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Sprokkels:  
korte bericht-
jes over of  
uit de bosre-
servaten

In memoriam Herman Stieperaere (1945 –2015)

Op 11 juni 2015 is Herman Stieperaere overleden. Hij is net geen 70 jaar geworden. 

Herman was  onderzoeker aan de plantentuin in Meise, maar ook een toonaange-

vend persoon  binnen het natuurbehoud in Vlaanderen. Velen zullen hem kennen 

als de specialist van mossen, begrazingsbeheer en heischrale vegetaties, en gedre-

ven spreker bij voordrachten, terreinbezoeken en overlegvergaderingen allerlei. 

Wat minder gekend is, is dat Herman ook een fervent aanhanger was van integrale 

bosreservaten. Als (zeer actief) lid van de adviescommissie voor de bosreservaten in 

de beheerregio Leuven pleitte hij resoluut voor het oprichten van voldoende grote 

onbeheerde reservaten in het Meerdaalwoud. De integrale reservaten, onder an-

dere ‘Pruikenmakers’ en  ‘Everzwijnbad’  zijn dan ook in belangrijke mate mede zijn 

verdienste. Maar ook voor het middelhoutreservaat ‘De Heide’ in Meerdaal was hij 

één van de trekkers.  We zullen Herman blijven herinneren als de flamboyante re-

denaar, in zijn gekende stijl, Brugs accent,  geen blad voor de mond maar altijd met 

kennis van zaken, steeds met de nodige ironie en nooit verlegen om de mensen uit 

hun kot te lokken. Zo maakte hij er een sport van om alle bio-ingenieurs bosbeheer 

bij elk overleg toch minstens één keer met ‘bosboer’ aan te spreken. De smile op 

zijn gezicht sprak toen boekdelen… Bedankt Herman, voor de boeiende debatten, 

de goed onderbouwde aanbevelingen en voor je niet aflatende inzet voor natuur 

in het algemeen, en de bosreservaten in het Leuvense in het bijzonder.

Bijzondere paddenstoel van wilgenstruwelen in bosreser-

vaat Den Doolhof

Tijdens steekproefinventarisaties in het kader van de opmaak van het 

bosbeheerplan was de mycologische waarde van het bosreservaat 

Den Doolhof al vastgesteld. Daarom plande de Koninklijke Vlaamse 

Mycologische Vereniging een nieuw bezoek aan het gebied tijdens 

haar Kempische werkweek in oktober 2015. Tijdens die excursie wer-

den een aantal topsoorten die in 2011 gevonden waren, zoals Forse 

melkzwam, opnieuw vastgesteld. Maar bovenal werden enkele nieu-

we interessante vondsten gedaan. De meest spectaculaire was die 

van de Trechtersapsteel (Hydropus moserianus) in een goed ontwik-

keld wilgenstruweel. Deze zeer zeldzame soort werd in de zomer van 2011 voor het 

eerst in ons land aangetroffen, eveneens in de omgeving van Turnhout, nl. in het 

Winkelsbroek. Deze soort werd pas in 1983 nieuw voor de wetenschap beschreven 

Kris Vandekerkhove

Terreinbezoek van de adviescommissie bos-

reservaten aan het middelhoutreservaat 

De Heide (Meerdaalwoud) – Uiterst rechts 

zien we Herman Stieperaere (foto: Gert 

Van de Genachte).

Zilverstreepmot in Kluisbos (foto : Jurgen 

Dewolf - www.bladmineerders.be)

De Trechtersapsteel, een tweede vondst 

voor België in bosreservaat Den Doolhof in 

Turnhout (foto: Peter Van Der Schoot)
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en is in heel West-Europa zeer zeldzaam. Deze vondst illustreert de hoge natuur-

waarde van het wilgenbroek in den Doolhof, en het belang van wilgenstruwelen 

in het algemeen als erg waardevol leefgebied voor bijzondere zwammen.

