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  VVOOOORRWWOOOORRDD  BBIIJJ  HHEETT  UUIITTGGEEBBRREEIIDD  BBOOSSBBEEHHEEEERRPPLLAANN  MMEEEERRDDAAAALLWWOOUUDD,,  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  &&  EEGGEENNHHOOVVEENNBBOOSS  
 

Na een intense en boeiende voorbereidingsfase en met de hulp van tientallen vrijwilligers en professionelen, ligt ‘eindelijk’ 
het bosbeheerplan voor M,H&E voor u.  Een goed bosbeheer staat en valt bij de uitvoering op het terrein door de 
boswachters en bosarbeiders en bij de manier waarop het beheer wordt gedragen door de recreanten, bosexploitanten, 
buren, boswachters … 

Ik wil als houtvester graag die grote groep van mensen danken voor hun dagelijkse inzet, interesse, suggesties, 
inventarislijsten van planten en dieren, fotomateriaal … Ze hebben in belangrijke mate bijgedragen aan dit beheerplan.  In 
het bijzonder gaat mijn dank ook uit naar de leden van de adviescommissie voor bosreservaten en de 
begeleidingscommissie voor het beheer van M,H&E.  

Het vorige beheerplan was van de hand van houtvester Mathieu Geebelen en dateerde van 1963.  Het beheerplan dat nu 
voor u ligt werd opgesteld volgens de richtlijnen gegeven in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de  
beheerplannen van bossen (27 juni 2003). 

Na een inleidende beschrijving van het bos en zijn omgeving (hoofdstukken 1 en 2) komen de beheerdoelstellingen voor de 
volgende 20 jaar aan bod (hoofdstuk 3).  Het belangrijkste hoofdstuk (4) wordt gevormd door de maatregelen die zullen 
worden genomen om die doelstellingen te bereiken.  Er is een omvangrijke bijdrage met als voornaamste onderdelen een 
beheerfiche per bestand en een nieuwe bestandskaart. 

Omdat de houtvesterij Leuven met dit beheerplan de bosliefhebber ook een blik wilde gunnen op de ‘interne keuken’ van 
één van Vlaanderens mooiste bossen, werd extra zorg besteed aan het ‘waarom’ achter de voorgestelde maatregelen. 

Het openbaar onderzoek bij dit beheerplan werd afgesloten op 24  juli 2006, de resultaten vindt u in bijlage 27.   Zoals in het 
verleden blijven de boswachters tijdens hun dagelijkse dienstrondes en op de excursies die ze geregeld inrichten, open 
staan voor alle suggesties die kunnen leiden tot een betere functievervulling van het bosdomein.    

Het beheerplan is ook raadpleegbaar via www.meerdaalwoud.be.  Vanaf begin 2007 zal er, van de hand van de 
boswachters van M, H&E een eenvoudige samenvatting van dit beheerplan beschikbaar zijn.  

   

 

Ir. Bart Meuleman 
Houtvester 
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Figuur 0.1 
Hiërarchische opdeling van bosdomein tot bosplaats 

1:Het volledige bosdomein 
2:11 Bosplaatsen 

3:Bosplaatsen zijn ingedeeld in bospercelen 
4:Bospercelen hebben elk een naam die teruggaat naar de vroegere omheiningen 

5:Ieder bosperceel is ingedeeld in bestanden (A, B, …) 

1

2 

5

4 

3

  LLEEEESSWWIIJJZZEERR    
Er werd om geopteerd één beheerplan1 te maken voor het geheel van de bossen Meerdaalwoud, 
Heverleebos en Egenhovenbos Dit heeft als voordeel dat de beheerdoelstellingen en het eigenlijke 
beheer voor een groot boskomplex maximaal op elkaar konden worden afgestemd. 

Dit geheel wordt doorheen de tekst, in tabellen en figuren aangeduid als het bosdomein (afkorting BD, 
oppervlakte 2049 ha).  In het beheerplan staat de optimale en blijvende functievervulling van het geheel, 
het bosdomein voorop.  Om dit op een overzichtelijke manier te kunnen doen werd het bosdomein 
onderverdeeld in 11 deelgebieden (bosplaatsen genoemd), deze werden op hun beurt onderverdeeld in 
bospercelen die op hun beurt werden onderverdeeld in bosbestanden. Figuur 0.1 verduidelijkt de 
hiërarchie van bosdomein tot bosbestand.  
Volgende bosplaatsen werden onderscheiden (tabel 0.1): Heverleebos (HB), bosreservaat Heverleebos 
(BR_HB), dreven Heverleebos (DR_HB), Arboretum Heverleebos, Meerdaalwoud (afkorting MW), 
bosreservaat Meerdaalwoud (BR_MW), dreven Meerdaalwoud (DR_MW), Egenhovenbos en het 
Verbindingsgebied (VG).  
Voor de bosreservaten van Meerdaalwoud en Heverleebos (totaal 240 ha) bestaat al een beheerplan 
(goedgekeurd op 30/09/98).  Dit werd aangepast (het werd aangevuld met de recente uitbreiding en de 
reeds uitgevoerde beheermaatregelen werden ingecalculeerd), het wordt samen met het beheerplan van 
het gehele bosdomein opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Leefmilieu.
  
De bospercelen zijn duidelijk afgelijnd door fysische grenzen. Ze hebben elk een naam (vb. ‘het hert’, 
het everzwijnbad’ …) die teruggaat op de vroegere indeling in ‘omheiningen’.  
Elk bosperceel is onderverdeeld in één of meerder bosbestanden (voorgesteld door een kleine letter vb; 
‘het Hert a, ‘het Hert b … ). 

Aangezien niet iedere analyse voor elke bosbestand even zinvol is, hebben niet alle tabellen of 
grafieken in dit beheerplan betrekking op het totale bosdomein en kunnen bijgevolg de geciteerde totale 
oppervlakten sterk afwijken van de totale bosoppervlakte.  Zo wordt bijvoorbeeld voor de dreven geen 
analyse van het volume/ha gegeven of worden de open plekken niet betrokken in de analyse van de 
bestandsstructuur. 

                                                      

1  consequent wordt de term ‘beheerplan’ gebruikt zonder tussen ‘s’. De term is immers afkomstig van ‘beheren’ en niet van beheersen. 

Dit beheerplan bestaat uit een tekstbundel, een kaartenboek en 
een bijlagebundel met bestands- en perceelsfiches. Wanneer in 
dit beheerplan wordt verwezen naar kaarten, zijn deze terug te 
vinden in de kaartenbundel. 

Voorafgaande noot :  
Alle oppervlaktegegevens die vermeld worden in dit beheerplan 
zijn afkomstig van analyses van de bestandsindeling die 
gedigitaliseerd werd in GIS. Daardoor kunnen 
oppervlaktegegevens licht verschillen met andere bestaande 
documenten.  
 
Tabel 0.1 geeft de oppervlakteverdeling weer per bosplaats. 
Enerzijds is de bestandsoppervlakte aangegeven. Deze 
oppervlakte is het resultaat van verschillende topologische 
bewerkingen. Immers de dreven zijn in GIS ingetekend als een 
lijnthema. De oppervlakteinschatting voor de dreven gebeurde 
door het creëren van een buffer van 12,5 m rondom de dreeflijn. 
Daardoor zijn dreven ingeschat op een gemiddelde breedte van 
25 m. Door de creatie van deze buffer ontstaat een 
vlakkenbestand van de dreven waarvan de oppervlakte is 
weergegeven in tabel 0.1. Overal waar dit vlakkenbestand van de 
dreven overlapt met de bestandskaart werd het overlappend deel 
uit de bestandsoppervlakte van het aanliggend bestand gehaald. 
De resulterende bestandoppervlaktes zijn weergegeven in de de 
eerste oppervlaktekolom. Binnen de bosbestanden zijn 
bosbouwkundige en vegetatieopnames uitgevoerd. Om correcte 
analyses te kunnen uitvoeren met deze gegevens is de 
inventarisoppervlakte berekend. Deze inventarisoppervlakte is 
het verschil van de bestandsoppervlakte en de oppervlakte aan 
open plekken (permanente en tijdelijke). Op die manier wordt de 
effectief beboste oppervlakte bekomen waarvoor de 
analysegegevens van toepassing zijn. De opmetingen zijn van 
toepassing voor alle bosplaatsen behalve het Arboretum en de 
Dreven. Daarom is er ook een totale inventarisoppervlakte 
weergegeven voor alle bosplaatsen behalve het Arboretum en de 
Dreven. 
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Voor elk bestand werd een identiek gestructureerde bestandsfiche opgemaakt (zie bijlage 1).  Deze fiches bevatten een bestandsbeschrijving, de beheerdoelstelling voor de 
volgende 20 jaar en de beheermaatregelen welke moeten worden uitgevoerd om de vooropgestelde doelstelling te bereiken.  In de taartdiagramma's die de 
boomsoortensamenstelling van de bestanden weergeven en ook in de andere figuren elders in dit beheerplan, wordt telkens dezelfde kleur gebruikt om een bepaalde 
boomsoort aan te duiden.  Om de analyse overzichtelijk te maken wordt enkel voor een beperkt aantal hoofdboomsoorten een afzonderlijke categorie gemaakt, minder 
frequent voorkomende soorten worden in logische groepen samen voorgesteld. Figuur 0.2 geeft de kleurencode weer van de boomsoortcategorieën.   

De groene tinten werden voorbehouden voor de inheemse loofboomsoorten: 
 Beuk 
 Gewone esdoorn 
 Inlandse eik 
 de verzameling van alle andere inheemse loofboomsoorten. 

Blauwe tinten zijn voorbehouden voor naaldhout: 
 Grove den 
 Corsicaanse den 
 Douglas, lork 
 ander (per definitie uitheems) naaldhout.   

Rode tinten zijn voorbehouden voor uitheems loofhout:  
 Amerikaanse eik 
 Tamme kastanje 
 Amerikaanse vogelkers 
 De verzameling van alle andere uitheemse loofboomsoorten.  

        

Boomsoort Afkorting Categorie

Beuk B

Gew one esdoorn gEd

Inlandse eik iE

Inheems loofhout iLH

Grove den gD

Corsikaanse den cD

Douglas Do

Lork L

Ander naaldhout aNH

Tamme kastanje tK

Amerikaanse eik aE

Amerikaanse vogelkers aV

Uitheems loofhout uLH

Inheems Loofhout

Naaldhout

Uitheems Loofhout

Figuur 0.2 
Kleurencode voor de gebruikte boomsoorten en boomsoortcategorieën 

toegepast in dit beheerplan 

Tabel 0.1 Oppervlakteverdeling bosplaatsen  
 

Bosplaats Afkorting Totale bestandsoppervlakte 
 
 

[ha] 

Procentueel aandeel 
 
 

[%] 

Inventarisoppervlakte 
 
 

[ha] 

Totale oppervlakte inclusief 
zeer recente aankopen 

(toestand november 2006) 
[ha] 

Egenhovenbos EB 52,212 2,5% 52,212 52,212 

Heverleebos BR_HB 490,86 23,9% 463,173 495,738 

Bosreservaat Heverleebos BR_HB 47,992 2,3% 42,276 47,992 

Dreven Heverleebos DR_HB 46,8 2,3% 46,8 46,8 

Arboretum Heverleebos AR 18,259 0,9% 18,259 18,259 

Meerdaalwoud MW 1102,339 53,6% 1063,564 1102,339 

Bosreservaat Meerdaalwoud BR_MW 192,048 9,3% 179,449 192,048 

Dreven Meerdaalwoud DR_MW 56,556 2,7% 56,556 56,556 

Verbindingsgebied VG 50,542 2,5% 49,295 59,271 

Totaal Bosdomein BD 2057,608  1971,584 2071,215 

 

Totale inventarisoppervlakte zonder bosplaatsen Dreven en Arboretum 1849,969  
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11  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  BBOOSS  

1.1 EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN 

De bosplaatsen Meerdaalwoud, bosreservaat Meerdaalwoud, dreven Meerdaalwoud, Heverleebos, bosreservaat Heverleebos, dreven Heverleebos, Egenhovenbos en een 
gedeelte van de bosplaats Verbindingsgebied zijn volledig in eigendom van het Vlaams Gewest.  De bosplaats Verbindingsgebied bevat een gedeelte dat op 1 april 2006 
nog steeds eigendom is van de Belgische Staat (Ministerie van defensie).  Deze onderdelen vormen samen het domeinbos (zoals gedefinieerd in het bosdecreet) 
Meerdaalwoud, Heverleebos & Egenhovenbos dat wordt beheerd door de Houtvesterij Leuven van het Agentschap voor Natuur en Bos 

Voor dit domeinbos werden volgende zakelijke of persoonlijke rechten verleend.  Kaart 1.02 (of figuur 1.1) situeert de percelen waarop deze rechten betrekking hebben. De 
nummers verwijzen naar de nummers op deze kaart. 

 (1) Voor enkele weilanden in de omgeving van ‘De Torenvalk’ werd een beheeropdracht gegeven aan de familie Haine (ca. 1.15 ha), de heer P. Reynders (80 are) 
en de heer Maseele (ca. 1 ha).  Op deze beheeropdracht is de pachtwet niet van toepassing. 

 (2) Het beheer van het deel van het munitiedepot dat gelegen is tussen de Langendaalstraat, de Weertse dreef, de Herculesdreef en de Nethense baan (westelijk 
deel militair domein) werd overgedragen aan het Vlaams Gewest.  Deze beheerovereenkomst met referentienummer 118047 (zie bijlage 2) werd gesloten op 
18/06/1999, ze liep na verlenging  tot 31 december 2005.  Er is een mondelinge overeenkomst met de militaire overheid m.b.t. de verdere verlenging tot de 
eigendomsoverdracht die voorzien is in 2007.  De aankoopprocedure verloopt volgens de afspraken gemaakt in de conventie van 1954 (zie bijlage 3)  Deze 
conventie bepaalt ook dat landsverdediging een raster mag plaatsen op de gronden van het Vlaams Gewest en dit ter hoogte van de aansluiting militair domein-
Naamse steenweg (3).  Het beheer van twee kleine perceeltjes (4),waarop tot ca. 2000,  2 militaire huizen stonden, werd, na de afbraak van die huizen, mondeling 
overgedragen aan de houtvesterij Leuven.  Op de Nethense baan, ter hoogte van de nieuwe bunkers in het militair domein is het verboden ‘te verblijven’. 
Wandelaars, fietsers en ruiters zijn er welkom maar bvb. picknicken is om veiligeidsredenen verboden op basis van een erfdienstbaarheid in een zone van 300 m 
rond de bunkers.   

 Over de Prosperdreef werd een betonnen brug gebouwd door de militaire overheid (5).  De houtvesterij Leuven staat in voor het dagelijks onderhoud onder de brug.  
De militaire overheid staat in voor het onderhoud boven op de brug en voor de instandhouding en veiligheid van de constructie, inclusief de taluds en de 
aanloopstroken. De plaatsing en beheer werden vastgelegd in de overeenkomst (zie bijlage 4)  Om de brug te kunnen bouwen werd het militaire raster verplaatst op 
grond van het Vlaams Gewest. (6).  In het kader van de aankoopprocedure voor het westelijk deel van militair domein wordt gewerkt aan een acte waarin de nieuwe 
eigendomssituatie wordt aangepast aan de actuele toestand  

 De kapel van O.L.V Steenbergen (7), eigendom van het Vlaams Gewest werd in erfpacht gegeven aan de VZW Erfgoed Vlaanderen (erfpachtovereenkomst 
toegevoegd in bijlage 5).  Het betreft enkel het gebouw, geen omringende gronden. 

 Het gebruik en het beheer van het knuppelpad langsheen de vijvers van het Zoet water (8) gebeurt conform een overeenkomst tussen het Vlaams gewest en de 
aanpalende eigenaar mevrouw Wellens- Bellefroid (bijlage 5 bis) .   

 gewoonterecht om water te 'nemen' aan de Hertebron (9) en de Minnebron (10).  
 Het militair gedenkteken voorheen aan Walendreef (11) werd bij de bouw van ‘ecoduct De Warande’ definitief verplaatst naar het militair domein . 
 De Theresiakapel kapel aan Walendreef (12) is in eigendom van de familie Van Der Elst.   
 Enkele wegen zijn belast met een erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van de naburige landbouwgronden. Het betreft o.a. de Herculesdreef tussen Weertse 

dreef en het Kouterbos (13) , en de bosweg vertrekkende aan Brise Tout zuidoostzijde (14).   
  Voor de Nethense baan (15) is er een recht van doorgang in voorbereiding op vraag van de gemeente Grez-Doiceau.  Dit recht moet bewoners van de volgende 

straten:  Chemin de la Trace, Rue La Sapinièrre, Rue de Meerdael, Bruyère du Wez bij ijzel toelaten het openbare wegennet te bereiken via de Nethense baan.  
 Het recht van doorgang onder de historische  duiventoren zorgt voor een prachtige toegang tot het Egenhovenbos.  Dit recht stoelt op een acte van 2 juni 1927 die 

stelt dat de toegang een openbare wegenis is die aansluit tot aan het openbaar bos.  De geldigheid van dit recht van toegang wordt anno 2006 door een aanpalende 
eigenaar voor de vrederechter betwist . (16)   

 Voor de akker tussen de Prosperdreef en de Groenendaalstraat werd een beheerovereenkomst afgesloten met de gebroeders Huelens voor een oppervlakte van 3,7 
ha tot 31/12/2025, met recht van doorgang tussen Groenendaalstraat en Prosperdreef. (17) 

In het vorige beheerplan (1963) werd het sprokkelen van hout overeenkomstig de traditie toegelaten van 1 november tot 1 maart.  Het plukken van bosbessen in 
naaldhoutbestanden werd toegelaten op basis van een ministerieel besluit. Beide praktijken zijn nu op basis van het bosdecreet (art. 97) verboden zonder bijzondere 
machtiging (zie ook toegankelijkheidsreglement, bijlage 18). 

  

Figuur 1.1
Eigendom - erfdienstbaarheden 
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1.2 KADASTRAAL OVERZICHT  

Bijlage 6 geeft een kadastraal overzicht in tabelvorm 

 

1.3 SITUATIEPLAN 

Op een situatieplan wordt de hiërarchische indeling van bosdomein tot bosgroepje weergegeven: 
 Bosdomein 
 Bosplaats 
 Bosperceel 
 Bosbestand 
 Bosgroepje 

Voor het situatieplan verwijzen wij naar deel 2.3.1 dat uitgebreid handelt over de opmaak van de bestandskaart. 
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1.4 SITUERING 

11..44..11  AALLGGEEMMEEEENN  --  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEFF  

1.4.1.1 FYSISCH – GEOGRAFISCHE SITUERING 

Het bosdomein is gelegen ten zuiden van Leuven, de meest noordelijke uitloper ligt op minder dan 2 km van het centrum van Leuven.  In het zuiden grenst het boscomplex 
aan Wallonië.  De autosnelweg, de Naamse steenweg en het militair domein vormen drie grote barrières die het boscomplex versnipperen. Figuur 1.1 situeert het bosdomein 
ten aanzien van het Vlaams Gewest, de provincie en gemeenten . Kaart 1.02 situeert de bossen op een topografische achtergrond. 

Het bos ligt op het grondgebied van de stad Leuven (25,6%) en de gemeenten Oud-Heverlee (49,0%),Bierbeek (25,1%) en Bertem (0,2%). De Lambertcoördinaten (X, Y) van 
de vier buitenste hoekpunten van het boskomplex zijn: (169.750,76, 172.950,55 linkerbovenhoek), (176.875,68, 172.962,42 rechterbovenhoek), (176.875,68, 164.270,01 
rechteronderhoek), (169.738,88, 164.281,88 linkeronderhoek). 

Het gebied is gelegen op de overgang tussen de zandleem- en de zandstreek.  Met uitzondering van Egenhovenbos, dat volledig op de kleigronden van de Dijlevallei is 
gelegen, is de ondergrond van het gehele bos zandig en van tertiaire oorsprong.  Het grootste gedeelte, gans Meerdaalwoud, is gelegen op een uitgestrekt plateau ten oosten 
van de Dijlevallei en grotendeels met een dik leempakket bedekt.  Deze leem is van eolische oorsprong.  In Heverleebos, Steenbergveld en op de toppen is die leem 
weggeërodeerd.  ¨Hierdoor komt plaatselijk in Meerdaalwoud en op de meeste plaatsen in Heverleebos de arme zandgrond aan de oppervlakte.  Op plekken waar de erosie 
nog intensiever kon inwerken ontstonden fraaie ravijnen, naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van menselijke activiteit (zie verder).  De vallei van de Vaalbeek - die 
grosso modo de scheiding vormt tussen Heverleebos in het noorden en Meerdaalwoud in het zuiden - en van de Paddepoel, de Warandevijver en de Mommedeel worden 
door talrijke bronnetjes met water gevoed. Een uitgebreide bodemkundige situering komt verder in het beheerplan aan bod. 

 

1.4.1.2 TRADITIONEEL LANDSCHAPPELIJKE SITUERING 

Vlaanderen is opgedeeld in fysisch-geografische streken (Antrop et. Al, ….). Daaruit kunnen we afleiden dat de bossen van Meerdaalwoud en Heverleebos gelegen zijn in de 
Brabantse leemstreek, terwijl Egenhovenbos zich situeert in de Dijle-Demervallei. Meerdaalwoud en Heverleebos samen vormen het op één na grootste (oud)boscomplex van 
Vlaanderen. De bosplaatsen Heverleebos en Meerdaalwoud behoren tot het traditionele landschap ‘Meerdaalbos’, terwijl het Egenhovenbos tot het traditioneel landschap van 
de ‘Dijle-Demervallei’ behoort. Tabel 1.1 geeft de belangrijkste kenmerken van deze traditionele landschappen in een notedop weer.  

De landschapsatlas bakent het complex Heverleebos - Steenberg - Meerdaalbos en Mollendaalbos - Zoet Water zowel als ankerplaats als relictzone af.. Het gebied met 
relictzones is uitgebreider dan dat van ankerplaatsen. De erfgoedwaarden van de ankerplaatsen en de relictzones zijn hieronder samengevat : 

 Wetenschappelijke waarde  
"Permanent" bosgebied van meer dan 3000 ha met grote diversiteit van fauna en flora (vooral de bronzones, maar ook in de heideachtige vegetaties op de tertiaire 
opduikingen en zelfs (tijdelijk) in sterk gestoorde milieus zoals de Springputten.). Het leemplateau, waarop de bossen staan wordt ter hoogte van 't Zoet Water 
versneden de Molenbeek-Vaalbeek. De tertiaire ondergrond dagzoomt op verschillende plaatsen van het plateau. Het Alluvium van 't Zoet Water  is Holoceen, het 
zijn recente afzettingen van overstromingen van de Dijle. Hierdoor ontstonden aan de rand van de vallei "statische zijp" 

 Historische waarde  
Het gebied Heverleebos-Meerdaalwoud is een prachtig voorbeeld van de classicistische aanleg van beboste domeinen, met rechte dreven, 'salons', uitzichtpunten 
typisch voor de 18de eeuw. Het kan dus beschouwd worden als een appendix van het Arenbergpark, waar het vroeger via diverse dreven ook bij aansloot. Deze 
dreven werden circa 1860 beplant met bruine beuken, een typisch procédé in de toenmalige parkarchitectuur. De site van 't Zoet Water, met de kapel O.L.Vrouw-
van-Steenbergen, oud boswachtershuis en het Spaans Dak (goed van de familie Van Wesel/Vesalius)  heeft een groot historisch belang. Deze site werd in de jaren 
1930 overschreven door de aanleg van het recreatiedomein Lunapark en diverse architecturale elementen typisch voor dit soort aanleg (o.m. de 'paddestoel') zijn 
nog aanwezig.(meer over de historiek komt later aan bod in dit beheerplan) 

 Esthetische waarde  
Een uitgestrekt bebost gebied doorsneden met dreven met een grote diversiteit in fauna en flora. In het gebied liggen enkele mooie historische gebouwen zoals de 
barokke O.L.V. van Steenbergenkapel en het 19de eeuwse kasteel de Harcourt 

Het Egenhovenbos behoort tot het traditioneel landschap ‘Dijlevallei’. Deze vallei doorsnijdt de typische leemplateaus van Midden-België. De Dijlebedding en-vallei hebben 
nog een oorspronkelijke opbouw en een structuur die in beperkte mate aangetast is door de mens. Tot na 1900 was het Dijle-alluvium tussen Sint-Aghata-Rode en Neerijse 
een open beemdenlandschap. Nadien werd perceel per perceel overgegaan tot populieraanplantingen 

 Meerdaalbos Dijle-demervallei 

Geografische 
streek 

Brabantse Leemstreek/ Brabantse 
Ardennen 

Dijle-Demervallei 

Structuurdra-
gende matrix 

golvende topografie en valleien, 
boscomplexen (met hoogstammige 
bomen) en verstedelijkt weefsel 

brede vallei met 
begrenzende dalwanden en 
vegetatiemassa’s en scher-
men en verstedelijkt weefsel 

Zichtbare 
open ruimte 

 sterk versnipperde en onre-
gelmatige open ruimten van 
verschillende omvang; 

 besloten gefilterde ruimten in de 
bossen; 

 beperkt aantal gerichte verge-
zichten topografisch bepaald en 
begrensd door reliëf, bebouwing 
en vegetatie. 

open ruimte met sterk wis-
selende omvang, begrensd 
door vegetatie, topografie en 
bebouwing 

Impact 
bebouwing 

 complexe verweving van open 
ruimten en bebouwing; 

 bebouwing (inclusief agro-
industrie) dikwijls ruimtebe-
grenzend 

 bossen zijn geïsoleerd en niet 
ruimtebepalend of –begrenzend 

sterke verweving door lint-
bebouwing; bebouwing kan 
zowel ruimtebepalend als –
begrenzend zijn 

 

Wenselijkhe-
den voor toe-
komstige ont-
wikkeling 

coördineren van het beheer, connecties 
met lineair groen in de omgeving 
verbeteren, beschermen van bosranden 
met aparte samenstelling 

vrijwaren waterrijke vallei-
gronden 

Tabel 1.1: Kenmerken van de traditionele landschappen voor het bosdomein 

Figuur 1.2 
Situering van het boscomplex binnen Vlaanderen (boven) en de provincie Vlaams-

Brabant 
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1.4.1.3 ADMINISTRATIEVE SITUERING 

Het bosdomein valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Leuven, gelegen binnen de Inspectie Vlaams Brabant  
met als Woudmeester ir. Brigitte Dewever.  
De verantwoordelijke houtvester: 

Ir. Bart Meuleman  
Agentschap voor Natuur en Bos  
Houtvesterij Leuven  
Waaistraat 1 bus 60  
3000 LEUVEN  
tel 016/21 12 20  
fax 016/21 12 30  
vbr.anb@lne.vlaanderen.be   

Luc De Keyser  
Adjunct van de houtvester  
GSM: 0479/67 94 04  
luc.dekeyser@lne.vlaanderen.be 
 
Hilde Timmermans  
Administratieve ondersteuning 

De verantwoordelijke boswachters (figuur 1.3) schetst de afbakening van de boswachterijen): 
 Julien Buys : boswachterij De Lindenronde  

GSM: 0479/67 94 05   
julien.buys@lne.vlaanderen.be  

 Ann Moreau : boswachterij Het Zoet Water  
GSM: 0479/67 94 06   
ann.moreau@lne.vlaanderen.be  

 Marc Struelens : boswachterij De Jacht  
GSM: 0479/67 94 13   
marc.struelens@lne.vlaanderen.be  

 Chris Van denbempt : boswachterij De Warande 
GSM: 0479/67 94 01 
christiaan.vandenbrempt@lne.vlaanderen.be 

 Hugo Nackaerts : boswachterij Het Spoor 
GSM: 0479/67 94 02 
hugo.nackaerts@lne.vlaanderen.be 

 Aloïs Scheys : boswachterij De Dauw  
GSM: 0479/67 94 03  
alois.scheys@lne.vlaanderen.be  

 Willy Debecker : boswachterij Bertem  
GSM: 0479/67 94 07  
willy.debecker@lne.vlaanderen.be  

 

 

Figuur 1.3
Situering van de boswachterijen binnen het bosdomein 



DEEL 1 : IDENTIFICATIE VAN HET BOS I - 6 

 

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

11..44..22  RREELLAATTIIEE  MMEETT  AANNDDEERREE  GGRROOEENNEE  DDOOMMEEIINNEENN  

1.4.2.1 RELATIE MET DIJLEVALLEI 

Belangrijk aangrenzend groencomplex in de nabijheid is Dijlevallei (met natuurreservaat de Doode Bemde) ten westen van het bosdomein.  

