is de toepassing van gebruiksrechten (i.c. graasrechten) in domaniale gebieden
afhankelijk van het toekennen van gebruiksrechten en voorrechten door de vorst. Zo worden
bijvoorbeeld voorrechten verleend aan hofsteden die in de late Middeleeuwen in de nabijheid van het
woud worden opgericht, zoals het hof van Gallemaarden onder Terhulpen. Ter compensatie van
wildschade krijgt de eigenaar van dit hof in 1512 de toelating om in het woud twintig koeien te laten
grazen, één stier, zes paarden en vijftig varkens en dat gedurende zes jaar21. Andere hofsteden rond het
woud - waaronder ook het hof van de priorij van Groenendaal krijgen gelijkaardige voorrechten.
(Martin 1986). Volgens Smolar-Meynart (1986) telt het Zoniënwoud in de zestiende eeuw ongeveer
vijftig gebruikers van graasrechten: kloosters, landheren en vrije boeren.

In 1565 stelt het Rekenhof vast dat graasrechten (inclusief het vercijnsde driftrecht ?) toelaten dat
3280 varkens, kalveren, koeien, ossen, paarden, geiten en schapen zich in het Zoniënwoud voeden
(Van der Ben 1997: 56). Uit een veterboek blijkt dat in 1781 in het Zoniënwoud 1833 koeien,
kalveren, ossen en paarden tegenover maar liefst 6514 varkens worden geteld (Verboven 1988: 69, zie
verder). Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren dat het gaat om een tijdelijke, gestuurde
begrazing. Afgezien van deze geregistreerde begrazing blijft de omvang van illegale en eventuele
uitzonderlijke begrazing (bijzondere voorrechten ?) niet gekend.

In verband met de gebruiksregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende
grazersoorten wegens hun verschillende impact op de vegetatie (b.v. snoeiers versus grazers). De
voornaamste bezwaren tegen begrazing houden verband met het vertrappelen of afgrazen van de
bosverjonging. Vooral geiten en schapen worden als zeer schadelijk beschouwd en zoveel mogelijk uit
het woud gebannen. Bosbegrazing door geiten is volgens Tack et al. (1993: 180) steeds verboden.
Schapen – en enkel deze voor eigen gebruik – mogen in het middeleeuwse Zoniënwoud uitsluitend
grazen in de ‘oude lanck houten’ waar de verjonging reeds verzekerd is (Lindemans 1952: 340, 343).
Met het Edict van Albrecht en Isabella uit 1617 wordt het bos verboden terrein voor schapen (Lust
s.d.). De toegang voor rundvee wordt minder schadelijk geacht, maar is van de vijftiende tot de
achttiende eeuw toch verboden in jonge houwen onder de twintig jaar (Verboven 1988: 38, 70;
Lindemans 1952: 340, 343). Het kweken van paarden in de ‘halve wildernis, halve vrijheid’ wordt in
de Middeleeuwen beschouwd als een garantie voor het instandhouden van een degelijk ras. Het vrij
grazen van paarden en veulens in het Zoniënwoud is volgens Smolar-Meynart (1986) toegestaan tot de
afschaffing van het stoeterijrecht in het midden van de zestiende eeuw. Een eeuw later verplicht men
om de paarden vast te binden zodat hun graasruimte beperkt wordt (l.c.). In 1613, onder het bewind
van Albrecht en Isabella, wordt ter hoogte van het huidige bosreservaat Harras een paardenstoeterij (=

                                                
20  Opvallend is dat in de domeinrekening enkel een onderscheid wordt gemaakt tussen de inschrijving van
‘beesten’ (runderen en paarden) en de omschrijving van varkens (l.c.).
21 Dit bewuste graasrecht wordt bovendien erfelijk vanaf 1516.
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haras) opgericht die in 1678 wordt opgedoekt zodat het bos er opnieuw bezit van kan nemen
(Zwaenepoel pers. med.).

Uit de hoger genoemde veterboek-cijfers voor 1781 blijkt het belang van de varkensdrift in Zoniën22.
Dit opmerkelijke onevenwicht in de veestapel houdt wellicht verband met de grote beschikbaarheid
van eikels en beukennootjes in het woud, een belangrijk voedingsmiddel voor varkens. De historiek
van deze begrazingsvorm wordt vrij uitvoerig belicht in Pierron (s.d.: 356-389), waarin er op gewezen
wordt dat het ‘eikelen’ (‘la glandée’) steeds een courante praktijk is geweest in het Zoniënwoud.
Alhoewel varkens als notoire bodemwoelers volgens Hillegers (1989: 95) niet als bosvernielers
moeten worden beschouwd en er aanwijzingen zijn dat zwijnachtigen een positieve invloed kunnen
hebben op de bosontwikkeling (Baeté & Vandekerkhove 2001: 7), tracht men ook deze
bosbegrazingsvorm door diverse bepalingen in goede banen te leiden. Volgens 'de Keure van het
Woutrechte van Brabant' mogen in Zoniën varkens enkel ‘int lank hout’ (hooghout) worden gedreven
en meer bepaald ‘in thout dat tydich ende groot genoech is om van den princen wege te worden
vercocht’ (l.c.). Volgens Verboven (1988: 38, 70) betreft dit voor de periode van de vijftiende tot de
achttiende eeuw hooghout van minstens vijftig jaar oud. Een pachtbrief uit 1527 van een Hof te
Zevenborren specifieert dat de varkens alleen maar welkom zijn wanneer de ‘ate’ – bestaande uit
eikels, beukennootjes, wilde appels en mispels – overvloedig is (Lindemans 1952: 344). In de jaren
1770 is de toenmalige luitenant-woudmeester de l’Escaille een kritische tegenstander van het eikelen
in jonge bestanden, er op wijzend dat het eventuele voordeel voor de kiembedvorming niet opweegt
tegen het ontwortelen van talloze boompjes (Lefebvre 1997).

Het eikelen overleeft hoe dan ook de Franse Revolutie. De begrazing met varkens voor de mast wordt
tijdens de Franse periode niet verboden, maar wordt in 1803 gereglementeerd en bekendgemaakt door
middel van plakbrieven en omzendbrieven (Pierron s.d.: 387). Hieruit blijkt het belang van deze
praktijk op dat moment: in de verschillende ‘brigades’ van de woud worden in totaal maar liefst 5900
varkens toegelaten (o.c.: 388). De varkens moeten worden gebrandmerkt en mogen niet in de ‘cantons
ordinaires’ van minder dan twintig jaar oud worden gedreven, ook niet waar er in de jongste acht jaar
beplantingen zijn gebeurd en evenmin in het hooghout waar een verkoop gepland is (Pierron s.d. :
388). Het betreft bovendien een herfstbegrazing die maximaal vier maanden mag duren (l.c.).

3.2.2.2.3 Het recht op brandhout en ander houtgebruik

In het middeleeuwse Zoniën worden door de vorst diverse gebruiksrechten verleend voor houtgebruik,
maar in principe worden alle soorten hout die in de handel worden gebracht - inclusief het rijshout – er
tegen beschermd (Smolar-Meynart 1986). Constructiehout kan men slechts in bijzondere
omstandigheden gratis verkrijgen (b.v. bij de verwoesting van een gebouw door brand en met
indiening van een verzoekschrift). Gezien de strenge bepalingen is houtroof volgens Van Hemelrijk
(1978: 337) dan ook het meest verspreide misdrijf in het Zoniënwoud tijdens het Ancien Regime.

Het recht op brandhout (= sprokkelrecht) is samen met de hoger besproken graasrechten één van de
meest verspreide gebruiksrechten in onze middeleeuwse bossen. Hout en houtskool is immers tot op
het einde van de achttiende eeuw een door alle lagen van de bevolking geprefereerde
energieleverancier23. Terwijl het ongeregeld oogsten van groen hout op stam streng wordt bestraft24,

                                                
22 Zich baserend op een taalkundige studie ('Over twee woordfamilies in Plaatsnamen, Verslagen en Meded.
Kon. Vl. Academie 1946') suggereert Lindemans (1952: 337) dat Zoniën iets als 'Varkensbos' zou betekenen.
Andere interpretaties brengen ‘Zoniën’ in verband met de rivier de Zenne of een aanbidding van de zon (Van de
Velde 1992: 1)

23 Niet-ontwavelde steenkool wordt zoveel mogelijk vermeden (stank, giftigheid) en turf is niet steeds
voorhanden en wordt vaak als minderwaardig beschouwd.
24 Van ‘onbruikbaar struikgewas’ (b.v. Els, Wilg, Hazelaar) is er volgens Smolar-Meynart (1986) evenwel geen
sprake in de gebruiksrechten van Zoniën.
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laat het recht op brandhout de omwonenden toe om op de grond liggend klein dood hout te vergaren.
Aan een lange lijst van hoogwaardigheidsbekleders worden gratis leveringen brandhout verstrekt
(Verboven 1988: 70). Brandhoutleveringen maken onder de vorm van emolumenten (= extra’s in
natura) ook deel uit van de wedde van het administratieve personeel. Een fractie van het Zoniënse
brandhoutverbruik – volgens Verboven (o.c.: 39) voornamelijk “minderwaardige houtsoorten” als berk
en populier - is voor rekening van sommige religieuze gemeenschappen in het woud.

In perioden met stijgende houtprijzen tracht de vorst de diverse brandhoutleveringen zoveel mogelijk
af te schaffen (Verboven 1988 l.c.). Het recht op brandhout wordt vanaf het Keurboek van 1565 meer
en meer beknot. Het sprokkelrecht geldt dan enkel nog voor de lokale armen25 en is bovendien slechts
op een beperkt aantal dagen van toepassing (Smolar-Meynart 1986, Tack et al. 1993: 94). Om
overdreven dorhouttransport te beletten mag enkel tijdens de wintermaanden gebruik gemaakt worden
van een kar. Tijdens de overige maanden moet dat hout op de rug of op een ezel26 worden
getransporteerd (Smolar-Meynart 1986)27.

Het gebruik van jonge twijgen om takkenbossen te binden is een gevolg van het recht op brandhout.
De twijgen worden uit jonge bomen gesneden, wat dus schade oplevert aan het bos. Daarom wordt het
vanaf 1459 verboden om nog jonge twijgen in het bos te snijden (Smolar-Meynart 1986). Het recht om
berkentakjes te snijden voor bezems wordt in de vijftiende eeuw aan een aantal personen verkocht.
Omdat dit resulteert in het overdadig en willekeurig snijden van berkentakken wordt het
bezemsnijdersrecht aan één enkele persoon toegewezen (Smolar-Meynart 1986).

De gewoonte om aan de vooravond van de eerste mei een boom te planten voor de huisdeur is in het
Brusselse erg in trek in de Middeleeuwen en leidt tot het oogsten van talrijke jonge bomen in het
Zoniënwoud. Midden de zestiende eeuw wordt een besluit uitgevaardigd dat alleen de kerken nog met
een dergelijke meiboom mogen worden versierd. Een slechte opvolging van deze nieuwe
reglementering leidt tot een strenger toezicht van boswachters tot aan de stadspoorten van Brussel
(Smolar-Meynart 1986).

Een moeilijke zaak vormen de echte of vermeende voorrechten die sommige instellingen en
particulieren al dan niet terecht menen te bezitten. Volgens Tack et al. (l.c.) laat de woudmeester zich
hierbij niet onbetuigd gelet op de (niet-gespecificeerde) hoeveelheden brandhout, houtskool en
takkenbossen die hij zich jaarlijks toeeigent Zwaenepoel (pers. med.) werpt evenwel op dat de extra’s
in natura (emolumenten) voor het personeel van de bosadministratie nochtans duidelijk worden
omschreven, juist met de bedoeling om overmatige toe-eigeningen te vermijden (cf. ook Smolar-
Meynart 1991).

3.2.2.2.4 Niet-houtige bosproducten

Het rapen en plukken van wilde vruchten lijkt in de Middeleeuwen een gewone praktijk geweest te
zijn (Smolar-Meynart 1986). Omdat plukkers en rapers soms risicovolle vuurtjes aanleggen om
vruchten (b.v. bosbessen) ter plaatse te stoven, wordt het koken of braden van vruchten in het bos
reeds verboden in de oudste versie van het Keurboek van Zoniën (1371).

Het recht op het snijden van ‘gras ‘(ook ‘kruid’ genoemd) als stro voor het stalvee geeft aanleiding tot
het meesnijden van boomzaailingen. In het Keurboek van 1565 wordt dit gebruiksrecht daarom

                                                
25 Waar dit recht in 1548 nog toegestaan is aan geboren Brabanders, moet men vanaf 1565 geboren Brusselaar
zijn of geboren inwoner van de dorpen rond Zoniën, of er tenminste gedurende drie jaar wonen (Smolar-Meynart
1986).
26 Een hoeveelheid brandhout wordt in die tijd naar de draagcapaciteit van een ezel genoemd: ‘ezellade’.
27 In het Keurboek van 1565 wordt nog melding gemaakt van (grote brandhoutverbruikers als) brouwers, bakkers
en herbergiers die zich onder het mom van behoeftigheid het recht toeëigenen om droog hout te verzamelen in
het woud (wat uitdrukkelijk verboden wordt).
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beperkt tot zones die onder hoge bomen zijn gelegen (Smolar-Meynart 1986). Een achttiende eeuwse
tekst waarschuwt voor een oneigenlijke toepassing van dit gebruiksrecht : 'sous prétexte d’y couper
l’herbe, ils pourront dégrader le bois et tromper la vigilance des forestiers, puisqu’ils ont un droit
d’être dans la forêt' (Verboven 1988: 70).

3.2.2.3 Gebruik van bodemmateriaal en houtskoolwinning

De frequente aanwezigheid van houtskoolresten in de ondergrond van het Zoniënwoud en het
bosreservaat wijzen op het belang van houtskoolwinning in het verleden. De onmiddellijke verwerking
van het overvloedige takkenmateriaal tot houtskool wordt door de bosbeheerders zowel nadelig
bevonden voor de bodemkwaliteit als vanwege brandgevaar. Naar aanleiding van een bosbrand in
1619 waarbij meer dan 60 ha bos28 wordt verwoest, wordt in 1620 een wet uitgevaardigd die de
plaatselijke houtskoolbereiding verbiedt. Ondanks deze beperking wordt het branden van houtskool in
Zoniën gewoon verdergezet tijdens de achttiende eeuw (Verboven 1988: 41.).
Omwille van de bodemkwaliteit tracht men ook het systematisch wegnemen van de vruchtbare
humuslaag streng te beperken (l.c.).
Het winnen van zand, klei en zandstenen in het woud ten behoeve van het bouwbedrijf wordt
verboden vanaf de zestiende eeuw (Smolar-Meynart 1986). In achttiende eeuwse domeinrekeningen
wordt nochtans een vaste rubriek aangetroffen waarin steenputten en in mindere mate ook zavelputten,
jaarlijks of voor een iets langere periode aan particulieren worden verpacht (Verboven 1988: 41)29.
Zwaenepoel (pers. med.) wijst in deze context op twee uitbatingen van kalkrijk Brusseliaanzand in de
omgeving van Groenendaal.

3.2.2.4 Het beheer rond de middeleeuwse kloosters

In totaal behoren acht middeleeuwse kloosters tot de invloedssfeer van het toenmalige Zoniënwoud30,
met als voornaamste: de abdij van Vorst (° ca. 1100), de Ter Kamerenabdij (° ca. 1200), de priorij
Hertoginnedal (°1262), de priorij van Groenendaal (°1343), de priorij van Rood Klooster (°1368) en
de priorij Zeven Borren (°1380).

De aanwezigheid van deze kloosters heeft een belangrijke, maar lokale impact op de middeleeuwse
ontwikkeling van het Zoniënwoud. Onder hun impuls worden valleigedeelten afgedamd om
viskweekvijvers aan te leggen (b.v. te Groenendaal) en worden gebruiksbomen aangeplant zoals
Kastanje, Taxus31 en diverse fruitbomen. Nog steeds kan men vandaag midden in het bos
bodemterrasjes aantreffen die restanten zijn van wijngaarden uit die tijd (b.v. in de Grote Flossendelle,
de Blankendelle en de Vuilbeekvallei, Van der Ben 1997: 58).
Middeleeuwse pollenspectra van een zandige opduiking in de omgeving van het Rood Klooster
(Munaut 1967) geven slechts een fragmentarisch en onduidelijk beeld van het grondgebruik op
zandbodems nabij kloosters in het Zoniënwoud. Met de bestudering van historisch-ecologische
bronnen zoals oude teksten, schilderijen en - vanaf het einde van de achttiende eeuw - ook de eerste
floristische inventarisaties, komen we beduidend verder. Dergelijke bronnen wijzen op de
aanwezigheid van begraasde wastines en middelhoutbossen in de omgeving van deze kloosters, die
zich - niet toevallig - vaak op de rijkere gronden situeren. De toepassing van kleinschalige
beheersvormen die plaatselijk de uitloging en compactie van de bodem compenseren door
grondverzet, is mogelijk van bijzonder belang voor de lokale totstandkoming van een specifieke,
zuurmijdende plantengroei (cf. Van den Bremt 1992).

                                                
28 Dit is bijna de jaarlijks te kappen oppervlakte in het gehele woud.
29 “Deze steen- en zavelputten situeerden we in de Heegde, de meest noordoostelijke punt van het Zoniënwoud
nabij Brussel” (Verboven 1988: 71).
30 In de zeventiende eeuw werd nog het Capucijnenklooster van Tervuren midden in het bos opgericht.

31voor het vervaardigen van bogen
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3.2.3 Belangrijke evoluties in het reguliere bosbeheer van 1550 tot
de 19de eeuw

3.2.3.1 Het klassieke bosbeheer tijdens het Ancien régime

Houtproductie blijft door de eeuwen heen een belangrijke economische functie van het Zoniënwoud.
Men vindt in het woud verschillende houtsoorten en die krijgen een verschillende bestemming. Door
de talrijke aanwezigheid van hooghout van Eik en Beuk speelt het Zoniënwoud een voorname rol als
leverancier van constructiehout.

Waar in de meeste Vlaamse bossen allerlei vormen van hak- en middelhoutbeheer de regel waren, was
dat in het Zoniënwoud niet het geval. Slechts een beperkte oppervlakte van het bos (zo’n 400 ha, zie
verder) kende deze beheersvorm.
De belangrijkste bosbedrijfsvorm toegepast vanaf de zestiende eeuw tot aan het begin van de
twintigste eeuw was het zogenaamde ‘tire et aire’, een hooghoutvorm met grote langwerpige
kaalslagen met overstaanders. In het begin van de zestiende eeuw worden jaarlijks ongeveer 68 ha
gekapt volgens dit systeem. Tussen 1587 en 1636 is dat ongeveer 90 ha en tussen 1638 en 1738
ongeveer 82 ha. Na 1904 wordt deze bedrijfsvorm verlaten en vervangen door een femelslagsysteem
met kunstmatige verjonging.

Volgens Zwaenepoel (pers. med.) wordt tijdens de Middeleeuwen nauwelijks gedund, wat aanleiding
geeft tot relatief donkere bossen. Het snoeien van bomen om rechte bomen te verkrijgen (b.v.
voorkomen van vorkvorming, verwijderen van de onderste takken), is volgens Tack et al. (1993: 94)
tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw, mogelijk ook vroeger, een gewone zaak.

3.2.3.1.1 Tire et aire
 
In het kaalkapsysteem ‘tire et aire’ - dat in het Zoniënwoud wordt toegepast vanaf de zestiende eeuw
tot 1906 - bedraagt de exploitatiecyclus honderd jaar. Zoals de naam ervan suggereert, volgt in dit
systeem de ene kap ruimtelijk op de andere. Hiertoe wordt het woud in een aantal 'laijen' of houwen
verdeeld, die echter niet de reële kappercelen vormen (Tack et al. 1993: 94). Vermoedelijk worden
jaarlijks in diverse houwen verschillende percelen van de grootteorde van tien tot dertig (mogelijk tot
veertig) hectare in een honderdjarige cyclus kaalgekapt, met uitzondering van tien tot dertig bomen
per hectare die pas na een tweede cyclus - dus na tweehonderd jaar - werden geveld. De overstaanders
voorzien niet enkel in zwaar zaaghout (Lienard 1975), maar zouden tevens moeten instaan voor de
natuurlijke verjonging op de kapvlakte. De kappercelen zijn meestal langgerekte rechthoeken (zie b.v.
Ferrariskaart) om bij de verjonging ook de kunnen profiteren van een zijdelingse zaadinval
(zoomslageffect, Zwaenepoel pers. med.). Omdat die natuurlijke verjonging meestal onvoldoende of
gebrekkig plaatsvindt, gebeuren er ook aanplantingen. Deze kunstmatige verjongingsvorm wordt in de
praktijk veel toegepast omwille van een verzekerd verjongingsresultaat.

Behalve de kapping van 30-40 jaar oude zachte boomsoorten (b.v. Populus tremula = Ratelpopulier,
Betula = Berk en Salix caprea = Boswilg) om de trager groeiende eiken en beuken vrij te stellen,
worden er normaal gezien nauwelijks dunningen uitgevoerd. Er wordt hoogstens drie maal ingegrepen
gedurende de volledige kapcyclus van 100 jaar : een eerste keer tussen 15 en 20 jaar, een tweede keer
20 jaar daarna en tenslotte opnieuw 25 jaar later. Van der Ben (1997: 74) wijst er op dat deze drie
bewerkingen evenveel hout opleveren als de kaalslag op honderdjarige leeftijd.
Door het ontbreken van regelmatige dunningen blijken de afmetingen van de meeste bomen aan het
einde van een honderdjarige cyclus (‘de eindproducten’) eerder gering te zijn (Goblet d’Alviella
1930).
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De afvoer van het hout gebeurt met paarden. Soms worden niet enkel de takken maar ook de stammen
ter plaatse verzaagd. Op  de kaalslagen zijn plankzagers32 actief (Maziers 2001).
 
 Wanneer de natuurlijke verjonging onvoldoende of gebrekkig plaatsvindt gebeuren er aanplantingen
(kunstmatige verjonging). Volgens Van Den Berge et al. (1990: 12) wordt vanaf 1731 de natuurlijke
verjonging in het Zoniënwoud aangevuld met beplantingen. Vanaf 1788 valt men in het Zoniënwoud
hoofdzakelijk terug op lijnbeplantingen met beuken uit kwekerijen om de verjonging te verzekeren.
Daarbij wordt een plantafstand van 1.65 m op 1.65 m in acht genomen (Van Den Berge et al. 1990:
12). Vooraleer men tot beplanting overgaat wordt ‘alle aanwezige natuurlijke vegetatie vernietigd’
(Van de Velde 1992: 5). Mogelijk gaat het hier in belangrijke mate over Adelaarsvaren (Pteridium
aquilinum).
 
 Het resultaat van dit bedrijfssysteem - dat tot 1886 systematisch wordt toegepast en in 1906 wordt
afgeschaft - zijn tot 40 ha grote homogene gelijkjarige hooghoutbestanden.
 

3.2.3.1.2 Hak- en middelhoutbeheer
 
 Hak- en middelhoutbeheer blijft in het Zoniënwoud volgens Tack et al. (1993: 94) voornamelijk
beperkt tot de ‘Heegde’, een ca. 400 ha groot gebied in het noordelijke deel van het woud (nabij Ukkel
en het Terkamerenbos) waar vanaf 1516 een hakhoutregime met overstaanders wordt ingesteld. Zich
baserend op de vermoedelijk zeer betrouwbare gegevens van landmeter Laurin wordt het Zoniënse
hakhoutareaal in 1634 door Verboven (1988: tabel VI) op 608 ha bepaald. De juiste ligging van dit
gebied is ons niet bekend, maar kan voor een belangrijk deel worden afgeleid uit de Ferrariskaart van
1769, waarop het hak- en middelhout staat aangeduid als een mozaïek van dubbele boompjes (Van den
Bremt pers. med., cf. figuur 3.4).
 
 Tijdens het Ancien Regime is voornamelijk sprake van beuken- en eikenhakhout. In 1773 wordt door
de toenmalige luitenant-woudmeester kritiek gegeven op het feit dat in de Heegde enkel overstaanders
van Eik en Beuk optreden (Lefèbvre 1997). Vanaf 1780 wordt in de Heegde steeds meer Els
aangeplant omdat deze  een snellere stoofopslag vertoont, minder lijdt onder wildschade en beter
aangepast is aan de plaatselijke bodem (Verboven 1988: 60, 78, Lefèbvre 1997).
 
 Een deel van de ‘Heegde’ (ook ‘Heder’ genoemd) wordt in de negentiende eeuw omgevormd tot een
park (Van den Bremt 1992). Het hak- en middelhoutbeheer wordt in het Zoniënwoud op het einde van
de negentiende eeuw vrijwel volledig vervangen door een hooghoutbeheer.

3.2.3.1.3 Windvellingen

Omdat windval in het Zoniënwoud geen zeldzaam verschijnsel blijkt te zijn, wordt de toewijzing van
dit speciaal soort (zwaar) dood hout reeds geregeld door een ordonnantie uit 1491. Door de wind
ontwortelde bomen worden oorspronkelijk door religieuze instellingen als de priorijen van
Groenendaal en Zevenborren aangeslagen, maar in een latere fase toegewezen aan de vorst. Een deel
van de windvellingen wordt uiteindelijk toch aan de kloosters toegewezen en de rest wordt openbaar
verkocht, met uitzondering van  timmerhout en hout voor het vervaardigen van beelden (die eigendom
bleven van de vorst ?). Over de kruinen van het windvellinghout beschikt de haakmeester (Smolar-
Meynart 1986). Vanaf de zeventiende eeuw worden sommige bomen die gebreken vertonen (hol, rot,
gebroken) ook tot de windval gerekend, net zoals de bomen die worden gekapt om de trager groeiende
eiken en beuken vrij te stellen (Tack et al. 1993: 94).

                                                
32 ‘scieurs de long’
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figuur 3.4 aanduiding van hak- en of middelhout in de onmiddellijke nabijheid van de priorij van
Groenendaal als ‘dubbele  boompjes’ op de Ferrariskaart uit 1769 (kopergravure); linksboven
een aanduiding van kapvlakten  met overstaanders van het ‘tire et aire’ systeem.



44

3.2.3.2 Beheersverstoring in de 16de en de 17de eeuw

Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw gebeuren steeds meer buitengewone kappingen in het
Zoniënwoud, waardoor de voorziene kapopvolging wordt verstoord. Volgens een verslag van de
Rekenkamer wordt tussen 1545 en 1631 maar liefst 2500 ha uitzonderlijk gekapt (Tack et al. 1993:
94). De godsdiensttroebelen op het einde van de zestiende eeuw blijken alvast nefast voor de bossen te
Vorst waar een in 1580 door de abdijnonnen ondertekende verklaring stelt dat 'de bossen zodanig
verwoest zijn dat de opbrengst ervan voor tien jaar vernield is' (Van Lil 1986).

Uit deze periode dateert ook de eerste belangrijke steenweg door Zoniën: de Waelsche weg, genoemd
naar het gebruik als verbinding met Brussel door mensen uit Namen, Waals-Brabant en Oost-
Henegouwen. Respectievelijk in 1572 en 1573 ontstaan langs deze latere Waterloosesteenweg – en
meer bepaald op plaatsen waar tol geheven wordt (Zwaenepoel pers. med.) - de gehuchten Grote en
Kleine hut33. De levenswijze van de bewoners van deze bosgehuchten wijkt sterk af van deze van de
boeren uit het omliggende. De ambachten die er worden uitgeoefend zijn gericht op de gebruikers van
de steenweg: zadelmaken, smeden, wagenmaken, herberguitbater; ambachten die worden aangevuld
met groentenkweek om in de eigen behoeften te kunnen voorzien. Het bestaan van deze gehuchten in
het hart van het Zoniënwoud is steeds een doorn in het oog van de bosbeheerders geweest. De
bewoners zijn volgens Maziers (1986b) “een samenraapsel van delinquenten, steeds gereed om te
stelen of te stropen”. Daarenboven leveren de hutten een bestendig brandgevaar op (l.c.).

Diverse praktijken doen de houtvoorraad in het Zoniënwoud zienderogen verdwijnen: talrijke
houtschenkingen door de vorsten, opvallend veel verdachte bosbranden (ongeveer 63 ha verwoest in
1619, Tack et al. 1993: 95), vernietiging van de verjonging. Door schenkingen is het Zoniënwoud op
dat moment ook doorzeefd met particuliere enclaves (Verboven 1988: 52).

In de zeventiende en achttiende eeuw wordt het sprokkelrecht steeds elastischer toegepast: men gaat
ook jonge bomen omhakken, die men dan samen met de echte sprokkels (i.c. het op de grond liggende
klein hout) verkoopt. Bovendien wordt het woud geplunderd om de talrijke oorlogen in de zeventiende
eeuw (b.v. met Lodewijk XIV) te financieren (Van der Ben 1997: 70). Onze contreien zijn op dat
moment het slagveld van de Europese adel en het Zoniënwoud fungeert volgens Van der Ben (1997:
70) als kampplaats voor soldaten en schuiloord voor vluchtelingen (b.v. voor "Waalse vluchtelingen
samen met hun meer dan duizend stuks vee").

Op het einde van de zeventiende eeuw bevat het woud geen kapbare bomen meer die ouder zijn dan
zestig jaar. In 1710 - tijdens de successie-oorlogen - zijn er bijna geen eiken meer te vinden (Tack et
al. 1993: 95). In dezelfde periode begint ook een langzaam herstel. In 1687 wordt het gerooide bosch
van der Hallen, nabij de abdij van Vorst, bezaaid met een grote hoeveelheid eikels, linde-, notelaar en
berkenzaad 'om te sien oft bequaem sal sijn van 't selve te bewercken in bosch' (Van Lil 1986). In
1705 laat de abdis van Vorst tweeduizend jonge eiken planten in het enkele jaren voordien gerooide
Cruysbosch (= het huidige Dudenpark). Vanaf het begin van de achttiende eeuw vinden op meerdere
plaatsen aanplantingen plaats (Tack et al. 1993: 95).

                                                
33 Het gehucht Middenhut is van veel recentere datum, namelijk 1910 en ontleent zijn naam vanzelfsprekend aan
de twee oudere gehuchten. Het oudste gehucht heet oorspronkelijk Cantershutte (Verboven 1988: 153).
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3.2.3.3 De Oostenrijkse Periode (1713-1794): een scharnierpunt in de geschiedenis
van het Zoniënwoud

3.2.3.3.1 Het economisch potentieel van de Spaanse erfenis

Wanneer de Oostenrijkse Habsburgers de Spaanse opvolgen omvat het Zoniënwoud vermoedelijk
enkele duizenden ha open terrein, heide of wastine die in hoofdzaak het resultaat zijn van overmatige
kappingen, begrazing en het ontbreken van een actief bosbeleid tijdens de socio-economisch
onstabiele, door opstanden en oorlogen geteisterde Spaanse Periode. Omdat het nieuwe bewind kampt
met een zware overheidsschuld ten gevolge van de successie-oorlogen (cf. ‘barrièretraktaat') wordt het
Zoniënwoud in 1726 voor negen jaar verpacht aan financiers die weinig begaan zijn met het
voortbestaan van het bos. Vooral omdat deze pachters zich zelfs niet aan hun financiële verplichtingen
blijken te houden wordt deze overeenkomst reeds in 1730 verbroken door de overheid (Verboven
1988).

Door de sterk gestegen houtprijzen en de algemene schaarste aan bossen in onze contreien bezit het
Zoniënwoud op dat moment een belangrijk financieel-economisch potentieel dat de overheid ten volle
wil benutten. Daarenboven blijft het woud  belangrijk voor het onderhouden van een lokale
subsistentie-economie (Verboven 1988). Hout is dan ook tot op het einde van deze eeuw de
belangrijkste brandstof op het Europese continent (cf. Verboven 1988, Lefebvre 1997)34 en het vaak
moeizame transport vanuit bosrijkere gebieden kost natuurlijk relatief veel geld. Ten behoeve van het
lokale houttransport wordt onder druk van houthandelaars tussen 1725 en 1768 een nieuwe steenweg
aangelegd tussen Oudergem en Waver, met een vertakking tot Tervuren (Uylembrouck 1986).

De economische betekenis van het Zoniënwoud in de tweede helft van achttiende eeuw wordt treffend
geïllustreerd aan de hand van concrete cijfers over het financiële rendement ervan. Uit die cijfers blijkt
dat het rendement van het Zoniënwoud in 1780 een stuk hoger ligt dan dat van de omliggende
landbouwgronden (Verboven 1988: 51, 74). Vanuit financieel-economisch opzicht blijkt
houtproductie op dat moment dus de meest aantrekkelijke teelt voor het Zoniënwoud, wat niet
onbelangrijk is in het licht van de op dat moment heersende fysiocratische ideeën die de boomcultuur
als een weinig renderende vorm van grondgebruik beschouwen ten opzichte van de akkerbouw (o.c.:
180).

3.2.3.3.2 De bebossing van de ‘terres incultes’

Om het gewenste hoog rendement te kunnen halen en handhaven dient eerst het probleem van
uitgestrekte 'terres incultes' te worden aangepakt. Vanaf 1736 gebeuren daartoe de eerste grootschalige
aanplantingen (Tack et al. 1993: 120, Van der Ben 1997: 71) en wordt het tot dan toe in hoofdzaak
restrictieve beleid (cf. Keurboek) dus voor het eerst aangevuld met actieve herstelmaatregelen35. Door
de uitgestrektheid van de open terreinen, het gebrek aan middelen, maar vermoedelijk ook ten gevolge
van een gebrekkige natuurlijke verjonging en een tekort aan lokaal plantgoed, laat een doorbraak in de
(her)bebossing van Zoniën op zich wachten. Bovendien hebben de gevoelige jonge aanplantingen
vaak te lijden onder wildschade, begrazing en allerlei menselijke activiteiten (b.v. karrenverkeer,
passage van kudden, planten- en strooiselroof) (Lefèbvre 1997, cf. ook Verboven 1988). Om
bovenstaande redenen alsook omdat de overheid het elders aankopen van plantgoed te duur vindt,
groeit de aandacht voor het oprichten van beschermde boomkwekerijen. Als algemene regel komen
                                                
34 In Engeland verdwijnt het belang van de lokale houtmarkt reeds in de achttiende eeuw door het nog grotere
gebrek aan bossen voor houtwinning, import vanuit de kolonies en het vroeger in gebruik nemen van steenkool
en cokes in de industrie (Levebvre 1997).
35 Tot een dergelijke beleidsverandering wordt in Frankrijk reeds een aanzet gegeven met de ordonnantie van
Colbert uit 1669. De praktische verwezenlijking ervan wordt in de achttiende eeuw begunstigd door de zich
ontwikkelende wetenschappelijke bosbouwmethoden (cf. Duhamel de Monceau).
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het plantgoed en de zaden in hoofdzaak uit het bos zelf of anders uit de dichtstbijzijnde domaniale
bossen. De uitwisseling van plantgoed en zaden tussen de domaniale bossen onderling wordt zelfs
gestimuleerd door de bevoegde instanties (Lefèbvre 1997).

In 1769 wordt op aanraden van de toenmalige woudmeester de Beughem sr. een boomkwekerij met
elzen aangelegd (Lefebvre 1997). Dergelijke boomkwekerijen bezitten aanvankelijk een tijdelijk
karakter en situeren zich meestal midden in het bos, in de onmiddellijke omgeving van de aan te
planten percelen. De mate waarin ze door middel van omheiningen, hagen, grachten en toezicht
worden beschermd tegen mens, wild en vee, varieert naargelang de initiatieven van de leidende
ambtenaar.

3.2.3.3.3 Het offensief van de l’Escaille

De aanstelling van de dynamische en ambitieuze advocaat de l'Escaille als luitenant-woudmeester in
1770 wordt door diverse auteurs (Van der Ben 1997, Verboven 1988, Lefebvre 1997) als een keerpunt
beschouwd. In navolging van woudmeester de Beughem sr. legt de l'Escaille de klemtoon op het
inrichten van boomkwekerijen. In 1772 rapporteert hij de aanzienlijke oppervlakten die nog moeten
worden bebost: meer dan 1 500 ha op een oppervlakte van ca. 10 800 ha (Lefebvre 1997)36. Beide
ambtenaren zijn doordrongen van de toenmalige Franse bosbouwliteratuur, in het bijzonder van
Duhamel de Monceau (Lefebvre 1997). Deze laatste introduceert een meer ecologische aanpak in de
bosbouw, waarbij een aan het substraat aangepaste boomsoortenkeuze centraal staat37. Waar mogelijk
wordt natuurlijke verjonging geprefereerd, maar in de praktijk - inzonderheid in de ongewenste
aanwezigheid van mensen en grazers - worden aanplantingen, het aanleggen van boomkwekerijen en
soms ook bodemverbetering noodzakelijk geacht. De woudmeester en luitenant-woudmeester zitten
dus aanvankelijk op dezelfde golflengte, maar hun relatie vertroebelt doordat de l'Escaille niet kan
verkroppen dat de Beughem sr. het ambt van woudmeester zonder verdere overweging aan zijn zoon
wil overlaten (die hem in 1782 ook effectief opvolgt).

De l' Escaille toont zich van in het begin een sterk voorstander van het afsluiten van bestanden voor
het publiek en begint met een vernieuwde afpaling van het woud (Van der Ben 1997: 71). Hiermee
probeert hij zoveel mogelijk de gebruiksrechten en de daaraan gekoppelde gemeenschappelijke
gebruiken aan banden te leggen (cf. 'enclosure-beweging'), wat hem niet geliefd maakt bij de
omwonenden (l.c., cf. ook Verboven 1988). Het in 1778 door de l'Escaille verkregen verbod op
grassnijden wordt door Lefèbvre (1997) zelfs gekoppeld aan enkele aangestoken branden in jonge
aanplantingen (b.v. in 1779 in de Wanddellen, het kanton waarin vermoedelijk het huidige
bosreservaat is gesitueerd). In april 1786 wordt volgens Martin (1986) een groot deel van het woud
beschadigd door brandstichters.

De bosbouwkundige ideeën van de luitenant-woudmeester krijgen echter de uitdrukkelijke erkenning
van de overheid (Van der Ben 1997: 73, Verboven 1988), wellicht niet in het minst omwille van zijn
uitvoerige en informatieve rapporten38, waarin hij ook wijst op de inkomensderving ten gevolge van de
niet beboste gedeelten (Lefèbvre 1997). In 1773 verschijnt een in het Rijksarchief bewaard rapport van
hem dat uitvoerig de toestand van het woud beschrijft en maatregelen opsomt om deze toestand te
verbeteren39.

                                                
36 Deze oppervlakte betreft volgens Levebvre (1997) enkel de 'vagues' en niet de heiden ('bruyeres'), waarvan de
oppervlakte wordt geschat op ca. 375 ha. Van der Ben (1997: 71) vermeldt in deze context hogere cijfers: '2 175
ha open terrein en 380 ha heidevelden'.
37 Deze wordt echter steeds geargumenteerd in functie van een rendementsverhoging.
38 Waarvan het belang nog wordt versterkt doordat de overheid relatief weinig affiniteit heeft met
bosbouwkundige zaken (cf. Lefèbvre 1997).
39 archief Conseil des Finances nr. 1633
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Tot de voorstellen van de l'Escaille inzake bosbeheer behoren:
� een bebossing vanuit boomkwekerijen, wijzend op de moeilijkheid om lokaal plantgoed te

vinden
� het verwijderen van kwijnende oude eiken in de bestanden
� het gebruik van een grote diversiteit aan boomsoorten, aangepast aan de standplaats (cf. ook

Verboven 1998: 28)

De boomkwekerijen moeten volgens de l'Escaille via streng toezicht worden beschermd tegen wild,
vee en diefstal. Omdat hij er niet in slaagt een dergelijke controle in het gehele Zoniënwoud te
organiseren wordt het woud in 1774 op zijn initiatief opgesplitst in drie sectoren (een noordoostelijk,
een centraal en een zuidwestelijk gedeelte), waarvan het beheer respectievelijk door de woudmeester,
de domeinontvanger en de l'Escaille zelf zal worden geleid. De l'Escaille krijgt onder meer de
opdracht de kantons Heegde (het middelhoutgebied) en Wanddellen (waarin volgens een
beplantingsplan wellicht het huidige bosreservaat is gelegen) te bebossen (Lefebvre 1997). Volgens
Verboven (1998: 9) maakt vooral de l'Escaille gebruik van deze nieuw verworven autonomie voor het
voeren van een systematische bebossingspolitiek. Doordat hij in 1773 warantmeester wordt krijgt de
l'Escaille ook een belangrijke impact op de jacht, die zeer belangrijk is in de Heegde, het favoriete
jachtgebied van Karel van Lorreinen nabij Ukkel. Ook de l'Escaille koestert een bijzondere aandacht
voor de Heegde en richt er een boomkwekerij op (meer bepaald te Vleurgat). De luitenant-
woudmeester heeft kritiek op het feit dat in de Heegde enkel overstaanders van Eik en Beuk aanwezig
zijn. Hij toont een duidelijk voorkeur voor het aanplanten van elzen, die volgens hem een dubbel
voordeel bezitten: ze blijken resistent tegen wildschade (en dus compatibel met het ontwikkelen van
de wildstand) en ze kunnen worden verwerkt tot een door bakkers geprefereerde houtskool (Lefèbvre
1997). Op standplaatsen die niet geschikt zijn voor Els kiest hij voor Berk. de l’Escaille koestert ook
veel waardering voor de Tamme kastanje, een van de weinige boomsoorten waarvan het zaad uit het
buitenland wordt geïmporteerd (b.v. uit de streek van Lyon) en waarvan hij de kwaliteit voor bepaalde
doeleinden zelfs met Eik vergelijkt (Lefèbvre 1997). Daarnaast krijgen ook Es en Iep meer aandacht
gezien hun gebruik in de wagenmakerij40. Deze soorten zijn echter zeer gevoelig voor wildvraat en de
l'Escaille past diverse technieken toe om de jonge planten te beschermen (Lefèbvre 1997):

� het aanleggen van grachten41  en hagen (ook tegen de mens bedoeld)
� het aanbrengen van verstevigingen aan de stamvoet
� het insmeren van de jonge boompjes met terpentijnolie (!)

de l’Escaille is dan weer een tegenstander van het bebossen met naaldhout (‘sapins’)42 en stelt voor om
in heiden van Zoniën eiken aan te planten onder een scherm van Berk en Esdoorn, na eerst te bodem te
hebben verbeterd door branden en het verspreiden van de as (Lefèbvre 1997). Ook hier wordt het
aanleggen van grachten tegen grote grazers aanbevolen. Omdat het onderhouden van al die grachten
teveel geld kost en de dagelijkse passage van buurtbewoners schade blijft berokkenen groeit het idee
om nog beter beschutte en (vooral) bewaakte kwekerijen in te richten. De afschaffing van de kloosters
onder Jozef II biedt hiertoe de mogelijkheid en zo wordt onder meer de priorij van Groenendaal
omgevormd tot een permanente boomkwekerij met inwonende opzichters (Lefèbvre 1997).

