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Bijzondere vondsten in de bosreservaten. 
 
Tijdens het afgelopen jaar werden bij inventarisaties en 
onderzoeken in de bosreservaten weer allerlei interessante 
dingen gevonden. We geven jullie hieronder een 
bloemlezing. 
 
Het studiebureau Aeolus staat in voor de basisinventa-
risaties en de opmaak van de beheerplannen voor de 
bosreservaten Vrouwenbos en Konenbos in Voeren, Groot-
broek in Bree en Kraaienbos in Leut.  
Naast de klassieke dendrometrische en fytosociologische 
inventarisaties voerden zij ook gerichte inventarisaties uit 
van fauna en flora in deze reservaten, en dat leverde enkele 
opmerkelijke en soms zelfs spectaculaire vondsten op. 
 
In de uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek, die voor 
een belangrijk deel bestaat uit vijvers, werd o.a. gericht 
gezocht naar vlinders en libellen. Tijdens deze inventarisaties 
werden niet minder dan 3 exemplaren Grote 
Weerschijnvlinder gevonden. Dit is een uiterst zeldzame en 
bijzonder fraaie vlinder, die in Vlaanderen enkel nog 
sporadisch voorkomt in de buurt van het Zoniënwoud en 
Meerdaalwoud, en verder enkel in Stamprooierbroek-
Grootbroek. De waarneming van minstens drie exemplaren 
geeft toch een indicatie dat er hier wellicht nog een goede 
populatie van deze vlinder aanwezig is. 
 

   
Grote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder : beide met een leefbare 
populatie aanwezig in het complex Grootbroek-Stamprooierbroek ! (foto’s 
Jorg Lambrechts - Aeolus) 
 
Verder werden er tegelijk ook minstens 5 verschillende 
individuen van de Kleine ijsvogelvlinder waargenomen, ook 
een niet alledaagse verschijning in Vlaanderen. Deze vlinder 
van lichtrijke vochtige bossen valt in de Rode Lijst onder de 
categorie ‘Kwetsbaar’. 
 
Het complex Stamprooierbroek-Grootbroek is gekend als één 
van de rijkste gebieden voor libellen in de hele Benelux. Ook 
de vijvers in de uitbreiding van het bosreservaat Grootbroek 
zijn zeer soortenrijk. Een eerste vluchtige inventarisatie 
leverde enkele zeldzame en niet alledaagse soorten op zoals 
Vroege glazenmaker, Bruine korenbout en Variabele 
waterjuffer. 
 

De broedvogelgegevens geven verder ook aan dat het 
vijvergebied ook zeer rijk aan zeldzame tot zeer zeldzame 
water- en moerasvogels met o.a. Roerdomp, Waterral (5 
territoria), Snor, Blauwborst (11 territoria), veel Kleine 
Karekiet (28 territoria) en Rietgors (10 territoria).  
 
Verder is het gebied ook bekend als één van de weinige 
plaatsen waar beide soorten gerande oeverspinnen voorkomen : 
Dolomedes plantarius Grote gerande oeverspin en Dolomedes 
fimbriatus  Kleine gerande oeverspin. 
 

 
Een gerande oeverspin, met eikapsel onder haar lichaam in het Grootbroek 
(foto Jorg Lambrechts – Aeolus)  
 
Ook wat betreft planten werden in en rond de vijvers enkele 
spectaculaire waarnemingen verricht. Zo vond men er niet 
minder dan vijf soorten die als ‘zeer zeldzaam’ zijn 
opgenomen op de Rode Lijst : Gesteeld glaskroos, Loos 
blaasjeskruid, Moeraswederik, Watergras en Stomp 
fonteinkruid.  
 
