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1. Inleiding

Sinds 1993 is het uitvoeringsbesluit voor de bosreseriraten van kracht. Sindsdien
zijn reeds vele initiatieven genomen voor de aanwijzing en erkenning van
bosreservaten. met het gevolg dat reeds zowat 1400 ba, voornamelijk domein
bossen. als bosreservaat zijn geselecteerd. (Een overzicht van de huidige
bosreservaten wordt gegeven in annex: 3).

Voor de selectie van de voorstellen tot bosreservaat heeft men een beroep
gedaan op de uitgebreide terreinkennis van de houtvesters en woudmeesters.
die zich voor hun selectie hebben gebaseerd op de bepalingen en suggesties in
die zin, geformuleerd in het Bosdecreet en het Uitvoeringsbesluit.

De adviescommissies hebben vervolgens een eerste beoordeling gemaakt van de
voorstellen, en hebben zich hierbij gebaseerd op hun terreinkennis, op de
resultaten van een terreinbezoek, en de wettelijke bepalingen. Deze aanpak
heeft het voordeel dat snel en soepel kan ingespeeld worden op nieuwe
voorstellen, en hoeft niet per sé slecht te zijn. Ook bij het alom gewaardeerde
Nederlandse bosreservatenprogramma wordt trouwens vaak op een zeer
pragmatische manier gewerkt, ondanks het feit dat er duidelijke en strikte
criteria bestaan (BROEKMEYER & Vos, 1990).

Niettemin is de tot nu toe gevolgde methode nogal improviserend en niet altijd
even robuust.
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Verschillende commissieleden vonden dat de commissies vaak al te snel een
oordeel moesten geven, ondanks de beperkte basisinformatie, en zonder dat er
een duidelijke objectieve lijst van expliciete selectiecriteria voorligt.
Eenzelfde kritiek werd tevens geformuleerd binnen de drie Hoge Raden. die de
minister bij een erkenningsaanvraag adviseren.
Toch kan gesteld worden dat de tot nu toe geselecteerde reservaten vrijwel alle
zeer goed gekozen zijn, zij het dat de oppervlakte vaak vrij beperkt is. Deze
goede keuze is vooral te danken aan het goede oordeel van de buitendiensten en
de objectieve ingesteldheid en vakkundigheid van de commissieleden en de
leden van de Hoge Raden. Hier ligt echter ook het zwakke punt van deze prag
matische aanpak: zij is immers sterk afhankelijk van de beoordelingskwaliteit
van de betrokken partijen.

Wil men de bosreservaten in Vlaanderen inpassen in een Europees netwerk van
bosreservaten, waaraan momenteel volop gewerkt wordt, dan is het noodzake
lijk ook de verdere selectie van bosreservaten hierop af te stemmen.
Vooral nu steeds meer andere openbare eigenaars en privé-eigenaars het initia
tief nemen om hun bos te laten erkennen als bosreservaat lijkt het noodzakelijk
dat men over deze concrete selectiecriteria beschikt. Zij kunnen dan ook
gebruikt worden als objectieve argumentatie waarom het éne voorstel wél en
het ander.e niet aanvaard wordt.

Met dank aan volgende personen en instanties voor het doornemen van de
ontwerpversie van deze tekst:

Ir. L. De Keersrnaeker
Prof. Dr M. Hermy
Prof. Dr. E. Kuijken en medewerkers van het Instituut voor Natuurbehoud
Prof. Dr. Ir. N. Lust
Ir. D. Maddelein
Ir. B. Meuleman
Ir. D. Van Den Meersschaut

Hun opmerkingen en aanvullingen werden zo goed mogelijk geïntegreerd in de
definitieve versie.
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2. Verschillende criteria voor
verschillende benaderingen: het
onderscheid tussen 'ENIR-reservaten'
en 'Bosreservaten senso latu'

Het Vlaamse concept van bosreservaten heeft een bredere focus dan wat
algemeen in andere landen hieronder wordt verstaan. Binnen onze wetgeving
zijn zowel strikte bosreserv~ten (zogenaamde <integrale bosreservaten') als
bosreservaten met een specifiek beheer ('gerichte bosreservaten') mogelijk.
Voor beide categorieën zijn duidelijke selectiecriteria noodzakelijk.

In functie van een betere inpassing van het Vlaams bosreservatenprogramma
binnen een ruimer Europees wetenschappelijk kader wordt bij de formulering
van de selectiecriteria een nieuwe opsplitsing gemaakt in twee types van
reservaten. Deze opsplitsing sluit ook beter aan bij de verschillen in prioritaire
doelstelling.
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Volgende twee types worden onderscheiden:

1. Integrale reservaten die kunnen opgenomen worden in een Europees
Netwerk van Integrale Reservaten (mIR-reservaten): hoewel deze reservaten
een belangrijke natuurbeho!ldsfunetie hebben primeert hier de wetenschap
pelijke functie: deze reservaten moeten dienen voor de wetenschappelijke
monitoring van spontane bosdynamiek. Bij deze reservaten moeten de selec
tiecriteria in overeenstemming zijn met wat internationaal gangbaar is. Ook
het latere onderzoeksprogramma zal compatibel zijn met andere Europese
landen. Deze reservaten zijn vergelijkbaar met wat in Midden- en Oost
Europa klassiek onder <bosreservaten' wordt verstaan. Deze reservaten wor
den verder in de tekst <ENIR-reservaten' (Europees Netwerk Integrale
Reservaten) genoemd.

2. Bosreservaten senso latu: kunnen zowel integrale als gerichte reservaten
zijn. Deze voldoen niet aan criteria voor klassieke bosreservaten: ofwel
omdat een continu verdergezet beheer wordt voorzien (gerichte reservaten)
ofwel omdat hun oppervlakte te klein is om alle spontane processen te her
bergen.
Deze reservaten werden omwille van andere overwegingen geselecteerd
(omwille van een bijzonder hoge natuurwaarde, een uitzonderlijke struc
tuur,ligging. bosbouwgenetische waarde•... ). Dit betekent niet dat deze per
definitie gerichte reservaten zouden zijn. In functie van de belangrijkste
waarden waarvoor het bos werd geselecteerd kan ook hier geopteerd worden
voor een integraal reservaat.
Deze reservaten zijn geenszins te beschouwen als <tweederangsreservaten\
maar zijn complementair aan de ENIR-reservaten. Ze hebben een zeer
belangrijke aanvullende waarde. Het spreekt voor zich dat de selectie van
beide types op elkaar moet worden afgestemd. teneinde deze complementa
riteit zo goed mogelijk te realiseren. De overzichtstabel in hoofdstuk 5.1 ver
schaft enig inzicht wat betreft de huidige toestand.

Hel belang en de doeisleHing van Inlegrale bosreservalen

In de literatuur wordt veelvuldig geargumenteerd wat het nut en het belang van
integrale reservaten is. Twee functies worden hierbij steeds herhaald: de weten
schappelijke functie en de natuurbehoudsfunctie. (ALBRECHT, 1990;
RECOMMENDATION. 1992; MAYER.1976; BUCKING, 1995; ZUKRIGL,1990; ALTHOF

et al., J993; PROJEKTGRUPPE NATURWALDRESERVATE.1993i VANDEKERKHOVE.

1996. BROEKMEYER, 1995,... ).

1. Wetenschappelijk belang: integrale reservaten vormen belangrijke onder
zoeksobjecten, zowel voor fundamenteel als voor toegepast wetenschappelijk
onderzoek.

Enerzijds vormen zij belangrijke studieobjecten voor fundamenteel weten
schappelijk onderzoek naar ecologische processen van bosdynamiek en
successie. Ook voor toepassingsgericht onderzoek naar bv. verjongings
strategieën van bepaalde boomsoorten zijn zij zeer nuttig.
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Anderzijds zijn zij belangrijke referentiepunten en toetsingspunten van het
natuurgericht bosbeheer: er kan nagegaan worden in hoeverre het gevoerde
beheer in de lijn ligt van natuurlijke"processen en de gevolgen van bosbouw
kundige ingrepen kunnen beter worden getoetst door een vergelijking van
beheerde bestanden met vergelijkbare bosreservaten. Hierbij kunnen bosbouw
kundige en structurele parameters worden vergeleken (BUCKING, 1997i
MLIN5EK) 1990) maar ook de soortensamensteUing qua fauna en flora
(ANGELSTAM et al) 1994, HALPERN et al) 1997i WESLIEN et al, 1997; STOCKLAND
J., I997i SCHULZ et aL, 1997i RAUH, 1993j RAUH et al., 1997; MARTIKAINEN et aL,
1997;... ). Het is evident dat enkel echte ongerepte bossen de functie van
vergelijkingspunt op een volwaardige manier kunnen vervullen, maar bij
gebrek aan deze vormen integrale reservaten een bescheiden 'Ersatz'
(LEIBUNDGUT,1966).

2. Belang voor het Natuurbehoud
Een andere belangrijke doelstelling van bosreservaten die in het verleden
minder werd benadrukt is de uitzonderlijke natuurwaarde van integrale
reservaten.
Zij bevatten immers unieke niches die in beheerde bossen niet of nauwelijks
voorkomen (grote hoeveelheden dood hout van alle sortimenten, microreliëf
door wortelkluiten,...) en vormen aldus belangrijke refugia voor zeldzame
soorten die hieraan gebonden zijn (zogenaamde 'oerbosreliktsoorten')
(ALDRECHT, 1990; BUCKING 1995; WILLIG & SCHLECHTE, 1995). Veelal hebben
deze bossen bovendien een bijzonder rijke structuur en hoomsoortensamen
stelling, waardoor ook de algemene soortenrijkdom zeer boog is.
Ook in Vlaanderen wordt deze uitzonderlijke natuurbehoudswaarde erkend:
HERMY (1988) stelt dat strikte reservaten na verloop van tijd ongemeen rijk zijn
aan gradiënten o.a. van dood hout, windgaten, wortelkluiten,lichtgradiënten.
Gezien dit Cbostype' bij ons ontbreekt, en gezien de lange ontwikkelingstijd lijkt
het volgens HERMY (1988) opportuun om bij een concrete invulling van het
prioriteitenbe1eid inzake natuurbehoud in bossen, eerst aandacht te besteden
aan deze groep. Hierbij vormen oude bestanden met grote bomen en variatie in
structuur en leeftijdsopbouw de beste uitgangssituatie voor een snelle realisatie
van deze bijzondere waarden.

Daarnaast worden ook volgende functies aan integrale reservaten toegewezen:

genenreservoir (ZUKRIGL, 1990; RECOMMENDATION) 1993;... ).
Bosreservaten bevatten vaak nog restanten van autochtoon genetisch materiaal.
Ook aBn dit aspect wordt de laatste tijd zeer veel aandacht besteed, ook al is het
niet expliciet verbonden met integrale reservaten.

natuureducatieve functie (GENSSLER, 1980i ZUKRJGL, 1990, BUCKING, 1995)
BALCAR, 1995): integrale bosreservaten die opengesteld zijn voor het publiek
(hetzij permanent, hetzij tijdens geleide bezoeken) kunnen de kennis en het
inzicht in natuurlijke processen in bossen verruimen, en kunnen op die manier
ook bijdragen tot een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor een
meer natuurgetrouwe bosbouw.



Binnen het natuurbehoud is een kentering qua aanpak van het terreinbeheer
waar te nemen: de klassieke aanpak, waarbij gestreefd wordt naar behoud of
herstel van een welbepaald, vaak historisch, referentiebeeld, maakt vooral op
grotere terreinen plaats voor meer dynamische benaderingen van natuurbeheer
(ProzeBschutz) (BALCAR, 1995; BURGER-ARNDT, 1996; BUCKING, 1997b; ... ).
Integrale reservaten kunnen hierbij eveneens een belangrijke educatieve
voorbeeldfunctie vervullen.

Andere, minder tastbare argumenten die, vooral in oude documenten worden
teruggevonden zijn de volgende:

esthetische waarde: het esthetisch motiefspeelde vroeger een zeer belangrijke
rol bij de aanwijzing van strikte reservaten zoals o.a. La Tillaie in Fontainebleau
(Koop, 1989; PONTAlLLER et al, 1997). Tegenwoordig is dit een minder
doorslaggevend argument, hoewel het nog steeds een niet te onderschatten rol
speelt Het ongerepte, "wilde" voorkomen van strikte bosreservaten blijkt een
grote aantrekkingskracht te bezitten. Het drukke bezoek aan Hudewaldbossen
in Oost-Friesland en aan het oerwoud van Bialowieza bewijst dat dit in brede
kring weerklank vindt (Koop & MOLENAAR, 1981).

Het ethische motief is nauw verbonden met de esthetische en natuurbehouds
waarde: bet besefleeft dat een natuurlijk bos en spontane ontwikkelingen in
bos een eigen bestaansrecht hebben (Koop & MOLENAAR, 1981)

Foto 1 : Staand en liggend dood bout in het integraal bosreservaat
Kersselaerspleyn (Zoniënwoud)
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3. Selectiecriteria voor
de aanwijzing en erkenning van
Integrale Bosreservaten die kunnen
kaderen in een Europees Netwerk
(ENIR-reservaten)

1. Buitenlandse selectiecriteria voor integrale reservaten:
een literatuuroverzicht

1. 1. Basiscrlleria

Bij raadpleging van de buitenlandse literatuur bestaat er een opvallende
gelijkgezindheid wat betreft de basiscriteria voor bosreservaten:

1. Representativiteitscriterium
2. Oppervlaktecriterium

MEDEDELINGEN 1995-} 13 IBW



1. Representativiteitscriterium: alle belangrijke bos- en standplaatstypes
zijn vertegenwoordigd in het bosreservatennetwerk

Al naargelang het land ofde deelstaat wordt aan dit basiscriterium een iets
verschillende invulling gegeven. Niettemin wordt het principe steeds geres
pecteerd. Opvallend is dat de algemeen voorkomende bostypes hierbij
belangrijker zijn dan de bijzondere, zeldzame types (WEGENER et al, 1996j
BROEKMEYER, 1995; MAYER,1976). Dit is een duidelijk verschil met de gangbare
selectiecriteria voor Natuurreservaten, waar Zeldzaamheid één van de belang
rijkste criteria is.

In Duitsland werden voor het gehele land enkele richtlijnen geformuleerd voor
de selectie en de monitoring van bosreservaten (PROIECTGRUPPE NATURWALD
RESERVATE, 1993; BUCKING,1995i EISENHAUER, 1997). Het representativiteits
criterium, dat ook steeds terugkomt bij de afzonderlijke criteria voor de deel
staten (zie o.a. EISENHAUER, 1997; LAMPRECHT et al. 1974,... ) wordt hier als
volgt ingevuld: alle belangrijke typische standplaatsen en stal1dplaatsmozaïeken
bil1nen een bepaald groeigebied moeten vertegenwoordigd zijn.
Weinig gewijzigde oude bosstandplaatsen zijn hierbij te verkiezen boven sterk
gewijzigde standplaatsen. Deze laatste kunnen niettemin geselecteerd worden
indien ze lokaal een belangrijke betekenis als bosstandplaats hebben.
In Nederland wordt representativiteit bepaald aan de hand van de criteria
bodemtype, PNV en Groeigebied (STAATSBOSBEHEER, 1986; BROEKMEYER, 1995).
In de praktijk blijkt dat PNV> groeigebieden en bodemtype zeer goed bij elkaar
aansluiten. Nederland werd door Firet ingedeeld in 13 groeigebiedeJ1. Binnen elk
groeigebied wordt vastgesteld welke PNY'S er voorkomen. Door VAN DER WERF
(1991) werden voor Nederland 33 Potentieel Natuurlijke Vegetaties in de
bossfeer onderscheiden (bosgemeenschappen). Van deze 33 zullen 23 types
opgenomen worden in het netwerk van bosreservaten. Opvallend is dat de zeer
zeldzame types hier niét opgenomen worden in het bosreservatenprogramma.
Zij zijn echter wel belangrijk in het kader van de A-locaties (zie verder).
Door MAYER (1974) werden voor Oostenrijk 65 bosgezelschappeIl onderscheiden.
Een 20 à 30 tal hiervan zijn voldoende algemeen verspreid om vertegenwoordigd
te zijn in een netwerk van bosreservaten. Telkens dienen minstens 2 reservaten
geselecteerd. De nieuwe doelstelling voor bosreservaten gaat hierin nog verder:
TJCHY & FRANK (1995) onderscheiden 125 bosgezelschappen in 22 groeigebie
den, hetgeen neerkomt op ca. 430 reservaten.
ZUKRIGL (1990) formuleert hierbij de nuance dat algemene bosgezelschappen
in meer en grotere reservaten moeten vertegenwoordigd zijn.

Ook in Tsjechië, Slowakije, Denemarken, Hongarije, Joegoslavië en Slovenië
geldt het representativiteitscriterium als belangrijkste selectiecriterium
(ZLATNIK,1970 in LUST, 1982j KORPEL, 1993i EMBORG, 1997; CZAJLlK &
STANDOVAR, 1997; MLINSEK, 1976; DIACl, 1997).

In Frankrijk bestaan momenteel slechts enkele (zij het vrij vermaarde)
bosreservaten. Sinds kort bestaat echter ook bij ONF (nationale bosbouw
administratie) de intentie om een netwerk van integrale reservaten uit te
bouwen, waarbij representativiteit het belangrijkste criterium wordt (FALCONE,
pers. med.).
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2. Oppervlaktecriterium: het bosreservaat moet voldoende groot zijn
zodat alle stadia in de natuurlijke dynamiek kunnen voorkomen.

Opvallend is dat de minimumoppervlakte vroeger (1960-1975) veel lager werd
gelegd: reservaten van een vijftal ha, met daaromheen een bufferzone, worden
reeds als voldoende groot beschouwd (NIEMANN, 1968; MAYER, 1976). Bij de
huidige interpretatie van dit criterium wordt gesteld dat alle verschillende
ontwikkelingsstadia naast elkaar moeten kunnen voorkomen binnen hetzelfde
reservaat. De huidige opvattingen spreken dan ook van oppervlaktes van 15 tot
100 ha, alhankelijk van het bostype.

In Duitsland wordt wat betreft de minimumoppervlakte onderscheid gemaakt
tussen bostypes die op grotere oppervlakte voorkomen, en bijzondere stand~

plaatsen, met een zeer beperkt verspreidingsgebied (bijvoorbeeld bronbossen).
Voor deze laatsten wordt voorgesteld om deze mede op te nemen in grotere
bosreservaten. Voor de eerste categorie wordt de minimumoppervlakte gesteld
op 20 ha voor vlak gebied en 40 ha voor middelgebergte. Het is echter beter een
beperkt aantal grote reservaten te hebben dan vele kleintjes.
BUCKJNG (1994) verfijnde deze zeer algemene bepaling qua minimumopper
vlakte. Hij stelde dat voor soortenrijke mengbossen (zoals het Eiken-Haag
beuken- en Linden-Haagbeukenbos) een oppervlakte van JO ha reeds kan
volstaan; Beukenbossen, Eiken-beukenbossen, Zilverdennen-beukenbossen
e.d.m. vereisen daarentegen een oppervlakte van 50 ha en Fijnsparbossen van
het hooggebergte zelfs 70 ha. Voor Hessen stellen kTHOFF et al (1991) een
minimumoppervlakte van 30 tot50 !Ja voor.

In Nederland geldt als minimum oppervlakte het Minimul1I Structuur Areaal
(voor het eerst vermeld in Koop, 1981; later verder uitgewerkt door Koop en
samengevat in: AL et al, 1995). Dit is de oppervlakte die noodzakelijk is om alle
ontwikkelingsfasen van een bepaald bostype te kunnen omvatten. Deze opper
vlakte varieert van JO-15 ha (voor essenbronbos, e1ze- en berkebroekbossen) tot
50 ha voor bostypen met lichtboomsoorten. die grote verjongingsopeningen
vereisen (bv. eiken-berkenbos).

Voor Oostenrijk stelde MAYER (1974) een minimale oppervlakte voor van
minstens 20 ha. Deze oppervlakte is echter geen absoluut minimum. MAYER

(1976) geeft een minimumoppervlakte van 5 ha aan. Tegelijk stelt hij echter dat
oppervlakten waar aUe ontwikkelingsfasen tegelijk kunnen voorkomen ideaal te
verkiezen zijn. Deze oppervlakte varieert van 5 tot 100 ha. ZUKRIGL (1990) stelt
minimum JO-20 ha, maar beter50 ha voorop. TICHY & FRANK (1995) stellen de
minimumoppervlakte afhankelijk van het bostype: 50 ha voor beukenbossen;
10 ha voor bosgezelschappen op extreme standplaatsen (ravijnbossen•...).
In Slovenië geldt een minimumoppervlakte van 20 ha (DIAcl, 1997).
In Hongarije worden geen duidelijke oppervlaktecriteria vermeld. De eigenlijke
reservaten (zonder bufferzone) hebben een oppervlakte die varieert tussen 3 en
300 ha (CZAJLIK & STANDOVAR, 1997).
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1. 2. Aanvullende crilerla

Andere criteria die regelmatig terugkeren. maar waarover geen overeen
stemming bestaat over de landsgrenzen heen, zijn de volgende:

3. Bufferingscriterium
4. Natuurlijkheidscriterium
5. Vorm, Integriteit, begrenzing
6. Eigendomsstatuut
7. Andere...

3. Bufferingscriterium: het reservaat moet omgeven zijn
door een voldoende brede bufferzone, met aangepast beheer.

Rond de reservaten in Duitsland wordt een bufferzone van minstens 100 meter
voorgesteld. waarbinnen sterke beperkingen worden opgelegd qua bosbeheer
(geen kaalkap. natuurlijke verjonging. inheemse boomsoorten,... )
In Nederland is een bufferzone noodzakelijk (breedte min. één keer de boom
hoogte) waarbinnen strikte beheersbeperkingen dienen te gelden. Wegens een
gebrek aan controle en verplichtende regels wordt ervoor geopteerd om de
bufferzone mee te rekenen binnen het reservaat. Hierdoor wordt de minimum
oppervlakte uiteraard nog groter.
In de meeste landen wordt slechts in vage bewoordingen over bufferzones
gesproken. Veelal houdt het in dat het bosreservaat omgeven is door beheerd
bos. waarbij geen kaalslagen mogen worden uitgevoerd.

4. Natuurlijkheidscriterium: de uitgangstoestand moet
zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke toestand

Over dit criterium zijn de meningen verdeeld: enerzijds zijn er landen waar de
natuurlijkheid van de huidige vegetatie een duidelijk, al dan niet strikt toe te
passen criterium is (Duitsland, Oostenrijk, Hongarije,... ) terwijl in andere
landen ook plantagebossen en exoten kunnen opgenomen worden (Nederland,
Denemarken). Dit heeft uiteraard veel te maken met de actuele bostoestand in
deze landen.

Duitsland: voorrang moet gegeven worden aan gebieden waarvan de boom
soortensamenstelling en structuur als 'natuurgetrouw' beschouwd wordt (het
geen betekent dat slechts een geringe storing door de mens wordt verondersteld)
(PROJECTGRUPPE NWR. 1993i LAMPRECHT,19]1; GENZLER. 1980; SElBERT &
HAGEN. 1970i WEGENER et al., 1996) Vooral geschikt zijn deze bestanden waar
de soortensamenstelling nog compleet is (alle soorten die van nature voor
komen zijn aanwezig).
Dit tweede criterium mag niel te eng opgevat worden. Er kunnen ook bestands
typen geselecteerd worden die regionaal een belangrijke bosgeschiedkundige
betekenis hebben (bv. Dennenaanplantingen op heide)
Volgens BUCKING (1995) is natuurgetrouwheid een goed, maar niet dwingend
criterium.
In Oostenrijk stelt men wel strikt dat de soortensamenstelling natuurgetrouw
moet zijn. Bossen waarvan de soortensamenstelling sterk afwijkt van de
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natuurlijke worden uitgesloten (T1CHY & FRANK, 1995). Volgens ZUKR.GL
(1990) moet 'natuurgetrouw) hier echter zeer breed geïnterpreteerd worden.
Ook in Hongarije moet de structuur en de soortensamenstelling zo goed
mogelijk aansluiten bij de natuurlijke toestand (CZA!L.K & STANOOVAR,1997).

In Nederland heeft men een duidelijk verschillend standpunt: voor elk van de
geselecteerde bostypes zal minstens 1 bosbestand in het netwerk opgenomen
worden waarvan de boomsoortensamenstelling en de kruidvegetatie nog sterk
aansluiten bij de natuurlijke vegetatie van de groeiplaats (floristisch karakte
ristieke variallt o/'llatflllriijke variant'). Daarnaast echter wordt. op een gelijk
aardige standplaats. eveneens een bosbestand geselecteerd dat nog weinig
herkenningspunten vertoont met de oorspronkelijke vegetatie (de floristisch
niet-karakteristieke varitmt of'cliltulirlijke máam'). Deze cultuurlijke variant is
vanuit bosecologisch standpunt weinig interessant. maar heeft een zeer grote
bosbouwkundige relevantie. Dit kunnen bijvoorbeeld dennen- ofdouglas
aanplantingen zijn op standplaatsen met een PNV van eiken-beukenbos (Fago
QlIercetlUll). Bij de selectie van het floristisch niet-karakteristiek reservaat wordt
gezocht naar een bosgebied dat qua leeftijd. soortensamenstelling en beheers
toestand representatief is voor het bos in het betreffende groeigebied
(BROEKMEYER,1995).
Ook in Denemarken komen zowel half-natuurlijke bossen als coniferenaan
plantingen in aanmerking als bosreservaat. zij het dat de naaldbossen slechts
een beperkt aandeel in het totaal mogen innemen (1000 ha op een totaal van
5000 ha) (EMBORG, 1997).