Op aandringen van de l'Escaille wordt in 1786 een verdriedubbeling van het budget voor de
aanplantingen gerealiseerd (Verboven 1988, Lefèbvre 1997). In functie daarvan wordt in datzelfde jaar
de driedeling van het woud geëvalueerd door de betrokken leidende ambtenaren aan een speciale
'Jointe des bois' te laten rapporteren hoeveel niet-productieve ('vagues') en weinig productieve
('bruyeres') terreinen zich op dat moment in hun kantons bevinden. Volgens de schattingen van de
betrokken ambtenaren betreft het in totaal maar liefst 1900 ha ‘vagues’ en 375 ha ‘bruyeres’. Figuur

                                                
40 Lefebvre (1997) verwijst hierbij naar de beroemde wagenmakerij van Jean Simons te Brussel.
41 Dergelijke vormen van grondverzet (i.c. beheer door kloostergemeenschappen) werden in het hoofdstuk over
de vegetatiegeschiedenis gelinkt aan een zuurmijdende flora (b.v. orchideeënrijkdom in Flora Bruxellensis)
42 Merkwaardig genoeg haalt de l’Escaille hier de gevoeligheid voor de wildschade aan en meer bepaald het
schillen van de zaailingen omwille van harsen waarop de dieren verlekkerd zouden zijn (Lefèbvre 1997).



48

3.5 illustreert de aanwezigheid van dergelijke vagues in de omgeving van het huidige bosreservaat .
Naast de nog te bebossen terreinen worden ook het aantal opgekweekte (plantklare) boompjes in
rekening gebracht om te zien in hoeverre de bebossing van de open terreinen kan worden voltooid. Uit
de cijfers blijkt dat de luitenant-woudmeester niet enkel de laagste oppervlakte aan 'vagues' onder zijn
beheer heeft, maar vooral op zijn eentje over meer dan twee derde van het opgekweekte plantgoed
beschikt (tabel 3.2, Lefèbvre 1997). Berekeningen tonen evenwel aan dat voor een volledige bebossing
van Zoniën nog vier keer zoveel boompjes nodig zijn en daarom dringt de overheid er op aan om de
totale oppervlakte boomkwekerijen verder uit te breiden tot 50 ha, waarbij vooral de woudmeester en
domeinontvanger worden op de vingers worden getikt43. Op dat moment is het vooral de l'Escaille die
de beslissingen van de overheid aangaande het bosbeheer naar zijn hand zet, hij ontvangt bovendien
een budget dat even groot is als dat van de woudmeester en de domeinontvanger samen  (cf. Lefèbvre
1997).

ambtenaar beuken eiken haagbeuken totaal
woudmeester 300 000 20 000 80 000 400 000
domeinontvanger 42 600 36 600 79 200
luitenant-woudmeester 400 000 100 000 500 000 1 000 000
totaal 742 600 120 000 616 600 1 479 200

tabel 3.2 het beschikbare plantgoed in 1786 (bron: Lefebvre 1997: 53)

                                                
43 Waarbij ze b.v. de concrete opdracht krijgen om elk 10-12 ha boomkwekerijen aan te leggen (Lefèbvre 1997).
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figuur 3.5 kopie van een beplantingsschema van ca. 1788 uit het Rijksarchief, met aanduiding van de
‘vagues’ Wanddellen en Kleine singel (Petit Cingel) onderaan. De trapeziumvormige omlijning
geeft de situering van het oude bosreservaat (huidige kernvalkte van het bosreservaat
Kersselaerspleyn) (bron: Van Den Berge et al. 1990: 14)
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3.2.3.3.4 De komst van Zinner

Ondertussen is de relatie tussen de drie ambtenaren zodanig verslechterd dat de overheid zich zorgen
begint te maken over de verdere evolutie van het bebossingsprogramma. De conflicten hebben op dat
moment reeds geleid tot clanvorming bij bepaalde hogere overheidsfunctionarissen. Vanuit die
bezorgdheid wordt in 1787 een functie gecreëerd44 voor een nieuwe medewerker die - alhoewel
hiërarchisch ondergeschikt aan de genoemde ambtenaren - de bebossing op het terrein in goede banen
dient te leiden. De eerste en enige titularis van die functie wordt de geboren Oostenrijker Joachim
Zinner, die tussen 1767 en 1784 nog als tuinaanlegger is tewerkgesteld in het Park van Brussel en die
zich in die hoedanigheid hoofdzakelijk heeft beziggehouden met de coördinatie van het verzorgen van
citrusbomen, het uitvoeren van egaliseringen en het aanplanten van parkbomen (Beetz 1997).
Alhoewel Zinner strikte instructies krijgt om een goede relatie op te bouwen met de andere
werknemers en functionarissen, loopt het al gauw mis met de l'Escaille en ontstaat er een situatie
waarin persoonlijke conflicten (waarbij b.v. de woudmeester en een nieuwe commissaris voor Zoniën
partij kiezen voor Zinner) zich verstrengelen met tegengestelde bosbouwkundige opvattingen.

Om tegen Zinner in te gaan begint de l'Escaille zelfs de natuurlijke verjonging te verdedigen, terwijl
hij uit ervaring weet dat dit in de gegeven omstandigheden niet haalbaar is (Lefèbvre 1997). De
werkelijke verschillen in bosbouwkundige ideeën tussen beide opponenten houden vermoedelijk in
hoofdzaak verband met de boomsoortenkeuze, de manier van aanplanten en het snoeien. In december
1787 neemt Zinner in zijn eerste rapport het idee van de boomkwekerijen over (figuur 3.6), maar stelt
hij tevens voor om hoofdzakelijk met Beuk te beplanten onder het motto “même age, même force,
même essence”. Zinner wijst op het gemak van exploitatie van een ‘mooi beukenhooghout’, de hoge
rendabiliteit en de gunstige en diverse afzetmarkt (Verboven 1988: 65). Bij de voorbereiding van de
aanplantingen gaat Zinner volgens Verboven (l.c.) radicaler te werk dan voorheen: “volgens de
principes van de ‘tabula-rasa’-methode wordt eerst de resterende bodembegroeiing [i.c. kruidlaag en
opslag] volledig verwijderd, op de braakliggende gronden worden vervolgens beukenplantjes uitgezet
in evenwijdig lopende voren” (l.c.).

de l’Escaille verwijt Zinner dat hij succesvolle jonge aanplantingen met Berk en Haagbeuk laat kappen
om ze door Beuk te vervangen. De luitenant-woudmeester uit verder kritiek op Zinner’s sterk
geometrische manier van aanplanten (‘tout ce qui n’est past justement plantés à six pieds de distances,
choque sa vue’; Verboven 1988: 83), het gebruik van buitenmaatse plantgaten en de grootschaligheid
van de kappen (Lefebvre 1997).  Ook de snoeibeurten blijken een doorn in het oog van de l’Escaille
(Beetz 1997). Deze snoeibeurten resulteren evenwel in een hoge houtproductie (volgens Van der Ben
1997: 74 evenveel hout als de uiteindelijke kaalslag) en werkverschaffing (jaarlijks 800 tot 1000
werklieden voor vijf maanden, o.c.: 74). Zinner laat zich niet intimideren door de l’Escaille en gaat
door met zijn plannen. Hij besteed veel aandacht aan het toezicht. En alhoewel beide opponenten
tijdens hun loopbaan bij de overheid een lans breken voor een loonsverhoging van hun arbeiders (cf.
Beetz 1997 en Lefebvre 1997), is het de laag opgeleide Zinner die met hen de beste relatie en
communicatie lijkt op te bouwen.

                                                
44 De volledige titel van deze functie is 'directeur des pepinières, semis, plantes et repeuplement de la forêt de
Soignes'. Het feit dat Zinner Oostenrijker is verklaart waarom een nieuwe functie in het leven wordt geroepen.
De klassieke ambten in de woudadministratie zijn immers van oudsher voorbehouden aan Brabanders (Verboven
1988: 33).



51

figuur 3.6 situering van een boomkwekerij (‘pepinière’) op een beplantingesplan van Zinner uit ca. 1789
(bron: Verboven 1988: afb. V, uit Rijksarchief nr. 1092, stuk 27)

In 1789 vraagt en krijgt de l’Escaille zijn feitelijk ontslag als werkleider van de bebossing in zijn
kanton en vanaf dat moment worden de taken strikt verdeeld: Zinner kan de aanplantingen quasi alleen
leiden, de woudmeester concentreert zich op het toezicht en de domeinontvanger ontfermt zich over de
administratie. Tekenend voor de veranderde situatie is het voorstel van Zinner om de kwekerijen van
Vleurgat en Linkebeek op te ruimen. Deze dragen volgens Zinner immers de stempel van de l’Escaille
‘door een tekort aan harde houtsoorten’ en de aanwezigheid van ‘ongepaste boomsoorten’ als Es, Iep,
Populier en Kastanje (Lefebvre 1997). De door Zinner gecreëerde beukenmonocultuur zal - samen met
de achttiende eeuwse aanleg van een drevennet en kruispunten in stervorm in functie van de jacht (b.v.
Zevenster) - tot op de dag van vandaag in belangrijke mate het aspect van het Zoniënwoud bepalen.

3.2.3.3.5 De toekomst van het woud in socio-economisch perspectief

Volgens Verboven (1988: 143-144) bestaan er meerdere aanwijzingen dat de brandhoutmarkt in de
omgeving van het Zoniënwoud tot op het einde van achttiende eeuw de belangrijkste pijler in de
brandhoutvoorziening van de stedelijke regio Brussel blijft. Zelfs de zware industrie blijkt daarbij in
de achttiende eeuw nog steeds een belangrijk aandeel in het houtverbruik te vertegenwoordigen (o.c.:
145). In de negentiende eeuw wordt de situatie op de brandstoffenmarkt echter drastisch gewijzigd
door de doorbraak van (ontzwavelde) steenkool (cokes). Deze gewijzigde socio-economische situatie
heeft de grootschalige negentiende eeuwse grondverkoop in het Zoniënwoud vermoedelijk
aantrekkelijker gemaakt.
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3.2.3.4 De Franse periode (1794-1815)

Het Franse bewind betekent het definitieve einde45 van de reeds onder Jozef II opgeheven kloosters in
het Zoniënwoud: hun bezittingen worden verkocht en het grootste deel van de gebouwen verwoest,
met uitzondering van de Ter Kamerenabdij. De oude voorrechten en gebruiksrechten – die reeds sterk
aan banden waren gelegd in de voorbije eeuwen -  worden volledig afgeschaft (b.v. kaprechten,
weiderecht). Het beheer van het Zoniënwoud wordt overgedragen aan de Franse ambtenaren van de
24ste Afdeling van Waters en Bossen. Het Keurboek van Zoniën wordt vervangen door de
Ordonnantie van Colbert uit 1669, waarin naast een restrictief beleid ook een actief bosherstel wordt
nagestreefd.

Buitengewone kappingen in functie van de Franse staatskas worden enigszins gecompenseerd door
beplantingen. Die beplantingen vinden in het Zoniënwoud nog steeds onder Zinner plaats, die in 1795
is gepromoveerd tot onderinspecteur van bossen en wouden (Beetz 1997). Door de continuïteit in het
beheer van Zinner kunnen over grote oppervlakten homogene en gelijkjarige beukenbestanden
ontstaan (Van De Velde 1992: 5). Mogelijk als compensatie voor de kap van grote hoeveelheden
eikenhout voor Franse scheepswerven wordt ten westen van Groenendaal (huidig reeks 'De Kwekerij')
echter een 100 ha grote beplanting met  jonge eiken verwezenlijkt (o.c.: 6).

De strenge winter van 1798-1799, die gepaard gaat met de ontmanteling van de Boerenkrijg, leidt
volgens Van der Ben (1997: 75-76) tot een belangrijke houtroof door dorpelingen.

3.2.3.5 Het Nederlands bewind en de grondverkoop door de Generale Maatschappij
(1815-1842)

Het domein wordt tijdens het Nederlands bewind administratief ingedeeld bij de omringende
gemeenten, die elk een bepaalde oppervlakte van het woud onder hun verantwoordelijkheid krijgen
(tabel 3.5). Deze administratieve opsplitsing ligt aan de basis van de huidige verdeling van het
Zoniënwoud over de drie gewesten (vgl. Van de Velde 1992: 6, Zwaenepoel pers. med.).

gemeente oppervlakte (in ha)
Sint-Genesius-Rode 1 600
Hoeilaart 1 250
Watermaal-Bosvoorde-Oudergem 1 200
Overijse 1 000
Terhulpen   900
Ukkel   885
Waterloo   880
Tervuren   870
Nederbrakel   530
Ohain   280
Elsene   230
Duisburg   160
Sint-Pieters-Woluwe   120
totaal 9 905

tabel 3.5 verdeling van het Zoniënwoud over de verschillende omliggende gemeenten tijdens het Nederlands
Bewind (bron: Maziers 1994: 39-37)

                                                
45De kloosters waren reeds opgeheven onder het Oostenrijks bewind. Keizer Jozef II beschouwde een
kloosterleven als nutteloos (Van der Ben 1997: 73).
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Van 1815 tot 1822 worden de kappingen tot een minimum beperkt, hetgeen de bosbouwers in de
gelegenheid stelt om resterende open plekken te beplanten (Van der Ben 1997: 77).

Een privatisering van het woud onder het bewind van koning Willem I46 verstoort deze relatief
gunstige beheerssituatie. De uitbating van het Zoniënwoud komt in 1822 in handen van de ‘Algemene
Nederlandse Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt’, de feitelijke voorloper van de Generale
Maatschappij van België (Société Générale). Het verhaal van het Zoniënwoud onder het beheer van de
Société wordt uitvoerig belicht door Maziers (1994). Deze investeringsmaatschappij laat een groot
gedeelte van het Zoniënwoud verkavelen en ontginnen. De omzetting tot landbouwgrond voor de
suikerbietenteelt speelt hierbij een belangrijke rol (Van de Velde 1992: 8). Over de manier waarop en
de mate waarin deze onder Nederlands bewind opgerichte investeringsmaatschappij onder druk wordt
gezet door ‘Belgische patriotten’ om haar bossen te verkopen, bestaat discussie. Feit is dat de Société
haar voortbestaan weet te verzekeren door met het geld van de verkoop twee dochtermaatschappijen
op te richten: de Société de Commerce en de Société Nationale pour Entreprises industrielles et
commerciales (Maziers 1986, 1994, cf. ook Verboven 1988: 73). Feit is ook dat Graaf de Meeus, de
toenmalige gouverneur van de investeringsmaatschappij, 300 ha persoonlijk verworven bos
grotendeels laat rooien om er het kasteel van Argenteuil te bouwen. Het merendeel van de
ontbossingen na de grondverkoop vindt voornamelijk plaats in de periode 1831-1842. Hierbij dient te
worden vermeld dat één derde van het Zoniënwoud niet mocht worden verkocht, omdat dit aandeel
statutair in het bezit van de Société moet blijven als garantie voor de interesten die ze aan de Staat
verschuldigd is (Maziers 1986, 1994). Tijdens het beheer van het Zoniënwoud door de Société wordt
in 1832-1833 de nieuwe steenweg van Waterloo naar Mechelen aangelegd in een NO-ZW-as die het
bos over zijn grootste lengte doorsnijdt. Wat het bosbeheer betreft wordt nog steeds met 'tire et aire'
gewerkt (Van De Velde 1992: 8).

Wanneer het resterende woud - met uitzondering van enkele beboste privé-domeinen - in 1843 wordt
teruggekocht door de jonge Belgische Staat bezit het een bruto-oppervlakte van 4 386 ha, een
oppervlakte die tot op vandaag min of meer hetzelfde blijft. Het jaar daarvoor werd reeds ongeveer
400 ha aangekocht door Leopold I (waaronder de latere ‘Koninklijke Schenking’). Van De Velde
(1992: 13) geeft voor het huidige Zoniënwoud een bruto-oppervlakte van 4 381 ha op, waarin naast de
eigenlijke beboste oppervlakte eveneens alle infrastructuren, boshuizen, dienstterreinen, vijvers,
parkeerplaatsen en voor andere doeleinden in concessie gegeven gronden inbegrepen zijn. Het
Capucijnenbos (347.6 ha, waarvan ca. 80 ha arboretum) is niet in dit totaal inbegrepen, aangezien het
tot de rechtspersoonlijkheid van de Koninklijke Schenking behoort en het aan een apart beheer
onderworpen is.

                                                
46 Nadat reeds aanzienlijke staatsdomeinen in het Waalse landsgedeelte waren ten gelde gemaakt onder het
Nederlands bewind.
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3.2.4 Het moderne bosbeheer in het Zoniënwoud : van
economische houtleverancier tot sociaal-ecologisch
grootstadswoud (1843-nu)

3.2.4.1 Einde van het kaalslagsysteem

Het door de Belgische staat teruggekochte, sterk ingekrompen Zoniënwoud wordt in de negentiende
eeuw beheerd als een productiebos waarbij nog steeds min of meer de bepalingen van Zinner worden
opgevolgd. In de tweede helft van de negentiende eeuw beginnen wandelaars en kunstenaars (b.v.
schildersschool van Tervuren) – in overeenstemming met de romantische tijdsgeest - steeds meer
kritiek te uiten op de kaalkappingen en de monotonie van de beukenbestanden in dit systeem. Het
verhaal van de impact van de Brusselse publieke opinie op het Zoniënse bosbeheer komt uitvoerig aan
bod in Corvol & Billen (1994).

In 1876 wordt door Houtvester Wittamer de allereerste formele bosbedrijfsregeling voor het
Zoniënwoud voorgesteld. Met een hogere rendabiliteit als voornaamste argument wordt in dit
beheersplan gepleit voor het vervangen van de 'tire et aire' met herbeplanting door een natuurlijke
verjonging onder schermslag. Beuk blijft daarbij de voornaamste boomsoort met het argument dat
deze een goede productieboom is op de Brabantse leembodems (Van De Velde 1992: 9). Alhoewel het
plan van Wittamer na veel discussie nooit formeel wordt goedgekeurd, wordt vanaf 1886 het gebruik
van het kaalkapsysteem afgeremd. Er wordt ook getracht om bosexploitaties voor wandelaars te
verbergen door het aanleggen van een soort schermbeplanting ('Rideau d'abri et d'agrément') langs de
hoofdwegen en de voornaamste dreven (l.c.).

In herwerkte beheersplannen uit 1886 en 1900 wordt het gebruik van andere boomsoorten dan Beuk
voorgesteld (20 % Eik, 5 % Es, Lork en Iep, Van De Velde 1992: 10). Daarnaast wordt voorzien in de
oprichting van drie ‘artistieke reeksen’ (in totaal ca. 684 ha, Colleaux 1923), waaronder de reeks
‘Groenendaal’ die deels in het huidige bosreservaat Kersselaerspleyn is gesitueerd (Van Den Berge et
al. 1990: 3-6; zie verder). Alhoewel deze bedrijfsregelingen opnieuw niet formeel worden
goedgekeurd, behoren kaalkappingen volgens het tire-et-aire-systeem in het Zoniënwoud vanaf 1906
tot het verleden. In plaats daarvan kiest men voor het kappen van bomengroepen, waarbij de
beukenbestanden in leeftijdsgroepen worden opgedeeld om een specifieke behandeling te kunnen
afstemmen op de ouderdomstoestand (femelslagbedrijf, zie hoofdstuk beheersgeschiedenis). Er wordt
op dat moment, onder de latere Directeur-Generaal Crahay, ook geëxperimenteerd met natuurlijke
verjonging (Van De Velde.1992: 10).

Op basis van de bestandsindelingen en leeftijdsgroepen van 1906 worden in 1920 door Directeur-
Generaal Crahay volledig uitgewerkte exploitatietabellen goedgekeurd, waarvan de grondslagen tot
1983 worden gevolgd (Van De Velde 1992: 10). De vastgestelde toenemende veroudering van de
beukenbestanden – een erfenis van Zinner - zorgt echter voor problemen bij de bestandsverjonging en
natuurlijke verjonging. Bij het Bosbeheer bestaat geen eensgezindheid over de uit te voeren
bosbehandeling, wat leidt tot een verschillende aanpak in de toenmalige houtvesterijen Tervuren en
Groenendaal (respectievelijk gesitueerd ten N en ten Z van de spoorlijn Brussel-Namen). In de
houtvesterij Tervuren gebruikt men een 'verjongingsmethode met progressieve kappingen zoals
uitgewerkt door Colleaux' (Colleaux 1923). In de houtvesterij Groenendaal is de behandeling meer
conservatief en beperkt men zich tot dunningen en (te) kleine beplantingen (Van De Velde 1992: 11).
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3.2.4.2 Principes van het moderne bosbeheer in het Zoniënwoud

De leeftijdsopbouw en de verjongingswijze staan centraal in het klassieke bosbeheer, dat in eerste
instantie georganiseerd wordt in functie van de houtproductie. Wanneer men het bos op een duurzame
manier wenst uit te baten, dient de houtvoorraad voortdurend te worden vernieuwd door:
� kieming uit zaad van reeds aanwezige bomen en doorgroei tot een volwassen boom (hooghout met

natuurlijke verjonging)
� aanplanting van jonge boompjes (hooghout met kunstmatige verjonging)
� het vegetatief uitlopen van gekapte stobben (hakhout)
 
 De leeftijdsopbouw van het hooghout kan worden bepaald door het aantal bomen in elke
leeftijdsklasse - geassocieerd met een bepaalde stamdikteklasse-  te tellen. Een gelijkmatige verdeling
van de bomen over de verschillende leeftijdsklassen is van belang voor een rendabele en duurzame
exploitatie ervan. Een teveel aan bomen in de jongste leeftijdsklasse veroorzaakt een tekort aan
kaprijke bomen en een oververtegenwoordiging van bomen in de oudste klassen hypothekeert de
vernieuwing van de houtvoorraad.
 
 In de bosbouwpraktijk wordt het Zoniënwoud onderverdeeld in verschillende beheerseenheden:
reeksen (b.v. ‘reeks van Groenendaal’), waarbij in elke reeks in principe alle leeftijdsklassen
vertegenwoordigd zijn. Wanneer een reeks voldoende homogeen is wat betreft bodem en
boomsoorten, worden binnen die reeks dezelfde behandelingen (verzorging, dunning, exploitatie en
verjonging) toegepast. De wijze van dunning (hoogdunning, laagdunnnig, dunningssterkte) heeft een
belangrijke invloed op de verdere ontwikkeling van een bestand. In verband hiermee kan worden
verwezen naar het dunningsexperiment van 1896 in het Brussels gedeelte van het Zoniënwoud.
 
Rond 1906 worden de reeksen onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen (Van De Velde 1992: 10):
� vóór 1815 geplante bestanden
� bestanden van tussen 1815 en 1860
� bestanden van na 1860.
 Reeksen en leeftijdsgroepen worden op hun beurt onderverdeeld in houwen (kappen) van min of meer
gelijke omvang, die men kan beschouwen als de basiseenheden van het klassieke kapbeheer. Wanneer
elke houw om de acht jaar bosbouwkundig wordt behandeld spreekt men van een omloopperiode van
acht jaar.
 
 Het  kapbeheer in de houwen wordt in eerste instantie bepaald door de exploitatiecyclus: de tijd die
een bomenbestand nodig heeft om zijn gehele levenscyclus - van kiemplant of jong boompje tot de
kapping - te doorlopen. Samen met de omvang van de kappingen bepaalt de exploitatiecyclus het
bosbedrijfssysteem.
 

3.2.4.3 Femelslag
 
 Op het einde van de negentiende eeuw komt kritiek op de monotonie en grootschaligheid van het
kaalkapsysteem. Vanuit bosbouwkundige hoek wil men een meer gevarieerde leeftijdsopbouw
nastreven, de bodem beter (en meer permanent) beschermen en bovendien meer gebruik maken van
verschillende boomsoorten (ook secundaire boomsoorten). Een stamsgewijze menging van eik en beuk
blijkt evenwel geen succes omdat de laatste gaan domineren als gevolg van hun schaduwtolerantie
(Van der Ben 1997: 84). Daarom gaat men in dergelijke gevallen over tot een groepsgewijze menging.
 
 Om de gewenste variatie te realiseren wordt het kaalkapsysteem in 1906 vervangen door een systeem
met verjongingsgroepen (=  femelslagbedrijf ). Hierbij worden geen grote percelen meer gekapt, maar
wel bomengroepen van minder dan één hectare groot. In bepaalde gevallen wordt ervoor gekozen om
enkele overstaanders te laten staan om de verjonging te beschutten (schermfemelslag).
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Op basis van een onderverdeling van de reeksen (b.v. reeks van Groenendaal) in leeftijdsgroepen en
houwen worden in 1920 volledig uitgewerkte exploitatietabellen goedgekeurd waarvan de grondslagen
tot 1983 worden gevolgd. Binnen elke reeks wordt het hooghout (Beuk neemt 80 % van de
oppervlakte in) per leeftijdsgroep in 8 houwen (kappen) ingedeeld, waarmee de omloop op 8 jaar
wordt vastgelegd.
 
 De houtoogst en -afvoer gebeurt tot in de eerste helft van de twintigste eeuw met behulp van paarden.
Daarna maakt men steeds meer gebruik van zware exploitatiemachines. Een dergelijke machinale
exploitatie leidt in het Zoniënwoud volgens Rohand et al. (2000) tot een degradatie van zowel fysische
als mechanische bodemeigenschappen, met een opvallende afname van de macroporositeit van de
bodem. Muys (1993: 207) wijst er in deze context op dat gezien geen vaste uitsleeppistes voorzien zijn
er in de oude bestanden praktisch geen vierkante meter door machines onberoerd wordt gelaten. De
uitsleepsporen verraden zich in het landschap als brede groene vlekken met een vochtminnende
vegetatie (pseudogley) die oorspronkelijk niet thuishoort in de bestanden van het Zoniënwoud (l..c.).
 
De verjongingswijze in het femelslagbedrijf  kan zowel natuurlijk, kunstmatig als gemengd zijn. In het
Zoniënwoud gaat het echter - gezien de problematische natuurlijke verjonging - meestal om
aanplantingen of verplantingen (waarbij ook verjonging van elders kan worden overgeplant in de
verjongingsgroep). De centrale boompjes in een verjongingsgroep krijgen (te midden van het
hooghout) het meeste licht groeien meestal het sterkst waardoor de hele verjongingsgroep vaak een
kegelvorm aanneemt. In een verjongingsgroep vinden net als in het kaalkapsysteem ook dunningen
plaats om gewenste bomen licht en ruimte te bieden. Hierdoor kan men tevens de leeftijds- en
structuurvariatie verder vergroten (futaie jardinée). De uiteindelijk nagestreefde omvorming van
gelijkjarig homogeen hooghout naar ongelijkjarig gemengd hooghout is een proces van vele jaren.
Het uiteindelijke doel (althans in het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud) is de dominantie van
beuk te doorbreken, en op lange termijn te komen tot een gemengd loofbos dat slechts voor de helft
van de oppervlakte uit Beuk zal bestaan.

De exploitatiecyclus wordt in het femelslagbedrijf een minder vastomlijnd begrip. In het Zoniënwoud
is de exploitatiecyclus van Fagus-bestanden momenteel op ongeveer 200 jaar vastgesteld. In het geval
van (ouder wordende) Quercus-bestanden kan de cyclus oplopen tot 250-300 jaar. Kapping en
verjonging van een bestand worden hierbij gespreid over een periode van 60 jaar. Als we uitgaan van
een 180-jarige cyclus komen enkel de bestanden van minstens (180 - 60) 120 jaar oud in aanmerking
voor ‘progressieve verjongingsaanplantingen’, die pas na 60 jaar zullen voltooid zijn (zie Van De
Velde 1992). Een onmisbaar basisdocument bij de planning van dit langetermijnbeheer in functie van
een gezonde leeftijdsopbouw is de bestandskaart van het Zoniënwoud (zie verder).

3.2.4.4 Esthetisch bosbeheer

Met de oprichting van het 'Schilderachtig kanton' in 1925 (ca. 39 ha) - een erfenis van de 'artistieke
reeks Groenendaal' (ca. 185 ha) die het ontwikkelen van gevarieerde en afwijkende bosbestanden
inhoudt wordt een belangrijke aanzet gegeven tot het uitbouwen van de sociale en ecologische functie
van het Zoniënwoud. Het bos is er nu ook voor de vrijetijdsbeleving van de mensen en voor de
ontwikkeling van de natuur.

Op het einde van de negentiende eeuw beginnen wandelaars en kunstenaars – in overeenstemming met
de romantische tijdsgeest - steeds meer kritiek te uiten op de kaalkappingen en de monotone, hoog
opgeschoten beukenbestanden die het overgrote deel van het Zoniënwoud uitmaken. Als antwoord
daarop voorziet het ontwerpbeheersplan van het Zoniënwoud uit 1890 in de oprichting van drie
‘artistieke reeksen’, waaronder de reeks Groenendaal die deels in het huidige bosreservaat
Kerselaerspleyn is gesitueerd (Van Den Berge et al. 1990: 3-6). De voorgestelde - maar nooit
uitgevoerde - beheersvorm is een plenterbeheer met een tienjarige cyclus waarbij er om de tien jaar
afzonderlijke bomen (uit verschillende leeftijdsklassen) uit het bestand worden verwijderd.
 



58

 Ten einde toch in te gaan op de wensen van de kunstenaars en recreanten, wordt bij Koninklijk Besluit
van 16 april 1925 het zogenaamde Schilderachtig Kanton (‘le Canton Pittoresque’) opgericht, waarop
een bijzondere behandeling van toepassing is met het doel bestanden en bomen met een schilderachtig
en artistiek karakter te behouden of te stimuleren (‘esthetisch bosbeheer’). Hoewel er indertijd zeer
weinig sprake is van ecologische waarden, schept deze nieuwe behandeling - die zeer sterk afwijkt van
de geldende bosbouwkundige normen - impliciet de mogelijkheid om de structuurdiversiteit van het
bestand te doen toenemen.
 Het voormalige Canton Pittoresque maakt integraal deel uit van het bosreservaat Kersselaerspleyn.
Een gedetailleerde beschrijving van opbouw en beheer van dit bosgedeelte is opgenomen in het
hoofdstuk dat de concrete beheersgeschiedenis van het bosreservaat beschrijft.

3.2.4.5 Aandacht voor bodemverbetering

Bodemverbetering betekent in het Zoniënwoud in hoofdzaak het tegengaan van (oppervlakkige)
bodemcompactie en bodemverzuring, doorgaans in functie van een effectieve bosverjonging.
Leembodems blijken van nature zeer gevoelig voor compactie47 en oude loessleembodems als deze in
het Zoniënwoud zijn van nature reeds sterk uitgeloogd.. Met oppervlakkige compactie wordt de
compactie in de bovenste 30-40 cm van de bodem bedoeld, die voornamelijk wordt toegeschreven aan
menselijke activiteiten (ruitersport, logging met zware machines). De compactie vanaf 30-40 cm
diepte is volgens Langohr & Cuykens (1985) van periglaciale oorsprong ('fragipan') en wordt door
Muys (1993: : 208) als een onveranderlijk gegeven beschouwd.
Zeker vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw worden in functie van bodemverbetering
aanplantingen voorafgegaan door bodembewerking, waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van
steekschoppen als bosploegen (zie hoofdstuk historiek van het Zoniënwoud). In Muys (1993: 208)
wordt er op gewezen dat bodembewerking een negatieve impact heeft op het regenwormenbestand en
op die manier, op lange termijn, zijn eigen doelstelling ondergraaft.

In de twintigste eeuw wordt geëxperimenteerd met bekalkingen (b.v. met dolomietkalkpoeder) om de
bodem te verbeteren. Een gedocumenteerde bekalking vindt plaats in 1957 in Reeks Ravenstein nabij
het Rood Klooster (4 ton CaO/ha, cf. Muys 1993). Muys (1993: 211) toont aan dat bekalking de
compacte horizont gemiddeld van 11 cm naar 21 cm diepte verschuift, maar merkt tevens op dat de
werkingsdiepte van bekalking dertig jaar na de toepassing ervan beperkt blijft tot een twintigtal cm.

In het proefveld Zevenster (dat deel uitmaakt van het bosreservaat) wordt enkel zeer plaatselijk
bekalkt in en dit in het kader van een onderzoek naar het effect van regenwormintroducties en een
aangepaste boomsoortenkeuze (Muys 1993, zie hoofdstuk overzicht onderzoek).

De natuurlijke verzuring van de leembodems wordt nog versterkt door de dominantie van Beuk, die
een slecht afbrekend strooisel produceert. Deze problematiek werd reeds vanaf de eerste helft van de
twintigste eeuw onderkend, en is één van de belangrijke redenen om af te stappen van de
beukenmonoculturen, en meer aandacht te besteden aan secundaire en bodemverplegende
boomsoorten.

Samenvattend worden in het Zoniënwoud dus zowel fysische (bodembewerking), chemische
(bekalking) en biologische methoden (boomsoortenkeuze, regenwormintroductie) toegepast om de
bodem te verbeteren. Muys (1993: 208) wijst er op dat volgens bepaalde bronnen enkel biologische
methoden in staat zijn om de fysische bodemcondities voor de natuurlijke verjonging van Beuk op
gecompacteerde loessleembodems te herstellen.

                                                
47 Ze bezitten geen skeletstructuur zoals zandbodems en evenmin uitgesproken zwel- en krimpverschijnselen of
vorstscheuren zoals kleibodems (Muys 1993: 207).
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3.2.4.6 Ecologisch beheer – instelling van reservaten

Het Europees natuurbeschermingsjaar in 1970 vormt een aanleiding om wetenschappers en
natuurbeschermers te raadplegen aangaande de bescherming van het ‘biologisch patrimonium’ van het
Zoniënwoud. Om tegemoet te komen aan de wensen van het natuurbehoud en het wetenschappelijk
onderzoek wordt in 1972 gepleit voor de oprichting van biologische reservaten én bosreservaten (Van
Den Berge 1990: 6). Het is daarbij de bedoeling dat bepaalde gedeelten van het Zoniënwoud
(voorlopig) niet meer worden gekapt. Het concrete voorstel van Lienard48 uit 1975 om twee
biologische reservaten op te richten in houw VIII-1 van de Reeks van Groenendaal (46 ha) en het
Schilderachtig Kanton (ongeveer 39 ha) wordt echter niet gerealiseerd.
 
 De wet op het Natuurbehoud van 1973 biedt expliciet de mogelijkheid om zowel bos- als
natuurreservaten op te richten. Er is echter heel wat onduidelijkheid over de practische gang van zaken
voor bosreservaten. Een ministeriële omzendbrief van 23 juli 1979 legt de voorwaarden waaraan een
bos moet voldoen vast. Aan de erin opgestelde criteria kunnen echter weinig bestanden in het
Zoniënwoud (en eigenlijk weinig of geen bossen in Vlaanderen) voldoen. De bossen moeten
ongelijkjarig zijn, samengesteld uit inheemse soorten onstaan uit natuurlijke verjonging, getuigen van
een hoge interne stabiliteit, en een grote diversiteit aan plantengemeenschappen omvatten.
 De beheerders van Waters en Bossen oordelen dat de voorgestelde criteria te streng zijn en opnieuw
blijft de oprichting van bosreservaten uit.
 
 Na de regionalisatie, die het bos opsplitste in een Vlaams, Brussels en Waals gedeelte, werden in het
Brussels gedeelte bos- en natuurreservaten ingesteld, op basis van de Wet op het Natuurbehoud van
1973. De natuurreservaten krijgen duidelijk een aangepast beheer (vooral gefocused op de open
terreinen). In de bosreservaten wordt echter een beheerregime ingesteld dat nauwelijks verschilt van
de rest van het bos, en het statuut van bosreservaat sterk uitholt.
 
 Onder invloed van herhaalde pleidooien voor bosreservaten in de internationale bosbouwliteratuur, is
de belangrijke windworp in de winter van 1982-1983 de feitelijke aanleiding om in het Vlaams
gedeelte van het bos in 1983 een gesloten bosbestand van ongeveer 18 ha in de houw Groenendaal
VIII-1 (informeel) als bosreservaat in te stellen (zie verder).
 Het bosdecreet (1990) en het uitvoeringsbesluit op de bosreservaten (1993) bieden uiteindelijk een
goede en practisch bruikbare basis voor het oprichten van bosreservaten in Vlaanderen. In 1995
worden dan ook zowat 130 ha van het Vlaams gedeelte van het bos, verdeeld over twee reservaten
(Kersselaerspleyn en Harras) officieel als bosreservaat ingesteld.
 

3.2.4.7 Belangrijke verstoringen in het bos en zijn beheer

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw dient het Zoniënwoud - onder druk van de nabije
grootstad en de ingrijpende stedenbouwkundige plannen van Leopold II - steeds meer recreatieve en
infrastructurele functies te vervullen, waardoor het bosecosysteem verder wordt aangetast en
versnipperd. Door Van De Velde (1992: 8) worden een aantal ingrijpende werken opgesomd:
� 1848, aanleg spoorweg Brussel-Namen
� 1861, Terkamerenbos wordt als park ingericht
� 1875, aanleg renbaan te Bosvoorde
� 1876, eerste waterwinningen voor de stad Brussel
� 1888, aanleg van de renbaan van Groenendaal
� 1895-1897, aanleg van de Tervurenlaan

Ook de twee wereldoorlogen sparen het woud niet. Tijdens de Duitse bezetting (1914-1918) wordt het
bosbeheer verplicht om 40 000 m³ te leveren aan de bezetter (Van De Velde 1992: 10). Gedurende de

                                                
 48 Toenmalig diensthoofd van de Inspectie Brabant van het Bestuur van Waters en Bossen.
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tweede wereldoorlog (1940-1945) wordt door de Duitse bezetter een aflevering van 26 000 m³ geëist.
Na deze oorlog dient aan de geallieerden 38 000 m³ hout te worden geleverd. De steenwegen tussen de
bosbestanden dateren uit de periode tussen deze wereldoorlogen (Zwaenepoel pers. med.).

Bij Koninklijk Besluit van 2 december 1959 wordt het Zoniënwoud omwille van zijn historische,
wetenschappelijke en esthetische waarde - als landschap gerangschikt. In het kielzog van het Europese
Natuurbeschermingsjaar 1970 en de Wet op het Natuurbehoud (1973) volgt de oprichting van enkele
natuurreservaten en bosreservaten. In weerwil van deze natuurvriendelijke tendensen wordt het
bosecosysteem steeds verder aangetast door een steeds intensievere versnippering als gevolg van het
verbreden van de bestaande doorgangswegen tot snelwegen. De steeds verder voortschrijdende
urbanisatie rond Brussel zorgt voor een omcirkeling van bijna het gehele bos door bebouwing. Midden
in het Zoniënwoud ligt nu een snelwegenkruispunt en slechts op twee plaatsen blijven open
veldranden over.

In de jaren zestig wordt in het Zoniënwoud vrij paardrijden in de bestanden toegelaten in een zone van
iets meer dan 800 ha. Op verschillende plaatsen binnen deze zone wordt een sterkere bodemcompactie
waargenomen dan in de rest van het woud (Zwaenepoel 1983 cit. in Muys 1993). In de tweede groep
van de Sint-Hubertusreeks wordt zelfs beukensterfte gesignaleerd op plaatsen met zeer hoge
ruiterconcentraties, wat de aanleiding is om het vrij paardrijden vanaf het begin van de jaren tachtig te
verbieden. Het bosreservaat heeft evenwel nooit deel uitgemaakt van een dergelijke zone voor vrij
paardrijden (Zwaenepoel pers. med.).

Vanaf 1983 wordt het bosbeheer van het Zoniënwoud per federale deelstaat georganiseerd. Vandaag
wordt het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud (2 476 ha, gelegen op het grondgebied van de
gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren)  beheerd door de Afdeling Bos en
Groen van de Vlaamse Gemeenschap. Aangaande het beheer van het Zoniënwoud dient overleg plaats
te vinden tussen het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest.

3.2.4.8 Synthese van de gewijzigde oppervlakte van het Zonienwoud.

Zoals uit de geschiedenis en het historische kaartenmateriaal blijkt, is het huidige Zoniënwoud nooit
ontgonnen geweest voor grootschalige landbouw of bewoning. Door Goemaere (1998) werd een
historische kaartenanalyse uitgevoerd om de bebossingsgeschiedenis in de ruime omgeving van het
Zoniënwoud te achterhalen (figuur 3.7 op volgende pagina). Bemerk de grootschalige ontbossingen
tussen enerzijds 1536 en 1659 (geel) en anderzijds 1777 en 1846 (bruin). Hierbij dient wel te worden
gewezen op de opmerking van Verboven (1988) dat de inkrimping die kaartmateriaal laat zien voor de
periode tussen de vijftiende en achttiende eeuw niet in overeenstemming is met cijfergegevens uit de
archieven.
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figuur 3.7 Historische kaartenanalyse in functie van de bebossingsgeschiedenis in de omgeving van het
Zoniënwoud (bron: Goemaere 1998)
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3.2.5 Eigendomsgeschiedenis

Omstreeks 1200 verklaart de Hertog van Brabant zich Dominus (Heer) van het Zoniënwoud, met als
argument dat zijn Frankische voorvaderen hier het jachtrecht bezaten. In 1404 wordt dit domaniale
Zoniënwoud overgedragen aan de Bourgondische Hertogen omdat de laatste hertogin, Johanna van
Brabant, geen wettige nakomelingen heeft. Met de dood van Karel de Stoute in 1477 vervalt ook dit
eigendomsrecht en valt het woud in handen van de Spaanse Habsburgers. Wanneer Karel V in 1555
troonafstand doet, breekt een woelige periode aan waarin Brabant - de provincie waarvan het
Zoniënwoud deel uitmaakt – verschillende landvoogden krijgt toegewezen. Na afloop van de Spaanse
successie-oorlog komt het Zoniënwoud in 1713 in bezit van de Oostenrijkse Habsburgers. Tijdens de
Oostenrijkse periode regeren achtereenvolgens Karel VI en Keizer Jozef II over Brabant.

Door schenkingen aan particulieren wordt het Zoniënwoud tijdens het Ancien Regime geperforeerd
door particuliere enclaves. In de tweede helft van de achttiende eeuw komt de massale de verkoop van
de bovenvermelde particuliere enclaves op gang, waarop de overheid op aandrang van de
woudadministratie een systematische aankooppolitiek begint te voeren (Verboven 1988: 52).

Na de Franse Revolutie in 1789 volgt een overheersing door Frankrijk die eindigt in 1815, een gevolg
van de nederlaag van Napoleon bij Waterloo. Het daaropvolgende Congres van Wenen herenigt de
Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden en Brabant komt onder Nederlands bestuur. In 1822 - onder
het bewind van koning Willem I - wordt de bevoegdheid over het Zoniënwoud afgestaan aan de
‘Algemene Nederlandse Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt. Tussen 1827 en 1836
worden ongeveer 6 000 ha bosgrond omgezet in landbouwgrond na een grondverkoop door deze
investeringsmaatschappij (de latere Société Générale). In 1843 koopt de Belgische staat de niet
verkavelde delen (waarin ook het huidige bosreservaat Kersselaerspleyn zich situeert) terug. Het jaar
daarvoor werd reeds 400 ha aangekocht door Leopold I (waaronder de latere Koninklijke Schenking).

In 1983 wordt de bevoegdheid over het beheer van het Zoniënwoud verdeeld over het Vlaams,
Brussels en Waals Gewest. Deze verdeling vindt zijn oorsprong in het feit dat het Zoniënwoud zich
over verschillende gemeenten uitstrekt. Het bosreservaat Kersselaerspleyn - gelegen op het
grondgebied van de Vlaamse gemeente Hoeilaart - maakt dus deel uit van het Vlaams Gewest.

3.2.6 Samenvattende conclusies

Vermoedelijk vanaf het einde van de achtste eeuw vormt het Zoniënwoud voor het eerst een
geografische entiteit. In 1197 wordt het voor het eerst als domaniaal gebied afgebakend. Uitgaande
van diverse bronnen bedraagt de oppervlakte van het woud tussen de vijftiende eeuw en 1830 ruwweg
10 000 ha. Na een grondverkoop door een investeringsmaatschappij in de periode 1831-1842 wordt
ongeveer 5 500 ha ontbost. In 1842 wordt 4 386 ha van het resterende woud teruggekocht door de
Belgische Staat, een oppervlakte die tot op vandaag min of meer gehandhaafd blijft. Belangrijk is dat
het beboste deel nooit een landbouwkundige of infrastructurele ontginning heeft gekend en daardoor
zijn prehistorische, weinig door de mens gewijzigde geomorfologie heeft behouden.