 

1.5 STATUUT VAN DE WEGEN EN DE WATERLOPEN 

11..55..11  WWEEGGEENN  

Het gebied wordt doorsneden door drie belangrijke verkeerswegen : 
 Heverleebos en Egenhovenbos worden in oost-westelijke richting doorsneden door de autosnelweg E40 (oost-west), behorende tot het hoofdwegennet op 

internationaal niveau.   
 Meerdaalwoud wordt doorsneden door de Naamse steenweg (N25, secundaire weg – type I) in noord-zuidelijke richting.  De N25 heeft  een verbindigsfunctie op 

provinciaal niveau tussen Leuven en Waver/Ottignies/Louvain-la-Neuve. 
 Ten oosten van Heverleebos ligt de expresweg N25, primaire weg categorie I, die zowel zorgt voor de aansluiting van het stedelijk gebied Leuven op het 

hoofdwegennet, als de verbinding verzorgt met Wallonië en bovendien de activiteiten van het industriepart Leuven-zuid ontsluit 

De overige wegen in het studiegebied zijn van lokaal belang 
 Heverleebos wordt in noord-zuidelijke richting doorsneden door de Naamse steenweg (N251) : Blanden – Heverlee 
 Volgende wegen blijven bruikbaar voor bestemmingsverkeer: de Langendaalstraat tussen de N25 en de Nethense baan, de Prosperdreef tussen de 

Langendaalstraat en de M. Noestraat, de Pragenstraat tot aan de speelweide.   
 Ten westen van Heverleebos ligt de Waverse baan (verbindingsweg) : Heverlee – Oud Heverlee – Sint-Joris-Weert. 
 Ten noorden van Egenhovenbos het gebied ligt de Koning Boudewijnlaan (belangrijke hoofdweg).  Ten westen van Egenhovenbos ligt de Sint-Jansbergse steenweg 

(secundaire weg) 

 

11..55..22  WWAATTEERRLLOOPPEENN  

Heverleebos en Meerdaalwoud liggen ten oosten van de vallei van de Dijle. In het zuid-oosten van Heverleebos ligt de vallei van de Vaalbeek / Molenbeek (tweede categorie) 
die via een aantal vijvers (zoet water) afwatert naar de Dijle. Egenhovenbos ligt ten noord-westen van de Dijle (eerste categorie) en wordt doorsneden door de Voer (eerste 
categorie).   

 

11..55..33  SSPPOOOORRWWEEGGEENN  

De spoorlijn tussen Leuven en Waver – Louvain–la-Neuve loopt ten westen van Heverleebos en Meerdaalwoud in de Dijlevallei. 
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1.6 BESTEMMING VOLGENS HET GELDENDE PLAN VAN AANLEG OF RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

11..66..11  RRUUIIMMTTEELLIIJJKK  SSTTRRUUCCTTUUUURRPPLLAANN  VVLLAAAANNDDEERREENN  

Met het decreet van 18 mei 1999 van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening1 worden volgende bepalingen geregeld : 
 de opmaak van een jaarverslag op verschillende beleidsniveaus; 
 de oprichting van adviescommissies ruimtelijke ordening; 
 de opmaak van ruimtelijke structuurplannen; 
 het vergunningenbeleid. 

Het decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning2 is opgenomen in bovenvermeld decreet. Met het RSV wordt mogelijk de aanzet gegeven tot een nieuw beleid 
inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen.  Het nieuwe decreet voorziet drie plan- en beleidsniveaus : gewest, provincie en gemeente.  Op elk van deze niveaus wordt de 
gewenste ruimtelijke structuur uitgetekend in het structuurplan dat later omgezet wordt in uitvoeringsplannen.  Een uitvoeringsplan is verordenend en kan de vorm aannemen 
van bestemmings- of beheersplannen. 

De krachtlijnen van het RSV komen best tot uiting in de metafoor "Vlaanderen open en stedelijk".   
De 4 belangrijkste uitgangsdoelstellingen zijn namelijk : 

 de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de 
stedelijke gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur; 

 het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 
 het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen; 
 het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur. 

Op basis van deze uitgangspunten werd de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen in een structuurplan vertaald.  Hierbij werd gewerkt met de 4 structuurbepalende 
componenten : 

 stedelijke gebieden; 
 buitengebied; 
 concentratiegebieden voor economische activiteiten; 
 lijninfrastructuren. 

De ruimtelijke structuurplanning is juridisch geregeld in het Decreet Ruimtelijke Ordening2 .  Dit decreet vervangt het vroegere planningsdecreet3.    
Het Ruimtelijk Structuurplan werd in de loop van 1998 definitief vastgesteld4. 

Figuur 1.4 geeft een beeld van de bestaande ruimtelijke natuurlijke structuur van de open ruimte in Vlaanderen. Het domeinbos is afgebakend binnen de bestaande ruimtelijke 
bosstructuur. Belangrijke doelstellingen voor de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur zijn : 

 Versterken van de interne samenhang en functioneren van de natuurfunctie door afbakening van gebieden van de natuurlijke structuur 
 Een gedifferentieerd ruimtelijk beleid voor de afgebakende gebieden van de natuurlijke structuur 

 De grote eenheden natuur 
 De grote eenheden natuur in ontwikkeling 
 De natuurverbindingsgebieden 
 De natuurverwevingsgebieden 

 Een kwantitatieve optie voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke structuur. 

 

                                                      

1 Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 08/06/1999) 
2  Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, BS 8 juni 2000 
3 Decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning (BS 27/07/1996) 
4 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Decreet houdende 

bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (BS 21/03/1998) 

De natuurlijke structuur is:  
 Het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, 

de grotere natuur- en boscomplexen en de andere 
gebieden, waar voor de natuur structuurbepalende 
elementen en processen tot uiting komen. 

 Met aanvullend daarop de ecologische infrastructuur 
gevormd door lijn- punt- en vlakvormige natuurelementen, 
door kleinere natuur- en boscomplexen en door 
parkgebieden. 

Meerdaalwoud, 
Heverleebos en 

Figuur 1.4
Bestaande ruimtelijke natuurlijke structuur volgens het RSV 
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11..66..22  OONNTTWWEERRPP  PPRROOVVIINNCCIIAAAALL  RRUUIIMMTTEELLIIJJKK  SSTTRRUUCCTTUUUURRPPLLAANN  VVLLAAAAMMSS--BBRRAABBAANNTT  

De provincie wenst een gedifferentieerd openruimtebeleid te voeren door de verschillende openruimtefragmenten onderling te verbinden via een fijnmazig netwerk. De 
natuurlijke structuur wordt in Vlaams-Brabant hoofdzakelijk gedragen wordt door de bekkens van de Dender, de Zenne, de Dijle en de Demer. De gewenste natuurlijke 
structuur beoogt de vrijwaring en de versterking van de samenhang van alle ruimten met een min of meer natuurlijk karakter. 

Vijf ruimtelijke principes ondersteunen de (gewenste) natuurlijke structuur (Figuur 1.5): 
 Het netwerk van rivier en beekvalleien vormt de natuurlijke ruggengraat van de gewenste natuurlijke structuur. De valleien moeten, waar mogelijk, opnieuw hun 

oorspronkelijke waterbergende en –afvoerende functie gaan vervullen. 
 Boscomplexen zijn natuurlijke clusters in de droge sfeer. Deze clusters zijn niet of weinig gebonden met de rivier-of beekvalleien en de aansluitende waterrijke 

gebieden. Vooral uitgestrekte – al dan niet aaneengesloten- boskernen zijn hier bepalend. Het is de bedoeling zowel bestaande bosentiteiten te versterken en uit te 
bereiden als nieuwe clusters te vormen die dienen als stapsteen naar andere bosrijke gebieden. De uit te bouwen bosclusters worden gerealiseerd door 
bosuitbreidingen die de bovenstaande boskernen verstreken en via nieuwe boskernen (on)rechtstreeks met elkaar verbinden. De voorgestelde bosontwikkeling 
beperkt zich evenwel niet tot de aanplanting van geheel nieuwe opgaande bosentiteiten, maar beoogt eveneens bosranden en –overgangen te creëren en de interne 
bosstructuur te verbeteren, teneinde een zo breed mogelijke basis voor een ecologische verbinding te verkrijgen met een belangrijk uitwaaieringeffect naar het 
omliggend gebied. 

 Natuurwaarden zijn geomorfologisch- landschappelijk gebonden. Geomorfologische omstandigheden creëren uiteenlopende en vaak bijzondere 
overgangssituaties die tot uitzonderlijke en geheel eigen natuurontwikkelingen kunnen leiden. 

 De provincie zal aandacht besteden aan de natuurlijke en ecologische verbindingselementen doorheen het stedelijk gebied en aan de relatie tussen het 
stedelijk gebied en het buitengebied. 

 De aanwezigheid van bijzondere soorten vereist een gebiedsgericht beleid. Van ruimtelijke ordening kunnen maatregelen genomen worden met betrekking tot de 
bescherming van diersoorten waarvan het voortbestaan samenhangt met ruimtelijke randvoorwaarden. Er kunnen initiatieven worden ontplooid om het voortbestaan 
van erg kwetsbare soorten, de das, de hamster en de vroedmeesterpad in het bijzonder, veilig te stellen. 

Binnen de natuurlijke structuur worden volgende taakstellingen ingevuld: 
 Selectie van de natuurverbindingsgebieden; 
 Selectie van ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 

Door de aanduiding van natuurverbindingsgebieden wenst men een verbinding te realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de 
verwevinggebieden. Het betreft aaneengesloten gebieden waarin de natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies. De natuurverbindingsgebieden en de ecologische 
structuur van bovenlokaal belang met betrekking tot Meerdaalwoud, Heverleebos en Egenhovenbos zijn aangeduid op figuur 1.6. Het betreft: 

5f:  verbinding Molenbeek-Parkbeek met Dijle en bossen Diestiaanheuvels en bossen Meerdaalbos-Mollendaalbos 
5h:  verbinding tussen Meerdaalwoud en Heverleebos 
5i:  verbinding Heverleebos naar Dijlevallei en met groene vinger van de Parkbeek-Molenbeek. 

Figuur 1.5 
Gewenste natuurlijke structuur volgens ontwerp-provinciaal ruimtelijk structuurplan 

Vlaams-Brabant 

Figuur 1.6 
Selectie van natuurverbindingen volgens ontwerp-provinciaal ruimtelijk structuurplan 

Vlaams-Brabant 
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Figuur 1.8:
Procentuele oppervlakteverdeling van gewestplanbestemmingen opgedeeld per 

bosplaats

Tabel 1.3 Oppervlakteverdeling van gewestplanbestemmingen naar werkelijke waarde en procentuele verhouding voor 
het bosdomein en de bosplaatsen  
 

Bosplaats Gewestplanbestemming Oppervlakte Procentueel aandeel 
in bosdomein 

Procentueel aandeel 
in bosplaats 

Egenhovenbos Agrarisch gebied 0,33 0,02% 0,3% 

 Dienstverleningsgebied 1,65 0,08% 1,6% 

 Groen- Natuur- Bosgebied 99,75 4,93% 97,5% 

 Industriegebied 0,40 0,02% 0,4% 

 KMO-zone 0,20 0,01% 0,2% 

Heverleebos Agrarisch gebied 0,20 0,01% 0,0% 

 Dienstverleningsgebied 0,43 0,02% 0,1% 

 Groen- Natuur- Bosgebied 542,38 26,81% 99,6% 

 Recreatiegebied 0,15 0,01% 0,0% 

 Woongebied 1,17 0,06% 0,2% 

Meerdaalwoud Agrarisch gebied 9,05 0,45% 0,7% 

 Groen- Natuur- Bosgebied 1213,10 59,96% 91,6% 

 Militair gebied 102,75 5,08% 7,8% 

 Woongebied 0,01 0,00% 0,0% 

Steenbergveld Agrarisch gebied 1,17 0,06% 2,3% 

 Groen- Natuur- Bosgebied 50,54 2,50% 97,7% 

 Miilitair gebied 0,04 0,00% 0,1% 

11..66..33  HHEETT  GGEEWWEESSTTPPLLAANN  

Kaart 1.03 geeft het gewestplan voor de ruime omgeving van het 
bosdomein. Tabel 1.2 geeft de oppervlakteverdeling weer van de 
gewestplanbestemmingen voor het volledige bosdomein. Tabel 1.3 is een 
gelijkaardige tabel, maar dan opgedeeld per bosplaats. Figuur 1.7 geeft de 
verdeling grafisch weer voor het volledige bosdomein. De procentuele 
verdeling per bosplaats is visueel weergegeven in figuur 1.8. 

Tabel 1.2 Oppervlakteverdeling van gewestplanbestemmingen binnen het bosdomein  
 

Gewestplanbestemming Oppervlakte 
[ha] 

Procentueel aandeel 
[%] 

Agrarisch gebied 10,75 0,5% 

Dienstverleningsgebied 2,08 0,1% 

Groen- Natuur- Bosgebied 1905,78 94,2% 

Industriegebied 0,40 0,0% 

KMO-zone 0,20 0,0% 

Militair gebied 102,79 5,1% 

Recreatiegebied 0,15 0,0% 

Woongebied 1,17 0,1% 

Uit de tabel kunnen we afleiden dat het hoofdaandeel van het bos 
(ongeveer 95 %) gelegen is in een groene bestemming (parkgebied, 
natuurgebied, bosgebied, …). 

Binnen de bosplaats Egenhovenbos vinden we in bosperceel Popletum 
een zone bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
terug. Binnen bosplaats Heverleebos is meer dan 99% ingekleurd als groene bestemming. In bosplaats Meerdaalwoud bedraagt het aandeel groene bestemming ongeveer 
92%. Dit lagere aandeel heeft te maken met de ligging van het militair domein in deze bosplaats. Het militair domein is ingekleurd als militair gebied. De bossen van bosplaats 
steenbergveld zijn eveneens voor het overgrote aandeel (98%) groene bestemming. Iets meer dan 2% heeft agrarische bestemming. 

5,08% 0,01% 0,53%0,06%
0,10%0,02%

0,01%

94,19%

Agrarisch gebied Dienstverleningsgebied Groen- Natuur- Bosgebied

Industriegebied KMO-zone Militair gebied

Recreatiegebied Woongebied

Figuur 1.7:
Procentuele oppervlakteverdeling van gewestplanbestemmingen opgedeeld per 

bosdomein
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1.7 LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

11..77..11  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. Het betreft twee Europese richtlijnen - de ‘Vogelrichtlijn’ en de 
‘Habitatrichtlijn’-. Verder zijn er de Ramsar-Conventie, de Conventie van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming. 
Voor bosdomein zijn de habitat- en de vogelrichtlijn van toepassing. 

1.7.1.1 HABITATRICHTLIJN 

De Habitatrichtlijn (92/43/EEG) beoogt het behoud van de biodiversiteit en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan 
deel uitmaken. Deze richtlijn werd in 1992 uitgevaardigd en de afbakening van de Speciale beschermingszones werd in België goedgekeurd in 1996.  Deze zones maken deel 
uit van het Europese Natura2000-netwerk. In België werden er 40 habitatrichtlijngebieden afgebakend.  

Het grootste gedeelte van het domeinbos is gelegen in het habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden (gebiedscode 
BE 2400011-deelgebieden 4 en 8). Kaart 1.04 situeert het habitatrichtlijngebied ten aanzien van het domeinbos. De totale oppervlakte van dit gebied bedraagt 4068 ha. Een 
opsomming van de habitats en de fauna wordt gegeven in tabel 1.4.   

De voornaamste beheermogelijkheden bedreigingen, en herstel- en ontwikkelingskansen zijn volgens het INBO5 : 
 Kamsalamander: 

De Kamsalamander komt voor ter hoogte van de Springputten. De soort is beschermd volgens de conventie van Bern en is zeldzaam in Vlaanderen (Rode lijst-
soort). De belangrijkste oorzaken van het achteruitgaan van de soort zijn het verdwijnen of tijdelijk droofvallen van de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van 
geschikte landbiotopen. Positief is dat de soort zeer snel nieuwe aangelegde waterpartijen kan koloniseren wanneer populaties in de nabije omgeving aanwezig zijn. 
Beschermingsmaatregelen: beheer van bestaande voortplantingsplaatsen en het behoud van omliggende landbiotopen en aanleg van nieuwe voortplantingswaters. 
Zeggekrofslak: 
De Zeggekorfslak, een kleine landslak, komt niet voor in het bosdomein, 
Vliegend hert 
Zeldzame soort die vooral bedreigd wordt door het verdwijnen van oude eikenbossen met zeer zware bomen 
Vleermuizen: 
6 vleermuissoorten die in Vlaanderen zeldzaam tot bedreigd zijn en beschermd worden volgens de conventies van Boon en Bern hebben vooral te lijden onder de 
bedreiging van overwinteringsplaatsen of kraamkolonies.  Vaak gaat het om holtes in oude bomen. 
 
. 

1.7.1.2 VOGELRICHTLIJN 

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan 
is de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn 
moeten er speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde Bijlage I van de richtlijn. 
Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere watervogels en ganzen) beschermen. Als 
belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale Beschermingszones (SBZ – V) aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen. In deze gebieden dienen 
maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones moeten de lidstaten zich inzetten 
om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de soorten te voorkomen. 

Het Besluit van de Vlaamse Executieve van 17.10.1988 wijst ‘Speciale Beschermingszones’ aan in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG (de Vogelrichtlijn). In het 
totaal werden er in Vlaanderen 23 gebieden met een totale oppervlakte van 101.806 ha aangeduid. In het besluit werden de gebieden opgedeeld in 2 categorieën, de 
integraal beschermde en de niet-integraal beschermde. Van de 23 gebieden zijn er 7 (volgnummers 2.1-2.7) waarin alle habitats beschermd zijn (integraal beschermde 
gebieden), terwijl bij de 16 andere (volgnummers 3.1-3.16), naast de gebieden die volgens het gewestplan ofwel als Natuur-, Bos-, Bosgebied met ecologische waarde of 
Reservaatgebied zijn aangeduid, slechts bepaalde habitats beschermd worden (niet-integraal beschermde gebieden). Ten westen van het bosdomein is de Dijlevallei 
afgebakend als vogelrichtlijngebied nr. 3.15. Kaart 1.05 situeert de ligging van het vogelrichtlijngebied. 

                                                      

5  G Sterckx, D. Paelinckx (2003). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud A/2003.20 

Tabel 1.4 Specifieke habitats en fauna van het habitatrichtlijngebied BE 200011 – 
deelgebieden 4 en 8  : ‘Valleien van de Dijle, Laan en Ijse met aan-
grenzende bos- en moerasgebieden  
 

Habitats 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6230 (+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan 
epifyten (Ilici-Fagetum) 

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

91E0 Overblijvende relictbossen op alluviale grond : (+) Alluviale bossen met 
Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Amfibieën en reptielen 

 Triturus cristatus – Kamsalamander (Bijalge II) 

Invertebraten 

 Vertigo moulinsiana – Zeggekorfslak(Bijlage II) 

Kevers 

 Lucanus cervus Vliegend hert  (Bijlage II) 

Zoogdieren 

 

Myotis dascyneme Meervleermuis (Bijlage II en IV) 

Ripistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis (Bijlage IV) 

Nyctalus noctula  Rosse vleermuis (Bijlage IV) 

Myotus nattereri Franjestaart (Bijlage IV) 

Myotus mystacinus&brandtii Baard-/brandtvleermuis (Bijlage IV) 

Plectocus auritus Grootoorvleermuis (Bijlage IV) 

Nyctalus leisleri Bosvleermuis  

Bijlage I bij de vogelrichtlijn 

 

Dendrococopus martius Zwarte Specht 

Drycocopus medius Middelste Bonte Specht 

Pernis apivorus Wespendief 
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DE DIJLEVALLEI, GEBIEDSCODE: 3.15  
 
Oppervlakte: 1.249 ha  
 
Dit valleigebied wordt gekenmerkt door een groot aantal Annex I-soorten, waarvan slechts enkele vogels als broedvogel voorkomen, waaronder Porseleinhoen (Porzana 
porzana: 2); Ijsvogel (Aleedo atthis: 5); Zwarte Specht (Dryocopus martius: 1-2) en Blauwborst (Luscinia svecica: 2-3).  
Als voornaamste aantallen wat betreft niet-broedende Annex I-soorten kunnen vermeld worden: Aalscholver (Phalacrocorax carbo sinensis: 15); Purperreiger (Ardea 
purpurea: 4); Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii: 22); Wilde Zwaan (Cygnus cygnus:10); Kraanvogel (Grus grus: 30); Kluut (Recurvirostra avosetta: 42); 
Goudplevier (Pluvialis apri caria: 30); Bosruiter (Tringa glareola: 12); en Zwarte Stern (Chlidonias niger: 30).  
 

 

11..77..22  NNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  EENN  RREEGGIIOONNAALLEE  AAAANNDDAACCHHTTSSGGEEBBIIEEDDEENN  

1.7.2.1 VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK – AFBAKENING EERSTE FASE 

Meerdaalwoud is gelegen in het VEN-gebied “Meerdaalwoud” (gebiedsnummer 530) en Egenhovenbos is gelegen in het VEN-gebied “de Dijlevallei” (gebiedsnummer 529). 
Het VEN is de ruggegraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met hoge natuurkwaliteit. In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en natuurontwikkeling op 
de eerste plaats. Binnen het VEN moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten van het gebied bewaard blijven. Op termijn zullen in samenspraak met de verschillende 
gebruikers en eigenaars ook specifieke maatregelen worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden te beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken zullen worden 
vastgelegd in een natuurrichtplan. In afwachting van dit natuurrichtplan heeft men algemene maatregelen opgesteld die een achteruitgang van de natuur in de VEN-gebieden 
moet tegengaan. Voor de burger en de overheid gelden hier dus bijkomende rechten en plichten. 

Plichten : 
 Voor bossen binnen het VEN moet een uitgebreid bosbeheersplan worden opgesteld overeenkomstig de Criteria Duurzaam Bosbeheer;  
 De bepalingen van het Mestdecreet blijven van toepassing; 
 In het VEN geldt een algemeen verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, tenzij er reeds een ontheffing van de bemestingsnormen geldt;  
 Permanente graslanden mag men niet omzetten in akkerland;  
 Men mag geen wijzigingen aanbrengen aan de waterhuishouding;  
 Het is dus verboden het waterpeil of de ligging van waterlopen te veranderen;  
 Het is verboden niet-inheemse soorten aan te planten ( op een aantal uitzonderingen na); 
 Men mag de structuur van het landschap (KLE!) niet wijzigen;  
 Het is verboden de rust zodanig te verstoren dat de natuur achteruit gaat; 
 De overheid heeft het recht van voorkoop op gronden en gebouwen gelegen in het VEN.  

Rechten :  
 De Vlaamse overheid stelt financiële compensaties voor sommige eigenaars voor wie de afbakening van het VEN economische gevolgen heeft;  
 Voor zachte recreatie zijn er in het VEN geen beperkingen;  
 De afbakening van het VEN verandert niets aan de juridische toestand van een woning.  

 

1.7.2.2 BESCHERMD LANDSCHAP 

Het grootste deel van Meerdaalwoud en Heverleebos maakt deel uit van een gebied dat werd gerangschikt als Landschap (13/09/1971). Op 26/02/1980 werd het Spaans Dak 
met onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht en de kapel O.L.Vrouw-van-Steenbergveld als monument.  Het Zoet Water werd beschermd als landschap 
(02/02/2000).  Figuur 1.9 geeft de afbakening weer. 

 

 

 

Figuur 1.9
Situering beschermd landschap 
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1.7.2.3 ERKENDE RESERVAATGEBIEDEN 

BOSRESERVATEN HEVERLEEBOS  

Het bosreservaat “Heverleebos” werd aangewezen als bosreservaat op14/03/95 en bestaat uit drie delen : “Kleine Moerassen “ (10 ha 45 a 60 ca), “De Grote Omheining” (32 
ha 21 a en 13 ca) en “Putten van de Ijzerenweg” (4 ha 46 a 30 ca) 

 De Grote Omheining   
Deze zone omvat een groot aaneengesloten oppervlakte, ideaal gebufferd door een centrale ligging, met slechts enkele doorgaande dreven en een beperkt 
recreatieve druk in dit deel van het Heverleebos. Deze zone heeft een grote representativiteit voor Heverleebos. 

 Klein Moerassen  
De natuurlijkheid, de natuurwaarde en de kwetsbaarheid van deze omheining zijn hoog tot zeer hoog omwille van de interessante abiotische uitgangssituatie 
(alluviale leem, steil reliëf en dagzomende tertiaire lagen en grondwatertafel welke aanleiding geven tot het ontstaan van bronnetjes en moerassituaties) en hieraan 
gekoppeld een zeer hoge dynamiek en een rijke voorjaarsflora.  Een sterke dominantie van inheemse boomsoorten in alle leeftijdsklassen (Inlandse eik, Es, Abeel, 
Beuk, Els…) geeft aanleiding tot een interessante complexe structuur. Deze zone ligt in de nabijheid van het grote natuurcomplex “ de Doode Bemde” en is gelegen 
tussen Heverleebos en Meerdaalwoud nabij grote vijverpartijen. 

