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 Bosreservaten-  
Nieuws 

 
Nr 5 (april 2005) 

 
Beste lezer, 
 
Zoals elk jaar bezorgen wij u opnieuw een kleurrijke nieuws-
brief zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste 
ontwikkelingen en bevindingen rond de Vlaamse 
bosreservaten.  
In dit nummer meer nieuws over de nieuwe bosreservaten die 
er zitten aan te komen, en vooral veel onderzoeks- en 
inventarisatieresultaten : over kevers, spinnen, libellen en 
vlinders, over spechten, hazelmuizen, boommarters … noem 
maar op, een hele dierentuin vol.  
Verder ook enkele interessante resultaten van het onderzoek 
naar de bosontwikkeling in het bosreservaat Everzwijnbad 
(Meerdaalwoud) na 8 jaar nulbeheer, en een bespreking van 
een indicatorlijst van houtzwammen voor de Benelux. 

Tenslotte hebben we ook een aantal oude archieven en kaarten 
van onder het stof gehaald om meer te weten te komen over de 
voorgeschiedenis van onze reservaten. Ook dat leverde een 
aantal leuke en soms ook verrassende resultaten op. 
 
Kortom weer voor elk wat wils ! Ik wens u dan ook traditie-
getrouw veel leesplezier toe.  
 
Namens het IBW-bosreservatenteam, 
 
Kris Vandekerkhove 
 
PS : heb je vroegere nummers gemist, neem dan contact op 
met ons via Bosreservaten@inbo.be. Daar kun je ook terecht 
met al je vragen, opmerkingen of suggesties rond 
bosreservaten en ons onderzoek. 

 

Nieuws over het netwerk van bosreservaten in 2004 
 

Uitbreiding bosreservaat Neigembos (foto Kris Vandekerkhove) 

Na het bijzonder productieve jaar 2003, waarbij 430 ha nieuwe 
bosreservaten werden aangewezen of erkend, was het een 
beetje te verwachten dat het dit jaar iets minder zou zijn. In 
2004 zelf werden geen nieuwe reservaten opgenomen in het 
netwerk, maar dat betekent nog niet dat men stilgezeten heeft : 
er werd volop gewerkt aan nieuwe dossiers, waarvan een deel 
begin 2005 werden aangewezen en erkend, en er werden ook 
beheerplannen opgemaakt voor de bestaande reservaten. 
 
Een nieuwe reeks bosreservaten, voor een totale oppervlakte 
van ca 180 ha doorliep de administratieve procedure, en 
verkreeg via een Ministerieel Besluit op 26 april officieel het 
statuut van bosreservaat. 
Het betreft de uitbreiding van het bosreservaat Neigembos te 
Ninove (ca 15 ha), het bosreservaat Belle-Bargie (ook wel 
Kwadebossen genoemd) te Waarschoot (80 ha), twee 
bosreservaten in de duinbossen van De Haan (samen ca 70 ha), 
en het Hellegatbos in Heuvelland (15 ha). 
 
De uitbreiding van het bosreservaat Neigembos omvat 
enerzijds een aantal vroegere privé-enclaves in het domeinbos 
die recent werden aangekocht, en ook het overgrote deel van 
het botanisch zeer interessante Vriezenbos, de westelijke 
uitloper van het bos zeg maar. 
De vroegere privé-enclaves zijn vooral middeloude tot oude 
beukenbestanden met wat bijmenging van ander loofhout. De 
kruidlaag is vergelijkbaar met de rest van het Neigembos : op 
de zuurdere stukken Adelaarsvaren, Meiklokje en Dalkruid, en 
op de rijkere stukken ook veel Boshyacint, Bosanemoon en 
Gele dovenetel. Het Vriezenbos daarentegen is voornamelijk 
een alluviaal bos, met stukken die eerder aansluiten bij de 
voedselrijke elzenbroeken, maar ook zones met bronbos en 
Elzen-Vogelkersbos. De kruidlaag is zeer rijk met alle typische 



BosreservatenNieuws nr 5 (april 2005)  pag 2 

vertegenwoordigers van de vermelde bostypes zoals 
Verspreidbladig en Paarbladig goudveil, Dotterbloem, 
Bittere veldkers, Reuzenpaardestaart, Daslook, … De 
boomlaag bestaat er vooral uit populier met daaronder al dan 
niet een rijke onderetage met hakhout van hazelaar, es, 
els,….  
Verder zijn er ook enkele graslanden mee opgenomen. Het 
betreffen vrij voedselrijke, over het algemeen vrij 
soortenarme graasweiden maar plaatselijk komt een rijkere 
vegetatie voor met Knoopkruid en Margriet. 
De beheeropties voor de volledige uitbreiding van het 
reservaat is niets-doen, behalve de randzones waar eventueel 
veiligheidsvellingen kunnen gebeuren, en de weilanden die 
verder extensief zullen worden begraasd, en niet langer 
zullen worden bemest. 
 