5. Vorm en integriteit; begrenzing

Voor Duitsland geldt: bij voorkeur cçmpacte vorm. niet doorsneden door
wegen. gebouwen. tuinen. parkeerplaatsen•... Ook volgen zij bij voorkeur
duurzame topografische begrenzingen in het landschap (SEIDERT & HAGEN.
1970). In Oostenrijk vormt een te hoge doorsnijdingsgraad een duidelijk
uitsluitingscriterium (TJCHY & FRANK, 1995). Ook in andere landen wordt,
omwille van evidente redenen van randeffecten een duidelijke voorkeur
gegeven aan compacte, weinig doorsneden reservaten.

6. Eigendomsstatuut

De bosreservaten in Duitsland zijn bij voorkeur staatseigendom (PROJECT

GRUPPE NWR, 1993). In Sachsen Anhalt geldt dat, om een garantie te hebben van
de duurzaamheid van het statuut. enkel staatsbossell worden geselecteerd. In de
meeste andere deelstaten zijn in de praktijk ook alle reservaten in staatsbos
gelegen, alhoewel dit niet altijd verplicht is.
Wat betreft de eigendomsstructuur geldt in Nederland eveneens dat bij voor
keur bossen van Staatsbosbeheer worden geselecteerd. Er is een regeling
uitgewerkt voor privé-bossen (voor bostypes die niet in bet areaal van SBB
voorkomen). Deze regeling is echter nogal vaag en biedt weinig garanties voor
het beheer van niets doen
Ook in Oostenrijk en Denemarken komen privé-bossen in aanmerking voor
erkenning als bosreservaat (TICHY & FRANK. 1995; EMBORG. 1997). Een erken-
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ningscontract als bosreservaat geldt in Oostenrijk voor een termijn van 20 jaar.
Net als in Vlaanderen is in Oostenrijk een jaarlijkse vergoeding voorzien. In
Denemarken is de erkenning van privé-bossen als bosreservaat definitief. Bij de
erkenning wordt éénmaJig een belangrijke vergoeding betaald. De eigenaar
staat het beheer van zijn domein volledig af, maar behoudt het jachtrecht.

7. Aanvullende criteria:

In Nederland zijn andere secundaire selectiecriteria recreatiedmk, bestemmillgs
plmmell, mate vall bfljferillg elJ de lloodzaak voor inleidende beheersl1laatregele11. Zij
moeten niet strikt geïnterpreteerd worden.

2. Selectiecriteria voor Vlaanderen: bestaande voorstellen

De selectiecriteria vermeld in het uitvoeringsbesluit op de bosreservaten (art 4)
laten een zeer ruime interpretatie toe, waardoor in principe alle Vlaamse bossen
in aanmerking komen om als bosreservaat te worden erkend of aangewezen.
Wat betreft meer specifieke criteria werden in Vlaanderen door verschillende
auteurs reeds een visie aangaande integrale reservaten geformuleerd (DUA, 1975;
LUST, 1982; HERMY, 1992; VERBEKE, 1991; VERLINDEN et al, 1987; VAN SLYCKEN,
1994. MEULEMAN.1993).

Ook hier zijn de selectiecriteria die steeds terugkomen dezelfde: het represen
tativiteitscriterium en het oppervlaktecriterium.

Men is het erover eens dat alle bostypes moeten vertegenwoordigd zijn in de
bosreservaten. Ofdit ook alle integrale reservaten moeten zijn laat men echter
vaak in het midden. Wat betreft de interpretatie van 'bostypes', en hun mate
l'allllatllur/ijklteid is er wel veel verschil:
Volgens VERBEKE (1991) moeten natuurlijke bostypes worden geselecteerd die
de typische boomsoorten bevatten. Volgens DUA (1975) mogen bossen die
geselecteerd worden gedeeltelijk in hun ontwikkeling beïnvloed zijn, maar
moeten ze hun natuurlijk karakter bebouden bebben.
LUST (1982) pleit voor een meer pragmatische aanpak. Volgens hem was een te
strenge interpretatie van dit criterium (nl ongelijkjarige hooghoutbossen met
inheemse boomsoorten, en dat in ecologisch evenwicht verkeert) de belang
rijkste reden waarom onder de bepalingen van de wet op het Natuurbehoud
geen bosreservaten werden aangeduid.
Volgens VAN SLYCKEN (1994) moeten alle standplaatsen, die kenmerkend zijn
voor de regionale bosbestanden vertegenwoordigd zijn. Bij voorkeur worden
'oude bosstandplaatsen' geselecteerd, met een meer natuurlijke
soortensamenstelling en een gevarieerde structuur. Tegelijk stelt hij echter dat
ook jonge spontane bossen moeten kunnen opgenomen worden, evenals
minder natuurlijk samengestelde bossen, indien deze representatief zijn voor
een belangrijk gedeelte van het Vlaamse bosareaal. Ook MEULEMAN (1993) volgt
dit idee: bosreservaten moeten een afspiegeling zijn van de belangrijkste bos
associaties en de belangrijkste bosbouwkundige en wetenschappelijke vragen.
Wat betreft de zeldzame types zijn de meningen verschillend: VERLINDEN et al
(1987) stellen dat het zeker niet opportuun is te vertrekken van uitzonderlijke
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uitgangssituaties bij het instellen van integrale reservaten, aangezien deze geen
vergelijking met andere bossen mogelijk maakt.
VERDEKE (1991) en DUA (1975) stellen anderzijds dat zeldzame types een boge
natuurwaarde hebben en dusdanig moeten beschermd worden als bosreservaat.

Wat betreft de minimumoppervlakte stelt DUA (1975) betvolgende: indien het
reservaat is opgesplitst in een gedeelte integraal en een gedeelte gericht. is voor
beide mÎlIStens 50 ha vereist.
VERLINDEN et al. (1987) stellen dat 5 ha een absoluut minimum is. VAN
SnCKEN (1994) stelt een minimumoppervlakte van 20 ha voorop.

Volgens VAN $LYCKEN (1994), DUA (1975) en VAN DEN BERGE et al (1990) is het
voorkomen van een voldoende brede bufferzone eveneens een belangrijk
selectiecriterium. Volgens VANDEN BERGE et al. (1990) moet deze, voor Zoniën
althans, minstens 50 ol breed zijn.

VAN DEN BERGE et al. (1990) vermelden voor het oude reservaat in Zoniën ook
een beperkte recreatiedruk, en het feit dat geen wegen het bestand doorkruisen.
als belangrijke pluspunten.

HERMY (1992b) benadert integrale bosreservaten vanuit natuurbehoudsoogpunt
maar komt toch tot dezelfde conclusies: integrale bosreservaten moeten een
voldoende grote oppervlakte beslaan, voldoende gebufferd zijn (gelegen binnen
boscomplexen van minstens 80 ha) en een grote variatie in bodem, reliëfen
watercondities omvatten. Zij moeten ruimtelijk goed verspreid liggen over het
Vlaams gewest, gezien de klimatologische condities duidelijk verschillend zijn
van west naar oost. Hij legt wel bijzondere nadruk op de natuurlijkheid en de
'compleetheid> van deze bossen: het zijn bij voorkeur bossen met een autochtone
boornlaag en een goed ontwikkelde kruidlaag. Dit houdt in dat ook 'oud bos'
soorten voorkomen, m.a.w. het bosreservaat is gelegen in een oud-bos-kern.
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3. Selectiecriteria voor de aanwijzing en erkenning
van ENIR-reServaten voor Vlaanderen: een conclusie

Uit de studie van de nationale en internationale literatuur betreffende selectie
criteria voor bosreservaten kunnen volgende algemeen geldende conclusies
worden getrokken: de essentiële criteria bij de selectie van integrale bosreser
vaten zijn representativiteit en oppervlakte.

3. 1. Primaire selectiecriteria

3. 1. 1. Representativiteit

Het ENIR-reservatennetwerk moet representatief zijn voor het bos in Vlaanderen.
Als belangrijkste invulling van dit criterium geldt dat alle belangrijkste bos
gemeenschappen van Vlaanderen vertegenwoordigd moeten zijn. Andere
belangrijke aspecten van representativiteit zoals bodemtypes, groeigebieden.
standplaats, ... kunnen hier in sterke mate aan gelinkt worden.

Een verdere aanvulling en verfijning kan daarna gebeuren aan de hand van
klimatologische omstandigheden, fytogeografische streken en de eigenlijke
vegetatiestruct':lur.

Een belangrijk probleem dat zich bij het basiscriterium stelt, is dat er momen
teel weinig overeenstemming bestaat over een algemeen bruikbare typologie
voor de verzadigde bosgemeenschappen in Vlaanderen. In andere ons
omringende landen bestaat deze meestal wel (Bv. VAN DER WERF, 1991 in
Nederland), en vormt, zoals reeds vermeld, vaak de basis voor de selectie van de
bosreservaten.
In ons land bestaan er verschillende indelingen (NOIRFALISE (1984), ROGISTER

('978, '985) en HERMY ('985)) die soms gelijklopend zijn, maar vaak ook sterk
verschillend. Daarnaast bestaan nog talloze fytosociologische studies en
publicaties, maar deze zijn vaak oud, of beslaan slechts een beperkt areaal, of
een beperkt aantal bostypes. Vandaar dat werd getracht om de belangrijkste
bostypes voor Vlaanderen uit de vele binnen- en buitenlandse publicaties te
compileren. Deze voorgestelde indeling heeft niet de pretentie om fytosocio
logisch correct te zijn: bij deze indeling werden immers geen herschikkingen of
herinterpretaties gemaakt van tabellen en opnames. De enige bedoeling was een
overzicht te verkrijgen van de belangrijkste verzadigde bosgemeenschappen in
Vlaanderen, teneinde het Vlaamse ENIR-netwerk hierop te kunnen afstemmen.
De typering gaat ook niet verder dan het Associatieniveau.

Het resultaat van deze oefening wordt uitgebreid weergegeven in annex 1. De
tabel op volgende bladzijde is biervan de synthese.
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TABEL 1: EEN VOORLOPIG OVERZICHT VAN DB VLAAMSB BOSTYPES

TABU! 1: PRBLlMINARY OVERVIEW OF FLEMISCH FOREST-TYPES

EEN VOOULOPIG OVERZICHT VAN DE VLAAMSE nOSTYPES (VEUZADIGDE GEMEENSCHAPPEN)

1. Eiken~Berkenen Eiken~Beukenbossen(Qllerc;on roboris-petraeae)
Bostype I: OligotroofZomereiken-herkenhos Belll/o-Querceh/11I roboris
Bostype 1: Rijker Zomereiken-berkenbos \liolo-Qflercerum roboris
Bostype 3: Wintereiken-beukenbos Fago-Quercelll1/l petraeae
Bostype 4: Wintereiken-berkenbos Querco petraet1e-Beru/etlllll
Bostype 5: Duinbos (Duin-eikenbos: CO/lvt1lfario-QuercetJIlII dllllel1Se en Duin~berkenbos: Crmaego-Betli/ewlII)

2. Eiken-haagbeukenbossen (Carpiniotl betll/i)
Bostype 6: Het Atlantisch eikenmengbos: ElIdymio-CarpillelJl11l
Bostype 7: Het voedselrijk Subatlantische eikenmengbos: Prilllll/o-CarpilJellll1J
Bostype 8: Subatlantisch eikenmengbos. zure. arme variant: StelIario-Carpilletlim

3. Beukenbossen (Fag;on sy/vatkae)
Bostype 9: Gierstgras-Beukenbos Milio-Fagetul1I
Bostype la: Parelgras~beukenbos Melico-Fagetl/1Il

4. Alluviale en Rivierbegeleidende bossen (Altlo-Padion)
Bostype 11: Essenbronbos Carici rcmoUle-Fraxillellllll
Bostype 12: Elzen-Essenbos met Slanke Sleutelbloem Primlllo-Fraxi"etlllll excelsioris
Bostype 13: Ruigtekruiden-Elzenbos FilipelJdrtlo-A/tJellllll
Bostype 14: Alluviaal bos van de grote rivieren (Essen-Olmenbos Ulmo-FraxilleluIII en Abelen-Iepenbos \li%
odomtae-U/melllm)

5. Elzenbroekbossen (AIII;o" glutitlosae)
Bostype 15: Oligotroof elzenbroek Carici laevigawe-A1lJehllll
Bostype 16: Mesotroof elzenbroek Carici elollgatae-Alnellill/
Bostype 17: EutroofKalk-elzenbroek Cirsio-Alllellllll

6. Wilgenbossen (Salicion albae)
Bostype 18: permanent zachthout·ooibos Salicelllm trialldro-l'imillalis

7. Andere fragmentaire en zeldzame bostypes in Vlaanderen:
Kalk-Beukenbos Carici-Fagetll1tl
Veldbies-beukenbos: Ll/zulo-Fage/lIIlI
Esdoorn-Essenbos; Ravijnbos: Aceri·Fmxi/lehllll ofTilio-Aceretlllll
Bosmuur • Elzenbos: Stelfario-Alne/llm

Berkenbroek: Bcw/eh/IJI p"bescelllis
Niet-permanent berken-wilgenbroekstruweel Fmngulo-Salicehlm
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3. 1. 1. 1. Eerste verfijning van het representatil'iteitsbegimel: fytogeografie

Een verdere verfijning van bet netwerk is noodzakelijk om klimatologische en
fytogeografische aspecten aan deze indeling toe te voegen: bepaalde bostypes
kennen immers een ruime verspreiding en komen in verschillende klimato
logische, geologische en fytogeografische districten voor. Zo komen Eiken
Berken- en Eiken-Beukenbossen voor zowel op de zandgronden van het Vlaams
district (de Vlaamse Zandrug) als in het Kempisch district. Deze gebieden
hebben niet alleen een verschillende ontginningsgeschiedenis en bodem, ook de
kruidvegetatie is enigszins verschillend: in het Vlaams district is het atlantisch
flora~element sterker vertegenwoordigdi het Kempisch district wordt door
meer boreale soorten gekenmerkt (STIEPERAERE, 1992). Vermoedelijk zullen
deze verschillen ook hun weerslag hebben op de verdere spontane ontwikke
lingen. Vandaar dat in beide gebieden minstens één ENIR-reservaat moet
worden geselecteerd om tot een representatief netwerk te komen.

Wat betreft de indeling van de fytogeografische streken van België bestaat
echter nogal wat onduidelijkheid. Er bestaan immers twee verschillende visies,
met ook een verschillende benadering.

De algemeen gebruikte en aanvaarde indeling die ook weergegeven wordt in de
Flora van België (DE LANGHE et al, 1988; LAMBINON et al.) 1998) is sterk
gebaseerd op indelingen die reeds door CREPIN (1860) en MASSART (1910)
werden gemaakt.
Uit de concrete argumentatie blijkt dat deze indelingen echter vooral gebaseerd
zijn op geografische (geologische en klimatologische) argumenten (STIEPERAERE,
1992). MASSART(191O) ging er immers van uit dat een floristische benadering
van de fytogeografie (gebaseerd op de effectieve verspreiding van soorten en
soortengroepen), of een ecologische benadering (gebaseerd op standplaats
factoren) zeer vergelijkbare resultaten zou opleveren. Vandaar dat de (overigens
vrij ondoorzichtige) argumentatie vooral gebaseerd is op eenvoudig afte lijnen
standplaatskenmerken, aangevuld met floristische gegevens. De meeste
Belgische auteurs (LEBRUN et aL, 1949i VAN DEN BERGHEN, 1956; TOURNAY 1968;
DELvoSALLE, 1978, DE LANG HE et al, 1988; ... ) bouwen verder op deze traditie:
er werd weliswaar gesleuteld aan de afgrenzing van fytochoria, maar de
argumentatie bleef vooral geografisch met de flora als illustratie (STIEPERAERE,
1992). Bovendien geeft geen van bovengestelde systemen algehele voldoening
als men ze tracht onder te brengen in de fytogeografische eenheden van hogere
orde (VAN ROMPAEY & DELvosALLE, 1972).

Een tweede hiervan dissidente indeling werd opgemaakt door BOUILLENNE et
al. (1957), gepubliceerd in de Atlas van België. De methodologische basis van
deze kaart is wél floristisch, nl. de superpositie van de arealen van soorten uit
verschillende fytogeografische elementen (TANGHE, 1975). Deze methodiek sluit
wél aan op de methodieken die in Nederland (VAN SOEST, 1929) en Frankrijk
(GAUSSEN, 1954) gebruikt worden en bij de definitie van BRAUN-BLANQUET
(19]9) die stelt dat bij de indeling floristische argumenten doorslaggevend
moeten zijn.

Wanneer beide benaderingen met elkaar vergeleken worden blijkt dat de
eigenlijke hiërarchische indelingen sterk verschillend zijn.
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Zo wordt het oostelijk deel van de leemstreek gebruikelijk ingedeeld bij het
Atlantisch domein, (Picardisch- )Brabants district, (evt. Oostelijk onderdistrict).
Door BOUILLENNE et al (1957) wordt dit gebied benoemd als Onderdistrict
Haspengouw en gerekend tot het Ardens district. wat betekent dat deze streek
niet langer bij het Atlantisch, maar bij het Midden- Europees domein wordt
ingedeeld.
Ook de grensmaas wordt door deze auteurs bij het M.iddeneuropees domein
gerekend (Maas-Rijn fluviatiel district), waar deze in de traditionele indelingen
als subdistrict van het Brabants district wordt opgenomen.
Bekijkt men echter enkel de eigenlijke begrenzing van de (onder)districten op
de verschillende kaarten kan men wél zeer opvallende gelijkenissen vaststellen.
De figuren in annex 2 geven de indeling in Fytogeografische streken weeT
volgens BOUILLENNE et al (1957) VAN OEN BERGHEN (1956) en LAMBINON et al.
(1998) die op voorgaande is gebaseerd. Mits enkele verschuivingen van grens
lijnen kan zonder grote problemen een convergentietabel tussen beide inde
lingen opgemaakt worden.

TABEL 2: CONVERGENTlETABBL VOOR TWEE UITEENLOPENDE FYTOGEOGRAFISCHE INDELINGEN

VOOR VLAANDEREN

TABLE 2: CONVERGENCE-TABLE FOR TWO DIVERGENT PHYTOGEOGRAPHIC CLASSIFICATIONS POR

FLANDERS

nOUILLENNE ET AL (1967) LAMBINON ET AL (1998) en VANDBN 8ERGHl!N (J956)

Atlantisch Kempisch Hoog kempisch OD. val/liet Vlaams-Kempens Atlantisch
Domein district onderdistrict Kempens plateau distrid domein

Laag Kempisch Ollderdisrrictmet Kempens district
onderdistrict Flalldrisc/le ell

Vlaams- VIaanders
Kempell5e zallden

Vlaal1ls-Kelllpells
Picardisch onderdistrict district

district Vlaams district

Polders Zeedistrict
onderdistrict Maritiem district

Picardisch- Westelijk Picardisdl-
Brabants 00. ollderdistrict Braballfs district

Midden- Ardens Haspengouws Oostelijk
Brabants district

Europees District onderdistrict O"derdistrict
Domein

Hervelands Onderdistrict Ardens district Midden-Euro-
onderdistrict 1'all de COlldroz Maasdistrict pees domein

Midden- Maas-Rijn Ollderdistrict Picardisc1l- Atlantisch
Europees fluviatiel mil de Maas Brabants district domein
Domein district Fluviatiel subdÎstrict Brabants district

. - - Ollderdislrict Vlaams Kempetls AtlatllisdJ
1'1111 de Schelde district damei/l



Voor een verdere verfijning van het representativiteitsbeginsel kan gebruik
gemaakt worden van de bestaande indelingen voor Vlaanderen in Fytogeo
grafische streken. Het feit dat verschillende opvattingen er verschillende
hiêrarchische indelingen op na houden betekent voor deze toepassing geen
belemmering, aangezien zij qua afbakening van de verschillende zones vrij goed
overeenkomen.

Deze opsplitsing moet ook voldoen om) naast fytogeografische verschillen) ook
klimatologische en bodemkundige verschillen te omvatten. DUFRENE &
LEGENDRE (1991) stelden immers vast dat er een grote overeenkomst bestaat
tussen de door hen afgebakende fysisch-geografische grenzen voor België
(opgesteld aan de hand van een aantal klimaat- en geologisch-pedologische
kenmerken) en de kaarten van MASSART (1910) en DB LANGHB el al. (1988).
STIEPERAERE (1992) merkt terecht op dat het besluit van DUFRENE & LEGENDRE
(1991) ten dele berust op een cirkelredenering: de door hen bestudeerde fyto
geografische kaarten zijn immers grotendeels op bodem- en klimaatgegevens
gebaseerd. Niettemin bevestigen de vergelijkbare grenzen bij BOUILLENNE et al
(1957) dat hun conclusies ook kunnen doorgetrokken worden naar objectief op
floristische data gebaseerde opdelingen van het land.

Besluit: voor een verdere verfijning van het representativiteitsbeginsel) zowel
naar fytogeografische. klimatologische als geologisch-pedologische verschillen,
volstaat volgende uitbreiding: bostypes met een ruime verspreiding. die binnen
verschillende (sub)districten voorkomen moeten in elk district vertegenwoor
digd zijn. In beide districten moet een ENIR-reservaat geselecteerd worden.
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3. 1. 1. 2. Tweede verfijnillg va" het representativiteitsbeginsel: natuurgetrouwe
vs. kU11SoJlntige bossen

Een laatste verfijning is nodig wat betreft de boomsoortensamenstelling en de
bosstructuur. De ENIR-reservaten vormen in de eerste plaats 'referentiebeelden'
voor een meer natuurgetrouw beheer buiten de reservaten. Vandaar dat bij de
selectie van reservaten in eerste instantie de voorkeur wordt gegeven aan zo
'compleet' mogelijke bossen met een zo natuurlijk mogelijke structuur en
soortensamenstelling. Dit houdt in dat de boom- en struikJaag bestaat uit de
soorten die van nature in dit bostype thuishoren. Ook de kruidlaag en de
bodemstructuur is zo weinig mogelijk verstoord. Dit betekent dat preferentieel
oude boskernen worden geselecteerd, indien deze voor het betreffende bostype
aanwezig zijn en kunnen voldoen aan het oppervlaktecriterium (zie verder).
Indien nodig kan een kortstondig omvormingsbeheer gevoerd worden om een
aanvaardbare uitgangssituatie voor niets doen te realiseren (bijvoorbeeld het
elimineren van alle agressieve exoten).

Indien het ENIR-netwerk zich echter beperkt tot deze (natuurgetrouwe' bossen,
is zijn functie als referentiebeeld sterk beperkt: meer dan 60 % van het Vlaamse
bosareaal bestaat immers uit Populier en Naaldhoutaanplantingen (resp. 1] en
46 %). (WATERINCKX, 1995).

Vandaar dat het noodzakelijk is om, voor de bostypes waar deze kunstmatige
bestanden een belangrijk aandeel in het areaal innemen, deze ook mee op te
nemen in het netwerk van integrale reservaten. Deze visie sluit aan bij de ideeën
in Nederland en Denemarken.
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3. 1. 2. Oppervlakte

Het bosreservaat moet een minimale oppervlakte hebben, met daaromheen een
bufferzone.

Het best uitgewerkt en gefundeerd is het Nederlandse systeem van het Mini
mum Structuur Areaal (voor het eerst vermeld in Koop, 1981; later verder uit
gewerkt door Koop en onder andere samengevat in: AL et al, 1995). Bovendien
is dit systeem vlot toe te passen voor Vlaanderen, aangezien het MSA voor de
meeste bostypes in Vlaanderen is gedefinieerd. en voor de overige gemakkelijk
te extrapoleren. Vandaar dat wordt geopteerd om het Nederlandse MSA als
riGhtgetai voor de minimumoppervlakte te voorzien. Concreet betekent dit dat
de minimale oppervlakte varieert tussen 10 en 50 ha.

Om eventuele randeffecten te beperken is het bosreservaat best omgeven door
een beboste bufferzone, waarvan de breedte minstens 1 boomlengte bedraagt.
(Preferentieel is deze zone minstens 100 m breed.)
Indien het bosreservaat gelegen is in een groter boscomplex kunnen de aan
grenzende bosbestanden als bufferzone dienst doen. Hierbij kan een klassiek
multifunctioneel beheer verdergezet worden, op voorwaarde dat geen zware
verstoringen voorkomen. Concreet betekent dit dat in deze zone geen kaal
slagen ofzware exploitaties worden uitgevoerd.
Grenst het bosreservaat aan niet-bosgebied wordt best een randzone van het
reservaat zélf als bufferzone beschouwd. Er moet ecbter mee rekening worden
gehouden dat door de afbakening van deze randzone het MSA van het eigenlijke
integrale reservaat niet wordt gecompromitteerd.

Gezien hel slerk versnipperde boslandschap in Vlaanderen zal hel voor bepaalde
bostypes al moeilijk zijn om een voldoende groot aaneengesloten geheel te
vinden dat als bosreservaat kan fungeren. Vandaar dat, wat betreft de buffer
zone, enige pragmatische ingesteldheid noodzakelijk is: voor grotere reservaten
en reservaten in boscomplexen wordt een ruime bufferzone ingesteld; in
zeldzamere bostypes die in een versnipperd boslandschap voorkomen is de
aanwezigheid van een bufferzone geen exclusieve voorwaarde.