De bosreservaten Konenbos en Vrouwenbos in Voeren zijn 
zeer ‘dankbaar’ als het er op aankomt om bijzondere 
waarnemingen te doen, zeker wanneer specifiek rond groepen 
wordt gewerkt die nog niet of nauwelijks werden onderzocht in 
die regio. In beide reservaten stelden de onderzoekers van 
Aeolus bodemvallen op en onderzochten er op die manier de 
aanwezigheid van kevers, spinnen en andere ongewervelden.  
In het Vrouwenbos vond men onder andere 24 
loopkeversoorten, (waaronder 4 Rode Lijst-soorten) en 77 
spinnensoorten, waarvan 16 soorten op de Rode Lijst staan. 
Onder de gevonden soorten 2 nieuwe soorten voor Vlaanderen.  
Cinetata gradata, het Bultrugje, is een zeldzame soort in 
België. Er zijn 4 waarnemingen bekend, allen in Wallonië. In 
Centraal-Europa wordt ze gevonden op naaldbomen in het 
middengebergte. Saaristoa firma, de Driehoekhangmatspin, 
is pas zeer recent voor het eerst in Vlaanderen gemeld, en wel 
op 3 verschillende locaties : Meerdaalwoud (Oud-Heverlee) , 
Zijpbeekvallei (Lanaken) en Munsterbos (Munsterbilzen), en 
nu dus ook in het Vrouwenbos. 
Verder is één van de gevonden spinnensoorten, de 
Heidepiraat (Pirata uliginosus), met uitsterven bedreigd; drie 
andere soorten (Apostenus fuscus, Haplodrassus silvestris en 
Walckenaeria mitrata) behoren tot de RL-categorie ‘bedreigd’.  
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Verder werden er nog de drie soorten glimwormen 
gevonden: (Gewone, Kleine en Kortschildglimworm) en 
verder ook nog Lederboktor, een nieuwe soort houtkever 
voor Vlaanderen en de zeldzame Gouden sprinkhaan. 
 

 
Zicht op één van de vijvers in het bosreservaat Grootbroek – uit de recente 
inventarisatie blijkt dat in het vijvergebied tal van bijzondere plant- en 
diersoorten voorkomen (foto Kris Vandekerkhove). 
 
In het Konenbos vond men 82 soorten spinnen (12 RL-
soorten, waaronder 4 ‘bedreigd’ : Apostenus fuscus, 
Haplodrassus silvestris, Philodromus albidus en 
Trachyzelotes pedestris), 23 soorten loopkevers en de 
bijzondere houtkever Rolrond Vliegend hert (Sinodendron 
Cylindricum). 
Deze laatste soort werd trouwens ook door IBW-
medewerkers gevonden op een dode staande beuk in het 
Veursbos. Ook Klein vliegend hert (Dorcus 
parallelepipedus) en Vliegend hert (Lucanus cervus) 
werden door hen waargenomen. 
 

   
Rolrond Vliegend Hert (Sinodendron Cylindricum) en Klein Vliegend hert 
(...) twee bijzondere houtkevers in de bosreseservaten Vrouwenbos en 
Veursbos (foto’s Peter Van de Kerckhove) 
 
Ook de broedvogels werden in beide reservaten 
geïnventariseerd. Dat leverde 2 broedparen op van de 
Taigaboomkruiper (één in het Konenbos  en één in het 
Vrouwenbos) en één mogelijk van Middelste Bonte Specht 
in Vrouwenbos. Nergens anders in Vlaanderen is het 
Vuurgoudhaantje zo talrijk, talrijker zelfs dan het verwante 
Goudhaantje. Maar ook overige bosvogels zijn goed 
vertegenwoordigd met o.a. Boompieper, Gekraagde 
Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Glanskop, Matkop,  

Boomklever, Kruisbek en Appelvink. De Kruisbek is in de 
hellingbossen van Voeren een jaarlijkse broedvogel in sterk 
wisselende aantallen. 
Tijdens het veldwerk werd ook 2 keer Hazelworm 
waargenomen. 
 
Zoals verwacht leverde ook de inventarisatie van de kruidlaag 
heel wat bijzonderheden op, waaronder ook een aantal 
nieuwigheden. 
In het kleine reservaatje Konenbos (nauwelijks 11 ha groot) 
werden niet minder dan 39 soorten oud-bosplanten en 15 Rode 
Lijst-soorten waargenomen, waaronder Bruine orchis, 
Bergnachtorchis, Ruig viooltje, Ruwe dravik, Witte veldbies 
en Lievevrouwebedstro.  
In het Vrouwenbos werd een bijna even grote rijkdom aan 
soorten gevonden, weliswaar over een grotere oppervlakte. 
 