Tijdens het Ancien Régime wordt voor de domaniale bossen een hiërarchische administratie
uitgebouwd. Tot het einde van de achttiende eeuw is het (uit)gevoerde beleid voornamelijk restrictief.
Een eerste algemeen woudreglement - dat zich zowel over de reguliere houtproductie als de
gebruiksrechten ontfermt - wordt uitgevaardigd in 1371: het Keurboek van Zoniën. De laatste
verbeterde versie uit 1634 blijft van kracht tot op het einde van het Ancien Régime.

Door de aanwezigheid van diverse hulpbronnen speelt het Zoniënwoud doorheen de geschiedenis een
belangrijke socio-economische rol. Onder meer vanuit die optiek wordt het beheer van het
Zoniënwoud tot op het einde van de achttiende eeuw sterk beïnvloed door diverse gebruiksrechten.
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De eerste tekenen van een bewust ingrijpen van de overheid tegen het toenemend aantal gebruikers
dateren van de zestiende eeuw. De toenemende druk op de Zoniënse houtvoorraad zorgt in de
achttiende eeuw voor een verdere afbouw van de gebruiksrechten.

Van alle gebruiksrechten heeft begrazing vermoedelijk de meest negatieve impact op de
bosontwikkeling. De uitvoering van het ongeschreven weiderecht (‘vrije beweiding’) is in het
domaniale Zoniën illegaal. In weerwil van allerlei verordeningen blijven sommigen een vrije
beweiding toepassen tot aan de aanhechting bij de Franse Republiek in 1794. Daarnaast blijkt ook de
moeilijk te controleren circulatie van het vee doorheen het woud een permanent probleem voor het
bosbeheer. Een door herders geleide begrazing wordt vercijnsd aan enkele bevoorrechte pachthoven
die aan de rand van het woud liggen, maar  niet aan de hele gemeenschap. Daarbij worden zeker voor
de periode tussen de vijftiende en de achttiende eeuw duidelijke regels geformuleerd aangaande de
toegankelijkheid van bepaalde woudgedeelten voor bepaalde aantallen van specifieke grazersoorten.
Afgezien van deze geregistreerde begrazing blijft de omvang van illegale en eventuele uitzonderlijke
begrazing (bijzondere voorrechten ?) niet gekend. De proportioneel zeer belangrijke tijdelijke en
gestuurde begrazing met varkens voor de mast gaat door tot in de Franse periode.

De frequente aanwezigheid van houtskoolresten in de ondergrond van het Zoniënwoud wijzen op het
belang van houtskoolwinning in het verleden. Ondanks verbodsbepalingen bleef houtskoolwinning
plaatsvinden tot in de achttiende eeuw.

De aanwezigheid van kloosters heeft een belangrijke, maar lokale impact op de middeleeuwse
ontwikkeling van het Zoniënwoud. Diverse bronnen wijzen op de aanwezigheid van begraasde
terreinen, aanplantingen van gebruiksbomen en middelhoutbossen in de omgeving van deze kloosters.
De toepassing van diverse beheersvormen die plaatselijk de uitloging en compactie van de bodem
compenseren door grondverzet (b.v. aanleg van vijvers, grachten), is mogelijk van bijzonder belang
voor de lokale totstandkoming van een specifieke, zuurmijdende plantengroei. Een beslissing van
Jozef II betekent nog tijdens het Oostenrijks bewind het definitieve einde voor de kloosters en hun
specifieke beheer. Vanaf het einde van de achttiende eeuw worden een aantal kloostersites gebruikt als
permanente boomkwekerijen (waar óók grondverzet plaatsvindt door het aanleggen van grachten).

De jacht blijft in Zoniën zeer belangrijk tot aan de dood van Karel van Lorreinen in 1780. Wildschade
door hertachtigen en everzwijnen wordt tot in de achttiende eeuw min of meer getolereerd door de
overheid, die zich beperkt door allerlei beschermende maatregelen voor jonge aanplantingen. In 1781
wordt echter een ordonnantie uitgevaardigd die een in Zoniën uit de hand gelopen
everzwijnenpopulatie aan banden wil leggen voor heel de Oostenrijkse Nederlanden. Onmiddellijk na
1795 worden de domaniale gebieden op grote schaal door het volk leeggejaagd en in 1802 blijken
herten, damherten, reeën en everzwijnen volledig te zijn verdwenen uit het Dijledepartement waarvan
het Zoniënwoud deel uitmaakt. De reeën die momenteel het Zoniënwoud bevolken zijn
afstammelingen van een populatie die in 1846 door Leopold I wordt uitgezet. De jacht in het
Zoniënwoud wordt stopgezet in 1973.

Houtroof is wellicht het meest verspreide misdrijf in het Zoniënwoud tijdens het Ancien Regime. In
het middeleeuwse Zoniën worden door de vorst diverse gebruiksrechten verleend voor houtgebruik,
maar in principe worden alle soorten hout die in de handel worden gebracht - inclusief het rijshout – er
tegen beschermd. Vooral het recht op brandhout en het gratis leveren van brandhout aan
hoogwaardigheidsbekleders en leden van de woudadministratie (als emolument) is sterk verspreid
tijdens het Ancien Regime. Zeker tot op het einde van de achttiende eeuw wordt vrijwel alle hout –
ook het kleine dode hout – systematisch uit het bos gehaald. Het recht op brandhout wordt vanaf het
Keurboek van 1565 meer en meer beknot.

Vanaf de 16de eeuw wordt een vorm van georganiseerde reguliere houtwinning ingesteld. In
tegenstelling tot de meeste Vlaamse bossen in die tijd wordt hier niet gekozen voor middelhout- of
hakhoutbeheer, maar wordt de bosbedrijfsvorm ‘tire et aire’ toegepast. Bij deze hooghoutvorm worden
grote kaalslagen uitgevoerd (10-30, soms zelfs 40 ha) wanneer het bestand zowat 100 jaar oud is. Een
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beperkte aantal bomen blijven hierbij staan als overstaanders, om een tweede cyclus mee te gaan.
Deze leveren zwaar constructiehout op. De bomen die slechts één rotatie meegaan zijn vrij klein
gezien er nauwelijks in de bestanden gedund wordt. De houwen zijn vaak zeer lang en smal, zodat
naast de overstaanders ook bomen uit de aangrenzende bestanden voor zijdelingse bezaaiing kunnen
zorgen (een soort zoomslag dus). De natuurlijke verjonging heeft doorgaans weinig succes, zodat
bijgeplant moet worden. Deze beheervorm wordt tot het begin van de 20ste eeuw toegepast. Hak- en
middelhoutbeheer blijft in het Zoniënwoud voornamelijk beperkt tot de Heegde, een complex in het
noordelijke deel van het woud waar vanaf 1516 een hakhoutregime met overstaanders van Eik en
Beuk wordt ingesteld. Zich baserend op de gegevens van landmeter Laurin wordt het Zoniënse
hakhoutareaal in 1634 op 608 ha bepaald. Andere bronnen vermelden een oppervlakte van ca. 400 ha.
Het hak- en middelhoutbeheer wordt in het Zoniënwoud op het einde van de negentiende eeuw vrijwel
volledig vervangen door een hooghoutbeheer.

Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw gebeuren steeds meer buitengewone kappingen in het
Zoniënwoud, waardoor de voorziene kapopvolging wordt verstoord. Volgens een verslag van de
Rekenkamer wordt tussen 1545 en 1631 maar liefst 2 500 ha uitzonderlijk gekapt. Op het einde van de
zeventiende eeuw bevat het woud ten gevolge van overkappingen en diverse vormen van wanbeheer
geen kapbare bomen meer die ouder zijn dan zestig jaar.
 
 De achttiende eeuw is een scharnierpunt in de geschiedenis van het Zoniënwoud. Vanaf 1736 wordt
begonnen met de eerste grootschalige aanplantingen. Voor een systematisch  bebossingsprogramma is
echter het wachten tot de jaren 1770. In 1786 bevat Zoniën nog ongeveer 2000 ha ‘terres incultes’.
Volgens diverse bronnen is de renovatie van het Zoniënwoud eerst en vooral het werk van de
dynamische luitenant-woudmeester de l'Escaille, die zorgt voor een nieuwe afpaling van het woud, een
sterke toename van de budgetten realiseert en talrijke boomkwekerijen aanlegt om een nijpend tekort
aan plantgoed op te vangen. Er wordt daarbij gestreefd naar een gevarieerde boomsoortenkeuze,
zoveel mogelijk aangepast aan het bodemtype en vaak refererend aan de Franse school van Duhamel
de Monceau. Opponenten slagen er in om de l'Escaille buitenspel te zetten en voornamelijk vanaf 1788
wordt het systeem van Zinner in de praktijk gebracht: een bijna onvoorwaardelijke keuze voor
homogene aanplantingen met Beuk in vast plantverband, waarbij voorafgaandelijk alle aanwezige
spontane vegetatie (mogelijk in belangrijke mate Adelaarsvaren) wordt verwijderd. De beplantingen in
het Zoniënwoud vinden tijdens de Franse periode nog steeds onder Zinner plaats, zodat over grote
oppervlakten homogene en gelijkjarige beukenbestanden kunnen ontstaan.

De vrijwaring van het Zoniënwoud voor ontginning houdt op het einde van de achttiende eeuw
vermoedelijk verband met zijn economische belang. Het rendement van het Zoniënwoud blijkt in
1780 een stuk hoger te liggen dan dat van de omliggende landbouwgronden. Vanuit financieel-
economisch opzicht blijkt de houtproductie op dat moment de meest aantrekkelijke teelt voor het
Zoniënwoud, wat niet onbelangrijk is in het licht van de op dat moment heersende fysiocratische
ideeën die de boomcultuur als een weinig renderende vorm van grondgebruik beschouwen ten
opzichte van de akkerbouw. Daarnaast bezit het woud een belangrijke betekenis in een lokale
subsistentie-economie. Er bestaan meerdere aanwijzingen dat de brandhoutmarkt in de omgeving van
het Zoniënwoud tot op het einde van de achttiende eeuw de belangrijkste pijler in de
brandhoutvoorziening van de stedelijke regio Brussel blijft. Door de talrijke aanwezigheid van
hooghout van Eik en Beuk speelt het Zoniënwoud tot in de twintigste eeuw een voorname rol als
lokale leverancier van constructiehout.

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw dient het Zoniënwoud steeds meer infrastructurele
en recreatieve functies te vervullen, waardoor het bosecosysteem verder wordt aangetast en
versnipperd. De aanleg van een steenwegennet in en om het Zoniënwoud neemt reeds een aanvang in
de zestiende eeuw, maar maakt een bruuske sprong in de eerste helft van de negentiende eeuw. De
toenemende recreatiedruk blijkt een negatieve impact te hebben op het woud zelf: binnen een zone van
800 ha voor vrij paardrijden in de bestanden (periode 1960-1980) wordt een verhoogde
bodemcompactie waargenomen en zeer lokaal ook beukensterfte. Het bosreservaat heeft evenwel nooit
deel uitgemaakt van een dergelijke zone.  De steeds verder voortschrijdende urbanisatie rond Brussel
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zorgt op het einde van de twintigste eeuw voor een omcirkeling van bijna het gehele bos door
bebouwing. Midden in het Zoniënwoud ligt nu een snelwegenkruispunt en slechts op twee plaatsen
blijven open veldranden over.

Tendensen in de richting van een meer natuurvriendelijkere bosbouw leiden in 1906 tot het volledig
vervangen van de ‘tire et aire’ door femelslag. Hierbij worden de grootschalige kappingen vervangen
door kleinschalige groepenkappen (max 1 ha groot). Ook wordt bij de verjonging zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. Dit blijkt echter zeer moeizaam te verlopen, waardoor
noodgedwongen bijna steeds naar kunstmatige verjonging moet worden overgestapt. Bij de aanplant
wordt gestreefd naar een meer gemengd soortenpallet, met voldoende aandacht voor secundaire en
culturale boomsoorten (met een bodemverbeterend effect). In het Vlaams gedeelte van het bos wordt
op lange termijn gestreefd naar een soortensamenstelling waarbij de absolute dominantie van beuk
teruggebracht wordt tot maximaal de helft van de oppervlakte.

Met de oprichting van het 'Schilderachtig kanton' in 1925 wordt een belangrijke aanzet gegeven tot het
verder uitbouwen van de sociale en ecologische functie van het Zoniënwoud. Hier wordt bewust de
houtproductiefunctie ondergeschikt gemaakt aan de ‘esthetische en recreatieve functie’. Vanaf 1970
wordt de roep ook groter om zones af te bakenen waar de ecologische en wetenschappelijke functie
primeert. Reeds in 1975 worden de eerste voorstellen geformuleerd voor het oprichten van
bosreservaten. Het duurt echter nog tot 1995 tot er officieel bosreservaten opgericht worden in het
Vlaams gedeelte van het Zoniënwoud. In 1983 wordt wel al een zone van ca 18 ha afgebakend
waarbinnen bewust niet meer wordt ingegrepen, en spontane processen de vrije loop krijgen. Dit
officieuze bosreservaat vormt de kern van het huidige bosreservaat Kersselaerspleyn.
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3.3 Beheersgeschiedenis van het bosreservaat
Der Sturmwind ist der beste Forstmeister!
H. Leibundgut

3.3.1 Beheersgeschiedenis

Figuur 3.8 geeft een overzicht van de verschillende deelgebieden die in het bosreservaat worden
onderscheiden, voor wat betreft hun beheersgeschiedenis

figuur 3.8 situering van de verschillende deelgebieden met éénduidige beheershistoriek die worden
onderscheiden : het oude bosreservaat (1), het Schilderachtig Kanton (2),  het gedeelte met talrijke
verjongingsgroepen (3), het klassiek beheerd gedeelte (4) en het proefvlak Zevenster (5) binnen het
bosreservaat (vette lijn)
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3.3.1.1 Het oude bosreservaat
 
Het oude bosreservaat maakt deel uit van de houw Groenendaal VIII-1 en beslaat ongeveer 18 ha van
het huidige bosreservaat (figuur 3.8). Het zou zich volgens een interpretatie van een beplantingsplan
uit ca. 178849 situeren in een ‘jeune taille brûlée en 1766’, gelegen ten zuiden van de ‘Vagues des
Wanddellen’. De juiste betekenis en impact van deze brand blijft onduidelijk. Werd de brand
aangestoken ? Vond hij plaats in functie van nieuwe aanplantingen ?  Uit historische bronnen is wel
bekend dat in de Wanddellen een opzettelijke brand plaatsvond in 1779 (Lefebvre 1997, zie hoger).
Het bewuste bestand bevindt zich in elk geval in de buurt van een grenslijn (‘ligne pour la présente
année 1788-1789’) die een zone markeert waar nieuwe beplantingen plaatsvinden, zoals weergegeven
op een kaart van 1788 (figuur 3.9), opgenomen in Pierron (s.d.). Een ander fragment van deze eerder
schematische kaart (figuur 3.5) verdient een nadere bestudering om conclusies de trekken met
betrekking tot de exacte localisatie en de juiste leeftijd van het laat-achttiende eeuwse beukenbestand
in het oude bosreservaat.

Op de gedetailleerde kaart van de Ferraris (kopergravure uit 1769 in opdracht van Karel van
Lorreinen, zie figuur 3.13) situeert het oude bosreservaat zich in een kapvlakte met overstaanders. Op
het stamvlak van een gevallen Beuk in de bufferzone van het oude bosreservaat worden door Van Den
Berge et al. (1990) 210 jaarringen geteld, wat – rekening houdend met een ingroeiperiode van enkele
jaren - een ontstaan omstreeks 1777 impliceert. Dit jaartal en de locatie van het bestand zijn in
overeenstemming met de aanduiding op de Ferrariskaart uit 1769 en suggereren dat de aanplanting
ervan onder de l'Escaille is gebeurd (zie hoger, Verboven 1988: 27 en Lefèbvre 1997). De
aanwezigheid van vermoedelijk 300 jaar oude beuken langs de Keteldelle in het W van het oude
bosreservaat kunnen wellicht worden beschouwd als de overstaanders op de geciteerde Ferrariskaart.

 
 
 figuur 3.9 beplantingsplan uit ca. 1788 voor de omgeving van het bosreservaat; vgl. figuur 3.5 (bron:

Pierron s.d.: 97)
 
 Meerdere historische publicaties (Lefèbvre 1997, Beetz 1997, Verboven 1988) maken aannemelijk dat
het oude bosreservaat door beplanting tot stand gekomen is. Beplanting na een kaalkap is op het einde
van de achttiende eeuw in elk geval de gebruikelijke verjongingswijze in het Zoniënwoud. Verboven
(1988) geeft aan dat rond die tijd aandacht wordt besteed aan een voorafgaandelijke bodembewerking,
waarbij het bosbeheer volgens historische bronnen zowel gebruik maakt van steekschoppen als
bosploegen. Vanaf 1788 geschiedt alle verjonging er door beplanting, waarbij in het kaalgekapte
bestand (met overstaanders) eerst alle bodemvegetatie (kruidlaag en opslag) volledig wordt verwijderd
(Verboven 1988, Lefèbvre 1997).
 

                                                
 49Gevoegd bij het verslag van Zinner voor de Conseil des Finances (“Rijksarchief Brussel nr. 1932” cit. in Van
Den Berge et al. 1990: 12-14)
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 Het oude beukenbestand wordt na de aanplanting ervan omstreeks 1780 niet meer kaalgekapt. Tot aan
de oprichting van het oude bosreservaat in 1983 wordt er een normaal dunningsbeheer gevoerd. Het
volume van de uitgevoerde dunningen kan echter niet meer worden bepaald (Van Den Berge et al.
1990: 83). Tussen 1945 en 1963 worden er twee duidelijke afgelijnde kunstmatige verjongingsgroepen
gerealiseerd (Van Den Berge et al. 1990: 63). De laatste exploitatie in het oude bosreservaat vindt
plaats in de tweede helft van de jaren zeventig (Van Den Berge et al. 1990: 105). In de winter van
1982-1983 en in januari-februari 1990 vinden er belangrijke windworpen plaats (zie De Keersmaeker
et al. 2002) die het gevolg zijn van krachtige stormen met windsnelheden tot 160 km/h .
 

3.3.1.2 Het Schilderachtig Kanton
 
 Het Schilderachtig Kanton wordt opgericht bij Koninklijk Besluit van 16 april 1925 en bestaat uit
houw Groenendaal II-3 en een deel van houw Groenendaal III-3 (figuren 3.8 en 3.12). Het is ontstaan
door een gemengde beplanting van één van de laatste kaalgekapte bestanden van het Zoniënwoud (die
omstreeks 1900 plaatsvinden) en bezit een oppervlakte van 39 ha 33 a 05 ca. Bij de oprichting bevat
het gemengd staakhout van 18 tot 25 jaar oud, met in afnemende volgorde van belangrijkheid: Fagus
sylvatica = Beuk, Quercus (robur + petraea ? = inlandse eik), Betula (pendula + pubescens ? =
inlandse Berk), Fraxinus excelsior (= Gewone es), Pinus sylvestris (Grove den), Larix (decidua ? =
Europese lork) en Carpinus betulus (Haagbeuk). Er komen een klein aantal bestandsopeningen in voor
en er groeien enkele oude bomen, met de “Beuk Visart” (omgevallen in 1969) en de “Eik De Bruyn”
(nog steeds levend in 2002) als meest merkwaardige. Deze twee bomen dateren wellicht van ca 1700
(overstaanders van de Tire et Aire –kap van ca 1780) (Steenackers & Lienard 1970), en hadden op het
ogenblik van de aanwijzing van het kanton al zeer respectabele afmetingen bereikt. Zij zullen zeker
meegespeeld hebben bij de keuze van de locatie.
 
De belangrijkste beheersdoelstelling in het Schilderachtig Kanton is een verhoging van de picturale
waarde van het bestand, waarbij in concreto het volgende wordt nagestreefd (Van Den Berge et al.
1990: 4-5; Zwaenepoel s.d.):
� Van de verschillende aanwezige boomsoorten dienen alle mogelijke boomvormen - gaande van

een struikachtig type, over een bolvorm tot een langgerekte boom - voor te komen. In het
bijzonder wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van laaggetakte bomen met een korte stam
(2-6 m) en een doorlopende spil, ‘die als het klassieke type van de schilderachtige boom worden
beschouwd’.

� De grote bestandsopeningen worden beperkt tot een viertal. Ze bezitten een ovale vorm en
bevatten enkele afzonderlijke bomen (solitairbomen).

� Voor alle boomsoorten wordt doorgaans een sterke dunning uitgevoerd. Dit om de natuurlijke
stamreiniging af te remmen en zelfs te stoppen, waardoor bijzondere en originele boomvormen
kunnen ontstaan.

� De voorbehouden oude bomen zullen niet worden gekapt vóór hun fysische kaprijpheid.
 
 Het bestand wordt opgedeeld in vier percelen van gelijke grootte en de behandeling wordt toegepast
met een vierjarige omloop. Om de gevarieerde boomvormen tot stand te brengen vindt in de
aanvangsperiode een vrij intensief dunningsritme plaats, dat later uiteraard wordt afgezwakt.
 
 Na ongeveer zestig jaar behandeling worden in het Schilderachtig Kanton volgende vaststellingen
gedaan (Anonymus s.d. = Zwaenepoel):
� Niettegenstaande Beuk sterk overweegt in de huidige boomsoortensamenstelling, is de

aanvankelijke menging nog gedeeltelijk aanwezig.
� Behalve de laaggetakte boomvormen (inzonderheid bij Beuk) komen er vrij weinig andere typen

dan de klassieke bosboomvorm voor.
� De bomen met zwaar vertakte lage kronen kunnen vanaf een bepaalde leeftijd moeilijk worden

behouden als gevolg van het veelvuldig optreden van kroon- en stambreuk. Enkele voorbehouden
oude bomen zijn door windworp verdwenen.
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� De oorspronkelijke bestandsopeningen zijn, waarschijnlijk ten gevolge van een sterke
kroonontwikkeling van de rand- en solitairbomen, vrijwel niet terug te vinden.

� In vergelijking met andere bestanden heeft zich schijnbaar geen bijzondere kruidachtige vegetatie
ontwikkeld.

� Omwille van de afwisseling in boomsoorten en -vormen wordt het bestand door sommigen als
ornithologisch belangrijk bestempeld.

3.3.1.3 Bosreservaatgedeelte met talrijke verjongingsgroepen

Dit bosreservaatgedeelte bestaat uit een deel van houw Groenendaal VIII-1 en - een recent als
bosreservaat aangewezen deel van houw Groenendaal VII-1 (figuur 3.11). Het gehele bestand bestaat
net als het oude bosreservaat uit een beukenaanplanting van omstreeks 1780. Er wordt tot op recente
datum een femelslagbeheer met talrijke verjongingsgroepen gevoerd. De meest recente
verjongingskernen dateren van 1991 en worden gerealiseerd naar aanleiding van stormschade.
Een overzicht van de verjongingskernen (leeftijd, boomsoortensamenstelling) wordt gegeven in 6.3.
Voor een bespreking zie verder.

3.3.1.4 Bosreservaatgedeelte met een klassiek beheer

Dit bosreservaatgedeelte omvat een deel van houw Groenendaal III-3 (figuur 3.12). Net als het
Schilderachtig Kanton en Proefveld Zevenster (zie verder) wordt het omstreeks 1900 aangelegd op één
van de laatste kaalgekapte bestanden in het Zoniënwoud. De aanplantingen bestaan uit inlandse Eik en
Beuk. Tot op recente datum wordt er een normaal dunningsbeheer gevoerd met een achtjarige omloop.

3.3.1.5 Proefveld Zevenster

In 1906, 1907 en 1909 worden op één van de laatste kaalkappingen in het Zoniënwoud50 naast Fagus
sylvatica verschillende andere boomsoorten aangeplant. Deze goed gedocumenteerde aanplantingen
(figuur 3.10, Quairière 1922, Delevoy 1948, Rogister 1974) beslaan iets minder dan twee hectare van
het huidige bosreservaat51 en situeren zich in houw II.3, dus in het Schilderachtig Kanton (figuur 3.8).
De bedoeling van dit proefveld (‘Les champs d’expérience de Belle-Etoile’ = Zevenster) is om na te
gaan wat de mogelijkheden zijn van aanplantingen met ‘edele boomsoorten’52 als Quercus robur
(Zomereik), Fraxinus excelsior (Gewone es), Acer platanoides (Noorse esdoorn) en Acer
pseudoplatanus (Gewone esdoorn) op zure leembodems van het type Abc0. De lijnbeplantingen
gebeuren met variabele afstand tussen de omgeploegde lijnen. In tegenstelling tot de andere boomsoorten
– waar gewerkt wordt met het gebruikelijke plantgoed (in de regel ongeveer 3 jaar oud) - betreft het
plantmateriaal eikenzaailingen van één jaar oud (‘1 an semis’, figuur 3.10). Tussen de lijnbeplantingen
wordt Alnus incana (Witte els) of Salix (Wilg) geplant omwille van hun bodem- en structuurverbeterende
eigenschappen. Na vijf tot tien jaar wordt deze zogenaamde culturale beplanting met Alnus en Salix
verwijderd. Er wordt verder een normaal dunningsbeheer uitgevoerd.
De bestandsevolutie wordt in 1937 geëvalueerd door Delevoy (Delevoy 1948), die concludeert dat een te
sterke beschaduwing door Alnus en Salix een groeiachterstand heeft opgeleverd. Acer pseudoplatanus
vertoont de sterkste groei, gevolgd door Quercus robur, Acer platanoides en tenslotte Fraxinus excelsior.
Rogister (1974: 1) wijst erop dat omstreeks 1974 nog weinig is overgebleven van de oorspronkelijke
mengbestanden en dat in de meeste bestanden één boomsoort domineert. In 1992 wordt er een
bodemverbeteringsproef met bekalkingen en regenwormintroducties uitgevoerd (Neirynck & Sioen
1994, zie hoofdstuk ‘overzicht onderzoek’).

                                                
50 Deze kaalkappingen dateren uit de periode 1902-1903.
51 Een gedeelte situeert zich ook buiten het bosreservaat en wordt hier buiten beschouwing gelaten.
52 Op het oorspronkelijk beplantingsplan staat vermeld: ‘Exp. sur l’introduction des essences précieuses lors du
reboisement des coupes’.
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figuur 3.10 oorspronkelijk schema van de beplantingsproef in Zevenster (manuscript, ca. 1905)

3.3.1.6 De exploitatietabel

De exploitatietabel van het bosreservaat Kersselaerspleyn – weergegeven in 6.2- geeft per jaar en per
houw aan welk volume hout en hoeveel bomen er werden verwijderd in de periode 1972-1997. Er
wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de normale kappingen en houtoogst volgend op
windval.

Er dient te worden opgemerkt dat een strook van ongeveer 8 ha in houw Groenendaal VIII-1 buiten de
reservaatgrenzen valt, maar toch is opgenomen in de tabel. De exploitatie van het recent als
bosreservaat aangewezen gedeelte in houw Groenendaal VII-1 - eveneens ongeveer 8 ha - is niet in de
exploitatietabel opgenomen.

3.3.1.7 De verjongingsgroepen

Het aanplanten van verjongingsgroepen is een onderdeel van het femelslagbedrijf in het Zoniënwoud.
Vóór 1990 wordt de verjonging aangeplant in een driehoeksverband van 1.5 x 1.5 m² of 2 x 2 m². Na
1990 is dit 1.75 m x 2 m. Een overzicht van de aanleg van verjongingsgroepen in de verschillende
houwen in het bosreservaat Kersselaerspleyn wordt gegeven in 6.3.

De locatie van de verjongingsgroepen is terug te vinden op de bestandskaart (figuren 3.11 en 3.12). De
werkelijke oppervlakten van de groepen stemmen niet altijd overeen met de oppervlakten aangegeven
op de bestandskaart. Dit komt omdat de opmetingen van vóór 1980 fouten bevatten. Fouten die niet
werden gecorrigeerd bij het tekenen van nieuwe kaarten na 1990. Onder meer door het optreden van
overlappingen tussen oude en nieuwe verjongingsgroepen is het moeilijk geworden om de correcte
grenzen te achterhalen. Voor wat de recente verjongingsgroepen betreft, kan de bestandskaart wel als
correct worden beschouwd.
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De meest voorkomende boomsoort in de verjongingsgroepen buiten de kernvlakte van het
bosreservaat is Quercus robur (Zomereik). Daarnaast treden volgens de bestandskaart ook Fagus
sylvatica, Carpinus betulus (Haagbeuk), Acer campestre (Spaanse aak), Sorbus aucuparia (Gewone
lijsterbes), Castanea sativa (Tamme kastanje) en Quercus petraea (Wintereik) op.
Ten zuiden van de verdunningsdreef komen geen verjongingsgroepen voor.

figuur 3.11 Bestandskaart van het noordelijk deel van het bosreservaat (met verjongingsgroepen en
kernvlakte)
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figuur 3.12 Bestandskaart van het zuidelijk deel van het bosreservaat (met het Schilderachtig Kanton en
klassiek beheerd gedeelte)
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3.3.2 Analyse van historische kaarten

3.3.2.1 Kaart van de Ferraris van 1796 (Kopergravure)

Figuur 3.13  Kaart van het Zoniënwoud, opgemaakt door Graaf de Ferraris in opdracht van Karel
van Lorreinen, met schematische weergave van de perimeter van het bosreservaat (rood) en de
kernvlakte (blauw). Bemerk de grote langwerpige kaalslagen (afkomstig van het Tire-et-aire systeem)
die een groot deel van het bosreservaat beslaan, onder andere de kernvlakte en het Canton
Pittoresque. Voor een goede vergelijkbaarheid werd de kaart omgekeerd (oorspronkelijk ZW-
georiënteerd), vandaar dat de tekst op zijn kop staat. De Priorij van Groenendaal en het kruispunt
Zevenster (Belle Etoile) zijn goede oriëntatiepunten op de kaart.



74

3.3.2.2 Ferrariskaart ca. 1780

Figuur 3.13  Ferrariskaarten (77-4 en 78-2) ter hoogte van bosreservaat Kersselaerspleyn. De
perimeters van het bosreservaat (rood) en van de kernvlakte (blauw) werden aangepast aan de
geografische vervormingen van de kaarten. De kaalvlaktes op de kaart van 1769 zijn ondertussen
opgeplant en als gesloten bos weergegeven. Voor het overige zijn weinig verschillen te bemerken.
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3.3.2.3 Vandermaelenkaart 1846-1854

Figuur 3.15  De perimeters van het bosreservaat Kersselaerspleyn (rood) en van de kernvlakte
(blauw) op de kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854). Merk op hoe sterk het
areaal van het bos is ingekrompen na de massale verkopen tussen 1815 en 1845. Binnen de perimeter
van het reservaat is er weinig veranderd tov. de Ferrariskaart, behalve de aanleg van de
Verdunningsdreef.
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3.3.2.4 Topografische kaart 1891

Figuur 3.16  De perimeters van het bosreservaat Kersselaerspleyn (rood) en van de kernvlakte
(blauw) op de topokaarten 31/7 en 31/8 van 1891. Het volledige reservaat is ingedeeld in NO-ZW
georiënteerde exploitatiepaden. De ‘Vieille route de l’Espinette’ die voorheen dwars door het deel met
de verjongingsgroepen liep is herleid tot een gelijkaardig exploitatiepad.
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3.3.2.5 Topografische kaart van 1924-1933

Figuur 3.17  De perimeters van het bosreservaat Kersselaerspleyn (rood) en van de kernvlakte
(blauw) op de topokaarten 31/7 (opgemaakt in 1933) en 31/8 (opgemaakt in 1924). De
exploitatiepaden van vorige kaart zijn nog steeds zichtbaar, behalve in het Canton Pittoresque. Daar
zijn ondertussen de Schone eikweg en de Schone beukweg aangelegd, op het ogenblik van de
inrichting van het Canton.
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3.3.3 Erfdienstbaarheden

De erfdienstbaarheden binnen de perimeter van het huidige bosreservaat Kersselaerspleyn hebben
betrekking op één waterloop en twee wegen.

De Palissadedelle (figuur 3.18) dient onderhouden te worden omdat deze instaat voor de afvoer van
water uit een drinkwaterreservoir dat men jaarlijks om sanitaire redenen laat leeglopen. Dit reservoir
wordt beheerd door de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD) en situeert zich net
buiten de grenzen van het Zoniënwoud, op grondgebied van Sint-Genesius-Rode. De BIWD staat zelf
in voor het onderhoud van de Palissadedelle en laat machinaal takken, bladeren en slib verwijderen
(die vervolgens op de oever worden gestort). Daarnaast onderhoudt de BIWD enkele houten
dammetjes die erosie tegengaan. Recent werd overeengekomen om geen machinaal onderhoud meer te
laten uitvoeren. Takken zullen handmatig worden verwijderd. Er zullen geen kruid- en slibruimingen
(of slibstortingen) meer gebeuren, wat onder meer ten goede komt aan oevervegetaties met
Chrysosplenium (Goudveil). Om erosieverschijnselen te beperken zal men trachten het waterreservoir
trager te laten leeglopen.

De Verdunningsdreef  (Avenue des Eclaircies, nr. 55) en de Sint-Korneliusdreef (Drève Saint
Corneille, nr. 54) zijn openbare wegen, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

figuur 3.18 situering van de Palissadedelle
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4 Overzicht wetenschappelijk onderzoek
Man sollte aber nur messen, was man messen kann und muss
J.J. Barkman

4.1 Inleidende opmerking
Dit hoofdstuk wil een totaalbeeld schetsen van alle wetenschappelijk onderzoek dat tot nu in en
om het bosreservaat heeft plaatsgevonden. Omdat het Zoniënwoud, en dit bosreservaat in het
bijzonder, zeer geliefde onderzoekslocaties zijn is hier reeds bijzonder veel onderzoek verricht.
Hierdoor bestaat het gevaar dat men het overzicht verliest en interessante waarnemingen uit het
verleden in de vergetelheid geraken.

Voor elk onderzoek wordt aangegeven wat er gebeurd is, door wie en waar. Daarnaast wordt
aange gevenen wat de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn. Dit overzicht kan een efficiënt
hulpmiddel zijn bij de kadering en interpretatie van de resultaten van het
monitoringprogramma.

In dit overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen :
1. onderzoek dat enkel binnen de perimeter van het huidige bosreservaat plaatsvindt en
2. onderzoek in het Zoniënwoud dat deels binnen de perimeter van het bosreservaat

plaatsvindt, en/of resultaten heeft opgeleverd die ook voor het reservaat relevant zijn.

In het reservaat werd ook zeer veel bodemkundig onderzoek verricht. Dit werd niet in
onderstaand hoofdstuk opgenomen. Er komt een apart bodemkundig rapport voor het
bosreservaat, waarin ook een overzicht van bestaand bodemkundig onderzoek in Zoniën zal
opgenomen zijn.

4.2 Specifiek onderzoek binnen de perimeter van het
bosreservaat

4.2.1 Proefveld Zevenster

4.2.1.1 Inleiding

Deze lokatie is heel bijzonder gezien de ouderdom van het proefveld en het vele onderzoek dat er
reeds werd uitgevoerd. Proefveld Zevenster wordt omstreeks 1905 aangelegd als een
boomsoortenproef op de laatste kaalkap in het Zoniënwoud. Naast het opmeten van de bestandsaanwas
wordt er onderzoek verricht naar de interacties tussen boomsoort, kruidlaag, humuskwaliteit en
bodemverbetering.



80

4.2.1.2 Aanleg en eerste dendrometrische opnames (Delevoy 1948, Boudru 1947)

In 1906, 1907 en 1909 worden op één van de laatste kaalkappingen in het Zoniënwoud53 naast Beuk
verschillende andere boomsoorten aangeplant. De oorspronkelijke doelstelling van dit proefveld - dat
zich volledig in het huidige bosreservaat situeert - is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van
aanplantingen met ‘edele boomsoorten’ als Quercus robur (Zomereik), Fraxinus excelsior (Gewone
es), Acer platanoides (Noordse esdoorn) en Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) op zure
leembodems van het type Abc054. De goed gedocumenteerde beplantingen (zie figuur 3.10) gebeurden
deels in mengbestanden.

Een eerste opvolging van dit proefveld is van de hand van een voormalig inspecteur van Waters en
Bossen (Quairière 1922). Uit metingen in 1937 (Delevoy 1948) blijkt dat de jaarlijkse aangroei van
Fagus sylvatica het hoogst is (5.0 m³/ha/jaar), gevolgd door Acer pseudoplatanus (4.7 m³/ha/jaar),
Quercus robur (4.3 m³/ha/jaar), Acer platanoides (3.2 m³/ha/jaar) en tenslotte Fraxinus excelsior (1.9
m³/ha/jaar). Aanplantingen met Fraxinus excelsior op zure leembodems zijn – in tegenstelling tot deze
in voedselrijke valleien - dus duidelijk minder productief.

4.2.1.3 Onderzoek van de kruidlaag (Rogister 1974)

In 1974 wordt in proefveld Zevenster de samenstelling van de kruidlaag bemonsterd om de invloed
van de boomsoortenkeuze op de ontwikkeling en samenstelling van de kruidlaag na te gaan (figuur
4.1). Dit is mogelijk omdat “alleen de factor boomsoortenkeuze verschillend was van bij de aanleg
van de nieuwe proefbestanden” (Rogister 1974: 2).

Rogister wijst erop dat na verloop van 75 jaar nog weinig is overgebleven van de oorspronkelijke
mengbestanden en dat in de meeste bestanden één boomsoort is gaan domineren. Dit vereenvoudigt
het kiezen van min of meer éénsoortige bestanden voor zijn onderzoek. In drie subpercelen van 50 x
50 m² met een duidelijke dominantie van Quercus robur (Zomereik) worden 12 opnamen van 10 x 10
m² gemaakt, gebruik makend van de zesdelig schaal van Braun-Blanquet. Op een vergelijkbare manier
vinden 12 opnamen plaats in drie subpercelen met een duidelijke dominantie van Fraxinus excelsior
(Gewone es) en/of Acer pseudoplatanus + platanoides (resp. Gewone esdoorn en Noordse esdoorn).
Fraxinus en Acer worden hierbij samengenomen omwille van praktische redenen (mengbestanden).
Grenzend aan het proefveld gebeuren 16 vegetatie-opnamen in een beukenbestand. Bij een
vergelijking van de opnamen uit de drie verschillende bestanden (Quercus robur, Acer + Fraxinus,
Fagus sylvatica) wordt gebruik gemaakt van indicatorsoorten voor bepaalde ‘trofiegraden’ (sensu
Noirfalise & Dethioux 1970):

aa/a soortengroep met optimum op sterk zure (pH 3.5-4.5) tot matig zure (pH 4.5-5.7) gronden,
met mor of moder of met zure mull en afwezige of zwakke nitrificatie

a soortengroep van matig zure gronden (pH 4.5-5.7), met moder of met zure mull en zwakke
nitrificatie

a/b overgangsgroep tussen a en b
b soortengroep van neutrale tot zwak zure gronden (pH 5.7-7), met mull en aktieve nitrificatie
i soortengroep met brede amplitude (pH 4.5-7.5) en bijgevolg zonder indicatorwaarde

De soorten uit trofieklasse aa/a (i.c. Holcus mollis = Zachte witbol, Lonicera periclymenum = Wilde
kamperfoelie, Pteridium aquilinum = Adelaarsvaren) blijken veruit het best vertegenwoordigd te zijn
onder Quercus robur.

                                                
53 daterend uit de periode 1902-1903
54 leemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont dikker dan 40 cm: gedegradeerde, grijsbruine,
podzolachtige gronden op leem
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De soorten uit trofieklasse a (Milium effusum = Bosgierstgras, Oxalis acetosella = Witte klaverzuring,
Athyrium filix-femina = Wijfjesvaren, Dryopteris carthusiana = Smalle stekelvaren, Luzula pilosa =
Ruige veldbies) zijn het best vertegenwoordigd onder Fagus sylvatica.
Onder Acer + Fraxinus zijn de bedekkingen van soorten uit de trofieklasse a/b (Lamiastrum
galeobdolon = Gele dovenetel, Stellaria holostea = Grote muur, Carex remota = IJle zegge,
Dryopteris filx-mas = Mannetjesvaren, Moehringia trinervia = Drienerfmuur, Circaea lutetiana =
Groot heksenkruid) veruit het hoogst.
De soorten uit trofieklasse b (i.c. Hedera helix = Klimop, Fraxinus excelsior-zaailing) blijken op deze
zure leembodems van het type Abc nauwelijks vertegenwoordigd te zijn.
Blijft de vraag in hoeverre deze indicatorsoorten verzuringsindicatoren zijn en dus ook of Quercus
robur – weliswaar onder de gegeven milieu-omstandigheden – een (iets) meer verzurend effect op de
kruidlaag zou uitoefenen in vergelijking met Fagus sylvatica. De trofieklassen aa/a en a zijn in elk
geval niet scherp gescheiden en daarnaast zijn de aa/a-indicatoren Holcus mollis en Pteridium
aquilinum eerder lichtminners die het meestal minder goed doen onder het dichte bladerdek van Beuk.

4.2.1.4 Invloed van de boomsoortensamenstelling op de kruidlaag en de
humuskwaliteit (Van Geffel 1983)

De kruidlaag wordt onderzocht in drie percelen van 50 x 50 m² met een verschillende boomlaag die
respectievelijk bestaat uit: 1. Fagus sylvatica 2. Acer pseudoplatanus + platanoides en 3. Quercus
robur. Percelen 2 en 3 stemmen daarbij respectievelijk overeen met de kwadranten Ab en Ad in
Rogister (1974). Het perceel met Beuk grenst onmiddellijk aan Proefveld Zevenster (figuur 4.1). In elk
van de genoemde percelen worden vier permanente, met paaltjes gemarkeerde proefvlakken van 5 x 5
m² bemonsterd (dus 100 m² per perceel, figuur 4.2). In elk van die proefvlakken wordt de frequentie
van voorkomen van elke vaatplantensoort bepaald met behulp van 25 niet-gemarkeerde proefvlakjes
van 0.5 x 0.5 m² die door middel van een verplaatsbaar kader op systematische wijze worden uitgezet.
In elk van die proefvlakjes wordt in twee perioden (oktober-december 1982 en juni 1983), de presentie
van kruidlaagsoorten, boomzaailingen en houtige gewassen genoteerd. In totaal worden in de vier
proefvlakken in elk perceel dus honderd proefvlakjes uitgezet, waardoor de frekwentie van elke soort
in een perceel als een getal van één tot honderd kan worden weergegeven (Van Geffel 1983: 19). Deze
werkwijze, waarbij van belang is dat men steeds dezelfde kadergrootte hanteert, wordt
geargumenteerd als minder subjectief in vergelijking met het schatten van de bedekking volgens
Braun-Blanquet (1964). In functie van een algemene karakterisatie en differentiatie gebeurt in juli
1983 in elk perceel evenwel een opname van 100 m² van de kruidlaag (inclusief boomzaailingen)
volgens de Braun-Blanquet-methode.