De minimale oppervlaktes waaraan de bosrese.rvaten (exdusiefbufferwne)
moeten voldoen is weergegeven in de overzichtstabel in hoofdstuk 5, en bij de
bespreking van de bostypes in annex J.
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3. 2. Facultatieve selectiecriteria

Naast deze voorwaarden zijn er ook een aantal nevenvoorwaarden, die niet
essentieel vervuld moeten zijn. Facultatieve selectiecriteria zijn:

beperkte recreatiedruk
eigendomsstructuur (preferentieel overheidsbossen)
goede topografische begrenzing in het landschap.
noodzaak voor inleidende beheersmaatregelen (goed gestructureerde bossen
worden geprefereerd boven bossen waar een arbeidsintensieve exotenbestrij
ding als startbeheer noodzakelijk is).

Bij het stellen van prioriteiten bij de invulling van het reservatennetwerk kan
ook rekening gehouden worden met deze bostypes die op Europees niveau
zeldzaam en belangrijk zijn. Deze bostypes zijn opgenomen in de E. u.
Habitatrichtlijn (92143/EEG).
Voor Vlaanderen zijn dit de goed ontwikkelde voorbeelden van:

Quercion robori~petIaeae

Melico-Fagetum en Carici-Fagetum
Carpinion betuli
Alno-padion.

Voor een aantal typisch atlantische bostypes kan Vlaanderen bovendien een
belangrijke rol spelen bij de realisatie van een representatief Europees netwerk
van integrale bosreservaten. Er zal dan ook op worden toegezien dat deze
bostypes ruimschoots vertegenwoordigd zijn in het Vlaams ENIR-netwerk.
Concreet handelt het om volgende bosgemeenschappen:

bostype 2: Rijker Zomereiken-berkenbos (Viola Qllercehllli roboris);
• bostype 6: Het Atlantisch Eikenmengbos (ElldYl1lio-Carpillehll1l):
• bostype ll: Essenbronbos (Carici remotae-Fmxinetum).
Ook elzenboekbossen (Allleta) zijn in Vlaanderen goed vertegenwoordigd. en
krijgen de nodige aandacht.
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Foto 2 : Bossen die essentieel zijn voor het behoud van zeldzame, aan bos
gebonden soorten, komen in aanmerking om te worden geselecteerd als bosre
servaat 'senso latu' : Mannetjesorchis (Orchis masClIla) in een voorstel tot bosre
servaat in Voeren.
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4. Selectiecriteria voor
bosreservaten 'senso latu'

Bosreservaten hebben, naast hun wetenschappelijke functie, ook een belang
rijke natuurhehoudsfunctie.
Ook in de ons omringende landen wordt hun functie als belangrijke refugia
voor zeldzame soorten en als genenbank onderschreven (cfr. supra). In het
Vlaamse netwerk van bosreservaten is deze doelstelling naar natuurbehoud toe
wellicht explicieter aanwezig dan in vele andere landen.

De algemene doelstellingen van bet natuurbeboud zijn: behoud van genetische
en biologische diversiteit en het behoud van essentiële ecologische processen
(VERHEYEN, 1986; KUiJKEN, 1980).

Een vertaling van deze algemene doelstellingen ten aanzien van bossen werd
voor Groot-Brittannië door PETERKEN (1981) samengevat in 4 concrete doel
stellingen. Deze werden ook voor Vlaanderen ovêrgenomen (HERMY, 1988):

behoud van zoveel mogelijk zicbzelf in standboudende populaties van alle in
het bos thuishorende planten en diersoorten, die anders dreigen te verdwij
nen;
beboud van goed gekozen voorbeelden van alle balf-natuurlijke bosgemeen
scbappen, en bet bebeer dat geleid beeft tot het ontstaan van deze gemeen
schappen;

MEOEDEUNCEN 1998-) 29 IBW



bijdragen tot de ontwikkeling van meer natuurlijke bossen. uitgaande van
half-natuurlijke bossen waarin op korte termijn spontaan vervalfasen te ver
wachten zijn;
behoud van bossen met specifieke karakteristieken (unieke geologische ken
merken,... en andere levensgemeenschappen die in kleine oppervlaktes in
bossen voorkomen (vb. boshooiland. poelen, dreven,... ).

Voor de eigenlijke selectie van de 'beste gebieden' voor de realisatie van deze
concrete doelstellingen bestaat nood aan concrete evaluatiecriteria. Ontelbare
methodes voor objectieve evaluatie en waardebepaling van natuurgebieden
werden reeds ontwikkeld (DUA, 1975; KALKHovEN et al., 1976; WJTSCHEL, 1979.
JOINT NATURE CONSERVATIQN COMMITTEE,1996; Koop & VAN DER WERF,
1995; AL. 1995; 1995b; VERLINDEN 1981; HERMY, 1986; 1988; HEKHUIS et aL,
1994; ... ) Voor een bloemlezing van oudere studies dienaangaande wordt
verwezen naar VlANE (1983).

De belangrijkste selectiecriteria die hierbij steeds terugkeren kunnen als volgt
worden samengebundeld:

onvervangbaarheid I ecologische rijping I maturiteit
zeldzaamheid (van biotopen, soorten. autochtoon genetisch materiaal)
natuurlijkheid
gaafheid I volledigheid
kwetsbaarheid I mate van bedreiging
diversiteit (soortenrijkdom. diversiteit aan biotopen. micro-gradiënten....)
oppervlakte (en daarmee samengaand houdbaariJeid: in hoeverre is het
mogelijk om de aanwezige natuurwaarde te behouden in de tijd. rekening
houdende met nadelige beinvloeding door het aanpalend grondgebruik
representativiteit I kenmerkendheid
beschikbaarheid en kostprijs (zijn eigenlijk geen echte selectiecriteria, maar
spelen niettemin een belangrijke rol bij de eigenlijke keuze van gebieden).

Het valt op dat deze criteria in grote mate overeenkomen met de criteria voor
ENIR-reservaten, zij het dat hier aan bepaalde criteria zoals zeldzaamheid,
kwetsbaarheid, ... meer belang wordt gehecht.

Het is dan ook logisch dat de natuurbehoudsobjectieven in belangrijke mate
reeds ingevuld worden in de ENIR-reservaten.
Integrale reservaten met een goed gedifferentieerde leeftijdsopbouw. waarbij
dus zowel de aggradatie als degradatiefase voorkomen hebben vaak een
bijzonder hoge natuurwaarde. AJs gevolg van de spontane processen ontstaat in
deze bossen immers een mozaïek van open en gesloten plekken. met grote
hoeveelheden dood hout. Het geheel is bijzonder rijk aan gradiënten, o.a. van
dood hout, liggend ofstaand, kneusbomen. schuine stammen, windgaten,
wortelkluiten.... en de soortenrijkdom is bijzonder groot, vooral ook van
zeldzame, gespecialiseerde soorten.
Gezien deze spontane ontwikkelingen bijzonder zeldzaam zijn en gelet op de
lange ontwikkelingsperiode wordt ook binnen het natuurbehoud de hoogste
prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van dergelijke <natuurbossen' of <rest
natuurbossen' (HERMY, 1988).
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Een aantal belangrijke natuurwaarden in bossen komen bij deze integrale
reservaten echter niet of onvoldoende aan bod. Vandaar dat de nood bestaat
om het ENIR-netwerk aan te vullen met bosreservaten waar het behoud van
deze specifieke natuurwaarden prioritair is. Deze worden opgenomen onder
'bosreservaten senso latu'.
Gebaseerd op binnen- en buitenlandse literatuur wordt een indeling gemaakt
in een viertal categorieën. elk met hun eigen set aan selectiecriteria.

1. 'Naturwaldzellen'

Dit zijn integrale reservaatjes die in principe te klein zijn om opgenomen te
worden in het netwerk van bosreseIVaten (0,5 tot la ha), maar die niettemin
een belangrijke rol spelen in de vernetting van ecosystemen (TICHY & FRANK.
1995). Daarnaast vormen zij een belangrijke aanvulling op de ENIR-reservaten,
in het bijzonder voor bepaalde zeldzame bostypes die nergens de grens van het
Minimum Structuur Areaal halen.
Om hun functie op een volwaardige wijze te kunnen vervullen moeten deze
bosjes reeds op het ogenblik van de selectie een goede structuur en opbouw
vertonen. Belangrijkste criteria die hierbij gelden, zijn onvervangbaarheid,
natuurlijkheidsgraad en volledigheid van het vegetatietype. In concreto
betekent dit historische bossites. met een zo volledig en natuurlijk mogelijke
vegetatieontwikkeling. inc1usief oud-bosplanten waar deze van nature
voorkomen.
Deze oud-bospanten zijn bossoorten met beperkte kolonisatiecapaciteit, of met
specifieke vestigingsvoorwaarden. Deze soorten zijn bovendien zeer uitroeiings
gevoelig (TERBORG, 1974; PETERKEN, 1974, 1981; HERMY, 1988). Lijsten van oude
bosplanten worden derhalve vaak gebruikt als indicatoren voor plaatsen die
wellicht altijd bos zijn geweest (PETERKEN, 1974,1981; HERMY, 1988; BRUENS et
al.,1975).
In gebieden waar oude bossites zeer zeldzaam geworden zijn (o.a. grote delen
van de Kempen, Haspengouw. Vlaamse zandrug) zal dit criterium reeds sterk
selectief optreden, en zal noodzakelijkerwijs op de andere criteria minder strikt
moeten worden toegezien.
Hoewel het hier in principe om integrale reservaten handelt zijn beperkte
ingrepen hier soms noodzakelijk om bepaalde uilroeüngsgevoelige soorten te
behouden (gezien de zeer beperkte uitwijkmogelijkheden en de belangrijke
,andeffecten ten gevolge van de kleine oppervlakte).
Wat betreft de 'houdbaarheid' van deze reservaten is het sterk gewenst dat deze
'naturwaldzeUen' ingebed zijn in boscomplexen, waar in de randzone een
aangepast beheer (met beperkte verstoringen) word1 gevoerd. Volledig
geïsoleerde bosrestanten zijn zeer gevoelig voor externe verstoringen (inwaai
van meststoffen, overmatige windval, ... ).
Deze reservaten zullen meestal integrale bosresen1aten zijn, hoewel locale
omstandigheden enkele minimale menselijke interventies kunnen vereisen
(verwijderen van ingekomen exoten,...).
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2. Spontaan ontstane bossen

Het betreft hier veelal relatief jonge bossen met een spontane. weinig of niet
gestoorde ontwikkeling zoals bossen ontstaan na verlanding, of spontane
bosontwikkeling op opgespoten terreinen, kaalvlaktes, brandvlaktes en
heidelerreinen. (HERMY, 1988). Hoe langer deze bossen spontaan hebben
kunnen ontwikkelen, hoe waardevoller deze zijn. Spontaan ontwikkelde bossen
van 40 à 50 jaar oud zijn reeds zeer uitzonderlijk in Vlaanderen en verdienen
dan ook absolute prioriteit. Spontane verbossingen van 10 à 15 jaar oud zijn
frequenter voorkomend, en daarom minder prioritair.
De belangrijkste selectiecriteria die hierbij gelden zijn m.a.w. natuurlijkheids
graad, zeldzaamheid (van het ecosysteem) en ecologische rijpingsgraad (en
daarmee samengaand onvervangbaarheid), Aanwezigheid van zeldzame
soorten speelt hier minder mee. Dergelijke bossen nemen vaak slechts beperkte
oppervlaktes in. Vandaar dat het oppervlaktecriterium hier noodgedwongen
niet doorslaggevend is.
Uiteraard hebben deze bossen niet alleen een grote natuurwaarde. maar ook
een bijzonder grote wetenschappelijke waarde.
Het zijn de facto integrale resen'aten gezien de absolute vrijwaring van de
spontane ontwikkeling essentieel is voor de waarde van het gebied.

3. Bossen die essentieel zijn voor het behoud
van zeldzame, aan bos gebonden elementen

3. 1. Zeldzame soorten

Binnen de natuurbehoudsfunctie van het bos is het behoud essentieel van
zoveel mogelijk zichzelfinstandhoudende populaties van alle in het bos thuis
horende planten en diersoorten, die anders dreigen te verdwijnen.
Bossen en bosgebieden waar dergelijke zeldzame soorten voorkomen kunnen in
aanmerking komen om te worden geselecteerd als bosreservaat. Men kan hierin
zover gaan dat specifieke bestanden. niet groter dan 1-2 ha deze extra bescher
mingsstatus krijgen.
Elementen die een dergelijke bescherming verantwoorden zijn:

Hogere planten: aanwezigheid van zeldzame typische bosplanten (zeldzaam
heidsklasse 1 tot 4 in de logaritmische frequentieklasse-indeling van
STIEPERAERE & FRANSEN. 1982).

Mossen: aanwezigheid soorten van de klassen Cr\ ce en 'e' (DE ZUTTERE &
SCHUMAKER. 1984; ECCB, 1995)

Libellen: aanwezigheid van rode lijstsoorten. categoriën 0,1 en 2 (DE KNIJF &
ANSELIN.1996)

Loopkevers: aanwezigheid van rode lijstsoorten (zelfde categorieën)
(DESENDER et al, 1995)
Dagvlinders: aanwezigheid van rode lijstsoorten (zelfde categorieën)
MAES D. & VAN DYCK H. (1996)
Zoogdieren (categoriën a, 1 en 2) (AMlNAL. 1994); aanwezigheid van
bewoonde dassenburcht
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Vogels: broedplaats van zeldzame soort (1-50 broedparen in Vlaanderen)
(DEVOS & ANSELIN. 1996) ...
Andere: andere bedreigde soorten opgenomen in Annex 1I van de
Habitatrichtlijn; of soorten behorende tot soortengroepen waarvoor nog
geen officiële Rode Lijst bestaat. maar waarvan de zeldzaamheid vaststaat
(conform bierboven gebruikte Rode Lijst-categorieën).

Het instellen van dergelijke specifieke soortgerichte bosreservaten werd ook
door MADDELEIN (1997) gesuggereerd.

3. 2. Genenreservaat

Aan het behoud van autochtoon genetisch materiaal van inheemse bomen en
struiken wordt de laatste tijd steeds meer belang gehecht. zowel op internatio
naal als op Vlaams niveau (VAN SLYCKEN, 1998; eOART et al. 1998; VAN HaYE.
1998). Hierbij wordt niet aUeen aandacht besteed aan zeldzame soorten, maar
ook aan zeldzaam geworden autochtone genenbronnen van minder zeldzame
soorten (bv. Wintereik, ... ).
Bij het opstarten van een actiefbeschermingsprogramma van het oorspronke
lijk inheems genenmateriaal wordt in situ behoud prioritair gesteld.
Voor een beter behoud en erkenning van de unieke waarde van het zeldzaam
autochtoon genenmateriaal wordt de instelling van zogenaamde <genen
reservaten' binnen het netwerk van beschermde gebieden zowel in binnen- als
buitenland naar voor geschoven (ZUKRIGL, 1990; RECOMMENDATION, 1993;

MEULEMAN,1993;... ).

Hierbij wordt gedacht aan eerder kleine reservaten, waarbinnen een specifiek
beheer in functie van het behoud en de verjonging van het autochtoon
materiaal wordt gevoerd.

3. 3. Specifieke geomorfologische verschijnselen

Specifieke. zeldzame geomorfologische en aardkundige omstandigheden. die
bovendien zeer kwetsbaar zijn. kunnen extra beschermd worden door de instel
ling van een bosreservaat. Het betreft hier verschijnselen die door een regulier
bosbeheer dreigen te worden beschadigd ofvernietigd (bv. Kalktufvorming).
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4. Bossen met specifieke, intrinsieke waarden,
gebonden aan verdergezet beheer

4. 1. Argumentatie voor het voeren van een gericht beheer

Als algemene natuurbehoudsdoelsteUing geldt het behouden en ontwikkelen
van de verscheidenheid aan planten, dieren en hun levensgemeenschappen.
zonder evenwel de oorspronkelijke bodem en reliëfomstandigbeden te wijzigen.
De nagestreefde verscheidenheid is grotendeels standplaatsafhankelijk. en
wordt m.a.w. binnen spontane processen geregeld. Een deel van de rijkdom kan
echter gekoppeld zijn aan menselijke ingrepen. In bepaalde gevallen is het
handhaven van deze menselijke invloed noodzakelijk voor het behoud van de
rijkdom (LONOO, 1991).
In volgende gevallen is menselijk ingrijpen gewenst:
1. het voeren van een omvormingsbeheer• om de ontwikkeling van een natuur

lijke toestand te versnellen. Wil men, uitgaande van een gelijkjarig homo
geen cultuurbos. binnen de 100 jaar een natuurbossituatie bekomen dan is
een omvormingsbeheer noodzakelijk (Koop, 1986).

2. behoud van zeldzame soorten gebonden aan permanente open plekken
(inclusiefpaden) en mantei-zoomgradiëntenHoewel dergelijke gradiënten in
beperkte mate ook door spontane processen binnen het bos kunnen ont
staan (bv. in grote windvalopeningen), is dit een proces dat niet zozeer
intrinsiek maar aan de rand wordt gerealiseerd

J. behoud van bijzondere natuurwaarden gebonden aan oude beheersvormen
(oude hakhoutstoven.... )

Vaak is het ongewenst dat vrij gelijkjarige cultuurbossen plots aan een beheer
van niets·doen worden onderworpen. Dergelijke bossen. die zich vaak nog in
de aggradatiefase (aangroei) bevinden zullen eerst een donkere en zeer gesloten
fase doormaken vooraleer ze tot de verouderings- en aftakelingsfase komen;
een ontwikkeling die vaak zeer ongunstig is voor de globale soortenrijkdom
(LEIl3UNDGUT. 1978; BORMANN & LIKENS. 1978, LUST, 1997; HERMY, 1980;
BURGER-ARNDT. 1996; ... ). Voor heel wat plant· en diersoorten. die gebonden
zijn aan regelmatige lichtzetting is deze donkere fase immers zeer ongunstig of
zelfs fataal.
In het eigenlijke natuurbos komen de verschillende ontwikkelingsstadia onder
ling naast elkaar voor in een dynamisch evenwicht. waarbij de lichtgebonden
soorten constant ·verschuiven'. Wanneer het gehele reservaat zich in dezelfde
gesloten fase bevindt is dit niet mogelijk en kunnen heel wal soorten dan ook
verdwijnen (VERLINDEN et al. 1987).
Om dit te voorkomen zijn twee strategieën mogelijk:

Het voeren van een omvormingsbeheer
Tijdelijk (of permanent) onderhoud van hestaande open gedeeltes als refu
gium voor deze soorten, minstens totdat de degradatiefase zich instelt.
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4. 2. Gebieden mei een tijdelijke slalus van gerichl reservaal

Het voeren van een omvormingsbeheer voor de instelling van een integraal
reservaat kan gewenst zijn bij vrij homogene, gelijkjarige uitgangssituaties,
zeker wanneer men op korte termijn het uitzicht van een 'natuurbos' wil
realiseren en de overlevingskansen van soorten gebonden aan regelmatige
lichtstelling vergroten.
De instelling van het natuurlijke dynamische evenwicht zal zich uiteindelijk
ook ronder dit startbeheer voordoen. alleen zal dit meestal veel langer op zich
Jaten wachten. Zo stelde Koop (1989) in Fontainebleau vast dat op een kaalslag
zelfs na 600 jaar niets doen nog steeds verjongingsgolven konden worden
vastgesteld. Dit <naijlingseffect' is waarneembaar gedurende een periode van
minstens drie keer de fysiologische leeftijd van de dominante boomsoort.
Gebaseerd op studies van natuurlijke dynamieken in Bialowieza, Fontainebleau
en Hasbrucher Unvald ontwikkelde Koop (1986) een omvormingssysteem, de
zogenaamde lMozaïekmethode', waarbij gericht openingen worden gekapt in
bepaalde zones, terwijl andere gedeelten opzettelijk gesloten worden gehouden.
Het omvormingsbeheer in de bosreservaten zal zich in de eerste plaats richten
op het verwijderen van aanwezige exoten. In vele gevallen zal deze ingreep
reeds volstaan om de homogeniteit te doorbreken en een goede uitgangssituatie
voor een integraal reservaat te vormen.
Het instellen van een omvormingsbeheer mag er echter niet toe leiden dat de
uiteindelijke doelstelling, namelijk de instelling van een integraal reservaat
nodeloos lang wordt uitgesteld en 'gespreid over de tijd'. In de meeste gevallen
zal dit betekenen dat een zeer korte en vrij drastische ingreep wordt uitgevoerd,
zodat reeds na één jaar of enkele jaren (voor sommige exoten is een nazorg
periode noodzakelijk) het integrale reservaat kan worden ingesteld Zeer
drastische omvormingen die bij een korte-termijn aanpak grote kaalslagen
zouden vereisen, worden uiteraard best over een langere termijn gespreid.
Aangezien deze gebieden op termijn mee opgenomen worden in het ENIR
netwerk gelden hier dezelfde selectiecriteria als bij de ENIR-reservaten.

4. 3. Bosreservalen mei belangrijke naluurwaarden in de niel-boss!eer

Binnen bosgebieden kunnen uiteenlopende vegetatietypes en organismen
voorkomen die niet essentieel aan het bos zélf gebonden zijn.
Verschillende auteurs wijzen op de uitzonderlijke waarde die Mantel-zoom
gradiënten en open plekken hebben voor het onderhouden.van een grote
soortenrijkdom en het behoud van vele bedreigde soorten (HERMY & HONNAY,

1997; PETERKEN, 1981, 1996, VAN DEN BREMT & TACK, 1998; BURGER-ARNDT,
1996, FERRIS-KAAN, 1989).
Oude mantel-zoomgradiënten en oude permanente open plekken in bossen
(oude boshooilandjes, brede permanente onverharde paden) zijn zeer soortenrijk
en kunnen vele zeldzame soorten herbergen die hier een laatste uitwijkmoge
lijkheid vinden. Het betreft hier lichtminnende soorten van onbemeste. vaak vrij
vochtige omstandigheden. Door de sterke intensivering van het landbouwgebied
zijn weinig beschaduwde paden en permanent open terreinen in bossen vaak de
laatste refugia voor deze soorten. Open plekken en paden die aangelegd zijn na
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deze intensivering van het landgebru.ik zijn derhalve vaak veel minder waardevol.
Het belang van deze biotopen voor de totale soortenrijkdom van het bos blijkt
onder andere uit onderzoek in het Walenbos en Bos 't Ename waar de ver
houding bosplanten vs. niet-bosplanten ongeveer 20/80 bedraagt (HERMY &
HONNAY, 1997). Dit geldt niet alleen voor plantensoorten: ook de insecten
rijkdom is significant hoger indien permanente open plekken en mantelvege
taties voorkomen (DUELLI et al, 1997).
Bosgebieden die dergelijke zeldzame niet-bossoorten bevatten kunnen als
bosreservaat geselecteerd worden.
Hierbij streeft men naar het behouden van waardevolle situaties met de daar
aan gebonden zeldzame soorten door het fixeren van bepaalde successiestadia.
Concreet betekent dit meestal dat permanente open plekken, met geleidelijke
gradiënten naar het eigenlijke bosbestand worden gecreëerd ofbehouden.

Een eerste belangrijk discussiepunt dat hierbij aan de orde is is het volgende:
komen gebieden met een belangrijk aandeel aanniet-bos1'egetatie in aanmerking 0111

als bosresen'aat te wordell geselecteerd?
Daarbij is het belangrijk vast te stellen dat ook in natuurbossen een vrij belang
rijk aandeel aan open plekken voorkomen. Dit aandeel is sterk onderhevig aan
fluctuaties (vaak samengaand met belangrijke verstoringen door storm, brand,...).
Voor de bosreservaten van Fontainebleau, die een gelijkaardig storingspatroon
vertonen als onze streken (met storm als belangrijkste generator van verstoring)
varieert het aandeel open terrein in de tijd tussen 5 en 15 % van de totale opper
vlakte (Koop, 1986. 1989i PONTAILLER et al, 1997). In andere, meer dynamische
bostypes (ooibossen.... ) kan het aandeel open plekken uitzonderlijk zelfs
oplopen tot 30 % (AL, 1995b).
Als richtcijfer kunnen we vooropstellen dat het aandeel bos (inclusief open
terreinen die men laat verbossen) 80 % van de totale oppervlakte van het
complex moet uitmaken.

Een tweede discussiepunt: komelI gemengde gebieden (bos en niet-bos), waarbij de
argume1lten 1'oor beschermillg buitel1 de bosvegetatie /iggen in aanmerki1lg om als
bosreservaat te worden geselecteerd?
Gebieden waarbij de argumentatie om een gebied te selecteren als bosreservaat
enkel gelegen is in de aanwezige natuurwaarden binnen de niet-bosvegetatie
- m.a.w. de bosgedeelten hebben weinig of geen intrinsieke waarden (structuur,
soortensamenstelling, oppervlakte) om enkel op grond daarvan een selectie te
verantwoorden - komen in principe niet in aanmerking om als bosreservaat
erkend te worden.
Deze visie werd ook uitgedrukt door de Vlaamse Hoge Bosraad in haar
vergadering van 17ho/94 (ROSKAMS.1995).

Verdere randvoorwaarden

Het aanleggen van mantelvegetaties rond alle bosreservaten (en eigenlijk alle
bossen in het algemeen) en het gericht beheer van bestaande open plekken met
een hoge actuele waarde in bosreservaten is verantwoord en zelfs gewenst in
functie van soort- en diversiteitsbescherming. De belangrijkste criteria die
hierbij spelen zijn: zeldzaamheid, diversiteit, en eigenlijk ook voor een stuk
onvervangbaarheid. Hierbij moeten echter enkele duidelijke randvoorwaarden
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worden geformuleerd. Immers, het a priori en absoluut behoud van bestaande
open plekken in bossen is niet altijd te verkiezen. De keuze tussen spontane
processen en gericht beheer moet via een zorgvuldige afweging gebeuren, die
rekening houdt met een aantal criteria.