   
Links : Jonge berkenopslag in het bosreservaat Vrouwenbos – de 
kruidvegetatie is typisch voor het Luzulo-Fagetum : Witte en Grote veldbies 
gemengd met Adelaarsvaren (foto: Ilse plessers – Aeolus) – Rechts : Bruine 
orchis (Orchis purpurea): één van de zeer zeldzame soorten in de 
bosreservaten in Voeren (foto : Kris Vandekerkhove). 
 
In het uiterst kleine bosreservaatje Kraaienbos in Leut 
(nauwelijks 1 ha groot) komt een heel bijzonder bostype voor : 
het Hardhout-Ooibos, een typisch bostype van de grote rivieren 
van Centraal-Europa. Het bostype wordt gekenmerkt door 
sterk wisselende debieten en regelmatige winterover-
stromingen met kalkrijk water. Dit vertaalt zich ook in de 
vegetatie. In het kleine reservaatje werden een aantal zeldzame 
typische soorten waargenomen : Gevlekte dovenetel, 
Hondstarwegras en Vingerhelmbloem. Fauna werd er niet 
geïnventariseerd, maar de bijzondere leefomstandigheden, en 
de aanwezigheid van zeer oude dikke bomen in en nabij het 
reservaat laten wel vermoeden dat het belangrijke potenties 
heeft op dat vlak. 
 

   
Kraaienbos langs de Maas in Leut : uiterst zeldzaam bostype met bijzondere 
soorten zoals Vingerhelmbloem (foto links: Peter Van de Kerckhove; foto 
rechts : Ilse Plessers – Aeolus) 
 
Kris Vandekerkhove
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Over Hazelmuizen, Boommarters en Middelste 
Bonte Spechten 
 
Door de zoogdierenwerkgroep van de JNM werd afgelopen 
zomer een gerichte zoektocht ondernomen naar Hazelmuizen 
in Zuid-Oost Limburg. Locaties die vroeger gekend waren 
werden geïnspecteerd op sporen van Hazelmuis. De 
resultaten waren weinig bemoedigend : op de meeste 
plaatsen waar vroeger Hazelmuizen waren gesignaleerd werd 
niets gevonden. Enkel de bosrand van het bosreservaat 
Teuvenerberg in Voeren leverde zeer goede resultaten op : er 
werden 6 nestjes van Hazelmuis gevonden en er waren ook 4 
zichtwaarnemingen. 
Daarmee is Teuvenerberg momenteel de enige locatie in heel 
Vlaanderen waar er nog recent Hazelmuis is waargenomen. 
De aantallen nesten wijzen bovendien op een leefbare 
populatie. Net over de Nederlandse grens zijn er trouwens in 
het bos aangrenzend op Teuvenerberg ook recente 
waarnemingen, zodat we hier wellicht kunnen spreken van 
een leefbare populatie. 
 

 
Hazelmuis (foto Rollin Verlinde) 
 