Alle volgens bovenstaande methoden uitgevoerde opnamen en presentieformulieren worden in Van
Geffel (1983) gepubliceerd. Soorten worden daarbij gegroepeerd volgens: 1. vegetatielaag en 2. 'de
ecologische groepen van Duvignaud en Tanghe' (zonder referentie). Voor elk perceel, dus voor elke
boomsoort, wordt een histogram gemaakt van het relatieve aandeel van elke hogergenoemde
ecologische groep in de vegetatie. Hieruit blijkt een opvallende ecologische-groependiversiteit onder
Acer in vergelijking met Fagus.
Het Quercus-perceel neemt wat die diversiteit betreft een intermediaire positie in, maar onderscheidt
zich duidelijk van Acer door de afwezigheid van strikte mullsoorten en nitrofieten en van Fagus door
het belangrijke aandeel moder-soorten (ontbrekend onder Fagus). Het exclusieve strikte mull-karakter
onder Acer wordt hier volgens Van Geffel (1983) geïndiceerd door het voorkomen van Lamiastrum
galeobdolon (met een relatieve frequentie van 100 % in het Acer-perceel, in beide seizoenen) en
sporadisch ook door de aanwezigheid van Melica uniflora (Eenbloemig parelgras) en Circaea
lutetiana. De stikstofminnende groep wordt vertegenwoordigd door Urtica dioica (Grote brandnetel),
Moehrhingia trinerva en Circaea lutetiana. Opvallend hierbij is dat Dryopteris dilatata (Brede
stekelvaren) niet in deze groep wordt geklasseerd, maar wel - samen met D. carthusiana, Oxalis
acetosella en Athyrium filix-femina - bij de hygrosciafyten. Als moder-soorten, met een belangrijkste
vertegenwoordiging onder Quercus, worden Holcus mollis, Pteridium aquilinum en Lonicera
periclymenum genoemd.
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In november-december 1982  wordt in een korte periode (7 dagen) de strooisellaag bemonsterd. Het
nog niet aangetaste strooisel (de L-laag) wordt verzameld in 10 willekeurige proefvlakken van 0.25
m². De stalen worden gedroogd bij 105°C en gewogen. Vervolgens gebeurt een analytische bepaling
van koolstofgehalte (C), stikstofgehalte (N, volgens Kjedahl),  mineralensamenstelling (Na, K, Ca,
Mg) en asgehalte. De resultaten worden volgens perceel (boomsoort) gepubliceerd in een
vergelijkende tabel, waarbij de significantie van de waargenomen verschillen volgens een (student-)t-
test worden aangegeven. Hieruit blijkt een significant lagere C/N-verhouding onder Acer (gem. C/N =
25) in vergelijking met Quercus (gem. C/N = 37) en Fagus (gem. C/N = 48). Het Acer-strooisel is
bovendien uiterst significant (p < 0.001) rijker aan Ca, K en as in vergelijking met de andere
boomsoorten.  Een bepaling van de jaarlijkse bladval/ha maakt vervolgens een berekening van de
koolstof-, stikstof- en mineralentoevoer mogelijk, waaruit een vergelijkbare aanvoer van mineralen
onder de verschillende boomsoorten kan worden afgeleid. Enkel de aanvoer van stikstof blijkt groter
onder Acer, de boomsoort met de laagste strooiselproductie. Uit bovenstaande analysen wordt
geconcludeerd dat onder Acer een bodemverbeterend en relatief voedselrijk strooisel (met klemtoon
op het hogere stikstofgehalte) wordt aangetroffen en onder de andere boomsoorten en verzurend en
voedselarm strooisel.
Op welbepaalde afstanden langsheen de diagonaal door de op elkaar aansluitende percelen (cf. figuur
4.2, beginnend linksboven in het perceel met Beuk), worden in november-december 1982 in elk
perceel tien bodemstalen genomen van de A1-horizont ('humus'). In totaal worden dus langs een
transect van ongeveer 200 m lang dertig bodemstalen genomen. Van deze bodemstalen worden de
dikte en volgende parameters bepaald:

� koolstofgehalte
� stikstofgehalte
� hoeveelheid uitwisselbare basische (biogene) kationen (Ca, K, Na, Mg)
� hoeveelheid uitwisselbaar aluminium
� pH(KCl)

Bij de staalname worden de plantensoorten vermeld die in een straal van 1 m rond de staalnameplaats
voorkomen. Afgaande op de resultaten van de bodemanalysen wordt geconcludeerd dat onder Acer
een humus van het mull-type wordt aangetroffen (C/N = 14), terwijl onder Quercus en Fagus een
humus van het moder-type wordt aangetroffen (C/N resp. gelijk aan 17 en 20). De gemiddelde dikte
van de A1-horizont onder Fagus (3 cm) is opvallend lager dan onder de andere boomsoorten (6-7 cm).
De mineralenrijkdom is onder alle boomsoorten laag. De gemiddelde pH(KCl) van de A1-horizont
vertoont 80 jaar na aanplanting van de percelen geen boomsoorteneffect en bedraagt 3.7, een
zuurtegraad die de uitloging van Ca, K, Na en Mg vergemakkelijkt ten gevolge van verzadiging met
Al3+  en H+. Opmerkelijk is dat de basenverzadiging onder Acer volgens bovenstaande analysen
vergelijkbaar is met deze onder Fagus (en groter dan onder Quercus) wat wordt toegeschreven aan de
veel geringere dikte van de A1-horizont onder Fagus (Van Geffel 1983: 66).
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figuur 4.1 proefvlakkenverdeling bij de kruidlaagstudies door Rogister (1974) en Van Geffel (1983) in
proefveld Zevenster
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figuur 4.2 lokatie van de permanente proefvlakken in Van Geffel (1983)

4.2.1.5 Evaluatie van een bodemverbeteringsexperiment met regenwormintroductie
(Neirinck & Sioen 1994)

In - en onmiddellijk grenzend aan - proefveld Zevenster situeren zich drie proefvlakken van elk 50 x
50 m² die in 1988 worden afgebakend voor een onderzoek naar regenwormactiviteit en
strooiselafbraak (Muys 1993, zie 4.2.2.2.5 en bodemrapport). Twee van die proefvlakken vallen samen
met de proefvlakken Ab (voor Acer) en Ac (voor Quercus) van Rogister (1974)55. Het derde proefvlak
is gelegen in een het westelijk aangrenzend beukenbestand dat sinds 1991 deel uitmaakt van een
permanent proefvlak van het UNEP/ECE international forest soil expert panel (zie 4.3.9). In het kader
van het project Lubriforest (‘Lumbricids for forest restoration’) aan de Universiteit Gent wordt in 1992
in deze proefvlakken een bodemverbeteringsproef met regenwormintroducties en bekalking
uitgevoerd. Dit experiment wordt in 1994 geëvalueerd door Neirynck & Sioen (1994).

                                                
55 Het Acer-proefvlak van Muys (1993) valt dus volledig samen met het Acer-proefvlak van Van Geffel (1983),
maar de Quercus-proefvlakken overlappen in het geheel niet.
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Elk van de drie proefvlakken - dus per boomsoort – wordt ingedeeld in 100 hokjes van 5x5m, verdeeld
over 6 homogene blokken. In elk blok worden telkens 6 hokjes uitgeselecteerd (dus 36 hokjes in
totaal, ad random verdeeld binnen de blokken) en onderworpen aan 6 verschillende behandelingen
(waaronder blanco). In de behandelde hokjes vindt in vier ondiepe kuilen een introductie van
endogeïsche (oppervlakkige bodemwoelers) en/of anekische (diepgravers) regenwormen plaats. 18
hokjes ondergaan bovendien een bekalking met dolomiet (oppervlakkig, dosis 4000 kg/ha),
magnesiumsulfaat (100 g per kuil) en Thomaskali (100 g per kuil). Na het dichten van de kuilen wordt
de oorspronkelijke strooisellaag terug aangebracht (Neirinck & Sioen 1994: 2; figuur 4.3).

Bij de terugvangst van de regenwormen worden per proefvlak twee van de zes afgebakende  blokken
(I-VI) bemonsterd56. Voor de twaalf geselecteerde blokken worden alle behandelingen (inclusief
blanco’s) bemonsterd (dus in totaal 36 hokjes) volgens de gecombineerde methode van Bouché &
Aliaga (1986). Op elke bemonsteringsplaats wordt op een oppervlakte van 0,5 m² alle strooisel
verzameld om in het labo op regenwormen te triëren. Na het verzamelen van het strooisel wordt de
bodem vier maal behandeld met sterk verdunde formol (max. 0,25 vol. %). Na deze behandeling wordt
een 0,1 m² grote oppervlakte binnen elke bemonsteringsplaats uitgegraven tot een diepte van 20 cm
om een bodemmonster te nemen (o.c.: 4-5) voor verdere triëring op regenwormen.

De resultaten van dit onderzoek wijzen op een doorslaggevende rol van de boomsoort op
regenwormdensiteiten en strooiselbiomassa, waarbij Acer zich duidelijk afscheidt van Quercus robur
en Fagus sylvatica (o.c.: 17-24). De aangetroffen regenwormdensiteiten namen af in de volgorde:
Acer, Quercus, Fagus sylvatica. Verder kwam duidelijk naar voor dat de introductie van regenwormen
weinig succesvol is gebleken. De gelijktijdige toediening van regenwormen en bekalking heeft zelfs
mogelijk de introductie van de regenwormen negatief beïnvloed (o.c.: 24). De bekalking heeft evenwel
tot een significante verhoging van de densiteit aan (reeds voor de proef aanwezige) epigeïsche
regenwormsoorten geleid en heeft significant het boomsoorteffect versterkt. Ze heeft echter geen
invloed op de strooiselbiomassa gehad (o.c.: 23) en heeft wellicht voornamelijk een rol gespeeld bij
een verbetering van het leefmilieu van de regenwormen in de bovenste bodemlagen. Het
onderscheiden van afzonderlijke blokken (I-VI) had een significante invloed op de resultaten.

figuur 4.3 Proefvlakkenverdeling bij het onderzoek naar de effecten van regenwormintroductie en
bekalking in proefveld Zevenster; 1: blanco, 2: bekalking, 3: introductie  endogeïsche +
anekische regenwormen, 4: introductie endogeïsche regenwormen en bekalking, 5: introductie
anekische + endogeïsche regenwormen en bekalking, 6: introductie anekische regenwormen en
bekalking (Neirynck & Sioen 1994)

                                                
56 rekening houdend met homogeniteitscriteria en randeffecten
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4.2.2 Onderzoek in het oude bosreservaat

opmerking: oude bosreservaat = huidige kernvlakte + bufferzone

4.2.2.1 Onderzoek naar natuurlijke verjonging (Muys et al. 1988)

In 1988 wordt de natuurlijke verjonging in het oude bosreservaat onderzocht door Muys et al. (1988).
Hiertoe worden 28 proefvlakken van 8 x 8 m² bemonsterd, verdeeld over twee opnamesets. Set I
omvat de proefvlakken met een wortelkluit in het centrum. De proefvlakken in set II liggen verspreid
in het bestand. In elk proefvlak worden volgende gegevens verzameld (cf. ook Van Den Berge et al.
1990: 59):
� vegetatie-opname volgens Braun-Blanquet (1964)
� aantal, soort, hoogte en leeftijd van elke boomzaailing
� lokalisatie van elke boomzaailing volgens x-y-z-assenstelsel57

� vraatschade aan elke boomzaailing

In totaal worden 344 zaailingen aangetroffen, waarvan 77 % Beuk. Andere boomzaailingen zijn: Salix
caprea (Boswilg), Quercus petraea, Quercus robur, Betula pubescens (Zachte berk), Sorbus
aucuparia (Gewone lijsterbes) en Salix aurita (Geoorde wilg)58.

De resultaten wijzen uit dat in de proefvlakken van Set I (wortelkluiten) significant meer zaailingen
voorkomen. De aangetroffen zaailingen zijn (in beide sets) evenwel van zeer jonge leeftijd: Fagus
gemiddeld 2,25 jaar, Salix gemiddeld 1,25 jaar. Heel wat zaailingen vinden wellicht hun oorsprong in
het mastjaar 1986, terwijl ook 1982 en 1983 rijke zaadjaren waren en reeds heel wat wortelkluiten zijn
ontstaan in 1983. Er is significant meer vraatschade in de omgeving van de wortelkluiten, maar de
vraatschade blijft aan de lage kant en is vermoedelijk vrijwel uitsluitend het werk van Grondeekhoorn
en Ree59. Vooral de Grondeekhoorn zou ecologisch profiteren van het ontstaan van wortelkluiten door
de beschikbaarheid van nieuwe habitats (Van Den Berge et al. 1990: 137-138)

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat zaailingen er blijkbaar (nog ?) niet in slagen om door
te groeien. De verklaring die wordt gegeven voor het uitblijven van een bestendige natuurlijke
verjonging houdt volgens Muys et al. (1988) verband met de aanwezigheid van een voor boomwortels
moeilijk doordringbare compacte laag in de ondergrond, die het resultaat is van natuurlijke60 én
menselijke61 factoren. Deze en andere precaire situaties ten aanzien van de natuurlijke verjonging
kunnen mogelijk gunstig worden beïnvloed door windval. Ontworteling van oud hooghout maakt
immers de bodem losser, zorgt voor een betere beluchting en maakt bovendien het substraat minder
zuur doordat minder of niet uitgeloogde bodemlagen aan de oppervlakte worden gebracht. Daarnaast
neemt ten gevolge van windval de belichting (insolatie) toe wat de mineralisatie en nitrificatie
begunstigt. Een lokale vermindering van de (zure) strooiselproductie resulteert bovendien in een
lagere C/N-verhouding en een hogere voedselbeschikbaarheid. De auteurs wijzen er op dat het aantal
windgaten zal toenemen met de ouderdom van het bestand en dat dit aanleiding kan geven tot een
lokale dominantie van pioniersoorten als Salix en Betula, waarna uiteindelijk Fagus weer zal gaan
domineren (o.c.: 77).

                                                
57 De z-coördinaat houdt verband met het voorkomen van zaailingen op wortelkluiten (hoogte).
58 het voorkomen van Salix aurita in en nabij het Zoniënwoud is volgens Verbeke (pers med. cit. in Van Den
Berge et al. 1990: 63) evenwel twijfelachtig
59 Recent onderzoek wijst evenwel op het belang van duivenvraat in het Zoniënwoud (Van der Aa, pers. med)
60 periglaciale verschijnselen, cf. Sanders et al. 1985
61 bosexploitatie met paarden of zware machines; alsook sterke begrazingsdruk en intsensief bosgebruik in het
(verdere) verleden ?
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4.2.2.2 Bestandsanalyse (Van Den Berge et al. 1990, 1992, 1993)

4.2.2.2.1 Algemeen

De bestudeerde zone in deze studie komt overeen met het oude bosreservaat en bezit een oppervlakte
van 10.51 ha (gelegen binnen een bestand van 18 ha). De huidige kernvlakte (zie zie De Keersmaeker
et al. 2002) valt hier grotendeels mee samen. In het oude bosreservaat werd tussen 1985 en 1990 een
bestandsanalyse uitgevoerd, met klemtoon op de bestandsstructuur (structuuranalyse van de
boomlaag), maar tevens met aandacht voor de strooiseldynamiek en de kruidlaag. In een inleiding
wordt ook het concept 'bosreservaat' uiteengezet en wordt de abiotiek en historiek van het bestand
toegelicht. Belangrijk is verder dat metingen in het oude bosreservaat worden vergeleken met
metingen in proefveld Zevenster, dat eveneens in het huidige bosreservaat is gesitueerd.
In het bestand worden 8 permanente proefvlakken van telkens 40 x 40 m² uitgezet (zie zie De
Keersmaeker et al. 2002: vergelijking tussen de kruidlaagopnamen uit 1986 en 2000). Twee zijden van
het vierkant zijn N-Z gericht, de andere O-W. De lengte van elke zijde is in overeenstemming met de
gemiddelde hoogte die de grote bomen in het bestand bereiken. De ligging van de proefvlakken is niet
willekeurig, maar gekozen op basis van het globaal aspect (fysiognomie). Alle structuurtypes, behalve
die van de kunstmatige verjongingsgroepen, worden vertegenwoordigd. Belangrijk voor later
onderzoek is dat deze proefvlakken goed en gemakkelijk  kunnen worden gerelokaliseerd doordat ze
zijn aangeduid op een kaart met boommnummers en ze allen dezelfde oriëntatie bezitten (Van Den
Berge et al. 1990: 28-29).

4.2.2.2.2 Bodem-pH

In elk van hogergenoemde proefvlakken wordt de pH(H2O) van mengmonsters op 0-10 cm en 10-20
cm diepte bepaald. Voor de horizont op 0-10 cm wordt een gemiddelde pH(H2O)-waarde gevonden
van 4.65 � 0.27 en voor horizont 10-20 cm een waarde van 5.44 � 0.44. Vier van de zestien monsters
worden - afgaande op de vegetatie - genomen op meer gecompacteerde plaatsen. Voor deze monsters
wordt voor horizont 0-10 cm een pH(H2O) geregistreerd van 4.95 � 0.23 tegenover 4.44 � 0.17 op -
alweer afgaande op de vegetatie- onverstoorde plaatsen. Opmerkelijk is dat in verband met deze
bevindingen wordt vermeld dat de zuurtegraad van de bodems in Zoniën tegen het jaar 2000 naar een
pH(KCl)62-evenwichtswaarde van rond de 3 zal zakken (Van Orshoven 1990 cit. in Van Den Berge et
al. 1990: 19), wat in overeenstemming is met actuele metingen in de kernvlakte.

4.2.2.2.3 Vegetatie

In functie van de vegetatietypologie wordt gebruik van klassieke vegetatieopnamen (Braun-Blanquet
1964) in hogergenoemde Permanente Quadraten (pq's), aangevuld met 28 opnamen uit de studie van
Muys et al. (1988). In totaal wordt dus iets minder dan 1.5 ha (ongeveer 14 % van het bestand)
opgenomen. Een DCA- ordinatie met het programma Canoco (Ter Braak 1986) van deze opnamen
resulteert in een zeer lage eigenwaarde (0.29) voor de eerste ordinatie-as, wat wijst op een bijzonder
geringe variatie binnen de opnamenset. Een hiërarchische clustering van alle 36 opnamen met het
programma Twinspan (Hill 1979), resulteert in een tabel waarin de (eveneens geringe) variatie
voornamelijk wordt bepaald door 1. de aanwezigheid van enkele zeer soortenarme opnamen en 2.
verschillen in dominantieverhoudingen tussen soorten als Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) en
Holcus mollis (Zachte witbol). Uiteindelijk wordt de vegetatie gerekend tot één plantengemeenschap:

                                                
62 Het gebruik van KCl brengt, in tegenstelling tot H2O, de meeste protonen van het klei-adsorptiecomplex in
oplossing en daardoor is - naargelang het aandeel van de kleifractie in  het substraat - de pH(KCl)-waarde in de
meeste bodems lager (want meer protonen in de gemeten oplossing) dan de pH(H2O)-waarde. Men kan stellen
dat de pH(KCl) een maat is voor de potentiële zuurheid van een bodem.
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het Milio-Fagetum Noirfalise & Roisin (1981) (Gierstgras-Beukenbos), een plantengemeenschap die
als typisch wordt beschouwd voor sterk uitgeloogde löss-leemgronden boven een watervoerende laag.
Het frequent voorkomen van Carex remota (IJle zegge) en Athyrium filix-femina (Wijfjesvaren) wijst
volgens Van Den Berge et al. (1990: 25) op de 'subvochtige subassociatie' Milio-Fagetum
athyrietosum. Het voorkomen van hygrocliene kruidsoorten als Deschampsia cespitosa (Ruwe smele),
Dryopteris dilatata + carthusiana (Brede + Smalle stekelvaren), Circaea lutetiana (Groot
heksenkruid) en Luzula sylvatica (Grote veldbies) wordt daarbij gekoppeld aan de voor het
Zoniënwoud typische pseudovergleying vanaf 35-40 cm (Rogister 1985, Noirfalise 1984). Het
plaatselijk zeer abundant voorkomen van Carex remota samen met Juncus effusus (Pitrus) en
Polygonum hydropiper (Waterpeper) wijst volgens Van Den Berge et al. (1990: 26) op een plaatselijk
sterke verstoring van de bodemhydrologie, 'in hoofdzaak veroorzaakt door exploitatie met zware
machines en, in mindere mate, door paardensport'. Tenslotte wordt in verband met de vegetatie
opgemerkt dat het voorkomen van taxa als Salix sp. (Wilg), Lotus sp. (Rolklaver), Melilotus sp.
(Honingklaver) en Sonchus sp. (Melkdistel) beperkt is tot wortelkluiten van recent gevallen bomen (of
de nabije omgeving ervan). Daarbij wordt opgemerkt dat de oudste wortelkuilen inmiddels nagenoeg
zijn dichtgegroeid met voornamelijk Juncus effusus, Rubus 'fruticosus' (‘Bosbraam’), Pteridium
aquilinum, Dryopteris dilatata en diverse mossoorten.

4.2.2.2.4 Fauna

Met betrekking tot de fauna wordt geen systematisch onderzoek verricht. Wel wordt een overzicht
gegeven van eerder toevallige waarnemingen in de periode 1985-1990 van vogels en zoogdieren.
Onder de zoogdieren schijnt Eutamias sibiricus (Siberische grondeekhoorn) het talrijkst
vertegenwoordigd te zijn in het oude bosreservaat en dit relatief frequente voorkomen wordt
gekoppeld aan de hoge structuurdiversiteit van dit bosbestand (Zwaenepoel 1989). Deze hoge
structuurdiversiteit, inzonderheid de  aanwezigheid van open structuren, zou ook de aanleiding zijn tot
vrij frequente waarnemingen van reeën. Konijnen - net als reeën notoire grazers in de bossfeer -
worden slechts zeer zelden aangetroffen en permanent bewoonde holen zijn nauwelijks of niet
aanwezig. In 1990 wordt aan de basis van een ontwortelde boom een bewoonde burcht van een vos
geconstateerd. Onder de avifauna valt voornamelijk het talrijke voorkomen van Certhia brachydactyla
(Boomkruiper) en de aanwezigheid van Phylloscopus sibilatrix (Fluiter) op. Dryocopus martius
(Zwarte specht) blijkt een voorkeur te hebben voor overeindgebleven stamstukken van door de wind
gebroken beuken (‘snags’). Rana temporaria (Bruine kikker) maakt in functie van zijn voortplanting
(deponeren kikkerdril) massaal gebruik van de aanwezige depressies met tijdelijk of permanent
hangwater. De wesp Vespa cabro vertoont een bekende voorkeur voor liggende en rechtopstaande
dode bomen en wordt regelmatig opgemerkt. In de zomer zijn de bladeren van de Beuk soms massaal
aangetast door ongewervelden als Rhynchaenus fagi of Hartigiola annulipes.

4.2.2.2.5 Strooiseldynamiek en biologische bodemactiviteit

Eind 1985 gebeurt een eerste bepaling van de strooiseldynamiek door het regelmatig bemonsteren van
tien willekeurig geplaatste bladvalcontainers. De overige metingen worden in de periode 1987-1989
gerealiseerd. Laatstgenoemde metingen zijn een onderdeel van het doctoraatsonderzoek van Muys
(1993), waarbij in bossen van het Vlaamse gewest 25 proefvlakken van 2 500 m² worden onderzocht
(cf. 4.2.1.5 en 4.3.4.7). Eén van die proefvlakken (i.c. met Beuk en windval) is gesitueerd in het oude
bosreservaat (Van Den Berge et al. 1990: 33). Als referentie voor de situatie in het oude bosreservaat
worden hier de proefvlakken 'Eik Zevenster', 'Beuk Zevenster' en 'Es Gontrode' besproken. Voor een
goed begrip: de proefvlakken in Zevenster zijn dus dezelfde als deze besproken in 4.2.1.4. Alle
metingen, met uitzondering van de strooiselafbraakproef (één locatie), gebeuren in elk proefvlak op
vijf vaste punten. De meetpunten in de referentieproefvlakken worden at random bepaald, deze in het
oude bosreservaat zijn allen gelokaliseerd onder door windval ontstane openingen, waarbij bovendien
twee punten worden gesitueerd op plaatsen met een door windworp omgewoelde bodem. De
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metingpunten in het oude bosreservaat zijn aangeduid op een situatieschets met aanduiding van
boomnummers  en bijgevolg goed te relocaliseren (Van Den Berge et al. 1990: 33). De ligging van de
permanente meetpunten in de proefvlakken ‘Eik Zevenster’ en ‘Beuk Zevenster’ is ons niet bekend.

De strooiselproductie wordt gemeten door het halfmaandelijks ledigen van polyethyleen
bladvalcontainers met drainagegaatjes. Het strooisel wordt gescheiden volgens plantenorgaan en
boomsoort en de verschillende fractie worden ovendroog (48h, 80°C) gewogen. Het tot mengmonsters
gereduceerde materiaal wordt vervolgens geanalyseerd op C, N, P, K, Na, Ca, Mg, Al, Mn en Fe. De
strooiselproductie van de kruidlaag wordt geschat door de bovengrondse biomassa over een
oppervlakte van 1 m² tweemaal te oogsten en te wegen na droging. De biomassa van de holorganische
laag (Litter + Fermentatielaag + Humus) wordt geschat door de verschillende fracties van deze
horizont te bemonsteren, te drogen en te wegen. In functie van een beschrijving van het humusprofiel
volgens Klinka et al. (1981) gebeurt ook nog een chemische analyse van deze fracties (cf. strooisel).
De lopende strooiselafbraak wordt gemeten met een litterbagexperiment zodat de afbraakprocessen
van gekend uitgangsmateriaal (lokale boomsoort) en zes referentieboomsoorten (Acer pseudoplatanus,
Fagus sylvatica, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Tilia sp. en Quercus sp.) zorgvuldig in de tijd
kunnen worden gevolgd. Regenwormen worden tweemaal bemonsterd met de handsorteringsmethode
(bodemmonsters van 30 cm x 30 cm x 20 cm). Van de bovenste hemi-organische horizont (A1: 0-5
cm) worden de elementen (cf. strooisel), de pH en de kation-uitwisselbaarheid (CEC) en de
basenverzadiging bepaald volgens Cottenie et al. (1982).

Uit de resultaten van dit onderzoek kan worden afgeleid dat de ijle bestanden in het oude bosreservaat
beduidend minder bladstrooisel produceren dan de gesloten bestanden in de referentiegebieden. Deze
verminderde strooiselproductie wordt slechts ten dele gecompenseerd door de hogere
kruidlaagproductie. In vergelijking met het gesloten beukenbestand in Zevenster wordt een versnelde
afbraak van het beukenstrooisel vastgesteld, wat het gevolg is van een hogere biologische
bodemactiviteit in de ijle bestanden van het oude bosreservaat. Deze verhoogde bodemactiviteit wordt
bevestigd door een ietwat verhoogde abundantie van regenwormen en micro-arthropoden (zoals
collembolen en mijten). De versnelde afbraak processen worden hierbij gekoppeld aan directe en
indirecte gevolgen van openingen in het kronendak: 1. (direct) een vermoedelijke stimulatie van de
microbiële activiteit door een verhoogde insolatie en 2. (indirect) de stimulatie van de kruidlaag (met
een beter afbreekbaar strooisel). Uit de waarnemingen kan volgens Van Den Berge et al. (190: 54)
evenwel niet worden besloten dat de humus in het bosreservaat evolueert van moder naar mull. De
voornamelijk door uitlogingsverschijnselen veroorzaakte lage pH-waarde en basenverzadiging leiden
samen met een gebrek aan regenwormen tot een bestendiging van de huidige situatie. Het volledig
ontbreken van zuurmijdende diepgravende regenwormsoorten in het oude bosreservaat, alsook in de
referentiebestanden in Zevenster, heeft bovendien een geringe doormenging van organisch materiaal
en minerale bodem tot gevolg (en bestendigt de bodemcompactie). In een referentiebestand met Eik in
Zevenster worden bij penetrograafmetingen evenwel significant geringere waarden voor
bodemcompactie waargenomen. Vermoedelijk is te wijten aan 1. een andere bewortelingsstructuur van
de Eik (penwortel versus meer oppervlakkige beworteling in beukenbestanden) en 2. de in dit
onderzoek vastgestelde hogere microbiële activiteit van micro-arthropoden op eikenbladstrooisel in
Zevenster (arthropodenmoder, o.c.: 52-53).

4.2.2.2.6 Structuuranalyse

De structuuranalyse is gebaseerd op een opmeting en kartering van alle bomen in het bestand (10.51
ha) met een diameter van 30 cm en meer (= oude bomen). In de periode najaar 1985-voorjaar 1986
wordt van deze bomen de soort, de omtrek op 1.3 m hoogte en de boomhoogte bepaald ('toestand
1986'). Metingen van omtrek en hoogte worden in het najaar van 1989 steekproefsgewijs herhaald.
Aangezien de uitzonderlijk zware voorjaarsstormen van 1990 (windsnelheden tot 169 km/h) veel
windval en windbreuk veroorzaken wordt achteraf een bijkomende balans ('toestand 1990')
opgemaakt. In oktober 1989 wordt tussen boom nr. 436 en boom nr. 189 een N-Z georiënteerd
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bandtransect uitgezet van 400 m x 10 m (kaart in Van Den Berge et al. 1990: 58), waarin volgende
gegevens worden verzameld:
� coördinaten van de stamvoet in een x-y-assenstelsel
� omtrek op borsthoogte (1.3 m) van de oude bomen (diameter > 30 cm)
� omtrek aan de stamvoet van de verjonging (diameter < 30 cm) 63

� boomhoogte
� takvrije stamlengte van de oude bomen
� kroonstralen in de 4 hoofdwindrichtingen van de oude bomen
� Om een idee te krijgen over leeftijd en groeiverloop van de geconsolideerde verjonging worden

stamdiameter, hoogte en jaarringen bepaald van twintig gevelde jonge boompjes uit de bufferzone.
� Van een oude boom uit de bufferzone worden hoogte en jaarringen op verschillende hoogten

(0.4m en 25m) bepaald. Van de boomnecromassa (afgestorven zware bomen of takken met
diameter groter of gelijk aan 30 cm) wordt het volgende bepaald:

� jaar van ontstaan
� wijze van ontstaan (geworpen, gebroken, op stam afgestorven)
� nummer en soort  van de boom die geheel of gedeeltelijk tot de necromassa bijdraagt
� diameter en lengte van de onderscheiden componenten
� oriëntatie van de liggende componenten

De structuuranalyse toont aan dat in het bestand twee duidelijke etages kunnen worden onderscheiden:
1. een bovenetage die voornamelijk bestaat uit Fagus sylvatica (94.7 %) en in geringe mate uit Querus
robur + Querus petraea (5.3 %) en 2. een sterk discontinue onderetage die nagenoeg uitsluitend is
opgebouwd uit Fagus sylvatica. Andere boven de kruidlaag aangetroffen boomsoorten zijn: Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus en Sorbus aucuparia. Betula pubescens en Salix
caprea worden enkel aangetroffen als zaailingen, met een duidelijke voorkeur voor wortelkluiten of –
kuilen. Een nevenetage is zo goed als ontbrekend. De twee duidelijk afgelijnde kunstmatige
verjongingsgroepen van Fagus (in totaal 8.6 % van de oppervlakte van dit bestand) worden in deze
studie verder buiten beschouwing worden gelaten.

De bomen in de bovenetage bevinden zich in 1986 reeds geruime tijd in de ouderdomsfase en vele
ervan hebben spectaculaire afmetingen bereikt. In 1990 vertoont een in de bufferzone gevallen Beuk
(42.5 m hoog, diameter 260 cm) 210 jaarringen aan de stamvoet, wat op dat moment een
bestandsleeftijd van ca. 213 jaar indiceert. Ondanks het voorkomen van kleine tot middelgrote
bestandsopeningen – en het daardoor geringe stamtal (53 oude bomen/ha) - worden op dat moment
vrij hoge waarden voor grondvlak64 (oude bomen: 28.6 m²/ha, totaal: 30.2 m²/ha) en voorraad65 (712
m³/ha) genoteerd. Rekening houdend met opbrengsttafels en literatuur kan op basis van voorgaande
waarden worden geconcludeerd dat het bestand een ‘zeer goede’ groei heeft gekend. De vitaliteit van
de bomen in de bovenetage wordt als ‘globaal gezien nog zeer goed’ beschouwd, met de opmerking
dat verschillende voornamelijk door zwammen aangetaste exemplaren door zware stormen werden
geveld (zie verder). Rond een door bodemcompactie vernatte zone vertonen verschillende beuken een
duidelijk verminderde vitaliteit ten gevolge van wateroverlast en is één exemplaar (nr. 59) bijna
volledig afgestorven. Van de eiken in het bestand zijn er recent drie afgestorven (op een totaal van 33
exemplaren) en vertonen enkele andere duidelijke tekenen van vitaliteitverlies in overeenstemming
met de globale achteruitgang van de vitaliteittoestand van Quercus robur + petraea in Noordwest-
Europa. In tegenstelling tot de hoogtegroei in de bovenetage heeft de diametergroei zijn grenswaarde
nog lang niet bereikt, wat kan afgeleid worden uit de bestandshoogtecurve (beste model = Naslund-
                                                
63 Met 'verjonging' wordt hier de geconsoldeerde verjonging bedoeld, bestaande uit jonge bomen die reeds
duidelijk het kiemplant of zaailingstadium zijn ontgroeid. Deze verjonging werd vermoedelijk ‘uitgeplant in een
wijder verband’ (Van De Velde 1990: 140) en is dus vermoedelijk geen natuurlijke verjonging.

64 Het grondvlak van een bestand is de totale oppervlakte van alle stamdoorsneden op 1.3 m hoogte.

65 De voorraad is hier het totale volume werkhout (diameter 7 cm en meer) in het bestand en wordt berekend met
behulp van opbrengsttafels (cubagetarieven) die vertrekken van boommdiameters en boomhoogten.
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vergelijking, met verzadigingseffect) en de symmetrie van de stamtalverdeling66. Diameter- en
hoogtebepalingen van 181 oude bomen (162 beuken en 19 eiken) in 1989 - dus na vier groeiseizoenen
- bevestigen dit en laten voor de periode 1986-1989 een jaarlijkse aanwas van 6.4 m³/ha noteren (6.1
voor Fagus en 0.3 voor Quercus). Hierbij valt op dat het aandeel van Quercus in de jaarlijkse aanwas
(4.7 %) groter is dan zijn aandeel in de voorraad (3.4 %) of het grondvlak (4.5 %).

Een leeftijdsbepaling van de twintig gevelde beukjes uit de bufferzone wijst op een jongste leeftijd van
12 jaar, een oudste leeftijd van 47 jaar en een gemiddelde leeftijd van 30 jaar (met een
variatiecoëfficiënt van 30 %). Bij boompjes van dezelfde leeftijd worden soms aanzienlijke diameter-
en hoogteverschillen vastgesteld. De onderetage (geconsolideerde verjonging) in het bandtransect
bestaat eveneens uitsluitend uit Fagus sylvatica. Met 510 boompjes/ha wordt deze verjonging als
stamtal-arm beschouwd. Gezien de verjonging vaak groepsgewijs geconcentreerd voorkomt kunnen
evenwel plaatselijk veel hogere of lagere stamtallen voorkomen. Slechts 37 van de 204 jonge bomen
blijken niet onder kronendak gevestigd. Het grondvlak van de verjonging, geschat door extrapolatie
van het grondvlak in het bandtransect bedraagt 1.6 m², wat overeenkomt met 5.3 % van het totaal. Een
bestandshoogtecurve van de verjonging wordt opgesteld met de gegevens van de jonge boompjes in
het bandtransect, waarbij een tweedegraadsvergelijking (zonder verzadigingseffect) het beste model
oplevert om uitgaande van diametermetingen de boomhoogte te voorspellen. Er wordt opgemerkt dat
deze bestandshoogtecurve van de verjonging slechts een momentopname is binnen een dynamisch
proces en dat deze er over bijvoorbeeld vijftig jaar behoorlijk anders zal uitzien.
De oudste necromassacomponenten in het bestand (8 m³ zwaar dood beukenhout) dateren van de
laatste exploitatie, in de tweede helft van de jaren 1970. In 1983 zijn twee windworpvlakten ontstaan
en komen  verspreid in het bestand een aantal ontwortelde of gebroken bomen voor. In totaal wordt in
het bestand, voor wat de ‘toestand vóór 1990’ betreft een totale necromassa van 330 m³ genoteerd,
zijnde zowat 31 m³/ha, verdeeld over 92.6 % zwaar dood hout (28.2 m³/ha) en 7.4 % dood rijshout (3
m³/ha). Ruim 4 % van het totale stamtal bestaat op dat moment uit dode bomen.
Opvallend is dat verschillende van de bomen met stambreuk of zware tak- of vorkbreuk aantasting
vertonen van lignine-afbrekende zwammen (voornamelijk Fomes fomentarius, resulterend in
zogenaamde Fomes-gaps). Door wijziging van de oriëntatie van de vruchtlichamen na de val (ten
gevolge van de zwaartekracht), ten gevolge van de zwaartekracht, kan worden afgeleid dat de
aantastingen hebben plaatsgevonden vóór de windbreuk. Daarbij is de vlakke vorm van de breuken
van de aangetaste bomen duidelijk afwijkend van het versplinterd breukvlak van niet van tevoren
aangetaste bomen. Een precieze oorzaak van het ontstaan van de twee windworpvlakten van 1983 kan
evenwel niet worden gegeven. Wellicht gaat het om een interactie van meerdere factoren waarbij
vitaliteit, wortelrot (deels veroorzaakt door een ongunstige bodemstructuur) en de aanwezigheid van
bestandsopeningen (ten gevolge van vroegere sterke dunningen) betrokken zijn. Diameter, hoogte,
grondvlak of slankheidsgraad (hoogte/diameter) lijken geen determinerende rol te hebben gespeeld bij
de windgevoeligheid. Bij de stormen van 1990 is het stamtal van de bovenetage teruggebracht 53 naar
48 individuen per ha, en de levende voorraad van 768 m³ tot 629 m³/ha. In totaal blijken 56 beuken
gevallen door windval. Ze vertegenwoordigen een biomassa van ruim 900 m³ hout. Hierdoor neemt de
totale necromassa in het reservaat op van 30 naar 120 m³/ha, waarvan 111 m³ zwaar dood hout.

Vanuit bosbouwkundig standpunt wordt geconcludeerd dat het bestand zich reeds een halve eeuw in
de verjongingsfase bevond, vooraleer de voorjaarstormen van 1990  een drastische verandering in deze
ontwikkelingsdynamiek brachten en de eigenlijke vervalfase hebben ingeluid, waarbij de levende
biomassa afnam over de periode 1983-1990 (de gemiddelde  aanwas (6.4 m³/ha) is kleiner dan de
uitval door sterfte). De resultaten van de structuur- en vegetatieanalyses worden verder uitgewerkt en
vergeleken met de resultaten van de gedetailleerde inventaris van 2000-2001 in het Monitoringrapport
(De Keersmaeker et al. 2002).

                                                
66 In het geval van een verzadigde groei zal men een rechtsscheve en geen symmetrische verdeling aantreffen;
een linksscheve verdeling is karakteristiek voor jonge bestanden.
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4.2.3 Basisinventaris voor het bosreservaat (Van Den Meersschaut
1996)

In het kader van een verzameling van basisgegevens als voorbereiding tot de opmaak van
beheersplannen, wordt het bosreservaat Kersselaerspleyn door Van Den Meersschaut (1996)
opgedeeld in bestanden van gemiddeld 4 ha (o.c.: 2). Voor deze opdeling in bestanden worden de
bosreservaten Kersselaerspleyn en Harras als één geheel beschouwd, waarbij de in Kersselaerspleyn
aangevangen nummering doorloop tot in Harras. De opdeling van Kersselaerspleyn wordt gebaseerd
op een in het verleden met behulp van paaltjes uitgezet grid. De bestanden 1, 2, 7 en 8 komen daarbij
overeen met het oude bosreservaat. In de bestanden 12 en 17 bevindt zich het proefveld Zevenster
(Anonymus 2002).

Per bestand wordt een bestandsfiche opgemaakt met een beschrijving van:

� reliëf en toegankelijkheid
� bodem- en humustype
� ontwikkelingsstadium
� bedrijfsvorm en bedrijfssoort (vóór de aanwijzing als bosreservaat) van het hoofdbestand
� bestandvorm, bestandssoort, bestandstype en verjongingswijze van het hoofdbestand
� houtkwaliteit en voornaamste gebreken van het hoofdbestand
� sluitingsvorm, sluitingsgraad en mengingsvorm van het hoofdbestand
� bestandssoort, bestandstype en verjongingswijze van het nevenbestand
� houtkwaliteit en voornaamste gebreken van het nevenbestand (inclusief mogelijke opvolging

hoofdbestand)
� sluitingsvorm, sluitingsgraad en mengingsvorm van het nevenbestand
� aandeel dood hout (%)
� aandeel open plekken (%)
� bijzonderheden en opmerkingen

De houtige en niet-houtige vegetatielagen worden beschreven met behulp van een in subplots verdeeld
transect van 100m x 10m (figuur 4.4). Deze zijn fysisch op het terrein gemarkeerd met blauwe paaltjes
en een nummer (1 of 2) op de dichtstbijzijnde boom. Ondergronds zijn begin- en eindpunt eveneens
gemarkeerd met markeerelementen (EBEX). De transecten werden ook met D-GPS ingemeten en
geregistreerd. Ze kunnen dus vrij eenvoudig opnieuw gelocaliseerd worden.
Van de bomen met een stamomtrek van meer dan 25cm wordt in heel het transect de stamomtrek
(waaruit later de DBH67 wordt berekend) en de hoogte bepaald. In de meeste gevallen blijkt het
gevonden stamtal evenwel te klein waardoor het transect wordt aangepast tot 20m x 100m en soms
zelfs tot 30m x 100m (o.c.: 3). Van de houtige vegetatie met een stamomtrek kleiner dan 25cm, maar
met een hoogte groter dan 0.5m, wordt enkel het aantal bepaald in een transect van 4m x 100m (i.c. in
25 subplots van 4m x 4m) langsheen dezelfde centrale as. In een aparte tabel worden deze aantallen
per boomsoort verrekend naar stamtal/ha, waaruit uiteindelijk het totale stamtal/ha kan berekend
worden. Zaailingen van minder dan een halve meter hoog worden enkel geteld in subplots 5 en 21.

De bedekking van de kruidvegetatie wordt volgens een procentuele Londoschaal geschat in twee plots
van 10m x 25m (A+H en D+E). Aangezien de inventarisatie plaatsgrijpt in het voorjaar wordt naast
een schatting van de bedekkingsgraad op dat moment (‘huidige bedekking’) voor een aantal soorten
(b.v. Pteridium aquilinum) ook een schatting gemaakt van de bedekking zoals deze zich in de zomer
zou voordoen (‘optimale bedekking’). De optimale bedekking wordt gebruikt voor een gezamenlijke
verwerking van de opnamen uit de bosreservaten Neigembos, Parikebos, Harras. en Kersselaerspleyn
met het clusteringsprogramma Twinspan68. Per bestand en voor het volledige bosreservaat wordt een
                                                
67 DBH: diameter op borsthoogte
68 Het resultaat van deze analyse levert een afsplitsing op van drie groepen: 1. een ‘Milio-Fagetum’-groep, 2. een
‘Endymio-Carpinetum’-groep en 3. een groep waarin Pteridium aquilinum domineert. Opvallend is dat
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soortenlijst van de aanwezige vaatplanten opgesteld (6.4) die is gebaseerd op vegetatie-opnamen en
een verkenning in de rest van de bestanden.