Betreffende open plekken:

Wat betreft het <open plekken-beheer' bestaat het gevaar voor <overijverigheid'.
In functie van een grotere soortenrijkdom worden open plekken gecreëerd
zonder voorafgaandelijk na te gaan wat de meerwaarde zal zijn. VAN Loov et al.
(1994) vatten in een aantal duidelijke criteria samen wat de voorwaarden zijn
voor het creëren van open plekken:

1. er zijn momenteel geen belangrijke natuurwaarden in de bossfeer aanwezig;
2. er zijn ecologisch interessante gradiënten aanwezig, die de ontwikkeling van

zeer waardevolle vegetaties in de open sfeer mogelijk maken (bv. geconcen
treerd voorkomen van gradiënten in bodem, vochtgehalte en kwaliteit van
uittredend kwelwater)j

3. het perceel bevat potenties voor het herstellen van één van de bedreigde
vegetatietypes. Aanwijzingen hiervoor zijn:
- aanwezige plantensoortèn (zeldzame planten van open terreinen of indica

torsoorten van dergelijke vegetaties)
- specifieke vochthuishouding die het ontstaan van zeldzame open vegetatie

types mogelijk maakt
- aanwezige zaadvoorraden;

4, een spreiding van de keuze van plaats en specifiek vegetatiebeheer laat toe
een grote verscheidenheid van vegetatietypes te bekomen.

Bij het argument van de zaadvoorraden dient echter gesteld dat echte zeldzame
soorten veelal niet kunnen gerecupereerd worden via zaadvoorraden (VVVEY,

1986 in VAN Looy et al. 1994). zaadvoorraden zijn eerder indicatiefvan welke
vegetatietypes op korte termijn kunnen worden gerealiseerd bij het creëren van
een open plek (vb, heidesoorten, hooilandsoorten,... ).

Bij de beslissing om bestaande open plekken te behouden moet nagegaan
worden in hoeverre dit de mogelijkheden van een spontane ontwikkeling in het
kader van een integraal reservaat niet compromitteert. Indien het gebied
voldoende groot is kunnen beide naast elkaar bestaan; indien de oppervlakte
vrij krap is in functie van het minimum structuur areaal of indien de open plek
centraal gelegen is moet grondig afgewogen worden wat de meerwaarde is van
het behoud en gericht beheer van de open plek tegenover de wetenschappelijke
en natuurbehoudswaarde van een volwaardige spontane ontwikkeling.

Betreffende mlJnteI-zoom-gradiëllten:

Het aanleggen van een Mantel-zoomgradi~nt gebeurt best door het bos spon
taan naar buiten toe te laten uitbreiden (bijvoorbeeld door de prikkeldraad van
aangrenzend weiland een tiental meter te verplaatsen). Deze strook wordt van
buiten naar binnen met afuemende periodiciteit behandeld (maaibeheer resp.
kapbeheer), om aldus een geleidelijke gradi~ntte realiseren.
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Aangezien uitbreiden vaak niet zo evident is, is het verleidelijk om de mantel
naar binnen toe aan te leggen door in de bosrand zwaar te kappen. Het kan
echter niet de bedoeling zijn om mantel-zoomgradiënten aan te leggen ten
nadele van het bos. Dergelijke kappingen zijn enkel te verantwoorden in het
kader van herstel van oude rijke mantel- en zoomvegetaties, en mogen niet de
regel zijn.

Voor wat betreft de fauna-elementen gelden dezelfde argumenten voor het
voeren van aanvullende beheersingrepen: ook hier zijn structuurvariatie en de
ontwikkeling van de thuishorende vegetatie (afhankelijk van de standplaats
potenties) bepalend voor de rijkdom. Een bijkomend aspect voor fauna, in het
bijzonder voor zoogdieren en broedvogels, is het voorkomen van voldoende
rust in het gebied, hetgeen eerder pleit voor niets doen.

4. 4. Gerichte bosreservaten voor het behoud van Hakhout en Middelhoutbeheer.

Verschillende argumenten kunnen worden aangehaald voor het herstel en
behoud van hakhout- en middelhoutbeheer. De belangrijkste worden hier
onder aangehaald:
1. Actuele natuurwaarde: verschillende auteurs wijzen op de specifieke natuur

waarden die aan het hakhout- en middelhoutheheer worden gekoppeld;
natuurwaarden die bij andere beheersvormen, inclusief niets doen. niel wor
den bereikt (VAN DEN BREMT & TACK, 1998; HERMY, 1980; PETERKEN, 1981,
1991; BUCKLEY, ]992i LONDO, 1991; RACKHAM. 1980; DE MOLENAAR &
SCHIMMEL, 1984i JOINT NATURE CONSERVATION COMMITTEE, 1993;... )

2. Zekerheidsprincipe: het verderzetten van het beheer in oude hakhout en
middelhoutbossen verzekert in sterke mate het voortbestaan van de zeld
zame soorten die ermee verbonden worden; men heeft echter geen zekerheid
dat deze soorten zullen overleven indien de beheersvorm wordt verlaten
(PETERKEN, 1991).

3. Cultuurhistorisch argument: hakhout- en middelhoutbeheer waren
eeuwenlang, en dit tot in de 19de eeuw de belangrijkste beheersvormen in
vele (de meeste) Vlaamse bossen. Herstel van deze beheersvorm heeft dus
een belangrijke cultuurhistorische waarde en biedt bovendien interessante
educatieve mogelijkheden

4. Wetenschappelijk argwnent: ook vanuit natuur/bosbouwwetenschappelijk
oogpunt en vanuit de bosbouwpraktijk biedt het middelhoutbeheer zeer
interessante vergelijkingsmogelijkheden. Vooral een vergelijking van de
potenties en soortensamenstelling van natuurlijke verjonging, kruidvegetatie
en fauna binnen het middelhoutbeheer ten opzichte van de integrale reser~

vaten en vormen van natuurgetrouw bosbeheer is bijzonder interessant.

Volgende belangrijke randvoorwaarde dient echter in acht te worden genomen
indien beslist wordt om hakhoutlmiddelhout in te stellen ofverder te zetten.
De instelling van het hakhout/middelbout is slechts zinvol indien de klassieke
beheersiIJgrepen zo 11litwtiells mogelijk worden opgevolgd: essentieel is dat de houw
na de kap wordt 'opgekuist': het hakhout wordt afgevoerd en alle takhout
wordt op een beperkt aantal hopen gezet. Bij middelhoutbeheer wordt ook in
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het hooghout ingegrepen: via gerichte dunningen wordt gestreefd naar een
piramidale leeftijdsverdeling. De enige belangrijke afwijking ten opzichte van
het klassieke beheer die kan worden overwogen is dat een beperkt aantal
bomen worden gespaard en aldus de mogelijkheid krijgen hun volledige
fysiologische levenscyclus te doorlopen. .
Ook dient in archiefdocumenten en oude publicaties te worden nagegaan welke
de klassieke lokale opbouw was van het hakhout/middelhout zodat de
kappingen hierop kunnen worden afgestemd. Er bestaan immers zeer veel
regionale verschillen in het hakhoutlmiddelhoutbeheer.

Hieruit blijkt al dat deze beheersvormen zeer arbeidsiIJtensiefzijn en moeilijk
commercieel uit te besteden. Vandaar dat goed moet overwogen worden welke
gebieden in aanmerking komen voor deze beheersvormen.
Door verschillende auteurs (o.a. HERMY, 1980; VAN DEN BREMT & TACK.

1998; ... ) worden duidelijke richtlijnen geformuleerd voor de selectie van sites
voor het herstel en behoud van hakhout en middelhout:

Eerst en vooral moet de lIitgallgssitliatie glllJstigzijn:
er is een rijke en vitale struiklaaglhakhoutlaag aanwezig die vlot verjongt;
ook de kruidlaag is goed ontwikkeld: een uitbundige ontwikkeling na de
kapping is te verwachten
de boomlaag (bij middelhout) is reeds ijl, zodanig dat geen al te zware in
grepen nodig zijn om de houtvoorraad hier terug te brengen naar het oor
spronkelijke aandeel bij het historisch beheer
er zijn duidelijke natuur/cultuurhistorische waarden aanwezig, gebonden
aan een oud hakhoutlmiddelhout (aanwezigheid van oude hakhoutstoven,
aanwezige kruidvegetatie; ... )

Daarnaast moet de site voldoende groot zijn: de grote waarde van deze beheers
vormen ligt in de afurisseling van open en zeer gesloten vegetaties, gebonden
aan het cyclisch doorlopen van het gebied. Afhankelijk van de omloopstijd
wordt het gebied ingedeeld in evenveel 'bouwen'. Jaarlijks (of tweejaarlijks)
wordt één van deze houwen gekapt. De oppervlakte van één houw moet min
stens 0,2 tot 0,5 ha bedragen. Dit betekent dat de totale oppervlakte minstens 5
à 10 ba moet bedragen.
Een laatste belangrijke criterium: hetgericht beheer heeft eell duidelijke meer
waarde te bieden ten opzichte val1IJiets doen. Hier geldt dezelfde argumentatie als
bij het maken of onderhouden van open plekken: indien de oppervlakte van het
gebied voldoende groot is om beide opties naast mekaar te laten bestaan kan de
vergelijking tussen beide interessante onderzoeksresultaten opleveren. Indien
het gebied ook in aanmerking komt als ENIR-reservaat. en de oppervlakte te
krap is ten opzichte van het Minimum Structuur Areaal om beide reservaat
stypes naast mekaar te laten bestaan, moeten zeer duidelijke argumenten
aanwezig zijn om te kiezen voor een gericht reservaat, ten nadele van het ENIR
reservaat.
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4. 5. Andere specifieke onder:zoeks- en monllorlngsslles

In uitzonderlijke gevallen kunnen specifieke proefobjecten in bossen geselec
teerd worden als bosreservaat. Dit betekent echter geenszins dat elk 'proef
perceel' de status van bosreservaat moet krijgen. Dit kan enkel wanneer het een
experiment betreft dat een intensieve monitoring vereist en een belangrijke
practische waarde kan hebben in functie van natuurontwikkeling in bossen.
Concreet wordt gedacht aan vergelijkende proeven aangaande verjonging!
concurrentieverhoudingen tussen soorten. Essentieel hierbij is een gedeelte
<niets doen' dat als referentie aanwezig is.

foto 3: Integraal bosreservaat <Bos Terrijst' in Pepingen-Heikruis: voorbeeld
van een Atlantisch eikenmengbos (EIJdymio-Carpil1eh,m).
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5. Onderlinge samenhang van
het netwerk van reservaten

Het volledige netwerk van integrale en gerichte reservaten in bossen moet een
coherent geheel worden, en geen samenvoeging van een groot aantal losstaande
initiatieven. Een centrale overkoepeling en sturing is hierbij noodzakelijk.
Het ideaalbeeld van dergelijk netwerk houdt in dat elk bostype zowel bij de
ENIR-reservaten als bij de gerichte reservaten door minstens één volwaardig
reservaat vertegenwoordigd is. In de practijk zal dit echter niet steeds haalbaar
zijn, aangezien sommige types zeer zeldzaam ofversnipperd zijn, of zelfs
ontbreken. De ENIR reservaten zullen vooral terug te vinden zijn in de
Bosreservaten) terwijl gerichte en kleine integrale reservaten ook in de
Natuurreservaten gesitueerd zijn.
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de actuele reservaats
toestand van bossen in Vlaanderen. Hierbij zijn zowel de bosreservaten als de
Vlaamse en erkende natuurreservaten in de bossfeer opgenomen, in zoverre
informatie hieromtrent beschikbaar was. Vanuit ecologisch en wetenschappe
lijk oogpunt is immers niet zozeer de beschermingsstatus, maar wel de heheers
praktijk van belang.
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Vanuit natuurbehoudsoogpunt is niet alleen de uitbouw van een netwerk van
beschermde bosgebieden belangrijk. maar ook een ruimtelijke en ecologische
integratie van deze beschermde bosgebieden binnen een netwerk van andere
beschermde gebieden in de open sfeer en een aangepast. meer natuurvriendelijk
beheer van de tussenliggende matrix. In dit verband is een kadering van de
beschermde bosgebieden binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk sterk gewenst.

Voor de opmaak van de tabel werd gebruik gemaakt van volgende bronnen:
Voor de bosreservaten werd gebruik gemaakt van de bosbouwkundige en
fytosociologische basisinventarissen in het kader van de beheersplanning door
VAN DEN MEERSSCHAUT el al. (1996), VAN MECHELEN el al. (1997), GWDENS
el al (1997) en VIAENE el al. (1997), de synthesenola's van VERBEKE (s.d.), en de
adviezen van VANDEKERKHOVE (1996a, 1996b, 1997a-d, 1998a en 1998b).
Voor de Vlaamse Natuurreservaten en de erkende (of door erkende terrein·
beherende verenigingen beheerde) natuurreservaten werd beroep gedaan op de
beschikbare beheersplannen en voorstellen tot beheersplan (VAN Looy et aL,
1994; VAN DEN BIL. s.d., CARDOEN, 1988i HOFFMANN et aL, 1998; DE BECKER,
1997) en beschikbare overzichtslijsten (WIELEWAAL. 1997 en NATUURRESER
VATEN,1998).
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Afkortingen:
MSA: Minimum Structuur Areaal
VLNR; Vlaams Natuurreservaat (vroeger Staatsnatuurreservaat) (overeenkom
stig het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu, 1997)
nR: Bosreservaat (overeenkomstig het Bosdecreet en het Uitvoeringsbesluit op
de bosreservaten)
ENR: Erkend natuurreservaat of reservaat beheerd door erkende
terreinbeherende vereniging
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Een synthese-overzicht van de Vlaamse Bostypes. met hun vertegenwoordiging In ENIR-reservaten
en reservaten senso latu (met Inbegrip van Vlaamse en erkende natuurreservaten in de bossfeer)

TABEL 3: SYNTHESE-OVERZICHT VAN DE HUIDIGE INVULLING VAN HET NETWERK

VOOR DE MEEST VOORKOMENDE BOSTYPES

TABLE 3: OVERVIEW Of CURRENT COVERAGE OF THE RESERVES NETIVORK

fOR THS MOST COMMON fOREST TYPES

BOSTYPE MOGELIJKHEID TOT OPNAME IN ENm:

VOLDOENDE GROTE INTEGRALE RESERVAATSGEDEELTES

I. Eiken-Berken en Eiken-Beukenbossen (Qucrcion Roboris-Petraeae)
Bostype I; • Goed olllwikkeld type inliet Kcmpisdl district:
Oligotroof Zomereiken-berkenbos BR Sevendonk - droog gedeelte (50 ha)
Bewlo-Qucrcewl1J rolJoris • Goed omwikkeld type i" het Vlaall/s district:-
MSA: 50 ha • Een representatieve (preferemieel ollde) Dellllcllnallpfallting:-

Bostype 2:

Rijker Zomereiken-berkenbos
Violo-QIICrccIIIIII roboris
MSA: 40 ha

Bostype 3:
Wintereiken-beukenbos
Fago-Qllercetul1l petraeae
MSA: 40 ha

Dostype 4:
Wintereiken-berkenbos
Qllerco petraeae Beruletlllll
MSA: 50 ha

Bostype 5:
Duinbos
Collv.-Qllercetulll dIlIlense

MSA: 40 ha
Cmtaego-Betilletllltl
MSA: 2.0 ha

• Goed ontwikkeld type ;lIIJet Kempisch district:
BR Jagersborg (50 van de 80 ha);
UR Grootbroek (ong. 70 van de 130 ha) vochtige variant

• Goed ontwikkeld type in ',et Vlaams district:
UR Wijnendale (ong 60 van de 90 ha)

• Ee/l representatiel'f (preferelltiee1 oude) NaaldIJoutaauplalltillg: -

• Goed omwikkeld type:
BR Meerdaalwoud: Grote Konijnenpijp (30 ha)

• Eell represelltatiel'e (preferelltieel oude) DellllcllaallplmrIÎIIg:-

• Goed Ollhl'ikkeld type:
BR Lanklaarderbos-Saenhoeve (80 ha) (na bestrijding exoten)

• Ee" represelltatiel'f (preferentieel ollde) DellllellnrmplaIlIÎIIg:-

Dit bostype is nog slechts fragmentarisch aanwezig in onze kuststreek,
doch de meeste gebieden zijn min of meer beschermd. Enkele gebieden
waar dit bostype (zij het vaak onvoldoende ontwikkeld) over voldoende
grote oppervlakte voorkomt:
binnenduinrand in het VLNR De Westhoek
VLNR Hannecartbos (volg. Koop el al. (1992b) behorend tot Violo
odoratae-Ulmetum)
andere gebieden zonder reservaatsstatus: Zwinbosjes en Calmeynbos
(watenvingebied)
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VERTEGENWOORDIGING IN GERICHTE RESERVATEN, EN KLEINE INTEGRALE RESERVATEN

• Goed ollhvikkeld oligotroofeikel/-berkel/bos in het Kempisch district:
VLNR Oudsberg, (gedeelte, ong. 20 ha) - gericht beheer
BR In de Brand (11 ha) - gericht beheer

• Goed ontwikkeld eiken-berkenbos in het \'1aoms district: niet aanwezig
• Eell represelltotiellf (preferel/tieel oude) Dell11enaallplallting:

BR Pijnven, gedeelte zonder Ven ('20 ha); gericht beheer

Goed ontwikkeld type inlIet Kempisch district:
VLNR Zoerselbos (gedeelten)
Goed olltwikkeld type in ',et \'1ooms district:

ENR De Vorte Bossen (droog gedeelte 20 ha) (HERMY, 1985)
ENR Heidebos (gedeeltes)

• Een represelltatieJlf (preferelllieel ollde) Naaldholltoollplo11ting;
VLNR Stropersbos (gedeeltes)

fragmenten van het Fago-Qllercetll11l petmeaezijn aanwezig op de tertiaire zandkoppen in BR Neigembos,
BR Meerdaalwoud, BR Hallerbos en grotere delen van het VLNR Rodebos-LaanvaJlei .
DR Meerdaalwoud, Drie eiken; droge gedeelten van Mommedeel
BR Heverleebos, Grote omheining

• Goed omwikkeld type:
BR Dilsenerbos·Platte Ledeberg (15 resp. 20 ha)

Fragmentaire ofbegraasde bosbestanden in andere duinreservaten
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BOSTYPE MOGELIJKHEID TOT OPNAME IN ENIR:

VOLDOENDE GROTE INTEGR"'LE RESERV......TSGEDEELTES

2. Eiken-haagbeukenbossen (Carpinion betuli)

Dostype 6: Dit bostype is van groot belang binnen de uitbouw van een volwaardig

Het Atlantisch eikenmengbos: Europees netwerk van strikte Bosreservaten. Vandaar dat het best zo goed
ElIdymio-Oirpilletul1I mogelijk vertegenwoordigd is.

MS"': 15 ha 8R Neigembos (40 ha)
BR Bos Terrijst (Pepingen, Heikruis) (35 ha)

8R Hallerbos. deel Jansheideberg (15 ha)

Bo'type 7:
Het Subatlantische eikenmengbos:
Prillli/lo-CarpiIIetll11l

MS"': 15 ha

Bostype 8:

Subatlantisch eikenmengbos, zure,
arme variant: Stellario-Carpillewl1l

MS"': 15 ha

3. Beukenbossen (Fagion sylvaticae)

BostYPe9:
Gierstgras-Beukenbos
Milio~Fagetlim

MS"': 25 ha

Bostype 10:

Parelgras-beukenbos

Melico-Fllgetllm
MS"': 20 ha

Eerder kleinschalig voorkomend; wellicht nergens voldoende grote

oppervlaktein integraal reservaat

8R Meerdaalwoud: Pruikenmakers (ong.35 ha) bestaat hoofdzakelijk
uit dit type

BR Jongenbos (Vliermaalroot) (80 ha) grote gedeelten
behoren tot dit type

BR Zoni~nwoud:Kersselaerspleyn (90 ha)
BR Meerdaalwoud: grootste deel van Everzwijnbad (Jo ha)

4. Alluviale en Rivierbegeleidende bossen (Alno-padion)

Dostype 11: Dit veelal lineaire bostype bereikt wellicht nergens het MS....

Essenbronbos Het komt voor in volgende integrale reservaten:
Cllrici-remotae-Fraxilletlllll BR Neigembos: vallei van de Prindaalbeek

MS"': la ha 8R Parikebos en BR Beiaardbos
BR Wijnendalebos: minder volledig ontwikkeld.

Dostype 12:

Elzen-Essenbos met Slanke Sleutelbloem

Primlllo-Fmrinetul1I excelsioris
MS"': 10 ha

Bostype 13:
Ruigtekruiden-Elzenbos

Filipelldulo-All1etll111
MSA: 20 ha

Ook dit beekbegeleidend bostype is nog nergens in voldoende grote

oppervlakte vertegenwoordigd in integrale reservaten.

Goed omwikkeld typebos:
8R Coolhembos (verruigde gedeeltes)

Represelltatiel'e populierenamlplalltÎlIg: -
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VERTEGENWOORDIGING IN GERICHTE RESERVATEN, EN KLEINE INTEGRALE RESERVATEN

BR Parikebos (9ha); Beiaardbos (17 ha in twee delen)
UR Harras (Zoniënwoud): (30 ha) (de helft van zowel het gerichte als het integraal gedeelte)
BR Hallerbos (3 stukken): gedeeltes in de beekvalleien
ENR Bos 't Ename, Ingelbos, Bois }oly. Bassegembos, Trimpontbos, Steenbergbos, Hayesbos

UR Kolmontbos: voedselrijker laaggelegen gedeelte van het reservaat
BR }ongenbos: idem (fragmentair)
VLNR Walenbos: komt versnipperd voor op de overgang van Alnetum naar QuercetaJia
(DETHIOUX, 1960 in VAN Laoy et al. 1994).

BR Gasthuisbos (fragmentair in middelhoutgedeelte)
VLNR Walenbos en Rodebos-Laanvallei: versnipperd en lokaal

ENR Silsombos, Kasteeldomein Terlinden (lokaal)

BR Meerdaalwoud: Veldkant van de Renissart (gedeeltelijk)
Zoniënwoud: een gedeelte van Bit Harras (de helft van zowel het gerichte als het integraal gedeelte)

Fragmentair aanwezig in het ENR Altembroek (Voeren)
BR Neigembos: fjagmentair op de rijkste bodems nabij Vriezenbos.

VLNR Rodebos (fragmentair ontwikkeld)
BR HaJlerbos. Kapittelvijver; BR Heverleebos, Klein Moerassen
ENR Burreken, Bois }oly. Kordaalbos

BR Jongenbos (lokaal en fragmentair); Putten van de IJzelWeg, Klein Moerassen
ENR Vorte Bossen, Bos 't Ename (goed ontwikkeld; middelhoutbeheer), Kastanjebos

BR Melisbroek-Vieversel
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DOSTYPE MOGELIJKHEID TOT OPNAME IN ENIR:

VOLDOENDE GROTE INTEGRALE RESERVAATSGEDEELTES

4. Alluviale en Rivierbegeleidende bossen (Alno-padion)
Bostype 14: Goed ontwikkeld ,ypebos:-
Alluviaal bos van de Grote rivieren Represematiel'C poplllierellaalrphllltillg:-
Ulmo-Fraxillct1111I

Violo-odomtae-U1llletllllJ
MSA: 10 ha

5. Blzenbroekbossen (Alnion glutinosae)
Bostype 15:
Oligotroof elzenbroek
Cnrici lael'igatae-AltJe'IIII1
MSA: 20 ha

Bostype 16:

Mesotroof elzenbroek
Carici e!ollgatae-Allletllm
MSA: 20 ha

Bostype 17:
Eutroof Kalk.-elzenbroek
Cirsio-Allletul1l
MSA: la ha

6. Wilgenbossen (Salicion Albae)
Bostype )8:

permanent zachthout-ooibos
Salicetlllll Trialldro- Vil1lillalis
MSA: 25 ha

Dostype 18 bis:
niet-permanent berken-wilgenbroek
struweel Frallglllo-SalicetulII
MSA: 20 ha

Geen goed ontwikkelde voorbeelden van dit zeldzaam bostype in
de integrale reservaten; tenzij de armste venige stukken van UR Grootbroek

BR CooJhembos
Uit Sevendonk; vochtige gedeelten
VLNR Walenbos (groot gedeelte) (Koop et al. 1992a)

Goed omwikkeld type-bos: -
Eell represelltatie:l'e populierellaallplalJtillg:-

BR Grootbroek: vochtig. recent verbossend gedeelte (voldoende groot).
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VERTEGENWOORDIGING IN GERICHTE RESERVATEN, EN KLEINE INTEGRALE RESERVATEN

Goed olltwikkeld typebos:
polders: Kasteelpark ENR De Blankaart (HERMY, 1985)
Grote rivieren: ENR Hochter Bampd en Koningssteen (VAN EIJK et al., 1995)
VLNR De Westhoek: gedeelte binnenduinrand (VAN ACKER, 1996)i fragmentair
Eet! representatieve poplilierellaaJrplanting:-

ENR Vallei van de Zwarte Beek (Koersel) (vermeld in VAN DER WERF, 1991)
VLNR Walenbos: plaatselijk aanwezig in de zuidelijke randzone

8R: Op den Aenhof (gedeelte)
ENR Stadswallen van Damme (groot gedeelte), Vallei van de Zwarte Beek
VLNR Arkenbos (Blaasveldbroek)

ENR De Notelaer (27 ha): indien integraal reservaat, mogelijkheid binnen ENIR-netwerk
ENR Hochter Bampd en Koningssteen (begraasd)

BR Pijnven (verlandingszone langs het Ven);
DR Op Den Aenhof (mijnverzakkingi verlandingszone langs vijver)
BR Coolhembos (spontaan verboste moeren).
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Andere fragmentaire en zeldzame bostypes In Vlaanderen:

TABEL 4: OVERZICHT VAN ZELDZAME BOSTYPB5j VOOR DEZE TYPES WORDT ENKEL AANGEGEVEN

WAAR IN VLAANDERBN ZIJ TB VERWACHTEN, OF REEDS WAARGENOMEN ZIJN

TABLE 4: OVERVIEW OF RARE AND FRAGMENTARY FORnST TYPES IN PLANDERS, MENTIONING WHERE

THEY CAN BE EXPECTED, OR HAVE BEEN REGI5TERBD.