(tekst: Wim Veraghtert)

Uitgestorven zakjeszwam na 150 jaar terug waargenomen in bosreser-

vaat Sevendonk 

Nadat ze de jaren voordien het Kamp van Tielen volledig hadden 

uitgekamd, startten een aantal lokale vrijwilligers in 2015 met een 

uitgebreide inventarisatie van het bosreservaat van Sevendonk. Een 

eerste tussentijds verslag viel dit voorjaar in onze mailbox. Er werd 

al gespeurd naar dagvlinders en andere ongewervelden, naar vogels 

en paddenstoelen. Vooral de mycologen waren al heel actief. Tussen 

maart 2015 en februari 2016 werden 28 bezoeken uitgevoerd, die 

al ruim 370 soorten opleverden. Vooral de moerasbossen met hun 

grote hoeveelheid dood hout blijken zeer soortenrijk en interessant. 

Meer dan 40 soorten zijn zeldzaam tot uiterst zeldzaam; 10 soorten 

(o.a. armbandgordijnzwam en valse satijnvezelkop) staan op de Ne-

derlandse Rode Lijst als ‘bedreigd’ of zelfs ‘ernstig bedreigd’. Het 

meest bijzonder was echter de vondst van een aantal onooglijk kleine donkere 

‘vlekjes’ op een dode vlier. Het bleek immers te gaan om  Dothidea sambuci, een 

zakjeszwam die, zoals zijn naam laat vermoeden, typisch op vlier wordt gevonden, 

maar ook op andere soorten zoals kamperfoelie. In Sevendonk werd hij evenwel 

op sporkenhout gevonden. Hoewel zijn groeiplaats vrij algemeen lijkt, was het al 

van 1866 geleden (dus precies 150 jaar) dat deze soort nog in België werd waar-

genomen, wat technisch gezien betekent dat de soort regionaal uitgestorven was. 

In 2016 zal hier ongetwijfeld opnieuw naar gespeurd zijn, en wie weet wat er dan 

nog van bijzonderheden is opgedoken. We volgen het voor u op en berichten hier 

over in een volgende nieuwsbrief.

Boommarters houden (steeds meer?) van bosreservaten…

In een eerdere editie stond al eens een artikeltje met deze titel. Nu blijkt deze 

stelling nog maar eens bevestigd: na eerdere vondsten in de bosreservaten van 

Meerdaalwoud, Veursbos, Vrouwenbos, Teuvenerberg en uiteraard de Heirnisse, 

werden nu ook boommarters vastgesteld in de bosreservaten van 

Wijnendalebos en Vloetemveld. In dit laatste gebied werd in febru-

ari 2015 een boommarter één keer gespot met een wildcamera in 

het bosreservaatgedeelte.

In Wijnendale werd de boommarter tussen april en augustus 2015 

verschillende keren door een camera ‘geflitst’. Voorjaar 2016 kon 

boswachter Koen Maertens opnieuw een boommarter fotograferen 

met een cameraval. Dat wijst er op dat we te maken hebben met 

een vaste bewoner en geen toevallige passant. Verder werd ook in 

Zoerselbos (ook ten dele bosreservaat) boommarter waargenomen.

Dat boommarters relatief vaak in en rond bosreservaten worden gespot is niet ge-

heel toevallig: bosreservaten zijn vaak heel structuurrijke bossen, met veel zwaar 

dood hout en een hoge dichtheid aan microhabitats zoals holtes in bomen. Dat 
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Dothidea sambuci was de laatste keer 

gezien in België in 1866.  

In de broekbossen van Sevendonk vonden 

mycologen hem nu terug  

(foto: matevž koncilja – www.marn.at)

Een boommarter op een dode beukenstam 

in het bosreservaat Vloetemveld (foto: team 

faunabeheer-INBO)
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betekent veel schuilmogelijkheden voor boommarters en hun prooien. Bovendien 

zijn bosreservaten vaak rustige plekken met weinig verstoring, nog een eigenschap 

die door boommarters wel wordt geapprecieerd.

Meer info over waarnemingen van boommarters vind je in de edities van INBO-

Marternieuws en in onderstaand rapport.