Uitgaande van de metingen in elk bestand worden volgende parameters bepaald:

� stamtal/ha en stamtalverdeling
� gemiddelde DBH (alsook per boomsoort)
� diameterverdeling (met histogram)
� grondvlak/ha, grondvlakverdeling en gemiddeld grondvlak per boom
� diameter van een boom met gemiddeld grondvlak
� boomsoortensamenstelling naar stamtal en grondvlak (met cirkeldiagram)
� stamtal/ha en grondvlak van het dood hout
� hoogte van de belangrijkste boomsoorten

figuur 4.4 Structuur van het transect gebruikt bij de basisinventaris (Van Den Meersschaut 1996)

4.2.4 NatMan-project : mycologische en bryologische diversiteit op
zwaar dood beukenhout

4.2.4.1 Inleiding

In een tiental Europese beukenbosreservaten – waaronder sinds 2001 ook het Kersselaerspleyn - loopt
momenteel een onderzoek naar de betekenis van dood hout voor de biodiversiteit in beukenbossen.
Dit is een onderdeel van het door de EG gefinancierde project ‘Nature based management of European
beech forests’ (NatMan). Voor het onderzoek van dood hout is een gemeenschappelijk protocol
ontwikkeld en is een gemeenschappelijke analyse van de data voorzien.

In 2001 worden in het bosreservaat 201 dode beukenstammen geïnventariseerd. Daarbij worden –
volgens het NatMan-protocol – het verteringsstadium en de diameterklasse opgenomen. Opvallend is
het geringe aantal afgebroken stammen in het bosreservaat, vrijwel alle beuken zijn met kluit en al
omgewaaid.

                                                                                                                                                     
Pteridium aquilinum het voorkomen van Carex remota lijkt uit te sluiten (o.c.: 5).
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4.2.4.2 Fungi op dood beukenhout (Walleyn & Vandekerkhove 2002

Een grondige inventarisatie, vooral gericht op houtbewonende soorten werd uitgevoerd in 2000 en
2001 door Walleyn (Walleyn & Vandekerkhove 2002). De voorlopige inventaris telt nu 323 soorten
paddestoelen en 19 soorten slijmzwammen (o.c.). Naast enkele voor Vlaanderen zeldzame tot zeer
zeldzame soorten (Aurantioporus fissilis, Coprinus spelaiophilus, Henningsomyces candidus, Mycena
diosma, Parthenope pilatii, Pluteus insidiosus) zijn ook 3 soorten voor het eerst in Vlaanderen
aangetroffen: Callistosporium luteoolivaceum, Mycena picta en Nemania chestersii. Andere soorten
gelden als vrij gewoon in het Zoniënwoud, maar elders in Vlaanderen zeldzaam of ontbrekend
(Marasmius wynnei, Mycena crocata, Mycena pelianthina en Psathyrella maculata). De voornaamste
vondsten worden toegelicht door Walleyn (2002b). Op nationaal niveau is deze site veruit het rijkst
aan indicatorsoorten voor biologisch waardevolle beukenbossen met veel dood hout (Walleyn 2002a).
Een gedetailleerde beschrijving van dit onderzoek wordt gegeven in Walleyn & Vandekerkhove
(2002). De soortenlijst is opgenomen in 6.11.

4.2.4.3 Mossen en vaatplanten op dood beukenhout (van Dort & van Hees 2001)

De begroeiing van 201 dode beuken is in juli 2001 geïnventariseerd. In totaal worden honderd
plantensoorten aangetroffen, waarvan 48 soorten vaatplanten en evenveel soorten blad- en
levermossen. Lichenen spelen blijkbaar geen rol van betekenis aangezien daarvan slechts vier soorten
worden aangetroffen.

Onder de vaatplanten worden stekelvarens (Dryopteris dilatata + carthusiana), Oxalis acetocella
(Witte klaverzuring) en kiemplanten van Fagus sylvatica (Beuk) het meest frequent aangetroffen. Er
werden geen echt bijzondere vondsten gedaan met uitzondering van Cardamine impatiens (deze
waarneming moet evenwel nog worden geverifieerd).

Op bryo-sociologisch vlak zijn in het bosreservaat vooral mossen uit het Bryo-Brachythecion goed
vertegenwoordigd, kenmerkend voor halfverteerd neutraal tot basisch hout. De soorten Brachythecium
rutabulum, Bryum capillare, Hypnum cupressiforme, Lophocolea heterophylla en Brachythecium
salebrosum zijn op meer dan de helft van de boomlijken present. Voor Vlaanderen bijzondere
vondsten zijn Drepanocladus uncinatus, Rhytidiadelphus loreus, Zygodon viridissimus, Ptilium
pucherrimum en Nowellia curvifolia. Laatsgenoemde obligaat epixylische soort is niet zeldzaam op
boomstobben in de Ardennen, maar werd tot nu toe slechts enkele keren boven Samber en Maas
vastgesteld. In Nederland is dit levermos uiterst zeldzaam. Voor de rest blijven dergelijke specifieke
soorten van dood hout een zeldzaam verschijnsel in het bosreservaat, maar een verdere uitbreiding
ervan wordt verwacht als gevolg van de toenemende beschikbaarheid van dood hout.

Er werd vastgesteld dat de vertering van het hout gepaard gaat met een toename van het aantal soorten.
Voor de veertig meest voorkomende soorten (i.c. ten minste op tien stammen aangetroffen) wordt
aangegeven welke preferentie zij hebben voor de verschillende verteringsstadia. Van die veertig
soorten blijken er slechts zeven geen duidelijke voorkeur te bezitten voor één of meer verteringsstadia
(waarvan twee vaatplanten die uitsluitend op wortelkluiten werden aangetroffen). Onder te vaatplanten
lijkt Urtica dioica het sterkst te profiteren bij een toename van de (hogere) verteringsgraden.
Stekelvarens (Dryopteris dilatata + carthusiana) en Oxalis acetocella zijn reeds bij een matige
verteringsgraad sterk aanwezig. Opvallend is dat beukenzaailingen hun optimum lijken te hebben bij
een matige verteringsgraad en duidelijk minder worden aangetroffen op de sterkst verteerde stammen
(cf. o.c.: 19). Onder de mossen vertoont voornamelijk Eurhynchium praelongum (Fijn laddermos) een
zich doorzettende en sterk uitgesproken toename bij een stijgende verteringsgraad.
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4.3 Onderzoek in het Zoniënwoud, deels binnen de
perimeter van het bosreservaat

4.3.1 Vaatplantenonderzoek

4.3.1.1 Recente pollendiagrammen versus actuele vegetatie (Bastin 1964)

In 1962 worden in het Zoniënwoud - en voor een deel ook in het huidige bosreservaat
Kersselaerspleyn - recente pollenmonsters verzameld en vegetatie-opnamen uitgevoerd met een
drieledige doelstelling:
� een betere interpretatie van pollendiagrammen door een bestudering van de relaties tussen de

aanwezigheid van plantensoorten in recente pollenmonsters en deze in de actuele vegetatie
� een onderzoek naar het binnendringen van graanpollen in het bos
� achterhalen of de pollenproductie van de Beuk normaal is in een kunstmatig Beukenbos op lage

hoogte

Er wordt verondersteld dat pollenmonsters verzameld in een bos een vrij betrouwbaar beeld geven van
de vegetatie in een straal van ongeveer 100 m (Bastin 1964: 342). De staalname van pollen en
vegetatie gebeurt op 0 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m, 500 m en vanaf dan telkens 500 m verder van de
bosrand, langsheen zes transecten in het zuidwestelijke deel van het Zoniënwoud. Eén transect volgt
de ZW-rand van het Zoniënwoud. Rekening houdend met de dominante windrichting volgen de
bostransecten de ZW-NO-as (figuur 4.5). Transect V loopt gedeeltelijk doorheen het bosreservaat
Kersselaerspleyn. In totaal worden 81 plaatsen bemonsterd, verdeeld over zeven transecten

figuur 4.5 Situering van de transecten van het pollenonderzoek (bron: Bastin 1964: 343)
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De proefvlakgrootte van de vegetatie-opnamen bedraagt 1000 m². Bedekkingen worden geschat met
behulp van een zesdelige schaal volgens Braun-Blanquet (1951, tabel 4.1)

+ minder dan 10 individuen of bedekking < 1 % (gem. 0.5 %)
I aantal individuen willekeurig, bedekking 1-5 % (gem. 3.0 %)
II aantal individuen willekeurig, bedekking 5-25 % (gem. 15.0 %)
III aantal individuen willekeurig, bedekking 25-50 % (gem. 37,5 %)
IV aantal individuen willekeurig, bedekking 50-75 % (gem. 62.5 %)
V aantal individuen willekeurig, bedekking 75-100 % (gem. 87.5 %)

tabel 4.1 Bedekkingschaal van Braun-Blanquet (1951)

De pollenmonsters worden verzameld als (bij voorkeur dichte) mosplukken, in het bijzonder van
Mnium hornum en Hypnum cupressiforme. Er wordt in navolging van verschillende
pollenonderzoekers verondersteld dat een dergelijke staalname pollendiagrammen van de jongste 10-
20 jaar oplevert (cf. Heim 1962). Elk monster bestaat uit vier tot vijf mosplukken, die randomsgewijs
in een proefvlak van 100-200 m² van op bodem of boomstronken worden gehaald. Wanneer de
moslaag ontbreekt wordt het bovenste deel van de strooisellaag verzameld (cf. Bastin 1964: 359).

De pollenmonsters ondergaan vervolgens een behandeling (Bastin 1964: 344-345) ten einde de pollen
erin te kunnen tellen. Om statistisch verantwoorde resultaten te bekomen wordt het noodzakelijk
geacht om meer dan 200 boompollen (AP = arborean pollen) per pollenmonster te tellen. Het
telresultaat wordt voor elke soort weergegeven als '% AP', dus als het percentage ten opzichte van het
totaal aantal boompollen (het betreft dus steeds relatieve waarden). In een aanpalende kolom wordt de
gemiddelde bedekking (zie tabel 2) van de soort in het vegetatieproefvlak vermeld.

In tabel 3 worden de resultaten voor de locaties op 1000 m en 1500 ten opzichte van het begin van
transect V vermeld (Bastin 1964: 358 en tab. IX). Deze komen respectievelijk overeen met 1. de
omgeving van het Schilderachtig Kanton (met daarin Proefveld Zevenster)69 en 2. het oude
bosreservaat70. De vegetatie-opnamen in deze zone gebeuren op 10 september 1962, dus vrij laat in het
vegetatieseizoen71. Uit de tabel blijkt voor de opname op 1000 m een sterke oververtegenwoordiging
van Zomereik (Quercus robur) in de pollenmonsters (53 % AP) ten opzichte van de vegetatie (gem.
bedekking 15 %). Berk (Betula pendula) is normaal vertegenwoordigd (pollen 24 %, vegetatie 15 %),
maar Haagbeuk (Carpinus betulus) is sterk ondervertegenwoordigd (pollen 5 %, vegetatie 37.5 %). Dit
laatste verschijnsel wordt door Bastin (o.c.: 368) toegeschreven aan de (snoei ?)behandeling van deze
boomsoort. Waar Haagbeuk zich normaal kan ontwikkelen blijkt immers een normale
vertegenwoordiging (l.c.). De ondervertegenwoordiging van Beuk (Fagus sylvatica) in deze zone
(pollen 13 %, vegetatie 62.5 %) is volgens Bastin (1964: 359) toe te schrijven aan het feit dat de
beuken er nog te jong zijn. Op 1500 m - in of nabij het oude bosreservaat met oude beuken - blijkt
inderdaad een normale vertegenwoordiging van deze boomsoort (pollen 90 %, vegetatie 87.5 %), wat
dus eveneens wijst op een goede pollenproductie.

Wat de kruidlaag betreft valt op dat Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) sterk vertegenwoordigd is in
de vegetatie, maar helemaal niet in de pollenmonsters voorkomt. Als verklaring hiervoor suggereert
Bastin (1964: 359, 369) - steunend op Iversen (1956) en Heim (1962) - dat varens blijkbaar enkel
massaal sporen produceren bij een 'overmaat aan licht', zoals in een kaalkap. Lambinon et al. (1998:
18) vermelden dat Adelaarsvaren vaak, vooral op beschaduwde plaatsen, steriel blijft en zich
                                                
69 'La futaie s'étend de nouveau jusqu'a 1000 m où existe un perchis de Hêtre associé à un taillis de Chênes,
Charmes et Bouleaux qu'on a laissé vieillir' (Bastin 1964: 358).
70 'A 1500 m, une strate herbacée composée presque exclusivement par Pteris aquilina [ = Pteridium aquilinum]
qui y atteint un développement considerable (1.5 m de haut, rec. 100 %)' (o.c.: 359).
71 De opnamen in de andere transekten gebeuren op 15 augustus, 23 augustus, 1 oktober en 1 november van het
jaar 1962.
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gemakkelijk uitbreidt door middel van forse en diepe wortelstokken. In de hier besproken
proefvlakken komt Adelaarsvaren inderdaad voor onder een vrij dichte (op 1000 m: gem. 62.5 %) tot
dichte (op 1500 m: gem. 87.5 %) boomlaag van Beuk. Ook de grassen zijn ondervertegenwoordigd in
de pollenmonsters (pollen 3.5 en 2 %, vegetatie resp. 37.5 en 4 %), een verschijnsel dat ook wordt
geconstateerd in andere bosgedeelten ('forêts') van het Zoniënwoud. In de verjongingsgroepen
('plantations') blijken de grassen dan weer min of meer normaal vertegenwoordigd in de
pollenmonsters (Bastin 1964: 368).

plantensoorten staalname op 1000 m staalname op 1500 m

boom- (B) en struiklaag  (S) gem. bedekking
(in %)

% AP gem. bedekking
(in %)

% AP

Alnus sp. (S) - 1.5 - -
Betula pendula (B) 15 24 - 2
Carpinus betulus (B) 37.5 4.5 - 1
Corylus avellana (S) - 0.5 - -
Fagus sylvatica (B) 62.5 13 87.5 90
Fagus sylvatica (S) 15 - - -
Pinus sylvestris (S) - 3 - 1
Quercus robur (B) 15 53 - 5.5
diverse - 0.5 - 3.5
kruidlaag

Athyrium filix-femina - 1.5 - 1
Pteridium aquilinum 15 - 87.5 (100)72 -
graansoorten - 1 - 1
Chenopodiaceae sp. - 0.5 - -
Asteraceae sp. - 0.5 - -
Brassicaceae sp. - 0.5 - -
Deschampsia cespitosa - -
Deschampsia flexuosa - 0.5
Holcus mollis 37.5 0.5
Millium effusum - 3
Poa annua -

totaal
grassen:
3.5

-

totaal
grassen:
2

Rubus sp. - 1 - 1.5
Oxalis acetosella - - 3 -
Luzula campestris
Plantago sp. - 0.5 - -
diverse 0.5 - 0.5

AP/totaal (in % totaal)) 92 94

NAP/totaal (in % totaal) 8 6

tabel 4.2 Resultaten van de vegetatieopnames van Bastin (1964) voor de locaties op afstand 1000 m en
1500 m in transect V (binnen het reservaat gelegen proefvlakken).

In vergelijking met het kruidlaagonderzoek in het bosreservaat (zie zie De Keersmaeker et al. 2002)
valt op dat Dryopteris dilatata (Brede stekelvaren) volledig ontbreekt in de 81 vegetatie-opnamen en
pollenmonsters van dit onderzoek. Dryopteris carthusiana (Smalle stekelvaren) komt slecht tweemaal
in de vegetatie-opnamen voor (vermeld als D. spinulosa), maar niet in het transectgedeelte dat door
het bosreservaat loopt en evenmin in de pollenmonsters. Athyrium filix-femina (Wijfjesvaren) is goed
vertegenwoordigd in de pollenmonsters en wordt in bijna driekwart van de opnamen waargenomen
(60 opnamen), maar niet in de opnamen ter hoogte van het huidige bosreservaat (cf. Bastin 1964: tab.

                                                
72 cf. Bastin (1964: 359)
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IX). Net als bij de faciëskartering (zie verder) rijst hier de vraag of Dryopteris dilatata op het moment
van de opname (1962) zoveel zeldzamer is dan tegenwoordig, dan wel wordt verward met Athyrium
filix-femina. Eerstgenoemde stelling wordt ondersteund door de waarnemingen bij de faciëskartering
(Rogister 1978) en kan mogelijk wijzen op effecten van (atmosferische) stikstofaanrijking en een
toename aan dood hout. Twee verschijnselen waarvan Dryopteris dilatata – en mogelijk ook de
hybride met Dryopteris carthusiana - lijkt te profiteren (Brunet et al. 1998, de Waal et al. 2001). Aan
de andere kant dienen de determinaties in dit pollenonderzoek met enige omzichtigheid te worden
benaderd. Zo wordt in de opnamen als enige veldbiessoort Luzula campestris vermeld, terwijl de
aanwezigheid van andere veldbiessoorten als Luzula pilosa of L. sylvestris (of misschien ook L.
multiflora) veel aannemelijker lijkt.

Het aandeel boompollen (AP/totaal) in het transectgedeelte doorheen het bosreservaat (92 en 94 %) is
duidelijk hoger dan het gemiddelde voor het Zoniënwoud (79 %) en de waarde die Heim (1962)
gevonden heeft voor de Belgische Ardennen (72  %).

4.3.1.2 Kartering van plantengroeperingen in het Zoniënwoud (Rogister 1978, 1990)

In 1974 wordt gestart met de realisatie van een gebiedsdekkende vegetatiekaart van het Zoniënwoud
(ca. 4.600 ha). De voornaamste doelstelling daarbij is het registreren van standplaatsverschillen in
functie van het onderzoek naar natuurlijke verjonging van Fagus sylvatica en het gebruik van minerale
bemesting (bekalking, Rogister 1978: 1). Bij de actualisatie van deze kartering in 1990 (die enkel in
het Vlaamse Gewest plaatsvindt, zie verder) wordt deze doelstelling aangevuld met “een alternatieve
wijze ter evaluatie van de aanwezige of toekomstige boomsoortensamenstellingen” (Van De Velde
1992: 88). De objecten van de kartering zijn dus de beboste leemplateaus. De valleivegetaties (en
holle wegen) worden niet in de kartering betrokken (Rogister 1978: 8)

In feite worden plantengroeperingen gekarteerd ('faciëskartering’) waarvan de samenstellende
plantensoorten karakteristiek worden geacht voor een bepaalde zuurtegraad en waterhuishouding
(resp. trofieklasse en hydrieklasse sensu  Noirfalise & Dethioux 1970) van het substraat. Bij de keuze
van de te karteren plantensoorten beperkt men zich in eerste instantie tot 19 soorten (18 vaatplanten +
1 bladmos) die frequent voorkomen, gemakkelijk kunnen worden herkend en sterk vegetatievormend
zijn (Rogister 1978: 14, tabel 4.3). Daarnaast worden de aandachtssoorten Allium ursinum (Daslook),
Hyacinthoides non-scripta (Wilde hyacint), Impatiens parviflora (Klein springzaad) en Polygonum
hydropiper (Waterpeper) met een afzonderlijk symbool gekarteerd. Op eigen initiatief worden door de
karteerders op onregelmatige basis ook enkele andere plantensoorten op kaart gezet (b.v. Galium
aparine = Kleefkruid, Glechoma hederacea = Hondsdraf).

De praktische uitvoering - het aanmaken van een terreinkaart op schaal 1/2 500 - gebeurt in de herfst
van 1974 door alle technische medewerkers van Waters en Bossen van de Houtvesterijen Brussel I en
Brussel II (Rogister 1978: 2). Daarbij worden geen proefvlakken uitgezet: de afbakening van een
plantengroepering ('facies') in het veld gebeurt eerst op het zicht en wordt vervolgens op een
terreinkaart aangebracht. Daarna wordt de gezamenlijke bodembedekking van alle plantenindividu's in
de plantengroepering geschat (bedekkingschaal zie tabel 4.4). Binnen elke plantengroepering worden
de aanwezige soorten (tot één of twee letters afgekort, zie tabel 4.3) genoteerd en wordt een
aanduiding gegeven van hun 'onderlinge sociale positie'. Dit laatste houdt in dat de dominante,
codominante en 'eveneens voorkomende' soorten respectievelijk dubbel, enkel en niet worden
onderlijnd.
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soort afkorting R-waarde F-waarde

Allium ursinum DL 5 6
Arum maculatum AK 5 5
Athyrium filix-femina WV 3 7
Calluna vulgaris SH 1 5
Carex remota WZ 4 8
Circaea lutetiana HK 4 6
Convallaria maialis LD 3 4
Deschampsia cespitosa S 0 8
Deschampsia flexuosa BS 1 5
Dryopteris carthusiana SV 3 7
Dryopteris filix-mas MV 4 5
Hedera helix K 5 4
Holcus mollis WB 2 5
Hyacinthoides non-scriptus BH 3 5
Ilex aquifolium H 3 4
Impatiens noli-tangere* Sz
Impatiens parviflora kSZ 5 6
Juncus effusus PR 0 8
Lamiastrum galeobdolon DN 4 5
Leucobryum glaucum (bladmos) KM 1 4
Lonicera periclymenum GB 2 5
Luzula sylvatica VB 3 6
Maianthemum bifolium DK 1 5
Melica uniflora PG 4 5
Milium effusum GG 3 5
Molinia caerulea PS 2 8
Oxalis acetosella KZ 3 6
Poa nemoralis SG 4 5
Polygonatum multiflorum SZ 4 5
Polygonum hydropiper WP 2 8
Pteridium aquilinum AV 2 5
Rubus idaeus F 4 5
Rubus sp. B 0 5
Teucrium scorodonia VS 3 4

tabel 4.3 Lijst met gekarteerde soorten en gebruikte afkortingen, met vermelding van de R- en F-
waarden van Rogister (bron: Van De Velde 1992: 82)

opm. de vetgedrukte soorten zijn deze uit Rogister (1978: 6); deze met * komen enkel in Rogister
(l.c.) voor en kregen dus geen R- of F-waarde toegewezen

0 geen bedekking of dode strooisellaag
+ bedekking < of = 5 %
1 bedekking 5-25 %
2 bedekking 25-50 %
3 bedekking 50-75 %
4 bedekking 75-100 %

tabel 4.4 Bedekkingschaal van Rogister (Van De Velde 1992: 83)
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Uiteindelijk worden 23 faciestypen bekomen die elk worden gekenmerkt door een tweedelige
codering. Het eerste deel heeft betrekking op de trofieklassen van de karakteristieke plantensoorten
(zuurtegraadindicatie, b.v. 12 = acidofiel/acidoclien), het tweede deel slaat op de hydrieklassen
(vochtindicatie, b.v. 'm' = hygro-mesofiel). Het faciestype '12-m' is een type dat “voornamelijk bestaat
uit Deschampsia flexuosa (Bochtige smele) of Vaccinium myrtilus (Blauwe bosbes) en Pteridium
aquilinum (Adelaarsvaren) en/of Holcus mollis (Zachte witbol)”. Dit type stemt overeen met het
'moder-mor'-humustype van Tanghe (cit. in Rogister 1978: 15). De verspreiding verschillende facies-
typen wordt in kleur aangeduid op de basiskaart (schaal 1/2 500).

Bij de actualisatie van de facieskaart in 1990 – die enkel in het Vlaams Gewest plaatsvindt - wordt de
soortenlijst uitgebreid tot 35 soorten “welke als meest typische beschouwd worden, dat wil zeggen
welke noch zeer zeldzaam, noch zeer algemeen zijn” (Van De Velde 1992: 81, zie tabel 4.3).
Impatiens noli-tangere (Groot springzaad) – een soort die in het Zoniënwoud voornamelijk beperkt is
tot de valleitjes - wordt niet meer opgenomen in de lijst.

Opvallend is dat - in tegenstelling tot Dryopteris carthusiana (Smalle stekelvaren) - Dryopteris
dilatata (Brede stekelvaren) niet wordt opgenomen in de nieuwe lijst. Mogelijk wordt deze in het
Zoniënwoud algemene verschijning als niet standplaatskarakteristiek genoeg beschouwd. Rogister
(1978: 22) vermeldt echter in verband met de oude lijst: “vrij algemeen aanwezig en dikwijls samen
aangetroffen op dezelfde standplaats zijn wijfjesvaren [Athyrium filix-femina], stekelvaren [Dryopteris
carthusiana + dilatata ?] en klaverzuring [Oxalis acetosella]. Hiervan is meestal de wijfjesvaren de
facies-bepalende soort die daardoor dan ook opgenomen werd in de lijst van de te karteren soorten”.
Beide Dryopteris-soorten en Athyrium worden door Rogister (1978: 10, 22) tot dezelfde groep
gerekend, namelijk die van de acidocliene-hygrocliene soorten (‘3 h’). Verder onderzoek kan mogelijk
uitwijzen of er verwarring heeft plaatsgevonden tussen de genoemde varensoorten.

Om de gekarteerde plantengroeperingen te interpreteren in functie van het beschrijven van
standplaatsverschillen worden door Rogister (cit. in Van De Velde 1992: 81-88) opgestelde
indicatorwaarden gebruikt. Deze indicatorwaarden worden naar analogie met de Ellenbergwaarden
(Ellenberg 1974) R- en F-waarden genoemd. Bij de opstelling ervan worden de Ellenbergwaarden
voor de gekarteerde plantensoorten door Rogister (cit. in Van De Velde 1992: 84) “deels aangepast
aan onze streken” en in overeenstemming gebracht met de indicatorwaarden van Noirfalise &
Dethioux (1970). Voor de R-waarden wordt een vijfdelige schaal gebruikt (1 t/m 5, een verschil met
Ellenberg !), de F-waarden gaan van 4 t/m 9 (beperkte tiendelige schaal). Bij indifferent gedrag wordt
de nulwaarde gebruikt (zie tabel 4.3).

De R- en F-getallen van Rogister kunnen dus respectievelijk in overeenstemming worden gebracht
met het zuurtegetal en het vochtigheidsgetal van Ellenberg (1974) en met de trofieklasse en
hydrieklasse van Noirfalise & Dethioux (1970). Door het berekenen van de gewogen gemiddelden van
de R- en F-waarden van de plantensoorten in een plantengroepering kan bijgevolg een indicatie
worden gegeven van de zuurtegraad en vochtigheidsgraad van de standplaats. Hiermee is ook het
probleem van het groot aantal mogelijke faciestypen (zie hoger) opgelost.

De berekening van de gewogen gemiddelde mR en mF gebeurt als volgt:

     [� (R- of F-waarde dominante soort i) * 3
+  � (R- of F-waarde codominante soort i) * 2

+  � (R- of F-waarde 'eveneens voorkomende' soort i)]
mR of mF       = ------------------------------------------------------------------

(n3 * 3  + n2* 2  +  n1)

waarbij n3, n2 en n1 respectievelijk het aantal dominante, codominante en 'eveneens voorkomende'
plantensoorten zijn.
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Deze mR- en mF-waarden worden berekend voor elke gekarteerde plantengroepering en samen met de
opsomming van de waargenomen plantensoorten (met aanduiding van de dominantie) vermeld op 12
kaarten (1 per Vlaamse boswachterij, schaal 1/2 500). Om deze cijfergegevens aanschouwelijk voor te
stellen wordt een tweede stel kaarten per boswachterij gebruikt waarop de aanwezige trofie- en
hydrieklassen met behulp van kleuraanduidingen worden voorgesteld. De R-klassen worden
aangeduid door het volledig inkleuren van de gekarteerde eenheden (plantengroeperingen), de F-
klassen door het kleuren van de omtrek van de plantengroeperingen. Uitgaande van facieskaarten met
mR- en mF-waarden bekomt men op die manier standplaatskaarten (Van De Velde 1992: 87).

De kwalitatieve interpretatie van de mR en mF-waarden en de karteringseenheden wordt weergegeven
in tabel 4.5.

R-waarde typering
geen indifferent
R < 1.50 acidofiel
1,51 < R < 2.50 acidofiel-acidoclien
2,51 < R < 3.50 acidoclien
3.51 < R < 4.50 acidoclien-neutroclien
4.51 < R < 5.50 neutroclien
F-waarde
4.00 < F < 4.50 xeroclien-mesofiel
4.51 < F < 5.50 mesofiel
5.51 < F < 6.50 mesofiel-hygroclien
6.51 < F < 7.50 hygroclien
7.51 < F < 8.50 hygroclien-hygrofiel
8.51 < F < 9.50 hygrofiel

tabel 4.5 Kwalitatieve interpretatie van de mR-waarden (eerste letter) en mF-waarden (tweede letter) en
legende bij de gekleurde standplaatskaarten (schaal 1/2.500)

4.3.1.3 Floristische inventarisaties (1973-2000)

Op een klein zuidelijk tipje na, situeert het huidige bosreservaat zich in de kilometerhokken E4-56-24
en E4-56-42 (figuur 4.6). Voor het hok E4-56-42, waarin het zuidelijk deel van het bosreservaat is
gelegen, bevat Florabank – op één losse waarneming van Asplenium scolopendrium (Tongvaren) na -
enkel de gegevens van de Gewestelijke Bosinventarisatie. In totaal betreft het hier slechts vijftien
soorten die vandaag bijna allemaal zeer algemeen voorkomen in het bosreservaat (6.5). Van het
kilometerhok E4-56-24 bestaat een meer uitvoerige streeplijst die reeds dateert uit 1979. Samen met
de zeer beknopte lijst (19 soorten) van de Bosinventarisatie, worden in totaal 103 soorten
geïnventariseerd in de periode 1973-1999 (6.6). Enkele van die soorten zijn karakteristiek voor de
vochtminnende en zuurmijdende vegetaties in de fossiele valleitjes (de ‘dellen’) en de vegetaties op
andere lokaal kalkrijkere standplaatsen: Centaurium erythraea (Gewoon duizendguldenkruid),
Cirsium oleraceum (Moesdistel), Festuca gigantea (Reuzenzwenkgras), Galium uliginosum (Kleverig
walstro).

Het tot dusver slechts zeer beperkt geïnventariseerde hok E4-56-42 wordt in april 2000 gestreept door
het bosreservatenteam (6.7). Hierbij wordt Asplenium scolopendrium opnieuw aangetroffen in een
holle weg. Andere voor dit hok opmerkelijke soorten als Sanicula europaea (Heelkruid), Phyteuma
spicatum (= Phyteuma nigrum subsp. spicatum = Witte rapunzel) en Potentilla sterilis
(Aardbeiganzerik) zijn tevens gebonden aan wegbermen en holle wegen doorheen het bos (zie zie De
Keersmaeker et al. 2002).
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figuur 4.6  Situering van de kilometerhokken in en om het bosreservaat
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4.3.1.4 De boskartering van het Vlaamse gewest

Dit betreft een algemene inventaris van de bossamenstelling in het Vlaamse Gewest, uitgevoerd door
Afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap (actualisatie 2001, figuur 4.7). Dat deze
kartering op landelijk niveau niet steeds zo nauwkeurig is, bewijzen de gegevens voor het
bosreservaat, waaruit blijkt dat proefveld Zevenster een homogeen eikenbestand zou zijn (er staat b.v.
ongeveer een hectare honderdjarige Esdoorn) en de omgeving ervan tot de categorie ‘ander loofhout’
wordt gerekend (vgl. figuren 3.8, 3.11en 3.12).

Te bebossen oppervlakte
Beuk
Eik

Ander loofhout
Andere naaldhout + loofhout

Niet beboste opp.

figuur 4.7 Resultaten van de boskartering voor het bosreservaat Kersselaerspleyn (bron: Bos en Groen)
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4.3.2 Myco-sociologisch onderzoek (Vanholen 1998)

In het afstudeerwerk van Vanholen (1998) wordt een aanzet gegeven tot een onderzoek naar de impact
van vegetatie, bodemverdichting, strooisel en expositie op zwammengemeenschappen in het
Zoniënwoud. Twee van de 18 onderzochte proefvlakken van 30 x 30 m² - opgenomen in 1997 -
bevinden zich in het bosreservaat Kersselaerspleyn. De twee locaties vallen samen met de
Bodemfauna-proefvlakken die in het reservaat liggen (zie 4.3.4.3.). Een soortenlijst voor deze beide
locaties is opgenomen in 6.12.

In het rapport van Walleyn & Vandekerkhove (2002) is een compilatietabel opgenomen met alle
soorten die tot nog toe in het reservaat werden waargenomen, vooral gebaseerd op Vanholen (1998) en
het eigen onderzoek.

4.3.3 Bryologische inventarisatie (Sotiaux & Vanderpoorten 1998,
Sotiaux et al. 1999)

Een intensieve bryologische inventarisatie van het Zoniënwoud (Sotiaux et al. 1999) levert 257
mossoorten in 71 (1x1) km²-hokken op, waardoor dit boscomplex tot het mossoortenrijkste van de
Benelux en Noord-Frankrijk kan worden gerekend. Dit is opmerkelijk omdat het onderzochte gebied
geen typische moshabitats als rotsen of kalkgraslanden omvat, maar voornamelijk bestaat uit
monotone, structuurarme beukenbestanden. De in het Zoniënwoud aangetroffen soortenrijkdom
beperkt zich evenwel tot kalkrijke zandhellingen (inzonderheid holle wegen en vijverranden),
gecompacteerde zure leempaden, enkele venige zones en valleibossen (langs de dellen). Een
bijkomende verklaring voor de aangetroffen soortenrijkdom is het veelvuldig voorkomen van
lithofiele mossen, profiterend van een betonnen drainage-infrastructuur. Een gericht beheer van de
genoemde mossenrijke biotopen wordt door de auteurs wenselijk geacht, waarbij bijvoorbeeld wordt
opgemerkt dat het gebruik van dolomietkalk op paden dient te worden vermeden vanwege een
negatieve impact op een aantal zeldzame zuurminnende pioniermossen.

Sotiaux & Vanderpoorten (1998) geven een lijst van mossoorten die voorkomen in de bosreservaten
Kersselaerspleyn en Harras (6.8). De meeste van deze soorten komen volgens De Zuttere &
Schumacker (1984) vrij algemeen tot algemeen voor, met uitzondering van zeldzamere taxa als
Dicranum tauricum, Didymodon sinuosus, Ditrichum cylindricum en Pohlia lutescens. Nabij de
bosreservaten worden nog enkele andere weinig voorkomende soorten aangetroffen (waar bij
komende inventarisaties in de bosreservaten speciaal kan op worden gelet):
� Lejeunea ulicina, een levermos waarvan het Zoniënwoud - na de vallei van de Semois - de tweede

belangrijkste vindplaats is; in de rest van België zeer zeldzaam en meestal voorkomend op
stammen van oude loofbomen

� Fissidens incurva, algemeen in het Maasdistrict, maar tot dusver slechts éénmaal teruggevonden
in Brabant

� Rhytidiadelphus loreus, algemeen in het Ardense district, maar zeldzaam in de Brabantse bossen;
gevonden in Sint-Genesius-Rode op rottend hout

� Ulota phyllantha, waarvan het Zoniënwoud één van de twee binnenlandse vindplaatsen is (verder
gekend van drie kustlocaties)

Met 84 soorten is het kleinere bosreservaat Harras (ca. 30 ha) duidelijk soortenrijker dan het
bosreservaat Kersselaerspleyn (62 soorten/ca. 100 ha). In het bosreservaat Kersselaerspleyn komen
bovengenoemde biotopen met zeldzame mossoorten dan ook minder voor.

In het onderzoek van van Dort & van Hees (2002) (zie 4.2.4) werden evenwel 20 nieuwe soorten voor
het reservaat gevonden, die niet zijn opgenomen in Sotiaux & Vanderpoorten, waaronder een aantal
zeldzame soorten en nieuwe soorten voor het Zoniënwoud. Dat brengt het totaal voor het reservaat op
82 soorten. Een compilatielijst van beide onderzoeken is opgenomen in 6.8.
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4.3.4 Arthropodenonderzoek

4.3.4.1 Inleidende opmerking

Er wordt getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het onderzoek naar
arthropoden (i.c. insecten en spinnen) dat sinds de jaren 1980 al dan niet gedeeltelijk in het
bosreservaat heeft plaatsgevonden. De verschillende bemonsteringsplaatsen worden aangeduid
op figuur 4.9.  Een compilatietabel van de hierbij aangetroffen soorten is terug te vinden in 6. 9.

4.3.4.2 Onderzoek naar loopkevers en spinnen (1985-1988)

4.3.4.2.1 Inleiding

Tussen 1985 en 1988 werd een onderzoek gestart naar loopkevers en spinnen in het Zoniënwoud. In
totaal werden gedurende vier jaar een 20-tal plaatsen bemonsterd, waarvan sommige gedurende
opeenvolgende jaren. De resultaten van dit onderzoek zijn deels terug te vinden in Segers  (1986),
Gossieaux  et al. (1986), Desender et al. (1987) en Maelfait (1990). In het kader van dit onderzoek
werden 20 monsternamepunten geselecteerd, een vijflocaties bevinden zich in het reservaatsgedeelte
Kersselaerspleyn. Alle stations behalve één werden in het kader van Desender et al. (2002)
herbezocht. Ze werden met GPS ingemeten en gelocaliseerd op kaarten welke opgenomen zijn in
bijlage van het bewuste VLINA-rapport (o.c.). De locaties gelegen in Kersselaerspleyn zijn
weergegeven met codes COPA 61 tot 64 op figuur 4.9.

4.3.4.2.2 Ecologische studie van de spinnenfauna (Araneae) van het Zoniënbos (Segers
1986, Segers et al. 1987; Maelfait et al. 1990 )

In Segers (1986) wordt een bijdrage geleverd aan de kennis van de spinnenfauna van het Zoniënbos.
Een eerste deel bestaat uit auto-ecologisch onderzoek van de meest abundante soorten, in een tweede
deel wordt de synecologie van de spinnenfauna behandeld om na te gaan of er een causaal verband is
tussen de spinnenfauna en de karakteristieken van bodem en vegetatie. De bestudeerde spinnen
werden gevangen op zes locaties in het Zoniënwoud met behulp van  zeven  bodemvallen per plot.
Vier locaties zijn te situeren ten Noordoosten van het Rood Klooster (Oudergem) en twee ten westen
van de Ganzepootvijver in het bosreservaatgedeelte Harras (Groenendaal). De soortenlijst per plot
wordt weergegeven in Segers (1986).

In het synecologische gedeelte van deze studie wordt aangetoond dat de verspreiding van de gevonden
soorten afhankelijk is van bostype (naald- of loofhout) en van de bodem (zand- of leembodem).Een
verdere analyse van de gevonden spinnenfauna in relatie tot bodem wordt besproken in Segers et al.
(1987). Een algemene vergelijking tussen de gevonden spinnenfauna van het Zoniënwoud  en deze van
andere bossen (gecombineerd met een inschatting van de heterogeniteitsgraad van deze bossen) komt
aan bod in Maelfait et al.  (1990). Voor dit onderzoek werd wel bemonsterd in het reservaatsgedeelte van
Kersselaerspleyn.

4.3.4.2.3 Oecologische studie van de Loopkeverfauna (Coleoptera: Carabidae) van het
Zoniënbos. (Gossieaux  et al.  1986, Desender et al. 1987)

In Gossieaux  et al.  (1986) wordt een bijdrage geleverd aan de kennis van de loopkeverfauna van het
Zoniënwoud. De resultaten van deze licenciaatsverhandeling werden verder verwerkt in Desender et
al. (1987).
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4.3.4.3 Bodemfaunaonderzoek

4.3.4.3.1 Bosbodemklassificatie door middel van bodemfauna (De Bruyn et al. 1997)

In het kader van het onderzoeksproject aangaande de ontwikkeling van een bodemclassificatie door
middel van bodemfauna (B&G/15/96) werden door het IBW 56 over Vlaanderen verspreide locaties
geselecteerd. In het Zoniënwoud werden vier locaties weerhouden waarvan twee in het Bosreservaat
Kersselaerspleyn (zie figuur 4.9: BF14 en BF18) en twee in het bosreservaat Harras, met name
Bodemfaunaplots 16 en 17. De aanwezige bodemfauna werd bemonsterd aan de hand van een
combinatie van verschillende valtypes (bodemvallen, kleurvallen en slakkenvallen). Tijdens deze
studie werden volgende groepen geïnventariseerd Sphaeroceridae, Lochopteridae, Syrphidae,
Empididae, Collembola, Mollusca, Araneae, Carabidae en Nematoda.

De chemische analyses van de bosbodems in de bodemfaunaplots samen met een analyse van een
geselecteerde set van standplaatsvariabelen alsmede de exacte coördinaten van de bemonsterde plots
worden beschreven in De Vos (1998, 1999a, 1999b). Van Den Meerschaut et al. (1999) situeert de
bodemfaunaplots op kaart. Daarnaast bevat het rapport de verwerking van bosbouwkundige opnamen
en vegetatie-opnamen in de plots (overeenkomstig de methodiek van de Vlaamse Bosinventarisatie).

4.3.4.3.2 Bioindicatie van standplaatsvariabelen (De Bakker et al. 2000, Desender et al.
2000)

Een aansluitende onderzoeksopdracht (B&G/29/98 – Luik A) omvat de determinatie van een aantal
belangrijke groepen ongewervelden uit het hoger vermelde project (B&G/15/96) en een detailanalyse
in functie van bio-indicatieonderzoek in onze bossen. In dit rapport wordt dieper ingegaan op spinnen
(Araneae), loopkevers (Carabidae), dansvliegen (Empididae) en slankpootvliegen (Dolichopodidae)
en wordt een eerste aanzet gegeven tot het opsporen van soorten die bruikbaar zijn als indicator voor
bepaalde bostypes.

Uit dit grootschalig onderzoek komt sterk naar voor dat het enorm moeilijk is om de gewenste
bosbodemclassificatie te verkrijgen aan de hand van ongewervelden. De fauna’s van de bossen
vertonen sterke verschillen tussen enerzijds bossen op zandige bodems en anderzijds deze op
zandlemige en lemige bodems. Daarnaast blijkt dat deze bossen ook op vegetatiekundig gebied sterk
uit elkaar liggen (overwegend naaldbossen op zandige bodem, vooral loofbossen op zandlemige en
lemige bodems), met een navenante weerslag op de aanwezige fauna’s. Daarom wordt geconcludeerd
dat een dergelijk classificatiesysteem enkel werkzaam is op de geselecteerde geografische regio’s
(zandleem/leem/zand) afzonderlijk, alsook dat een degelijk classificatiesysteem enkel kan ontwikkeld
worden indien zoveel mogelijk gelinkte abiotische parameters constant worden gehouden (zodat
gericht het effect van een bepaalde parameter kan onderzocht worden).  De indicatorsoorten worden
weergegeven in een platenatlas. Voor het Zoniënwoud worden - binnen het kader van deze dataset -
volgende loopkeversoorten als indicator aangewezen: Carabus problematicus, Carabus violaceus
purpurascens, Carabus nemoralis voor droge zandige tot lemige bossen, Carabus auronitens en
Pterostichus cristatus  zijn indicatief voor schaduwrijke bossen; Abax parallelus, Abax ovalisen
Cychrus attentatus zijn indicatief voor grote historische bossen. Bij de spinnen worden Coelotes
terrestris en Histopona torpida als indicatorsoorten vermeld voor bossen op leembodem.