Kalk-Beukenbos
Carid-Fagetu11l
MSA: 20 ha

Moerasvaren•Elzenbroek
TlJelipterido-Abletull1
MSA: 20 ha

Veldbies·Beukenbos
LIIZJllo·Fagetulll
MSA: 40 ha

Esdoorn-Essenbos; Ravijnbos
Aceri·Fraxinetulll of Tilio-Aceretlllll
MSA: la ha

Bosmuur·Elzenbos
Stellario-Afnetum
MSA: 10 ha

Derkenbroek
Betllfetulll pubescentis
MSA: 30 ha

Fragmenten bos op de Sint-Pietersberg: VERBEKE (1984) vermeldt
Bleek bosvogeltje in een bosje over de taalgrens in de gemeente
Glons; in het Vlaamse gedeelte van de Sint-Pietersberg komt ook
bos voor dat weliswaar door TUAETS (1964) tot het eiken-haag
beukenbos wordt gerekend, hoewel Rode Kamperfoelie (Lonicera
xylosteum) er voorkomt, een kensoort van het Parelgras
Beukenbos en het Kalk-Beukenbos
Wellicht ook restanten in andere zones met dagzomend krijt
ten zuiden van Tongeren (Zichen·Zussen-Bolder) en op steilere
hellingen in de bossen van de Voerstreek

In de verlandingszones in het Krekengebied (de Grote Geul
en de Rode Geul te Assenede) komt dit ~ostype wellicht voor
(SLADBAERT,1997)i
Wordt ook vermeld voor de verlandingszones van het ENR
Stadswallen van Damme (DANNEELS & HERMV,1986).

Dit submontane bostype is te vinden in de bossen van de
Voerstreek, vooral op de licht gepodzoliseerde zandige plateau's.
Dit bostype is wel wijdverbreid in Wallonië.

Bostype van st ijle noordhellingen met hoge luchtvochtigheid in
het Zuiden van Nederlands Limburg (VAN DER WERF, 1991)
en in de Ardennen (NOIRFALlSE,1984), ingebed in het Melico
Fagetlllll. Wellicht enige fragmenten van dit submontane bostype
te vinden in de bossen van de Voerstreek, op gelijkaardige stand
plaatsen als in Nederlands Limburg.
Kan ook fragmentair ontwikkeld zijn in holle wegen in de leem
streek.

Typisch beekbegeleidend bostype langs snelstromende beken
in de Ardennen. Ook vastgesteld in Moresnet (VAN DER WERF,
1991). Wellicht ook enige fragmenten van dit bostype te vinden in
de Voerstreek

Dit bostype hoort van nature thuis in extreem voedselarme,
zure en altijdvochtige omstandigheden, echter niet gevoed via
grondwater maar via regenwater; meestal op hoogveen. Dergelijke
omstandigheden zijn in Vlaanderen van nature uiterst zeldzaam.
Wel is het mogelijk dat dergelijke omstandigheden in antropogene
biotopen voorkomen. Concreet wordt gedacht aan verlaten zand
winningen, gevoed door regenwater, die echter niet in contact
staan met grondwater (DE KEERSMAEKER, pers. med.).
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6. Samenvatting - Summary

1. Samenvatting

Sinds 1993 werden zowat 1400 ha bosreservaat geselecteerd in Vlaanderen
(overzicht in Annex 3).
Tot nu toe gebeurden deze selecties op een pragmatische manier: voorstellen
werden gedaan door lokale natuurbeschermingsverenigingen) privé-bos
eigenaars of ambtenaren van de bosadministratie.
Deze voorstellen werden geëvalueerd door de Adviescommissies voor de Bos·
reservaten, gebaseerd op persoonlijk oordeel en een aantal globale concepten
opgenomen in de boswetgeving.

Hoewel deze procedure zeer productiefbleek te zijn (1400 ha bosreservaat in
nauwelijks drie jaar tijd), en het actuele resultaat vrij degelijk is, drukten de
commissies toch de nood aan duidelijke criteria uit. Deze criteria moeten de
garantie bieden dat het uiteindelijke netwerk van Vlaamse bosreservaten kan
voldoen aan de verwachtingen die gesteld worden bij de uitbouw van een
wetenschappelijk onderbouwd Europees netwerk van bosreservaten, zonder
evenwel de bijzondere focus op natuurbehoud. die het bosreservatenprogramma
in Vlaanderen meekreeg, uit het oog te verliezen.
Bovendien moet deze lijst van criteria voldoende concrete argumenten inhouden
om op een objectieve manier toekomstige voorstellen goed of af te keuren.
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Zoals hierboven gesteld heeft het Vlaamse concept van bosreservaten een bredere
focus dan wat algemeen in andere landen hieronder wordt verstaan. Binnen onze
wetgeving zijn zowel strikte bosreservaten (zogenaamde 'integrale bosreservaten')
als bosreservaten met een specifiek beheer ('gerichte bosreservaten') mogelijk.
Voor beide categorieën zijn duidelijke selectiecriteria noodzakelijk.

In functie van een betere kadering van het Vlaams bosreservatenprogramma
binnen een ruimer Europees wetenschappelijk kader werd bij de formulering van
de selectiecriteria een nieuwe opsplitsing gemaakt in twee types van reservaten.
Deze opsplitsing sluit ook beter aan bij de verschillen in prioritaire doelstelling.

Volgende twee types worden onderscheiden:
1. Integrale reservaten die kunnen opgenomen worden in een Europees

Netwerk van Integrale Reservaten (ENlR-reservaten): hoewel deze reservaten
een belangrijke natuurbehoudsfunctie hebben primeert hier de wetenschap
pelijke functie: deze reservaten moeten dienen voor de monitoring van
spontane bosdynamiek.

2. Bosreservaten senso latu: deze reservaten voldoen niet aan de basisvereisten
. om te worden opgenomen in een Europees netwerk, maar worden omwille

van andere belangrijke natuurbehoudswaarden geselecteerd.

Crilerla voor ENIR-reservalen

Criteria vor ENIR-reservaten zijn vooral gebaseerd op algemeen gebruikte
selectiecriteria voor bosreservaten in de ons omringende landen, zoals ook in
de internationale literatuur beschreven. Deze criteria worden geconfronteerd
met de locale omstandigheden en ideeën rond strikte reservaten. Dit resulteert
in volgende criteria:

I. Representativiteit:

Alle belangrijke Vlaamse bostypes moeten vertegenwoordigd zijn in een netwerk
van integrale bosreservaten. Momenteel bestaat er echter geen omvattende lijst
van bostypes voor Vlaanderen: verschillende typologieën werden ontwikkeld in
Belgii:!. Deze zijn echter vaak vooral gebaseerd op vegetatieopnames in Wallonië,
of beslaan niet het volledige Vlaamse grondgebied. Daarom werd uit de
belangrijkste literatuur een nieuwe complete lijst van bosgemeenschappen in
Vlaanderen samengesteld
Deze lijst is weergegeven in tabel I, beschrijvingen en alternatieve naamgeving is
opgenomen in Annex I.

Het principe van de representativiteit werd verder verfijnd naar de Vlaamse
omstandigheden:

Sommige bosgemeenschappen zijn komen over een groot deel van Vlaan
deren voor, en beslaan verschillende climatologische, geologische en fyto
geografische streken. Gezien deze factoren nauw met elkaar gelinkt blijken te
zijn, is een verdere uitbreiding van het netwerk gebaseerd op fytogeografie
afdoend om deze verschillen te ondervangen: bosgemeenschappen die in ver
schillende fytogeografische streken voorkomen moeten in het netwerk verte
genwoordigd zijn met minstens één reservaat per streek waar ze voorkomen.
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Het netwerk van strikte bosreselVaten moet in de eerste plaats bestaan uit
semi-natuurlijke bossen, die qua structuur en samenstelling zo volledig
mogelijk zijn, en zo goed mogelijk aansluiten bij de bosgemeenschap die zij
vertegenwoordigen. Zij moeten immers de toekomstige <referentie' vormen
voor het natuurgetrouw bosbeheer buiten de reservaten. Anderzijds bestaat
ongeveer 60 % van het Vlaamse bosareaal uit homogene gelijkjarige aanplan
tingen van naaldhout (vooral Grove en Corsicaanse den) en cultuurpopulier.
Om ook op dit vlak een zekere representativiteit aan te houden moeten ook
voorbeelden van deze bostypes mee opgenomen worden in een netwerk van
strikte reservaten. Bovendien moet de vergelijking tussen spontane ontwikke
ling van deze bestanden en andere vergelijkbare locaties met een gericht
omvormingsbeheer, nuttige wetenschappelijke informatie betreffende impact
en efficiëntie van dit menselijk ingrijpen. De meest algemeen voorkomende
homogene bossen zullen daarom mee opgenomen worden in het netwerk.

2. Oppervlakte:

De strikte reservaten moeten aan een minimum-oppervlakte-eis voldoen: ze
moeten immers groot genoeg zijn om alle verschillende ontwikkelingsfasen
(verjonging-optimum-degradatie) tegelijk te kunnen omvatten.
Voor concrete opgave van minimumoppervlákte wordt het Nederlandse
concept van het Minimum Structuur Areaal (MSA) overgenomen. Dit betekent
een minimumoppervlakte die varieert naargelang de bosgemeenschap tussen 10

en 50 ha. Bovendien zouden deze oppervlakten compact van vorm zijn, en
voorzien van een bufferzone bestaande uit bos, van minstens 30-50 m breed.
(In sommige gevallen zal het echter niet mogelijk zijn aan deze laatste vereiste
te voldoen: sommige bosgemeenschappen komen in sterk gefragmenteerde
boslandschappen voor. In dit geval wordt gekozen voor een pragmatische
oplossing, en kunnen ook bossen die enkel voldoen aan het MSA worden opge
nomen in het netwerk). Een overzicht van het MSA per bosgemeenschap is mee
opgenomen in tabel 3 en de besprekingen in annex 1.

3. Andere criteria:

Volgende criteria zijn niet absoluut, maar laten een meer eenduidige en objec
tieve keuze toe in het geval er verschillende locaties mogelijk zijn:

Locaties met een lage recreatiedruk worden verkozen boven gebiede met een
hoge recreatiedruk.
Domeinbossen (waar de status van bosreselVaat definitief is) worden verko·
zen boven privé-bossen en bossen van andere openbare eigenaars (waar de
status van bosreservaat geldt voor een periode van 27 jaar).
Gebieden met duidelijke natuurlijke begrenzingen worden verkozen boven
gebieden waar de grens van het reservaat in het terrein moeilijk vast te stel
len en te controleren is.
In sommige gevallen is een startbeheer noodzakelijk voor de status van strikt
reservaat wordt ingesteld (bv. Voor. de bestrijding van agressieve exoten).
Gebieden waar deze startmaatregelen beperkt zijn worden verkozen boven
gebieden waar een uitgebreid en langdurig startbeheer noodzakelijk is.
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Crlleria voor Bosreservalen Senso Lalu

Verschillende types van 'BosreselVaat Senso Latu' zijn mogelijk. telkens met
hun eigen criteria. Hierbij kunnen zowel integrale als gerichte reservaten
voorkomen, dit al naargelang de doelstelling.

1. 'Naturwaldzellen'

Sommige goed ontwikkelde voorbeelden van halfnatuurlijk bos komen voor als
kleine restanten in een intensiefheheerd cultuurlandschap of in uitgestrekte
homogene productiebossen. Deze snippers hebben een zeer hoge natuur
behoudswaarde, maar ook een grote wetenschappelijke waarde. Ze zijn echter
te klein om mee opgenomen te worden in het netwerk van ENIR-reservaten.
Om te worden geselecteerd als 'Naturwaldzelle' moet het gebied voldoen aan
volgende criteria:

de soortensamenstelling is zo compleet mogelijk (zowel naar boomsoorten
als naar kruidvegetatie;
de bosstructuur moet zo natuurlijk mogelijk zijn.

Een complete kruidlaag houdt ook oud-bosplanten in, en impliceert derhalve
een voorgeschiedenis van onafgebroken beboste toestandi ook ingrepen in de
structuur en samenstelling zij niet ingrijpend geweest. Oppervlakte en vorm
zijn hier geen selectiecriterium.
Deze reservaten zullen meestal integrale reservaten zijn, hoewe11ocale
omstandigheden enkele minimale menselijke interventies kunnen vereisen
(verwijderen van ingekomen exoten, ... )

2. Spontaan ontwikkelde bossen

In dicht bevolkte en intensiefheheerde gebieden als Vlaanderen zijn lange onge
stoorde spontane ontwikkelingen zeer zeldzaam. Spontaan verboste gebieden
(op heide, kaalvlaktes, braakliggende terreinen of opgespoten terreinen) die de
kans kregen om over verschillende decennia te ontwikkelen zonder dat de mens
in dit proces ook maar enigszins ingreep, hebben een zeer hoge wetenschappe
lijke, en natuurbehoudswaarde. Een status van integraal bosreservaat moet
absolute bescherming bieden tegen toekomstige menselijke ingrepen.
Belangrijkste criterium hier is ontwikkelingstijd: bossen met een onafgebroken
spontane ontwikkeling van 40 jaar of meer zijn bijzonder zeldzaam en hebben
de hoogste prioriteit.
Oppervlakte is hier minder bepalend, hoewel grotere gebieden duidelijk
worden geprefereerd. Een minimumoppervlakte van enkele hectare is hoe
danook noodzakelijk om relevante wetenschappelijke data op te leveren. Deze
reservaten zijn uiteraard allemaal integrale bosreservaten.

3. Bossen die essentieel zijn voor het behoud van zeldzame,
aan bos gebonden elementen

Deze reservaten kunnen zeer klein zijn (zelfs 1-2 ha) en moeten absolute
bescherming bieden aan zeldzame en bedreigde soorten. Belangrijkste
criterium hier is dat de soort moet opgenomen zijn in de Vlaamse Rode Lijsten
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onder de lUeN-categorie 'Critically endangered' of 'Endangered' of in Annex 11

van de Eu-Habitat-richtlijn. Bovendien moet aangetoond worden dat de soort
niet enkel accidenteel in het gebied voorkomt. Voor soorten waarvan nog geen
Rode lijst is opgemaakt gelden dezelfde principes die bij de indeling van de rode
lijsten worden gebruikt.
Het selectiecriterium wordt verder uitgebreid naar zeldzame autochtone genen
bronnen van (boom)soorten en zeldzame geomorfologische verschijnselen.
Afhankelijk van de specifieke vereisten van de betrokken soortJgenenbronl
fenomeen wordt gekozen voor een gericht of integraal reservaat.

4. Bossen met specifieke. intrinsieke waarden.
gebonden aan een verdergezet beheer

Verschillende redenen voor specifiek gericht beheer zijn mogelijk. telkens met
hun eigen selectiecriteria:

Gebiedel1l1Jet eel1 tijdelijke status 1'al1 gericht reservaat: sommige gebieden ver
eisen een startbeheer over een langere periode voor ze de status van Integraal
reservaat verkrijgen. De selectiecriteria hierbij zijn dezelfde als bij de ENIR

reservaten.
Gebieden lJJet beIallgr;jke ltatuurwaardell in de lûet-bossfeer komen in aanroer
kingaIs Gericht bosreservaat indien de niet-bosoppervlakte niet meer dan
200/0 van het totaal voorgestelde gebied omvat. en het belang van het gebied
niet uitsluitend wordt bepaald door deze niet-boszone.
Gericht bosresen'atel1 voor het behoud 1'al1 hakhout en middelhoutbeheer. Deze
beheersvormen zijn zeer arbeidsintensief en zijn zeldzaam geworden.
Niettemin hebben zij een belangrijke natuurhistorische en natuurbehouds
waarde. Behoud van hakhout en middelhout is enkel relevant indien het
beheer op een correcte en consequente manier uitgevoerd wordt. Hiervoor
geselecteerde reservaten moeten bovendien aan volgende criteria voldoen:
1. De hakhout- of middelhoutstructuur is op het terrein nog goed waar

neeembaar: de hakhoutlaag is goed ontwikkeld en gesloten, met oude
hakhoutstoven. het volume in de bovenetage is beperkt.

2. De soortensamenstelling. zowel in de hakhout- als de kruidlaag is rijk en
volledig; een uitbundige ontwikkeling na de kapping is te verwachten.

3. Het gebied is voldoende groot om voldoende grote houwen toe te laten.
die bovendien ruimtelijk bij elkaar aansluiten.

Andere specifieke OIlderzoeks- en mOllitoringssites: deze kunnen enkel als
Gericht bosreservaat worden geselecteerd als het gevoerde onderzoeks- of

~monitoringsprogramma van groot belang is voor de kennis rond bosecolo·
gie, bosdynamiek of natuurbehoud.

Samenvattend wordt in hoofdstuk 5 een synthese gegeven van de bestaande
Bos- en Natuurreservaten binnen het ontwikkelde concept. Dit laat toe om
bestaande hiaten in het huidige netwerk te detecteren.
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2. English summary

Since 1993 some 1400 ba of Forest Reserve have been selected in Flanders
(overview given in Annex 3).
Upto now. the selection of these forest reserves was done in a pragmatic way:
proposals are done by local conservationists. owners or people of the Forest
Administration, and evaluated by advisory commissions. based on best
personal judgement and global concepts within the forestlegislation.

Allthough th is procedure proved to be productive and the actual result is quite
satisfactory. the commissions utterd the oeed for dear criteria. This should
guarantee that the ultimate Plemish network of forest reserves complies with
other initiatives to create a European network of forest reserves. Moreover, this
list of criteria should provide dear arguments 10 approve or rejeet new
proposals in an objective way.

The Flemish concept of Forest Reserves has a wider focus than what is
commonly understood under th is name in other (mostly Central-European)
countries. Within our legislation not only <Strict Forest reserves' (called <Inte
graal bosreservaat') are possible, also forest areas with special management, so
caUed <directed reserves' ('gericht reservaat') are possible. For both these
different categories, dear selection-criteria are needed.

In this paper, a new dassification into two major types is used to distinguish the
reserves. Each of them have their own set of selection-criteria:
I. Strict reserves which can be included in a European Network of Strict

Reserves (ENJR-reserves).
2. Reserves which do not comply with the basic requirements within a

Européan network, but have ather important reasons to be selected (Forest
Reserves Senso Latu) These can be Strict as weil as Managed reserves.

Crlleria for ENIR·reserves

Criteria for ENJR-reServes are primarely based on common selection criteria in
the surrounding countries as described in internationalliterature. These criteria
are confronted with the local circumstaoces and Iocal ideas 00 strict reserves.
Th is results in following criteria:

I. Representativity

all major Flemish forest-types should be represeoted in a network of strict
reserves. At this very moment though, there is 00 conclusive list offorest-types
for Flanders: different typologies were al ready developed in Belgium. but these
are mostly covering only a part of the country, or are primarely based on data
from Wallonia. Therefore a oew complete list of forest-types for Flanders was
cornpiled from literature. This list is given in table I, with descriptions and
alternative names in annex 1.
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The principle of representativity was further refined, regarding the local
circumstances:

Some forest-types are widespread over Flanders, and occur in different
climatologic, geologie and phytogeographic regions. As these factors seem to
he closely related, a futher expansion of the network is made, based on
phytogeography: forest types that occur in different phytogeographic regions
must be represented by at least one reserve in each region.
The network ofstrict reserves should primare1y consist ofsemi-natural
woodlands, that resembie as c10sely as possible the natural structure and
species composition of the forest-type theyt represent. They should provide
the future reference for close-to-nature-forestry in forests outside the reser
ves. On the other hand though, about 60% of the forest area in Flanders is
covered with even-aged plantations of conifers (mostly Scots pine and
Corsican Black pine) and poplar-c!ones. In order to provide 'completeness'
these forest-types should also be integrated in a network of strict reserves.
Moreover the comparison between spontanuous development of these
stands and man-made transformations of other simiJar stands into more
natural forests wiJl provide important scientific information. The most
widely occuring man-made forest types will the"refore he included in tbe
network.

2.5ize

The strict forest reserves need to cover a minimal area: tbey should be large
enough to cover all different deve10pment stages (young, mature, overrnature,
degradation). For concrete sizes, the Dutch concept ofMinimal Structural Area
(MSA) is adopted. This roeans that the reserve must have a minimum size of10

to 50 ha, depending on tbe forest-type. Moreover these areas should have a
compact farm and be surrounded by a buffer-zone, consisting of forest, of at
least 30'50 m wide. (In some cases though, it wiJl not be possible to fullfi.1l this
last requirement, as same forest-types only occur in highly fragmented fore5t
landscapes; in these cases, a pragmatic 'best possible solution' will be chosen)
The actual MSA for every forest-type is given in table 3.

3. Other criteria

Following criteria are not absolute, but allowan easier and more objective
choke in case of several possible locations:

Locations with low recreative pressure are preferred to areas with high
recreative pressure.
State-owned areas (where reserve status is infinite) are preferred to privately
owned areas (status for periods of 27 years).
Areas with clear (preferably natural) borders are preferred.
In same cases pre1irninary measures (e.g. removal of expansive exotic species)
are needed befare the status of strict reserve can be proclaimed. Areas where
these measures are limited are preferred to areas where these measures are
extensive.
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Crileria for Foresl Reserves Senso Lalu

Several different types of'Forest reserves Senso Latu' are possible, each with
their own criteria.

1. 'Natunvaldzellen'

Some small remnants of semi-natural woodland still accur in cultivated areas
and extensive man-made forest areas. These have a very high value for nature
conservaney, but also for forest science. They are toa small though to he
included in the ENIR-network.
In order to he selected as 'NaturwaldzeUe' the area should meet following
criteria:

thc species composition should he as complete as possible (woody as weil as
herbal vegetation)
the forest structure should be as natural as possible.

This means only areas which have never been deforested or significantly altered
call be considered. Size and shape are not determining here.
These reserves will mostly be Strict Reserves, though local circumstances may
require minimal human interventions.

2. Spontanuous forests

In highly populated and intensively managed areas like Flanders, long undis
turbed spontanuous developments are very rare. Spontanuously afforested
areas (on heathlands, cleareuts,... j, which had the opportunity to deve10p
further for several decades without any human interference have a very high
scientific (and conservation) value. A status ofstrict forest reserve sbould
provide absolute protection against future human interventions.
Most important criterium here is time: 40-50+ year old spontanuous forests are
extremely rare and have highest priority. Size is less distinctive, though larger
areas are clearly preferred. A minimum size of at least a few hectares however is
needed to provide relevant data. These reserves are absolutely Strict reserves.

3. Essential areas for protection of rare species

These reserves can he very small (even 1-2 ha) and should provide absolute
protection to rare and endangered species. Major criterium here is that the
species should be Red-listed as 'Critically endangered' or'Endangered' (I UCN

criteria) or should he listed in Annex 11 ofthe Eu-Habitat-directive. Moreover
the presence of the species should not be accidentaJ.
This principle is extended also to rare genetic resources of {tree)species (Gene
reserve) and rare geomorphological phenomena.
Depending on the requirements of the specieslphenomenon, these reserves can
be Strict or Directed.
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4. Directed reserves

Different reasons for special management are possible, each with its own
selection criteria:

Areas with a temporary status ofDirtcted reserve: Some areas need preliminary
management over a longer period before becoming Strict reserve. The crite
ria are those of ENIR-reserves
Areas with importmlt nature values ill permanellt opell areas can become Strict
Forest reserves if the open area does not exceed 20% of the total proposed
area, and the importance ofthe area is not depending solelyon tbe oon
forest-area.
Directed reserves for the COllservatiOtl ofcoppice aIJd coppice-wit1r-stal1dards.
These management regimes are very labour-intensive and are becoming
rare, though impOItaot conservation and historical values are attributed to
these techniques. Conservation of coppice and coppice with standards is
only relevant when it is performed in a correct way. meticulously fol1owing
the ancient management rules. Se1ected aTeas should moreover meet fol1o
wing criteria:
1. The coppiee (with standards) structure should still be present and well

developed: c10sed coppice-Iayer witb old coppice. low volume in tbe
upper-storey.

2. The species composition (also ofherballayer) is rieh and complete and
will allow good regeneration after cutting

3. The area must be large enougb to allow a continuous year-by-year follow-
up of cuttings

Other special research aud monitoring sites where different mmragemeut strate
gies are compared. These can only he selected as Directed Forest Reserve if the
considered research or monitoring activities have high importance for
knowledge on forest ecology arid dynamics or Nature conservation.