 Putten van de Ijzerenweg  
Ondanks zijn beperkte oppervlakte bezit dit reservaat een grote ecologische rijkdom en fytosociologische variatie omwille van de sterke abiotische gradiënten 
(hellingen, droog-nat, rijk-arm,…).  Dit reservaat sluit langs westelijke zijde aan bij het omvangrijke natuurreservaat de Doode Bemde. 

 

BOSRESERVATEN MEERDAALWOUD  

Het bosreservaat Meerdaalwoud werd aangewezen als bosreservaat op14/03/95 bestaat uit de delen “Pruikenmakers” (38 ha 69 a 06 ca volgens MB 
14/03/95, volgens GIS-berekening 48 ha 10 a 20 ca), “Everzwijnbad” (27ha 48a20ca), “De Drie eiken” (7 ha 26 a en 99 ca), “Mommedeel” (25 ha 33 a 29 
ca), “Veldkant van de Renissart “ (19 ha 02 a 70 ca) en “Grote Konijnepijp” (25 ha 18 a 50 ca), “Heide” (32 ha 12 a 20 ca, niet opgenomen in MB van 
14/03/95).   

 Everzwijnbad  
Het Everzwijnbad geeft een goed beeld van een oud zomereikenbos (tot 200jaar) over een grote oppervlakte.  Het bestand heeft een waardevolle verticale en 
horizontale structuur en ligt in het midden van Meerdaalwoud is daardoor bijzonder goed gebufferd.  Het reservaat is ecologisch waardevol met onder andere het 
frequent voorkomen van Hulst in de struiklaag. 

 Drie Eiken  
De waarde van dit reservaat is vooral gelegen in twee vegetatietypes die verder in het Meerdaalwoud schaars of niet aanwezig zijn namelijk de opmerkelijke 
natuurlijke verjonging van Ruwe berk en de aanwezigheid van twee heideveldjes waar een populatie van Levendbarende hagedis herbergt.Het militair domein grenst 
aan deze zone. 

 Grote Konijnenpijp  
Deze zone heeft een redelijke natuurlijkheidgraad door het aandeel inheemse boomsoorten, de groepsgewijze opbouw en het relatieve grote percentage dood hout. 
De ouderdom van het bestand is hoog en er is een geringe verstoring van het gebied.  Deze zone grenst aan twee zijden aan militair domein. 

 Pruikenmakers  
Dit ecologisch waardevolle gebied ligt in het midden van Meerdaalwoud en is dus ideaal gebufferd.  Bovendien is er een grote variatie aan abiotische factoren zoals 
bodemrijkdom,bodemvocht,helling en expositie.  Er is een uitgesproken verticale en horizontale structuur aanwezig.  De waarde wordt tevens bepaald door een grote 
soortenrijkdom in de struik- en kruidlaag. Bovendien komen er verspreid veel inheemse secundaire soorten voor zoals Wilde appel, Mispel, Olm, en Winterlinde 

 Veldkant van de Renissart  
Dit reservaat is gelegen in een reliëfrijk gebied met een noordelijke expositie en is doorsneden door twee diepe valleien.  De bosrand is zuidelijk geörienteerd.  De 
waarde zit in de ecologische potentie van het reservaat : Het bosreservaat is floristisch interessant met een aantal zeldzame plantensoorten (Wilde appel, 
Eenbloemig parelgras,…).  Het bosreservaat kent tevens een sterke overheersing van inheemse boomsoorten en een gevarieerde, groepsgewijze en ongelijkjarige 
opbouw.  Het reservaat  heeft door zijn ligging grote mogelijkheden voor de uitbouw van een mantel-zoom-vegetatie en heeft een belangrijke relatie met het open 
veld; eveneens mogelijkheden tot bosuitbreiding. Het bosreservaat omvat van nature een populatie gezonde olmen en heeft door zijn ligging en door de 
aanwezigheid van een oude dassenburcht grote potentie voor de opbouw van de dassenpopulatie.  Het bosreservaat is bovendien belangrijk voor de 
amfibieënpopulatie van Meerdaalwoud. 
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 Mommedeel  
Het bosreservaat is gelegen in de meest oostelijke hoek van Meerdaalwoud.  De waarde van dit reservaat is vooral gelegen in de gunstige abiotische uitgangsituatie 
(geomorfologisch en bodemkundig rijk,  reliëfrijk, voorkomen van bronnetjes, geomorfologisch merkwaardig gebied : het Duivenbos op een langgerekte heuvel) en in 
de ecologische potentie van het gebied. Het bosreservaat is faunistisch rijk (amfibieën, rijke avifauna, mogelijk boommarter) 

 Heide  
Het bosreservaat is gelegen in het zuiden van Meerdaalwoud en sluit via het ecoduct ‘De Warande’ aan bij bosreservaat ‘De Pruikenmakers’.  In feite vormen ze 
samen één grotendeels goed gebufferd bosreservaatonderdeel van 81 ha.  De waarde van dit reservaat is vooral gelegen in de rijkdom aan boom- en struiksoorten 
zomereik (zeer oud) es, gewone esdoorn (zware afmetingen), abeel, wintereik, zoete kers (behorend tot de zwaarste van Meerdaalwoud) en de potentie voor herstel 
van middelhout (stoofloten secundaire soorten, enkele bomen met typische middelhoutvorm) 

 

ERKEND NATUURRESERVAAT ‘DE DOODE BEMDE’  

De Doode Bemde is een natuurreservaat van meer dan 220 ha groot waarvan momenteel 124 ha erkend (volgens staatsblad van 30/06/2001). Het grenst aan het 
Heverleebos via het bosreservaat ‘Putten van den Ijzeren weg’.  Het ligt aan weerszijden van de rivier de Dijle, op het grondgebied van de gemeenten Oud-Heverlee, Sint-
Joris-Weert en Neerijse (Huldenberg) en Korbeek-Dijle (Bertem). De Dijle bezit hier nog haar oorspronkelijke meanders en mag er regelmatig buiten haar oevers treden. Dit 
zorgt er voor een grote verscheidenheid aan biotopen. Het natuurreservaat ontstond zowat 20 jaar geleden en wordt beheerd door Natuurpunt vzw en De Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud vzw. De naam van het natuurreservaat kan eenvoudig verklaard worden. 'Doode' slaat op het ongeschikt zijn van de gronden voor de 
landbouwers. Een 'Bemde' is een vochtig grasland. Maar in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Doode Bemde voor vele dieren en planten het ideale biotoop :  

 Flora  
Op de oeverwallen treft men onder andere fluitekruid, glanshaver, knolsteenbreek en smeerwortel aan. Op de vochtigere komgronden komen rietlanden, 
elzenbroeken en zeggevegetaties voor. In de maand mei bloeit er de gele lis. Tussen oeverwal en komgrond komen dottergraslanden voor. Deze zijn in de lente 
volledig geel gekleurd van de dotterbloemen, boterbloemen en de grote ratelaars. 

 Fauna  
Waterral en roerdomp broeden op de komgronden. Ook de ijsvogel, met zijn azuurblauwe verenkleed, is een opmerkelijke gast in het natuurreservaat. Ook 
oeverzwaluwen verkiezen de oevers van de Dijle. Andere vogelsoorten die in de Doode Bemde broeden zijn de blauwborst en de porseleinhoen. 
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22  AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  
2.1 CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING 

22..11..11  HHIISSTTOORRIISSCCHH  OOVVEERRZZIICCHHTT  

2.1.1.1 PREHISTORISCHE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET BOS IN VLAANDEREN 

De laatste fase van de jongste ijstijd (ca. 14  000 – 10 000 jaar geleden : Laat-Glaciaal) wordt beschouwd als de periode waarin de landschappen van Midden-België hun 
huidige vorm kregen.  Deze periode wordt gekenmerkt door een snelle, opvallende klimaatsopwarming en neerslagtoename. Doordat de grond niet langer bevroren was en 
doordat er een neerslagoverschot was begonnen de eolische afzettingen te eroderen.  

In het begin van die periode wordt Midden-België bedekt door een koude steppevegetatie die voornamelijk uit grassen en cypergrassen bestaat.  De eerste opwarming  (ca. 
13 500 jaar geleden) geeft aanleiding tot het ontstaan van de eerste bosvegetaties met voornamelijk pioniers als wilgen, berken en later dennen. Daarop volgt een koude 
periode die een terugkeer van de steppe tot gevolg heeft. Een nieuwe opwarming (ca. 12 000 jaar geleden) leidt waarschijnlijk tot grotere bossen met een toenemend aandeel 
warmteminnende boomsoorten als linde, iep, eik, hazelaar en els. In de pollendiagrammen verschijnen op het einde van deze periode veenmossen en diverse heidesoorten 
(indicatoren van een uitlogend klimaat). Zo’n 11 000 jaar geleden kwam er een nieuwe koude periode en als gevolg daarvan verdwenen de warmteminnende boomsoorten 
opnieuw uit Midden-België en verschijnen opnieuw dennen en steppevegetaties. 

Omstreeks 10 000 jaar geleden begint de warmere periode die nu nog voortduurt. Het klimaat is droger dan tegenwoordig.  De landschapsvormende invloed van de 
mesolithische jager-verzamelaar wordt als gering beschouwd, al bestaat er mogelijk een niet te verwaarlozen indirecte impact door de jacht op grote grazers. 

Het klimaat warmt verder op tijdens het Boreaal (ca. 8 500 - 7 500 jaar geleden) en het wordt uiteindelijk warmer dan tegenwoordig. Het blijft echter nog steeds vrij droog. 
Hazelaar haalt in de pollendiagrammen tien tot vijftien procent. Op de droogste gronden treedt deze struik soms in nagenoeg homogene bestanden op (‘hazelaarbostijd’).  
Sommige onderzoekers denken dat de mesolithsche mens mee aan de  basis ligt van deze piek van hazelaars. De dennenbossen houden stand in de riviervalleien. 

Met de aanvang van het Atlanticum (7 500 – 5 000 jaar geleden) wordt het klimaat steeds warmer en vochtiger. In deze periode komt er concurrentie voor Hazelaar, want met 
uitzondering van Beuk en Haagbeuk hebben alle ‘hedendaagse boomsoorten’ Midden-België bereikt. Dit geeft aanleiding tot het ontstaan van gemengde loofbossen met een 
belangrijk aandeel van Linde en in wat mindere mate van Eik. 

 

In een eerste fase van het Subboreaal (5 000 – 2 700 jaar geleden) koelt het klimaat ietwat af en neemt de neerslag verder toe. Dit valt samen met: 
 het opmerkelijk zeldzaam worden van Iep (als gevolg van ziekte of doordat het loof als dierenvoeder werd gebruikt is niet duidelijk) 
 een geleidelijke afname van Linde, hoewel toch nog belangrijker dan Eik. 
 het oprukken van Hazelaar en Eik 
 de intrede van Beuk in onze streken (beperkt aandeel). 
 de landbouwactiviteit neemt toe,  

Het Subatlanticum (2 700 jaar geleden tot nu) wordt gekenmerkt door een kouder en vochtiger klimaat. De Beuk ging sterk uitbreiden en de Linde verdween nagenoeg uit 
onze bossen. Het aandeel van de Beuk op leemgronden wordt op 20 tot 40 % geschat. Er wordt verondersteld dat op dat moment op zandgronden zelfs zuivere 
beukenbossen worden gevormd. De opmars van deze boomsoort wordt echter gestuit, wellicht als gevolg van hakhoutkultuur.  Dit kan omschreven worden als de eerste 
belangrijke invloed van de mens op het bos in Midden-België.  De bevolkingsdichtheid is in deze periode wellicht hoger dan over het algemeen door historici wordt 
aangenomen. 
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2.1.1.2 DE OUDSTE BRONNEN OVER HET BOSDOMEIN MEERDAALWOUD, HEVERLEEBOS & EGENHOVENBOS 

Het bosdomein maakte net als het Zoniënwoud tot in de vroege Middeleeuwen deel uit van het zogenaamde Kolenwoud. Dit wordt beschouwd als het belangrijkste primaire 
bosgebied in Midden-België. De benaming Kolenwoud is vermoedelijk afgeleid van de productie van houtskool.  De versnippering van het Kolenwoud resulteert tijdens de 

Karolingische periode (achtste-negende eeuw) in een scheiding tussen het Zoniënwoud en de bossen langs de Dijle ten zuiden van Leuven.  
Net als het Zoniënwoud blijft het bosdomein M,H&E vermoedelijk gespaard van grootschalige landbouwontginningen dankzij een bescherming 
als adellijk domein voor jacht en houtproductie.  

In 1958 wordt de pollensamenstelling van twee zandige podzols onderzocht: een dennenbestand in de omheining ‘Oude Heide’ (Heverleebos) 
en een beukenbestand in de omheining ‘De Warande’ (Meerdaalwoud).   

Wanneer beide profielen naast elkaar worden gelegd, bleek dat in de Oude Heide (Heverleebos) duidelijk hogere percentages graanpollen 
(ontginning voor akkerbouw) aanwezig zijn dan in de Warande (Meerdaalwoud). Uitgaande van deze gegevens kent het boscomplex 
Heverleebos-Meerdaalwoud dus geen homogene ontginningsgeschiedenis. Een andere bijzondere vaststelling is dat de Den (Pinus) – zij het in 
soms geringe hoeveelheden - in alle fasen van beide profielen wordt aangetroffen, wat kan wijzen op het bestaan van autochtone populaties. De 
pollenanalyse van de Warande wijst op de evolutie van een ‘rijker’ grazig bostype, over een ‘armer’ heide-achtig bostype, naar een meer 
gesloten Eiken-Berkenbos en tenslotte overgaand in een door Beuk en Eik gedomineerde aanplanting. 

KENMERKEN VAN VROEGE MENSELIJKE AANWEZIGHEID EN ACTIVITEIT  

Vindplaatsen van bewerkte silex-stenen suggereren een lokale menselijke impact die teruggaat tot meer dan vijfduizend jaar geleden. In het 
Meerdaalwoud bevinden zich twaalf grafheuvels van prehistorische ouderdom, waarvan er vier gedateerd zijn in de Bronstijd (2000 tot 800 jaar 
geleden).  

Er werden diverse voorwerpen uit de IJzertijd en de Romeinse periode in het boscomplex aangetroffen. Uitgaande van deze archeologische 
vondsten, lijkt de vóór-middeleeuwse antropogene impact in het Meerdaalwoud groter te zijn geweest dan in het Zoniënwoud.  Belangrijke 
bodembewerkingen in het verleden, zouden verklaren waarom de beukenverjonging in Meerdaalwoud meer succes heeft dan in Zoniën. 

De talrijke ontginningsplaatsen van bijvoorbeeld houtskool, ijzer, zand en steen, geven aan dat belangrijke delen van het Meerdaalwoud tijdens 
de Middeleeuwen eerder het aspect van een mijnsite dan van een bos hebben vertoond.  De talrijke ravijnachtige structuren die zowel in 
Meerdaalwoud als in Heverleebos worden waargenomen 
zouden volgens recent onderzoek (Van Walleghem et all, 
2002) ontstaan zijn als gevolg van menselijke activiteit zoals 
landbouw op de plateaugronden en transport van delfstoffen. 

Bijkomend onderzoek is nodig om al deze verschijnselen te 
duiden, zo is bijvoorbeeld de oorsprong van de zogenaamde 
Tiense Grubbe die van zuid-west naar noord-oost een groot 
gedeelte van Meerdaalwoud doorkruist nog onzeker. 

In Egenhovenbos is nog de bedding aanwezig van een 
spoorlijn die nooit werd afgewerkt, langs de Naamse steenweg 
aan de taalgrens is nog de oude trambedding goed zichtbaar. 

Figuur 2.2 geeft de belangrijkste archeologische plekken en 
artefacten weer. 

 

 Figuur 2.1 
Ferrariskaart van Meerdaalwoud, Heverleebos en ruime omgeving (±1757) 

Figuur 2.2
Archeologische plekken en artefacten in het Meerdaalwoud 
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EIGENDOMSGESCHIEDENIS  

Als voormalig familiebezit van de Hertog van Croÿ en onderdeel van de Baronie van Bierbeek, is het Meerdaalwoud terug te vinden in zogenaamde pre-kadastrale atlassen uit 
de periode 1596-1598. De vier atlassen die het hertogdom Aarschot bestrijken, worden bewaard in de archieven van het Arenbergfonds in de Katholieke Universiteit van 
Leuven. Op basis van deze atlassen liet Hertog Karel III van Croÿ figuratieve plattegronden en tekeningen van al zijn heerlijkheden samenstellen, die hij bundelde in ‘albums’. 
Het zijn deze Albums die in 1985 werden heruitgegeven voor het grote publiek (Anonymus 1985). Op één titelloze kaart staat het Meerdaalwoud afgebeeld. Midden in het bos 
is een onbekend gebouw zichtbaar. Tussen het overige groen vallen enkele grote bomen op. Zijn dit opvallend grote eiken of overstaanders tussen het hakhout? De 
benaming Meerdael-bosch verschijnt voor het eerst op de kaart van Langren uit 1635. 

Tot in de dertiende eeuw is het Meerdaalwoud in het bezit van de hertogen van Brabant. In 1284 wordt het toegewezen aan Godfried van Brabant. Nadat deze samen met zijn 
enige zoon het leven laat tijdens de Guldensporenslag (1302), wordt het Meerdaalwoud verdeeld over zijn vier dochters, die respectievelijk 500, 365, 120 en 300 bunders 
krijgen, wat een totale oppervlakte van 1285 bunders (ca. 1670 ha) zou impliceren. 

Na 1338 komt het woud in bezit van het Normandische geslacht Harcourt, dat in 1432-1440 opgevolgd wordt door de Picardische familie van Croÿ. In 1446 verwerft Anton van 
Croÿ het Heverleebos.  In 1616 komt het boscomplex Meerdaalwoud-Mollendaalbos-Heverleebos in handen van de familie van Arenberg. 

Na WO I worden alle familiebezittingen van de (Duitse) Arenbergs geconfisceerd en in uitvoering van de ‘Vrede van Versailles’  (1919) op 22 juni 1929 eigendom van de 
Belgische Staat.  Na de regionalisatie werd Meerdaalwoud (1.237,2959 ha), Heverleebos (563,9782 ha) en Egenhovenbos (51,5245 ha) of in totaal 1.852,7986 ha) bij 
Koninklijk Besluit (14 februari 1995) overgedragen aan het Vlaams Gewest.  

OPPERVLAKTE-EVOLUTIE EN BEBOSSINGSGESCHIEDENIS  

Afgaande op de eigendomsgeschiedenis kan de evolutie van de oppervlakte van het Meerdaalwoud sensu stricto in grote lijnen als volgt worden gereconstrueerd: 
 1302: ca. 1670 ha 
 1600: ca. 1200 ha 
 1759: ca. 1800 ha 
 1870: ca. 1400 ha. 

B. Bossuyt maakte een analyse van de bebossingsgeschiedenis in het hele boscomplex Meerdaalwoud-Heverleebos met behulp van kaarten uit 1759, 1771, 1859, 1872, 
1893, 1908, 1952, 1970 en 1982. Kaart 2.00 laat o.a. goed zien hoe anno 1769 Meerdaalwoud en Heverleebos niet alleen aan de westzijde maar ook aan de oostzijde 
(Blanden) met mekaar in verbinding stonden.  Uit vergelijking van het kaartmateriaal blijkt dat 64 % van het 2 224 ha grote bos nooit ontbost is geweest sinds 1759. De 
grootste ontbossingen (i.c. 500 ha = 18 % van het toenmalige complex) vonden plaats tussen 1759 en 1859. Dit is in overeenstemming met de situatie in andere Brabantse 
bossen. De ontbossingen gebeurden steeds aan de rand van het boscomplex en hielden vermoedelijk hoofdzakelijk verband met een uitbreiding van het akkerbouwareaal. Ze 
vonden waarschijnlijk pas plaats vanaf de jaren 1820-1830, nadat hout als voornaamste energieleverancier werd vervangen door steenkool, waardoor akkerbouw rendabeler 
werd dan houtproductie. De meest recente noemenswaardige ontbossingen dateren uit de periode 1859-1872 (i.c. 200 ha). Vanaf 1859 gebeuren regelmatige 
herbebossingen.Onmiddellijk na WO I omvatte het boscomplex de bossen op Waals en Vlaams grondgebied, samen ca. 2.036 ha.  De belangrijkste oppervlakte wijziging zijn 
de volgende: 

 in 1954 werd een deel van het bos (ca. 170 ha) via een overeenkomst afgestaan aan Landsverdediging 
 in 1984 kwam bij de regionalisatie ca. 88,41 ha onder beheer van het Waals Gewest  
 in 1975 werd een groot gedeelte van Heverleebos en Egenhovenbos ontbost voor de aanleg van de E40, het ging om ca. 30 ha. De oppervlakte op Vlaams 

grondgebied bedroeg ca. 1.747,6 ha. 
 vanaf ca. 1980 werden systhematisch gronden aangekocht om het domeinbos te vergroten en de interne en externe samenhang te verbeteren.  De belangrijkste 

aanwinsten werden geboekt in de Rooi (Heverleebos, > 2 ha), in het Verbindingsgebied (> 20 ha), het Westelijk deel van het militair domein (ca. 90 ha), aan het 
kruispunt in Blanden (ca. 10 ha), omgeving ‘Speelberg’ (> 10 ha) en aan de bosranden van Heverleebos en Meerdaalwoud (>10 ha).  De oppervlakte op Vlaams 
grondgebied  anno 2006 bedraagt aldus  2071,21 ha . Dit is 6% meer dan bij de confiscatie in 1919 of  19% meer dan in 1975.  
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22..11..22  KKEENNMMEERRKKEENN  VVAANN  HHEETT  VVRROOEEGGEERREE  BBEEHHEEEERR  

2.1.2.1 VROEGSTE BOSBEHEER 

Tot in de 19de Eeuw spelen gebruiksrechten in vele bossen in Vlaanderen een belangrijke rol in het bosgebruik.  De belangrijkste waren: 
 Het zogenaamde recht op week hout: het recht op het wegkappen van 'alle boomsoorten van ondergeschikt belang'.  Harde houtsoorten als Eik en Beuk moesten 

worden gespaard,  'secundaire boomsoorten' als Es, Els, Wilg, Esdoorn, Linde, Zoete kers en Trilpopulier mochten vrij worden gekapt en verdwenen daardoor in vele 
bossen. 

 De varkensweide betreft een ander gebruiksrecht dat sterk op de aanwezigheid van Eik en Beuk is afgestemd. In de herfst werden grote varkenskudden in bossen 
gedreven voor de ‘mast’ (voornamelijk eikels en beukenootjes). 

 Het beweiden met vee werd zo veel mogelijk tegengegaan door de boseigenaars omdat het vee schade aanrichtte aan de boomstammen en verjonging. In 
bepaalde, vooral socio-economisch instabiele perioden, resulteerde beweiding in het onmogelijk maken van bosverjonging. 

 Er werden rechten op het sprokkelen van hout uitgevaardigd, op andere plaatsen werd op grote schaal hout geroofd.  Het resultaat was dat - zeker tot op het einde 
van de achttiende eeuw -vrijwel alle dode hout systematisch uit het bos werd gehaald. 

 Ongeschreven gebruiksrechten  eerste tekenen van een bewust ingrijpen van de overheid tegen het toenemend aantal gebruikers dateren uit de zestiende eeuw. De 
meeste gebruiksrechten verdwijnen samen met het Ancien Régime op het einde van de achttiende eeuw. 

 De jacht was overal toegestaan behalve in de vrijwouden, daar was de jacht voorbehouden voor de eigenaars of de vorst (vb. Zoniënwoud).  In periodes van 
voedselschaarste zal de jacht zeker een zeer sterke druk hebben gezet op alle eetbare diersoorten. 

2.1.2.2 PERIODE ARENBERG (1616  - 1918) 

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw valt het beheer in het Meerdaalwoud onder de bevoegdheid van de hertog van Arenberg.  Vanaf dan werd werk gemaakt van het 
stopzetten van bosplundering en werd gestart met een deskundig beheer.  Door de bouw van boswachterswoningen in het bos kon het toezicht veel intensiever worden.   De 
belangrijkste beheerdoelstellingen waren jacht en houtproductie.   

De actuele indeling in naaldhout- en loofhoutbestanden die in belangrijke mate de bodemrijkdom weerspiegelt, dateert voor een groot deel van die tijd.   

Zoals de meeste beheerde loofbossen in grote delen van Europa werd ook het Meerdaalwoud tot het einde van de negentiende eeuw als hakhout of middelhout beheerd.  De 
bedrijfsvorm hakhout komt er op neer dat om de 12 tot 15 jaar alle boomstammen in een bepaald perceel werden kaalgekapt waarna de stronken opnieuw uitschoten om 10 
tot 20 nieuwe scheuten gaven, deze scheuten waren polyvalent bruikbaar (allerlei geriefhout, mutsaarden voor de bakkersoven, brandhout voor de woningen etc.).  Dit 
hakhoutbeheer werkte remmend op de ontwikkeling van beuk omdat deze soort in ons klimaat weinig stoofopslag geeft.  Wellicht kregen meer lichtminnende soorten 
(zomereik, es, linde, kers …) met een sterk opslagvermogen extra kansen door dit beheer.   Uit de archieven van de periode 1835-1891 weten we dat in die periode in 
Meerdaalwoud al geen zuiver hakhoutbeheer meer werd toegepast maar een middelhoutbeheer waarbij een beperkt aantal hoogstammen (productie van  balken en planken) 
per hectare boven het hakhout konden uitgroeien.  

Naarmate steenkool voor huisverwarming en ijzerproductie belangrijker werd, daalde de belangstelling voor het hakhoutbeheer.  Uit archiefstukken kan worden opgemaakt 
dat de productiviteit van het hakhout afnam als gevolg van de toename van het hooghoutelement.  Hoe meer bomen werden toegelaten om door te groeien tot in de 
bovenetage, hoe sterker het hakhoutelement werd beschaduwd.  Hierdoor namen groei- en verjongingskracht van dit hakhout af.   

In de periode 1870- 1890 werd op grote schaal gestart met de omvorming van hakhout naar hooghout: belangrijke delen van Meerdaalwoud werden beplant met homogeen 
beukenbos.  Deze bestanden zorgen vandaag nog voor een relatief groot aandeel oude beukenbestanden Op andere plaatsen werd het middelhout tot vlak voor WO I 
verjongd door inbreng van een beperkt aantal hoogstammen (plantsoen van meer dan 2m hoog).  Door dit lage stamtal en doordat het hakhout periodiek werd gekapt, kon er 
geen natuurlijke takreiniging plaatsvinden.  Hierdoor ontwikkelden zich zware korte stammen met een zeer diepe kroon, met andere woorden bomen met een beperkt aandeel 
goed zaaghout.  Met het doel de zaaghoutkwaliteit op te trekken werden eiken en beuken manueel opgesnoeid.  Dit bleek een vergissing te zijn, tot op vandaag is de 
negatieve impact van deze behandeling te merken bij de zware oude bomen.  De belangrijkste negatieve gevolgen zijn : 

 houtverkleuring als gevolg van het gebruik van klimsporen bij beuk en zomereik 
 losse kwasten als gevolg van de snoei van levende takken bij de beuk. 