In het Kersselaerspleyn (figuur 4.9.: BF14 en BF18) werden een aantal Rode lijst-soorten van
loopkevers en spinnen  aangetroffen . Voor loopkevers (Carabidae) betreft het de soorten  Abax
ovalis, Abax parallelus, Asaphidion stierlini, Carabus auronitens, Carabus nemoralis, Cychrus
attenuatus, Molops piceus, Pterostichus cristatus en Trichotichnus laevicollis (Desender et al. 1999).
Als spinnen (Araneae) worden  Coelotes terrestris,  Histopona torpida,  Pachygnatha listeri, Pardosa
saltans, Tegenaria silvestris en Walckenaeria corniculans vermeld.
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4.3.4.3.3 Ecologische standplaatskarakterisatie van bossen aan de hand van keverfauna
(Coleoptera) (Versteirt et al. 2000)

In dezelfde onderzoeksopdracht (B&G/29/98) wordt een Luik B opgenomen: een ecologische
standplaatskarakterisatie van bossen aan de hand van keverfauna (Coleoptera). In Westeuropese
bosecosystemen vormen Coleoptera de soortenrijkste groep binnen de arthropoden en nemen daardoor
een belangrijk deel van de biodiversiteit voor hun rekening. Concreet werden een 34-tal van de in
totaal 93 keverfamilies gedetermineerd en dit voor alle bodemfaunaplots (56).

De analyses werden uitgevoerd op organismen verzameld met  bodem- en kleurvallen. De Twinspan-
classificatie van de bodemvallen groepeert de bossen die gelegen zijn op het Brabants plateau,
inclusief de vier bodemfaunaplots in Zoniën. Deze groep wordt gekenmerkt door volgende
kensoorten: Megasternum boletophagum (Hydrophilidae), Athous vittatus (Elateridae) en Geotrupes
stercorosus (Scarabaeidae). Athous vittatus is een eurytope soort die redelijk algemeen is in België,
behalve in Vlaanderen (Jeuniaux 1996). Deze kniptorsoort zal waarschijnlijk in Vlaanderen alleen nog
voorkomen in grote en oude bossen als het Zoniënwoud. Ook de mestkever Geotrupes stercorosus is
vermoedelijk in Vlaanderen beperkt tot vrij grote en oude bossen (komt in de bemonstering slechts in
zes bossen voor). De Twinspan-classificatie van de kleurvallen brengt de vier bodemfaunaplots in
Zoniën onder in twee groepen. De gemeenschappelijke kensoort voor deze twee groepen is
Xylosandrus germanus (Scolytidae). Deze ambrosiakever is een Aziatische soort die pas enkele jaren
geleden voor het eerst in België werd waargenomen. Het is een soort die hoofdzakelijk in beuken en
eiken zijn karakteristieke gangen graaft (Bruge 1995).

De indirecte gradiëntanalyse (DCA) van de bodemvallen levert twee kensoorten op voor de drogere
beukenbestanden met name Athous vittatus (Elateridae) en Catops picipes (Catopidae). Deze laatste is
een eurytope silvicole soort die redelijk algemeen is in België, die leeft van kadavers, zwammen en
schimmels. Deze soort wordt veelvuldig aangetroffen onder loofbomen en rottende vegetatie, hij
wordt ook aangetrokken door allerlei boomsappen (Freude et al. 1994 en Koch 1996). De indirecte
gradiëntanalyse (DCA) van de kleurvallen levert volgende kensoorten op voor de bosplots die op
leembodem gelegen zijn: Athous vittatus (Elateridae), Xylosandrus germanus (Scolytidae) en
Denticollis linearis (Elateridae).

Het rapport geeft een overzicht van de gevonden soorten in de 56 plots in Vlaanderen, samen met de
algemeenheid, habitatbreedte en bosspecificiteit (Versteirt et al. 2000, 6.2). Ook worden de gevonden
keversoorten per bosplot weergegeven (Versteirt et al. 2000, 6.3).

Binnen het kader van deze onderzoeksopdracht werden ook een aantal licentiaatscripties uitgevoerd.
Hierin worden een aantal extra faunistische groepen geïnventariseerd en/of  verder ecologisch
onderzocht. Devaere (1999) beschrijft het voorkomen en de ecologie van Pissebedden (Oniscidea,
Crustacea) in Vlaamse Bossen, D’Hert  (1999) behandelt de spinnenfauna (Aranea) en Van Den
Haute   (1999) de faunistiek en ecologie van Diplopoda (Myrapoda). De hierboven vermelde werken
behandelen invertebraten die werden verzameld in een selectie of de volledige set van de 56
bodemfaunaplots inclusief de bodemfaunaplots van het Zoniënwoud .
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4.3.4.4 Verkennend onderzoek naar de potentiële waarde van integrale bosreservaten
voor het behoud van xylobionte arthropoden (Versteirt et al. 2000).

Aanvullend op Luik A en B  van onderzoeksopdracht B&G/29/98 (zie hierboven) werd het idee
opgevat iets te doen aan de kennisleemte betreffende dood-houtbewonende kevers in Vlaanderen. Dit
resulteert in Luik C: een verkennend onderzoek naar de potentiële waarde van integrale bosreservaten
voor het behoud van xylobionte arthropoden.
Onderzoek in Duitsland toont aan dat de flora en fauna van hun integrale bosreservaten weinig
verschilt van deze van aangrenzende, natuurgetrouw beheerde bossen (Detsch et al. 1998, Bucking
1996). Blijkbaar spelen factoren als bosstructuur, bosgeschiedenis en oppervlakte een zeer belangrijke
rol bij het voorkomen van deze soortengroepen. Aangezien het hier steeds handelt om vrij recent
ingestelde bosreservaten (hoogstens sinds 20 jaar ingesteld), die vergeleken worden met
natuurgetrouw beheerde bossen, zijn deze determinerende factoren ook weinig verschillend. Een heel
belangrijke uitzondering hierop vormen de soortengroep van de dood-hout-kevers : in de integrale
bosreservaten werd een veel grotere soortenrijkdom aangetroffen dan in de beheerde bossen, hetgeen
uiteraard samengaat met het significant hogere aandeel aan dood hout van alle soorten, sortimenten en
degradatiestadia.  Uit dit onderzoek bleek dat deze Duitse bosreservaten een zeer belangrijke functie
hebben voor het behoud van dood-hout-kevers : de soortenlijsten bevatten immers zeer veel rode lijst-
soorten, waarvan enkele zelfs als zeer bedreigd of uitgestorven werden aanzien (Köhler 1996, 1998).
Essentieel voor deze xylobionten is niet alleen een voldoende aanbod van dood hout in zijn
verschillende hoedanigheden, maar ook een duidelijke continuïteit in het aanbod (zowel in tijd als in
ruimte) (Speight 1989).

Bedoeling van dit project is om via een gevalsstudie na te gaan in hoeverre onze bosreservaten nog
een potentieel hebben voor het behoud van xylobionten : welke soorten zijn nog aanwezig, en welke
zijn er aldus in geslaagd om een lange periode van versnippering en zeer beperkt aanbod aan dood
hout te overleven. Hiervoor worden in 1999 vier locaties geselecteerd die representatief zijn voor die
uitgangssituaties die bepalend zijn voor aanwezigheid van dood hout kevers : oppervlakte en
continuïteit qua aanbod van dood hout. Al deze locaties zijn gelegen in oud bos (= sinds de
Ferrariskaart nooit omgezet in een andere landgebruikvorm). Er werd  gekozen voor bestanden
gedomineerd door Beuk (Fagus sylvatica) omdat hieromtrent reeds vergelijkbare studies werden
uitgevoerd in Duitsland (onder andere Köhler 1996 en Bücking 1996). Twee vangstopstellingen
werden in het Zoniënwoud geplaatst waarvan één in het oude en één in het nieuwe reservaatsgedeelte
van Kersselaerspleyn. De bemonsterde bomen in het oud reservaatsgedeelte zijn 1990.0243 en
1990.0246, in het nieuw reservaatsgedeelte stond de opstelling rond 2000.3212, volgens de
nummering van de Monitoring. Per locatie werd één dode staande beuk met een diameter op
borsthoogte van 80 à 100 cm geselecteerd. Alle vier de geselecteerde bomen verkeren in een
vergelijkbaar afbraakstadium.
Aan en rond deze boom werd een volledige set van vangstapparatuur opgesteld (zie figuur 4.8)  Het
betreft hier één vensterval, één lokval, één stameklektor en een set van drie bodemvallen en drie gele
en drie witte  kleurvallen. Van de vier xylobiontenplots zijn 43 families van Coleoptera
gedetermineerd. De volledige detailfenologietabellen zijn terug te vinden in Versteirt et al. (2000).
Naast Coleoptera worden ook de dansvliegen (Diptera: Empididae) kort behandeld. In het plot in het
Nieuw bosreservaat van het Zoniënwoud werden 78 soorten en 960 individuen gevangen (30 families).
Negen soorten zijn aangetroffen met meer dan 40 individuen, slechts twee daarvan met  meer dan
honderd individuen, namelijk Necrophorus vespilloides (131 individuen) en Xylosandrus germanus
(178 individuen). Diezelfde soorten zijn eveneens de meest abundante soorten in het plot in het Oud
bosreservaat (30), met respectievelijk 71 en 105 individuen. In dit plot werden 950 individuen
behorend tot 83 soorten gevangen. Necrophorus vespilloides is zoals eerder vermeld een eurytope
soort en komt voornamelijk in midden en zuid België voor, in het noorden van het land is deze soort
minder algemeen (Freude et al. 1994 en Leclercq & Verstraeten 1979). Xylosandrus germanus is een
xylomycetofage, uitheemse soort die in 1994 voor het eerst in België is aangetroffen en nu een sterke
uitbreiding kent. De vrouwtjes van deze soort graven gangen in hoofdzakelijk Eik en Beuk (Bruge,
1995), wat verklaart waarom deze soort massaal voorkomt in  deze bosplots.
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Figuur 4.8 vangstopstelling voor het inventariseren van xylobionten in het bosreservaat
Kersselaerspleyn.

De meest speciale soorten (sensu Hyman 1992) worden in het rapport in detail beschreven (Versteirt et
al. 2002, 6.6). De meeste van deze zeldzame of bedreigde soorten worden door Köhler (1996)
eveneens vermeld als Rode lijst-soorten. Vele van de soorten gevonden in dit onderzoek zijn evenwel
niet gevonden in het onderzoek van Köhler en Hyman en kunnen dus voorlopig niet geëvalueerd
worden. Het toekennen van een Rode lijst-status aan de hand van een buitenlandse lijst (Duitsland en
Groot-Brittanië) is bediscussieerbaar.

De in het bosreservaat aangetroffen soorten die door Hyman of Köhler als Rode lijst-soorten worden
beschouwd zijn:
� voor het oud reservaatgedeelte: Anaglyptus mysticus (Cerambycidae), Tillus ellongatus (Cleridae),

Hylis olexai (Eucnemidae), Melasis buprestoides (Eucnemidae), Platycerus caraboides
(Lucanidae), Rhizophagus nitidulis (Rhizophagidae), Xyloterus signatus (Scolytidae) en Leptura
scuttelata (Cerambycidae).

� voor het nieuw reservaatgedeelte: Mesosa nebulosa (Cerambycidae), Prionus coriarius
(Cerambycidae), Silvanus bidentatus (Cucujidae), Hylis olexai (Eucnemidae), Tillus ellongatus
(Cleridae), Melasis buprestoides (Eucnemidae), Pyrochroa coccinea (Pyrochroidae), Xyloterus
signatus (Scolytidae), Boletophagus reticularis (Tenebrionidae) en  Leptura scuttelata
(Cerambycidae).

De vangsttechnieken bleken voor wat de Empididae (Diptera) betreft geen succes. Toch werden een
beperkt aantal zeer interessante soorten teruggevonden, waaronder Euthynera gyllenhalli, een zeer
zeldzame aan oude bossen gebonden soort waarvan men dacht dat ze in Vlaanderen was uitgestorven.
Verder worden ook Rhamphomyia gibba en Oedalea holmgreni vermeld, beide zeldzaam volgens de
Rode lijst (Grootaert 2000).
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4.3.4.4.1 Het belang van integrale bosreservaten voor arboricole en bodembewonende
spinnen en loopkevers (De Bakker et al. 2001)

In onderzoeksopdracht B&G/18/99 (Luik A)  wordt de loopkever- en spinnenfauna van de vier
bemonsterde locaties op dode staande beuken (B&G/29/98 Luik C) gedetermineerd en geanalyseerd.
Voor het bosreservaat betreft dit één locatie in het oud reservaatgedeelte en één locatie in het nieuw
reservaatgedeelte. De bemonsterde beuken bezitten boomnummers 1990-0243, 1990-0246 en 2000-
3212. Een deel van dit rapport vermeldt voor de spinnen (Araneae) de aangetroffen Rode Lijst-
soorten, inclusief de categorie waarin ze behoren en hun habitatpreferentie (sensu Maelfait et al.
1998).  In een andere deel gebeurt dit voor de Carabidae (sensu Desender et al. 1995). Volledige
soortenlijsten per locatie voor beide groepen worden weergegeven in bijlagen.

De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat de uitgebreide vallenset beduidend veel nieuwe
gegevens oplevert voor spinnen, maar niet voor loopkevers. Slechts een beperkt aantal
loopkeversoorten zijn bekend om hun (gedeeltelijke) arboricole levenswijze (Desender et al. 2001).
Nieuwe spinnensoorten (ten opzichte van vroegere bemonsteringen waar enkel bodemvallen werden
gebruikt) worden voornamelijk verzameld via elektrotechnische methoden

4.3.4.4.2 Inventarisatie en evaluatie van bodembewonende en xylobionte arthropoden in
integrale bosreservaten, partim xylobionte arthropoden (Heirbaut et al. 2001)

In navolging van het verkennend onderzoek naar de potentiële waarde van integrale bosreservaten
voor het behoud van xylobionte arthropoden werd een nieuwe onderzoeksopdracht B&G/19/99 (Luik
B) geformuleerd: inventarisatie en evaluatie van bodembewonende en xylobionte arthropoden in
integrale bosreservaten, partim xylobionte arthropoden. In het kader van deze opdracht worden 48
families Coleoptera van de vier bemonsterde locaties op dode staande eiken en beuken
gedetermineerd en geanalyseerd.

In het bosreservaat wordt gedurende één jaarcyclus één eik bemonsterd met de uitgebreide set van
valtypes zoals beschreven in Versteirt et al. (2000) (cf. figuur 4.8). De bemonsterde boom bevindt zich
in de kernvlakte en werd omstreeks 1990, tijdens de opnames van Van Den Berge et al. (1990),
genummerd en gelabeld als 1990.0396 (figuur 4.9). Van de verzamelde kevers werden 917 individuen
op naam gebracht,  behorend tot 98 soorten en 38 families In Heirbaut et al. (2001) worden de
volledige soortenlijsten weergegeven per bosplot en per valtype. In dit zelfde rapport staat een
overzichtstabel van de gevonden keversoorten met vermelding van hun, habitattype en –breedte,
voedselvoorkeur en de status in Engeland en Duitsland. Een opmerkelijke vondst in het bosreservaat
was Dirhagus lepidus (Eucnemidae), een in Duitsland zeer zeldzame, stenotope, lignicole
bosgebonden soort. Deze soort wordt als een relictsoort van oerbossen beschouwd. Net als in Versteirt
et al. (2001) wordt  in dit onderzoek Blauw Vliegend Hert (Platycerus caraboides) vermeld voor het
bosreservaat, eveneens een soort geassocieerd met  zogenaamde oerbosrelicten.
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4.3.4.4.3 Het belang van integrale bosreservaten voor arboricole en bodembewonende
spinnen en loopkevers (De Bakker et al. 2002)

In onderzoeksopdracht B&G/18/99 (Luik B) wordt de loopkever- en spinnenfauna van de vier
bemonsterde locaties op dode staande eiken en beuken gedetermineerd en geanalyseerd. In het
bosreservaat wordt gedurende één jaarcyclus een eik bemonsterd met de uitgebreide set van valtypes
zoals beschreven in Versteirt et al. (2000) (cf. figuur 4.8).

De bemonsterde boom bevindt zich in de kernvlakte en werd rond 1990 tijdens de opnames van Van
Den Berge et al. (1990) genummerd en gelabeld als 1990.0396 (figuur 4.9). Net als bij Luik A van
deze onderzoeksopdracht (De Bakker et al. 2001) valt op dat een uitgebreide vallenset meer
spinnensoorten oplevert dan wanneer enkel bodemvallen worden gebruikt. Voor loopkevers geldt dit
niet, slechts weinig soorten hebben een arboricool gedrag. De extra spinnensoorten ten opzichte van
vorige bemonsteringen (enkel met bodemvallen) worden gevangen met de eklektorvallen. Dit komt
ook duidelijk tot uiting in de resultaten van een DCA- en een TWINSPAN-analyse. Het verschil in
valtype blijkt bij spinnen de belangrijkste verklarende factor te zijn bij de spreiding van de stations
volgens de analyses. De tweede belangrijkste factor blijkt vochtigheid te zijn. Bij loopkevers speelt het
verschil in valtype in eerste instantie niet zo een belangrijke rol. Hier blijkt eerder grootte en
ouderdom van bossen (en de daaraan gekoppelde geografische ligging) de belangrijkste factor die de
spreiding van de stations op basis van de abundantste soorten verklaart. Verder bleek uit de analyses
(DCA, TWINSPAN en IndVal) dat er voor de onderzochte fauna’s geen grote verschillen bestaan
tussen Eik en Beuk (cf. ook De Bakker et al. 2001).

In dit rapport wordt een lijst met volgens de Rode lijst bedreigde of zeldzame spinnen- en
loopkeversoorten vermeld. Voor spinnen werden twee nieuwe Rode Lijst-soorten aangetroffen, met
name Robertus kuehnae en Pseudocarorita thaleri. Van deze laatste is het Zoniënwoud tot dusver de
enige vindplaats in België. Voor wat de loopkevers betreft werd van de vier onderzochte sites in het
bosreservaat het hoogste aandeel aan nieuwe Rode Lijst-soorten aangetroffen, met name: Abax ovalis,
Carabus auronitens, Cychrus attenuatus en  Molops piceus. Zonder onderscheid zijn het allen soorten
die voornamelijk of uitsluitend in oude, grote droge bossen worden gevonden. In bijlagen worden alle
in het bosreservaat gevonden spinnen en loopkevers opgesomd. Spinnen en loopkevers worden daarbij
opgesplitst per valtype.

4.3.4.4.4  Xylobios

XYLOBIOS is een DWTC project opgestart in 2001 met vier verschillende partners: het Waals
ministerie voor bosbouw , Université Catholique de Louvain la Neuve (UCL), Faculté universitaire
des Sciences agronomique Gembloux (Fusagx), en het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN). Het project is opgestart om de rol en het belang van saproxyle kevers
bij de afbraak van dood hout in Belgische bossen te bestuderen.  Gedurende dit 4-jaar durende project
worden 2 verschillende bostypes (eiken- en beukenbestanden) bemonsterd in Wallonië  en in
Vlaanderen.
Wat Vlaanderen betreft  zullen twee onderzoekssites in het Zoniënwoud bemonsterd worden, een
eerste site bevindt zich in het bosreservaat  een tweede site in de buurt van het Rood Klooster
(grondgebied: Vlaams Gewest). In dit onderzoek zal getracht worden om de opeenvolgende
xylobionte Coleoptera  in de loop van de houtafbraak te bestuderen op dode staande en liggende
beuken. Tevens zal  de xylobiontenfauna van de site in Kersselaerspleyn met een groot aanbod aan
dood hout (100m³/ha) vergeleken worden met de tweede site, in de buurt van het Rood Klooster, met
een veel kleiner aanbod aan dood hout. Er zal ook worden getracht aan de hand van dataloggers een
verband te vinden tussen klimatologische omstandigheden en de aanwezigheid van saproxyle
organismen. Er zal worden gewerkt met een uitgebreide set van valtypes: eklektorvallen, Kaila-vallen,
uitsluipvallen, venstervallen, malaisevallen.
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4.3.4.5  Genetisch Onderzoek op invertebraten

4.3.4.5.1 Historische en recente bosontwikkeling in Vlaanderen: habitatkarakterisatie en
niet-destructief conservatiegenetisch onderzoek bij loopkevers. (Desender et al.
2002)

Er wordt getracht  een praktisch bruikbaar systeem te ontwikkelen waarbij historisch-ecologische en
recente habitatkarakterisaties gecombineerd worden met zogenaamd conservatiegenetisch onderzoek
op enkele ongewervelde modelsoorten (Carabus auronitens en Carabus problematicus) om concrete
beleidsadviezen te kunnen verstrekken inzake habitatfragmentatie in Vlaamse bossen. In totaal worden
39 plaatsen bemonsterd waarvan 20 plots in het Zoniënwoud (zowel in het Brussels, Vlaams en Waals
Gewest) en 19 plots verspreid over Vlaanderen. De vijf bemonsterde plaatsen in het bosreservaat zijn
weergegeven op figuur 4.9.
In functie van de habitatkarakterisatie wordt een zeer ruime set aan standplaatsvariabelen bepaald:
positionele, abiotische (bodem, strooisel, licht), biotische (bosinventaris, vegetatie, fauna). Daarnaast
werden ook landschapsecologische en historische data geïncorporeerd (De Vos, Rogiers en Vanhoutte
in Desender et al. 2002).  Voor het verzamelen van de organismen werd een techniek op punt gesteld
en uitgetest om de vermelde, relatief grote, keversoorten te onderzoeken op basis van in vivo bekomen
minieme weefsel- of haemolymfe-stalen, waarbij de dieren de staalname overleven.
Genetisch onderzoek van de bijzondere soort Carabus auronitens toont aan dat er binnen het
Zoniënwoud naargelang de plaats verschillen optreden die mogelijk in verband te brengen zijn met
historische ecologie. Dit wijst op het optreden van lokale adaptatie en waarschuwt minstens om
voorzichtig te zijn met grootschalige wijzigingen in beheer, zonder voorafgaand fundamenteel
onderzoek. Uitwisseling tussen subpopulaties gebeurt misschien veel minder dan vermoed, waardoor
genetische differentiatie in stand gehouden wordt. Daarenboven toont het genetisch onderzoek aan dat
het Zoniënwoud een speciale positie inneemt voor deze soort en vermoedelijk ook voor andere soorten
(Desender 2002).

4.3.4.5.2 Genetisch-ecologisch onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud (Audenaert et
al 2000)

In het kader van deze VLINA-opdracht werden ook in het bosreservaat bemonsteringen uitgevoerd.
Daarbij worden verschillende arthropodengroepen bekeken: loopkevers (Abax ater, A. ovalis, A.
paralellus, Agonum assimile en Carabus auronitens), bladhaantjes (Phyllotreta tetrastigma), spinnen
(Coelotes terrestris), duizendpoten (Glomeris marginata) en pissebedden (Oniscus asellus) .
Bij het bestuderen van de genetische diversiteit tussen populaties van kevers stelt men een tendens tot
isolatie-door-afstand vast bij de vleugelloze bossoorten. Dit patroon is het duidelijkst te zien bij Abax
paralellus, een zeer zeldzame vleugelloze soort, die onder andere gekend is uit het bosreservaat
(Desender en Verdyck in Audenaert et al. 2000).
Bij de studie van de trechterwebspin (Coelotes terrestris), een bossoort gebonden aan dood hout, vindt
men een grotere heterozygisiteit binnen de populaties van het Zoniënwoud (Kersselaerspleyn ZON-L,
zie figuur 4.9). Dit in vergelijking met de andere geanalyseerde populaties van kleinere boscomplexen.
Er zijn enkele aanwijzingen dat er genetische verarming in bepaalde bossen optreedt. Dit wordt verder
onderzocht (cf. Gurdebeke et al. 2000).
Van G. marginata,  een strooiselafbrekende miljoenpoot, worden 17 populaties, verspreidt over
Vlaanderen genetisch bekeken (één in het bosreservaat, ZON-L, zie figuur 4.9). Er valt een scheiding
op tussen de bossen van de zandleemstreek en de leemstreek. Dicht bij elkaar gelegen populaties
vertonen een significant grotere genetische verwantschap. Binnen de drie bemonsterde plaatsen in het
Zoniënwoud is een duidelijk verband te zien tussen afstand en genetische variatie. (Verbeeck, 1999;
Van Den Haute 1999). Bij Oniscus asellus, een pissebed dat van nature in een brede waaier van
bossen voorkomt, werd een genetisch sterke differentiatie waargenomen in 15 verspreide Vlaamse
verspreide populaties (bosreservaat: ZON-L, zie kaartje) (Devaere 1999).
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4.3.4.5.3 Onderzoek naar genetische en historische ecologie van bosbewonende
loopkevers en bladhaantjes (KBIN, Dept. Entomologie, onderzoeksgroep
Coleoptera: K. Desender, P. Verdyck en medewerkers) (1997- huidige datum)

Uit dit onderzoek dat momenteel nog loopt en zich in de analysefase bevindt, komen nu reeds enkele
concrete resultaten naar voor. Sommige zeldzame soorten (die geïsoleerd voorkomen) tonen soms
verlies van genetische variatie, andere soorten zoals Carabus auronitens vormen genetisch speciale
vormen. In het bosreservaat  wordt bemonsterd ter hoogte van ZO-V1 (zie figuur 4.9). Een publicatie
die binnenkort verschijnt behandelt het genetisch onderzoek van Pterostichus cristatus (Carabidae)
(Desender et al. 2002).

4.3.4.5.4 Onderzoek naar populatiegenetische en populatie-ecologische effecten van
habitatfragmentatie bij de Gewone bostrechterspin Coelotes terrestris (Wider,
1834) (IWT doctoraatsonderzoek S. Gurdebeke, promotor: J.-P. Maelfait, J.
Mertens, RUG) (okt 1998 – okt 2002)

Dit onderzoek wil bijdragen tot de kennis omtrent de effecten van bosfragmentatie op invertebraten en
in het bijzonder spinnen. Als modelorganisme wordt geopteerd voor de Gewone bostrechterspin
Coelotes terrestris (Wider, 1834) (Amaurobiidae, Araneae) die omwille van haar manier van
prooiwerving (b.v. webplaatsing) vooral te vinden is in de strooisellaag van niet te droge bossen op
een lemige en zandlemige bodem.
Populatiegenetisch onderzoek van Coelotes terrestris – voorkomend in tien bossen, waaronder het
Zoniënwoud (Kersselaerspleyn, zie figuur 4.9: ZON-L) - wordt uitgevoerd met behulp van allozymen
(Gurdebeke et al. 2000) en Random Amplified Polymorphic DNA merkers (Gurdebeke & Maelfait
submitted). In het kader hiervan werd bijkomend onderzoek verricht naar de mogelijkheid om
bodemvallen in populatiegenetisch onderzoek te gebruiken (Gurdebeke & Maelfait in press).
Verder werden in dezelfde populaties van C. terrestris biometrische analyses uitgevoerd om
verbanden te vinden tussen de genetische samenstelling van die populaties en enkele populatie-
ecologische eigenschappen die gerelateerd zijn aan hun fitness. Dit gebeurde door het meten van de
grootte van adulte mannetjes en door een schatting te maken van de legselgrootte en de grootte van de
eieren (Gurdebeke 2001). Hierdoor kan worden nagegaan of genetische verarming ten gevolge van
fragmentatie aanleiding geeft tot een verminderde fitness.

4.3.4.5.5 Onderzoek naar ecologische en genetische effecten van urbanisatie op
arthropoden (Carabidae): in Brabantse bossen (doctoraatsonderzoek E.
Gaublomme, promotor: K. Desender, KBIN) (te starten onderzoek in 2002-2005)

Tijdens dit project zullen de ecologische en genetische effecten van urbanisatie in de oude
beukenbossen van Brussel en omgeving bestudeerd worden. Loopkevers zullen hierbij als
modelorganismen worden gehanteerd. In de eerste plaats zal de soortensamenstelling van de
loopkevers worden bekeken van een te bemonsteren gradiënt van urbanisatie waarbij zowel in het
verstedelijkte, het suburbane als in het rurale gebied loopkevers zullen worden verzameld. De
bestudeerde boskernen zijn volgens kaartenanalyse steeds bos geweest sinds de publicatie van de
Ferrariskaart. Eén van de te bemonsteren gradiënten zal in het Zoniënwoud gelegen zijn (exacte
locatie nog niet gekend). In de tweede plaats zullen de genetische effecten van urbanisatie op
soortniveau worden bestudeerd aan de hand van de soort Abax ater. Door de verschillende
onderzoeksstappen te analyseren zal worden getracht een beeld te krijgen van de ecologische en
genetische gevolgen van verstedelijking op arthropoden (Coleoptera).
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4.3.4.6 Onderzoek naar dagvlinders (1992-1995) in de nabijheid van het bosreservaat

Door boswachter Dirk Raes vinden in de Sint-Michielsdelle gedurende 4 jaar (1992 – 1995)
dagvlinderwaarnemingen plaats, telkens tijdens de periode 1 april tot 1 oktober. Het geïnventariseerde
gebied grenst aan Harras en ligt in de buurt van het bosreservaat.

Er worden overwegend vlinders uit bossen en bosranden aangetroffen, die naargelang hun
biotoopvoorkeur als volgt kunnen worden ingedeeld (Maes 1996):
vlinders van bossen
Bont zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Eikepage, Gehakkelde aurelia, Grote
weerschijnvlinder, Koevinkje, Landkaartje, Oranjetipje.
vlinders van bosranden
Argusvlinder, Bont zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder, Icarusblauwtje, Geelsprietdikkopje,
Groot dikkopje, Groot koolwitje, Klein koolwitje, Kleine vos, Koevinkje, Landkaartje, Oranjetipje.
De meeste van deze soorten leven eveneens in struwelen en ruigten, sommige ook in graslanden of
moerassen.

Daarnaast worden ook soorten waargenomen die niet typisch voor bosstructuren zijn:
vlinders van graslanden en ruigten:
Bruin zandoogje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Koninginnepage,
Zwartsprietdikkopje.
Het merendeel van de waargenomen soorten is momenteel niet bedreigd. Enkel de Grote
weerschijnvlinder staat in de soortenlijst geklasseerd als bedreigd. Deze vlinder komt voor in oude,
vochtige, gemengde en voedselrijke loofbossen. Voor de voortplanting zijn enerzijds oude, hoge en
alleenstaande loofbomen (bij voorkeur eiken) vereist voor het paringsritueel en anderzijds
waardplanten voor de ei-afzetting. Dit zijn bij voorkeur wilgen (Salix caprea, S. aurita, S. cinerea). De
soort is niet zozeer afhankelijk van nectar. De mannetjes voeden zich met aas en uitwerpselen. De
wijfjes verkiezen vruchten, voornamelijk framboos. Zeer belangrijk zijn ongeasfalteerde paden en
dreven (cfr. voedingsgewoonten van de mannetjes), ook kapvlakten zijn interessant (Raes 1995).

In de marge van het eigenlijke onderzoek werd ook Sleedoornpage (Thecla betulae) waargenomen.
Deze vlinder van bosranden met Sleedoorn – die bovendien een hoge, alleenstaande boom nodig heeft
als ontmoetingsplaats - is bedreigd. In 1997 werd de Iepepage (Satyrum w-album) opgemerkt bij
werken in het hakhout. Deze vlinder behoort tot de Rode lijst-categorie “onvoldoende gekend”, maar
er wordt aangenomen dat hij tot de categorie “waarschijnlijk uitgestorven” behoort (Raes 1995).

4.3.4.7 Onderzoek naar regenwormen en bodemkwaliteit

In het kader van het doctoraat van Muys (1993) worden verspreid over Vlaanderen 25 proefvlakken
van 2500 m² onderzocht met betrekking tot regenwormen, strooisel, humus en vegetatie. Zes van deze
proefvlakken zijn gesitueerd in het Zoniënwoud en vier daarvan bevinden zich binnen de perimeter
van het bosreservaat (drie in Zevenster en één in de kernvlakte). Een uitvoerige bespreking van dit
sterk bodemgerelateerde onderzoek komt aan bod in het bodemrapport. Een evaluatie van een
bekalkingsproef en regenwormintroductie die in het kader van dit onderzoek plaatsvond in Proefveld
Zevenster werd reeds besproken in 4.2.1.4.
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figuur 4.9 overzicht met de ligging van alle proefvlakken voor onderzoek naar invertebraten in
het bosreservaat (opmerking : in de codering is een fout geslopen : ‘Muys 5; eik’ moet
zijn ‘Muys 6; eik’ en ‘Muys 6; esdoorn’ moet zijn Muys 5 Esdoorn’
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4.3.5 Zoogdierenonderzoek

4.3.5.1 Problematiek van de Siberische grondeekhoorn

Over deze soort werd reeds heel wat onderzoek verricht en gepubliceerd. Via drie concrete publicaties,
die een goed overzicht geven van de bestaande kennis, wordt hieronder dit onderzoek beschreven.

4.3.5.1.1 De Siberische grondeekhoorn in het Zoniënwoud (Zwaenepoel, 1993)

Naast algemene ecologische informatie over de Siberische grondeekhoorn, geeft de auteur in dit
artikel de chronologische verspreiding weer van de grondeekhoorn in het Zoniënwoud.
In het najaar van 1974, nabij de vijver van de Verdronken Kinderen te Bosvoorde, zijn er de eerste
zekere waarnemingen van enkele vreemde eekhoorns met rugstrepen, gemeld door beambten van het
bosbeheer.
Via de Vuilbeekvallei verspreidde de soort zich verder zuidwaarts. In 1977 worden ze waargenomen
langs de Vier-Essendreef ten noorden van Groenendaal en in 1978 in de omgeving van het Rood
Klooster te Oudergem. In 1981 werden ze gezien in de eikenbestanden ter hoogte van de Puttedreef te
Groenendaal en vier jaar later, in 1985, bevonden zich grondeekhoorns in de oude bestanden van
Ticton, aan de overzijde van de grote Ring rond Brussel.  Ten tijde van deze analyse, met gegevens tot
eind 1991, kwamen er nog geen grondeekhoorns voor in het noordoostelijke deel van het Zoniënwoud.
Op basis van de eerdere studie door De Keyser ( 1981) en Verroken (1989) schat de auteur het aantal
grondeekhoorns eind 1991 op ongeveer 5000 individuen, toen het hoogste aantal tot dusver in het
Zoniënwoud, wellicht in de hand gewerkt door het mastjaar 1990. Het daaropvolgende jaar blijkt er
evenwel een spectaculaire terugval te zijn, die door de auteur geschat wordt op ongeveer 75%. Een
samenspel van factoren, zijnde langdurig koud en nat voorjaar, zeer weinig zaadproductie in 1991,
toegenomen predatie en overbevolkingstress worden ter verklaring aangehaald.

4.3.5.1.2 Populatiedynamiek van een geïntroduceerde soort:  de grondeekhoorn in het
Zoniënwoud (Van den Broeke 1999)

In 1974 wordt de Grondeekhoorn voor het eerst gerapporteerd in het Zoniënwoud.  In 1981 (De
Keyser 1981) wordt de populatie geschat op 50 tot 60 individuen. Een telling in 1988 levert een
raming op van 1 000 tot 2 000 individuen (Verroken 1989)

In Van den Broeke (1999) wordt het aantal grondeekhoorns bepaald volgens de transect-methode,
waarbij zowel visuele als auditieve contacten werden genoteerd.  In eerste instantie werden de
aantalschommelingen binnen een dag bepaald. Vervolgens wordt een algemene verspreidingskaart met
kwadranten van 500 x 500 m² opgesteld.  Op basis hiervan wordt het aantal grondeekhoorns voor de
zomer van 1998 bepaald op minimaal 5 400. Ondanks wat de aantallen doen vermoeden, komen de
grondeekhoorns niet meer zo verspreid voor als in 1988, maar meer geconcentreerd op enkele locaties.
Ook in de kernvlakte van het bosreservaat komen ze in een relatief grote dichtheid voor
(waarnemingen bosreservatenteam). Ingeval de dichtheden verder zouden stijgen is een herkolonisatie
van de minder gunstige biotopen zeker mogelijk.

De jaarlijkse aantalschommelingen werden bepaald in twee kerngebieden met de hoogste densiteit aan
grondeekhoorns, met name het Rood Klooster en de Verdronken Kinderen vijver. Hieruit komt naar
voor dat de grondeekhoorns in het Zoniënwoud twee worpen hebben. Aan de hand van de detailstudie
in het gebied Rood Klooster blijkt dat de eekhoorns hoofdzakelijk in de dalen voorkomen.  Het aantal
grondeekhoorns is eveneens gecorreleerd met de vegetatiestructuur: hoe meer divers de
vegetatiestructuur, hoe meer grondeekhoorns.
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4.3.5.1.3 Mogelijke invloed van de Grondeekhoorn op de avifauna van het Zoniënwoud
(Riegel et al. 2000)

De aanwezigheid van de Grondeekhoorn wordt aangehaald als een mogelijke verklaring voor een
recente terugval van bepaalde vogelpopulaties in het Zoniënwoud. Om een beter inzicht te krijgen in
deze veronderstelling voerden de ULB (Université Libre de Bruxelles) en de sectie
beschermingsbiologie van het KBIN (Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen) in de
loop van 1999 een gezamenlijk onderzoek uit.

In de periode tussen 15 maart en 15 juni werden vier vergelijkbare sites onderling vergeleken: twee
sites die reeds geruime tijd door de grondeekhoorn zijn gekoloniseerd en twee sites zonder deze soort.
Dit gebeurt aan de hand van punt-transecttellingen waarbij op 126 punten, verspreid in de vier
geselecteerde sites en met een constante onderlinge afstand van 200 meter, gedurende vijf minuten alle
visuele en auditieve waarnemingen per soort worden genoteerd, éénmaal in het vroege voorjaar en nog
eens iets later op het seizoen. Aan elke auditieve waarneming wordt een volledig punt toegewezen.
Een visuele waarneming krijgt een half punt. De samengetelde resultaten worden vervolgens
vergeleken tussen de vier sites op drie verschillende wijzen: de totale som van alle waargenomen
soorten per site, gegroepeerd in vier soortengroepen en tenslotte soort per soort. De vier
soortengroepen werden ingedeeld in grondbroeders (predatierisico), holenbroeders (predatierisico en
nestconcurrentie), zaadeters (voedselconcurrentie) en sedentaire vogels (potentieel contact in de extra
kwetsbare winterperiode). Er wordt geen eenduidige significante relatie gevonden tussen het
voorkomen van de onderzochte vogelsoorten en het al dan niet voorkomen van de Grondeekhoorn.
Voor zes soorten wordt wel een significante relatie gevonden met de zones waar de Grondeekhoorn al
dan niet voorkomt, maar dat zowel in positieve als in negatieve zin. Deze correlaties zijn volgens de
onderzoekers veeleer te wijten aan onvermijdbare verschillen in habitats tussen de geselecteerde zones
en niet aan het voorkomen van de grondeekhoorn. Roodborst, Pimpelmees, Merel en Bosduif kwamen
significant meer voor in de twee sites met grondeekhoorn. Winterkoning en Gewone vink komen
significant meer voor in de twee sites zonder Grondeekhoorn.  In het geval van het winterkoninkje
werden de waarnemingspunten nogmaals gericht onderzocht op merkbare verschillen in habitat.
Aangezien dit niet het geval was, concludeert men dat een negatief verband met de Grondeekhoorn
niet uit te sluiten is.

De onderzoekers stellen wel dat deze resultaten slechts een indicatieve waarde hebben gezien de
gebruikte methodiek en de erbij horende onnauwkeurigheid. Dit geldt nog des te meer wanneer er
soort per soort wordt vergeleken. Voor het totaal van alle soorten is er een grotere mate van
betrouwbaarheid.

4.3.5.2  Vleermuizenonderzoek in domeinbossen en bosreservaten (Willems et al.
2002)

In 2001 wordt door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten (momenteel: Natuurpunt vzw)
een onderzoek naar vleermuizen in domeinbossen en bosreservaten opgestart. Bedoeling is om een
tiental domeinbossen te inventariseren en een aantal aandachtspunten voor het beheer te formuleren.
Verder is het ook de bedoeling om een gestandaardiseerde monitoring van vleermuizen in
bosreservaten aan de hand van punt-transect-tellingen op te starten.  Het onderzoek is nog volop aan
de gang, maar op basis van het tussentijds verslag kan er toch al een korte stand van zaken opgemaakt
worden.

De zone waarbinnen het onderzoek in het Zoniënwoud  plaatsvindt, wordt afgebakend door de Sint-
Korneliusdreef in het oosten, de Brassinelaan in het zuiden, in het westen door de Lorrainedreef  en in



118

het noorden door de St-Michielsdreef en de Duboislaan (figuur 4.10).  In deze zone zijn ook de twee
Vlaamse bosreservaten Harras en Kersselaerspleyn gelegen.

Gedurende de periode augustus-oktober 2001 wordt er op zeven verschillende dagen geïnventariseerd
langs de dreven en rond de Ganzepootvijver. Binnen de percelen werd niet geïnventariseerd, dus ook
niet binnen de bosreservaten. Vooral wat betreft de kernvlakte van het bosreservaat Kersselaerspleyn,
voorzien van talrijke open plekken, werden hierdoor misschien gegevens gemist. Het onderzoek
gebeurt hoofdzakelijk gedurende de avond, maar enkele malen 's ochtends. Losse waarnemingen
worden genoteerd en twee gestandaardiseerde transecten van elk 1 km, waar om de 50m
punttransecttellingen gebeuren, werden afgelopen, waarbij alle echo-geluiden  met een recorder
werden opgenomen. Indien nodig worden geluidsopnames via de computer geanalyseerd. Elke
waarneming wordt ook op topografische kaarten aangeduid.
Een eerste transect "transect Ganzepootvijver" vertrekt vlakbij de Kapel der Koningin, via de
Teenbossendreef  en gaat tot aan de Ganzepootvijver. Het tweede transect start op de Korneliusdreef ,
via de Keteldelle en palissadedelle en stopt in de Schone Eikweg.  Langs het transect Ganzepootvijver
werden drie soorten met zekerheid gedetermineerd: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
werd vrij algemeen waargenomen langs de bospaden en aan de randen van de vijvers Watervleermuis
(Myotis daubentonii) komt talrijk jagen boven de vijvers. Een schatting van het aantal jagende
individuen boven de Ganzepootvijver resulteerde in een twintigtal vleermuizen. De  Rosse vleermuis
(Nyctalus noctula) werd eenmaal jagend aangetroffen boven de Ganzepootvijver. Verschillende
waarnemingen van Myotis-soorten konden niet tot op soort gebracht worden. In de omgeving van het
Kersselaerspleyn werd de Gewone dwergvleermuis frequent waargenomen en één maal een niet nader
te determineren soort van de Myotis-familie. Op basis van sonarfrequentie en vliegpatroon werd
vermoed dat het hier een Baardvleermuis betrof. Het onderzoek wordt afgerond in de loop van 2002.
Ook in het Brussels gedeelte van het Zoniënwoud loopt momenteel een uitgebreid onderzoek naar de
aanwezigheid van Vleermuizen. Deze studies is momenteel echter nog niet afgerond.

figuur 4.10  Situering van de transecten voor Vleermuizen-waarnemingen in het Vlaams gedeelte van het
Zoniënwoud
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4.3.5.3 Reeëntellingen in het Zoniënwoud

In het Brussels gedeelte van het Zoniënwoud werd recent een studie uitgevoerd naar reeënaantallen
(Toussaint 2001). Uit de studie blijkt dat voor Brigade 1 (ten westen van de spoorlijn Brussel-Namen),
er een geschatte toename is van 11 individuen in 1983 tot een vijftigtal in 2000, terwijl de populatie
van Brigade 2 (ten oosten van de spoorlijn) van 1983 tot en met 2000 min of meer rond de 27
individuen blijft schommelen. Voor de twee onderzochte brigades bekomt men een gemiddelde van
ongeveer 8,5 reeën per 100 ha.