As a conclusion. chapter 5 gives a synthesis of tbe existing Forest Reserves and
Nature reserves within the developed concept. It allows to point out the
existing gaps in tbe cunent network.
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Foto 4 : Dode Beuk met Tonderzwammen in het bosreservaat Grote
Konijnepijp, Meerdaalwoud.
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Annex 1: Voorlopige bostypologie
voor Vlaanderen: een poging
tot synthese op basis van literatuur
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Belangrijke voorafgaandelijke opmerking

Onderstaande indeling tracht uit de vele binnen- en buitenlandse publicaties
een overzicht te compileren van de belangrijkste bostypes voor Vlaanderen.
Onderstaande indeling is vooral gebaseerd op NOIRFALISE (1984), ROGISTER

(1978.1985). HERMY (1985) en VAN DER WERF (1991), en werd tevens getoetst
aan een aantal andere buitenlandse bronnen (o.a. OnEROORFER (1992), DIRKSE

(1993), WESTHOFF & DEN HELD (1969). de codes van de cORINE-databank.... ).
Belangrijk voorbereidend werk voor deze verwerking werd geleverd in
DE KEERSMAEKER (1996).

Deze voorgestelde indeling heeft niet de pretentie om fytosociologisch volledig
correct en onderbouwd te zijn: bij deze indeling werden immers geen herschik
kingen of herinterpretaties gemaakt van tabellen en opnames. De enige bedoe
ling was een werkbaar en bruikbaar overzicht voor onmiddellijk gebruik te
verkrijgen van de belangrijkste verzadigde bosgemeenschappen in Vlaanderen,
teneinde het Vlaamse bosreservaten-netwerk hierop te kunnen afstemmen. De
typering gaat ook niet verder dan het associatieniveau.
Een uitgebreide fytosociologische studie is noodzakelijk om onderstaande
indeling waar nodig aan te passen en te verfijnen, en aan te vullen met
onverzadigde plantengemeenschappen.
Hierbij zouden alle bestaande relevées, evenals de vegetatieopnames in het
kader van de bosinventaris en de basisinventaris van de bosreselVaten samen
moeten worden verwerkt;

Tenslotte nog een belangrijke randbemerking:

De auteursvermelding bij elk onderscheiden bostype is niet te interpreteren als
de auteursnaam die hoort bij de fytosociologische naamgeving. Het is enkel te
interpreteren als een literatuurverwijzing: de vermelde bron is de belangrijkste
publicatie waarop de onderliggende tekst is gebaseerd.

De geschatte potentiële en actuele bosoppervlakte per bostype is gebaseerd op
VERDEKE (1994) en persoonlijke interpretaties op basis van bodemkaarten en
fytogeografische kaarten.
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1. Eiken-Berken en Eiken-Beukenbossen
(Quercion Robori-Petraeae)

Bostype 1: Oligotroof Zomereiken-berkenbos
Betulo-Quercetum roborls (SOUGNEZ, 1975; ROGISTER, 197B)

Korte beschrijving:
Atlantische Eiken-berkenbossen van de arme kwartaire dekzandgronden: in de
boornlaag komen Wintereik en Beuk niet voor, wel Zomereik en berk. De
onderetage bestaat uit Zachte en Ruwe berk, Lijsterbes en Sporkehout. Ratel
populier en Zwarte els (op de vochtiger plaatsen) kunnen ook voorkomen. De
kruidlaag is arm en weinig karakteristieke soorten komen voor. De meest
constante soorten zijn Blauwe bosbes, Bochtige smele. Pijpestrootje en bramen.
Lelietje-van-dalen en Dalkruid komen niet of nauwelijks voor. Wilde kamper
foelie is slechts beperkt aanwezig, op de iets rijkere plekken. Hetzelfde geldt
voor Valse salie, Ruige veldbies, Gladde witbol en Echte guldenroede. Struikhei
wordt vaak aangetroffen op open plekken en langs paden. De vochtige sub
associatie 11IolillietoSlIIIJ, wordt gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van
Pijpestrootje (Molillia caemlea).

Andere benamingen:
NorRFALISE (1984): Qflerco-Betlllehmi typicu11l (vochtige variant) en
polypodietosllm (droge variant)
ROGISTER (1985, 1988a): Qllerco-Betllletlll1l sphagnetoSIH1I, mofillietosrll11 en typiCllll1

VAN DER WERF (199t): Bostype 6: Droog Berken- Zomereikenbos Betll/o
Quercetllm roboris. Bostype 7: Vochtig Berken - Zomereikenbos Betllio
QlIercetlll11 roboris molillietoslllJl
WESTHOFF & DEN HELD (1969); HERMY (1985, 199Z): Qllerco roboris-Betlllehllll
(naar TUXEN, 1937)
HOFMANN (1997): Molillio-Querceflml robor;s
BUHLER & VOLK (1996): Betll/o-Qllercehllll roboris (= Me/ampyro-Qllercetlllll
roboris)
CORINE-code (EUROPEAN CQMMUNITIES, 1991): 41.51: Pedunculate aak and
birch woods. Indien het pionierbestanden van berk betreft: 41.8111 en 41.812:

Northern humid en Dry acidoph. birch woods
nWK-code: Qb: zeer arm zuur eikenbos (Qllerco-Betllletllm)

Voorkomen:
Op de arme kwartaire dekzanden van de Vlaamse zandrug en de lage Kempen
(lager dan 70 à 80 m). Volgens HERMY (1985; 1992) vormt dit bostype de
climaxvegetatie in het overgrote deel van de lage Kempen, maar niet in Binnen
Vlaanderen (cfr. infra).
Potentieel voorkomend op enkele honderdduizenden ha; momenteel enkele
tienduizenden ha (veelal naaldhout). Goed ontwikkelde oude eiken
berkenbossen nemen echter actueel slechts enkele honderden ha in beslag.

Minimum Structuur Areaal: 50 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 iaar (Koop in: AL, 1995)
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Bostype 2: Rijker Zomereiken-berkenbos
Vlolo-Quercetum roboris (OBERDORFER, 1957)
(SOUGNEZ, 1975; HERMY, 1985,1992)

Korte beschrijving:
Dit is de typische bosgemeenschap van de iets rijkere, hydrornorfe. eerder
lemige zandgronden en zandleemgronden van de Vlaamse Zandrug.
De hoornlaag bestaat vooral uit Zomereik, aangevuld met Beuk (beide tot 30 m
hoog), en plaatselijk ook Gewone esdoorn, Es en Zoete kers. Wintereiken
komen niet of nauwelijks voor In de struiklaag komt vooral veel Hazelaar voorj
Gelderse roos en Haagbeuk kunnen ook voorkomen. De aanwezigheid van
Zwarte els, zachte berk en Geoorde wilg wijzen op de vochtigheid van de
bodem.
De kruidlaag bestaat vooral uit Wilde kamperfoelie, Gladde witbol, Valse salie,
Pilzegge. Ruige veldbies en Adelaarsvaren (waarbij deze laatste vaak aspect
bepalend). Bramen komen ook voor. maar zijn vooral sterk overheersend na
recente verstoring. Blauwe bosbes is niet algemeen aanwezig. In de rijkere
variant komen ook Lelietje-van-dalen, Bosanemoon en Dalkruid voor. De
meest karakteristieke soort is Rankende helmbloem (Corydalis c1aviculata), een
atlantische soort. die echter slechts zelden voorkomt (slechts in 7 van de
196 opnames van HERMY, 1992). Andere soorten die worden aangetroffen zijn
Gewone salomonszegel, Witte klaverzuring en bosviooltjes.

Opm.: dit bostype verschilt vrij sterk van IJet Violo-Quercetll1l1 zoals beschreven door
Oberdoifer (1957), waar Hazelaar zeldzaam is. en Wintereik, Witte veldbies. Belik elJ
HaagbeJlk wel veel voorkO/l1elJ.

Andere benamingen:
NOIRFALISE (1984); ROGISTER (1985. 1988a): QlIerco-Betufetwll coryletosIl11l
(Chênaie à bouleau alluviale)
VAN DER WERF (1991) onderscheidt dit type niet, maar klasseert dit mee onder
het Wintereiken-beukenbos
Ook ODERDORFER ('992) en BUHLER & VOLK ('996) maken geen onderscheid
tussen Zomer-en Wintereikenbossen en klasseren de rijkere variant van het
Quercenioll robori-petraeae onder het Holco mollis-QlIercehml (robori-petraeae).
Hierbij dient opgemerkt dat alle opnames waarop zij zich baseren op meer dan
95 meter hoogte gelegen zijn. Vandaar wellicht dat bostype 1 en 2 bij
OBERDORFER (1992) niet beschreven worden.
eORINE-code (EUROPEAN eOMMUNITIES. 1991): 41.51: Pedunculate oak and
birch woods
nWK-code: Qs: Zuur eikenbos (fago-Qllercettml)

Voorkomen:
Op de rijkere oude zandige kwartaire alluvia van de Vlaamse zandrug en de lage
Kempen en de noordgrens van het leemplateau (noorden van Brabant)
(SOUGNEZ, 1975).
Volgens HERMY (1992) is dit de climaxvegetatie van de zandgronden van
Binnen-Vlaanderen; in de Kempen komt dit bostype volgens hem slechts voor
in beekbegeleidende bossen (o.a. in de Zwarte beek).
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Potentieel tienduizenden ha bedekkend, momenteel enkele duizenden ha bos,
vaak naaldhout. Goed ontwikkelde types op oude bosstandplaatsen nemen
slechts enkele honderden ha in beslag.

Minimum Structuur Areaal: 40 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 iaar (Koop in: AL. 1995)

Bostype 3: Wintereiken-beukenbos
Fago-Quercetum petraeae (SOUGNEZ. 1975)

Korte beschrijving:
In tegenstelling tot vorige twee types neemt Wintereik. hier wel een belangrijke
plaats in. De boomlaag wordt er immers gedomineerd door Wintereik en Beuk.
Hierbij is Beuk vaak het dominantst aanwezig, met hoogtes tot 35 m. Het zijn
vaak iets rijkere bossen. met overgangen naar de Fagetalia, met een sterke
aanwezigheid van soorten als Lelietje-van-dalen en Dalkruid. Wilde kamper
foelie vormt er zeer forse planten. Op vochtiger plaatsen komen veel varens
voor. De zomervegetatie wordt bijna steeds gedomineerd door Adelaarsvaren.
VAN DER WERF (1991) vermeldt een eenvoudige stelregel om dit bostype ook in
minder goed ontwikkelde vegetaties te onderscheiden van het Berken-Zomer
eikenbos: indien Blauwe bosbes aanwezig is, bereikt deze plant in het Winter
eiken-Beukenbos hoogtes van 40-70 cm. In het Berken-Zomereikenbos is dit
slechts 30 cm.

Andere benamingen:
NOIRFALISE (1984): Fago-Quercetwn (types moins pauvres) (o.a. cOl1vaffarie
tOSlI11l en dryopteridetosfl1JJ)
ROG1STER (1985. 1988a): Fago-Qllercetll11l cOl1vallarietoSIl11J
eaRlNE-code (EUROPEAN eOMMUNITIES, 1991): 41.521: Atlantic acidophilous oak
forest with beech: North-Western sessile oak forests
VAN DER WERF (1991): bostype 8: droog Wintereiken-Beukenbos; bostype 9:
vochtig Wintereiken-Beukenbos
HERMY (1985. 1992): Maiallthel1lo-Qllercetlll1l petraeae (ass. nov.)
ODERDDRFER (1992): Holco mollis-QlIercetlllJJ
HOFMANN (1997): Calal1lagrosto-Qllercen,," petraeae (Centraal en Oost-Europa)
BWK: Qs: Zuur eikenbos en Fs: Zuur beukenbos en eiken-beukenbos (Fago
Qllercetum)

Voorkomen:
Op plaatsen waar de rijkere, vaak tertiaire zanden dagzomen, voornamelijk in
het Brabants district. De vochtige variant molinietosum heeft een vrij uitge
breide verspreiding in de zand-Iemige overgangszone tot aan de Oemer en de
Schelde ten oosten van Gent.
Potentieel vele duizenden ha~ actueel enkele honderden tot duizenden ha

Minimum Structuur Areaal: 40 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)
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Bostype 4: Wintereiken-berkenbos
Querco petraeae-Betuletum (SOUGNEZ.1975)

Korte beschrijving:
(naam overgenomen van TUXEN) 1937). In de boornlaag is de Zomereik
algemener dan de Wintereik. Beuk is aanwezig, maar speelt een minder
belangrijke rol. Andere soorten zijn vooral Lijsterbes. berk en Sporkehout.
Hazelaar, Haagbeuk, Hulst en Mispel zijn slechts sporadisch aanwezig.
De kruidlaag is weinig karakteristiek en sterk afhankelijk van de mineralen
rijkdom. Bochtige smele en Blauwe bosbes domineren de kruidlaag in de
armere varianten. In de rijke varianten (aansluitend bij Wintereiken-beuken
bos) komen ook eerder mesotrofe soorten voor zoals Bosanemoon, Gewone
salomonszegel. Bleeksporig bosviooltje. Drienerfmuur•... In open bossen komt
veel Struikhei, en een sterke bedekking met mossen voor.
Vooral de aanwezigheid van Wintereik is m.a.w. bepalend voor het onderscheid
met het Behllo-Qllercetul1I roboris.

Andere benamingen:
TUXEN, (1937): Bettllo-QlIercetll11l petmene
GALOUX (1953): QlIerceto ,ess;Uf/orae - BeWlehl/1J
BODEUX (1954a en b): Qllerceto sessiliflorae medioeuropnewlI
NOlRFALlSE (1984): Fngo-Quercettl111 (types pauvres) (o.a. typiC1I11l en
,noUIJ ietoslllIJ)
ROGISTER (1985, 1988a): Fago-QlIercehl/ll typiCllJlI
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.521: North-Western sessile
oak forests
VAN DER WERF (1991): evl. bostype 8a: gedegradeerd Wintereiken-beukenbos
HERMY (1985,1992): Deschampsio-QllerCetllUJ petmeae (ass. nov.)
vergelijkbaar met Al'el1ello-Qllercehll11 petmeae in Midden-Europa (HOFMANN I

1997)
ODERDORFER (1992); BUHLER & VOLK (1996): BetlÛo-QllercetWll petraeae
BWK-code: Qb: zeer arm, zuur eikenbos (QlIerco-Betllletwl1)

Voorkomen:
Bostype met een eerder beperkt verspreidingsgebied: vervangt het oligotroof
Zomereiken-Berkenbos in de Kempen. binnen het verspreidingsgebied van de
Wintereik: climaxvegetatie van de zandgronden in de Hoge Kempen; elders
vaak aanzien als een degradatievorm van het Fago-Quercetum petraeae
Potentieel enkele duizenden ha; actueel enkele honderden ha bedekkend

Minimum Structuur Areaal: 50 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)
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Bostype 5: Het Duinbos

In de Nederlandse literatuur worden hier twee types in onderscheiden, het
Duin-eikenbos (Convallario-QuercetulIJ dlll1ense) en het duin-berkenbos
(Crataego-Betllietum). Vaak is het onderscheid tussen deze beide types echter
weinig duidelijk. Ook de typering van de duinbossen op zich is zeer moeilijk
aangezien de groeiplaats zeer gunstig is voor de ontwikkeling van allerlei
stinzeplanten en tuinplanten (vooral thermofylen en kalkminners) (HOFFMANN

et al, 1997).
Het duin-eikenbos, dat een bostype is van oude, vaak reeds sterk ontkalkte
duinen wordt bij ons bovendien niet of nauwelijks teruggevonden, gezien de
duinen bij ons veel jonger en minder ontkalkt zijn dan in Nederland. Volgens
Koop et al (1992b) ontwikkelen sommige oudere bosjes aan de oostkust zich
naar dergelijk type.

Aan de Westkust doen zich blijkbaar sterk verschillende ontwikkelingsprocessen
voor. Enerzijds is er de ontwikkeling van vrij instabiele struweelbossen (echter
vrijwel zonder Berk maar met Ratelpopulier en Grauwe abeel), en anderzijds is
er lokaal veel opslag van eik, es, Gewone esdoorn en Olm in zowel jonge als
oudere struwelen. Bosrank komt veel voor. Deze ontwikkelingen wijzen eerder
op een verschillend bostype dat ergens het midden houdt tussen het Duin
berkenbos en een bostype dat eerder aansluit bij het Violo-odoratae-Ulmehlf1J
(zie verder)een bostype van kalkrijke zandige oeverwalgronden.

Duinbossen nemen in Vlaanderen potentieel een paar duizend ha in; momenteel
zijn enkele bosfragmenten aanwezig met een totale oppervlakte van 200 à 300 ha.
Gezien de vrij onduidelijke positie van de duinbossen in Vlaanderen, en de
fragmentaire. zwak ontwikkelde positie die zij innemen worden ze hier onder
één noemer besproken. De Nederlandse beschrijvingen zijn hier enkel als
richtinggevend te beschouwen.

Duin-eikenbos (CotJvallario-QJlercetllrn drmense)
(DOING) 1962}, (WESTHOFF & DEN HELD, 1969; VAN DER WERF, 1991):

Korte beschrijving: overgenomen uit de Nederlandse literatuur:
Zomereik is hier de dominante boomsoort, met berk en Ratelpopulier als
belangrijkste begeleiders. De struiklaag is minder goed ontwikkeld dan in het
Duin-berkenbos (zie hieronder) maar omvat omzeggens dezelfde soorten: Wilde
liguster, Hondsroos, Egelantier, Kardinaalsmuts. Gelderse roos, en Meidoorn.
De kruidlaag wordt getypeerd door Lelietje-der-dalen, Stengelloze sleutelbloem,
Hondstong, Wilde hyacint, Duinriet, Wilde asperge, zandzegge, jawbskruis
kruid, Wilde kamperfoelie,... De kruidlaag wordt echter vaak gedomineerd door
grassen en dwergheesters, waarbij Liguster en Dauwbraam typerend zijn.

Andere benamingen:
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.523: Dutch dune aak woods
BWK-code: Qd: Zuur duinbos
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Voorkomen:
Bostype met een beperkt verspreidingsgebied: op droge, vrij humusarme en
min of meer oppervlakkig ontkalkte bodem van achter en middenduinen. De
bodems zijn niet echt arm, en hebben een nog niet duidelijk ontwikkeld
bodemprofiel.

Minimum Structuur Areaal: 40 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Koop in: AL, 1995)

Het Duin-berkenbos: Crataego-Behl/ehlm (VAN DER WERF. 1991)

Korte beschrijving: vaak beschouwd als een overgangsvegetatie in de successie
in jonge duingebieden: het vormt de tussenschakel tussen het duinstruweel
(met Duindoorn, Gewone vlier, Liguster, Meidoorn en Sporkehout) en het
Duin-eikenbos. Dit laatste ontstaat door ontkalking van het duin. Dit proces
verloopt echter zeer langzaam, zodat verschillende generaties Duin-berkenbos
elkaar kunnen opvolgen.
De boornlaag bestaat vooral uit Zachte en Ruwe berk en Ratelpopulier, en een
weinig zomereik en Gewone esdoorn.
De stmildaag is zeer goed ontwikkeld met Wilde liguster. Hondsroos, Egelan
tier, Kardinaalsmuts, Gelderse roos, meidoorn, Spaanse aak, Wegedoorn,
Europese vogelkers en Lijsterbes. De kruidlaag is zeer soortenrijk met o.a.
Robertskruid, Hondsdraf. Gewone salomonszegel. Dagkoekoeksbloem,
Kruipend zenegroen en Grote keverorchis, evenals Duinriet, Zandzegge en
Jacobskruiskruid (VAN DER WERF, 1991; RAGGERS.1997).

Andere benamingen:
cORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.B16: Dune birch woods
BWK-code: geen specifieke code (wellicht gedeeltelijk opgenomen bij
Duindoornstruwelen en vorig type)

Voorkomen:
Bostype met een beperkt verspreidingsgebied: op vrij vochtige kalkhoudende
jonge duinen, in beschutte vaUeien. Vrij humusarme en min of meer ontkalkte
bodem van achter en middenduinen. De bodems zijn niet echt arm, en hebben
een nog niet duidelijk ontwikkeld bodemprofiel.

Minimum Structuur Areaal: 20 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Koop in: AL. 1995)
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Opmerking: 1Jet Eiken-Elzenbos (Lysimachio-Qllercetmn) (VAN DER WERF,

1991):
VAN DER WERF (1991) ol/{ierscheidt het eikell-e1zellbos ais eell aftollderlijk bostype.
Hij beschrijft het als een opgaand bos van Zomereik, Zwarte els en Zachte berk, met
eell kmidlaag die zowel soortelI vall het Quercioll-verbond als van de Alnetalia
bevat. Ke/lmerkelld is het samen voorkomen van Hellnegras, Moeraszegge en Grote
wederik. l1Iet daarnaast ook Bochtige smele. Blal/we bosbes en Pi/zegge.
Dit type is vrij handig voor het il1delen mIJ allerlei overgangssituaties die anders
moeilijk in te delen zijn. Deze illdelil1g wordt dan ook vaak gebnlÎk~ ook i/I de
Vlaamse literat""r (o.a. VAN DEN BIL. s.d.) en zou ook ha"dig zijl! voor de indeling
van bepaalde bosreservaten (bv. vochtige delen l'aIJ jagersborg en Grootbroek).
Nietrell/ill geeft VAN DER WERF (1991) zelf toe dat deze difterelltiotie ill eell
afzonderlijk bostype niet kan gefimdeerd 1-vorden. Bovendien komt llergms elders in
de literatuur dit bostype voor. Vandaar dat wij het hier niet weerhouden: de hossen
die onder dit type zouden klllllle1l vallen moete1l daarom ingedeeld wordeJl onder de
vochtige mrial1t VQll ét/I ofmeerdere types vau het Quercion roboris-Petraeae. of
onder één van de types bÎlmell het Aluio/J.

MEDEDELINGEN 1998-) 87 IBW



2. Eiken-haagbeukenbossen (Carpinion betuli)

Bostype 6: Het Atlantisch eikenmengbos:
Endymlo-Carplnetum (NOIRFALISE. 1969)

Korte beschrijving:
Dit is het natuurlijke bostype van de rijke leemgronden met ondiepe stuw
watertafel van het Atlanticum. Het is vergelijkbaar met het Endymio-Fageh/111 in
het bekken van Parijs. In tegenstelling met dit laatste type. waar de loesslaag is
afgezet op goed doorlatende kalkgronden, is de ondergrond hier slecht door
latend (vaak Yperiaan-kJei). Vandaar dat men veronderstelt dat de Beuk hier
van nature niet zal domineren gezien zijn gebrekkige stabiliteit bij ondiepe
grondwatertafels. Eik en es domineren, aangevuld met Gladde iep, Zoete kers,...
In de struiklaag vooral Hazelaar. Gewone esdoorn en soms ook Eenstijlige
meidoorn, Gewone vlier en Gelderse roos (in Wallonie vaak ook Haagbeuk).
De karakteristieke soorten van de kruidlaag zijn de Atlantische soorten: vooral
Wilde hyacint, ook vaak Wilde narcis, (en Spekwortel, Stengelloze sleutelbloem
en de Schedegeelster); opvallend voorjaarsaspect.
Zuidelijker wordt dit bostype vervangen door het RlIsco·Carpilletlll1l
(ROGISTER, 1985)

Andere benamingen:
Naam ook overgenomen in ROGISTER (1985. 1988b) en in CORINE-code
(EUROPEAN COMMUNITJES. 1991): 41.2.1: Mixed Atlantic Bluebell aak 'forests
NOIRFALISE & SOUGNEZ (1963); HERMY (1985): QlIerco-Fraxilleh1111 excelsioris
MAYER (1984): Fraxil1o-Quercetll111 roboris
ROlSIN & THILL (1952): Quercetllt1l ntlantiallll typiClIllJ

nWK-code: Qe Eiken haagbeukenbos met wilde hyacint (Elldymio-Carpillehllll);
Fe Beukenbos met wilde hyacint (Elldymio-Fagehllll)

Voorkomen:
Brabants district (leemstreek). vooral op zwaardere leemgronden met vrij
ondiepe grondwatertafel (hydromorfe gronden), met vorming van pseudogley,
ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel.
Deze grens komt in grote lijnen overeen met het verspreidingsgebied van Wilde
hyacint (Hyacillthoides IIOIl-scriPhlS) zoals weergegeven door ROl SI N (1969) en
HERMY (1985).
Potentieel enkele tienduizenden ha; actueel IOOO à 2000 ha goed ontwikkeld bos
aanwezig,

Minimum Structuur Areaal: 15 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)
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Bostype 7: Het voedselrijk subatlantisch eikenmengbos:
Prlmulo-Carpinetum (NOIRFALlSE,1984l

Korte beschrijving:
Vervangt voorgaand type ten noorden en ten oosten van het verspreidingsgebied
van Wilde hyacint op de rijke hydromorfe leemgronden (Subatlanticum)
Zomereik en Gewone es domineren het hooghout (70-90%), aangevuld met
Gewone esdoorn, Zwarte els. Zoete kers en Beuk. In de struiklaag vooral
Hazelaar; Haagbeuk komt fragmentarisch voor (in Wallonië is deze soort veel
algemener in dit bostype). De kruid laag wordt getypeerd door de hygro
neutrocliene groep met Slanke sleutelbloem, en mesotrofe groepen met o.a.
Gele dovenetel. Het voorjaarsaspect is weer zeer opvallend. Qua soorten
samenstelJing nauw aansluitend bij het alluviale Primulo-Fraxinetu111 exce1sioris
(zie verder).
Nog verder /laar het oostw wordt dit bostype verval/geil door het Tifio-Cmpi/letUJ1l
(o.a. Bialowieza- PO/eli).