 
Figuur 2.3 

Symbool van Arenberg aangegeven op een grenspaal 
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Figuur 2.4
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2.1.2.3 PERIODE BRICHET (1935 – 1960) 

Bij de invoering van de eerste nieuwe bedrijfsregeling (vroegere benaming voor beheerplan) op 26 oktober 1934 werd het gebruik van klimsporen bij het snoeien van bomen 
in Meerdaalwoud verboden.  

Deze bedrijfsregeling gaf ook de aanzet voor de verder omvorming van middelhout naar, aanvankelijk ijl hooghout.  Er werd onderzocht of het mogelijk was om de 
loofbestanden op natuurlijke wijze in een plenterstructuur (stamsgewijze menging van alle leeftijden) te verjongen.  Hiertoe werd een inventaris van alle bomen gemaakt en 
deze werd getoetst aan de plentercurve (zogenaamde controlemethode). De curves van alle omheiningen hadden het zelfde uitzicht: te weinig jonge en te veel middeloude 
bomen.  Er werd afgezien van plenterkap en er werd geopteerd voor femelslag (groepsgewijze kapping).  De minimum grootte van de openingen bedroef 10 are, de 
verjongingsgroepen werden systhematisch vergroot en kunstmatig beplant met van vrnl. beuk en groot plantsoen (plantafstand 2x2 of zelfs 3x3m) van inlandse eik en in 
mindere mate es. 

In gemengde bestanden werd bij de dunningen de voorkeur gegeven aan beuk en eik.  

Boddeux heeft in een aantal naaldhoutbestanden loofhout ingebracht volgens een bijzonder, door hem ontworpen systeem.  Per ha werden 16 elkaar rakende cirkels met een 
diameter van 25 m beplant met naaldhout, in de openingen tussen de cirkels werd loofhout ingebracht.  Deze structuren zijn nog goed te zien op de luchtfoto’s.    

Heverleebos werd zowel in de eerste als in de tweede wereldoorlog nagenoeg kaalgekapt, in Meerdaalwoud was het vooral de noord-oostzijde die te lijden had.  In één van 
die kaalgekapte percelen (Vergeré) werd vanaf 1946 munitie vernietigd, op die manier ontstonden ‘de Springputten’ (zie 3.6.6.2). De herbeplanting werd grotendeels 
uitgevoerd met naaldhout en gebeurde zeer snel na WO II.  Deze periode valt heel duidelijk af te lezen in het de leeftijdsdiagramma (zie 2.3.2.1) en is er in belangrijke mate 
voor verantwoordelijk dat het aandeel naaldhout in Heverleebos zo groot is. In Heverleebos bestonden de dreven voornamelijk uit Amerikaanse eik , een aantal van die 
dreven werd gekapt in WO II, de stoofopslag profiteerde van de goede lichtomstandigheden na de oorlogskaalslagen. Van uit deze hakhoutdreven (o.a. Prosperdreef tussen 
E40 en ‘de 4 barelen’) en uit de niet gekapte dreven verspreidde de Amerikaanse eik zich massaal over Heverleebos en de noordrand van Meerdaalwoud.  Zo ontstonden de 
typische bestanden van naaldhout (vrnl. grove den en Corsicaanse den met een nevenetage van Amerikaanse eik..   

2.1.2.4 PERIODE GEEBELEN (1960 - 1976) 

In het beheerplan van 1963 dat werd opgesteld door houtvester Mathieu Geebelen wordt resoluut voor het groepenuitkapbos (10 – 15 are per groep) gekozen.  De traditie van 
middelhout- en hakhoutbeheer wordt volledig gestopt.  De kappingen werden georganiseerd met een omloop van 12 jaar (halve omloop 6, kwart omloop 3 jaar) in 
Meerdaalwoud, en volle omloop 8 jaar (halve 4) in Heverlee- en Egenhovenbos. 

De kwaliteit van groeiplaats en houtproductie primeren bij Geebelen. Zowel in de eiken- als in de beukenbestanden worden een goede soortenmenging en een gelaagde 
verticale structuur van groot belang geacht.  De productiefunctie legt vooral de nadruk op kwaliteitsstammen van inlandse eik en beuk, de doelomtrekken stemmen overeen 
met de optimale kwaliteit van de stammen, 3 m omtrek voor inlandse eik (ca. 240 jaar) en 2,4m omtrek voor beuk (ca. 150 jaar).    

Een goede verpleging van de groeiplaats werd niet alleen belangrijk geacht voor een duurzame productie. Geebelen ging er van uit dat de natuurlijke verjonging van beuk en 
van zomereik mogelijk zou worden als de groeiplaats optimaal beheerd werd (gemengd bladafval, voldoende licht voor strooiselafbraak, tegengaan van  verdroging).  Jammer 
dat hij niet meer heeft mogen meemaken hoe zijn profetie vanaf ca. 1990  werkelijkheid werd.  

Enkele belangrijke stellingnamen uit het beheerplan van Geebelen ten aanzien van secundaire soorten: 
 de Gewone esdoorn vervult op de frisse en meer vruchtbare groeiplaatsen dezelfde productie- en cultuurrol als de berk op de armere gronden; 
 de Amerikaanse vogelkers wordt beschouwd als een belangrijke factor bij de bodemverbetering in naaldhoutbestanden;  Deze strui werd zowel aangeplant als 

ingezaaid. 
 Abeel wordt in groepjes van 3-4 bomen aangeplant tussen eiken en essen; 
 Gezien het groot opbrengstvermogen van de Amerikaanse eik, zijn uitzonderlijk gemakkelijke kweek en het succes van zijn hout op de houtmarkt, zal een 

bevoorrechte plaats aan deze boomsoort worden voorbehouden. Het is de boomsoort die, aldus Geebelen,  de principes, welke aan de basis liggen van deze 
bedrijfsregeling, het best in werkelijkheid kan omzetten.    

Ondanks die aandacht voor de groeiplaats en de inzichten van houtvester Geebelen ten aanzien van secundaire soorten is het aandeel ervan sedert de invoering van het 
hooghoutbeheer wellicht sterk afgenomen.  

Figuur 2.6 
Houtvester Mathieu Geebelen 

Figuur 2.5 
Rechtstaand van links naar rechts : 

Langendries A, Dechemps G, Vanhoof R, Soetemans H, Paeps A, Depré J, Rosseels 
F, Nackaerts J, BRICHET L, Nackaerts G, Destiné Cl, Rondou D, Vanroost L. 

 
Zittend van links naar rechts : 

Goffin R, Schroeven R, Reinquin J, Adolf F, Rentmeesters J 
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Figuur 2.7bis 
Van links naar rechts : 

boswachter sJulien Buys,Ann Moreau en Marc Struelens 

Geebelen stelt dat de productie van zwaar zaaghout ook voor het naaldhout na te streven is. Toch blijkt uit de opgelegde 
bedrijfstijd dat het in die periode voornamelijk over mijnhout en licht zaaghout ging.  Voor grove den bedroeg de bedrijfstijd 96 
jaar of een streefomtrek van 120 cm, voor Corsicaanse den werd er van uitgegaan dat die streefomtrek na 72 jaar bereikt 
werd.  Globaal zag Geebelen de monoculturen van naaldhout eerder als overgangsbestanden, hij schreef voor dat de meeste 
naaldhoutbestanden een onderplanting met loofhout (Amerikaanse eik, Beuk, Esdoorn) zouden krijgen.   

2.1.2.5 PERIODE VAN HOYE (1976 – 1994) 

In grote lijnen nam houtvester Dirk Van Hoye het beheersysteem van Geebelen over. Belangrijke innovaties waren:  
 de aandacht voor secundaire soorten (gesymboliseerd in de ‘haagbeuk Van Hoye’ in perceel ‘Van de Put’), niet alleen 

om hun verplegende eigenschappen maar ook omwille van de mogelijke zaaghoutproductie. Er werden groepen 
linde, boskers, es, haagbeuk aangeplant en er werd bijgemengd met allerlei struiksoorten..  De meeste planten 
kwamen uit de eigen kwekerij van de houtvesterij.   

 het vergroten van de verjongingsgroepen, de oppervlakte werd opgedreven van 10 – 15 are tot 20 – 30 are. 
 De toenemende aandacht voor de bosrecreant met de aanleg van ruiterpaden, de bouw van schuilhutten, infoborden, 

parkings etc. 
 De uitbouw van een sterke lokale ‘week van het bos’ met als voornaamste doel het aangaan van de dialoog met de 

bosgebruiker.  
 De aandacht voor dood hout in het bos, in de ‘Grote Konijnenpijp’ werd na de winterstormen in 1990 gestart met het nauwgezet opvolgen van de degradatie van 

dood hout op stam zowel als liggend. 
 De basis voor de latere bosreservaten werd gelegd. 
 De aankoop van bos in het gebied tussen Meerdaalwoud en Hevereleebos (Steenbergveld) 

De periode Geebelen – Van Hoye werd gekenmerkt door een zeer degelijke organisatiestructuur.  De boswachters waren goed georganiseerd in brigades, het aantal 
bosarbeiders nam toe, ze werden beter uitgerust en opgeleid.  Deze optimale organisatie werd weerspiegeld in de realisaties op het terrein: de hameringen werden de trots 
van de boswachters, de meeste beplantingen werden reeds uitgevoerd in het jaar van de exploitatie, door de goede bewaking was er weinig stroperij of diefstal...    

2.1.2.6 PERIODE 1994 - 2005 

Deze periode kan worden beschouwd als de aanloop tot het ‘beheerplan 2006 – 2026’, daarom worden hier enkel de belangrijkste vernieuwingen en hun achtergrond 
vermeld: 

 de mogelijkheden van natuurlijke bosverjonging worden reëel als gevolg van de rijping van het ecosysteem, meer inzicht in de schade aangericht door reewild en de 
afrastering, het werken met grotere groepen en het verlengen van de verjongingsperiode.  

 De systematische bestrijding van Amerikaanse vogelkers. 
 Er wordt vanaf 1997 nog uitsluitend met natuurlijke verjonging of met  betrouwbare autochtone zaadbronnen gewerkt. 
 Participatie van de burger krijgt gestalte na kritiek op de voorstelling van de eerste versie van het vernieuwde toegankelijkheidsreglement.  Oprichting en actieve 

werking van adviescommissies voor de bosreservaten en de structuurvisie leidt tot enkele fundamenteel nieuwe inzichten inzake recreatiebeheer, middelhoutbeheer 
en beheer van de groeiplaats (vb. beëindigen van actieve drainage in de vallei van de Vaalbeek of de Mommedeel).  

 Er werd een structuurvisie voor het boskomplex Meerdaalwoud,Heverleebos en Egenhovenbos opgesteld die de zwaktes en sterktes van het bos beschrijft en 
aangeeft hoe de relaties met het omliggende landschap en met de maatschappij kunnen worden verbeterd.  Deze analyse resulteerde in een ambitieus project voor 
structuurverbeterende maatregelen met als meest in het oog springende maatregelen: de bouw van veilige oversteekplaatsen voor recreanten, de bouw van twee 
ecoducten, het vormen van een bosverbinding tussen Meerdaalwoud en Heverleebos. 

 Sedert 1998 kreeg het boskomplex Meerdaalwoud en Heverleebos jaarlijks een FSC-duurzaamheidscertificaat dat wordt uitgereikt door een internationaal erkend 
controle-organisme.  Om dat te verdienen was een gelijktijdige verbetering van de interne werking van de houtvesterij en van het beheer noodzakelijk.  Vooral aan de 
naspeurbaarheid van maatregelen en acties  wordt veel aandacht besteed.  

 De boswachters werken actief mee aan de ontwikkeling van het nieuwe beheerplan, ze doen dat ieder van uit hun eigen specialisatie.  Tijdens hameringen en een 
aantal belangrijke gezamenlijke excursie (Beieren, Wales, Polen) groeien interessante nieuwe inzichten m.b.t. onderwerpen als plenterbeheer, speelbossen, kunst in 
het bos… 

 Een externe studie wijst uit dat er jaarlijks ca.750.000 bosbezoeken zijn. Hiermee wordt aangetoond dat de recreatieve waarde wellicht nog veel groter is dan de 
houtproductiewaarde. 

Figuur 2.8
 FSC-label Meerdaalwoud en Heverleebos 

Figuur 2.7
Van links naar rechts :

boswachter Hugo Nackaerts, brigadechef Luc De Keyser, boswachters Aloïs Scheys 
en  Chris Vandenbempt, woudmeester-houtvester Dirk Van Hoye (ca. 1992) 
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2.2 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

22..22..11  RREELLIIËËFF  EENN  HHYYDDRROOGGRRAAFFIIEE  

2.2.1.1 RELIËF 

De hoogteligging van het ganse bosdomein ligt tussen de  25 m en de 102,5 m. De hoogteligging van het Meerdaalwoud varieert tussen 35 m (Paddepoel) en 102,5 m TAW 
(Tomberg), de hoogteligging van het Heverleebos varieert tussen de 27,5 m (Putten van de ijzerenweg) en 72,5 m TAW (speelweide Berg). Egenhovenbos situeert zich 
tussen de 25 m en de 31 m (respectievelijk het uiterste zuiden en noorden van Spoorwegberm).  

 

MEERDAALWOUD & VERBINDINGSGEBIED  

Meerdaalwoud is het hoogst gelegen gedeelte van de drie bosdomeinen. De topografie is vrij complex en kan als volgt worden samengevat: 
 de heuvelruggen en de valleien hebben doorgaans een zuidwest-noordoost oriëntatie. De hellingen hebben daardoor een zuidoost of noordwest expositie; 
 een heuvelrug (>90 m TAW) strekt zich uit tussen Nethen en Tomberg; 
 een vallei (< 70 m TAW) strekt zich uit van Nethen, over de Warandevijvers en de Pruikenmakers tot diep in Mollendaalbos; 
 een kleinere vallei (< 70 m TAW) bevindt zich ten oosten van de Kluis (Paddepoel), 
 het oosten van Mollendaalbos, met erin begrepen een deel van de Mommedeel, vormt een plateau met hoogten tot boven 100 m TAW. 

De holle wegen in Meerdaalwoud zijn vrij talrijk en doorgaans meer uitgesproken dan in Heverleebos omwille van het uitgesproken reliëf. Het betreft: 
 de Nethensebaan (de diepste); 
 de Grez-baan; 
 de Warandedreef; 
 de Milsebaan (de langste). 

 

HEVERLEEBOS  

Qua topografie kan men Heverleebos indelen in een oostelijk deel en een westelijk deel ten opzichte van de filosofendreef. Het oostelijk deel is vrij onregelmatig 
gegolfd met een hoogste gelegen gedeelte rondom de herendreef. Het westelijk deel kent een vrij duidelijk reliëf met als het ware een kam ter hoogte van de 
Parnassusdreef en een dal ter hoogte van het Zoet Water. Indien men in het noorden vertrekt, stijgt men, in het begin zeer langzaam, daarna steiler, van 50 m nabij 
de snelweg tot 72 m ter hoogte van de Parnassusdreef om vervolgens, vrij steil, terug af te dalen tot ongeveer 32.5 m ter hoogte van het Zoet water. 

 

EGENHOVENBOS  

Deze bosplaats is het laagst gelegen gedeelte van de drie. Het is volledig gelegen in de Dijlevallei met een hoogteligging tussen 25 m en 31 m. Het laagste punt ligt 
in bosperceel Spoorwegberm dat tot tegen de Dijle komt vanwaar de hoogteligging geleidelijk met enkele meters stijgt naar het westen toe. 

Uit de hellingenkaart kunnen we het volgende afleiden : 
 Van noord naar zuid stijgt het heverleebos gradueel in reliëf. Zuidelijk in nabij de Zoete Waters vinden we de steilste helling van Heverleebos met een 

hellingspercentage van gemiddeld 5% 
 Net als in Heverleebos is ook in Meerdaalwoud het meest zuidelijke deel het sterkst geaccidenteerd (omgeving van de Paddepoel en de Warande). De hellingen zijn 

hier nog steiler dan in Heverleebos. Het gemiddelde hellingspercentage bedraagt hier 7,5%. Meer oostwaarts nabij Mollendaal vinden we de steilste helling van het 
ganse bosdomein. De gemiddelde hellingsgraad nabij het plateau ter hoogte van de Mommedeel bedraagt goed 8 %. 

 Westwaarts van de bossen is de ‘brede’ Dijlevallei zeer goed herkenbaar. Het valt ook op dat de oostelijke valleiflank steiler is dan de westelijke. Dit is een typisch 
kenmerk voor de zuid-noord-gerichte Vlaamse riviersystemen. De gemiddelde steilheid van de steilste helling van de valleiflank bedraagt 6,5%. 

 

 

Figuur 2.9 
Reliëfkaart 

Figuur 2.10 
Hellingenkaart 
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Tabel 2.1:  Meetpunten VMM  
 

Meetpunt Locatie Waterloop 

220000 Leuven, Tervuursesvest, afw. brug ring Dijle 

220500 Bertem, Stationsstr, opw brug Dijle 

221000 Sint-Joris-Weert, Neerijsebaan, opw brug  Dijle 

478400 Heverlee, Kapeldreef, 10 m afw monding Leigracht De Voer 

485900 Vaalbeek, Monarkenweg, so brugje, opw weg Vaalbeek 

486000 Oud-Heverlee, Vaalbeek, Grezstr, afw weg Vaalbeek 

486050 Vaalbeek, Prosperdreef, volledig afw Vaalbeek 

486100 Vaalbeek, Prosperdreef,opw weg Vaalbeek 

485800 Sint-Joris-Weert, Waversebaan, 't zoetwater Vaalbeek 

2.2.1.2 HYDROGRAFIE 

OPPERVLAKTEWATER  

Hydrografisch behoort het bosdomein tot het stroombekken van de Dijle en dus tot het Scheldebekken. Het Egenhovenbos is langs de westflank van de Dijlevallei gelegen, 
terwijl Meerdaalwoud en Heverleebos beiden op de oostflank gelegen zijn. De reliëfkaart en de hellingenkaart geven beide de ligging van de waterlopen weer (figuur 2.10). 

Het Meerdaalwoud wordt ingesneden door drie valleien of depressies. Ze zijn indicatief aangeduid op de oro-hydrografische kaart. Het betreft: 
 de vallei met de Paddepoel en de Moerasbosvijver nabij de Kluis, afwaterend naar de Nethen; 
 de vallei met de Warandevijver, vanaf de Pruikenmakers via de Warandevijvers afwaterend naar de Nethen; 
 de vallei van de Mommedeel afwaterend naar de Molenbeek/Vaalbeek. 

De bodems van het Meerdaalwoud zijn groteneels onafhankelijk van het grondwater, lokaal is er echter wel invloed van het grondwater (vb laag gelegen bronbosjes in het 
westen).Op het plateau is stuwwater van belang. 

Oude kaarten vermelden het bestaan van een beekje (omheiningen Kattenput en het Vossenplein), en van vijvers (omheiningen Everzwijnbad en Moeras van de Bosuil). 
Heden komen op die plaatsen echter geen beken of vijvers meer voor. 

Heverleebos wordt in het zuiden doorsneden door de Vaalbeek/Molenbeek welke via een aantal geschakelde vijvers, gekend als Zoet Water, afwatert naar de 
Dijle.  De vijvers zijn ontstaan door afdamming in cascade van de Vaalbeek/Molenbeek en werden vroeger gebruikt voor viskweek. Ze zijn momenteel 
eigendom van de familie Bellefroid. Zeer typisch is dat de Vaalbeek/Molenbeek net zoals de Dijle zelf diep ingesneden zijn in het landschap en in het 
Brusseliaan. 

Egenhoven wordt in het noorden begrensd door de Leigracht die afwatert in De Voer net ten noorden van het bos. De Voer doorsnijdt het bos ter hoogte van 
Obremezbos en mondt uit in de Dijle. In het Populetum, het meest zuidelijk gelegen bestand van Egenhoven, ontspringt een beek die het noordelijke gedeelte 
doorkruist van zuidwest naar noordoost en tenslotte afwatert in de Dijle. 

Waar de valleien de watertafel snijden, ontstaan talrijke bronnetjes. Deze talrijke bronnen verklaren waarom de Dijle een typische effluente rivier is. Haar 
rivierdebiet wordt voor 97 % bepaal door het brongebied (Van Hasselt, 1985).  

OPPERVLAKTEWATERKWALITEIT  

De gegevens betreffende de fysico-chemische oppervlaktewaterkwaliteit werden via het immissiemeetnet van de VMM (www.vmm.be/) verkregen.  Gezien 
het groot aantal beschikbare gegevens (parameters) per staalnamepunt is een duidelijke, beschrijvende vergelijking tussen de waterkwaliteit van de 
verschillende monsters slechts te maken door een aantal parameters te combineren in een index die een bepaald gewicht geeft aan elke van een vooraf 
gekozen (relevante) groep van parameters.  

De index die hier gebruikt wordt is de basis-PRATI-index (bPI).  Deze index combineert de volgende parameters welke determinerend zijn voor de 
zuurstofhuishouding van een waterloop : 

 % verzadiging aan zuurstof; 
 het biochemisch zuurstofverbruik (BOD); 
 het gehalte aan ammoniakale stikstof (NH3). 

De fysicochemische waterkwaliteit wordt hiernaast weergegeven. 

De Belgische Biotische Index (BBI) geeft een indicatie over hoe het gesteld is met de biologische kwaliteit van de waterlopen.  De aanwezigheid van 
aquatische macro-invertebraten in relatie tot de waterkwaliteit wordt hierbij geëvalueerd.  Deze methode steunt op het principe dat bij toenemende 
verontreiniging een vermindering van het aantal soorten optreedt, waarbij de meest verontreinigingsgevoelige soorten het eerst verdwijnen.  Deze methode is 
gedetailleerd beschreven en genormaliseerd in de norm NBN T92-402. Recente gegevens omtrent de BBI in de waterlopen werden bekomen via het 
immissiemeetnet van de VMM (www.vmm.be.). Hieruit kunnen besluiten getrokken worden omtrent de kwaliteit van het oppervlaktewater in de waterlopen. De 
biologische waterkwaliteit wordt weergegeven in figuur 2.10. 

Fysicochemische waterkwaliteit
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Figuur 2.10bis
Fysicochemische waterkwaliteit 

Figuur 2.10tris
Biologische waterkwaliteit 
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Bespreking van de meetresultaten :  
 Voor het meetpunt op de Voer (478400) net stroomopwaarts van Egenhovenbos geeft de BBI een zeer slechte waterkwaliteit aan (meting in 2002).  Ook op basis 

van de bPI is het water hier verontreinigd (meting 2002, 2003).   
 Op de Dijle zijn ter hoogte van de bosgebieden 3 verschillende meetpunten bemonsterd namelijk in Heverlee, Korbeek-Dijle en in Sint-Joris-Weert.   De recentste 

meting (2003) van de BBI in Heverlee geeft een matige biologische waterkwaliteit aan.  De biologische waterkwaliteit neemt de laatste jaren toe.  De bPI geeft aan 
dat het water hier matig verontreinigd is en de waarden voor de bPI fluctueren lichtjes de laatste jaren.    
Volgens de BBI heeft de Dijle ter hoogte van Korbeek-Dijle een goede kwaliteit (meting 2003), terwijl op basis van de bPI het water hier matig verontreinigd is(meting 
2002).  Ter hoogte van Sint-Joris-weert ten slotte schommelt de waterkwaliteit volgens de BBI de laatste jaren tussen een matige en goede waterkwaliteit.  De bPI 
geeft een aanvaardbare waterkwaliteit aan voor de voorbije jaren. 

 De meest recente metingen op de Vaalbeek (2002) gebeurde op de twee meest stroomopwaartse meetpunten op de Vaalbeek en tonen aan dat de Vaalbeek hier 
momenteel volgens de BBI een matige (meetpunt 486050) tot slechte waterkwaliteit (486100) heeft.  Volgens de bPI is de Vaalbeek hier matig verontreinigd maar de 
kwaliteit is de laatste drie jaar lichtjes verbeterd. Volgens de BBI heeft de waterkwaliteit van de Vaalbeek stroomafwaarts van het kasteel van Harcourt een goede tot 
zeer goede kwaliteit (laatste meting gebeurde in 2000).  De laatste meting van de BI in het meetpunt ter hoogte van de Zoete Waters gebeurde in 1998 en gaf toen 
een matige waterkwaliteit aan.  Volgens de bPI (meting 1999) is de waterkwaliteit hier aanvaardbaar. 

 

GRONDWATERWATER  

Grondwatersysteem Dijlebekken – kwel en infiltratie  
Het grondwater vormt een substantieel onderdeel van het watersysteem. Een grondwatersysteem is een in de ondergrond begrensde eenheid. Het bestaat uit infiltratie- 
en kwelgebieden die door stroomlijnen met elkaar zijn verbonden. Water komt het grondwatersysteem binnen door infiltratie van neerslag en subinfiltratie en 
subinfiltratie vanuit het oppervlaktewatersysteem. Water verlaat het grondwatersysteem gedeeltelijk door migratie naar de oppervlakte via bron- of kwelwater.  

 Infiltratiegebieden zijn derhalve plaatsen waar de neerslag naar het grondwater doorsijpelt. Het grondwater blijft niet ter plaatse maar dringt naar dieper 
gelegen plaatsen door. 

 Kwelgebieden zijn de plaatsen waar in principe voortdurend water aan de oppervlakte komt. Hier is sprake van opwaartse grondwaterstroming. De kwel wordt 
veroorzaakt door het feit dat de bewegende grondwaterstroom op een ondoordringbare basis botst, onder de grond verder gaat en in een lager gelegen 
(vallei)gebied tot aan het maaiveld gestuwd wordt.  

Figuur 2.11 geeft een schematische weergave van de principes rond kwel en infiltratie. 