Van Den Berge K., Gouwy J., Berlengee F. & Vansevenant D. (2015). Onderzoek naar 

het voorkomen van de boommarter Martes martes in Vlaanderen met behulp van 

cameravallen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 

(INBO.R.2015.11352656). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

‘Frislingen’ in het Meerdaalwoud

In 2015 voerde het veldwerkteam de eerste heropname uit in het bosreservaat Prui-

kenmakers (Meerdaalwoud). Bedoeling is om na te gaan in hoeverre de boom- en 

kruidlaag in 10 jaar tijd veranderd is zonder menselijke tussenkomst. In een vol-

gende editie van de nieuwsbrief brengen we hiervan zeker verslag uit. Wat echter 

opviel tijdens het veldwerk was dat er op verschillende plaatsen wroetplekken van 

everzwijnen werden waargenomen. Op zich opmerkelijk, want tot voor enkele ja-

ren waren er geen everzwijnen in het bos. Zo’n 10 jaar geleden werden de eerste 

losse waarnemingen gedaan, en de laatste jaren lijken de dieren zich definitief ge-

vestigd te hebben in het bos. Wel werd nog nooit voortplanting vastgesteld. 

Omdat de sporen toch vrij uitgebreid waren, werden we toch wel nieuwsgierig 

om hoeveel dieren het hier ging. We hingen op een paar strategische plaatsen 

cameravallen op, en hadden direct prijs. Een hele familie everzwijnen houdt zich 

blijkbaar op in het reservaat. Op de foto’s zagen we zeker een vijftal volwassen die-

ren. En voorwaar, voor de eerste keer werden er ook jonge dieren op de gevoelige 

plaat vastgelegd. Die gestreepte pyama’s worden in het jagersjargon ‘frislingen’ 

genoemd. Een primeur dus. 

Wat de invloed van die toenemende populatie aan everzwijnen op 

het bos zal zijn is nog koffiedik kijken: enerzijds creëren de zwijnen 

met hun gewroet ideale kiembedden voor boomzaailingen, en in de 

winter eten ze de wortelstokken van adelaarsvaren, maar anderzijds 

eten ze ook heel veel jonge boompjes, eikels en beukennoten. Ook 

op de kruidlaag kunnen ze een belangrijke invloed hebben, zoals al 

werd beschreven voor bossen in Denemarken die recent werden ge-

koloniseerd door wilde zwijnen (Brunet et al. 2016). Via het inmeten 

van een aantal extra parameters (o.a. registreren van plekken met 

verstoorde bodem) proberen we alvast de veranderingen in de vege-

tatie mee te linken aan everzwijnactiviteit. Wordt dus zeker vervolgd 

(en opgevolgd).

Brunet et al., 2016. Disturbance of the herbaceous layer after invasion of an eutrophic 

temperate forest by wild boar. Nordic Journal of Botany 34: 120–128)

Betrapt door onze wildcamera: een hele 

groep everzwijnen, inclusief ‘frislingen’ 

(foto: Peter Van de Kerckhove).
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Reeën geteld in Wijnendalebos

In de vorige nieuwsbrief hadden we al een bijdrage over dit onder-

werp: boswachter Koen Maertens probeert via strategisch opgestelde 

cameravallen zich een beeld te vormen van de reeënpopulatie in het 

Wijnendalebos. Ook in 2015 zette hij zijn inventarisaties verder. Er 

werd gewerkt met vijf wildcamera’s die op strategische plaatsen wer-

den opgesteld, en vaste observatieroutes die werden afgestapt. In het 

gehele bosgebied wordt het aantal reeën op ruim 50 dieren geschat. 

Daarvan zitten er een twintigtal voornamelijk in het bosreservaat (90 

ha groot). Het betreft een tiental mannelijke dieren, waarvan 6 stand-

bokken (drie territoria konden vrij duidelijk worden afgelijnd). Het 

aantal dieren in het bosreservaat wordt dus even hoog ingeschat als 

in 2014. Dat komt overeen met een dichtheid van zowat 25 dieren per 100 ha, wat 

heel hoog is. Vanaf dichtheden van boven de 10-15 dieren per km² is er al sprake 

van een belangrijke impact op vegetatie en natuurlijke verjonging. Dat komt ook 

overeen met onze vaststellingen bij de analyse van de vegetatiedynamiek (zie vo-

rige nieuwsbrieven). Zo neemt de bedekking door bramen in het reservaat heel 

duidelijk af door de hoge vraatdruk van de reeën.

Allerlei bijzondere vondsten in het Jongenbos.

Bij een terreinbezoek aan het bosreservaat Jongenbos vond Inverde-medewerker 

Tom Joye -naast nog een aantal zeldzame soorten die al gekend waren voor het 

gebied- ook een bijzondere paddenstoel op een dode liggende stam van beuk. 