Andere benamingen:
Q"erco-Carpinetllt1J (ROGISTER, 1985) (wordt PrilJlll/o-Carpinet"m in ROGISTER
1988b).
de naam PrimuJo-Carpilletlll1l wordt tevens vermeld in MAYER (1984)
VAN DER WERF (1991): gedeelte van bostype 17: gewoon eiken-haagbeukenbos;
Subassociatie Stachietosllm
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.23: Subatlantic Oxlip ash-oak
forests
nWK-code: niet onderscheiden; wellicht een gedeelte van Qa: Eiken-haag
beukenbos zonder wilde hyacint

Voorkomen:
Vooral op zwaardere voedselrijke leemgronden met vrij ondiepe
grondwatertafel. ruwweg ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel: Oost
Brabant en Zuidelijk Limburg.
Potentieel enkele honderden tot duizenden haj actueel slechts fragmentair
aanwezig

Minimum Structuur Areaal: 15 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL,199S)
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Bostype 8: Subatlantisch eikenmengbos, zure, arme variant:
Stellarlo-Carplnetum (NOIRFALISE, 1984)

Korte beschrijving:
Vervangt voorgaand type op de heterogene, zuurdere. onverzadigde leem
gronden met een belangrijke zandfractie, vooral aan de randen van het loess
plateau.
Zomereik en Wintereik domineren de hoomlaag volledig (tot 90 %), aangevuld
met Gewone esdoorn en voor berken. Es en Zoete kers zijn uitzonderlijk. Door
de pseudogley-verschijnselen in de bodem is ook hier de Beuk weinig dominant.
De struiklaag bestaat vooral uit Hazelaar en eiken, vaak ook veel berken,
Lijsterbes•... Ook haagbeuk komt voor. De kruidlaag bevat weinig karakteris
tieke soorten, al zijn Grote muur (Stel1aria holasten) en Aardbeiganzerik
(Potentilla sterilis) opvallend algemeen. Voorts komen welovergangssoorten
voor naar het Quercion en het Fagion (Gladde witbol, Bochtige smele, Valse
salie, Dalkruid, Bosgierstgras, Braam, Wijfjesvaren.... ) Meer zuurtolerante
soorten als Bosanemoon en Gele dovenetel zijn hier sterker bedekkend.
Zelfde opm. als bij bostype 6: ill Wallollië lIeemt ook HaagbelIk eell belallgrijke
plaats ill ill dit bostype).

Andere benamingen:
DETHIOUX (1961): Qllerceto-CnrpÎlletlllJl subntla1ltiol1l1
ROGISTER (1985): QlIerco-Cnrpinetlll1l COIll'nllnrietoSll11l (wordt Stellnrio
Carpillehll1l in ROGISTER, 1988b)
VAN DER WERF (>991): bostype 17: gewoon Eiken-Haagbeukenbos, Subass.
typicum (vrij soortenarm); bostype 18: kamperfoelierijk Eiken- Haagbeukenbos
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNlTIES. 1991): 41.24: Subatlantic stitchwort
oak-hornbeam forests; 41.241: North-Western oak hornheam forest
HOFMANN (1997): Stellario-Carpillehllll betllli
OBERDORFER (1992): Steflal'io holosteae-Cnrphwtwll betllli
BUHLER & VOLK (1996): Stellaria ho/osteae-Carpilletllm
BWK-code: Qa: Eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacint (Stellario
CarpilJehlm)

Voorkomen:
Idem als Primulo-Carpinetum, vooral op zure Loess met zandige bijmenging:
Oost-Brabant, het Hageland, Haspengouw.
Potentieel enkele tienduizenden ha; actueel enkele duizenden ha.

Minimum Structuur Areaal: 15 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)
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3. Beukenbossen (Fagion sylvaticae)

Bostype 9: Gierstgras-Beukenbos
Milio-Fagetum (NOIRFALl5E, 1984)

Korte beschrijving:
Beuk domineert de diverse strata in de hoornlaag, vaak aangevuld met Zomer
eik. Volgens ROGISTER (1985) komt van nature ook Wintereik en veel Haagbeuk
voor, maar deze soorten zijn practisch volledig uit dit bostype verdwenen. VAN

DER WERF (1991) vermeldt tevens Winterlinde als typische boomsoort.
De struiklaag is ijl en bestaat vooral uit Hazelaar, Gewone esdoorn en occasio
neelook Haagbeuk. In de kruidlaag komen geen echte kensoorten voor, maar
volgende soorten zijn markant aanwezig: Bosanemoon, Bosgierstgras. Witte
klaverzuring. Ruige veldbies en Klimop. Andere typische soorten van de
karakteristieke soortencombinatie (doch niet altijd aanwezig) zijn Schaduw
gras, Gewone Salomonszegel, Lelietje-van·dalen en Bleeksporig bosviooltje.
Wilde kamperfoelie is steeds aanwezig, soms ook Wilde hyacint. Verspreid
komt ook Eenbloemig parelgras voor. De subassociatie athyrietosuJJl is tevens
rijk aan varens (Wijfjesvaren, Brede en Smalle stekelvaren) en bevat ook
Boswederik, Ruwe smele, Grote veldbies en Groot springzaad.
In Noord-West Frankrijk wordt dit bostype vervangen door het Hulst-eikenbos
(l/jci-JagehIJ1I)

Andere benamingen:
ROGISTER (1985) PericlymellO-Fngetlll11 en CO,lvnllario-Fageh',l1
MAYER (1984): Al'elJe/lo-FagetlllJl
VAN DER WERF (1991): bostype 13
BUHLER & VOLK (1996): Desehampsio-FagehlJ1I
OBERDORFER (1992): rekent dit bostype tevens bij het Galio odorati-FagetU/1J
CORINE~code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.121: North Sea acidophilous
beeeh forest
BWK-code: Fa: Beukenbos met bosanemoon (Milio-Fagetlll11)

Voorkomen:
Zure (pH aan de oppervlakte ong. 5) ,weinig dikke loesspakketten (50-150 em)
op een kleihoudende watervoerende zandlaag (Tongeriaan ofYperiaan).
Subatlantisch bostype.
In Vlaanderen vooral in Zoniën- en Meerdaalwoud en Laarbeekbos (ROGISTER
1985)
VAN DER WERF (1991) vermeldt Brakelbos als voorbeeld van de Atlantische
vorm van dit bostype.
Potentieel enkele tienduizenden ha bedekkend; momenteel 5000-6000 ha in
Vlaanderen

Minimum Structuur Areaal: 25 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)
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Bostype 10: Parelgras-beukenbos
Mellço-Fagelum (NOIRFALI5e, 1984)

Korte beschrijving:
Dit is één van de rijkste bostypes van Vlaanderen. De soortenrijkdom kan
bestaan uit zo'n 30 boom- en struiksoorten en meer dan honderd kruidachtige
planten.
De hoornlaag is zeer rijk en gevarieerd, en wordt gedomineerd door Beuk,
aangevuld met o.a. Es, Spaanse aak, Bergiep,... In de struiklaag komen onder
andere Haagbeuk, Spaanse aak, Hazelaar, Bergvlier, Rode kornoelje, Kardi
naalsmuts en meidoorns voor. Rood peperboompje is karakteristiek. maar
uiterst zeldzaam.
De kruidlaag is zeer rijk en bevat vooral neutrocliene en kalkminnende soorten.
Lievevrouwebedstro. Bosbingelkruid en Eenbloemig parelgras vormen er
tapijten. Vele zeldzame soorten zoals Mannetjesorchis. Vogelnestje. Grote
Keverorchis. Heelkruid. Ruig klokje en Zwarte gifbes komen voor.

Andere benamingen:
VAN DER WERF (1991): bostype 14
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES. 1991): 41.1311: Calcicline Wood melick
beeeh forest
HOFMANN (1997): Melico-Faget1l111 sylvaticae
nWK-code: Fm: Beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro (Melico
fagetll11l)
ÛBERDORfER (1992); BUCHLER & VOLK (1996): Galio odorati- fagetIl111

Voorkomen:
Op kalkho~denderijke bodems in het Maasdistriet: rijke gemengde bossen
voornamelijk in de Voerstreek (ook restanten in Haspengouw en de leem
streek)
Potentieel enkele honderden tot duizenden hai actueel slechts 200 à 300 ha

Minimum Structuur Areaal: 20 ha
Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL. 1995)
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4. Alluviale en Rivierbegeleidende bossen
(Alno-Padion) (WESTHOFF & DEN HELD, 1969)

= Alno-Ulmion (OBERDORFER, 1992)

Bostypes op jonge, profielloze bodems (niet uitgerijpt), langs beken en rivieren.
waar periodieke overstromingen en slibafZettingen gebeuren. Tijdens het
overgrote gedeelte van het groeiseizoen daalt de grondwatertafe1 evenwel
beduidend, zodat de bodem voldoende doorlucht is. Stagnerend water komt
nauwelijks voorj kwel en oppervlakkige grondwaterstromingen (vaak voedsel
en zuurstofrijk water) komen wel vaak voor.
De omzetting van de strooisellaag is snel, zodat geen ophoping van organisch
materiaal voorkomt (geen veenvorming).
Door de regelmatige overstromingen komen hier vrij veel pioniersoorten en
ruigtekruiden voor. De differentiatie lussen de verschillende bostypes is hier
meestal minder duidelijki vandaar dat heel wat discussies over opsplitsingen op
associatieniveau en naamverwisselingen voorkomen.
Een studie van HERMY (1984) wees uit dat bij statistische analyse van datasets
uit al deze bostypes enkel het goed ontwikkelde Essenbronbos duidelijk
differentieerbaar was. Alle andere types werden samengeklusterd, en werden
gekenmerkt door een aantal nitrofiele plantesoorten.

De hieronder voorgestelde indeling is een poging tot synthese, waarbij naast
fytosociologische ook geomorfologische eigenschappen hebben gespeeld.

Bostype 11: Essenbronbos
Carici remolae-Fraxlnelum (KOCH 1926; NOIRFALI5E 1984; HERMY 1985)

Korte beschrijving:
Smal, meestal lijnvormig bostype. langs bronnen en bosbeekjes, die kalkM

houdend zuurstofrijk en voedselrijk water aanvoeren, Vaak gelegen binnen
Carpinion-bossen. Het alluvium bestaat vooral uit leem of zandleem. De
boomlaag wordt gedomineerd door Es en Zwarte els. Daarnaast komen ook
Zomereik, Gewone esdoorn. Haagbeuk en Beuk voor.
De kruidlaag is soortenrijk en wordt gekarakteriseerd door Ine zegge (Carex
remota), Slanke zegge (Ca rex strigosa), en Hangende zegge (Carex pendll/a),
samen met Reuzenpaardestaart (Equisetllnt teI/1lateia), Bloedzuring (RlI1nex
sal1g1lineus), Boswederik (Lysilllachia nel1lOnml).
Typerende soorten van de vochtige, rijkere variant chrysosplellietoslI111 bevatten
naast voorgaande ook nog beide goudveilsoorten, Bittere veldkers (Cardamille
amam) en vaak Groot springzaad (Impatiens /Joli-tatlgere). Mesofiele flora en
voorjaarsbloeiers zijn steeds goed vertegenwoordigd, evenals vaak nitrofielen.
De vochtigste, meest basicliene variant, cirsietosu/11, bevat ook moesdistel en is
zeer sterk gelijkend op het Kalk-elzenbroek (Cirsio-A/nehnn) (zie verder)
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Andere benamingen:
NOIRFALISE (1952): Car;ceto remotae-Frax;lletul1I
ROGISTER (l988c): Alno-Fmx;1Jetu", car;cetosll",
MAAS (1959), VAN DER WERF (1991) en HOFMANN (1997) onderscheiden twee
bostypes:
MAAS (1959): Gadd remotae-Fraxinefll11J (continentaal. collien) en C. TelJJ.
Alnehl/II (atlantisch, collien, kalkarm)
HOFMANN (1997): Carid remotae-Fraxil1etum excelsaeen Cardam;no-AllletIl11l
glutillosae
VAN DER WERF (1991): bostype 26: Essenbronbos Car;d remotae-Fmxilletllm:
bij kalkrijke bronnen; kensoorten: Reuzenpaardestaarti Slanke, Hangende en
Ijle zegge. Bittere veldkers en goudveil niet aspectbepalend; bostype 25:
Elzenbronbos: Chl'ysosp/ellio oppositifo/ii-A/lletllm: bij kalkafine, basenrijke
bronnen in het oosten van Nederland (o.a. Zuid-Limburg): kensoorten:
Paarbladig goudveil en Bittere VeldKers; Els dominant over Es.
Ook LEMEE (1937) onderscheidt het elzenbronbos: Carid rel1lotae-Allletll11l
OBERDORFER (1992) onderscheidt tevens een kalkrijk bostype (Eqlliseto
telmateiae-Fraxilletllm) en een klassiek type (Carici re11lotae-Frax;netllm); het
onderscheiden van een Carex rel1lota-Alnlls glutillosa-associatie vereist volgens
hem verder onderzoek.
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES. 1991): 41.31: Ash-alder woods of
rivulets and springs:
44.311: Carici remotae-frax;lIetJml caricetosum: sedge ash-alder wood
44.312: Carici remotae-fraxillehml chrysosplenietoslll1l: Fontinal ash-alder wood
44.313: Carici remotae-Frax;lletum cirsietoslmt Cabbage thistle ash-alder wood
nWK-code: Vc: Elzen-Essenbos van bronnen en bronbeken (Car;cï-fraxinetullJ)

Voorkomen:
Atlantisch en subatlantisch bostype. Brabants district (leemstreek). vooral in de
Vlaamse Ardennen en de Westvlaamse heuvels, ook in Haspengouw en de
Voerstreek
Potentieel enkele honderden ha, actueel slechts enkele tientallen ha goed
ontwikkeld.

Minimum Structuur Areaal: 10 ha

Ontwikkelingsduur: 30-100 jaar (Koop in: AL, 1995)
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Bostype 12: Elzen-Essenbos met Slanke Sleutelbloem
Prlmulo-Fraxlnetum excelsiorls (HERMY. 1985)

Korte beschrijving:
Het typerende bostype van vlakke zuivere. natuurlijke beeklopen, op vrij lernige
tot kleiige bodem (beekk1ei, geen rivierklei); meestal lijnvormig bostype tot
enkele tientallen meter breed (Soms ook niet-beekbegeleidend). Vaak gelegen
binnen Carpinion-bossen. op plaatsen waar de bodem onvoldoende uitgerijpt
is. door de periodieke overstromingen die er voorkomen.
De boomlaag bestaat uit Es en Els. aangevuld met Grauwe abeel, Gladde iep,
Zomereik en Zoete kers; de struiklaag wordt sterk gedomineerd door Hazelaar;
andere soorten zijn Gelderse roos, Gewone vlier, meidoorn, Europese vogelkers
en Kornoelje. .

In de kruidlaag komt een uitgesproken voorjaarsaspect voor met Bosanemoon,
Muskuskruid, Slanke sleutelbloem en Speenkruid. Het aestivaal aspect wordt
bepaald door vochtindicatoren en ruigtekruiden: Moerasspirea. Geel nagel
kruid, Gewone engelwortel) Kale jonker. Echte Valeriaan en Grote brandnetel.
Dit type komt in belangrijke mate overeen met wat door WESTHOFF & DEN
HELD (1969) en MAAS (1959) werd beschreven onder het Pnmo-FraxilletllnJ en
door VAN DER WERF (1991) wordt beschreven als bostype 23: het vogelkers
essenbos: dit type vormt een tussenstadium tussen Elzenbos en gerijpt bOSi
hetgeen zich ook vertaalt in de aanwezige soortensamenstelling: kenmerkend in
de kruidlaag is het samen voorkomen van kensoorten van het Alno-Padion
(Speenkruid. Geel nagelkruid. Hondsdraf, Kleefkruid, Grote brandnetel•... ).
soorten van elzenbroeken (Zwarte bes, Hennegras) Moerasspirea) Gele lis.
Moeraszegge. Moerasstreepzaad, Dotterbloem) en soorten van het Eiken
Haagbeukenbos (Slanke sleutelbloem. Groot heksenkruid. Gevlekte aronskelk.
Gele dovenetel,... )
Het onderscheid met het eerder beschreven Pril11l1lo-Carpilletfl/ll is niet steeds
duidelijk. Het onderscheid situeert zich vooral qua standplaats: het Primulo
Carpinetum situeert zich op rijke leembodems met pseudogleYi het Primulo
Fraxinetum is beekbegeleidend alluviaa! bos.
Het Pnmo-FraxilletlllJJ van ODERDORFER (1953i 1992) verschilt hier duidelijk van
en bevat meer Midden-Europese soorten. Het is een essenrijk elzenbos van
natte kleibodems met episodische overstromingen en bevat als karakteristieke
soort O.a. UlnJlIS laevis.

Andere benamingen:
NOIRFALISE & SOUGNEZ (1961): een gedeelte van het Aegopodio-Fraxil1etwll
VAN DER WERF (1991): bostype 23: vogelkers-essenbos: Pruno-fraxinttllnJ
ROGISTER (1988c): gedeeltes van het AlIJO-FraxinehllJJ
WESTHOFF & DEN HELD (1969): MAAS (1959) (ODEROORFER, 1953): Pnmo
FraxinetlltIJ
cORINE-code (EUROPEAN COMMUNITlES.1991): 44.33: Ash-Alderwoods of slow
rivers
BWK-code: Va: (verwarrend alluviaal essen-olmenbos Ulmo-Fraxinetlll1J
genoemd!!!)
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Voorkomen:
Langs vlakke, vrij zuivere. natuurlijke beeklopen) op vrij lemige tot kleiige
bodem (beekklei. geen rivierklei) meestal1ijnvormig bostype tot enkele
tientallen meter breed (in het laagland en laag heuvelland van geheel West- en
Midden-Europa). Vaak gelegen binnen Carpinion-bossen.
Potentieel enkele duizenden ha, actueel slechts enkele bonderden ba goed
ontwikkeld.

Minimum Structuur Areaal: 10 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Koop in: AL, 1995)

Bostype 13: Rulgtekrulden-Elzenbos
Fllipendulo-Alnetum (VAN DER WERF,1991)

Beschrijving:
Vele gedegradeerde, verruigde vormen en basisgemeenschappen van andere
alluviale bostypes evenals van het mesotrofe en eutrofe elzenbroek, ontstaan na
drainage of inplanting van populier, worden vaak mede onder dit bostype
geklasseerd. Gezien de boomsoortensamenstelling vaak sterk door de mens is
gewijzigd en de kruidlaag weinig typische soorten bevat, is het vaak ook zeer
moeilijk om dit type duidelijk te onderscheiden.
In strikte zin omvat dit bostype deze alluviale) rivier- en beekbegeleidende
bossen die aan een vrij sterke dynamiek onderhevig zijn en vaak overspoeld
worden. De kruidlaag bevat derhalve veel nitrofiele pioniersoorten: ruigte
kruiden zoals Moerasspire.a. Grote brandnetel, Hondsdraf, ... Oude bosplanten
vereisen een stabiel ecosysteem en komen hier dan ook niet voor.
Differentiërende soorten t.O.V. andere gemeenschappen van het Alno-Padion
zijn, volgens HERMY (1985): Grote wederik, Bitterzoet) Wolfspoot. Gele lis en
Grote kattestaart
De bovenvermelde ruigtekruiden ontwikkelen zich echter ook in jonge aanplan
tingen op voedselrijke vochtige standplaatsen en in verstoorde en ontwaterde
eutrofe tot mesotrofe broekbossen (Alnetalia). Bovendien leidt een daling van de
grondwatertafel in deze moerasgebieden vaak tot een sterke mineralisatie van de
humeuze bodems, hetgeen gepaard gaat met een eutrofiërend effect (LONDO,
1988). Ook qua bodem gelijken deze bossen dus meer en meer op een type uit
het Alno-Padion. Fytosociologisch is het dan ook vaak bijna onmogelijk om
beide te onderscheiden: de typische freatofyten uit het elzenbroek verdwijnen
immers en worden vervangen door competitieve soorten van het Alno-Padion.
Om toch duidelijk de scheiding te maken wordt teruggegrepen naar de geo
morfologie en hydrologie van beide: de Ruigtekruiden-Elzenbossen senso
strictu komen voor langs waterlopen, en zijn dus gebonden aan stromend
water; er treedt geen veenontwikkeling op en de bodems kennen geen profiel
ontwikkeling (enkel alluviale lagen). de verruigde Alneta daarentegen zijn
gebonden aan moerasgebieden, gekenmerkt door ondiep stagnerend water en
een sterk organische A-horizont (vaak door ontwatering gedeeltelijk
gemineraliseerd).
Zowel dit bostype, als het kalk-elzenbos en gedeelten van het Pril1llllo
Fraxinettl11l en het Ulmo-fraxillettml worden in de literatuur) al naargelang de
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auteur, benoemd als Macrop!lorbio-All1et1l111). Om verdere verwarring te
voorkomen werd deze (wellicht meer algemeen aanvaarde) benaming hier
gemeden.

Andere benamingen:
ODERDORFER (J992): Ribeso sylvestris-Fraxinetum
LEMEE (1937): Alno-MaCTopltorbietllll1 of Macropltorbio-Alltetll111
HERMY (1985): Macrophorbio-Alllett,,"
VAN DER WERP ('991): bostype 27: Ruigt-elzenbos
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.332: WE- taU herb Ash-aJder
woods of slow rivers
BWK-code: Vn: nitrofiel alluviaal elzenbos (MacropllOrbio-AIIlettll1l)
Voorkomen:
Het elzenbos met ruigtekruiden (Moerasspirea, ... ) is vrij algemeen. maar
meestal sterk gewijzigd door drainage en inplanting met populier. Potentieel
enkele tienduizenden ha; actueel weinig goed ontwikkelde bestanden.

Minimum Structuur Areaal: 20 ha

Ontwikkelingsduur: '00-300 jaar (Koop in: AL, '995)

Bostype 14: Alluviaal bos van de grote rivieren.

In de Nederlandse literatuur worden de alluviale bossen langs de grote rivieren
ingedeeld in twee types: het Essen-Olmenbos (Ull1lo-Fmxille~llll) als zijnde het
bostype van de alluviale komgronden, en het Abelen-Iepenbos (Viola odoratae
Ulmeturn) als type van de oeverwallen) bestaande uit voedselrijk, vrij kalkrijk
zand.
Binnen het Essen-Olmenbos wordt nog onderscheid gemaakt tussen het Droog
en het Elzenrijk Essen -Olmenbos (VAN DER WERF, 199')'
In Vlaanderen zijn goed ontwikkelde voorbeelden van alluviaal bos langs de
grote rivieren practisch onbestaande. In het verleden werden deze bossen
immers practisch volledig omgezet in hooiland. De huidige bosbestanden in het
potentieel verspreidingsgebied zijn vaak van recente datum en de restanten oud
bos zijn zeer sterk gestoord (door drainage en inplanting met populier. Een
verdere opsplitsing in Essen-Olmenbos en Abelen-Iepenbos is dan ook weinig
zinvol.
Bovendien heeft HERMY (1984) aangetoond dat beide types statistisch weinig
van elkaar verschillend zijn, en het onderscheid tussen beide moeilijk te maken
is, mede door het feit dat beide getypeerd worden door weinig karakteristieke
nitrofiele soorten.
Bij de uitbouw van een representatief netwerk van bosreservaten worden beide
types dan ook samen behandeld. Gezien in de literatuur beide types afzonder
lijk worden behandeld, word. de opsplitsing in de hieronder gegeven beschrij
vingen (die op deze literatuur zijn gebaseerd) behouden.
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Essen-Olmenbos Ulmo-Fraxinetwn (NOIRFALISE,1984)

Korte beschrijving:
Dit is zowat het rijkste bostype dat zich kan ontwikkelen en alle boomsoorten
zijn zowat mogelijk. De belangrijkste boomsoort is Es, aangevuld met Gladde
iep en Zwarte els. Ook Abelen komen voor. Er komt een rijke struiklaag voor
met Gladde iep, Hazelaar, Rode kornoelje. Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn.
Gelderse roos en Kardinaalsmuts. Het meest representatieve element van de
flora wordt gevormd door Dauwbraam (Rllblls caesills) Rode bes (Ribes
mbml1l), Zevenblad (Aegopodilllll podagraria), en Hop (HIII1lIl/IIS /lIpll/IIS).
Daarnaast ook een zeer weelderige kruidvegetatie met nitrofielen zoals Grote
brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid. en vele hygrofiele en mesofiele soorten.
(Koninginnekruid, Fluitekruid, Speenkruid, ... ).
In tegenstelling tot het Primulo-Fraxilletllm bevat dit bostype weinig of geen
typische knolgeofieten en lijkt in die zin minder verzadigd.
In het bekken van de Schelde onderscheidt NOIRFALISE (1984) twee subassocia
ties: saUcetoslII11 (vochtige variant met vooral veel wilgesoorten) en aceretoSlI11I
(met Gewone esdoorn).
Dit bostype is practisch volledig omgezet in graslanden of in Populieren
plantages.
Volgens LEDRUN et al. (1955) behoren een aantal gebieden langs de Maas ter
hoogte van Stokkem-Maaseik tot dit type.