Aan de hand van fysische systeemkaart wordt een beeld gegeven over de mogelijkheid van het voorkomen van kwel of infiltratie. Deze kaart is echter gebaseerd op de 
bodemkaart. Door Batelaan et. al. is een nauwkeurigere kwelkaart aangemaakt voor het bekken van de Demer, het Dijlebekken en het Netebekken. Batelaan et. al. 
definiëren een kwelgebied als een locatie waar de grondwaterstand nabij het maaiveld gesitueerd is en waar er opwaarts uittredende grondwaterstroming plaatsvindt. 
Een infiltratiegebied is een gebied met een neerwaartse grondwaterstroming waar het volledige neerslagoverschot infiltreert en het grondwater aanvult. De bijgevoegde 
kwel- en infiltratiekaart (figuur 2.12) is voor wat betreft kwel gebaseerd op de hydrologische modellering van Batelaan et al. en voor wat betreft infiltratiegebieden op de 
fysische systeemkaart. Daar deze laatste kaart gebaseerd is op de bodemkaart geeft deze vermoedelijk een overschatting van de infiltratiegebieden. De fysische 
systeemkaart spreekt dan ook van ‘Waarschijnlijke Infiltratiegebieden’. De kaart toont aan dat infiltratie vooral gebeurt op de hoger gelegen delen in het landschap (zie 
o reliëfkaart). Kwel treedt in hoofdzaak op langsheen de valleigebieden. Praktisch in het hele gebied waar kwel zich voordoet betref het middelhoge (kwelintensiteit 2-6 
mm/dag) of hoge kwel (kwelintensiteit > 6 mm/dag). Ten gevolge van kwel kunnen ook bronnen voorkomen. In het bosdomein zijn twee bronnen gekend waarvan water 
wordt geput.  

Figuur 2.11 
Schematische weergave van kwel- en infiltratiestromen 

Figuur 2.12 
Kwelkaart 
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Bronnen  
In het bosdomein liggen twee bronnen vanwaar door de plaatselijke bevolking water wordt geput. De Minnebron is gelegen nabij de Zoete Waters (bosplaas 
Bosreservaat Heverleebos, bosperceel Klein Moerassen, bestand B). Verder zuidwaarts en westwaarts ligt de Hertebron (bosplaats Meerdaalwoud, bosperceel Bosuil, 
bestand C). Figuur 2.10 situeert de ligging van de bronnen. 

Watervoerende lagen  
Het freatisch grondwater in het bosdomein bevindt zich in de Eocene lagen Brusseliaan en Lediaan welke gezamenlijk vaak de watervoerende laag Ledo-Brusseliaan 
wordt genoemd en die rust op een ondoorlatende kleilaag. Het Ledo-Brusseliaan is van uitzonderlijk belang voor de drinkwaterproductie in Vlaams-Brabant.  
Het grondwater in kwartaire afzettingen in de alluviale vallei is van vergelijkbare kwaliteit als het 
grondwater van de tertiaire formaties waarin de vallei is ingesneden. (De Smedt, 1992) en vormt er één 
watervoerend geheel mee.  

Grondwaterkwetsbaarheid  
De grondwaterkwetsbaarheid is visueel voorgesteld in figuur 2.15 aan de hand van een uitsnit uit de 
grondwaterkwetsbaarheidskaart. Aangezien het freatisch grondwater zich in een zeer doorlatende 
zandige laag, in casu het Ledo-Brusseliaan, bevindt, werd het grondwater gekarteerd als kwetsbaar. De 
vallei van de Vaalbeek/Molenbeek  en aansluitend de Dijlevallei zijn zeer kwetsbaar aangezien het water 
er zich zeer ondiep bevindt. 

Grondwaterkwaliteit   
De grondwatervoerende laag betreft het Ledo-Brusseliaan. Door het freatische karakter van de laag is 
ze nitraatgevoelig. De grondwaterkwaliteit (Van Dormael C.) voor grondwatervoerende lagen werd 
geïnterpoleerd uit de grondwaterkwaliteitskaart voor Brabant welke voor de verschillende watervoerende 
pakketten recent dor LISEC vzw werd opgesteld. Uit deze interpolatie blijkt dat de Europese 
drinkwaternorm voor nitraat niet wordt overschreden. Zowel uit de Hertebron en de Minnebron wordt 
door de plaatselijke bevolking water geput. Daarom wordt het water zeer geregeld geanalyseerd op 
verschillende parameters en vergeleken ten aanzien van de drinkwaterkwaliteitsnormen. Figuur 2.10 
geeft de ligging van beide bronnen weer. Figuren 2.13 en 2.14 geven foto-opnames weer van de 
bronnen. Sinds 1997 wordt het water van de Minnebron en de Hertebron jaarlijks geanalyseerd. In de 
grafieken zijn de resultaten van de analyses tav de wettelijke of gezondheidsnorm voor de betreffende 
parameter weergegeven (gegevens afkomstig van de gezondheidsinspectie van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap). Deze figuren tonen het verloop van verschillende parameters tijdens 
verschillende staalnamemomenten. 

Figuur 2.13
Minnebron 

Figuur 2.14
Hertebron 
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Figuur 2.16 (onder) 
Waterkwaliteit Hertebron (HB) en Minnebron (MB) 

Figuur 2.15 (bovenr)
Grondwaterkwetsbaarheidskaart 
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Uit deze gegevens kan worden besloten dat het grondwater van een goede kwaliteit  is en voldoet aan de Belgische drinkwaternorm. Enkele verduidelijkingen: 
 De zuurtegraad van de Hertebron leunt aan bij de minimumnorm (eerder basisch karakter). De zuurtegraad van de Minnebron stijgt net boven het neutrale karakter. 
 Er is geen overschrijding van de nitrietnorm voor beide bronnen 
 Omwille van overschrijding van de norm voor aantal bacteriën is het water van de Hertebron tijdelijk ondrinkbaar geweest in 1997 en 1998. De Minnebron heeft 

steeds de norm gehaald. 
 Het Nitraatgehalte van de Minnebron is iets hoger dan dat van de Hertebron (waarschijnlijk ligt hier de verklaring dat ook de pH iets hoger is). Het nitraatgehalte van 

beide bronnen blijft onder de norm.  

22..22..22  GGEEOOLLOOGGIIEE  EENN  BBOODDEEMM  

2.2.2.1 GEOLOGIE 

In de diepte onderscheiden van boven naar onder grofweg drie tertiaire geologische lagen: 
 Tongeriaan, bestaande uit zand, gelaagd met groene klei-glauconiet, gaande van mica-achtig kleizand tot geelachtige zandige klei, daterend uit het Onder-Oligceen 

(tertiair); 
 Lediaan, bestaande uit fijn geel zand en witte zandsteen die meestal gekorreld is, daterend uit het Boven-Eoceen (tertiair). De laag rust op een grindlaag die rijk is 

aan ijzer en fossielen; 
 Brusseliaan, bestaande uit kalkhoudend zand en zandsteen, dikwijls ontkalkt en doorkruist door horizontale lagen witte steen. Verder naar onder toe gaat dit over in 

lagen grof, grijs-bruinachtig en zeer doorlaatbaar zand. Deze geologische laag dateert uit het Midden-Eoceen (tertiair). 

Deze lagen dagzomen niet allen over het hele bos, maar kennen een verspreiding die gerelateerd is aan het reliëf. 

De tertiaire lagen zijn bedekt met een leemdek van variërende dikte. Dit kwartair leemdek bestaat uit lössafzettingen eolisch aangevoerd tijdens de laatste ijstijd (Wurm). Op 
de heuveltoppen en ook langs de hellingen is deze leemlaag grotendeels of soms volledig weggeërodeerd en dagzoomt het tertiair. Depressies werden in het Kwartair 
opgevuld met colluviaal materiaal, dat van de nabijgelegen hellingen gespoeld werd, dit verschijnsel is vooral opvallend in de droge depressies van de lössgebieden. Op de 
lager gelegen delen van het domeinbos is de leemmantel tot 3 m dik. 

 

TOELICHTING PER BOSPLAATS  

Egenhoven   
Egenhoven is bijna volledig bedekt door de Formatie van Kortrijk (Ieperiaan). Dit is een ondoorlaatbare kleilaag die is opgebouwd uit het Lid van Moen, het Lid van 
Saint-Maur en het Lid van Mont-Héribu. Alleen in het uiterste noorden is er een klein gedeelte bedekt door de Formatie van Brussel.. De tertiaire lagen dagzomen 

nergens, maar worden bedekt door een relatief dikke kwartaire leemmantel. Omdat dit deel in een vallei gelegen is, zijn de bovenste lagen nooit 
afgespoeld.  

Heverleebos  
In Heverleebos zijn de lagen concentrisch opgebouwd met de jongste laag in het midden, op het hoogste punt en daar rond steeds oudere 
lagen. De eerste ring bestaat uit de Formatie van Borgloon, een klei-zandlaag uit het Tongeriaan.. Daar rond bevindt zich de Formatie van Sint-
Huibrechts Hern, bestaande uit zand en zandhoudende klei (Tongeriaan)  en een vrij dunne ring behorende tot de Formatie van Lede (Lediaan). 
Het grootste gedeelte is echter bedekt door de Formatie van Brussel. 

Meerdaalwoud & Verbindingsgebied  
Meerdaalwoud kent een gelijkaardig patroon in de tertiaire lagen als Heverleebos. De jongste lagen komen voor op de hoogste toppen; zo is de 
hoogste top van de Mommedeel bedekt met de Formatie van Borgloon en zijn alle omringende lagen ouder. De gebieden met een hoogteligging 
tussen de 90 m en 100 m zijn bedekt door de Formatie van Sint-Huibrechts Hern. Het verbindingsgebied tussen de twee, met de percelen Grote 

Konijnenpijp en Goden als centrum, reikt in het noorden tot Kriekelbergbos en in het zuiden tot Havik. 

Figuur 2.17 
Geologische kaart 

Figuur 2.18 
Geologische doorsnede (Naar M. Gullinck) 
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2.2.2.2 BODEM 

Het domeinbos is gelegen op de overgang tussen de zandleem- en de zandstreek, in het Branbants Plateau. De overgang naar het Hageland in het noorden en Haspengauw 
in het zuiden verloopt volgens de Mollendaalbeek, net ten westen van Meerdaalwoud. Omdat tijdens de laatste ijstijd op het Tertiair substraat niveo-eolische leem werd 
afgezet, ontstond door bijmenging van de onderliggende, meestal zandige substraten, plaatselijk een zandlemige structuur, met uitzondering van Egenhovenbos, dat volledig 
op de natte leemgronden van de Dijlevallei is gelegen. In Heverleebos, Steenbergveld en op de toppen is die leem weggeërodeerd. Hierdoor komt plaatselijk in Meerdaalwoud 
en op de meeste plaatsen in Heverleebos de arme zandgrond aan de oppervlakte. Op plekken waar de erosie nog intensiever kon inwerken ontstonden fraaie ravijnen (zie 
ook voorgaand deel over reliëf), naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van menselijke activiteit.  De vallei van de Vaalbeek - die grosso modo de scheiding vormt tussen 
Heverleebos in het noorden en Meerdaalwoud in het zuiden - en de vallei ter hoogte van de Paddepoel, de Warandevijver en de Mommedeel zijn bedekt door een dik 
leempakket. 

Deze afzettingen zijn meestal van alluviale oorsprong: na hevige of langdurige neerslag treedt de Dijle geregeld buiten de oevers. De stroomsnelheid van de buiten de oevers 
getreden rivier neemt af naarmate men verder van de oorspronkelijke bedding is, zodat er sedimentatie optreedt. De grove sedimenten zullen het eerst afgezet worden, terwijl 
de fijnere sedimenten het langst in suspensie zullen blijven. Hierdoor ontstaat er een duidelijke oeverwal die uit zand bestaat en een alluviale vlakte die bestaat uit silt en klei. 
Omdat de alluviale vlakte uit klei en silt bestaat, is ze weinig waterdoorlatend en zeer vochtig.  

Bodems die tijdelijk onder landbouw gebracht zijn en vrij recent herbebost werden, zijn nog steeds gekenmerkt door hogere nutriëntgehalten en een lager gehalte aan 
organische stof. Ongeveer 80 % van de bodems in het boscomplex van Meerdaalwoud en Heverleebos zijn echter ‘oud-bos-bodems’, die sinds de laatste ijstijd steeds onder 
bos geweest zijn (Bossuyt et al., 1999). In deze oude leembodems zijn verschillende bodemtypes te onderscheiden, naargelang de intensiteit van de eeuwenlange 
bodemvorming. 

De meeste leem- en zandleembodems zijn vrij sterk uitgeloogd. De bodems op hellingen vertonen doorgaans een nog sterkere uitloging, met een neiging naar podsolisatie. 
Op de meer zandige bodems zijn verschillende types van podsolachtige gronden ontstaan. Deze bodems zijn droog, voedselarm en zuur, en vertonen strooiselophoping  door 
vertraagde afbraak (Bauwens B., 2001).  

 

TOELICHTING PER BOSPLAATS  

Egenhovenbos  
De bodems van Egenhovenbos zijn gelegen binnen het valleisysteem van de Dijle. Deze 
vallei bestaat hoofdzakelijk uit vochtige en natte leembodems. De vochttrappen e, f, g en h 
wijzen op zeer natte bodems met het voorkomen van een reductiehorizont. Meer dan 90% 
bestaat uit de vochtige tot natte variant van de leembodem.  

Heverleebos  
 Bodems op loess  

Het kwartair leemdek is in Heverleebos dun. Bij bijna alle bodemseries op de bodemkaart 
wordt op een tertiair zandig substraat op geringe diepte vermeld. Het loess kan dus niet 
als moedergesteente beschouwd worden en is sterk vermengd met zand. De meest 
voorkomende textuurklasse in Heverleebos is dan ook zandleem (L).  
De zandleembodems in Heverleebos zijn te beschouwen als uitgeloogde, gedegradeerde 
bodems. Door het podsolisatieproces loogt de A-horizont uit en krijgen we in de B-horizont 
een accumulatie van ijzeroxiden. Het podsolisatieproces hangt samen met een afname van de verzadigingsgraad en de pH en een evolutie van mull naar moder-
humus. Deze evolutie is het gevolg van de natuurlijke sequentie onder ons klimaat enerzijds en menselijk ingrijpen zoals kaalkappen, onaangepaste soortenkeuze, 
etc. anderzijds.  
De meest voorkomende bodemserie op de kaart is dan ook ‘sLbc: zandleemgronden met sterk gevlekte textuur-B horizont met tertiair zandsubstraat beginnend op 
geringe diepte’.  

 Bodems op tertiair substraat  
Op de heuveltoppen en enkele steilere hellingen is de loesslaag volledig verdwenen. Op de tertiaire zandgronden die er dagzomen, ontwikkelen zich echte podsolen. 
De podsolistaie wordt nog in de hand gewerkt indien er naaldhout werd aangeplant.   
Dergelijke zandgronden komen verspreid voor als kleine zones in het volledige woud, maar vooral ten noorden van de Vaalbeek/Molenbeek. De bodemserie is Sag:
  

Figuur 2.19
Oppervlakteverdeling van de bodemtypes binnen het bosdomein 

Figuur 2.20
Oppervlakteverdeling van de bodemtypes per bosplaats 
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Figuur 2.21
Bodemkaart 
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 Valleigronden  
In de vallei van de Vaalbeek/Molenbeek over beperkte breedte en in de vallei van de Dijle over een breedte van 1 km komen alluviale gronden voor. Het zijn vochtige 
tot natte leemgronden. Volgens de bodemkaart zijn het ‘sterk gleyige gronden op lemig materiaal met reductiehorizont’ (Aep, Afp, Alp) of ‘gereduceerde gronden op 
lemig materiaal’ (Agp). 

Meerdaalwoud & Verbindingsgebied 
 Leembodems  

Dit is het voornaamste moedermateriaal in Meerdaalwoud en bereikt een dikte van 3 m. In onverweerde toestand is dit een los, zacht , kalkrijk, geelachtig materiaal 
met een kleigehalte van 5 à 15 %, een leemgehalte van 70 à 80 % en een zandgehalte van 5 à 15 %. Normaalgezien wordt loess in België meer zandig in 
noordelijke richting en meer kleiig in zuidelijke richting. Het gehalte aan kalk schommelt tussen de 8 à 12 %. Meralogisch bevat het 88 % kwarts, 1-4 % mica, 7-12 % 
veldspaat en 0-5 % zware metalen (toermalijn, zirkoon, rutiel,…).  
In dit moedermateriaal ontwikkelen zich van nature en versneld door menselijk ingrijpen leemgronden met een niet-gevlekte textuur-B horizont tot strek gevlekte 
textuur-B horizont en een doorgaans dikke A-horizont. Het zijn deze bodemtypes (Aba(b)0, Abc0) die over het volledig zuidelijk deel van Meerdaalwoud voorkomen 
Recent bemerkt men in het Meerdaalwoud een evolutie tot uiterst zure bodems. Atmosferische deposities en het voormalige bosbeheer hebben wellicht een aandeel 
gehad in de versnelling van het verzuringsproces (Bauwens B., 2001).  

 Zandleembodems  
Ten noorden van de Weertse dreef was het eolisch pakket dat werd afgezet dunner en is het in sterkere mate afgespoeld en sterker gedegradeerd, mede door de 
daar meer voorkomende aanplantingen van naaldhout.  
Voor de ontwikkeling van deze zandleembodems geldt hetzelfde proces als hierboven vermeld onder Heverleebos.  

 Bodems op tertiair zand   
Ook hier is de loesslaag op de heuveltoppen en steilere hellingen volledig verdwenen, zodat de tertiaire zandgronden er dagzomen. Het podsolisatieproces is ook 
hier bepalend voor het uitzicht van de bodems.  

 Valleigronden  
Enkel in de vallei van de Paddepoel komen echte alluviale gronden voor. Het zijn volgens de bodemkaart ‘sterk gleyige gronden op lemig materiaal met 
reductiehorizont’ (Aep, Afp, Alp) of ‘gereduceerde gronden op lemig materiaal’ (Agp). 

 

Figuur 2.22 
Links 

Typisch bodembrofiel op tertair zandig substraat op geringe diepte 

 

Rechts 
Leembodem ontwikkeld op dik leempakket (moedermateriaal) 
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2.3 BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU 

22..33..11  BBEESSTTAANNDDSSKKAAAARRTT  ((SSCCHHAAAALL  11//55..000000  OOFF  11//1100..000000))  

Op de bestandskaart in bijlage is de huidige bestandsindeling weergegeven. Tabel 2.2 geeft een overzicht voor het bosdomein en 
per bosplaats van het aantal percelen, aantal bestanden en de gemiddelde bestandsoppervlakte. Het bosdomein telt 137 
bospercelen. Binnen deze bospercelen situeren zich 666 bosbestanden. De gemiddelde bestandsoppervlakte bedraagt 2,0 ha. 
Hieronder worden de gegevens besproken per bosplaats. De bosplaatsen die gelegen zijn in het Heverleebos en Meerdaalwoud 
worden samen besproken. Figuur 2.23 geeft het voorbeeld weer van de bestandskaart die is afgedrukt op groot formaat (A0, 
schaal 1/12.000). Op deze kaart zijn de bestanden gerangschikt per bosplaats. In de rechtermarge is naast ieder bestand een 
formule weergegeven. Deze formule geeft aan welke boomsoorten voorkomen en wat de ouderdom is. Op die manier kan de 
gebruiker zich snel een beeld vormen van het bestand dat hij/zij opzoekt. 

2.3.1.1 MEERDAALWOUD (INCL BOSERSERVAAT) 

Bosplaats Meerdaalwoud telt 60 bospercelen. 35 ervan zijn gelegen in het domeinbos, 7 in het bosreservaat en 18 in de dreven. 
Meerdaalwoud inclusief de bosreservaten telt 271 bestanden met een gemiddelde oppervlakte van 3,7 ha. Hieronder worden de 
bospercelen aangeven die in Meerdaalwoud liggen : 

DREVEN MEERDAALWOUD 

 Dikke eikendreef 
 Eleonoradreef 
 Godendreef 
 Grezbaan 
 Herculesdreef 
 Kanselierdreef 
 Kromme dreef 
 Langendaalstraat 
 Limietendreef 
 Luikergrensdreef 
 Milse dreef 
 Nethense baan 
 Oude weertse dreef 
 Prosperdreef 
 Schoonzichtdreef 
 Smalle dreef 
 Walendreef 
 Weertse dreef 

BOSRESERVAAT MEERDAALWOUD 

 Drie Eiken 
 Everzwijnbad 
 Grote Konijnenpijp 
 Heide 
 Kant van de Renissart 
 Mommedeel 
 Pruikenmakers 

Tabel 2.2 Overzicht bospercelen en bestanden voor het bosdomein en de 
bosplaatsen 

  

Aantal 
bospercelen 

Aantal 
bestanden 

Gemiddelde 
oppervlakte  

bestanden (ha) 

     

Egenhovenbos 17 22 2,37 

     

Arboretum 3 96 0,18 

     

 Dreven Heverleebos 14 43 1,08 

  Bosreservaat Heverleebos 3 15 3,20 

  Heverleebos 35 185 2,65 

Heverleebos 52 243 2,31 

     

 Dreven Meerdaalwoud 18 36 1,40 

  Bosreservaat Meerdaalwoud 7 57 3,37 

  Meerdaalwoud 35 178 6,28 

Meerdaalwoud 60 271 3,68 

     

Verbindingsgebied 5 34 1,49 

     

Bosdomein 137 666 2,01 

Figuur 2.23
Bestandskaart Meerdaalwoud, Heverleebos & Egenhovenbos 
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DOMEINBOS MEERDAALWOUD 

 Ackerman 
 Begijnen 
 Berkheide 
 Bosuil 
 Busca 
 Carmelieten 
 Cressart 
 Goden 

 Groot Moddergat 
 Havik 
 Hert 
 Hoogloof 
 Kartuizerbos 
 Kattenput 
 Kriekelbergbos 
 Luikergrens 

 Militair domein 
 Oud Huis Busca 
 Reebokken 
 Renissart 
 Schoon Zicht 
 Schutselberg 
 't Schoon Werk 
 Tomberg 

 Van de Put 
 Veldkant 
 Verbrand Bos 
 Vergeree 
 Vlamingen 
 Vossenplein 
 Vreugdehouw 
 Warande 

 

2.3.1.2 HEVERLEEBOS (INCL BOSRESERVAAT) 

Heverleebos heeft 52 bospercelen. Daarvan zijn er 3 gelegen in bosreservaat, 35 in domeinbos en 14 in de dreven. In heverleebos liggen 243 bestanden met een gemiddelde 
oppervlakte van 2,3 ha. Volgende bospercelen vinden we terug in Heverleebos : 

DREVEN HEVERLEEBOS 

 Bierbeekpleindreef 
 Damendreef 
 Dennendreef 
 Filosofendreef 

 Grezbaan 
 Harcourtdreef 
 Herculesdreef 
 Herendreef 

 Loze weg 
 Parnassusbergdreef 
 Prosperdreef 

 Sapellenbos 
 Winterwandeling 
 Witte bomendreef 

BOSRESERVAAT HEVERLEEBOS 

 Grote Omheining 
 Klein Moerassen 
 Putten Ijzerweg 

DOMEINBOS HEVERLEEBOS 

 Berg 
 Boord 
 Celestijnen 
 Dageraad 
 Dennen 
 Dokters 
 Driehoek 
 Dronkaards 
 Ekster 

 Harcourt 
 Heilige Michael 
 Hennen 
 Herders 
 Hoek 
 Jong Eiken 
 Jong Everzwijnen 
 Keffers 
 Klein Vierkant 

 Kneuters 
 Koeigat 
 Koekelbergbos 
 Konijnenperk 
 Maagd 
 Monarkengraf 
 Negers 
 Nieuw Kreupelhout 
 Oude Heide 

 Parnassusberg 
 Patrijzen 
 Paus 
 Pauscollege 
 Reeen 
 Sperwer 
 Valk 
 Vos 
 Wolven 

 

Figuur 2.24 
Overzicht bosplaatsen 
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2.3.1.3 EGENHOVENBOS 

Egenhovenbos telt 17 bospercelen en 22 bosbestanden. De gemiddende bestandsoppervlakte bedraagt 2,4 ha. Volgende bospercelen liggen binnen bosplaats 
Egenhovenbos : 

 Boonbos 
 Greffersvijver 
 Grotenhof 
 Isaac 
 Kleine Torfputten 

 Kleine Weide 
 Moerenvijver 
 Obremezbos 
 Populetum 

 Riet Hartcourt 
 Spoorwegberm 
 Torfputten 
 Vorsenhout 

 Weide Breckpot 
 Weide Bruynoghe 
 Wilgenhout 
 Wissenbeemd 

2.3.1.4 VERBINDINGSGEBIED 

In het verbindingsgebied situeren zich 5 bospercelen. Het verbindingsgebied wordt gekenmerkt door 34 bosbestanden. Het verbindingsgebied heeft volgende bospercelen : 

 Borgveld 
 Hercules 
 Langendaal 
 Steenbergveld 

2.3.1.5 ARBORETUM 

Het arboretum telt 3 bospercelen. In totaal zijn er binnen deze bosplaats 96 bosbestanden. De gemiddelde oppervlakte is met 0,18 ha merkelijk kleiner dan in de andere 
bosplaatsen. Volgende bospercelen zijn gelegen in het Arboretum : 

 Massa 
 Open Ruimte 
 Transparant 
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22..33..22  BBEESSTTAANNDDSSBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  EENN  DDEENNDDRROOMMEETTRRIISSCCHHEE  GGEEGGEEVVEENNSS  

De inventaris werd opgemaakt in de periode 1998 – 2003.  Het niveau waarop de gegevens werden verzameld, situeert zich 
onder het bestandsniveau.  Immers het bestand is wel de eenheid van beheer maar per beheereenheid kan het voorkomen 
van het bos nog verschillen.  Zo kan bijvoorbeeld een bestand bestaan uit een gedeelte eik en een gedeelte beuk terwijl beide 
delen hetzelfde groepenuitkapbeheer krijgen.  Dit betekent dat het aantal inventarisatie-eenheden veel groter is dan het aantal 
beheereenheden of bestanden.  Zo werden er 470 bestanden en 1200 inventarisatie-eenheden onderscheiden.  

Voor wat de dendrometrische gegevens betreft werden drie verschillende inventarisatietechnieken gebruikt.   
 De oudste gegevens werden verzameld op basis van cirkelvormige proefvlakken van 5 of 10 are. 
 De bosreservaten werden op basis van lineaire transecten bemonsterd. 
 De meest recente metingen werden verzameld volgens de methode van concentrische cirkels welke momenteel de 

standaardinventarisatiemethode die ANB hanteert. 

De gegevens van de bosbouwopname werden verwerkt met het bosbouwpakket van ANB, meer bepaald Bosdat & 
Bosalphaprog. Voor de visuele weergave van de gegevens werd een nieuwe databank opgebouwd. Deze heeft tot doel 
gegevens van de bosbouwopnames te combineren met gegevens van de vegetatieopname. Op die manier is het immers 
mogelijk om per bestand een visuele fiche te genereren die zowel alle huidige bosbouwkenmerken van het bestand weergeeft 
alsook hoe het bestand zal evolueren. Bijlage 1 bevat de bundel met alle bestandsfiches. In figuur 2.25 wordt aangegeven op 
welke wijze de bestandsfiche is opgebouwd. 