Het betrof een gelobde pruikzwam (Hericium cirrhatum). Dit is een paddenstoel 

die vooral op zwaar dood beukenhout gevonden wordt. Het is een zeer zeldzame 

soort, maar in de doodhoutrijke (beuken)bosreservaten vonden we hem al eerder, 

onder andere in Parikebos en Kluisbos.

Ook de Limburgse mycologen waren verschillende keren op stap in Jongenbos. 

Hun meest opmerkelijke nieuwe vondst was echter geen paddenstoel maar een 

plant. Ronny Boeykens vond er het uiterst zeldzame Stofzaad (Monotropa hypop-

itys). Deze merkwaardige plant heeft zelf geen bladgroen, en leeft dus parasitair. 

Via mycorrhizapaddenstoelen (welbepaalde ridderzwammen – Tricholoma) maken 

Gelobde pruikzwam, een zeldzame indica-

torsoort op zwaar dood beukenhout, nu 

ook in het Jongenbos (foto Tom Joye).

Ook dit jaar weer hadden een twintigtal 

reeën hun vaste stek in het bosreservaat 

van Wijnendalebos  

(foto: Koen Maertens- ANB)
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ze verbinding met de boomwortels en onttrekken er voedingsstoffen aan. Door 

vermesting en verzuring zijn deze mycorrhizapaddenstoelen sterk afgenomen en is 

dus ook stofzaad sterk achteruit gegaan. De matig voedselarme, en vooral basen-

rijke bodems in het Jongenbos, die nog voldoende gebufferd zijn tegen verzurende 

deposities, vormen een geschikte groeiplaats voor deze soort. Overschaduwing is 

voor deze plant geen probleem: noch de plant, noch de zwam waarmee ze samen 

leeft hebben immers licht nodig om te leven. Een donker, onbeheerd bos zoals in 

Jongenbos is dus perfect OK. 

En het kan niet op: in het Jongenbos werd nog een bijzondere ontdekking gedaan. 

In het bos werden vleermuiskasten opgehangen, niet zozeer om die beestjes een 

schuilplaats te bieden, want die vinden ze ook in de vele holle bomen in het bos, 

maar vooral om te inventariseren. Een aantal lokale vrijwilligers heeft voorjaar 2015 

de nestkasten gereinigd en gecontroleerd. In bezette kasten werden de diertjes 

gefotografeerd. Bij nazicht van de foto’s ontdekte René Janssen dat er wel een 

heel bijzondere vondst tussen zat: zowaar een bosvleermuis. Dit is een zeldzame 

soort met een duidelijke voorkeur voor grote structuurrijke oude loofbossen met 

veel boomholtes als rustplaats, in combinatie met open terreinen (liefst waterpar-

tijen) om te jagen. Eerder waren er al waarnemingen in of rond de bosreservaten 

van Kluisbos, Meerdaalwoud, Terrijst en Zoniën. Nog een beestje dat duidelijk van 

bosreservaten houdt. 

Bijzondere bladmineerders in het Veursbos

Bladmineerders zijn vaak kleine onopvallende nachtvlinders waarvan de rupsen 

gangetjes vreten in bladeren (vandaar de naam). De aanwezigheid van deze soor-

ten wordt dan ook vaak vastgesteld via hun vraatsporen. Binnen de Vlaamse Ver-

eniging voor Entomologie is er een werkgroep bladmineerders, die zich vooral toe-

legt op deze nachtvlindertjes (meer info: www.bladmineerders.be). Op 17 oktober 

2015 brachten ze een verkennend bezoek aan het bosreservaat Veursbos in Voeren. 

