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Typisch voor onze bosreservaten en andere onbeheerde bos-

sen is dat het aandeel dode, oude en kwijnende bomen ge-

leidelijk aan toeneemt. Dit wordt vaak als een belangrijk 

knelpunt aanzien in combinatie met recreatie : hoe kan je de 

veiligheid voldoende garanderen en vinden de recreanten dit 

niet storend, al die dode bomen en takken overal? Uiteraard 

zijn er verhoogde risico’s, dus zijn wandelpaden doorheen in-

tegrale bosreservaten geen goed idee, maar in de randzones 

van grotere reservaten zijn er zeker mogelijkheden om ook 

de gemiddelde wandelaar in contact te brengen met de iets 

‘wildere’ variant van bos en park. Voor deze bijdrage kijken 

we even over het muurtje en bezoeken een druk bewandeld 

parkgebied in de buurt van Antwerpen, waar ze toch al enkele 

decennia ervaring hebben hiermee.

Ook buiten de bosreservaten, in bossen en parken, wordt in 

toenemende mate aandacht besteed aan dood hout en monu-

mentale bomen, omwille van hun belangrijke waarde voor de 

bosgebonden biodiversiteit. Een aantal parken in en om Ant-

werpen kent een lange traditie van ecologisch parkbeheer, met 

veel aandacht voor deze elementen. In het provinciaal domein 

Vrieselhof in Oelegem (een deelgemeente van Ranst), werd 

reeds in het midden van de jaren 1980 onder impuls van Eti-

enne Vermeiren een aanvang genomen met een natuurlijker 

bosbeheer. In deze bijdrage wordt belicht hoe de beheerders 

dit in de praktijk brengen en de doelstellingen verzoenen met 

de hoge recreatiedruk. We gingen hiervoor te rade bij Patrick Van Riel, de verant-

woordelijke van de provinciale domeinen, en bij Frank Peeters, verantwoordelijke 

van de terreinploeg.

Het Vrieselhof beslaat een oppervlakte van ongeveer 80 ha en heeft natuurbele-

ving en natuureducatie als belangrijkste doelstellingen. Het is opgedeeld in drie, 

aan elkaar grenzende zones: een parkgedeelte, een bosgedeelte dat meerdere ge-

lijkwaardige functies vervult en een deel in de vallei van het Groot schijn met als 

hoofdfunctie natuur. De broekbossen en elzen-essenbossen in dit zeer natte deel 
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Boven: zelfs in de wandeldreven in het 

Vrieselhof staan dode en kwijnende bo-

men. In functie van de veiligheid worden 

ze soms onttakt, of krijgen een andere 

‘creatieve’ invulling.

Onder: ook in de speelzone krijgt dood 

hout een prominente rol: een natuurlijk 

maar daarom niet minder plezant alterna-

tief voor dure klimtoestellen…



liggen in habitatrichtlijngebied en zijn grotendeels onbeheerd. We focussen in deze 

bijdrage op het beheer van het parkgedeelte en van het multifunctionele bos. Deze 

delen hebben het typische aspect van Kempens bos op zandbodem, met naaldhout-

bestanden en bestanden van beuken en inlandse eiken. Lokaal zijn ook exoten, zoals 

Amerikaanse eiken en rhododendron, prominent aanwezig. Deze uitheemse soor-

ten worden geleidelijk aan teruggedrongen en de beheerders gebruiken daarvoor 

een interessante strategie. De bestrijding van Amerikaanse eik, meestal door rin-

gen, wordt uitgevoerd alvorens rhododendron te verwijderen. Het dichte scherm 

van rhododendron wordt nog enkele jaren behouden om een massale vestiging van 

zaailingen van Amerikaanse eiken te voorkomen. Pas nadat de Amerikaanse eiken 

zijn afgestorven, wordt ook de rhododendron bestreden, zodat vervolgens ruimte 

vrijkomt voor verjonging van inheemse soorten, zoals wilde lijsterbes, hulst, zomer-

eiken, beuken en berken.