Andere benamingen:
NOIRFALISE & SOUGNEZ (1961); VANDERSTEEN & CODUVS, (1980): Aegopodio
FraxÎlJetllm
ROGISTER (J98S): Ulmo-Fmxinetum; ROGISTER (1988c): AI110-fraxilletlll1l

aegopodietosIl11l
VAN DER WERF (1991) bostype 21: Droog Essen-Iepenbos (Fraxillo- U/I1le~llll)

staat niet Q,Lv, grondwaten bostype 22: Elzenrijk Essen-Iepenbos (Fraxillo
Ull1letll1ll a/netoslIIn) staat o,i,v. grondwater
TRAUTMANN (1972): Querco· U/llletll11l
HERMY (J98S): Ribo-Ull1tetum minoris ass. nov.
ODERDORFER (1992): Querco-Ulmetllm milloris
CORJNE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, J991): 44.33: Ash-alderwoods of slow
rivers
HOFMANN (J997): FraxilJo-Ulmetum minoris: hartholz-auenwald
BWK-code: Gedeeltes van Vu: nitrofiel alluviaal elzenbos (verwarrend
Macrophorbio-A/lletlll1l genoemd)

Voorkomen:
Het natuurlijke bostype van poldergronden en alluviale komgronden van de
grote rivieren, de gedeeltes die niet getijdegevoelig zijn, maar periodieke
winteroverstromingen kennen; (geen zomeroverstroming). Lemig tot Kleilemig
alluvium) zonder profielontwikkeling. Potentieel tienduizenden ha bedekkend.
In Vlaanderen zijn wellicht geen goed ontwikkelde restanten van het
oorspronkelijke bostype bewaard gebleven.
Het potentiële verspreidingsgebied strekt zich uit in de alluviale vlaktes van de
grotere rivieren met traagstromend water en regelmatig debiet: de Schelde en
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de grotere zijrivieren in de zandleem en leemstreek.(Demer. Dijie, Gete. Dender
en Zenne) en de Maas. Daarnaast zou dit bostype tevens de climaxvegetatie
vormen in de polders.

Minimwn Structuur Areaal: 10 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Koop in: AL, 1995)

Abelen-Iepenbos Violo-odoratae-Uimetum
(WESTHOFF & DEN HELD 1975; VAN DER WERF, 1991)

Korte beschrijving:
De hoofdboomsoorten zijn Abeel en Olm, aangevuld met wat eik en es;
struikJaag met Spaanse aak, Kardinaalsmuts en Gewone vlier. Kensoorten:
Maarts viooltje. Vogelmelk. Voorjaarshelmkruid, Winterpostelein en
verschillende looksoorten (veel stinseplanten). Het bos bevat weinig strooisel:
bij de winterse overstromingen wordt het strooisel afgevoerdj zandig slib en
zaden van allerlei plantesoorten worden aangevoerd.

Andere benamingen:
VAN DER WERF (1991): bostype 20
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.Fll: Sweet violet elm woods
nWK-code: Ru: Ruderaal olmenbos en Rud: Ruderaal olmenbos aan de binnen
duinrand.

Voorkomen:
Het potentiële verspreidingsgebied strekt zich uit op de oeverwallen in de
alluviale vlaktes van de grotere rivieren. Aan de binnenduinrand komt een
bostype voor dat sterke gelijkenissen vertoont met het ruderaalolmenbostype
voor.
In Vlaanderen zijn wellicht slechts enkele moeizaam herkenbare relicten van dit
van nature al zeldzame bostype bewaard gebleven.

Minimum Structuur Areaal: 10 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Koop in: AL, 1995)
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5. Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae)

Elzenbroeken zijn steeds zeer natte gemeenschappen, op venige, moerassige
bodems (van enkele cm tot 1 m dik), met een permanent hoge grondwater
stand; tijdens het groeiseizoen daalt de grondwaterstand echter steeds tot onder
het maaiveld. (CORINE: 44.91 Alder swamp woods)

Bostype 15: Oligotroof elzenbroek
Carlel laevlgatae-Alnetum (NOIRFALlSE, (1984)

Korte beschrijving:
De hoornlaag wordt sterk gedomineerd door Zwarte els, aangevuld vooral met
zachte berk en enkele wilgesoorten. Kenmerkende soorten in de kruidlaag zijn
Gladde zegge (Carex laevigata) (echter zeer zeldzaam en vaak ontbrekend).
Klein glidkruid (Scutel1aria millor), en verschillende veenmossoorten. Andere
soorten zijn Bospaardestaart (EquÎsetHl11 sy/vaticIlIIJ), Hennegras (Calamagrostis
cQllescelJS), Dubbelloof (Blec1munJ spicallt), Stippelvaren (Oreopteris limbo
sperma). Kamvaren (Dryopteris cristata). Koningsvaren (Osl1llll1da regalis).
Zompzegge (Carex caaesceas) en Moerasviooltje (Viola pa/ltstris). VAN DER
WERF (1991) vermeldt ook nog Sterzegge (Carex echiaata).

Andere benamingen:
VAN DER WERF (1991): bostype 32:Koningsvaren-elzenbroek
ROGISTER (1985. 1988c): AlIletwl1 glut;'losae spJwglletoslllll
LEMEE (1937) en OBERDORFER (1987): Alaeto-Sphagaeollll
OBERDORFER (1992); HOFMANN (1997): Sp/mgaa-Alaetltlll gllttiaasae
BUHLER & VOLK (1996): Sphagao-A/aehllll
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES. 1991): 41.912: Oligotrophic swamp
alderwoods
nWK-code: Vo: oligotroof elzenbos met veenmossen (Blec1l/1o-Aflletlll1l of
Sphagao-AhJehllll)

Voorkomen:
Oligotroof elzen-berkenbroek in beekvalleien op zandig. venig substraat. waar
het grondwater zuur en voedselarm is. met pH van 4-5; senso strictu erg
zeldzaam bostype. fragmentarisch nog aanwezig in de Kempen en het Hageland
(DE KEERSMAKER. 1997); indien ruimer geïnterpreteerd komen veel moerassige
gebieden in de Kempen in aanmerking. Volgens ROGISTER (1985) kwam dit
type vroeger ook in het Leiebekken voor.
Potentieel enkele duizenden ha; actueel enkele tientallen tot honderden ha
(al naargelang interpretatie)

Minimum Structuur Areaal: 20 ha

Ontwikkelingsduur: 30-100 jaar (Koop in: AL. 1995)
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Bostype 16: Mesolroof elzenbroek
Carlci elongalae-Alnelum (BODEUX 1955; NOIRFALlSE, 19B4)

Korte bescbrijving:
Zwarte els is dominant in de hoornlaag, aangevuld met berk. De struiklaag
wordt gevormd door wilgen (vooral Geoorde wilg), met aanwezigheid van
Sporkehout. Lijsterbes. en in de rijke variant ook Gelderse roos en wat Es.
Sporadisch komt wat Zomereik voor.
De kruidlaag wordt gekarakteriseerd door Elzenzegge (Carex elollgata) (echter
slechts in de helft van de opnames aanwezig). Andere typische soorten zijn
Moerasvaren (Thelypteris paluSIr;s), en Melkeppe (PeucedallulIl palustre) (zij het
meer in de Kempen. en minder in het Vlaams district), Blauw glidkruid
(SClltel1aria galeriClilata) en Pluimzegge (Carex pmIiCl/lata).
De rijkere variant iridetosum wordt tevens getypeerd door soorten van de Iris
groep: Gele lis (Iris pseudaconlS), Wolfspoot (Lycopus europaClIS), Zwarte bes
(Ribes uignl1ll). Bitterzoet (Solmllll1J dulcamara),... en soorten als Moeraszegge
(Care>: acuûformis), Moerasspirea, Gewone engelwortel, Echte Valeriaan,
Dotterbloem en Watermunt. .
In de armere variant van de Lage Kempen en het Hageland komen meer
Veenmossen en Pijpestrootje voor.
Vaak omgezet in matig groeiende populierenbestanden. met ondergroei van
Grote brandnetel, Kleefkruid,...

Andere benamingen:
NOIRFALISE & SOUGNEZ (1961): PellcedclIlO-A1lJetlll1l
ROGISTER (1985. 1988c): Alnetlll1l gllltinosae sphagllo-molillietoswll (matig
voedselarm elzenbroek) en Allletll111 gilltinosae ftlipendllletoslIlIJ (matig
voedselrijk elzenbroek)
HOFMANN (1997): lrido-Alllehml gilltillosae
DINTER W. (1982). ODERDORFER (1992): Carici elollgatae-Allletll11l gilltillosae
VAN DER WERF ('99'): bostype 29: gewoon elzenbroek
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 41.911: Meso-eutrophic swamp
alder woods: 9112: elongated sedge alder wood
BWK-code: Vm: Mesotroof elzenbos met zeggen (Carici elongatae-Alnetlllll)
opm.: VAN DER WERF (1991) onderscheidt tevens bostype 3" AlIlO-Betlllehllll
pllbescelltis, een zeldzaam bostype dat hijzelf gelijkstelt aan het Carici-elongatae
All1etlltn behtfetoslll1lvan NOIRFALISE (1984). Het bevat geen ruigtekruiden
maar wel Zachte berk. veenmossen, Melkeppe, Moerasviooltje, Waternavel,
Hennegra5•... Dit type wordt ook in de BWK weerhouden: Vt: venig berkenbos
(Vaccillio-Behll1l111 pubescentis)

Voorkomen:
Karakteristiek elzenbroek van de moerassige depressies van de riviervalleien in de
Zand- en de Zandleemstreek van laag- en midden-België (hier vooral de rijkere
variant; opnames uit o.a. St-M.ichiels-Brugge. Ichtegem•... ), in de Kempen en het
Hageland vooral de armere variant. In de winter volledig onder water, in de
zomer: grondwatertafel rond 30-40 cm dieptei dikke venige organische horizont.
Potentieel enkele duizenden ha, actueel enkele honderden ha.

MEDEDELINGEN 1998-) 101 IBW



Minimum Structuur Areaal: 20 ha

Ontwikkelingsduur: 30-100 jaar (Koop in: AL, 1995)

Bostype 17: Eutroof Kalk-elzenbroek
Clrsio-Alnetum (NOIRFALiSE & SOUGNEZ.1961)

Korte beschrijving:
Basiclien bostype. De boomlaag wordt volledig gedomineerd door Zwarte els
(aangevuld met Es en Zomereik, <10%). De struildaag wordt volledig gedomi
neerd door wilgesoorten, Gelderse roos en Wilde liguster.
Opvallend is de zeer weelderige kruidlaag met neutro-basicliene soorten zoals
Hagewinde (Ca/ystegia sepillm), Hop (Hllmll/lls fllpll/lls), Koninginnekruid
(Eupatorillm Call11abilll111I), Moerasspirea (Filipenduia lIfl1laria),...
Typerend zijn Moesdistel (Cirsiutn oleracewn), en in zeldzame gevallen ook
Kleine kaardebol (Dip,a,", pi/o,",).
Zeggesoorten zijn vertegenwoordigd door Moeraszegge (Carex amtifonnis),
scherpe zegge en Pluimzegge (tot 2 meter hoog).
Vaak moeilijk te onderscheiden van rijkere basicliene bostypes van het Alno
Padion (cfr opmerking bij het Filipmdllfo-Afllewm).

Andere benamingen:
ROGISTER (1985, 198Bc): Alnettml gll1tillOsae cirsietosum
VAN DER WERF (1991): bostype 28: Kalk-elzenbroek (Cirsio-A/lJehlJlI)
MAYER (1984) vermeldt Cirsio olerace;-All1etwJJ specifiek voor België op basisch
venig substraat.
nWK-code en CORINE-code: niet opgenomen

Voorkomen:
Het eigenlijke basicliene bostype is zeer zeldzaam, en bedekt potentieel
misschien enkele honderden ha; actueel misschien enkele tientallen ha.

Minimum Structuur Areaal: 20 ha

Ontwikkelingsduur: 30-100 jaar (Koop in: AL,1995)
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6. Wilgenbossen (Salicion Albae):

Bostype 18: permanent zachthout-ooibos
Salicetum triandro-vimlnalis (NOIRFAlISE, 1984)

Korte beschrijving:
Dit bostype van de riviergetijdegebieden wordt gedomineerd door Amandel
wilg (Salix triandra), Katwilg (Sa/ix lIiminalis) en Bittere wilg (Sa/ix purpurea),
aangevuld met Kraakwilg (Salix fragilis), Schietwilg (Salix alba) en Zwarte els.
De kruidlaag bestaat uit een hele reeks, weinig karakteristieke hygro- en
nitrofiele ruderaalsoorten; er komen weinig liaanachtige planten voor. Iets
verder van het water, maar nog steeds dagelijks overstroomd komen Schietwilg
en Zwarte populier voor.

Andere benamingen:
WESTHOFF & DEN HELD ('975): het Amandelwilg-katwilgenbos van regelmatig
overstroomde uiterwaarden (2 x per jaar) en zoetwatergetijdengebieden (2 x per
dag).
OUERDORFER (1992): Salicetll11l trialJdrae
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNlTIES, 1991): 44.121: Almond willow-osier
scrub
BWK-code: Sf: Vochtig, meso- tot eutroofwilgenstruweel (Salicehl111 trialldrae
vimillalis)

Iets verder van het water afgelegen maar toch nog dagelijks overstromend
onderscheidt men soms het Sa/icetwll a1bae (WE5THOFF &DEN HELD, 1975;

OBERDORFER 1990. 1992) of Sa1ici-POpllletlim l1igrae (BUHLER & VOLK. 1996):

gedomineerd door Schietwilg. Salix x mbens. Salix fragilis en soms ook voor
komen van POPUl1l5 "igra.
VAN DER WERF ('991): bostype 33: Schietwilgenbos (Salicetum albae)
CORINE-code: 44.13: medio-european lowland willow scrubj regular regime of
inundation

Voorkomen:
Hét bostype van de getijdenzone van de grote rivieren
In Vlaanderen nog beperkt aanwezig langs de Beneden-Schelde en de Beneden
Nete en Rupel. Volgens VAN EI]K et al. (1995) ook in de Maasvallei.
Potentieel enkele duizenden ha. nu door waterwerken en indijking beperkt tot
enkele tientallen ha.

Minimum Structuur Areaal: 25 ha

Ontwikkelingsduur: 0-30 jaar (Koop in: AL, '995)
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7. Andere fragmentaire en zeldzame bostypes in Vlaanderen

Kalk-Beukenbos Carlcl-Fagelum (NOIRFAlISE, 1984)

Dit type wordt aanzien als een pionierfase van het Melico-Fagetwll, op plaatsen
waar de kalksteen zeer ondiep zit ofdagzoomt. De boornlaag is veelal ijl. gezien
de extreme leefomstandigheden en beperkte kiemingsmogelijkheden maar bevat
zowat dezelfde soorten als het Melico-FagehulI. Typerende soorten in de kruid
laag zijn Bleek en Rood bosvogeltje (Cephalallthera damasollillm en C. mbra).
Door menselijke verstoring evolueert dit type vrij snel tot een boomloze grazige
vegetatie: er ontstaan kalkgraslanden, met vele zeldzame plantensoorten zoals
Soldaatje. Bruine orchis, Mannetjesorchis. Vliegenorchis. Bergnachtorchis....
Bij minder ingrijpend beheer ontstaat een Eiken-Haagbeukenbos op kalk
(Ligllstro-Carpillenllll) (nwK: Qk)

Andere benamingen:
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITlES, 1991): 41.161: Sedge beech forests
HOFMANN (1997): Cephalanthero-Fagetu11l sylvaticae
nWK-code: Fk: Beukenbos op kalk

Voorkomen:
Op stijle droge warme krijthellingen in het Maasdistrict: bij ons komt dit bostype
fragmentair voor op de Sint-Pietersberg. en op enkele plaatsen in de Voerstreek.

Minimum Structuur Areaal: 20 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)

Veldbies-beukenbos: lUlulo-Fagelum (NOIRFAlISE, 1984)

Vrij soortenarm, submontaan bostype. Boomlaag gedomineerd door Beuk, aange
vuld met eik, berk,... kensoort in de kruidlaag is Witte veldbies (Ll/Zl/la ll/zl/loïdes).

Voorkomen:
In Vlaanderen enkel op zandige licht gepodsotiseerde beboste plateau's in de
Voerstreekj zeer wijdverbreid bostype in Wallonië, Frankrijk en Duitsland.

Minimum Structuur Areaal: 40 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)

Moerasvaren-Elzenbroek Theliplerldo-Alnelum (VAN DER WERF, 1991)

Typisch voor zeer nat, verlandend laagveen. Volgens VAN DER WERF (1991) is
dit bostype uiteindelijk wellicht niet te scheiden van het oligotrofe elzenbroek.
Het samen voorkomen van Moerasvaren en Kamvaren is karakteristiek.

Voorkomen:
Dit bostype komt in Vlaanderen wellicht nog zeer zelden voor, in verlandings
zones in het Krekengebied (de Grote Geul en de Rode Geuite Assenede;
SLABBAERT, 1997). Ook in verlandingszones van het natuurreservaat 'Oude
Stadswallen' te Damme (DANNEELS & HERMY, 1986).
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Minimum Structuur Areaal: 20 ha

Ontwikkelingsduur: 30-100 jaar (Koop in: AL, 1995)

Esdoorn·Essenbos; RavlJnbos: Aceri-Fraxlnetum of Tillo·Aceretum

Bostype van stijle noordhellingen met hoge luchtvochtigheid in het Zuiden van
Nederlands Limburg (VAN DER WERF, 1991) en in de Ardennen (NOIRFALISE)
1984), ingebed in het Melico-Fagettlm. Boomsoorten: Gewone esdoorn (natuur
lijke standplaats), Gladde iep, Winter- en Zomerlinde, Beuk. Es en Zomereik.
Bevat zeldzame soorten als Gele monnikskap, Zwarte gifbes. Springzaadveld
kers, Stijve en Zachte naaldvaren en Tongvaren.

Voorkomen:
Enige fragmenten van dit submontane bostype zijn te vinden in de Voerstreek.
Dit bostype is wel wijdverbreid in Wallonië;

Minimum Structuur Areaal: 10 ha

Ontwikkelingsduur: 300-1000 jaar (Koop in: AL, 1995)
Bosmuur - Elzenbos: Stellarlo-Alnetum (NOIRFALlSE, 1984)

Typisch beekbegeleidend bostype langs snelstromende beken. Opvallend is de
aanwezigheid van SteeHep in de boomlaag; in de kruidlaag is Bosmuur aspect
bepalend; andere soorten zijn o.a. Gele monnikskap, Witte boterbloem en
Groot hoefblad. .

Voorkomen:
Langs snelstromende beken in de Ardennen. Ook vastgesteld in Moresnet, op
slechts enkele kilometer van Voeren (VAN DER WERF, 1991). Derhalve wellicht
ook enige fragmenten van dit bostype te vinden in de Voerstreek.

Minimum Structuur Areaal: 10 ha

Ontwikkelingsduur: 100-300 jaar (Koop in: AL. 1995)

Berkenbroek: Betuletum pubescentis (VAN DER WERF, 1991)

Zeer soortenarrn bostype van hoogveen. De boornlaag bestaat vaak uitsluitend
uit Zachte berk. soms aangevuld met Ruwe berk; de struildaag is zo goed als
ontbrekend; de kruidlaag bestaat uit Blauwe en Rode bosbes. Smalle stekel
varen, Zompzegge en relictsoorten uit het hoogveen (veenmossen, Veenpluis.
Eenjarig wollegras•... ).

Voorkomen:
Dit bostype hoort van nature thuis in extreem voedselarme, zure en altijd
vochtige omstandigheden, echter niet gevoed via grondwater maar via regen
watefj meestal op hoogveen. Dergelijke omstandigheden zijn in Vlaanderen van
nature uiterst zeldzaam. Wel is het mogelijk dat dergelijke omstandigheden in
antropogene biotopen voorkomen. Concreet wordt gedacht aan verlaten
zandwinningen, gevoed door regenwater, die echter niet in contact staan met
grondwater.
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Minimum Structuur Areaal: 30 ha

Ontwikkelingsduur: 30-100 jaar (Koop in: AL, 1995)

Niet-permanent berken-wllgenbroekstruweel Frangulo-Sallcetum (NOIRFALlSE, 1984)

Typische vegetatie in verlandingszones en pioniervegetaties in de vochtige sfeer,
op voedselarme zandbodems.
Gagel, Zachte berk en Geoorde wilg zijn de dominante soorteTIj grauwe wilg en
Zwarte els komen ook voor in voedselrijkere omstandigheden. De kruidlaag
bestaat vooral uit Pijpestrootje en veenmossen, maar ook Pitrus en Waternavel
(Hydrocotyle vIIIgafi').

Andere benamingen:
ROGISTER (1985): Betulo-Sa/icetllll1 of Frallgu1o-Sa1icet1l111 allritae
OBERDORFER (1992): Sa1icenlHl cinereae
CORINE-code (EUROPEAN COMMUNITIES, 1991): 44.92: Mire Willow Scrub
(Salicion cinereae =Frangulo-Salicetum auritaej 44.93: Salidoll cil1ereae p.
=Myricetul1l ga1e: vroegere fase in de verlanding, met bijna uitsluitend Gagel.
nWK-code: So: Vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond (Sa1Îceto
FraJlgll1etlll1l)

Voorkomen: bostype van de verlandingszone van vennen

Minimum Structuur Areaal: -

Ontwikkelingsduur: 0-30 jaar (Koop in: AL, 1995)
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Annex 2: Fytogeografische streken
van België
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Figuur I : Indeling volgens de Flora van België. het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk
en aangrenzende gebieden - derde druk (LAMRINON et al.. 1998).
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Figuur 2: Kaart van de fytogeografische indeling van België van VANDEN BERGHEN (1956).

I: Zeedistrict; 2: Vlaams-Kempens district met 2a: onderdistrict met Flandrische en
Kempense zanden, 2b: onderdistrict van de Schelde, 2c: onderdistrict van het Kempens
Plateau; 3: Picardisch-Brabants district met 3a: Westelijk onderdistrict. 3b: Oostelijk onder
district, 3e: onderdistrict van de Maas; 4 Ardens district met 4a : onderdistrict Tussen
Samber-en-Maas, 4b: onderdistrict van de Maas, 4c: onderdistrict van de Condroz, 4d: onder
district van de Ardennen; 5: district van de Hoge Ardennen: 6: Lotharings district
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Figuur 3: Floragewesten voor België (SOUILLENNE et al., 1957).
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Annex 3: 80sreservaten
in Vlaanderen: huidige toestand
(november 1998)
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Kaart van het bos in Vlaanderen met situering van de bosreservaten:
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OVERZICHTSTABEL VAN OE BOSRBSERVATBN IN VLAANDEREN

NAAM OPP. PLAATS EIGENAAR IlOSTYPE (RUWE INUELlNG)

Ueiaardbos 17,06 ha Kluisbergen Overheid Endymio-Carpinetum

Bos Terrijst 28.59 ha Pepingen Overheid Endymio-Carpinetum

Coolhembos 78,64 ha Puurs Overheid Alnelum
Dilserbos- Platte Lendenberg 58,16 ha Dilsen Overheid Quercion

Galgenberg 29,82 ha Hasselt Overheid Quercion > Alnetum

Gaslhuisbos 11.02 ha Diest Gemeente Quercion > Stellario-Carpinetum

Grootbroek 136,41 ha Kinrooi Overheid Quercion > Alnetum

I-Iallerbos: Jansheideberg 15,60 ha I-Ialle Overheid End.-Carpinelum> Alno-Padion

Hallerbos: Vroenenbos '4,59 ha Hulle Overheid End.~Carpinetum> Alno~Padiol1

Hallerbos: Kluisberg 9,71 ha Halle Overheid Querc. > End.-Carp. > AblO-Pad.

Hallerbos: Hallebeek 18.30 ha Halle Overheid Querc. > End.-Carp. > Alno-Pad.

Heverlee: De grote omheining 32.20 ha Leuven Overheid Quercion

I-Ieverlee: Pulten v. Ijzerweg 4.46 ha Leuven Overheid Stell.-Cal'pinetum> Alno-Padion

Heverlee: Klein moerassen 10,45 ha Leuven Overheid Stell.-Carpinetum > Alno-Padion

In de Brand 11.44 ha Hechtel Overheid Quercion

Jagersborg 86.54 ha Maaseik Overheid Quercion

Jongenbos 72.90 ha Kortessem Overheid Quercion > Stellario-carpinetum

Koeimook 39,47 ha Mol-Postel Privaat Quercion
Kolmontbos 17,00 ha Tongeren Overheid Querc. > Stell.-Carp. > Alno-Pad.

LankJaarderbos-Saenhoevc 83.69 ha Dilsen Overheid Fago-Quercelum petraeae

Meerdaalwoud: Grote konijnepijp 25.2 ha Leuven Overheid Quercion

Meerdaalwoud: Veldkant Renissart 19,0 ha Leuven Overheid Milio-Fagetum

Meerdaalwoud: De drie eiken 7.3 ha Leuven Overheid Quercion
Meerdaalwoud: Everzwijnbad 27,5 ha Leuven Overheid Milio-Fagetum

Meerdaalwoud: Mommedeel 25>3 ha Leuven Overheid Quercion > Alnetum

Meel'daalwoud: Pl'llikenmakel's 38,7 ha Leuven Overheid Milio-Fagelum>Stell.-Carpinelum

Melisbroek-Vievel'sel 34.86 ha Zolder + Overheid Quercion > Alnelum

Neigembos 45.01 ha Meerbeke Overheid Endymio-Carpinetum

Op den Aenhof 35.71 ha Zolder Overheid Alnetum

Parikebos 9.33 ha Brakel Overheid End.-Cal'pinetum> Alno-Padion

Pijnven: het Ven 15 ha Hechte! Overheid Quercion > Alnetum
Pijnven: Droog gedeelte 22 ha Hechte! Overheid Quercion

Sevendonck 67,60 ha Turnhout Overheid Quercion > Alnetum

Wijnendalebos 91,60 ha Torhout Overheid Fago-Quercelum
Zoniënwoud: Harras 26.60 ha Hoeilaart Overheid End.-Carp. + Milio-Fagetum

Zoniënwoud: Kersselaerspleyn 90.60 ha Hoeilaart Overheid Milio-Fagelum

CA. 1360 ha
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