   
Goed ontwikkeld alluviaal bos in het Vriezenbos, aansluitend bij het 
Neigembos (foto Kris Vandekerkhove) 
 
Het bosreservaat Belle-Bargie is een bos dat recent werd 
aangekocht van het OCMW van Gent. Het is een bijzonder 
interessant bos omwille van verschillende redenen : het is 
één van de weinige grote oud-boscomplexen op de Vlaamse 
zandrug, en de bosbestanden bestaan voornamelijk uit oude 
eikenbestanden met een rijke onderetage. Verspreid in het 
bos komen vrij veel dikke eiken voor met omtrekken van 
drie meter en meer ! De kruidvegetatie is over het algemeen 
nogal arm, met vooral bramen en adelaarsvaren, maar 
plaatselijk komen ook oud-bosplanten voor zoals 
Salomonszegel, Witte klaverzuring en Dalkruid. 
 

Oude eiken in het bosreservaat Belle-Bargie in Waarschoot (foto Kris 
Vandekerkhove. 
 
Na een kortlopend omvormingsbeheer, waarbij een aantal 
aanwezige exoten zoals Douglas en Lork zullen worden 
verwijderd, zal het reservaat ook een integraal statuut 
krijgen. Het wordt alleszins één van de beste locaties voor de 
monitoring van spontane bosontwikkeling in zure 
eikenbossen in het Vlaams district. 

 
Middeloud beukenbestand in het bosreservaat Belle-Bargie in Waarschoot 
(foto Kris Vandekerkhove) 
 
Met de aanwijzing van twee reservaatsdelen in de duinbossen 
van De Haan wordt nu ook dit bostype aan het netwerk van 
bosreservaten toegevoegd. Het bosreservaat omvat twee delen, 
respectievelijk gelegen in de secties Klemskerke en Wenduine 
van het domeinbos.  
Reeds in 1838 werd een aanvang genomen met de bebossing 
van de uitgebreide duinengordel ten oosten en ten westen van 
de dorpskern van De Haan. Vooral in de laatste decennia van 
de 19de eeuw werd er werk gemaakt van de bebossingen. 
Bedoeling was de zandverstuivingen tegen te gaan die 
hinderlijk waren voor de nieuw aangelegde kustweg en 
tramlijn en de achterliggende poldergronden. Het overgrote 
deel van die aanplantingen mislukte echter en werd pas rond 
1920 met succes hervat. Het gedeelte in Klemskerke omvat 
echter onder andere de oudste nog overlevende aanplanten uit 
het einde van de 19de eeuw. Het zijn ondertussen vrij 
structuurrijke bosbestanden, voornamelijk op basis van eik. 
Verder komen er ook jongere en meer gemengde loofhout-
bestanden voor en enkele typische naaldhoutaanplantingen. In 
het oostelijk deel zijn de bosbestanden een stuk jonger en is de 
vegetatie ook meer gevarieerd. Zo komen er in deze zone ook 
poelen voor, en een grote centrale open plek met mosduin en 
open stuifduin. In beide zones komt verder ook een belangrijke 
oppervlakte duindoornstruweel voor.  
 

  
 
Enkele oude foto’s van Massart uit 1907 van de duinbebossingen met 
naaldhout in De Haan 
 
Zoals bekend bevatten onze kustduinen heel wat bijzondere 
plantensoorten, mede door de unieke combinatie van kalk en 
arme zandige gronden. Dit is ook niet anders in de nieuwe 
reservaatsdelen. Zo vinden we er onder andere zeldzaamheden 
als Bokkenorchis, Wondklaver, Gewone vleugeltjesbloem, 
Addertong, Gevlekte orchis, Gevlekt longkruid, Maarts 
viooltje en Bosbingelkruid.  
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Gezien de bijzonder hoge recreatiedruk in het gebied is het 
niet echt mogelijk om in dit reservaat een nietsdoen-beheer 
in te stellen. Wel wordt ervoor geopteerd om in de oudere 
loofhoutbestanden zo weinig mogelijk in te grijpen (met 
uitzondering van veiligheidsvellingen). De beheerkeuze voor 
de naaldhoutbestanden hangt af van hun intrinsieke waarde : 
sommige naaldhoutstukken herbergen een rijke 
zwammenflora en een grote populatie eikvaren. Ook hier zal 
weinig ingegrepen worden. Enkele jonge 
naaldhoutaanplanten zullen worden omgevormd naar 
loofhout of terug naar duinstruweel omgezet. De open en 
halfopen zones in het reservaat zullen een aangepast 
botanisch beheer krijgen om de aanwezige zeldzame soorten 
en vegetaties ten volle te laten ontwikkelen.  
 

 
Zicht op één van de oudere gemengde loofhoutbestanden in het nieuwe 
bosreservaat in de duinbossen in De Haan. (foto Kris Vandekerkhove. 
 