Op een zuidgeëxposeerde helling van het bos vonden ze op één dag al heel wat bij-

zondere soorten. In totaal werden al 67 soorten gedetermineerd. Daaronder zaten 

Een zeldzame bosvleermuis in één van de 

vleermuiskasten in het Jongenbos  

(Foto: WBE Jongenbos)

Stofzaad is een zeer zeldzame plant die 

zelf geen bladgroen heeft. Via schimmels 

maakt hij verbinding met bomen om er de 

levensnoodzakelijke voedingsstoffen aan 

te onttrekken (Foto Ronny Boeykens)
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Boven links: de bonte esdoornsteltmot, een 

heel fraai en zeldzaam nachtvlindertje dat 

op gewone esdoorn leeft (foto : Chris Snyers 

– Wilrijk – www.bladmineerders.be)

Boven rechts: sporen van de rozenblaas-

mijnmot.   Deze soort werd voor het eerst in 

Vlaanderen vastgesteld  in het bosreservaat 

Veursbos  (foto : Chris Steeman – Ciergnon - 

www.bladmineerders.be)

Donkere maanpalpmot – derde  

waarneming voor België in het Kluisbos 

(foto : Davy De Groote)

7 zeldzame en  4 zeer zeldzame soorten. Zo vonden ze 141 mijnen 

(= vraatgangetjes) van de rozenblaasmijnmot (Ectoedemia anguli-

fasciella). Heel bijzonder, want deze soort was voordien nog nooit in Vlaanderen 

waargenomen! Enkel in Wallonië was dit vlindertje al enkele keren gevonden. 

Andere zeldzame nachtvlinders die werden waargenomen waren onder andere 

de lichtgrijze uil (Lithophane ornitopus) een soort van loofbossen die vooral op 

eik leeft en de bonte esdoornsteltmot (Caloptilia hemidactylella) een heel fraai en 

bijzonder vlindertje waarvan de rupsen de bladeren van gewone esdoorn oprollen.

Nieuwe nachtvlindersoorten in Kluisbos en Bos Terrijst

Ook in het Kluisbos (Kluisbergen) werd het afgelopen jaar intensief naar nacht-

vlinders gezocht, en met resultaat. In totaal werden reeds meer dan 400 soorten 

waargenomen waaronder een 40-tal zeldzame en 15 zeer zeldzame soorten. In 

een volgende nieuwsbrief laten we de vrijwilligers zelf aan het woord om hun 

vondsten toe te lichten. We lichten alvast een tipje van de sluier: één van de gevon-

den soorten is de donkere maanpalpmot (Teleiodes flavimaculella), een soort waar 

voorlopig heel weinig van geweten is. Men vermoedt dat hij leeft op zomereik en 

tamme kastanje. Er werden 2 exemplaren gevonden. Toch is dit nog maar de derde 

waarneming voor België: in 1912 ergens in de provincie Namen, in 2015 in Lier en 

nu dus Kluisbos.  

De wereld van de nachtvlinders is in alle geval een wereld waar we nog niet veel 

van weten, ook de specialisten niet. Zo is de gele zaksikkelmot  (Pseudatemelia 

subochreella), die goed vertegenwoordigd is in het Kluisbos, heel zeldzaam, hoe-

wel ze naar voedselkeuze weinig specifieke eisen lijkt te stellen: ze eet gewoon 

afgevallen, verdroogde bladeren. Waarom de soort dan toch zo zeldzaam is blijft 

een raadsel.Het is dan ook een goede zaak dat steeds meer mensen zich aan de 

studie van deze soortengroepen wijdt, want zoals steeds geldt ook hier de basisre-

gel: ongekend is onbemind, waardoor onbewust niet altijd de meest nachtvlinder-

vriendelijke beheerkeuzes worden gemaakt.

In Bos Terrijst in Pepingen werd een avond nachtvlinders gevangen door Bart Van 

Camp. Dat leverde op één avond 103 soorten op, waaronder 7 zeldzame soor-
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ten. Daar zaten onder andere geelblad, esdoorntandvlinder en kleine slakrups tus-

sen, soorten die we eerder al eens besproken hebben van in Meerdaalwoud. Heel 

bijzonder was echter de varenboegsprietmot (Monochroa cytisella). In België en 

Nederland is dit een zeer zeldzaam vlindertje. Volgens waarnemingen.be enkel 

nog gekend van een zestal andere plaatsen in Vlaanderen, en enkele plekken in 

Wallonië. De rupsen leven nochtans op adelaarsvaren, nu niet direct een zeldzame 

verschijning. In Engeland is de soort minder zeldzaam, maar ontbreekt toch ook 

in de grote open gebieden met veel adelaarsvaren. Men vermoedt dat de soort 

nogal specifiek is qua microklimaat: ze lijken specifiek te kiezen voor adelaarsvaren 