In wat volgt zijn thematische analyses gebeurd van elementen uit de databank, en dit per boscomplex en/of verder opgedeeld 
naar bosplaats. 

 

Procentuele boomsoortenverdeling 
volgens grondvlak 

Procentuele verdeling struiksoorten Procentuele verdeling zaailingen 

Omtrekklasseverdeling 
volgens aantal 

Omtrekklasseverdeling 
volgens grondvlak 

Volumeverdeling vol-
gens volumeklassen 

Referentie tav 
boscomplex 

Proc. verdeling voorko-
mende vegetatietypes 

Referentie tav 
boscomplex 

Huidige en tokomstige 
functievervulling 

Referentie tav 
boscomplex 

Huidige 
bestandskenmerken 

Algemene kenmerken 

Indicatie of speciale 
plantensoorten voor-
komen : 

 Lichtminnende 
 Baseminnende 
 Zeldzame 
 Oude bos-

planten 

Lijst voorkomende 
plantensoorten en 
opdeling speciale 
soorten 

 Lichtminnende 
 Baseminnende 
 Zeldzame 
 Oude bos-

planten 

Situering bestand in 
boscomplex 

Toekomstige bestands-
kenmerken en beheer-
doelstellingen

Uniforme kleurencode boomsoorten Beheertabel voor termijn van 20 jaar 

Opmerkingen kunnen 
steedsx worden 

toegevoegd 

Figuur 2.25
Toelichting bij de gehanteerde bestandsfiche 
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Heverleebos - JVA volgens 25 jaarklassen
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Meerdaalw oud - JVA volgens 25 jaarklassen
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Figuur 2.29 
 Oppervlakteverdeling volgens leeftijdsklassen – per bosplaats 

Verbindingsgebied - JVA volgens 25 jaarklassen
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2.3.2.1 BESTANDSKENMERKEN 

BESTANDSTYPE (NAALD/LOOF/GEMENGD)  

Figuur 2.26 geeft een overzicht van de bestandstypes voor het bosdomein, zowel de huidige toestand (HT) actueel als na realisatie van de beheerdoelstellingen op lange 
termijn (LT). Verdere opdeling is ook gebeurd voor de bosplaatsen (figuur 2.27).  

Uit deze gegevens blijkt dat het bosdomein voor ruim de helft uit zuiver loofbos bestaat en dat zuiver naaldhout slechts in beperkte mate voorkomt.  Het aandeel gemengd 
loof/naald bos (voornamelijk oude grove dennenbossen met onder- en nevenetage van loofhout) bedraagt ruim 1/3de van de oppervlakte. 

 

LEEFTIJD  

Omdat heel veel bestanden voorkomen met een sterk gemengde leeftijd is het niet eenvoudig om een 
leeftijdsverdeling te maken.  Om dit probleem op te lossen werden twee verschillende benaderingen gebruikt. 

De eerste benadering, voor de leek wellicht het gemakkelijkst te vatten, gaat uit van één dominante leeftijd per 
bestand.  De gegevens werden voorgesteld in figuur 2.28.  In het ideale geval (ook wel normaal bos genoemd) 
komen alle leeftijdsklassen evenredig verdeeld voor, m.a.w. zijn de staafjes in figuur 2.28 allemaal even hoog. 
In het staafjesdiagramma blijken twee pieken voor te komen.  De grootste piek is toe te schrijven aan een 
belangrijke periode van bosverjonging vlak na WO II.  Vooral Heverleebos en de noord-oosthoek van 
Meerdaalwoud werden zwaar gekapt tijdens WOII.  Nadien werd systhematisch en massaal verjongd 
(voornamelijk met naaldhout). In de detailfiguur van Heverleebos (figuur 2.29) valt alleen de piek gekoppeld 
aan herbeplantingen na WOII op.  De tweede piek (rond 1850) komt niet voor in Heverleebos (figuur 2.29) 
omdat nagenoeg heel Heverleebos gekapt werd tijdens WOII en er dus geen oudere bomen voorkomen.  Deze 
‘1850-piek’ valt echter sterk op in Meerdaalwoud (figuur 2.29) en geeft aan dat er een groot aandeel oude 
bestanden is en komt grosso modo overeen met de periode waarin op grote schaal in Meerdaalwoud beuk 
werd geïntroduceerd.   Egenhovenbos en Steenbergveld bestaan in hoofdzaak uit jonge bestanden. 

Figuur 2.30  geeft de leeftijdsverdeling weer voor de dreven in  Heverleebos en Meerdaalwoud weer.  De 
oudste dreven zijn ongeveer 150 jaar oud (rode beuk en Amerikaanse eik van de periode 1850 - 1860).  
Opvallend is dat het aandeel dreven in de leeftijdsklasse 71-120 jaar   naar verhouding zeer hoog (aangeplant 
ten tijde van de hertogen van Arenberg) en het aandeel jonge dreven zeer laag is (minder aandacht voor 
dreven vanwege de openbare beheerder).  Ook voor het feit dat nagenoeg geen zeer oude bomen in de 
dreven worden aangetroffen is er een verklaring: Beuken en zeker inlandse eiken kunnen veel ouder worden 
dan 150 jaar, vanaf ca. 100 jaar begint echter al een zeker percentage van de bomen af te takelen. De ene 
heeft meer aanleg om oud te worden dan de andere, de ene staat op een beter plekje dan de andere, wordt 
meer of minder beschadigd, aangevreten …In een bos valt dat niet zo op, het uitgangsstamtal is veel hoger 
dan het aantal bomen in het eindbestand. In een dreef is dat niet het geval, daarom ook moet een leeftijd van 

Figuur 2.30
Lengteverdeling dreven volgens leeftjd 

Figuur 2.28
Bosdomein : oppervlakteverdeling volgens leeftijdsklassen 
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Figuur 2.26
Voorkomende bestandstypes in het bosdomein 

Figuur 2.27
Voorkomende bestandstypes per bosplaats 
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Verbindingsgebied - ander naaldhout
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Heverleebos - grove den

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1750-
1775

1800-
1825

1850-
1875

1875-
1900

1900-
1925

1925-
1950

1950-
1975

1975-
2000

O
pp

er
vl

ak
te

 [h
a]

Heverleebos - corsikaanse den

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1750-
1775

1800-
1825

1850-
1875

1875-
1900

1900-
1925

1925-
1950

1950-
1975

1975-
2000

O
pp

er
vl

ak
te

 [h
a]

Heverleebos - ander naaldhout
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Meerdaalw oud - ander naaldhout
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150 voor een dreef als veel ouder geïnterpreteerd worden dan in bosverband.  
Uit figuur 2.31,  leeftijdsanalyse voor het naaldhout, kunnen we opmaken dat Corsicaanse den 
en ander naaldhout zeer recente verschijnselen zijn in M,H&E.  Voor de grove den vinden we 
wel heel wat oudere bestanden  

De hierboven beschreven benadering van de leeftijd op basis van een gemiddelde 
bestandsleeftijd is uiteraard optimaal geschikt  voor de analyse van gelijkjarige bestanden, zoals 
de meeste naaldhoutbestanden.  De grote oppervlakte grove den met neven- en onderetage van 
Amerikaanse eik of tamme kastanje vormt hierop een uitzondering. 

.. 

 

 

 

Figuur 2.31
Leeftijdsanalyse naaldhout 
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Tabel 2.3 Sluitingsgraad : Oppervlakteverdeling voor het bosdomein en per 
bosplaats  
 

Sluitingsgraad 
[opp ha] 

 < 1/3 1/3 - 2/3 > 2/3 Totaal 

Bosdomein BD 195 771 830 1796 

Egenhovenbos EB  35 18 52 

Heverleebos HB 68 248 181 497 

Meerdaalwoud MW 124 469 606 1199 

Steenbergveld SV 2 20 26 48 
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Een tweede manier om het begrip leeftijd te definiëren in een bos waarin bomen met verschillende leeftijden voorkomen bestaat er in dat 
rekening wordt gehouden met de leeftijd van elke individuele boom in plaats van met de bestandsleeftijd.  Die individuele leeftijd is echter 
moeilijker te bepalen. Daarom werd van de veronderstelling uitgegaan dat er een eenduidige relatie bestaat tussen omtrek en leeftijd.  Dat is 
niet 100% correct, immers naarmate bomen dichter bij elkaar staan vormen ze minder dikke jaarringen.  In een bos waarin een consequent 
dunningsbeheer wordt gehanteerd, biedt deze benadering omtrek ~leeftijd, zeker als het over grote aantallen bomen gaat een goede 
oplossing.  Verder in de tekst wordt aangegeven met welke groeisnelheid er voor de verschillende boomsoorten rekening wordt gehouden. 

In een normaal  bos (evenwichtige leeftijdsopbouw) zijn er veel meer jonge bomen dan oude, immers de plek die één oudere boom inneemt 
was enkele (tientallen) jaren voordien  bezet met enkele (tientallen) jongere bomen.   

Wanneer in een grafiek de omtrek (leeftijd) in de horizontale as (x-as) wordt geplaatst en het aantal bomen in de verticale as (y-as) dan 
bekomt met een soort van omgekeerde J-curve of Lioucourt-curve.   

In de figuur hiernaast wordt voor Meerdaalwoud de actuele curve (volle lijnen, letter H) voor enkele belangrijke boomsoorten vergeleken met 
de curve van 19860 (streepjeslijnen, letter G). Meest opvallend is dat de volle lijnen veel stijler zijn dan de streepjeslijnen.  Voor de 
Amerikaanse eik heeft dit zeker te maken met natuurlijke verjonging, je vindt die hoge aantallen niet terug in de grotere omtrekklassen.  De 
erg hoge aantallen voor beuk (volle lijn) in de omtrekklasse 40 – 120 hebben te maken met grote oppervlaktes beuk die zijn aangeplant in de 
periode 1960 – 1980.   

SLUITINGSGRAAD  

De analyse van de sluitingsgraad in tabel 2.3 werd gemaakt op basis van grondvlak/ha. Hierbij werden volgende aannames gehanteerd : 
 om te evalueren of de sluitingsgraad laag is of hoog, werd het totale grondvlak getoetst aan een norm.  Die norm is 

soortafhankelijk.  Bij gemengde bestanden werd alleen de norm voor de hoofdboomssort gehanteerd. 
 Voor volgende boomsoorten werden volgende normen gemaakt : 

 iE, iLH, gD, L:  <8 m²/ha (< 1/3, zeer ijl); 8-16 m² ha (1/3 – 2/3, ijl); > 16 m²/ha (> 2/3, gesloten) 
 B, gEd, tK, aE, uLH, cD, Do, aNH: <12 m²/ha (<1/3, zeer ijl); 12-24 m²/ha (1/3 – 2/3, ijl); > 24 m²/ha (>2/3, gesloten) 

Bij deze analyse werd slechts ca. 1.800 ha betrokken, er werd abstractie gemaakt van open plekken en dreven. 

De sluitingsgraad is globaal gezien erg hoog te noemen.  Dat is een gevolg van het intensieve bosbeheer dat 
voornamelijk gebaseerd is op de bedrijfsvorm hooghout met kunstmatige verjonging en zeer korte 
verjongingsperiodes (tijd die verstrijkt tussen planting of bezaaïing en dichtsluiting van het bestand).  

Figuur 2.32
Liocourtcurve voor Meerdaalwoud – huidige situatie (H, volle lijenen) in vergelijking met 

opmeting in 1960 (G, streepjeslijenen) 

Figuur 2.33
Sluitingsgraad : oppervlakteverdeling voor het bosdomein en per bosplaats 
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BEDRIJFSVORM  

Momenteel wordt nagenoeg heel het bosdomein beheerd op basis van hooghout  Dit is het gevolg van de omvorming van middelhout die vanaf de periode rond 1870 aan een 
hoog tempo werd doorgevoerd. Kaart 2.04 geeft de bedrijfsvorm weer. 

 

MENGINGSVORM  

Er is in het hele bosdomein slechts een beperkt gedeelte dat homogeen uit één boomsoort bestaat (ca. 21%), in Meerdaalwoud komen nog veel minder homogene bestanden 
voor (ca. 14%).  Het aandeel homogeen bos is veel hoger in Heverleebos en Steenbergveld (voornamelijk naaldhout) en in Egenhovenbos (voornamelijk populier). 

 

2.3.2.2 BOOMSOORTENSAMENSTELLING 

Om de boomsoortenverdeling aan te geven zijn er opnieuw heel wat verschillende mogelijkheden.  

Er werd geopteerd om te werken met het procentuele grondvlakaandeel (grondvlak = G = de som van alle individuele stamdoorsnede uitgedrukt in m²/ha).  Zo kan je in figuur 
2.36 aflezen dat de beuk in het hele boskomplex 
29,7% van het totale grondvlak in beslag neemt.  
Sterk vereenvoudigd kan men dus aannemen dat 
ca. 30% van het bosdomein of 608 ha uit 
beukenbos bestaat. Die 608 ha noemen wij in dit 
beheerplan de virtuele oppervlakte omdat je ze 
niet ergens op het terrein kan aanduiden.  Die 
oppervlakte bestaat niet alleen uit vele verspreid 
liggende stukjes homogeen beukenbos maar ook 
uit vele kleine oppervlakteaandelen van 
beukenbomen in een gemengd bos.  
Zoals in alle andere figuren in dit beheerplan, 
werden de boomsoorten in deze figuur 2.36 
gegroepeerd.  Uit de inventaris blijkt dat er in 
MHE in totaal 53 boom- en struiksoorten 
voorkomen (zie bijlage 24).  Als de boomsoorten 
uit het arboretum mee in rekening worden 
gebracht dan stijgt dit aantal sterk (zie verder). 
Een andere benadering van de boomsoorten-
verdeling bestaat er in dat elk bestand 
gekarakteriseerd wordt door de 3 meest 
aspectbepalende boomsoorten.  Deze worden in 
de bestandsfiches weergegeven als de 
hoofdboomsoorten (in volgorde van 
belangrijkheid). De Tabel in bijlage 26 geeft per 
bosbestand de opsomming van die 3 
belangrijkste boomsoorten.  Kaart 2.07 geeft het 
meest eenvoudige beeld dat er van de 
boomsoortensamenstelling te maken valt.  De 
inkleuring gebeurde op basis van één boomsoort 
(de meest aspectbepalende) per bestand. 

Figuur 2.35 
Mengingsvorm : procentueel oppervlakteaandeel voor het bosdomein en de bosplaatsen 
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Figuur 2.34 
Bedrijfsvorm : procentueel oppervlakteaandeel voor het bosdomein en de bosplaatsen 

Figuur 2.36
Boomsoortensamenstelling volgens virtuele oppervlakte voor het bosdomein en de bosplaatsen 
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Figuur 2.35bis 
Voorkomen van inheemse Appelbomen 

Meerdaalwoud bezit de grootste populatie inheemse appelbomen (Malus sylvestris), 
figuur 4.35bis geeft aan waar ze meest voorkomen 
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Tabel 2.4 Dendrometrische tabel  
 

  N/ha G/ha V/ha N/ha G/ha V/ha 

  Heverleebos Bosreservaat Heverleebos 

Beuk 146,14 5,70 65,86 20,82 5,37 79,40 

Gewone esdoorn 1,73 0,06 0,58 37,20 0,94 7,88 

Inlandse eik 27,27 1,09 11,89 52,84 3,10 35,60 

Inheems loofhout 46,29 1,06 9,16 126,19 3,60 30,22 

Grove den 79,65 6,10 64,28 76,67 4,82 47,81 

Corsicaanse den 50,89 3,49 39,91 8,89 1,31 5,78 

Douglas 6,45 0,51 5,89 6,70 0,15 1,35 

Lork 45,54 3,67 45,55 3,56 0,58 7,65 

Ander naaldhout 7,66 0,19 1,66       

Tamme kastanje 41,31 1,56 14,82 37,77 0,92 7,70 

Amerikaanse eik 180,74 6,75 71,30 137,82 8,59 96,09 

Amerikaanse vogelkers 38,46 0,35 2,44       

Uitheems loofhout 0,85 0,02 0,19 7,70 1,02 12,26 

Totaal 673,00 30,56 333,52 516,16 30,40 331,74 

  Meerdaalwoud Bosreservaat Meerdaalwoud 

Beuk 242,92 9,84 117,06 130,49 9,68 125,74 

Gewone esdoorn 12,30 0,23 1,85 80,99 2,84 26,93 

Inlandse eik 57,46 4,60 57,25 46,39 5,34 73,64 

Inheems loofhout 109,43 2,63 23,34 89,14 2,02 16,98 

Grove den 85,74 6,68 67,79 20,95 1,87 19,23 

Corsicaanse den 41,55 3,66 42,25 10,08 0,63 7,10 

Douglas 8,08 0,76 8,96 7,15 0,52 5,87 

Lork 3,76 0,48 6,16 7,20 0,91 11,50 

Ander naaldhout 13,92 0,76 8,21 37,32 1,72 17,61 

Tamme kastanje 19,60 0,70 6,83 7,06 0,26 2,38 

Amerikaanse eik 40,62 2,13 24,12 5,26 0,49 6,00 

Amerikaanse vogelkers 5,69 0,07 0,51       

Uitheems loofhout 1,29 0,11 1,24 0,88 0,18 2,16 

Totaal 642,35 32,67 365,59 442,91 26,45 315,15 

  Verbindingsgebied Egenhovenbos 

Beuk 29,76 0,72 6,81       

Gewone esdoorn 16,57 0,36 3,46 12,12 0,70 8,59 

Inlandse eik 35,28 1,17 12,61 174,79 4,78 50,20 

Inheems loofhout 172,64 3,36 30,25 720,85 28,28 335,69 

Grove den 112,83 9,89 107,73       

Corsicaanse den 17,57 1,71 20,32       

Douglas 2,00 0,15 1,56       

Lork 25,10 2,52 32,84       

Ander naaldhout 74,62 4,71 48,75 0,74 0,33 2,42 

Tamme kastanje 1,60 0,11 0,93       

Amerikaanse eik 119,84 3,99 41,80 22,73 0,32 2,18 

Amerikaanse vogelkers 44,31 0,50 3,64       

Uitheems loofhout 3,18 0,05 0,43 230,82 9,17 88,07 

Totaal 655,31 29,24 311,14 1162,05 43,57 487,15 

 

2.3.2.3 DENDROMETRISCHE GEGEVENS 

Als bijlage 26 wordt een tabel ingevoegd die per bestand de oppervlakte, het stamtal, het grondvlak en het volume van de levende bomen op stam geeft.  

Uit deze tabel kunnen enkele interessante gemiddelde bestandskarakteristieken worden gedistilleerd.  Deze worden weergeven in tabel 2.4 (uiteraard werden de open 
plekken niet meegerekend). 

Uit deze samenvattende tabel blijkt dat de karakteristieken nogal verschillen van bosplaats tot bosplaats. Het gemiddelde bosbestand in Vlaanderen heeft een volume 
van ca. 280 m³/ha*.  De volumes in Heverleebos en Meerdaalwoud zijn zo wat 20% hoger.  Dit hoge volume heeft voornamelijk te maken met een zeer sterke volume-
opbouw in de beukenbestanden de voorbije decennia en kan wijzen op een eerder behoudsgezind beheer.  Ook de stamtallen blijken gemiddeld in Meerdaal en 
Heverlee zowat 50% hoger liggen dan het gemiddelde in Vlaanderen (420/ha) 

Over de staande dode bomen is onvoldoende bekend om de tabel op de dezelfde manier in te vullen.  In de bestandsfiches (bijlage 1) wordt aangegeven of en hoeveel 
dode, staande bomen voorkomen en tot welke soort ze behoren. 

2.3.2.4 BOOMSOORTENSAMENSTELLING ARBORETUM HEVERLEEBOS 

In 1999 kwamen in het arboretum van Heverleebos 16 plantenfamilies voor en 85 struik- of boomsoorten. In 2004 zijn dat 20 plantenfamilies en 165 soorten geworden. 

Van sommige boomsoorten staat de talrijke aanwezigheid (situatie 2000) niet in verhouding tot het belang dat we er aan hechten. De tabel in bijlage 24 (aantal 
bestanden per boomsoort) geeft duidelijk weer dat vrij algemene soorten voorkomen op meer dan één bestand van de collectie. Van de soorten die 
oververtegenwoordigd zijn, zullen bomen geveld worden. 

Niettemin heeft het arboretum een aantal sterke punten. Sommige boomsoorten zijn goed ontwikkeld (Betula alleghaniensis, Betula nigra, Abies homolepis, Abies 
veitchi, Acer rubrum, Picea asperata, Pinus rigida, Tilia americana, Quercus castaneifolia, Acer rufinerve…). Andere moeten als monument meer aandacht krijgen 
(Abies grandis, Sequoiadendron giganteum, …) 

Nog andere bomen getuigen van het vroegere beheer: b.v. de grote groep (bestanden 54 tot/met 59) van West-Amerikaanse hemlocksparren (Tsuga heterophylla), 
fijnspar (Picea abies), reuzenlevensboom (Thuja plicata), Kaukasische zilverspar (Abies nordmanniana), reuzenzilverspar (Abies grandis) en gewone douglasspar 
(Pseudotsuga menziesii). Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn ze waardevol. 

Het grondvlak in het arboretum (jaar 2000) bedraagt 19.7 m²/ha.  Dat is laag in vergelijking met het gemiddelde grondvlak over het hele BD (31 m²/ha) en een gevolg 
van de reeds aangevatte omvormingen.  

2.3.2.5 BOOMSOORTENSAMENSTELLING DREVEN M,H&E  

In Heverleebos en Meerdaalwoud zijn er 57 km dreven, een restant van de heraanleg van het wegenpatroon door de hertog van Arenberg in de 18
de 

eeuw [1]. Bijna 49 
km is als echt intacte dreef te beschouwen, een klein deel van deze dreven is in slechte staat.  In sommige gevallen gaat het eerder om sporen van wat ooit een dreef 
was, zo is over 4,5 km de helft van de dreefbomen verdwenen en bestaat 4 km maar uit één rij. 

In Heverleebos zijn er relatief meer dreven dan in Meerdaalwoud. De oppervlakte van Heverleebos be-draagt 635 ha en we vinden er 23,3 km dreven, dus 3,7 km dreef 
per 100 ha. In Meerdaalwoud, 1255 ha groot, zijn er 2,7 km dreven per 100 ha. Als we het net van boswegen bekijken in beide bossen, dan zien we dat er ook relatief 
meer boswegen zijn in Heverleebos (9,7 km/100 ha t.o.v. 7,6 km/100 ha in Meerdaalwoud). Het aandeel boswegen dat met bomenrijen beplant is (dreven dus), ligt ook 
iets hoger in Heverleebos (38% in Heverleebos t.o.v. 35,4% in Meerdaalwoud).  
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BOOMSOORTEN IN DE DREVEN 

Het grootste deel van de dreven is met Beuk beplant. Voor zowel Heverleebos 
als Meerdaalwoud, maakt deze boomsoort bijna 80% uit. Meestal gaat het om 
de variëteit met rode bladeren met als wetenschappelijke naam Fagus sylvatica 
Atropunicea (ook Fagus sylvatica Purpurea).  

Dreven van inlandse eik (Zomereik en Wintereik) zijn zeldzaam (11% of 5,5 km 
dreef), ze komen voornamelijk voor in Meerdaalwoud Alhoewel een inlandse 
eik zeer oud kan worden, zijn de dreven met deze soort dikwijls weinig vitaal. 
De voornaamste oorzaak is concurrentie om licht met de naastliggende 
bestanden.  

De Amerikaanse eik komt met 6% (3,4 km) op de derde plaats wat dreeflengte 
betreft, de meeste dreven op basis van Amerikaanse eik komen voor in 
Heverleebos.  In tegenstelling tot Beuk werd Amerikaanse eik niet meer 
aangeplant na de ‘rage’ in de 19

de 
eeuw, het gevolg is dat de meeste dreven 

van Amerikaanse eik zeer oud zijn.  In Heverleebos vind je ook dreven met een 
menging van Beuk en Amerikaanse eik.  

Een recent fenomeen, zijn de dreven met Tamme kastanje. Ze werden de 
laatste jaren aangeplant bij de verjonging van de Prosperdreef, meerbepaald 
het deel dat Heverleebos met Meerdaalwoud verbindt. De eetbare vruchten, 
kastanjes dus, geven deze boom een extra recreatieve waarde.  

Opmerkelijk zijn de dreven met Fijnspar in het oosten van Meerdaalwoud (Mollendaal) langs de 
Weertse dreef en vooral de Limietendreef. Het gaat om oude, aftakelende bomen die onder andere 
door de Bosuil als schuilplaats gebruikt worden.  

De linde (Zomerlinde, Winterlinde en Hollandse linde) komt als dreefboom enkel in Heverleebos 
voor. Deze soort is zeer geschikt als dreefboom 

, schaduw en bodemverdichting worden relatief goed verdragen.  

Linde vinden we aan het Zoet water, de Winterwandeling, de Pranassusbergdreef (Linderonde), 
aan de Bierbeekpleindreef ter hoogte van de Naamse steenweg en aan de 'vier barelen' (kruispunt 
Grez-baan, Prosperdreef en Damendreef). De Hollandse lindes van de Linderonde zijn mogelijk de 
oudste dreefbomen in Heverleebos en Meerdaalwoud  

Recent werd een dreef van Haagbeuk aangeplant (oostkant van de Bierbeekpleindreef) en er zijn 
enkele stukjes dreef van Douglasspar en Grove den, zeer beperkt in aantal maar desalniettemin 
landschappelijk belangrijk.  

 

LEEFTIJD  VAN DE DREVEN 

De leeftijd van de dreven werd geschat op basis van de stamomtrek of gemeten door het tellen van 
de jaarringen op de stronk van recent gekapte bomen. Hieruit blijkt dat de dreven over het 
algemeen oud zijn. Meer dan de helft van de dreven (54%) is ouder dan 100 jaar. Een derde van 
alle dreefbomen is tussen de 110 en 120 jaar oud. Veel van de oude dreven kampen met 
vitaliteitsproblemen. 

 

 

 

33,8 km

22,3 km

Heverleebos Meerdaalwoud

Tabel 2.5 Enkele getallen die de relatieve dichtheid van de dreven aangeven.  
 

 Oppervlakte 

 

(ha) 

Lengte 
boswegen 

(km) 

Lengte 
dreven 

(km) 

Aandeel 
dreven 

(%) 

Dichtheid 
boswegen 

(km/100 ha) 

Dichtheid 
dreven 

(km/100 ha) 

Heverleebos  635  61,3  23,3  38  9,7  3,7  

Meerdaalwoud  1255  95,7  33,9  35  7,6  2,7  

Totaal  1890  157,0  57,2  36  8,3  3,0  

Figuur 2.37 
Aantal kilometer dreven in Heverleebos en Meerdaalwoud 

Figuur 2.38
Dreefboomsoorten in Heverleebos en Meerdaalwoud 

Heverleebos

77,5%

3,7%

1,3%

0,9%

0,0%

4,7%

0,5%
11,4%

Meerdaalwoud

76,6%

0,0%

0,0%

0,0%

2,0%

2,1%

3,0%

16,3%

B iE iLH gD Do aNH tK aE

Figuur 2.39 
Dreven : boomsoortenverdeling 

Figuur 2.40
Dreven : leeftijdsverdeling 
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LANDSCHAPPELIJK BELANG VAN DREVEN 

 
Dat dreven het landschap bepalen en een landschappelijk belang hebben, spreekt voor zich. 
Ze zijn ook met dit doel ooit aangeplant.  