Een gelijkaardige studie voor het Vlaams Gewest bestaat momenteel niet. Wel zijn er de tellingen van
de boswachters. Hun waarnemingen worden jaarlijks verzameld. Op basis van deze tellingen is er de
laatste jaren een opmerkelijke toename van het aantal reegeiten merkbaar, namelijk van 13 reegeiten in
1998 tot 43 in 2001. Parallel daarmee stijgt het aantal reekalfjes van 13 kalfjes in 1998 tot 24 kalfjes in
2001.  Het aantal reebokken daarentegen blijft vrij stabiel schommelen rond de 25 individuen.

4.3.5.4 Ander onderzoek naar zoogdieren

Ander onderzoek naar zoogdieren gebeurt in het Vlaams gedeelte van het bos niet op systematische
wijze. In het Brussels Gewest gebeurt wel systematisch onderzoek. Zo zijn recent beschrijvingen
gemaakt van de toestand van de Zoogdieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Devillers &
Devillers-Terschuren 1997, 1998)
De toestand voor 55 soorten zoogdieren (ook alle uitgestorven soorten) wordt hierin vermeld.

Bijzondere soorten die voor het Brussels gedeelte van het Zoniënwoud worden vermeld zijn oa. Das
(verkeersslachtoffer op 3 km ten ZO van de gewestgrens in 1996), Eikelmuis (recente schaarse
waarnemingen o.a. in braakballen van bosuil in Zoniën), Waterspitsmuis (o.a. aan Rood Klooster) en
niet minder dan 15 soorten vleermuizen.

Deze soorten zijn Franjestaart (Myotis nattereri), Baardvleermuis (Myotis mystacinus), Brandt’s
vleermuis (Myotis brandti), Meervleermuis (Myotis dasycneme), Watervleermuis (Myotis daubentoni),
Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), Vale vleermuis (Myotos myotis), Langoorvleermuis
(Myotis bechsteini), Bosvleermuis (Nyctalus leisleri), Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), Laatvlieger
(Eptesicus serotinus), Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus), Grootoorvleermuis (Plecotus
auritus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)en gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus). Deze lijst bevat niet minder dan 11 soorten die op de rode lijst staan voor Vlaanderen,
waaronder een aantal extreem zeldzame soorten.
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4.3.6 Bodemkundig onderzoek

In het Zoniënwoud, en meer specifiek in het bosreservaat werd reeds heel wat bodemonderzoek
verricht. Voor een gedetailleerde en volledige beschrijving van dit onderzoek wordt verwezen naar het
bodemrapport (De Keersmaeker et al. in voorb.).

4.3.7 Het meetnet voor de intensieve monitoring van
bosecosystemen
(manuscript Peter Roskams 2002)

4.3.7.1 Algemeen

In 1988 ging in het Vlaamse Gewest een monitoringprogramma van start met als doel een bijdrage te
leveren aan de analyse van de luchtverontreiniging en de gevolgen daarvan op het bosecosysteem.
Voor talloze aspecten met betrekking tot deze problematiek waren bij de start van het project weinig
of geen bruikbare gegevens voor Vlaanderen bekend. Zo waren er uit bestaande meetnetten weliswaar
gegevens beschikbaar over de depositie van polluenten, maar aangezien er geen meetpunten in
bosgebied gesitueerd waren, hadden ze slechts een beperkte bruikbaarheid in het kader van de
bosvitaliteitsproblematiek.

In 1987 werd een aanvang genomen met de inventarisatie van de bosgezondheidstoestand in het kader
van verordening 3528/86 van de Europese Unie. De waarnemingen in dit systematisch meetnet, die tot
op heden jaarlijks worden uitgevoerd, hebben als doel een algemeen beeld te geven van de
gezondheidstoestand van de bossen en van de belangrijkste boomsoorten in het Vlaamse Gewest. De
resultaten zijn echter minder geschikt om de oorzaken van wijzigingen in de bosgezondheidstoestand
te achterhalen.

Het intensief monitoringprogramma dat in Vlaanderen in 1988 van start is gegaan in het kader van het
'Pan European Programme on the Intensive Monitoring of Forest Ecosystems' (EC - UN/ECE ICP
Forests), heeft als doel meer inzicht te verwerven in deze oorzaak-gevolg relaties. Het betreft een
lange-termijn programma in 12 permanente proefvlakken, waarbij doorlopend of op regelmatige
tijdstippen gegevens verzameld worden over: de bodemeigenschappen, de samenstelling van het
bodemwater, de depositie van polluenten, de weersomstandigheden, de toestand van de boomkronen,
de voedingstoestand en de groei van de bomen.

4.3.7.2 Situering in het bosreservaat

In het Zoniënwoud werd in 1991 in het kader van dit onderzoek een bijkomend proefvlak geïnstalleerd
nabij Proefveld Zevenster. Het vormt door zijn gericht beheer een enclave in het integrale
bosreservaat. Het betreft een beukenbestand met geringe bijmenging (< 5% van het grondvlak) van
Gewone esdoorn en Japanse lork, aangelegd in 1906. Het bestand werd fytosociologisch
gekarakteriseerd als Milio-Fagetum s.a. athyrietosum (De Keersmaeker et al. 1997). Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van het proefvlak en een toelichting van de gevolgde methodiek wordt
verwezen naar Roskams et al. (1997).
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4.3.7.3 Enkele resultaten

4.3.7.3.1 Bosvitaliteit

Het aandeel beschadigde bomen (bladverlies > 25 %) in het proefvlak Zoniën is in de periode '91 -'01
zeer laag en bedraagt minder dan 5 %, met uitzondering van 1995 - 1996 (respectievelijk 33 % en 20
%) (fig. 1). De plotse achteruitgang van de kroontoestand in 1995 kan verklaard worden door de sterke
zaadzetting in dat jaar. Gelijkaardige vaststellingen werden gedaan in het bosvitaliteitsmeetnet in het
Vlaamse Gewest: tijdens goede zaadjaren vertonen beuken vaak een ijlere kroon en kleinere bladeren.
De vrij hoge scores voor het bladverlies in 1996 staan in verband met een infectie door de
bladschimmel Apiognomonia errabunda, die vroegtijdig bladverlies heeft veroorzaakt. Deze
bladschimmel komt algemeen voor bij beuk maar de intensiteit van de infectie varieert sterk van jaar
tot jaar. Occasioneel wordt twijg- en taksterfte door de schimmel Nectria ditissima waargenomen. In
sommige jaren wordt lichte schade door de Beukenspringkever (Rhynchaenus fagi) waargenomen,
belangrijke insectenaantastingen komen in '91 - '01 echter niet voor. Merkwaardig is de schade door
konijnenvraat die vooral in 1992 werd vastgesteld. Na de winter '91 - '92 werd aan de stamvoet van
verschillende beuken vraatschade vastgesteld, waarbij een exemplaar in de bufferzone rond het
proefvlak tot op een hoogte van ± 30 cm volledig geringd werd.

figuur 1  Evolutie van de kroontoestand bij Beuk in het proefvlak Zoniënwoud

4.3.7.3.2 Bladanalyses

In het kader van het internationale samenwerkingsprogramma van de EC - UN/ECE ICP Forests
worden sinds 1995 bladstalen voor chemische analyse verzameld met een 2-jaarlijkse frequentie. Deze
analyses geven o.a. informatie over mogelijke tekorten aan voedingselementen en leveren zodoende
een interessante bijdrage aan de analyse van de vitaliteitsproblematiek.
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Het stikstofgehalte in de bladeren varieert van laag (< 22 g/kg N droge stof) in '95 - '97 tot voldoende
(22 - 28 g/kg DS) in '99 - '01 (tabel 1). Het fosforgehalte en vooral het magnesiumgehalte is laag: het
gemiddeld gehalte in '95 - '01 bedraagt respectievelijk 1.4 g/kg DS en 1.2 g/kg DS.

Soort Aantal ex. Jaar N P K Ca Mg
Beuk 5 1995 21 1.4 8.0 6.2 1.1

5 1997 20 1.2 7.3 5.2 0.9
5 1999 24 1.6 9.8 9.0 1.3
5 2001 25 1.4 7.5 8.1 1.4

Tabel 1: nutriëntengehalten in bladeren van beuk in 1995 - 2001 (g/kg droge stof)

4.3.7.3.3 Depositie

Ter karakterisatie van het pollutieklimaat wordt sinds 1992 het vrije veldwater (open terrein), het
doorvalwater (onder het kronendak) en het stamafvloeiwater met een 2-wekelijke frequentie
gecollecteerd voor chemische analyse. Voor de periode 1992 - 1997 werd een trendanalyse uitgevoerd
(Neirynck 2000). De depositie van SO4-S via het doorvalwater varieert in deze periode van 30.4 kg.ha-

1.jaar-1 in 1988 tot 12.8 kg.ha-1.jaar-1in 1994. De hoogste deposities van NO3-N en NH4-N worden in
1996 gemeten. Ze bedragen respectievelijk 16.9 en 34.9 kg.ha-1.jaar-1. De variatie in doorvaldepositie
is afhankelijk van weersfactoren, in de eerste plaats van de neerslaghoeveelheid. Ook de jaarlijkse
variaties in windsnelheid, relatieve vochtigheid en maximum temperatuur beïnvloeden de grootte van
de doorvaldeposities. Zo werd in '92 - '97 in het proefvlak Zoniën vastgesteld dat hoge temperaturen
de depositie van nitraat versterken (Neirynck 2000).

Algemeen is de depositie van N en S in het doorval- en stamafvloeiwater in Zoniën over de volledige
meetperiode 1992 - 2001 respectievelijk 40 % en 30 % lager t.o.v. de overige 5 proefvlakken in het
meetnet. Ook de uitspoeling van nitraat is in Zoniën lager dan in de overige proefvlakken. In deze 10
meetjaren wordt echter weinig evolutie in de depositiehoeveelheden in Zoniën vastgesteld (Neirynck
pers. med.).
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6 Bijlagen
6.1 Floraverschuivingen in het uurhok E4-56
(bron: Florabank*)

soorten enkel waargenomen na 1972 soorten niet meer waargenomen na 1972

Acer campestre L. Achillea ptarmica L.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy Agrimonia eupatoria L.
Agrostis gigantea Roth Aira caryophyllea L.
Allium ursinum L. Alisma plantago-aquatica L.
Alnus incana (L.) Moench Allium vineale L.
Arctium lappa L. Alopecurus geniculatus L.
Asplenium scolopendrium L. Alopecurus myosuroides Huds.
Callitriche platycarpa Kütz. Alopecurus pratensis L.
Callitriche stagnalis Scop. Anthemis cotula L.
Cardamine amara L. Apera spica-venti (L.) Beauv.
Cardamine flexuosa With. Aphanes arvensis L.
Carex caryophyllea Latourr. Arenaria serpyllifolia L.
Carex flacca Schreb. Asparagus officinalis L. subsp. officinalis
Carex pendula Huds. Bidens cernua L.
Carex pseudocyperus L. Bromus secalinus L.
Chenopodium glaucum L. Calluna vulgaris (L.) Hull
Chenopodium rubrum L. Caltha palustris L.
Clematis vitalba L. Campanula rapunculus L.
Clinopodium vulgare L. Campanula rotundifolia L.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Carduus crispus L.
Digitaria ischaemum (Schreb. ex
Schweigg.) Muhlenb.

Carex acuta L.

Dipsacus fullonum L. Carex disticha Huds.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Carex hirta L.
Echium vulgare L. Carex pallescens L.
Epilobium ciliatum Rafin. Carex spicata Huds.
Epilobium palustre L. Centaurea cyanus L.
Epilobium roseum Schreb. Cirsium palustre (Huds.) Druce
Euphorbia cyparissias L. Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Euphorbia lathyrus L. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. Erigeron acer L.
Galium uliginosum L. Euphorbia exigua L.
Geranium pusillum L. Euphorbia helioscopia L.
Hypericum desetangsii Lamotte Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Impatiens glandulifera Royle Festuca filiformis Pourr.
Impatiens parviflora DC. Festuca pratensis Huds.
Inula conyzae (Griesselich) Meikle Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
Juncus bufonius L. Galinsoga parviflora Cav.
Lactuca serriola L. Geranium columbinum L.
Leontodon hispidus L. Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Lupinus polyphyllus Lindl. Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg
Lysimachia vulgaris L. Glyceria notata Chevall.
Melilotus albus Med. Gnaphalium sylvaticum L.
Mespilus germanica L. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Mycelis muralis (L.) Dum. Hordeum murinum L.
Myosotis scorpioides L. Jasione montana L.
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann
Ononis repens L. Juncus conglomeratus L.
Paris quadrifolia L. Juncus inflexus L.
Petasites albus (L.) Gaertn. Lamium amplexicaule L.
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Pinus sylvestris L. Lathyrus pratensis L.
Populus tremula L. Lepidium virginicum L.
Potamogeton pectinatus L. Lolium multiflorum Lam.
Potentilla erecta (L.) Räuschel Lychnis flos-cuculi L.
Prunus padus L. Myosotis cespitosa C.F. Schultz
Prunus virginiana L. Ornithogalum umbellatum L.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Papaver dubium L.
Quercus rubra L. Papaver rhoeas L.
Quercus x rosacea Bechst. Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. et Scherb.
Reseda lutea L. Phleum pratense L.
Reseda luteola L. Pimpinella saxifraga L.
Rhododendron ponticum L. Potamogeton crispus L.
Rorippa palustris (L.) Besser Prunus x fruticans Weihe
Rorippa sylvestris (L.) Besser Ranunculus sceleratus L.
Rubus 'fruticosus' groep Salix aurita L.
Rubus L. sectie Rubus subsectie Discolores Salix 'cinerea' groep
Rumex obtusifolius L. Salix 'fragilis' groep
Rumex x pratensis Mert. et Koch Salix purpurea L.
Sagina apetala Ard. Scleranthus annuus L.
Salix viminalis L. Sedum telephium L.
Sambucus racemosa L. Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult.
Sanicula europaea L. Sparganium erectum L.
Scrophularia umbrosa Dum. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl
Scutellaria galericulata L. Spiraea salicifolia L.
Senecio viscosus L. Symphytum 'asperum' groep
Solanum dulcamara L. Thymus pulegioides L.
Solidago canadensis L. Trifolium arvense L.
Solidago gigantea Ait. Trifolium campestre Schreb.
Symphytum officinale L. Trifolium dubium Sibth.
Taraxacum Trifolium hybridum L.
Tilia cordata Mill. Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Tilia 'platyphyllos' groep Urtica urens L.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Vaccinium myrtillus L.

Valeriana repens Host
Vicia tenuifolia Roth
Viola odorata L.
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.

*Florabank (toelating 2001-wvl-17). Florabank is een geïnformatiseerde databank met
plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau 1 km². Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer
vzw, de Nationale Plantentuin van België, het Instituut voor Natuurbehoud, de Universiteit Gent, de KU Leuven
en AMINAL afd. Natuur (VLINA/96/02, VLINA/00/01).
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6.2 Exploitatietabel 1972-1997 (bron: Dienstencentrum
Bosbouw)

opmerking: situering houwen onder 6.3

 jaar houw boom-
soort

normaal windworp opp. (ha) oogst oogst

aant. vol.
(m³)

aant. vol.
(m³)

normaal
(m³/ha/jr)

windworp
(m³/ha/jr)

1997 VIII-1 Fagus 8 9,02 38,3153 0,000 0,235
III-3 Quercus 2 2,7 28,6411 0,000 0,094

1996 III-3 Quercus 8 10,12 28,611 0,000 0,353
1995 0,000 0,000
1994 III-3 Quercus 12 12,6 28,6411 0,000 0,440

Fagus 1 0,4 28,6411 0,000 0,014
totaal 13 13 28,6411 0,000 0,454
II-3 Quercus 14 13,4 23,6505 0,000 0,567

Fagus 1 1,2 23,6505 0,000 0,051
totaal 5 10,3 23,6505 0,000 0,436
VIII-1 Quercus 6 11,5 38,3153 0,000 0,300

Fagus 4 19,3 38,3153 0,000 0,504
andere 20 149 38,3153 0,000 3,889

totaal 1 5 38,3153 0,000 0,130
1993 II-3 Fagus 2 6 25 173,3 23,6505 0,254 7,328

Pinus 8 13 23,6505 0,550 0,000
Larix 12 18 23,6505 0,761 0,000

totaal 22 37 25 173,3 23,6505 1,564 7,328
III-3 Quercus 31 31 28,6411 1,082 0,000

Fagus 11 20,87 28,6411 0,729 0,000
Larix 24 38 28,6411 1,327 0,000

totaal 66 89,87 28,6411 3,138 0,000
1991 VIII-1 Quercus 31 3 38,3153 0,078 0,000

Fagus 86 17 38,3153 0,444 0,000
totaal 117 20 38,3153 0,522 0,000

1990 II-3 Quercus 40 25 23,6505 0,000 1,057
Fagus 3 2,3 23,6505 0,000 0,097

naaldht. 4 2,9 23,6505 0,000 0,123
totaal 47 30,2 23,6505 0,000 1,277
III-3 Quercus 71 58,6 28,6411 0,000 2,046

VIII-1 Quercus 2 5 38,3153 0,000 0,130
Fagus 121 670 38,3153 0,000 17,486

totaal 194 733,6 38,3153 0,000 19,146
1989 VIII-1 Quercus 4 12 38,3153 0,313 0,000

Fagus 57 340 38,3153 8,874 0,000
totaal 61 352 38,3153 9,187 0,000

1988 VIII-1 Quercus 1 3,44 38,3153 0,000 0,090
Fagus 3 26,83 38,3153 0,000 0,700

totaal 4 30,27 38,3153 0,000 0,790
1987 III-3 Quercus 404 343 28,6411 11,976 0,000

Fagus 648 1150 28,6411 40,152 0,000
Larix 71 83 28,6411 2,898 0,000
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totaal 1123 1576 28,6411 55,026 0,000
VIII-1 Fagus 2 6,68 38,3153 0,000 0,174

1986 II-3 Quercus 286 159 6 6,66 23,6505 6,723 0,282
Fagus 294 351 10 13,6 23,6505 14,841 0,575
Ulmus 1 0,6 23,6505 0,000 0,025
andere 59 28 23,6505 1,184 0,000
naaldht. 35 39 5 6,57 23,6505 1,649 0,278

totaal 674 577 22 27,43 23,6505 24,397 1,160
III-3 Quercus 3 2,3 28,6411 0,000 0,080

Larix 3 4,7 28,6411 0,000 0,164
totaal 6 7 28,6411 0,000 0,244
VIII-1 Quercus 58 4 1 3,73 38,3153 0,104 0,097

Fagus 197 24 5 25,2 38,3153 0,626 0,658
totaal 255 28 6 28,93 38,3153 0,731 0,755

1985 III-3 Fagus 2 4 28,6411 0,000 0,140
VIII-1 Quercus 1 1 38,3153 0,026 0,000

Fagus 63 417 7 39,3 38,3153 10,883 1,026
totaal 64 418 7 39,3 38,3153 10,909 1,026

1984 II-3,III-3 Quercus 7 5 52,2916 0,000 0,096
Fagus 23 46 52,2916 0,000 0,880
Pinus

strobus
2 3 52,2916 0,000 0,057

Pinus 1 1 52,2916 0,000 0,019
Larix 14 20 52,2916 0,000 0,382

Betula 3 3 52,2916 0,000 0,057
totaal 50 78 52,2916 0,000 1,492
III-3 Fagus 2 1,8 28,6411 0,000 0,063

VIII-1 Fagus 24 132,6 38,3153 0,000 3,461
1983 VIII-1 Fagus 12 42 38,3153 0,000 1,096
1982 VIII-1 Quercus 140 7 38,3153 0,183 0,000

Fagus 154 9 4 17 38,3153 0,235 0,444
totaal 294 16 4 17 38,3153 0,418 0,444

1981 II-3 Quercus 84 41 23,6505 1,734 0,000
Fagus 165 202 23,6505 8,541 0,000

naaldht. 16 22 23,6505 0,930 0,000
totaal 265 265 23,6505 11,205 0,000
III-3 Quercus 161 47 28,6411 1,641 0,000

Fagus 315 178 28,6411 6,215 0,000
naaldht. 33 28 28,6411 0,978 0,000

totaal 509 253 28,6411 8,833 0,000
VIII-1 Quercus 10 33 38,3153 0,861 0,000

Fagus 103 587 38,3153 15,320 0,000
totaal 113 620 38,3153 16,182 0,000

1980 0,000 0,000
1979 III-3 Quercus 162 59 28,6411 2,060 0,000

Fagus 188 201 28,6411 7,018 0,000
naaldht. 6 5 28,6411 0,175 0,000

totaal 357 267 28,6411 9,322 0,000
1978 0,000 0,000
1977 VIII-1 Quercus 5 23 38,3153 0,600 0,000

Fagus 39 261 38,3153 6,812 0,000
totaal 44 284 38,3153 7,412 0,000

1976 0,000 0,000
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1975 III-3 Quercus 160 57 28,6411 1,990 0,000
Fagus 391 162 28,6411 5,656 0,000

naaldht. 5 1 28,6411 0,035 0,000
totaal 556 220 28,6411 7,681 0,000

1974 0,000 0,000
1973 VIII-1 Quercus 3 9 38,3153 0,235 0,000

Fagus 77 401 38,3153 10,466 0,000
totaal 80 410 38,3153 10,701 0,000
II-3 Quercus 184 35 23,6505 1,480 0,000

Fagus 189 85 23,6505 3,594 0,000
Pinus 13 7 23,6505 0,296 0,000

totaal 386 127 23,6505 5,370 0,000
1972 II-3 Quercus 25 15 23,6505 0,634 0,000

Fagus 69 64 23,6505 2,706 0,000
Pinus 3 1 23,6505 0,042 0,000

totaal 97 80 23,6505 3,383 0,000
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6.3 Verjongingsgroepen in het bosreservaat
(bron: Dienstencentrum Bosbouw)

De aanleg van verjongingsgroepen wordt weergegeven in tabelvorm. De nummering heeft betrekking
op de bijgevoegde kaart.

Legende

Ac Acer campestre
Ap Acer pseudoplatanus
Cb Carpinus betulus
Cs Castanea sativa
Fe Fraxinus excelsior
Sa Sorbus aucuparia
Tc Tilia cordata

Houw Groenendaal VIII-1 (het oude reservaatdeel)

nummer jaar boomsoort oppervlakte(ha) opmerkingen
1 1929 Fagus 0,37
2 1945 Fagus 0,40
3 1945 Quercus 0,47
4 1945 Quercus 0,05
5 1945 Quercus 0,35
6 1963 Fagus 1,09
7 1967 Fagus 0,54
8 1974 Fagus 0,41
9 1982 Quercus 0,56 bijmenging van Ac, Ap,

Cb en Sa
10 1986 Quercus 0,18 loopt verder in houw

VIII-1
11 1987 Quercus 0,85 bijmenging van Ac, Cb

en Sa
12 1987 Quercus 0,12
13 1987 Fagus 0,08
14 1990 Quercus 0,16
15 1990 Quercus 0,06 bijmenging van Ac, Cb

en Tc
16 1990 Quercus 0,14
17 1990 Quercus 0,08
18 1990 Quercus 0,11
19 1990 Quercus 0,09
20 1990 Quercus 0,13
21 1990 Quercus 0,21
22 1990 Quercus 0,08 bijmenging van Ap
23 1991 Fe 0,11
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Houw Groenendaal VII-1 (de noordelijke tip van het reservaat)

De verjongingsgroepen bevinden zich op de oostelijke flank van de helling. Het gaat om gemengde
verjongingen van loofhout met min of meer gelijke afmetingen.

nummer jaar boomsoort oppervlakte
(ha)

opmerkingen

24 1942-46 Fagus 0,44
25 1946-48 Fagus 0,44
26 1970 Fagus 0,46
27 1985 Cs, Fe, Ap 0,55
28 1986 Quercus 0,21 loopt door in houw VII-1

Houw Groenendaal II-3 (westelijke helft van het "Schilderachtig Kanton")
Centraal tot zuidwestelijk gelegen bevindt zich een perceel met Quercus en Acer. De oppervlakte van
dit perceel bedraagt 1.83 ha. Dit is het proefperceel "Zevenster" (zie 3.2.1.5 en hoofdstuk 4)

Houw Groenendaal III-3 (oostelijke helft van het "Schilderachtig Kanton")

Hier komen geen verjongingsgroepen voor.
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6.4 Soortenlijst van vaatplanten in het bosreservaat
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Van Den Berge
et al 1990

Van Den
Meersschaut

et al 1996
Maddelein

1999

IBW-
bosreservaten-

team
2000-2002

1 Acer campestre Veldesdoorn x x
2 Acer platanoides Noorse esdoorn x x
3 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x x x
4 Adoxa moschatellina Muskuskruid x x
5 Agrostis capillaris Gewoon struisgras x x
6 Ajuga reptans Kruipend zenegroen x
7 Alliaria petiolata Look-zonder-look x x
8 Anemone nemorosa Bosanemoon x x x x
9 Arctium lappa Grote klis x x
10 Asplenium scolopendrium Tongvaren x
11 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren x x x x
12 Betula pendula Ruwe berk x x
13 Betula pubescens Zachte berk x
14 Betula pendula + pubescens  Berk x
15 Blechnum spicant Dubbelloof x x x
16 Brachypodium sylvaticum Boskortsteel x
17 Calamagrostis epigejos Duinriet x x
18 Callitriche spp. Sterrekroos sp. x x
19 Cardamine flexuosa Bosveldkers x x
20 Carduus sp. Distel x
21 Carex ovalis Hazezegge x x
22 Carex ovalis x remota x
23 Carex pallescens Bleke zegge x
24 Carex pilulifera Pilzegge x x
25 Carex remota Ijle zegge x x x
26 Carex sylvatica Boszegge x x
27 Carpinus betulus Haagbeuk x x x
28 Castanea sativa Tamme kastanje x
29 Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil x x x
30 Circaea lutetiana Heksenkruid x x x x
31 Cirsium arvense Akkerdistel x
32 Cirsium palustre Kale jonker x
33 Convallaria majalis Lelietje-van-dalen x x x
34 Crepis cf. biennis/capillaris Streepzaad x
35 Dactylis glomerata Kropaar x
36 Deschampsia cespitosa Ruwe smele x x x
37 Deschampsia flexuosa Bochtige smele x x
38 Digitalis purpurea Vingerhoedskruid x x
39 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren x x x x
40 Dryopteris x deweveri x
41 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren x x x
42 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren x x x x
43 Epilobium angustifolium Wilgeroosje x x x
44 Epilobium palustre Moerasbasterdwederik x
45 Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik x
46 Epipactis cf. helleborine Cf. Brede wespenorchis x
47 Fagus sylvatica Beuk x x x
48 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras x
49 Fraxinus excelsior Gewone es x x x
50 Gagea spathacea Schedegeelster x
51 Galium aparine Kleefkruid x x
52 Geranium robertianum Robertskruid x x
53 Geum urbanum Geel nagelkruid x x x
54 Glechoma hederacea Hondsdraf x x
55 Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren x
56 Hedera helix Klimop x x x x
57 Holcus mollis Zachte witbol x x x
58 Holcus lanatus Gestreepte witbol x
59 Hyacinthoides non-scripta Boshyacint x x x X
60 Hypericum pulchrum Fraai hertshooi x
61 Hypericum humifusum Liggend hertshooi x
62 Ilex aquifolia Hulst x x
63 Impatiens parviflora Klein springzaad x x x x
64 Impatiens noli-tangere Groot springzaad x
65 Juncus conglomeratus Biezeknoppen x x
66 Juncus effusus Pitrus x x x
67 Lamium galeobdolon Gele dovenetel x x x
68 Larix decidua Europese lork x x
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69 Larix kaempferi Japanse lork x x
70 Lemna minor Klein kroos x x
71 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie x x x
72 Lotus uliginosus Moerasrolklaver x x
73 Luzula multiflora Veelbloemige veldbies x
74 Luzula luzuloides Witte veldbies x
75 Luzula pilosa Ruige veldbies x x x
76 Luzula sylvatica Grote veldbies x x x x
77 Lysimachia nemorum Boswederik x x
78 Maianthemum bifolium Dalkruid x x
79 Melandrium dioicum Dagkoekoeksbloem x x
80 Melica uniflora Eenbloemig parelgras x x x
81 Melilotus spp. Honingklaver sp. x x
82 Milium effusum Bosgierstgras x x x x
83 Moehringia trinerva Drienerfmuur x x x x
84 Mycelis muralis Muursla x x
85 Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje x
86 Oreopteris limbosperma Stippelvaren x
87 Oxalis acetosella Witte klaverzuring x x x
88 Phyteuma spicatum Witte rapunzel x x
89 Picea abies Fijnspar x x
90 Pinus sylvestris Grove den x x
91 Poa annua Straatgras x x
92 Poa nemoralis Schaduwgras x x
93 Poa pratensis Veldbeemdgras x
94 Poa trivialis Ruw beemdgras x x
95 Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x x x
96 Polygonum amphibium Veenwortel x
97 Polygonum hydropiper Waterpeper x x x
98 Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren x
99 Populus canescens/alba Grauwe/witte abeel x x
100 Prunus avium Zoete kers x x
101 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers x
102 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren x x x
103 Quercus petraea Wintereik x x
104 Quercus robur Zomereik x x x
105 Quercus petraea + robur x
106 Quercus rubra Amerikaanse eik x x
107 Ranunculus acris Scherpe boterbloem x
108 Ranunculus ficaria Speenkruid x x
109 Ranunculus repens Kruipende boterbloem x x x
110 Robinia pseudoacacia Robinia x
111 Ribes rubrum Aalbes x
112 Rubus idaeus Framboos x
113 Rubus ‘fruticosus’ Bosbraam x
114 Rubus sp. Braam/Framboos x x x x
115 Rumex acetosa Veldzuring x
116 Rumex acetosella Schapezuring x x
117 Salix sp. Wilg sp. x
118 Salix cf. aurita cf. Geoorde wilg x
119 Salix caprea Boswilg x x x
120 Sambucus nigra Gewone vlier x x
121 Sambucus racemosa Trosvlier x
122 Sanicula europaea Heelkruid x
123 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid x x x
124 Senecio sp. Kruiskruid x
125 Sonchus spp. Melkdistel sp. x x
126 Sorbus aucuparia Lijsterbes x x x
127 Stachys sylvatica Bosandoorn x x
128 Stellaria holostea Grote muur x x x
129 Stellaria media Vogelmuur x x
130 Stellaria uliginosa Moerasmuur x x x
131 Taraxacum sp. Paardebloem sp. x x
132 Teucrium scorodonia Valse salie x x x
133 Urtica dioica Grote brandnetel x x
134 Veronica montana Bosereprijs x x x
135 Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje x
136 Viola riviniana + reichenb. Bosviooltje sp. x
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6.5 Florabankdata* voor kilometerhok E4-56-2
(periode 1973-1999)

Soort jaar vindplaats waarnemer Bron

Acer platanoides L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Acer pseudoplatanus L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Acer pseudoplatanus L. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Adoxa moschatellina L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Ajuga reptans L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara
et Grande

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Anemone nemorosa L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Anemone nemorosa L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Athyrium filix-femina (L.) Roth 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Betula pendula Roth 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Blechnum spicant (L.) Roth 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Callitriche stagnalis Scop. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Carex remota Jusl. ex L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Carex remota Jusl. ex L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Carex sylvatica Huds. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Carpinus betulus L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Centaurium erythraea Rafn 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Cerastium fontanum Baumg. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Chrysosplenium oppositifolium L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Circaea lutetiana L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Cirsium arvense (L.) Scop. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Convallaria majalis L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Deschampsia cespitosa (L.)
Beauv.

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Digitalis purpurea L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973
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Digitalis purpurea L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P. Fuchs

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P. Fuchs

1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.
Gray

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.
Gray

1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Epilobium ciliatum Rafin. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Epilobium montanum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Epilobium parviflorum Schreb. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Epipactis helleborine (L.) Crantz 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Eupatorium cannabinum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Fagus sylvatica L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Fagus sylvatica L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Festuca gigantea (L.) Vill. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Fraxinus excelsior L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Galeopsis tetrahit L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Galium aparine L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Galium saxatile L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Galium uliginosum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Geranium robertianum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Geum urbanum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Glechoma hederacea L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Hedera helix L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Holcus lanatus L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Holcus mollis L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Hyacinthoides non-scripta (L.)
Chouard ex Rothm.

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Hypericum humifusum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Ilex aquifolium L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Impatiens noli-tangere L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Impatiens noli-tangere L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Impatiens parviflora DC. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Juncus bufonius L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Juncus effusus L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973
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Juncus effusus L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Juncus tenuis Willd. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Lamium galeobdolon (L.) L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Lamium galeobdolon (L.) L.
subsp. montanum (Pers.) Hayek

1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Lemna minor L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Leontodon autumnalis L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Lonicera periclymenum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Lotus pedunculatus Cav. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Luzula pilosa (L.) Willd. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Lycopus europaeus L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Lysimachia nemorum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Maianthemum bifolium (L.) F.W.
Schmidt

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Milium effusum L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Milium effusum L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Moehringia trinervia (L.) Clairv. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Moehringia trinervia (L.) Clairv. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Myosotis arvensis (L.) Hill 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Myosotis ramosissima Rochel ex
Schult.

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Myosoton aquaticum (L.)
Moench

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Oxalis acetosella L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Oxalis acetosella L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Plantago major L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Poa annua L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Poa nemoralis L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Polygonatum multiflorum (L.) All. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Polygonum hydropiper L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Polygonum persicaria L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Prunella vulgaris L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie
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Quercus petraea Lieblein 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Quercus robur L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Quercus rubra L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Ranunculus ficaria L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Ranunculus repens L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Rubus caesius L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Rubus 'fruticosus' groep 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Rubus idaeus L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Rumex obtusifolius L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Rumex sanguineus L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Sagina procumbens L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Salix caprea L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Sambucus nigra L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Scrophularia nodosa L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Silene dioica (L.) Clairv. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Sonchus asper (L.) Hill 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Sorbus aucuparia L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Stachys sylvatica L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Stellaria alsine Grimm 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Stellaria media (L.) Vill. subsp.
media

1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Stellaria media (L.) Vill. subsp.
media

1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Teucrium scorodonia L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Tussilago farfara L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Urtica dioica L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

Urtica dioica L. 1997-1999 Afdeling Bos en
Groen

Gewestelijke Bosinventarisatie

Veronica montana L. 1979 Hoeilaart:
Keteldelle

Dekeyser P. IFFB. Mod. 1973

*Florabank (toelating 2001-wvl-17). Florabank is een geïnformatiseerde databank met
plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau 1km2. Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer
vzw, de Nationale Plantentuin van België, het Instituut voor Natuurbehoud, de Universiteit Gent, de KU Leuven
en AMINAL afd. Natuur (VLINA/96/02, VLINA/00/01).
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6.6 Florabankdata* voor kilometerhok E4-56-42
(periode 1973-1999)

Soort jaar vindplaats waarnemer bron

Asplenium scolopendrium L. 1979 Forêt de Soignes: Talus
de la drève des Eclairus

Dekeyser P. losse waarneming

Athyrium filix-femina (L.)
Roth

1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Carex remota Jusl. ex L. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Deschampsia cespitosa (L.)
Beauv.

1997-1999 Afdeling
 Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P. Fuchs

1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Dryopteris dilatata (Hoffm.)
A. Gray

1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Fagus sylvatica L. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Juncus effusus L. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Luzula pilosa (L.) Willd. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Milium effusum L. 1997-1999 Afdeling
 Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Molinia caerulea (L.) Moench 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Oxalis acetosella L. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Quercus robur L. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Quercus rubra L. 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

Rubus 'fruticosus' groep 1997-1999 Afdeling
Bos en Groen

Gewestelijke
Bosinventarisatie

*Florabank (toelating 2001-wvl-17). Florabank is een geïnformatiseerde databank met
plantenverspreidingsgegevens van Vlaanderen op niveau 1km2. Aan Florabank wordt meegewerkt door Flo.Wer
vzw, de Nationale Plantentuin van België, het Instituut voor Natuurbehoud, de Universiteit Gent, de KU Leuven
en AMINAL afd. Natuur (VLINA/96/02, VLINA/00/01).
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6.7 Streeplijst kilometerhok E4-56-42
(IBW-bosreservatenteam, mei 2000)

Acer campestre Juncus effusus
Acer platanoides Lamium gal. ssp. montanum
Acer pseudoplatanus Lonicera periclymenum
Achillea ptarmica Luzula multiflora
Adoxa moschatellina Luzula pilosa
Aegopodium podagraria Luzula sylvatica
Ajuga reptans Lysimachia nemorum
Alliaria petiolata Maianthemum bifolium
Allium ursinum Melica uniflora
Anemone nemorosa Milium effusum
Angelica sylvestris Moehringia trinervia
Arctium 'minus' groep Mycelis muralis
Arum maculatum Myosotis sylvatica
Asplenium scolopendrium Oxalis acetosella
Athyrium filix-femina Phyteuma spicatum
Betula pendula Pinus sylvestris
Blechnum spicant Plantago major
Cardamine flexuosa Poa trivialis
Carex remota Polygonatum multiflorum
Carex sylvatica Polygonum aviculare
Carpinus betulus Polygonum cuspidatum
Chelidonium majus Potentilla sterilis
Chrysosplenium oppositifolium Pteridium aquilinum
Circaea lutetiana Quercus robur
Cirsium vulgare Ranunculus ficaria
Conyza canadensis Ranunculus repens
Corylus avellana Ribes rubrum
Deschampsia cespitosa Ribes uva-crispa
Deschampsia flexuosa Rubus 'fruticosus' groep
Digitalis purpurea Rubus idaeus
Dryopteris dilatata Rumex acetosa
Dryopteris filix-mas Salix 'caprea' groep
Epilobium angustifolium Sambucus nigra
Epilobium ciliatum Sambucus racemosa
Fagus sylvatica Sanicula europaea
Fragaria vesca Scrophularia nodosa
Fraxinus excelsior Sonchus oleraceus
Galium aparine Sorbus aucuparia
Geranium robertianum Stachys sylvatica
Geum urbanum Stellaria holostea
Glechoma hederacea Stellaria media
Hedera helix Taraxacum s. Erythrosperma
Heracleum sphondylium Teucrium scorodonia
Holcus mollis Tilia 'platyphyllos' groep
Hypericum 'maculatum' groep Urtica dioica
Ilex aquifolium Veronica hed. ssp. Lucorum
Impatiens noli-tangere Veronica montana
Impatiens parviflora
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6.8 Soortenlijst van mossen en lichenen in het
bosreservaat

Opmerking: van Dort & van Hees (2002) inventariseerden enkel de mossen op dood stamhout

BLAD- EN LEVERMOSSEN Sotiaux & Vanderpoorten
(1998)

Van Dort & Van Hees
(2002)

Amblystegium riparium x
Amblystegium serpens x x
Aneura pinguis x
Anomodon viticulosus x
Atrichum undulatum x x
Aulacomnium androgynum x
Barbula unguiculata x
Brachythecium populeum x
Brachythecium rutabulum x x
Brachythecium salebrosum x x
Brachythecium velutinum x
Bryoerythrphyllum recurvirostrum x
Bryum capillare x x
Calliergonella cuspidata x x
Campylopus introflexus x x
Ceratodon purpureus x
Cephaloziella divaricata x
Chiloscyphus polyanthos x
Conocephalum conicum x
Cratoneuron filicinum x
Dicranella heteromalla x x
Dicranella rufescens x
Dicranoweisia cirrata x x
Dicranum montanum x x
Dicranum scoparium x x
Dicranum tauricum x x
Didymodon fallax x
Didymodon luridus x
Didymodon sinuosus x
Didymodon vinealis x
Drepanocladus uncinatus x
Encalypta streptocarpa x
Eucladium verticillatum x
Eurhynchium crassinervium x
Eurhynchium hians x
Eurhynchium praelongum x x
Eurhynchium striatum x x
Frissidans bryoides x x
Fissidens gracilifolius x
Fissidens taxifolius x x
Funaria hygrometrica x
Herzogiella seligeri x
Homalia trichomanoides x
Hypnum cupressiforme x x
Hypnum jutlandicum x
Isothecium myosuroides x
Lepidozia reptans x
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Lophocolea bidentata x x
Lophocolea heterophylla x x
Marchantia polymorpha x
Mnium hornum x x
Mnium marginatum x
Nowellia curvifolia x
Orthodontium lineare x
Orthotrichum affine x x
Orthotrichum diaphanum x x
Pellia epiphylla x x
Plagiomnium affine x
Plagiomnium rostratum x
Plagiomnium undulatum x x
Plagiothecium nemorale x x
Pohlia lutescens x
Pohlia melanodon x
Pohlia nutans x
Polytrichum formosum x x
Pseudoscleropodium purum x
Pseudotaxiphyllum elegans x x
Ptilium pulcherrimum x
Rhizomnium punctatum x x
Rhynchostegium confertum x
Rhynchostegium murale x
Rhynchostegium riparioides x
Rhytiadelphus loreus x
Rhytiadelphus squarrosus x
Schistidium apocarpum x
Taxiphyllum wissgrillii x
Tetraphis pellucida x
Thamnobryum alopecurum x
Thuidium tamariscinum x
Tortula muralis x
Ulota bruchii x
Zygodon viridissimus x

LICHENEN Van Dort & Van Hees
(2002)

Cladonia coniocraea x
Gyalideopsis anastomosans x
Lepraria incana x
Xanthoria parietina x
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6.9  Soortenlijst van invertebraten in het
bosreservaat

Kersselaerspleyn

BF14 Bodemfaunaproject plot 14, 1996
BF18 Bodemfaunaproject plot 18, 1996
1990.0243/246 Xylobiontenproject, Versteirt 1999-2000
2000.3212 Xylobiontenproject, Versteirt 1999-2000
1990.0396 Xylobiontenproject, Heirbaut 2000-2001
Handvangsten e.a.
Kersselaerspleyn

Compilatie van vastgestelde loopkeversoorten in het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud)
in de periode 1986 t/m 2001: gepubliceerde en niet-gepubliceerde gegevens van handvangsten,
bodemval- en life-trap-bemonsteringen (gegevens K. Desender)

Orde : ARANAEA -  SPINNEN
(gedetermineerd door  Debakker)

Plot
Familie Species BF 14 BF 18 1990.0243/246 2000.3212 1990.0396

Achaearanea tepidariorum 236 1
Agelena labyrinthica 1 1
Amaurobius fenestralis 7 3 509 228
Amaurobius similis 1
Anelosimus vittatus 69 1
Antistea elegans 1
Anyphaena accentuata 6 3 130 33
Araneus diadematus 5 7 3
Atea sturmi 1
Ballus chalybeius 3 6
Bathyphantes gracilis 1 1 4
Bathyphantes nigrinus 1 2
Centromerita concinna 32 2
Centromerus aequalis 21 74 15 30 9
Centromerus sylvaticus 22 29 30 17
Cicurina cicur 2 9 4 23 31
Clubiona brevipes 15 3
Clubiona compta 1 6 1
Clubiona corticalis 16 21 1
Clubiona diversa 264 1
Clubiona terrestris 3 7 1 13 5
Coelotes terrestris 323 367 229 370
Diaea dorsata 7
Dicymbium tibiale 1 61
Diplocephalus latifrons 1 4
Diplocephalus picinus 5 13 20 6
Diplostyla concolor 26 1 1
Dismodicus bifrons 1
Drapetisca socialis 3 2 13 21
Enoplognatha ovata 1
Erigone atra 5 2 3 1
Ero furcata 1 1
Evarcha falcata 1 2
Gonatium rubellum 2
Gongylidiellum latebricola 1
Hahnia montana 85 4 9
Haplodrassus silvestris 3
Histopona torpida 86 121 13 132 36
Hypomma cornutum 1 1
Labulla thoracica 5 9
Lepthyphantes cristatus 1
Lepthyphantes flavipes 1 31 1
Lepthyphantes mengei 1 1
Lepthyphantes minutus 24 8 45
Lepthyphantes tenuis 1 1 3 3 2
Lepthyphantes zimmermanni 9 10 3 3 35
Linyphia hortensis 1 1 49 3
Linyphia triangularis 1 9 5
Macrargus rufus 102 51 2 93 70
Marpissa muscosa 1 2
Metellina mengei 17 6 3
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Metellina merianae 2
Metellina segmentata 2 2 19
Micaria subopaca 57 2
Micrargus herbigradus 1 3 1 8 5
Microneta viaria 30 14 133 15
Milleriana inerrans 1 1
Moebelia penicillata 1 2
Moncephalus castaneipes 3 1 9
Neon reticulatus 1 2 2
Nereine clathrata 1 1 2 2
Nereine emphana 3
Nereine peltata 3 5 6
Nigma flavescens 1 1 4
Nuctenea umbratica 1 2
Oedothorax fuscus 1 3 1
Oedothorax retusus 3 1
Pachygnatha degeeri 1 1
Pachygnatha listeri 1 28 1
Pardosa pullata 1 1
Pardosa saltans 9 126 2
Pelecopsis paralella 1
Philodromus albidus 1 1 2
Philodromus aureolus 1 3
Philodromus dispar 186
Phrurolithus festivus 1
Pirata hygrophilus 1 4 2 15
Pocadicnemis pumila 1
Porrhomma egeria 2 1
Pseudocarorita thaleri 1 2
Robertus kuehnae 12
Saaristoa abnormis 15 3
Segestria bavarica 1
Tegenaria picta 23 46 48 28
Tegenaria silvestris 1 1
Tetragnatha montana 6
Tetragnatha obtusa 2
Theridion varians 12 1
Thyreosthenius parasiticus 1 30
Trochosa terricola 2 13 8 5 1
Tuberta maerens 2 7 2
Walckenaeria acuminata 2 1 33 3 6
Walckenaeria atrotibiales 2 4
Walckenaeria corniculans 46 135 33 31
Walckenaeria cucullata 9
Walckenaeria cuspidata 1
Walckenaeria nudipalpis 14 1
Xysticus audax 1
Xysticus lanio 1 1 65
Zelotes subterraneus 1
Zora spinimana 1 2
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Orde : COLEPTERA - KEVERS

(gedetermineerd door  Versteirt en Heirbaut exclusief Carabidae :
gedetermineerd door  Desender)

Plot

Familie Species BF 14 BF 18 1990.0243/
246

2000.3212 1990.0396 Handvangst
e.a.