De oudste bomen van het domein staan in de dreven en langs 

de bosranden. Het zijn beuken en eiken  die tot 180 jaar oud 

zijn. Het is opvallend dat kwijnende en dode bomen in de 

dreven van het parkbos, mogen blijven staan. Volgens de be-

heerders biedt dit het publiek ook de kans om kennis te ma-

ken met de meerwaarde die dood hout te bieden heeft. Zo 

broedt de zwarte specht naast een pad, waardoor deze soort 

zich prachtig laat bewonderen. Een klein deel van de bezoe-

kers knapt af op dood hout en de bestrijding van Amerikaan-

se eik, maar de meeste bezoekers hebben de meerwaarde 

leren appreciëren en door de jaren heen is het domein bo-

vendien een specifiek publiek gaan aantrekken, dat op zoek 

is naar natuurbeleving. 

Door de aanwezigheid van oude, kwijnende en dode bomen 

naast paden is het veiligheidsaspect echter een belangrijk 

aandachtspunt. De bomen in de dreven en in de bosbestan-

den die een risico vormen, worden jaarlijks geïnspecteerd. Als 

takken dreigen uit te breken, wordt de kroon verwijderd zo-

dat enkel de stam blijft staan. Wanneer die door verdere ver-

tering dreigt om te vallen, wordt de stam omgelegd en mag 

de boom verder liggend verteren. Het parkgedeelte heeft 

een klassieke stervorm en het behoud van het typische dre-

venpatroon is een belangrijke doelstelling. Dreven die sterk 

beginnen af te takelen, stellen de beheerders voor een di-

lemma. Enerzijds hebben ze een hoge waarde voor spechten 

en andere aan dood hout gebonden organismen, anderzijds 

gaat het typische drevenaspect meer en meer verloren. Het 

opruimen van een oude dreef om een nieuwe aan te planten 

zou leiden tot een aanzienlijk verlies aan dood hout en oude 

bomen, omdat deze voorlopig nog schaars zijn in de bosbestanden zelf. Een moge-

lijke oplossing zou er kunnen uit bestaan, jonge bomen aan te planten tussen de 

kwijnende oude bomen. Hierdoor kan de nieuwe dreef zich al ontwikkelen terwijl 

oude kwijnende en afgestorven dreef-

bomen hebben een hoge  

biodiversiteitswaarde : tonderzwammen 

en spechtenholen bij de vleet hier.
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de biodiversiteit die gebonden is aan de kwijnende en dode bomen van de oude 

dreef, slechts geleidelijk aan uitdooft. Dit kan uiteraard enkel met boomsoorten 

(zoals beuk) die in de schaduw van de oude dreefbomen kunnen overleven. En ook 

dan is het geen evidentie om statige dreefbomen te verkrijgen.

De aandacht voor dood hout en monumentale bomen in het Vrieselhof blijft niet 

zonder resultaten: het domein en zijn omgeving hebben o.a. een sterke reputatie 

als vleermuizenlocatie (1). In holle beuken langs de dreven werden al rosse vleermui-

zen  waargenomen. Het aangrenzende fort van Oelegem, is één van de belangrijkste 

overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in Vlaanderen. Het fort heeft zijn status 

zeker mee te danken aan de landschappelijke kwaliteit van de directe omgeving. 

Zo werd in dit fort enkele jaren geleden een overwinterende Bechstein’s vleermuis 

gevonden2. Deze zeldzame, bosbewonende soort is een kwaliteitsindicator voor bos-

sen, zodat we mogen veronderstellen dat voor deze soort de aandacht die kwijnende 

en dode bomen met veel holtes in het Vrieselhof krijgen, erg belangrijk is.