Een dreef in een open landschap heeft hier nog iets extra. In Meerdaalwoud vinden we op 
twee plaatsen dreven van Beuk in open landschap, met zeer breed uitgegroeide kroon. In het 
westen verbindt de Herculesdreef Heverleebos en Meerdaalwoud.  

Ten oosten van de Naamse steenweg (Mollendaal-bos) is er de dreef die tussen de akkers 
naar het boshuis 'de Warande' leidt (grens met Wallonië). Dit is zonder twijfel één van de 
meest imposante dreven. De smalle doorgang accentueert het dreefkarakter maar heeft ook 
tot beschadiging van de stam en wortels geleid. 

WAT EEN DREEFBOOM LIJDEN KAN  

Het leven van een dreefboom gaat niet altijd over rozen.  
 De bodem waarin ze wortelen bevindt zich deels onder het wegdek. Hier is de bodem samengedrukt door verkeer 

van voetgangers, fietsers, wagens en bosbouwmachines en bevat daardoor minder zuurstof. De Beuk is hier 
gevoelig voor maar ook vele andere boom-soorten. Lindes verdragen verdichting van de bodem wel goed en zijn 
daardoor geschikte dreefbomen.  

 Beschadiging van oppervlakkige wortels, net onder of tot aan het wegdek reikend, kan ook voor komen. Dit kan 
leiden tot geheel of gedeeltelijk afsterven van die wortels.  

 De bomen die in de bestanden gekapt zijn, worden versleept tot op de grotere bos-wegen (de dreven) waar ze op 
vrachtwagens geladen worden. Te dikwijls worden hierbij dreefbomen beschadigd, o.a. bij het draaien van de 
stammen op de dreven. Typisch zijn de stukken schors die laag bij de stam zijn afgesleten. De boom kan hiervan 
recupereren als de wonde niet te groot is. In ieder geval is de kans op aantastingen door insecten of schimmels 
groter. In sommige gevallen geeft de boswachter toelating om een reeds beschadigde boom als ‘sleepboom’ te 
gebruiken, met de bedoeling de andere dreefbomen te vrijwaren.  
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Figuur 2.43
Huidige vegetatietypes in het bosdomein 

(Roelandt B., 2004)

Tabel 2.6: Vegetatietypes binnen het bosdomein anno 2002  
 

Vegetatietype Typerende bomen/struiken Typerende kruiden (onvolledig) Huidig aandeel 

Eiken-Berkenbos 
(QB) 

Grove den, Ruwe berk, Beuk, 
Amerikaanse eik, Zomereik, Tamme 
Kastanje, Lijsterbes, Amerikaanse 
vogelkers  

Pijpestrootje, Bochtige smele, 
Blauwe bosbes, Struikhei, Brede 
stekelvaren, Wilde kamperfoelie 

18,9 % 

Karakteristiek voor  
Heverleebos 

Eiken-Beukenbos 
(QS, QSl, QSa) 

Beuk, Grove den, Tamme kastanje, 
Amerikaanse eik, Ruwe berk, 
Zomereik, Gewone esdoorn  

Pilzegge, Adelaarsvaren, Meiklokje, 
Mannetjesvaren, Dalkruid, Valse 
salie, Fraai hertshooi, Framboos, 
Bosanemoon. Natuurlijke verjonging 
van Amerikaanse eik, Beuk 

55,7 % 

Karakteristiek voor Heverleebos en 
noordzijde Meerdaalwoud 

Eiken-Haagbeukenbos 
(QCc,QC, Qs)  

Zomereik, Gewone esdoorn, Beuk, 
Hazelaar, Es, Haagbeuk, Grauwe 
abeel, Zoete kers, Winterlinde, 
Gladde iep 

Bosanemoon, Bosgierstgras, Witte 
klaverzuring, Wijfjesvaren, Gele 
dovennetel, Gewone Salomons-
zegel, Klimop, Meiklokje, 
eenbloemig parelgras, Muskuskruid, 
Eenbes, Bosereprijs 

21,1 % 

Karakteristiek voor zuidzijde 
Meerdaalwoud 

Iepen-Essenbos  
(QCf) 

Gewone es, Zomereik, Gewone 
esdoorn, Zwarte els,  

Reuzenpaardestaart, Knikkend 
nagelkruid, Pinksterbloem, Grote 
kattestaart, Slanke sleutelbloem, 
Moeraszegge, Boszegge 

4,3 % 

Karakteristiek voor Egenhovenbos 

22..33..33  FFLLOORRAA  

Voor het opstellen van de actuele 
vegetatiekaart werd gebruik gemaakt van 
verschillende gegevensbronnen.  De hoofdbrok 
wordt gevormd door de 1140 terreinopnames 
die werden uitgevoerd in het kader van de 
opstelling van dit beheerplan, ze vielen 
grotendeels samen met de dendrometrische 
proefvlakken en hadden een individuele 
oppervlakte van 256 m².  In totaal werd dus 
zowat 30 ha of  1.6% van de bosoppervlakte 
bemonsterd in het kader van de flora-opnames.  
Bart Roelandt schreef een schitterende studie 
over de vegetatie van MHE (zie bijlage 22), in 
deze studie wordt de actuele vegetatie ook 
vergeleken met een inventaris van 1954 (voor 
Meerdaalwoud) en met de potentiële vegetatie.  
Uit de spanning tussen de actuele toestand, de 
historische situatie en de potenties konden een 
groot aantal conclusies worden getrokken over 
het voorbije beheer en over de verder te volgen 
weg. 

In de tekst wordt de bespreking van het vegetatieluik geïllustreerd met figuren van de vegetatiekaart. Deze zijn 
eveneens raadpleegbaar op groot formaat in de kaartenbundel.  
Lichtminners, zeldzame planten, baseminners en oude bosplanten werder ingedeeld volgens Biesbroek et al., 20011 

2.3.3.1 ACTUELE VEGETATIE 

De soortenrijkdom van MHE is zeer groot, dit 
geldt niet alleen voor de boomsoorten maar 
ook voor de kruidachtige planten en voor de 
mossen. 

De waarde voor het bosgebied wordt in 
belangrijke mate mee bepaald door het hoge 
aandeel oude bosplanten (zie figuur 2.41).   

In bijlage 24 wordt per bosplaats de volledige 
lijst van alle aanwezige planten 
weergegeven, volgens de hierboven 
aangegeven indeling, samen met het 
oppervlakteaandeel.   

In de bestandsfiches wordt deze lijst per 
bestand gegeven.  Tevens wordt via een 
kleurcode aangegeven of er planten 
voorkomen die tot de volgende categoriën 

                                                           

1  Biesbrouck, B., Es, K., Van Landuyt, W., Vanhecke, L., Hermy, M. & Van Den Bremt, P., 2001. Een ecologisch register voor hogere planten als instrument voor het 
natuurbehoud in Vlaanderen. Brussel, Rapport Vlina 00/01. Flo.Wer vzw., het Instituut voor Natuurbehoud, de Nationale Plantentuin van België en de KULeuven iov de 
Vlaamse Gemeenschap.  

Figuur2.41 
Procentueel oppervlakteaandeel van waargenomen kruiden – speciale soorten  

Figuur 2.42 
Vegtatietype en waargenomen kruiden op de bestandsfiche  

Waargenomen kruiden : speciale soorten
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Figuur 2.46 
Vergelijking van de vegetatietypes 1954 met deze van 

2002 voor Meerdaalwoud 

behoren: typische oude bosplanten, zeldzame planten, lichtminnende planten en baseminnende planten. 

In de bestandsfiches (figuur 2.46) wordt in een staafdiagramma weergegeven in welke verhouding de actuele vegetatietypes in het domeinbos MHE voorkomen.  Tegenover 
deze achtergrond wordt op iedere fiche (dus per bosbestand) het actuele vegetatietype weergegeven (vaak zijn het er meerdere en dan wordt het procentueel aandeel 
weergegeven). Het actuele vegetatietype voor MHE bestaat voor het grootste deel uit bossen van het type ‘Eiken-Beukenbos’, een kleiner deel bestaat uit armere bossen van 
het type ‘Eiken-Berkenbos’ enerzijds of  uit rijkere bossen van het type ’Iepen-Essenbos’. Uiteraard is deze opdeling gekoppeld aan het bodemtype wat sterk verschilt van 
bosplaats tot bosplaats. 

Nagenoeg heel de bosplaats Egenhovenbos bestaat uit alluviale Dijlebodems met vegetatietypes die sterk aanleunen bij het ‘Iepen-Essenbos’. 

Heverleebos met zijn zandige bodems die volledige onafhankelijk zijn van de grondwatertafels behoort nagenoeg volledig tot het Eiken-Berkenbos en tot het (gedegradeerde) 
Eiken-Beukenbos.  Alleen op in flanken van de Vaalbeek met zijn  tientallen bronnetjes met kalkrijk water vinden we enkele bestanden (bosreservaat) behorende tot het 
Eiken-Haagbeukenbos. 

Het Verbindingsgebied en de noordzijde van Meerdaalwoud zijn qua bodem- en bostype sterk vergelijkbaar met Heverleebos.  De zuidrand van Meerdaalwoud bestaat 
grotendeels uit bodems met een dikke lösslaag waarop bestanden voorkomen van het Anemoonrijke Wintereiken-Beukenbos en varianten van het Eiken-Haagbeukenbos. 

 

2.3.3.2 VEGETATIEKAART 2002 VERSUS 1954 VOOR MEERDAALWOUD 

Op basis van een zorgvuldige vergelijking van de actuele vegetatiekaart met diezelfde kaart van 50 jaar geleden bleek dat er een zeer 
sterke vegetatiewijziging heeft plaatsgegrepen.  Over zowat 60% van de oppervlakte degradeerde het vegetatietype van een goed 
ontwikkelde bosvegetatie rijk aan zeldzame bosplanten naar een bosvegetatie gebaseerd op meer zuur- en schaduwminnende, minder 
zeldzame soorten.  Door de kleuren op de twee kaarten te vergelijken vallen twee zaken sterk op:   

 in de noordzijde van Meerdaalwoud is er een verschuiving van lichtere tinten 
(voornamelijk typisch Wintereiken-Beukenbos) naar donkerdere tinten –
(gedegradeerd Wintereiken-Beukenbos of het nog armere Eiken-Berkenbos); 

 in de zuidrand van Meerdaalwoud is de grote ‘mosgroene’ vlek (arme ‘Eiken-
Haagbeukenbos met Meiklokjes) zeer sterk ingekrompen. Om plaats te maken 
voor het armere Wintereiken-Beukenbos met Bosanemoontjes. 

Er is met andere woorden een sterke verarming van het bosvegetatietype opgetreden in 
een periode van amper 50 jaar.  Bram Bauwens (zie bijlage 22) haalt volgende redenen aan voor deze achteruitgang: 

 verzuring als gevolg van externe factoren (o.a. verzurende depositie) en van bosbouwkundige factoren (massale 
aanplanting van beuk en naaldhout) 

 verdonkering als gevolg van omvorming middelhout naar hooghout 
 systhematisch volplanten van voordien open plekken 

Op basis van onze eigen ervaring willen we deze lijst van factoren nog aanvullen met: 
 herbebossingen na de kaalslagen tijdens WO II.  De herbebossing gebeurde in belangrijke mate met naaldhout en 

beuk, deze jonge bossen waren begin jaren 1950 nog niet dichtgesloten, vanaf ca. 1970 kwamen deze bossen mede 
dankzij hun goede groei in de dichtwasfase waardoor zeer veel kruidachtige vegetatie als gevolg van lichtgebrek het 
loodje moest leggen. 

 Het toenemend aandeel Amerikaanse eik zorgde er voor dat zeker de Blauwe Bosbes sterk achteruitging, o.a. als 
gevolg van de ‘verstikkende’ bladval. 

Figuur 2.45 geeft aan waar in Meerdaalwoud de achteruitgang van de vegetatie het sterkst was in de voorbije 50 jaar 

 

 

2.3.3.3 POTENTIELE VEGETATIE 

Figuur 2.43
Boomsoortensamenstelling Meerdaal : een vergelijking tussen Geebelen (1960) en de 

actuele situatie (2002-gearceerd) 

Figuur 2.44
Vergelijking van de vegetatiekaart 1954 met deze van 2002 voor Meerdaalwoud 

Figuur 2.45
Evolutie van de vegetatie van 1954 tot 2002 in Meerdaalwoud 
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Tabel 2.7 Vergelijking huidig vegetatietype ten aanzien van het potentieel 
vegetatietype  
 

Vegetatietype Huidig aandeel 
[%] 

Potentiëel aandeel 
[%] 

Eiken-Berkenbos 18,9 % 9,5 

Eiken-Beukenbos 55,7 % 44,3 

Eiken-Haagbeukenbos 21,1 % 36,3 

Iepen-Essenbos 4,3 % 9,8 

Uit de spanning tussen de aanwezige vegetatie en de vegetatie die aanwezig was in 1954 kan 
intuïtief worden afgeleid dat op vele plaatsen de actuele vegetatie niet gelijk is aan de 
potentiële vegetatie.    

De kaart van de potentiële vegetatie van het bosdomein MHE werd gemaakt als afgeleide van 
de bodemkaart. (ze wordt in de kaartenbijlage nog eens afgedrukt tegen een achtergrond van 
de bestandenkaart) 

Als we in tabel 2.7 het huidige vegetatietype vergelijken met de potentiële vegetatie dan blijkt 
dat ongeveer de helft van de Eiken-Berkenbossen kunnen evolueren naar een rijker bostype en 
dat het aandeel Eiken-Haagbeukenbos bijna kan verdubbelen.  Bart Roelandt geeft in zijn 
studie een aantal aanbevelingen om die vegetatie-sprong naar een rijkere klasse te realiseren.  Hierop wordt teruggekomen in het hoofdstuk 3 (beheerdoelstelingen)  en 4 
(maatregelen). 

2.3.3.4 BIJZONDERE VEGETATIE VAN DE DE ‘SPRINGPUTTEN’ (2334) 

Op figuur 2.44 valen de ‘Springputten’ (deel van Perceel Vergeree A) op als een blauwe cirkel die hun afwijkende vegetatie voorstelt.  Na WO II werden hier honderden 
tonnen munitie tot ontploffing gebracht.  De munitie werd van  uit tijdelijke oplsagplaatsen in het bos maar ook van verder weg, met een tijdelijk smalspoor aangevoerd..  De 
tijdelijke depots zijn nu nog zichtbaar als rechthoekige en licht omwalde plateau’s langs sommige boswegen.  Door de kracht van de explosies werd de leembodem in de 
ontploffingskraters gecompacteerd en ondoordringbaar voor water. De vegetatie en de evolutie ervan werd goed beschreven door F.A. Cresens (VBV, Groene Band nr. 64). 
Verduistering en verzuring, twee zeer sterk bepalende factoren voor de negatieve evolutie van de flora in de voorbije 50 jaar, kregen geen kans in de ‘Springputten’: 

 Verduistering: de bodem bleef gedurende enkele decennia kaal, ook na het beëidigen van de explosies werd de boom- en struikvegetatie regelmatig weggekapt.  
Dit gebeurde o.a. onder stimulans van natuurliefhebbers die de bijzondere vegetaie wilden conserveren; 

 Verzuring: de verzuring die overal in Meerdaalwoud optrad, werd gecompenseerd doordat de diepere, kalkhoudende löss-lagen als gevolg van de intense explosies 
naar boven werden gehaald en werden verspreid over de omgeving.  

Tijdens een werkkamp met jongeren (ca. 1980, bevestigd bij onderzoek in 2006)  bleek dat er in de ‘Springputten’ nog ‘scherpe’ munitie aanwezig is.  Toen werd beslist om bij 
het beheer de bodem niet meer te beroeren. Als gevolg van de evolutie sedert 1980 is de situatie momenteel de volgende:  

 de spontane opslag en inzaai van bomen en struiken is overvloedig met o.a. berk, haagbeuk, boswilg, kleinbladige linde, gewone esdoorn, es, grauwe abeel, zwarte 
els, zomereik…  De natuurlijke zaailingen zijn vaak van verbazend goede vorm (rechte doorlopende spil, fijne betakking); 

 doordat het bestand in dichtwasfase kwam, raakte de kruidachtige vegetatie in de verdrukking; 
 als gevolg van wortelwerking en bodemleven werd de gecompacteerde leemlaag minder waterdicht en zijn nog slechts enkele kraters permanent waterhoudend, met 

als gevolg een achteruitgang van de waterplanten.  Er is ook verlanding als gevolg van bladval. 

 

Figuur 2.46 
Potentiële vegetatietypes voor het bosdomein  
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22..33..44  FFAAUUNNAA    

Dankzij de  inzet van vele faunaspecialisten uit de omgeving kon een zeer degelijke fauna inventaris worden opgemaakt.  Deze inventaris heeft niet de pretentie om volledig te 
zijn, wel onderbouwt hij op overdonderende wijze de ecologische waarde van het bosgebied en vormt een ideaal toetsingskader voor het bosbeheer. 

We vinden de teksten die van uit de natuurmiddens aangeleverd werden zo waardevol dat we er hier ruim uit citeren, ook al hoort het aspect ‘beheeradvies’ niet strikt onder 
dit hoofdstuk.  De tekst zou aan samenhang en kracht verliezen als deze elementen er uit worden gehaald.  In hoofdstuk 4 10.1 wordt de vertaling van het advies van fauna 
en flora specialisten vertaald naar maatregelen die effectief zullen worden uitgevoerd in de loop van de volgende beheerperiode.. 

De integrale teksten met referenties en tabellen zijn terug te vinden in bijlage 23.  De bijlagen over avifauna, vleermuizen en de das zijn ook voor de leek zeer toegankelijk en 
boeiend, van uit het standpunt van de bosbeheerder.  

2.3.4.1 AVIFAUNA 

Het volledige bosgebied is in het kader van de Vlaamse broedvogelatlas (2000 – 2002) gekarteerd door Kelle Moreau en Joris Menten. De aandacht werd toegespitst op de 
zeldzame bossoorten.  Tabel 2.8 geeft voor elk van de geïnventariseerde soorten het aantal broedparen in de periode 2000 – 2002.   Figuur 2.47 geeft de avifaunakartering, 
om verstoring  te voorkomen worden geen exacte nestlocaties opgegeven.    

De waargenomen vogelsoorten werden ingedeeld in categorieën naar gelang de habitatvoorkeur.  

Enkele besluiten die voor de beheerder belangrijk zijn: 

Oude eikenbestanden en oude laanbomen van onschatbare waarde voor de avifauna ! 

Het aanbod aan boomholtes als broedgelegenheid is momenteel aanzienlijk hoog. De zeer hoge aantallen Boomklever en Glanskop zijn daar aan te danken, evenals het 
voorkomen van 5 soorten spechten, met Zwarte specht (Bijlage I-soort vogelrichtlijngebied) , Kleine bonte specht en vooral Middelste bonte specht (Bijlage I-soort 
vogelrichtlijngebied) als meest bijzondere. Voor laatstgenoemde, waarvan in Meerdaalwoud de grootste Vlaamse populatie voorkomt,  zijn vooral oude eiken van betekenis.  

Ook soorten als Bosuil, Boomkruiper en Holenduif zijn gebaat bij bossen met veel oude bomen. 

Bijkomende nestgelegenheid creëren middels nestkasten is niet wenselijk. Het plaatsen van nestkasten in de omgeving van populaties van Grote weerschijnvlinder wordt zelfs 
sterk afgeraden. De soort heeft nogal opvallende rupsen die makkelijke prooi vormen voor bijvoorbeeld Koolmezen (Maes & Van Dyck, 1999).  

Open plekken voor de Boompieper, Groene specht en Houtsnip 

Er is een hele ‘bosrandavifauna’ aanwezig. Dat zijn soorten die van afwisseling houden en de grens open en gesloten terrein opzoeken. Er moeten op elk moment open 
plekken in het bos zijn, best op de meest zandige, voedselarme plekken waar successie traag verloopt en (tijdelijk) Struikheide kan groeien. De minst interessante zones 
momenteel zijn de uniforme, dichte naaldhoutbestanden. Deze komen net vaak voor op de droge, zandige, voedselarme bodem.  

Andere belangrijke doelsoorten voor open plekken en bosranden zijn Nachtzwaluw en Klapekster. Deze laatste overwinterde recent op een kapvlakte in Heverleebos (Rooi), 
nabij de zuidrand (Vaalbeekvallei). De Klapekster is als broedvogel zo dramatisch achteruitgegaan in de Benelux dat men hem niet meteen moet terugverwachten. Deze 
prachtige klauwiersoort een overwinteringsplaats aanbieden kan men echter als belangrijk ecologisch doel beschouwen. Een kapvlakte nabij de bosrand heeft de meeste 
kans voor deze soort, want dan kan ze ook makkelijk in het aanpalend open terrein jagen. 

Laag en dicht struweel op vochtige plaatsen voor Matkop, Goudvink en Nachtegaal 

In de beekdalletjes is het interessant om naast oud bos ook struweel en hakhoutbos te laten ontwikkelen. Wilgenstruwelen en hakhout zijn favoriete plaatsen van Goudvink en 
Nachtegaal, een schaarse respectievelijk achteruitgaande broedvogel in Vlaanderen.  

Oude beukenbossen, zonder ondergroei zijn soortenarm maar vormen wel een goed biotoop voor de Fluiter 

 

 

 

Soort Opmerkingen
MW HB

Wilde Eend enkele langs en op kleine plassen midden in woud
Dodaars x mogelijk soms broedend op Paddenpoel 

(Meerdaal, Sint-Joris-Weert)
Wespendief 1 1 ZW van Mollendaal, enkel 2001
Sperwer 11 3 aantallen 2001
Havik 9 2 aantallen 2001
Buizerd 14 7 aantallen 2001
Torenvalk x x soms broedgevallen in randen
Houtsnip x x moeilijk aantallen te schatten
Holenduif x x lijkt schaars
Houtduif x x
Koekoek x x langs randen
Steenuil x werd tot enkele 100en m in bos waargenomen 

(2 locaties Mollendaal)
Bosuil x x
Ransuil x x achteruitgaand waar Bosuil aanwezig is, vnml 

randen
Halsbandparkiet x in 2006 eerste koppel in Z-rand Meerdaal
Ijsvogel x aantallen 2001, Vaalbeekvallei
Zwarte Specht 25 7 aantallen 2001
Groene Specht 25 11 aantallen 2001
Grote Bonte Specht x x
Middelste Bonte Specht 13 aantallen 2001, intussen verm. ook in 

Heverleebos
Kleine Bonte Specht 21 3 aantallen 2001
Boompieper 9 aantallen 2001 (vermoedelijk onderschatting), 

sommige jaren verm. ook in Heverleebos
Grote Gele Kwikstaart x aantallen 2001, Vaalbeekvallei
Winterkoning x x  
Heggenmus x x
Roodborst x x
Nachtegaal verm. verdwenen
Gekraagde Roodstaart x in 2005 1 territorium langs O-rand Mollendaal
Zanglijster x x
Grote Lijster x x
Merel x x
Tuinfluiter x x
Zwartkop x x
Braamsluiper x x soms in randen grenzend aan plateaus
Grasmus x x in randen grenzend aan plateaus
Spotvogel x x soms in randen grenzend aan plateaus
Fitis x x
Fluiter 19 2 aantallen 2001, sterke jaarlijkse fluctuaties, 

achteruitgaand
Tjiftjaf x x
Goudhaan x x
Vuurgoudhaan 106 24 aantallen 2001
Grauwe Vliegenvanger x  jaarlijks 1-2 territoria in Meerdaalwoud, 

achteruitgaand, verm. ook in Heverleebos
Glanskop 178 52 aantallen 2001
Matkop x  kleine aantallen in vochtige dalen langs randen, 

vnml. Z-rand Meerdaal (Nethenvallei)
Kuifmees x x
Zwarte Mees x x
Pimpelmees x x
Koolmees x x
Staartmees x x
Boomklever 334 60 aantallen 2001
Boomkruiper x x
Taigaboomkruiper geen bewezen broedgevallen maar telkens 

vermoeden in Meerdaal (2001) en Heverleebos 
(2002)

Ekster x x
Gaai x x
Kauw x x solitaire broedgevallen tot midden in bossen
Zwarte Kraai x x
Spreeuw x x
Wielewaal 1 aantallen 2001, enige geval dat ik ooit vond in 

deze gebieden, andere jaren niks
Vink x x
Groenling x x
Kneu x x in randen  
Kruisbek 4 2 aantallen 2001
Goudvink 30 2 aantallen 2001
Appelvink 20 9 aantallen 2001
Geelgors x x in randen  

Noot : x = aanwezig

# territoria / Koppels

Tabel 2.8 Vogelwaarnemingen 2000-2002  
Kelle Moreau en Joris Menten 
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Middelhoutbeheer is niet noodzakelijk voor vogels, wel positief 

In het studiegebied lijkt er geen enkele vogelsoort strikt gebonden aan Middelhoutbeheer, maar voor sommige soorten is deze beheersvorm erg interessant omdat ze van 
openheid in het bos houden: Bonte en Grauwe vliegenvangers, Wespendief, Buizerd, …  

Militair domein zeer waardevol 

Het noordelijk deel van Meerdaalwoud is niet toegankelijk (Militair domein) en enkel van buiten de omheining onderzocht. Toch blijkt dit zeer waardevol voor de avifauna te 
zijn, deels door de openheid van het gebied. 

Zwarte ooievaar en Kortsnavelboomkruiper als toekomstige broedvogel ? 

De Kortsnavelboomkruiper die sterk gelijkt op de algemene Boomkruiper is plaatselijk talrijk in de zuidelijke Ardennen, vooral in beukenbossen en eikenbeukenbestanden en 
in mindere mate in oude Fijnsparbestanden. De soort is reeds vastgesteld in Mollendaalbos, maar (nog) niet met zekerheid als broedvogel. 

De Zwarte ooievaar was in de 19de eeuw afwezig in België ten gevolge van een te beperkt bosareaal en vervolging. Er zijn aanwijzingen dat de soort in de 17de en 18de eeuw 
in het Zoniënwoud voorkwam. In 1980 waren er geruchten over broedgevallen in de Ardennen, ondertussen zijn er al tientallen broedparen van deze prachtige, maar erg 
schuwe vogel !!  