Aan de andere kant van West-Vlaanderen, in het Heuvelland, 
werd ook een nieuw bosreservaat opgericht op de 
Rodenberg: het Hellegatbos.  
Het bestaat uit stukken domeinbos, maar ook bosbestanden 
van de gemeente en het OCMW. Hoewel vrij klein is het 
toch een zeer gevarieerd bos. Kenmerkend voor het 
Hellegatbos is het grote hoogteverschil en de plaatselijk 
bijzonder steile hellingen. Binnen het bos is een waardevolle 
gradiënt aanwezig van droog en zuur op het plateau, naar 
vochtig voedselrijk onderaan de helling. Dit vertaalt zich ook 
in een opeenvolging van uiteenlopende bostypes : arm droog 
Eiken-Beukenbostype bovenaan de helling - typisch Eiken-
Beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos op de helling en een 
zeer goed ontwikkeld alluviaal bos (Alno-Padion) onderaan 
de helling. Het bos wordt in het Westen door de 
Hellegatbeek begrensd. Plaatselijk komen bronnen en 
bronvegetaties langs de helling voor.  
Tijdens de eerste wereldoorlog werd het bos echter, zoals 
ook alle andere bossen in het Heuvelland die in de vuurlinie 
van de loopgravenoorlog gelegen waren, nagenoeg volledig 
verwoest. Vandaar dat de meeste bomen niet ouder zijn dan 
80 jaar. 
Ongeveer de helft van het voorstel tot bosreservaat bestaat 
uit droge, voedselarme zandige plateaugronden, gelegen in 
het zuiden van het boscomplex. Hier bevinden zich 
voornamelijk vrij structuurrijke naaldhoutbestanden van 
Lork, Grove den en Corsikaanse den, en bestanden Beuk en 
van Tamme kastanje met bijmenging van Lork en eik, en 
spontane ingroei van Berk, Lijsterbes en Hulst.  

In de kruidlaag vinden we hier soorten als bosgierstgras, Valse 
salie, Adelaarsvaren, Salomonszegel, Witte klaverzuring, maar 
ook, op de iets rijkere plekken Boshyacint.  
Op de helling komen gemengde bosbestanden voor met 
voornamelijk Tamme kastanje, Zomereik, Amerikaanse eik en 
Esdoorn, en verder ook Haagbeuk, Beuk en Es. De kruidlaag 
bestaat hier vooral uit Bramen en de typische flora van het 
Atlantisch mengbos met tapijten van bosanemoon, Witte 
klaverzuring en Boshyacint. 
Ter hoogte van de hoogtelijn van 85 m komen bronnen voor. 
Beneden deze lijn vinden we de vochtige beekvalleigronden 
met alluviaal bos. De boomlaag bestaat hier vooral uit Zwarte 
els, Es, Eik, Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Haagbeuk en 
wilgensoorten. Er is een dichte en soortenrijke onderetage 
aanwezig met in de struiklaag o.m. Hazelaar, Sleedoorn, 
meidoorn, Sporkehout, diverse wilgensoorten, Gelderse roos 
en Vlier. Als gevolg van de zeer moeilijke toegankelijkheid 
van deze zone heeft er de laatste decennia weinig of geen 
exploitatie meer plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is er vrij 
veel staand en liggend dood hout aanwezig. De kruidlaag is er 
zeer uitbundig en bijzonder soortenrijk met o.a. Speenkruid, 
Grote muur, Geel nagelkruid, Dotterbloem, Kruipend 
zenegroen en Pinksterbloem, Slanke Sleutelbloem, 
Bosbingelkruid, Gele Dovennetel, Bosanemoon, Kleine 
Maagdenpalm en Daslook. Ter hoogte van de bronnen komt 
een zeer goed ontwikkeld bronbostype (Carici remotae-
Fraxinetum) voor. Hier vinden we ook typische soorten als 
Bittere veldkers, beide soorten goudveil, Hangende en IJle 
zegge, Moesdistel  en Reuzenpaardestaart. 
 

  
Het Hellegatbos op de Rodenberg : een geïsoleerd en druk berecreëerd bosje 
met steile hellingen en een interessante variatie aan bostypen, van droog 
voedselarm eiken-beukenbos en naaldhout tot zeer goed ontwikkelde 
hellingsbossen met boshyacint en soortenrijke valleibosjes.(foto links : 
orthofoto GIS Vlaanderen – foto rechts : Boshyacint - Kris Vandekerkhove).  
 
Door de geringe oppervlakte van het reservaat, de weinig 
compacte vorm en omwille van de vele wandelwegen die het 
bos doorkruisen, is een statuut van integraal bosreservaat 
weinig zinvol. Niettemin kan voor de bosbestanden die zich 
hiertoe lenen (vooral de alluviale zones) de natuurwaarde zich 
verder ontwikkelen via een nulbeheer. Op de hoger gelegen 
gronden kan via een geleidelijke omvorming een 
uitgangssituatie worden gecreëerd die daarna ook verder 
grotendeels spontaan kan ontwikkelen. 
 
 
Kris Vandekerkhove 
 