Referenties:

1. Alex Lefevre en Kris Boeckx, ANKONA 2000)

2. Adriaens, Adriaens & Ameeuw 2008. http://www.inbo.be/files/Bibliotheek/58/183058.pdf

Een geringde Amerikaanse eik is omgeval-

len. De meeste bezoekers storen zich niet 

aan het vele dode hout dat ze op hun 

wandeling tegen komen, integendeel : een 

aantal van hen zoeken het domein juist 

om die reden op.
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Bourgondische 
reservaten 

in het 
Zoniënwoud

Kris Vandekerkhove

Over het Zoniënwoud zijn al heel wat boeken en rapporten geschreven, maar zonder 

twijfel werd het ‘Magnum Opus’ over dit bos al ruim 70 jaar geleden geschreven. 

Toen publiceerde Sander Pierron zijn levenswerk : ‘Histoire illustrée de la Forêt de 

Soignes’, een knoert in drie delen, samen bijna 1500 bladzijden boeiende lectuur.

Iedereen die met Zoniën bezig is kent het werk, maar hoevelen hebben het ook echt 

gelezen? Het is inderdaad een hele opgave, maar het loont zeker de moeite, want 

je komt er soms onwaarschijnlijk interessante dingen tegen. Zo verwijst Pierron in 

het hoofdstuk over het bosbeheer naar een Charter van Keizer Karel van 23 januari 

1516, met concrete richtlijnen voor het bosbeheer. De keizer was toen nauwelijks 

16 jaar en pas aan de macht. Uit dit document blijkt dat er toen al reservaten in het 

Zoniënwoud waren (voor de jacht). Die besloegen samen ruim 250 ha en gaan zeker 

terug tot de Bourgondische hertogen in de eerste helft van de 15de eeuw, en mis-

schien zelfs nog verder!

Het document beschrijft één van die reservaten, ruim 40 ha groot, Zadelberg ge-

naamd, waar een groot aantal bomen aan het afsterven is, dit ‘omwille van de zeer 

oude leeftijd van deze bomen, omdat onze voorgangers, de hertogen van Brabant, 

reeds lange tijd geleden hebben verboden om hier bomen te merken en te kappen, 

dit omwille van de schoonheid van deze bomen’.

De ordonnantie stelt dat dit bosbestand nu mag worden opgeruimd, om er nog wat 

opbrengst uit te halen, maar dat er tegelijkertijd nieuwe reservaten moeten worden 

ingesteld. De keizer wenst dat er ‘in het bos zones zijn waar grote aantallen mooie 

bomen aanwezig zijn, voor het plezier en ontspanning van ons en onze opvolgers 

in de komende tijd.’ Hij geeft zelfs concrete aanwij-

zingen in welke zones van het bos hij mogelijkheden 

ziet ‘omdat er al heel wat mooie beuken staan, vol-

doende groot, hoog en recht, zoals onder andere in 

de plaatsen Diersdelle, Ketelheye, achter het Rood 

klooster onder Oudergem, tot aan de Flos’. 

Het is duidelijk dat Keizer Karel -op dat ogenblik de 

machtigste man van de wereld, heersend over een 

rijk waar de zon nooit onderging, ‘zijn’ Zoniënwoud 

heel goed kende, en een passie had voor de oude 

en grote bomen in zijn bos, als ideale ‘setting’ voor 

grootse jachtpartijen.

Die jachtreservaten zijn wellicht al in de 18de eeuw verdwenen, maar de monumen-

tale bomen in het Zoniënwoud zijn er nog steeds van wereldklasse.

Boven: Portret van Keizer 

Karel uit 1516, het jaar 

waarin hij de troon besteeg, 

en het bewuste charter 

uitvaardigde.

Links: Een jachttafereel uit 

Zoniënwoud, van Pieter Paul 

Rubens (rond 1620) : ba-

rokke interpretatie of toch vrij realistische 

weergave van het toenmalige bosbeeld ?

De ‘Maximiliaanse Jachten’ vonden wel-

licht plaats in de jachtreservaten, die reeds 

door de Bourgondische hertogen werden 

afgebakend (wandtapijt ca 1530, Louvre).