Reeds enkele jaren terug signaleerden we de vondst van een 
verkeersslachtoffer van boommarter op de grens van de 
Heirnisse. Dit voorjaar was er spectaculair nieuws van 
diezelfde locatie : Paul Vercauteren was vroeg op de morgen 
bezig met een broedvogelinventaris in het bosreservaat en tot 
zijn verbazing stond hij plots oog in oog met een aantal 
jonge boommarters die zaten te spelen. Hij kon ze zelfs 
filmen! Enkele dagen later was er een nieuw 
verkeersslachtoffer : een zogend boommarterwijfje (wellicht 
de moeder van de spelende martertjes dus). Hopelijk waren 
de jongen al niet meer volledig afhankelijk voor de voeding 
van hun moeder en hebben ze zich uit de slag kunnen 
trekken. We proberen het samen met onze collega’s 
marterdeskundigen van het IBW op te volgen. 
De Middelste Bonte Specht is recent begonnen aan een 
opmars in Vlaanderen : sinds 1998 zijn er jaarlijks 
broedgevallen in Meerdaalwoud en ondertussen zijn er al 
zowat 20 broedparen per jaar : 10 tot 15 paren in 
Meerdaalwoud, 8 broedparen in Zoniënwoud en minsens 4 in 
de Voerense bossen. De laatste jaren zijn er ook 
waarnemingen uit de Vlaamse Ardennen in Nokere en 
Kluisbos. Daarom zijn Wouter Faveyts en Xavier Coppens 
dit voorjaar begonnen om alle grotere boscomplexen tussen 
Halle en Kluisbergen uit te kammen op zoek naar Middelste 
Bonte Spechten. Ze maken hierbij gebruik van  

geluidsopnames om de vogels uit hun ‘kot’ te lokken. 
Deze methode blijkt zeer effectief en leverde voor de 
bosreservaten al direct een ‘hit’ op : in het Karkoolbos werden 
Middelste Bonte spechten gespot én gefotografeerd 
(bewijsstuk hieronder). Later dit voorjaar werd nog een tweede 
territorium gevonden aan de andere kant van dit boscomplex 
(vlakbij de Helix). 
 

Middelste bonte specht in Karkoolbos (foto Xavier Coppens) 
 

Dood hout van populieren : een interessant 
substraat voor houtzwammen ! 
 
Vorig jaar werd een afstudeerwerk gemaakt rond de waarde 
van dode populieren voor houtzwammen. In totaal werden 111 
dode populieren onderzocht in 9 terreinen. Twee van deze 
terreinen zijn bosreservaten : de Heirnisse en Wijnendalebos.  
In totaal werden 170 soorten zwammen waargenomen. De 
Heirnisse steekt qua soortenrijkdom ver boven de andere sites 
uit : niet minder dan 70 soorten werden er waargenomen op 28 
onderzochte bomen. In Wijnendale werden 17 bomen bekeken 
wat resulteerde in 42 soorten. Twee van de soorten die werden 
gevonden in de Heirnisse zijn eerste vondsten in Vlaanderen : 
Crepidotus subverrucisporus en Scopuloides leprosa. 
Rode lijsten voor Vlaanderen bestaan slechts voor een beperkt 
aantal groepen paddestoelen. Toch is het mogelijk om op basis 
van gekende verspreidingsgegevens en de Nederlandse Rode 
Lijst een lijst van ‘kandidaat Rode Lijst-soorten’ op te maken. 
Tijdens dit onderzoek werden 18 dergelijke soorten gevonden, 
gespreid over 21 bomen. De meeste hiervan lagen in de 
Heirnisse. In het bosreservaat Wijnendale werd het hoogste 
aantal kandidaat Rode Lijst-soorten gevonden, namelijk vijf.  
Uit de grote diversiteit aan soorten die in dit onderzoek 
gevonden werden, waarbij zelfs enkele nieuw voor 
Vlaanderen, en een vrij groot aantal kandidaat Rode Lijst-
soorten blijkt Populier toch een interessant substraat te zijn 
voor houtbewonende zwammen.  
Er wordt ook een belangrijke suggestie gedaan naar de praktijk 
toe : wanneer men een Populierenaanplant wil omvormen tot 
een Essen- of Elzenbos is het wellicht beter om de Populieren 
natuurlijk te laten afsterven of gefaseerd te ringen in plaats van 
te exploiteren. Door het ringen krijgen de opschietende bomen 
meer kans en ondertussen kan zich al een rijke 
houtzwammenflora op het dode hout ontwikkelen (waarvan de 
meeste soorten ook op Es of Els zullen gedijen), en dit bij een 
gunstiger microklimaat. De vochtige omstandigheden in deze 
situaties kunnen zeker gunstig zijn voor de plaatselijke 
zwammendiversiteit. 
 
Kris Vandekerkhove