Allecullidae Mycetochara linearis 1 4 2

Anobiidae Anobium punctatum 12
Anobium species 1
Dorcatoma species 5
Priobium carpini 2
Ptilinus pectinicornis 46 10
Xestobium plumbeum 1 1

Aspidiphoridae Aspidiphorus orbicularis 22

Byturidae Byturus aestivus 2 1 2

Cantharidae –
Weekschildkevers Cantharis pellucida 2

Cantharis violacea 1
Malthinus flaveolus 3
Cantharis obscura 3
Cantharis violacea/cyanipennis 1
Malthodes species 1 3

Carabidae – Loopkevers Abax ater + + 56 46 30
Abax ovalis + + 64 46 137
Abax parallelus + 1 1
Agonum assimile +
Agonum muelleri +
Amara lunicollis 1
Amara similata 2
Asaphidion curtum +
Asaphidion stierlini +
Badister bullatus 4 1
Bembidion deletum +
Bembidion dentellum +
Bembidion lampros + 1
Bembidion lunulatum 1
Bembidion tetracolum +
Bidaster bullatus
Bradicellus harpalinus +
Calathus rotundicollis +
Carabus auronitens + + 11 16 9
Carabus nemoralis + 2 8
Carabus problematicus + + 27 39 51
Carabus violaceus purpurascens + + 124 94 8
Clivna fossor +
Cychrus attenuatus + + 78 54 72
Dromius quadrimaculatus 1
Harpalus latus + 1 7
Harpalus rufipes +
Leistus ferrugineus +
Leistus rufomarginatus + 7 13 6
Loricera pilicornis 1
Molops piceus 1
Nebria brevicollis + 90 94 3
Notiophilus biguttatus + 13 1
Notiophilus palustris +
Notiophilus rufipes +
Patrobus atrorufus +
Pterostichus cupreus +
Pterostichus cristatus + + 50 2 67
Pterostichus diligens +
Pterostichus madidus + 19 5 8
Pterostichus melanarius
Pterostichus minor
Pterostichus niger + + 120 2 5
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Pterostichus nigrita +
Pterostichus strenuus +
Pterostichus oblongopunctatus + 67 21 150
Stomis pumicatus + 1
Trechus obtusus +
Trichotichnus laevicollis +

Catopidae Catops coracinus 1
Catops kirbyi 2
Catops nigrita 7
Catops picipes 1
Catops subfuscus 6
Catops tristis 2
Choleva angustata 1
Choleva emgei 1
Nargus wilkini 45
Ptomophagus medius 1
Sciodrepoides watsoni 7
Catops coracinus 2 6 2
Catops fuliginosus 4 2
Catops kirbyi 1
Catops nigrita 5 2
Catops picipes 2 1
Catops species 1
Catops subfuscus 4
Catops tristis 6
Nargus velox 5 1 1
Nargus wilkini 4 4 3
Sciodrepoides fumatus 18 2
Sciodrepoides watsoni 4 2

Cerambycidae – Boktorren (Sticto)Leptura scutellata 9 2
Anaglyptus mysticus 1
Clytus arietis 1
Leptura maculata 1
Mesosa nebulosa 1
Mesosa nebulosa 2
Pachytodes cerambyliformis 1
Pogonocherus hispidus 1
Prionus coriarius 2
Rhagium bifasciatum 2
Rhagium bifasciatum 1 1
Rhagium mordax 1 18
Stenurella/Strangalia melanura 6 43

Chrysomelidae  - Haantjes Aphthona euphorbiae 2
Longitarsus parvulus 1

Cleridae Thanasymus formicarius 1
Tillus elongatus 5 4

Coccinelidae –
Lieveheersbeestjes Halyzia sedicemguttata 3

Scymus auritus 1
Halyzia sedecimguttata 1

Colonidae Colon brunneum 1

Colydiidae Cerylon histeroides 20

Cryptophagidae Anterophagus nigricornis 27 9 4
Antheraphagus pallens 1
Cryptophagus species 44 27

Cucujidae Silvanus bidentatus 1
Silvanus unidentatus 1

Curculionidae – Snuitkevers Otio spec 1
Otiorrynchus ligneus 8
Otiorrynchus porcatus 6
Strophosoma capitatum 15
Strophosoma melanogrammum 124



153

Otiorrhynchus ligneus 9 6
Strophosomus melanogrammum 2 22 47

Elateridae – Kniptorren Agriotes acuminatus 1 1 3 3
Agriotes aterrimus 1
Agriotes pallidulus 1
Agriotes pallidulus 4 8 1 37
Agriotes pilosellus 35
Agriotes pilosellus 4 3
Agrypnus murinus 1
Ampedus sanguineus 1
Anostirus purpureus 1
Anostris purpureus 1
Athous difformis 7
Athous haemorrhoidalis 10
Athous haemorrhoidalis 5 4 4 42
Athous subfuscus 12
Athous subfuscus 18 18 43 37
Athous vittatus 25
Athous vittatus 2 10 29 42
Dentecollis linearis 13
Denticollis linearis 42 15
Melanotus rufipes 8
Melanotus rufipes 34 55
Pseudathous hirtus 2
Stenagostus rhombeus 1

Endomychidae Sphaerosoma pilosum 1 1

Erotylidae Platichna rufipes/Triplax rufipes 1

Eucinetidae Eucinetus hopffgrateni 1

Eucnemidae Dirhagus lepidus 1 1
Hypocoelus olexai 52 13
Melasis buprestoides 4 1

Histeridae Abraeus globosus 1
Kissister minima 1
Paromalus flavicornis 12
Abraeus globonis 1
Gnathoncus buyssoni 13
Hister striola 4
Margarinotus ventralis 1

Hydrophilidae Megasternum boletophagum 2
Cercyon lateralis 4 1
Cercyon melanocephalus 1
Cercyon species 2 2
Megasternum boletophagum 3 7 2
Sphaeridium lunatum 1 1 1

Lagridae Lagria atripes 4

Lathriidae Lathridius australicus 1
Lathridius nodifer 74
Enicmus testaceus 14 6

Leiodidae Agathidium laevigatum 1
Agathidium nigrinum 3
Agathidium seminulum 4
Agathidium sp. 1
Agathidium varians 15
Amphicyllis globiformis 2
Anistoma humeralis 18

Liodidae Agathidium species 1
Agathidium atrum 3
Agathidium varians 1
Amphicyllus globus 1
Anistoma humeralis 20
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Lucanidae – Vliegende herten Platycerus caraboides 3 1

Lycidae Homalisus fontisbellaquei 2
Platycis minutus 5
Homalisus fonyisbellaquei 2
Platycis minutus 4

Lymexylonidae Hylecoetus dermestoides 2

Melyridae Dasytes aerosus 1

Mordellidae Anaspis frontalis 3
Anaspis species 1 3
Mordellochroa abdominalis 1

Mycetophagidae Litargus connexus 1
Mycetophagus quadripustulatus 3 2

Nitidulidae Epurea spec 73
Meligethes aeneus 10
Meligethes kunzei 4
Meligethes sp. 1
Epurea species 10
Glischrochilus hortensis 4
Pocadius ferrugineus 2

Oedemeridae Oedemera lurida 1

Ptinidae Ptinus fur 2

Pyrochroidae Pyrochroa coccinea 1 1

Pythidae Rhinosimus planirostris 11 1 3
Rhinosimus ruficollis 6 4 2
Vincenzellus ruficollis 1

Rhizophagidae Rhizophagus bipustulatus 4 57 45 36
Rhizophagus dispar 2 44 27 45
Rhizophagus ferrugineus 3
Rhizophagus nitidulus 3
Rhizophagus perforatus 18 7 1

Scaphidiidae Scaphidium quadrimaculatum 3 1

Scarabaeidae –
Bladsprietkevers Aphodius prodromus 1 3 1

Serica brunnea 2
Typhoeus Typhoeus 1
Aphodius sticticus 1
Aphodius sticticus 2
Geotrupes strecorosus 2 10 61
Onthophagus similis/fracticornis 1
Serica brunnea 7 3
Typhoeus typhoeus 1 3

Scirtidae Cyphon coarctatus 2 14

Scolytidae – Schorskevers Dryocoetus autographus 2
Hylurgops palliatus 1
Leperisinus varius 3
Xylodendron domesticum 1
Xylosandrus germanus 5 105 78 40
Xylodendron signatum 1 1
Xylodendron domesticum 46 5

Scydmaenidae Cephennium thoracicum 1
Stenichnus foveola 11

Serropalpidae Conopalpus testaceus 1
Melandrya caraboides 1 5 1
Orchessia undulata 2
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Silphidae – Aaskevers Necrophorus vespiloides 71 131 70
Phosphuga atrata 2
Necrophorus humator 1
Phosphuga atrata 1 2 1

Staphylinidae –
Kortschildkevers Lathrimaeum atrocephalum 5 4

Othius punctulatus 28 10
Philonthus decorus 23

Tenebrionidae – Zwartlijven Cylindronotus laevioctostriatus 1
Boletophagus reticulatus 1

Throscidae Throscus dermestoides 2 2
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Orde : DIPTERA -  VLIEGEN EN MUGGEN

Plot

Familie Species BF 14 BF 18 1990.0243
/246

2000.3212 1990.0396

Empididae – Dansvliegen (gedetermineerd door  Grootaert)

Bicellaria nigra 1
Drapetis parilis 1 3
Drapetis simulans 4 1 2
Empis (Coptophlebia) albinervis 2 3
Empis (Empis) aestiva 10 10
Empis (Empis) chioptera 512 781 11
Empis (Empis) nigripes 3 1
Empis (Empis) nuntia 27 3
Empis (Empis) praevia 130 340 59
Empis (Euempis) tessellata 3 2 1
Empis (Kritempis) livida 1
Empis (Leptempis) grisea 1 5
Euthyneura gyllenhali 2 1
Euthyneura myrtilli 1 6 2 27
Microphor holosericeus 1
Oedalea stigmatella 1 1
Platypalpus aristatus 1
Platypalpus ciliaris 85 19 538
Platypalpus exilis 2
Platypalpus longiseta 1
Platypalpus pectoralis 22 12 15
Rhamphomyia (Aclonempis)
albohirta

2 2

Rhamphomyia (Aclonempis)
longipes

117 755 29

Rhamphomyia (Amydroneura)
erythrophthalma

1 1

Rhamphomyia (Amydroneura)
gibba

1 1

Rhamphomyia (Holoclera) flava 1
Rhamphomyia (Rhamphomyia)
sulcata

1

Tachypeza nubila 2
Phyllodromia melanocephala
(Fabricius, 1794)

15

Trichina elongata Haliday, 1833 1

Dolichopodidae –
Slankpootvliegen (gedetermineerd door  Pollet)

Chrysotus gramineus 1
Dolichopus discifer 1
Hercostomus (G.) cupreus 1
Medetera jacula 1
Medetera sp. (females) 2
Sciapus platypterus 15 22
Xanthochlorus tenellus 3 1

Sphaeroceridae (gedetermineerd door De Bruyn)

Apteromyia claviventris +
Crumomyia fimetaria + +
Paralimosina fucata +
Puncticorpus cibratum + +
Spelobia clunipes + +
Spelobia palmata + +
Spelobia parapusio + +
Telomerina pseudoleucoptera +

Lonchopteridae (gedetermineerd door De Bruyn)

Lonchoptera lutea +
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Syrphidae – Zweefvliegen (gedetermineerd door De Bruyn)

Baccha elongata (Fabricius) 2
Chalcosyrphus nemorum
(Fabricius)

2

Criorhina berberina (Fabricius) 1
Episyrphus balteatus (De Geer) 79 7
Eristalis tenax (Linnaeus) 1
Eupeodes corollae (Fabricius) 2
Helophilus pendulus (Linnaeus) 5 2
Melanostoma mellinum
(Linnaeus)

1

Melanostoma scalare (Fabricius) 40 4
Parasyrphus punctulatus (Verrall) 1
Platycheirus scutatus (Meigen) 1
Rhingia campestris (Meigen) 1 1
Sphaerophoria scripta (Linnaeus) 1
Sphegina clunipes (Fallén) 2

Klasse : DIPLOPODA - MILJOENPOTEN
Gedetermineerd door Van den Haute, Alderweildert & Malfait

Familie Species BF 14 BF 18

Glomeris marginata 5 12
Julus scandinavicus 3 3
Polydesmus angustus 0 2
Polydesmus denticulatus 1 2

Klasse : ISOPODA - PISSEBEDDEN
Gedetermineerd door Devaere & Malfait

Familie Species BF 14 BF 18

Oniscus asellus 39 49
Philoscia muscorum 1
Trichoniscus pusillus 1 5

Klasse : CHILOPODA – DUIZENDPOTEN
Gedetermineerd door Malfait

Familie Species BF 14 BF 18

Brachygeophilus truncorum 5 4
Cryptops parisi 17 56
Lithobius dentatus 10 35
Lithobius macilentus 1 2
Lithobius tricuspis 2
Schendyla nemorensis 1
Strigamia crassipes 3 4
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Orde : COLLEMBOLA  - SPRINGSTAARTEN
(gedetermineerd door De Bruyn)

Familie Species BF 14 BF 18

Brachystomella parvula 12
Ceratophysella denticulata 6
Dicrytomina ornata 11 12
Entomobrya nivalis 3
Folsomia quadrioculata 7 2
Isotoma species 10
Isotoma tigrina 15
Isotoma viridis 2 1
Lepidocrytus lignorum 74 192
Neanura muscorum 3 31
Orchesella flavescens 20
Pogonognathellus species 2 21
Pseudosinella alba 6 4
Tomocerus minor 6

Klasse : OLIGOCHAETA - REGENWORMEN
Muys (1993)
PLOT Muys 5 Muys 6 Muys 7 Muys 8
Dendrobaena octaedra x x x x
Dendrobaena  rubida x x x
Dendrobaena  sp x x x
Dendrobaena  subrubicunda x
Eisenia eiseni x
Lumbricus epigeisch sp. x x x
Lumbricus rubellus x x

Klasse : NEMATODA
Gedetermineerd door De Schutter & Coosemans

BF14 BF18
Acrobeloides buetschlii +
Lelenchus species + +
Malenchus bryophilus + +
Malenchus andrassayi +
Malenchus species +
Filenchus discrepans +
Filenchus terrestris +
Filenchus species + +
Filenchus ditissimus +
Cephalenchus hexalineatus +
Hemicycliphora species +
Aphelenchoides species + +
Rhabditis terricola +
Protorhabditis filiformis + +
Bunonema reticulatum +
Bunonema richtersi + +
Cephalobus species + +
Heterocephalobus longicaudatus + +
Teratocephalus terrestris + +
Metateratocephalus crassidens + +
Eumonhystera species + +
Plectus acuminatus +
Plectus armatus +
Plectus longicaudatus +
Plectus parvus +
Plectus species +
Tylocephalus auriculatus +
Wilsonema otophorum + +
Prismatolaimus dolichorus + +
Prismatolaimus intermedius +
Clarkus pappilatus + +
Microdorylaimus modestus + +
Microdorylaimus species
Eudorylaimus carteri +
Tylolaimophorus typicus + +
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6.10 Soortenlijst van vertebraten in het
bosreservaat

Soortenlijsten op basis van losse waarnemingen door Van Den Berge et al.(1990) en IBW-
bosreservatenteam

Zoogdieren 1985-1990 1991-2001

knaagdieren
1 Haas Lepus europaeus x x
2 Konijn Oryctolagus cuniculus x x
3 Ree Capreolus capreolus x x
4 Eekhoorn Sciurus vulgaris x x
5 Grondeekhoorn Eutamias sibiricus x x
6 Rosse Woelmuis Clethrionomys glareolus x
7 Bosmuis Apodemus sylvaticus x

Roofdieren
8 Vos Vulpes vulpes x x

Insecteneters
9 Bosspitsmuis Sorex araneus x

10 Egel Erinaceus europaeus x
11 Mol Talpa europaea x
12 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus x

Amfibiën en reptielen 1985-1990 1991-2001

1 Bruine kikker Rana temporaria x
2 Alpenwatersalamander Triturus alpestris x
3 Hazelworm Angus fragilis x
4 Gewone pad Bufo bufo x
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Vogels 1985-1990 1991-2001

1 Havik Accipiter gentilis x x
2 Sperwer Accipiter nisus x
3 Staartmees Aegithalos caudatus x x
4 Wilde eend Anas platyrhynchos x x
5 Buizerd Buteo buteo x x
6 Sijs Carduelis spinus x
7 Boomkruiper Certhia brachydactyla x x
8 Holenduif Columba oenas x x
9 Houtduif Columba palumbus x x

10 Zwarte kraai Corvus corone x x
11 Koekoek Cuculus canorus x
12 Grote bonte specht Dendrocopos major x x
13 Zwarte specht Dryocopus martius x x
14 Roodborst Erithacus rubecula x x
15 Vink Fringilla coelebs x x
16 Keep Fringilla montifringilla x
17 Vlaamse Gaai Garrulus glandarius x x
18 Pimpelmees Parus caeruleus x x
19 Koolmees Parus major x x
20 Matkopmees Parus montanus x x
21 Glanskop Parus palustris x x
22 Tjiftjaf Phylloscopus collybita x x
23 Fluiter Phyloscopus sibilatrix x
24 Heggemus Prunella modularis x x
25 Goudvink Pyrrhula Pyrrhula x
26 Goudhaantje Regulus regulus x x
27 Ekster Pica pica x
28 Groene specht Picus viridis x
29 Middelste bonte specht Dendrocopos medius x
30 Houtsnip Scolopax rusticola x x
31 Boomklever Sitta europaea x x
32 Bosuil Strix aluco x x
33 Spreeuw Sturnus vulgaris x x
34 Zwartkop Sylvia atricapilla x x
35 Winterkoning Troglodytes troglodytes x x
36 Merel Turdus merula x x
37 Zanglijster Turdus philomelos x x
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6.11 Soortenlijst van macrofungi en
slijmzwammen in het bosreservaat

� stand van zaken op 1 maart 2002
� bron: Walleyn & Vandekerkhove (2002); soorten die niet in het kader van het onderzoek

van Walleyn & Vandekerkhove (2002) werden gevonden, maar enkel vermeld zijn in Van
den Berghe et al. (1990) zijn aangeduid met een (*)

Abortiporus biennis
Achroomyces peniophorae
Acremonium lindtneri
Agrocybe erebia
Aleuria aurantia
Amanita citrina (var. citrina & var. alba)
Amanita excelsa
Amanita fulva
Amanita rubescens
Antrodiella onychoides
Antrodiella semisupina
Arcyria ferruginea
Armillaria lutea (A. gallica)
Armillaria mellea
Ascocoryne cylichnium
Ascocoryne sarcoides
Ascotremella faginea
Aurantioporus fissilis
Auricularia auricula-judae
Badhamia utricularis
Bisporella citrina
Bjerkandera adusta
Bjerkandera fumosa
Bolbitius reticulatus (B. aleuriatus)
Boletus pulverulentus
Botryobasidium aureum
Botryobasidium botryosum
Botryobasidium candicans
Botryobasidium conspersum
Botryobasidium laeve
Botryobasidium subcoronatum
Bulgaria inquinans* (eik)
Callistosporium luteoolivaceum var. minor
Calocera cornea
Calocybe obscurissima
Ceratiomyxa fruticulosa
Ceriporia excelsa
Ceriporia viridans
Ceriporiopsis gilvescens
Ceriporiopsis pannocincta
Cerocorticium confluens
Cerocorticium molare
Chondrostereum purpureum
Clavulina coralloides
Clitocybe clavipes
Clitocybe costata
Clitocybe fragrans

Clitocybe gibba
Clitocybe odora
Clitocybe phyllophila
Clitopilus hobsonii
Clitopilus scyphoides
Collybia (prolixa var.) distorta
Collybia confluens
Collybia cookei
Collybia maculata
Collybia peronata
Comatricha nigra
Coniophora arida
Conocybe appendiculata
Conocybe brunnea
Conocybe semiglobata
Conocybe subpubescens
Coprinus atramentarius*
Coprinus cf. stercoreus
Coprinus disseminatus
Coprinus laanii
Coprinus lagopides
Coprinus micaceus
Coprinus spelaiophilus
Coprinus tuberosus
Cordyceps militaris
Cortinarius anomalus
Cortinarius casimiri
Cortinarius delibutus
Cortinarius flexipes (C. paleaceus)
Cortinarius sanguineus
Crepidotus cesatii
Crepidotus mollis
Crepidotus variabilis
Crepidotus versutus
Cudoniella aciculare
Cyathus striatus
Cylindrobasidium evolvens
Cyphellostereum laeve
Cystolepiota seminuda
Dacrymyces stillatus
Datronia mollis
Delicatula integrella
Diatrype disciformis
Diatrype stigma
Dictydiaethalium plumbeum
Elaphomyces muricatus
Enteridium lycoperdon
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Entoloma euchroum (boomsoort?)
Entoloma undatum
Eutypa spinosa
Exidia glandulosa
Flammulaster carpophilus
Flammulina velutipes*
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola
Fuligo septica
Galerina atkinsoniana
Galerina heimansii
Galerina hypnorum
Galerina marginata
Galerina nana
Ganoderma lipsiense (G. applanatum)
Gymnopilus sapineus
Hapalopilus rutilans (eik)
Helvella crispa
Helvella lacunosa
Henningsomyces candidus
Hohenbuehelia auriscalpium
Hydnum rufescens
Hymenogaster niveus
Hymenoscyphus fructigenus var. carpini
Hyphoderma praetermissum
Hyphoderma puberum
Hyphoderma setigerum
Hyphodontia (Rogersella) sambuci (vlier)
Hyphodontia barba-jovis
Hypholoma fasciculare
Hypochnicium bombycinum
Hypochnicium eichleri
Hypochnicium polonense
Hypocrea aureoviridis
Hypocrea citrina
Hypocrea gelatinosa
Hypocrea rufa
Hypomyces aurantius
Hypoxylon cohaerens
Hypoxylon fragiforme
Hypoxylon rubiginosum
Inocybe geophylla var. lilacina*
Inocybe lanuginosa var. lanuginosa
Inocybe maculata
Inocybe petiginosa
Inonotus nodulosus
Junghuhnia nitida
Kretschzmaria deusta
Laccaria amethystea
Laccaria laccata var. pallidifolia
Lactarius blennius
Lactarius camphoratus
Lactarius fluens
Lactarius subdulcis
Lactarius tabidus
Laetiporus sulphureus
Lamproderma scintillans
Lasiosphaeria ovina
Lasiosphaeria spermoides
Laxitectum bicolor

Leotia lubrica
Lepiota castanea
Lepiota felina
Lepiota ventriosospora var. fulva
Lepista inversa
Lepista nuda
Lycogala conicum
Lycogala epidendrum
Lycogala terrestre
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon pyriforme
Macrolepiota rachodes
Marasmiellus ramealis
Marasmiellus vaillantii
Marasmius rotula
Marasmius setosus
Marasmius wynnei
Megacollybia plathyphylla
Melanamphora spinifera
Melanophylum haematospermum
Meripilus giganteus
Merismodes anomalus
Merulius tremellosus (Phlebia t.)
Metatrichia floriformis
Metatrichia vesparium
Mutinus caninus
Mycena abramsii
Mycena acicula
Mycena adscendens
Mycena amicta
Mycena arcangeliana
Mycena capillaris
Mycena crocata
Mycena diosma
Mycena filopes
Mycena flavescens
Mycena galericulata
Mycena galopus
Mycena haematopus
Mycena hiemalis
Mycena inclinata (eik)
Mycena leptocephala
Mycena longiseta
Mycena pelianthina
Mycena picta
Mycena pterigena
Mycena pura
Mycena purpureofusca
Mycena rosea
Mycena sanguinolenta
Mycena speirea
Mycena vitilis
Mycoacia aurea
Mycoacia fuscoatra
Mycoacia uda
Myxarium nucleatum
Nectria cinnabarina
Nectria coccinea
Nemania chestersii
Nemania serpens
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Neobulgaria pura
Oudemansiella mucida
Paecilomyces farinosus
Panaeolus acuminatus
Panellus serotinus
Panellus stypticus
Parthenope pilatii
Paxillus involutus (berk op kluit)
Peniophora cinerea
Peziza micropus
Phallus impudicus
Phanerochaete filamentosa
Phanerochaete septocystidia
Phanerochaete velutina
Phellinus ferruginosus
Phlebia livida
Phlebia radiata
Phlebia rufa
Phlebiella tulasnelloidea
Phlebiopsis gigantea
Phleogena faginea
Pholiota aurivella
Pholiota gummosa
Pholiota mutabilis
Pholiota squarrosa*
Physisporinus sanguinolentus
Physisporinus vitreus
Piptoporus betulinus (berk)
Pleurotus cornucopiae*
Pleurotus dryinus
Pleurotus ostreatus
Pleurotus pulmonarius
Plicaturopsis crispa
Pluteus cervinus
Pluteus hispidulus
Pluteus insidiosus
Pluteus leoninus
Pluteus nanus
Pluteus phlebophorus
Pluteus plautus
Pluteus podospileus
Pluteus salicinus
Pluteus thomsonii
Pluteus umbrosus
Polyporus badius
Polyporus brumalis
Polyporus squamosus
Polyporus varius
Postia caesia (naaldboom)
Postia styptica
Postia subcaesia
Postia tephroleuca
Psathyrella cf. panaeoloides
Psathyrella conopilus
Psathyrella cotonea
Psathyrella fusca
Psathyrella laevissima
Psathyrella maculata
Psathyrella multicystidiata
Psathyrella piluliformis

Pseudoclitocybe cyathiformis
Pseudohydnum gelatinosum (lork)
Psilocybe horizontalis
Ramaria stricta
Rickenella fibula
Rickenella swartzii
Rimbachia arachnoidea
Ripartites tricholoma
Russula atropurpurea
Russula brunneoviolacea
Russula cyanoxantha
Russula lepida
Russula mairei var. fageticola
Russula melzeri
Russula nigricans
Russula ochroleuca
Russula pectinatoides
Russula puellaris
Russula velutipes
Russula violeipes
Schizophyllum commune
Schizopora flavipora
Schizopora paradoxa s.str.
Schizopora radula
Scleroderma areolatum
Scleroderma citrinum
Scopuloides hydnoides
Scutellinia scutellata
Simocybe centunculus
Simocybe rubi
Simocybe sumptuosa
Sistotrema brinkmannii
Skeletocutis nivea
Sphaerobolus stellatus
Steccherinum ochraceum
Stemonitis axifera
Stemonitis fusca
Stemonitopsis hyperopta
Stereum hirsutum
Stereum ochraceoflavum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolentum (lork)
Stereum subtomentosum
Strobilomyces strobilaceus
Stropharia squamosa
Tephrocybe cf. confusa
Trametes gibbosa
Trametes hirsutum
Trametes versicolor
Trechispora farinacea
Tremella foliacea
Trichia persimilis
Trichia scabra
Trichia varia
Tubaria conspersa
Tubaria furfuracea
Tulasnella violea
Tylopilus felleus
Typhula quisquilaris
Xerocomus chrysenteron
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Xerocomus communis
Xerocomus parasiticus
Xerocomus pruinatus
Xerula radicata (+ f. arrhiza)

Xylaria carpophila
Xylaria hypoxylon
Xylaria longipes (esdoorn)
Xylaria polymorpha
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6.12 soortenlijst fungi-proefvlakken van
Vanholen (1998) in het bosreservaat

Legende

Algemeen
1 1 tot 4 vruchtlichamen
2 5 tot 9 vruchtlichamen
3 10 en meer vruchtlichamen

Syst = Systematische groep
Ag Agaricales
Ap Aphyllophorales
As Ascomycetes
Ga Gastromycetes
Ph Phragmobasidiomycetes

FG = Functionele Groep
Am associatie met mossen, mogelijk zwak parasitisch
Em Ectomycorrhiza vormend
Pn Nectrotrofe parasiet
S Saprotroof
Sh Saprotroof op hout
Sk Saprotroof op kruidachtige plantendelen
St Terrestrische (bodembewonende) saprofyt

Syst. FG Kersselaerspleyn

Proefvlak 7
(BDKD) =BF18

Proefvlak 8
(BDBK) = BF14

Amanita citrina Ag Em 2 3
Amanita citrina var. alba Ag Em 1
Amanita excelsa Ag Em 1 2
Amanita rubescens Ag Em 3 3
Armillaria melea ss. str. Ag Pn
Boletus badius Ag Em 1 1
Boletus chrysenteron ss. str. Ag Em 3 3
Boletus porosporus Ag Em 1
Boletus subtomentosus Ag Em 1
Clitocybe clavipes Ag St
Clitocybe ditopa Ag St
Clitocybe geotropa Ag St
Clitocybe gibba Ag St
Clitocybe nebularis Ag St
Collybia butyracea Ag St 3 1
Collybia confluens Ag St 3
Collybia dryophila ss. str. Ag St 3 3
Collybia peronata Ag St 3 3
Coprinus domesticus ss. str. Ag Sh
Coprinus micaceus ss. str. Ag Sh 1
Cortinarius anomalus ss. str. Ag Em 1
Crepidotis variabilis ss. str. Ag Sh
Fomes fomentarius Ap Pn 1 1
Hypoxylon multiforme As Sh 3 3
Laccaria amethystina Ag Em 3 3



166

Laccaria laccata ss. str. Ag Em 1 3
Lactarius blennius Ag Em 1
Lactarius subdulcis Ag Em 1 1
Lactarius theiogalus Ag Em 3 2
Lactarius vellereus Ag Em 2
Lycoperdon foetidum Ga St
Lycoperdon perlatum Ga St 3 3
Megacollybia platyphylla Ag Sh 2 3
Mutinus caninus ss. str. Ga St 1
Mycena filopes ss. str. Ag St (Sh)
Mycena galericulata Ag Sh 3
Mycena galopus Ag St 1
Mycena haematopus Ag Sh 2
Mycena leptocephala Ag St (Sh)
Mycena pelianthina Ag St
Mycena vitilis Ag Sh 1
Nectria cinnabarina As Pn (Sh)
Oudemansiella mucida Ag Pn 3
Paxillus involutus Ag Em 1
Phellinus ferreus Ap Sh
Pluteus cervinus Ag Sh
Pluteus salicinus Ag Sh
Psathyrella piluliformis ss. str. Ag Sh
Psilocybe fascicularis Ag Sh 2 3
Russula aeruginea ss. str. Ag Em
Russula cyanoxantha Ag Em 2 2
Russula densifolia Ag Em 1
Russula fellea Ag Em 2 3
Russula grisea ss. str. Ag Em 1
Russula mairei Ag Em 3
Russula nigricans Ag Em 3 3
Russula ochroleuca Ag Em 3 3
Russula peullaris Ag Em 1
Russula rosea Ag Em 1 1
Russula undulata Ag Em 2 3
Russula velutipes Ag Em 1
Russula vesca Ag Em 1
Russula violeipes Ag Em 1 1
Russula virescens Ag Em 1
Scleroderma citrinum Ga Em 1 3
Scleroderma verrucosum s.s. Ga Em 1
Stereum hirsutum Ap Sh 3 3
Trametes gibbosa Ap Sh
Xylaria polymorpha As Sh 2
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7 Summary
This report is a reference report linked to the monitoring of the forest reserve
Kersselaerspleyn in the Zoniën Forest near Brussels. It covers:
� a historical ecology of the region and the Zoniën Forest in particular
� the forest reserve's management history (including exploitation tables)
� an inventory of scientific research within the forest reserve and its surroundings
� species lists of vascular plants, mosses, fungi, vertebrates and invertebrates
Soil characteristics are covered in a separate soil report (in preparation).

Historical-ecology of the Zoniën Forest

The Zoniën Forest is a former dominical 4 400 ha peri-urban beech forest developed on a thick,
severely lessivated (acid) and compacted loamy topsoil of Quarternary niveo-eolian origin (luvisols
and podsoluvisols, see soil report). Natural regeneration of beech is problematic, at least since the 18th
century when planting became the prevailing practice. Windthrow is a frequently occuring
phenomenon (see monitoring report).

Historical data suggest a more or less constant forest surface of approximately 10 000 ha from the 15th
century until 1830. About 5 500 ha is deforested between 1831 and 1842. Although the present forest
has never been deforested for agriculture, it has a long en well-documented history of intensive human
impact. Different forms of wood gathering (e.g. te right to gather dry sticks) result in a systematical
disappearance of dead wood until the end of the 18th century. During the socio-economically instable
17th century in particular - and in spite of an elaborate restrictive policy dating back to the 14th
century - the forest stands suffer severely from unsustainable use (e.g. grazing, wood gathering,
charcoal burning) and excessive or illegal cuttings. Throughout history, game, cattle and especially
pigs have an important but often destructive impact upon the forest stands. Forest grazing and other
forms of forest use disappear almost entirely at the end of the 18th century, although periodical
grazing of up to 6 000 pigs is still tolerated under the French Regime (1794-1815).  In 1786 the 10 000
ha 'forest' contains - according to its managers - approximately 2 000 ha of unforested land (heaths,
open woodland). This is still reflected in writings and herbaria of early 19th century botanists who
mention several species of open or semi-open habitats (e.g. Succisa pratensis, Hypericum montanum).
It is suggested that the presence of ombrifuge calcareous species (e.g. Ophrys insectifera, Arabis
hirsuta) is related to digging activities (e.g. exploitation of sands, digging of ditches to protect
nurseries against grazing damage), resulting in a local calcification and loosening of the compacted
and lessivated forest soil. A remineralization of the topsoil could (and can) probably also be induced
by pig activities and uprootings, the latter occuring frequently in the forest reserve today.

The year 1770 is considered a turning-point in the history of the Zoniën Forest. Historical data suggest
that one man in particular initiated large-scale planting projects using tree nurseries: ‘lieutenant-
woudmeester' de l'Escaille. Natural regeneration was considered too problematic, primarily because of
abundant grazing damage. Unlike his later opponent Zinner, de l'Escaille tries to diversify the
plantations promoting other tree species than Beech (Fagus sylvatica). In spite of de l'Escaille's efforts
Zinner gets in charge from 1788 until 1814 and his approach results in a homogenous beech
monoculture, characterising the Zoniën Forest up to the present day ('cathedral stands'). Until the dawn
of the 19th century forest restoration in the Zoniën Forest remains a priority for the government
because of the socio-economical importance of its natural resources and its firewood in particular. It is
suggested that the 'clearance sale' of approximately 60 % of the forest between 1831 and 1842 should
be seen in a socio-economical perspective, pointing at the substitution of firewood by cokes in an
industrialized society that no longer made use of the forest.
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Management history

About 20 % (roughly 500 ha) of the Zoniën Forest was managed as coppice and about 80 % as high
forest until the 19th century, when coppicing was completely suspended. From the 16th century until
1906 the timber stands were subjected to special form of clear-cutting called 'tire-et-aire': after
removal of the spontaneous vegetation (e.g. Pteridium aquilinum), the stands were cut in oblong strips
with a surface of 10-40 ha and the exploitation cycle amounted to 100 years (while some retention
trees were left over to pass a second cycle). Pruning took place after 15-20 yr, 35-40 yr and finally 60-
65 yr and is said to have produced as much wood as the clear-cut itself. In 1906 clear-cutting was
replaced completely by group cuttings (0.2-1 ha). Heavy logging traffic in the stands during the 20th
century probably resulted in a superficial soil compaction and pseudogley soils (see soil report).

Suspension of clear-cutting is partly a result of social pressure and partly of a more ecological ('close
to nature') approach to forestry. In 1925 social pressure even lead to the creation of 'adversely-
managed' forest stands as the so-called 'picturesque canton' (e.g. with crooked trees and crooked roads,
mainly for esthetical reasons). This peculiar stand of about 40 ha is found today within the perimeter
of the actual forest reserve.

Origin and history of the reserve

The forest reserve Kersselaerspleyn has an actual surface of 98 ha 49 a 49 ca. According to historical
and dendrochronological data, the oldest part of the forest reserve (18.5 ha installed in 1983 and
containing the 10.5 ha core-area) is likely to have originated about 1777, under the management of de
the already mentioned l'Escaille and most probably by planting. Up to 15 % of the soil of this part of
the reserve is disturbed, most probably by siderurgic activities dating back to the 8th and 9th century
and by extensive charcoal burning (see soil report). In 1990 the old reserve is strongly affected by
storms, resulting in large amounts of dead wood and uprootings (see monitoring report).

Permanent logging roads dividing the present reserve date back partly to the end of the 18th century
and partly to the first half of the 19th century. The already mentioned ‘picturesque canton’ is located
in the southern part of the reserve and is divided by crooked roads that originated about 1925. This
part of the reserve contains a 2 ha experimental plantation with Acer pseudoplatanus, A. platanoides,
Quercus robur and Fraxinus excelsior that originated between 1906 and 1909 (‘Zevenster’).

Scientific research

This chapter provides an overview of research activities that took place whithin or near the reserve. It
includes the following research topics:
� stand structure and dynamics
� natural regeneration
� tree species experiment (Zevenster)
� vegetation composition and dynamics
� recent pollen vs. actual vegetation
� species diversity (vascular plants, mosses, fungi, invertebrates, vertebrates); NatMan-project:

mosses and fungi on dead beech
� population studies (chipmunks, wood and soil invertebrates)
� topsoil quality and dynamics
� forest soil improvement
� depositions and forest vitality (EC - UN/ECE ICP Forests; i.c. a ca. 0.5 ha managed enclosure near

the SW edge of the reserve)
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8 Figures
fig. 1.1 location of the forest reserve within the Zoniën Forest

fig. 2.1 geologic structure of the Zoniën Forest
fig. 2.2 soil types within the forest reserve (hatched: soil disturbed by ironworks in the

8-9th century)

fig. 3.1 Late Quarternary landscapes in Low and Central Belgium
fig. 3.2 Paris quadrifolia mentioned for the Zoniën Forest in Dodoen's Herbal (1554)
fig. 3.3 archaeological remnants of ironworks in the Zoniën Forest
fig. 3.4 location of coppice (small 'double trees') near the abbey of Groenendaal on a

historical map dating from 1769
fig. 3.5 schematic plantation plan dating from ca. 1788 with location of the core area

of the present forest reserve
fig. 3.6 location of tree nurseries on a plantation plan dating from ca. 1789
fig. 3.7 forestation history near the Zoniën Forest between 1536 and 1985
fig. 3.8 location of zones with a similar management history within the forest reserve
fig. 3.9 plantation plan dating from ca. 1788 concerning the surroundings of the

present forest reserve
fig. 3.10 original scheme of  the plantation experiment 'Zevenster' (ca. 1905)
fig. 3.11 stand map of the northern part of the forest reserve (with regeneration groups

and the core area)
fig. 3.12 stand map of the southern part of the forest reserve (with the 'picturesque

canton' and stands with a classical management)
fig. 3.13 historical map of the forest reserve (red) and the core are (blue) within the

Zoniën Forest dating from 1769; notice the oblong clear-cuts with regeneration
trees (tire-et-aire)

fig. 3.14 historical map of the forest reserve (red) and the core are (blue) within the
Zoniën Forest dating from ca. 1780

fig. 3.15 historical map of the forest reserve (red) and the core are (blue) within the
Zoniën Forest dating from 1846-1854 (notice the reduction of the forested
area)

fig. 3.16 historical map of the forest reserve (red) and the core are (blue) within the
Zoniën Forest dating from 1891 (notice the NE-SW oriented logging paths)

fig. 3.17 historical map of the forest reserve (red) and the core are (blue) within the
Zoniën Forest dating from 1924-1933 (notice the curved roads through the
'picturesque canton')

fig. 3.18 location of the Palissadedelle (fossil valley dating from the last Ice Ace, used
as a drainage canal for a drinking-water reservoir)

fig. 4.1 Zevenster: sample area's for analysis of the herbal layer (Rogister (1974, Van
Geffel 1983)

fig. 4.2 Zevenster: semi-permanent plots for analysis of the herbal layer (Van Geffel
1983)

fig. 4.3 Zevenster: sample plots for the evaluation of soil improvement experiments
(Neirinck & Sioen 1994)

fig. 4.4 transect structure used by Van Den Meerschaut (1996) (basic inventory of the
forest reserve)

fig. 4.5 transects for recent pollen analysis vs. actual vegetation in the Zoniën Forest
(Bastin 1964)

fig. 4.6 'kilometer-squares' for floristic research in the surroundings of the forest
reserve (red)
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fig. 4.7 results of the (i.c. poorly detailed and partly incorrect) forest inventory of the
Flemish Government concerning the forest reserve (yellow: beech; red:
indigenous oak; green and blue: other tree species)

fig. 4.8 collectors for xylobionts (wood invertebrates) used in the forest reserve
fig. 4.9 sample plots concerning invertebrate research within the forest reserve
fig. 4.10 transects for bat-inventories in the Flemish part of the Zoniën Forest
fig. 4.11 Evolution of beech canopy damage in the level-II plot (EC - UN/ECE ICP

Forests) within a small managed part of the forest reserve
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9 Species lists (forest reserve)
6.4 vascular plants
6.8 mosses, liverworts and lichens
6.9 invertebrates
6.10 vertebrates
6.11 macrofungi and myxomycetes
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