die weliswaar voldoende zonnig is, maar toch beschut in open plekken in het bos 

groeit. Anderzijds is het natuurlijk een klein en onopvallend motje dat misschien 

vaak over het hoofd wordt gezien. Dat is veel minder het geval bij de bruine bos-

rankspanner, een makkelijk herkenbare maar zeer zeldzame soort, die Bart hier al 

eerder ving. Wie meer wil weten over de nachtvlindervangsten van Bart kan steeds 

terecht op zijn blog: www.mottenvanger.be

Nu ook Zwarte aardslak in Kluisbos

In het Kluisbos werd nog een speciale soort gevonden, waar de gemiddelde bos-

bezoeker nauwelijks aandacht aan zal besteden. Je kunt er 

nochtans niet zo snel naast kijken. De zwarte aardslak (Limax 

cinereoniger) is immers de grootste slakkensoort van Europa, 

maar lijkt wel wat op de veel algemenere grote aardslak of 

de zwarte wegslak. Zoals je al in vorige nieuwsbrieven kon 

lezen is de zwarte aardslak zeer strikt gebonden aan grote 

oude loofbossen met voldoende dood hout. Hij vereist im-

mers een uitgesproken bosklimaat en dood hout om in te 

schuilen als het droog of koud is. Dat maakt dat de soort 

zeldzaam is bij ons. Waar we hem al eerder in Zoniën en 

Meerdaalwoud vonden, is hij het afgelopen jaar nu ook 

vastgesteld in Kluisbos, maar ook in Hallerbos en Brakelbos. 

Misschien hadden sommige waarnemers onze artikeltjes ge-

lezen en letten ze er sindsdien wel meer op ? De vindplaatsen komen in alle geval 

goed overeen met de verwachtingen: in jonge, sterk versnipperde of geïsoleerde 

kleinere bosjes werd hij nog niet vastgesteld 

De zwarte aardslak werd nu ook in het 

Kluisbos gevonden (foto : Jurgen De Wolf 

– www.waarnemingen.be)

Links: Varenboegsprietmot – een zeldzame 

nachtvlinder die op adelaarsvaren leeft – 

gevonden in Bos Ter Rijst (foto: Tymo Muus 

– www.microvlinders.nl)

Rechts: ook deze zeldzame en bijzonder 

kleurrijke zilverstraalmot werd in Kluisbos 

al een aantal keer gevonden (foto: Jerzy 

Strzelecki – wikicommons)
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Zeer zeldzame indicatorsoort van natuurlijke beukenbossen in Zoniën

Tijdens de mosseninventarisatie in het Joseph Zwaenepoelreservaat (zie elders in 

deze nieuwsbrief) ontdekte onze zwammenkenner Peter Van de Kerckhove een 

fraai geel paddenstoeltje op één van de sterk verteerde dikke beukenstammen. 

Onder voorbehoud van verder microscopisch onderzoek (dat nodig is om 100% 

zekerheid te geven) betreft het hier waarschijnlijk het uiterst zeldzame gouden 

vloksteeltje  (Flammulaster limulatus). Indien bevestigd zou dit de tweede vondst 

zijn in het reservaat. Ook onze betreurde collega Ruben Walleyn had hem al eens 

eerder gevonden. Elders in Vlaanderen zijn er maar een paar groeiplaatsen be-

kend.  Deze soort is opgenomen op de Europese indicatorlijst voor waardevolle 

(half)natuurlijke beukenbossen (Christensen et al., 2005). Op die lijst van indica-

torsoorten staan 21 soorten waarvan er al 7 in het bosreservaat zijn gevonden. Ter 

vergelijking: in andere beukenbossen in de Benelux varieert dit aantal tussen 0 en 

4 soorten. Dit illustreert nog maar eens de uitzonderlijke waarde van het bosreser-

vaat in het Zoniënwoud, ook op internationaal vlak. 

Christensen M., Heilmann-Clausen J., Walleyn R. & Adamcik S. (2005). Wood-inhabiting 

fungi as indicators of nature value in European beech forests. EFI Proceedings 51, 229-238.

Gouden vloksteeltje, een zeer zeldzame 

soort van zwaar verterend beukenhout.

(foto: Luc De Keersmaeker)