De combinatie van uitgestrekte bossen met oude bomen (Heverleebos-Meerdaalwoud) die geschikt kunnen zijn als nestboom en moerasgebieden om te foerageren (‘Doode 
bemde’ Dijlevallei) maakt dat we de Zwarte ooievaar als doelsoort voor het studiegebied kunnen vooropstellen.  

2.3.4.2 ZOOGDIEREN 

Vele zoogdieren hebben een nachtelijke levenswijze en zijn erg schuw. Er zijn vrij weinig gegevens over hun verspreiding bekend, er werden diverse bronnen geraadpleegd, 
het overzicht komt van Johan Bogaert;  

Vleermuizen 

In 2002 vond er een zeer intensief onderzoek naar vleermuizen plaats door Wout Willems (Natuurpunt vzw). Dit leverde spectaculaire resultaten op:  
Er is 2 keer Bosvleermuis (bijlage IV-soort habiatrichtlijn) waargenomen, er is slechts één andere waarneming in Vlaanderen (2002 Zoniënwoud).  Ook Meervleermuis 
(bijlage IV-soort habitatrichtlijn) is boven de Zoete Waters gezien (sinds 1945 niet meer in Vlaams-Brabant) 

Marterachtigen 

De Bunzing  kwam vroeger relatief veel voor in Meerdaalwoud. Momenteel is deze zeldzamer, waarvoor 2 redenen zijn die mogelijk beide een rol spelen: 
 Verdringing door Steenmarter  die recent sterk toegenomen is; 
 De zeer sterke achteruitgang van het Konijn, dat een belangrijke voedselbron vormde; 

In verband met de Steenmarter kregen we volgende opmerkelijke maar zeer interessante info van Dhr. Jos Dottermans. ‘De Steenmarter kende zijn opgang in de periode '93-
'95. Opmerkelijk was dat in parallel hiermee de Bunzing snel achteruit ging. Voor '93-'95 was het uiterst zelden dat wij een Steenmarter waarnamen maar regelmatig de 
Bunzing. Na '93-'95 zagen we meer en meer Steenmarters en minder en minder Bunzings. Sinds enkele jaren zien we géén bunzings meer, enkel nog marters’. 

Het Meerdaalwoud is zeer geschikt voor de boommarter, met als belangrijke troeven de uitgestrektheid en de vele oude bomen met holtes (graag deze die uitgehakt zijn door 
Zwarte Specht, wegens voldoende groot). De boswachters melden echter dat er weinig betrouwbare recente waarnemingen van Boommarter zijn. 

Hugo Nackaerts zag begin jaren ‘80 een behendig klimmende marter langs een eikenstam in het huidige bosreservaat (opgeschrikt door een hond). Een andere waarneming 
dateert van eind jaren 70 – begin jaren 80, nabij de oude kwekerij in ‘De Mommedeel’, waar een boommarter zich vlot van (naaldhout)kruin tot kruin bewoog wat toch duidelijk 
richting Boommarter wijst.  In de periode 1987 – 2002 zijn er 4 zichtwaarnemingen met behoorlijke zekerheid verricht in het Leuvense (Oud-Heverlee 1994 en Meerdaalwoud 
2002, Lubbeek en Rotselaar).  

Boommarters vereisen bossen met veel structuurdiversiteit;  rijke afwisselling van boomsoorten, voldoende staand en liggend dood hout en voldoende horizontale en vertikale 
gelaagdheid. Dit alles heeft te maken met het feit dat Boommarters een zeer veelzijdig menu hebben, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt (dat ze op Eekhoorns 
zouden gespecialiseerd zijn). Naast knaagdieren, konijnen, vogels en hun legsels spelen allerlei bessen een belangrijke rol (van zoete kers, vlier, klimop, framboos en 
bosaardbei). Vermoedelijk is deze voedselbron voor pas zelfstandige jongen zelfs essentieel. Liggend dood hout of houtstapels worden geregeld als ‘dagrustplaats’ gebruikt.  

Over Hermelijn en Wezel hebben we geen concrete gegevens. 

Figuur 2.47 
Vogelwaarnemingen 
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Das:  Rode lijst: bedreigd 

De Das kent een erg bewogen geschiedenis in Meerdaalwoud. In de jaarbulletins van ‘De vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud’ zijn herhaaldelijk bijdrages 
verschenen. 

Tot circa 1950 zou de Das zeer talrijk geweest zijn ten zuiden van de as Brussel-Leuven. In de periode 1946 en 1950 zijn een tiental dassen vermoord  door een jachtwachter 
bij het enige hol dat ten zuiden van de Limietendreef lag. Men zou er tot 4 m diepe grachten gegraven hebben om de dieren te vangen met behulp van honden. Veel 
dramatischer nog waren de vergassingscampagnes in 1953 – 1954, waarmee er abrupt een einde kwam aan het talrijk voorkomen. Aan het Zoet Water zaten Dassen tot 
1966 en een jaar laten zijn er tussen Opvelp en Honsem nog gezien.  

Tussen 1972, toen een burcht met 2 dieren uitgegraven werd, en 1981 zijn er geen waarnemingen bekend. In mei 1981 zijn 8 dieren (uit Pyreneeën afkomstig) uitgezet.  In 
1983 was nog slechts één burcht bezet, later bleef er van de uitgezette dieren niets meer over (vrnl. verkeersslachtoffers en mogelijk vergiftiging). 

Frank Claessens deed onderzoek naar deze populatie en concludeerde dat de periferie erg belangrijk was als jachtgebied. De dassenburchten lagen soms vrij diep in het bos, 
maar de jachtterreinen lagen aan de rand of in de omgeving van het bos. Migratie tot aan Vuilenbos in het gehucht Mollendaal (Bierbeek) en tot aan een boerderij in Hamme-
Mille zijn vastgesteld. Eén exemplaar liep dagelijks 3 km naar een paardewei om te foerageren.. 

Recent werd er een Dassenspoor genoteerd door W. Willems en werden er twee wegslachtoffers gesignaleerd en geanaliseerd, waarvan 1 op de N25 vlak bij de taalgrens 
(oktober 2005).   

Op 1 maart 2004 startte er een onderzoeksproject (Koen Berwaerts, Regionaal Landschap Dijleland) dat de kansen voor een duurzame populatie Das in de regio onderzoekt. 
Dit resulteerde reeds in heel wat nuttige beheervoorstellen.  

Muizen 

De Eikelmuis, in de volksmond ‘fruitrat’ genoemd, kan vooral aan de rand van het bos verwacht worden, in verwilderde tuinen of (hoogstam)boomgaarden. Oude bomen met 
holtes zijn erg interessant als overwinteringslocatie. Allaerts meldt overwintering in een sparrenbosje in de Doode Bemde. Er zijn meerdere oude waarnemingen in het bakhuis 
van de boswachterswoning ‘Het Spoor’..   

Mogelijk komt ook de Hazelmuis, een bedreigde soort in Vlaanderen én opgenomen in Habitatrichtlijn (Bijlage IV), in het gebied voor. Het is een typische soort van mooi 
ontwikkelde bosranden (mantel-zoomvegetaties, struwelen). Ook Bosmuis, Rosse woelmuis en Aardmuis werden recent waargenomen. 

Overige 

Het Everzwijn kwam tot 1957 voor in Meerdaalwoud, toen werden de laatste dieren zijn afgeschoten. Bij strenge winters worden nog wel eens solitaire dieren, afkomstig uit 
Wallonië (momenteel populatie tot tegen Waver), waargenomen, bijvoorbeeld in 1994 in de zuidoosthoek van Mollendaalbos (Veldkant van de Renissart), maar ook in mei 
2006 werd geregeld een mannelijk everzwijn waargenomen op ecoduct ‘De Warande’.  In diezelfde periode werd eveneens damhert waargenomen. 

Van de Vos ontbreken precieze tellingen. Anno 1997 werd van een lichte terugval gesproken. Er waren 2 burchten bekend uit Meerdaalwoud zelf en enkele in het Militair 
domein. De Vos wordt niet bejaagd, maar bij sterke toename van de stand wordt een gericht afschot voorzien.  

Tabel 2.9: Overzicht van recente dassenwaarnemingen in Meerdaalwoud en Heverleebos 
en omgeving  
 

Locatie  Beschrijving  Datum  Zekerheid 

Vaalbeek, Heverleebos zichtwaarneming  30/11/2004 + 

Heverlee, Heverleebos haren 1/04/2003 + 

Heverlee, Heverleebos zichtwaarneming  1/03/2003 + 

Heverlee, Heverleebos zichtwaarneming  15/10/2001 + 

Bierbeek, Mollendaalbos prenten 27/07/2001 + 

Bierbeek, Mollendaalbos haren 16/05/1993 + 

Hamme-Mille, Valduc sporen 1/06/2005 ? 

Neervelp, Dalem E40 verkeersslachtoffer jun/04 ? 

Hamme, Bois St.-Nicaise sporen aan burcht 20/06/2004 ? 

Korbeek-Dijle, Korbeekveld sporen aan burcht jun/03 + 

Haasrode, expressweg ? 4/10/2002 + 

Oud-Heverlee, kerk  dood dier 6/03/2002 + 

Sint-Agatha-Rode, Keihof  zichtwaarneming  10/03/2001 ? 

Oud-Heverlee, Fonteinstraat  verkeersslachtoffer 3/03/2001 + 

Haasrode, holle weg zichtwaarneming  Oktover 1998 + 

Neerijse, Doode Bemde zichtwaarneming  15/04/1998 + 
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Het Ree komt talrijk voor. Bijgaande tabel geeft de aantallen voor de Wild Beheer Eenheid (WBE) waarvan Meerdaalwoud een deel vormt.: 

Toen het Ree in heel Vlaanderen zeldzaam was, kwam in Meerdaalwoud nog een populatie voor. Het is dus één der kerngebieden in Vlaanderen.  

Enkele cijfers van eind jaren 90 (uit Beheerplan Meerdaalwoud van 1998): 
 In een blok van 250 ha tussen Naamse steenweg, Weertse dreef, Nethense baan en grens Waals Gewest: 75 reeën op 1 maart 1996. Voor heel Meerdaalwoud 

(zonder Heverleebos) werd de populatie toen op 180 stuks geschat. 
 Ten oosten van de Naamse steenweg (Mollendaalbos): 112 reeën in 1996 

Op basis hiervan kwamen de jagers tot een totale schatting van 300 stuks op ca. 1600 ha bos. Dat is een dichtheid van 18 stuks/ 100 ha  

Voor een rijk gemengd loofbos, mét ruigtes, akkers en beekvalleien met veel dekking, wordt een reestand van 21 – 30 stuks per 100 ha als goed aanzien. Voor een gemengd 
bos (loof/naald) zonder open plekken (ruigtes) is een stand van 13 – 20 stuks per 100 ha als goed te beschouwen. 

Mogelijke bedreigingen voor het Ree (en andere grotere zoogdieren) zijn verstoring door recreatie en door het verkeer. Er worden een 15 tal verkeersslachtoffers per jaar 
gemeld, vooral op de Naamsesteenweg ter hoogte van de omheiningen Pruikenmakers en Grote konijnenpijp. De aanleg van het ecoduct ‘De Warande’ , gerealiseerd in het 
najaar 2005, zal hierin vermoedelijk beterschap brengen. Het begeleidend raster is momenteel al aangelegd.  

In Vlaanderen algemene soorten, die voorkomen in Meerdaalwoud: Egel, Eekhoorn, Mol, Konijn, Haas.  

Konijn: Tussen 1983 en 1993 werden jaarlijks een tientallen konijnen geschoten.  In 1994 werd beslist niet meer op het Konijn te jagen omdat de stand te sterk was gedaald 
door de myxomatose en een zeer grote aanwezigheid van bunzing. In de lente van 2006 werden voor het eerst opnieuw enkele tientallen konijnen gezien in M,H&E.. 

Haas : de populatie bedroeg de voorbije decennia slechts een 10-tal stuks.    

Tabel 2.10: Afschotgegevens van het Ree  
 

 Jacht-
opp 

bebost 
opp 

wildstand: 
totaal 

wildstand: 
Geiten 

wildstand: 
Bokken 

wildstand: 
Kitsen 

Afschot 
totaal 

2002 3298 1400 311 108 90 113 141 

2003 4300 1500 350 118 100 132 155 

2004 4300 1500 397 137 101 159 147 

Figuur 2.48 
Slapend reekalf 

Figuur 2.49 
Ecoduct Meerdaalwoud 
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2.3.4.3 HERPETOFAUNA 

AMFIBIEËN 

In het studiegebied komen 3 Rode-lijstsoorten voor, die hieronder besproken worden. Daarnaast komen de in Vlaanderen algemene Alpenwatersalamander (veel), Kleine 
watersalamander, Gewone pad, Groene kikker en Bruine kikker (veel) voor.  De ‘Springputten’ vormen anno 2000 nog één van de interessantste plaatsen met zeer veel 
groene kikker en met de 4 salamandersoorten (kleine water-, kam-, vinpoot- en Alpenwatersalamander)  

De Vuursalamander staat in Vlaanderen als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst genoteerd. Het is bij ons een bewoner van oude beuken- en eiken-haagbeukenbossen, bij voorkeur 
in heuvelachtige gebieden, waarin bronnen en beekjes voorkomen. Ze maken gebruik van holen van kleine zoogdieren, maar ook stapelmuurtjes en natuurlijke spleten 
worden bewoond. Dood hout (o.a. houtstapels) is erg interessant  

Merkwaardig genoeg zijn de larven van de Vuursalamander niet gevonden in de talrijke brongebieden en beekjes, maar in karresporen of bospoelen die grotendeels gevuld 
zijn met rottende bladeren. Zelfs in een met water gevulde hoefafdruk van een paard zijn enkele larven gevonden. Er was een voorkeur voor relatief koele, vrij kleine en sterk 
beschaduwde plasjes met weinig of geen watervegetatie. Opvallend was ook dat larven van deze landsalamander ontbraken in karresporen waarin larven van de Vinpoot- of 
Alpenwatersalamander aanwezig waren 

De populatie Vuursalamander in Meerdaalwoud is de grootste van de 4 Vlaams-Brabantse populaties.  

Recent werd door Kelle Moreau heel wat observatiewerk naar Vuursalamander verricht in het zuidoostelijk deel van Mollendaalbos. Dit leidde tot volgende vaststellingen: 
 Einde  maart is dé periode waarin Vuursalamanders in Mollendaalbos hun larven afzetten (levendbarend !). 
 De belangrijkste voortplantingspoel ligt langs de Weertse dreef. Deze poel is vrij diep (ca. 1m), maar ligt vol bladeren zodat er weinig water is. Dit is niet echt een 

probleem naar habitatgeschiktheid  maar levert wel volgend praktisch probleem. In deze poel is de Bruine kikker zéér talrijk. Deze zet zoveel dril af dat er frequent 
larven van de Vuursalamander stikken doordat ze tussen de dril boven het wateroppervlak geklemd zitten (larven doen kieuwademhaling). Er worden geregeld dode 
volwassen Vuursalamanders gevonden die de omgekeerde verstikkingsdood hebben ondergaan: ze zijn door paarlustige Bruine kikkers onder water vastgegrepen. 
Als men denkt een dode Vuursalamander gevonden te hebben, is het wel opletten: de dieren houden zich schijndood (bij verstoring). 

 De adulte vrouwtjes zoeken de zachtglooiende oever van de poel op om eitjes af te zetten.  
 Er zijn al larven gevonden in plassen op de Weertse dreef. Gezien het gemotoriseerd verkeer hebben deze weinig overlevingskansen. Catthoor vond op 21 maart 

1996 4 adulten op het wegdek van de Weertse dreef. 

De Vinpootsalamander die op Vlaams niveau ‘zeldzaam’ is werd  (1992) gevonden in de  Warandevijver, de springputten, Zoete waters, Mommedeel, poel Godensalon, 
zandgroeve (zuidoostelijk deel).   In de omgeving van de Warandevijver en de Limietendreef zijn dieren gevonden in karresporen. De soort is in Meerdaalwoud duidelijk 
algemener dan de Kleine watersalamander.  

De Kamsalamander is een Europees belangrijk soort is (Bijlage II van Habitatrichtlijn).  Er werden er regelmatig larven gevonden in één der opdrogende poelen van de 
Springputten (o.a. 2000).  Het is geen echte bossoort, het  overgangsgebied tussen M,H&E en de Dijlevallei is een belangrijke doelzone.  Belangrijke inrichtingsmaatregelen 
zijn veilige oversteek Waverse baan, en poelen.  

Besluiten 

We onthouden vooral dat er met de vochtige tot natte delen van het gebied voorzichtig moet omgesprongen worden.  

Sommige amfibieën houden van lichtrijke, sterk begroeide plassen (minder typische soorten voor het bos: Kamsalamander, Kleine watersalamander, Groene kikker)  

Andere soorten (Vuursalamander, Vinpootsalamander, Alpenwatersalamander, Bruine kikker) verdragen of verkiezen beschaduwing en dat zijn de soorten waarvoor het 
Meerdaalwoud belangrijk is. Botanisch oninteressante poelen (wegens schaduw en bladval) zijn dus erg interessant voor amfibieën. Zelfs zeer kleine waterhoudende plekjes 
(vb. karresporen) hebben grote waarde voor de Vuursalamander. Men moet dus zeer terughoudend zijn ten opzichte van het verharden of egaliseren van bospaden. Dit kan 
fataal zijn voor Vuursalamander. Gemotoriseerd verkeer moet maximaal beperkt worden, vooral op wegen waar plassen water stagneren (belangrijk om weten voor 
boswachters: plassen mijden met voertuigen).  

Naast het behoud van bestaande plasjes, is het wenselijk op natte plaatsen in Mollendaalbos kleine ondiepe plasjes aan te leggen (enkele m2 tot enkele tientallen m2). Liefst 
op plaatsen waar geen recreanten komen en waar geen waardevolle bosflora voorkomt. 

Een ecologisch beheer van open water (schuine oevers creëren, visuitzettingen vermijden !, …) komt alle soorten ten goede en is vooral voor grotere permanente waters 
relevant (Warandevijver, Paddepoel).  
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REPTIELEN 

Er zijn 3 reptielensoorten waargenomen die allen op de Rode lijst staan, in de categorie ‘zeldzaam’ (Levendbarende hagedis, Hazelworm) of ‘kwetsbaar’ (Gladde slang).  

De Levendbarende hagedis heeft vochtige heide met boomopslag als voorkeursbiotoop, maar ook droge heide, open plekken in bossen, schrale graslanden en lijnvormige 
landschapselementen worden bewoond. 

De hotspots voor Levendbarende hagedis in het studiegebied zijn de drogere, hoger gelegen delen (zie figuur 2.50). 

Voor de Levendbarende hagedis is voldoende openheid van het bos (brede bospaden, kapvlaktes met heiderelicten) belangrijk. De soort is talrijk in het nabijgelegen 
Zwartenbos (gehucht Mollendaal), waar Natuurpunt vzw aan herstel van blauwgraslanden doet.. 

De Hazelworm komt in vele biotooptypes voor, maar in Vlaanderen vooral in bossen. Een rijke vegetatie en voldoende bodemvochtigheid zijn belangrijk. Vooral juvenielen 
komen op vochtiger plekken voor, adulten houden het liever droog. Net zoals voor de Levendbarende hagedis is vooral de overgangszone tussen bos en meer open 
vegetaties belangrijk. De aanwezigheid van stronken, dood hout of stenen is vereist. Rond 1996 kon op een open plekje vlak bij de schuilhut ‘Mommedeel’ bij elk bezoek 
Hazelworm worden waargenomen. Anno 2005 is de bedekking met naaldhout te dicht geworden en heeft de plek haar betekenis voor reptielen verloren. 

Het is een erg moeilijk waarneembare soort, maar er zijn recente meldingen uit het Meerdaalwoud o.a. in volgende percelen: Godensalon, Brise Tout, Limietendreef, 
Springputten, militair domein.  Ook in de omgeving (Schavijenhof, Stosberg, Dijlevallei, Rodebos) wordt Hazelworm waargenomen.   

De Gladde slang (Coronella austriaca) vertoont bij ons een duidelijke voorkeur voor droge, zonbeschenen terreinen (droge heide, bosranden, open plekken in bossen). Meer 
bepaald de afwisseling van zonbeschenen en schaduwrijke plekjes is belangrijk. Een dichte bodembegroeiing van dwergstruiken (Struikheide, Blauwe bosbes) of grassen met 
boomopslag en met kleine, zandige open plekjes is optimaal. De soort komt in Vlaanderen bijna uitsluitend in Limburg voor.  

Er is een waarneming van Gladde slang bekend van Oud-Heverlee, op een kapvlakte in Meerdaalwoud, in 1979. Ondanks recent intensief onderzoek naar de herpetofauna 
kon deze bijzondere soort niet teruggevonden worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat ze door haar verborgen levenswijze makkelijk over het hoofd gezien wordt. Hugo 
Nackaerts meldt dat in dezelfde periode ook Gladde slang zou zijn gezien in het uiterste zuiden van Meerdaalwoud, in Nethen.  

Besluiten voor de beheerder 

Voor het beheer onthouden we dat voor Hazelworm vooral de aanwezigheid van voldoende dood hout belangrijk is. Voor Gladde slang en Levendbarende hagedis dient de 
beheerder aandacht te besteden om voldoende openheid te creëren in de hoger gelegen, droge terreindelen. Enkele permanente (kleine) open plekjes met heidevegetatie in 
de omgeving van Godensalon zijn aangewezen. 

Heel belangrijk voor de beheerder is te weten dat reptielen, evenals amfibieën, zeer gevoelig zijn voor recreatie. Jansen (1998) deed onderzoek in Nationaal Park ‘De 
Meinweg’ in Nederland, en vond er op 2 jaar tijd 212 doodgereden reptielen, waaronder 49 Hazelwormen, 45 Levendbarende hagedissen en 7 Gladde slangen. Allemaal 
slachtoffers van zeer intensieve fietsrecreatie. Het lijkt ons belangrijk dat men in Meerdaalwoud alle reptielen die men als verkeersslachtoffer vindt, goed in kaart brengt. Zo 
kan men maatregelen nemen op ‘probleemlocaties’. 

2.3.4.4 ONGEWERVELDEN 

SPRINKHANEN 

De meeste soorten zijn gebonden aan open biotopen. Er zijn enkele algemene sprinkhaansoorten die graag in bosranden voorkomen en waarvoor in het studiegebied goede 
plekken aanwezig zijn. 

In het studiegebied is het (potentieel) voorkomen van 2 Rode-lijstsoorten van belang. 

De Rosse sprinkhaan komt in Vlaanderen enkel voor in de Voerstreek en op 2 recent (2002) ontdekte plaatsen in Vlaams-Brabant (Meerdaalwoud en Eikelberg in Aarschot). 
Ze heeft op de Rode lijst de status ‘met uitsterven bedreigd’.  Vrij dichte, grazige, zuidgeoriënteerde zoomvegetaties langs bosranden genieten de voorkeur.  

In Meerdaalwoud is de soort ontdekt in het Militair domein. Ze komt er op meerdere open plekken voor. Het is van essentieel belang dat er voldoende openheid behouden 
blijft. In het militair domein (en aan de Springputten) is er grond van uit Wallonië aangevoerd (uit Famenne). Mogelijk zijn er zo eieren of (volwassen) sprinkhanen 
meegevoerd.  

Figuur 2.50 
Hot spots Levendbarende hagedis 

Figuur 2.51 
Hazlworm – Meerdaal - Springputten 
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De Boskrekel staat als ‘zeldzaam’ op de Rode lijst.  Recent zoekwerk leverde heel wat populaties op in het Hageland, op de Diestiaanheuvels. Maar nog niet in M,H&E.  
Kleine populaties kunnen echter makkelijk onopgemerkt blijven: het geluid is vrij zacht en slechts op enkele meters hoorbaar. 

M.Luyten meldt volgende waarnemingen in het militair domein Bruine sprinkhaan, Krasser, Gewoon spitskopje, Struiksprinkhaan, Bramensprinkhaan, Gewoon doorntje en 
Grote groene sabelsprinkhaan.  

Beheer: Aandacht voor mantel-zoomvegetaties is belangrijk. 

 

DAGVLINDERS 

In Vlaanderen zijn er 20 soorten dagvlinder typisch voor bossen en open bos: 
 3 soorten gebruiken kruidachtigen als waardplant, ze komen allen voor in het M,H&E: Keizersmantel, Adippevlinder en Bont zandoogje; 
 13 soorten gebruiken struiken en bomen als waardplant, 9 er van komen voor in het M,H&E: Citroenvlinder, Sleedoornpage, Eikenpage, Iepenpage, Bruine 

eikenpage, Boomblauwtje, Grote vos, Kleine ijsvogelvlinder en Grote weerschijnvlinder. 
 4 soorten met een duidelijke binding met bosranden en hak- of middelhout, daarvan komt er nog 1 voor: Boswitje   

Er is ook een reeks niet aan bos gebonden maar algemeen gekende vlinders die voorkomt in het M,H&E o.a. Groot en Klein koolwitje en, Dagpauwoog. 

De 2 voornaamste oorzaken van de teloorgang van de dagvlinderfauna worden beschreven door Gorissen:.  

==> Het stopzetten van het middelhoutbeheer ten koste van hooghout is een essentiële factor.  

De vegetatiesamenstelling op kapvlakten in hooghout verschilt  sterk van deze op open plekken die tijdens de hakhoutcyclus ontstaan. Vele planten die achteruitgingen als 
gevolg van verdonkering/verzuring (zie 2.3.3) zijn waardplanten van één of meerdere dagvlindersoorten (o.a. Wilde kamperfoelie, bosviooltjes, Gewone valeriaan, Boswilg, 
Blauwe bosbes en Sleedoorn).  

==> Wijzigingen in landgebruik 

Als gevolg van de natuurdegradatie in het landbouwlandschap werden heel wat vildersoorten van open terreinen teruggedrongen tot open plekken in het bos.  Die waren er 
veel na de massale oorlogskappingen (in 1947: 198 ha open terrein binnen het bos). Toen deze bebost geraakten verdwenen heel wat vlindersoorten.  

Overzicht Rode-lijstsoorten die momenteel voorkomen 

De Grote weerschijnvlinder  is vooral gebonden aan open loofbossen en wilgenbroekbossen. De wijfjes zetten de eitjes af op de bovenkant van wilgenbladeren (vooral 
Boswilg en Grauwe wilg), vooral in de bosrand op plaatsen die niet de hele dag in de zon staan.  Aangezien de rupsen nogal opvallend zijn, kunnen er best geen nestkasten 
(voor mezen, die echte rupsenvreters zijn) geplaatst worden in gebieden waar de Grote weerschijnvlinder voorkomt. De voornaamste oorzaken van achteruitgang is het 
verdwijnen van open plekken in bossen en van mantel- en zoomvegetaties (nu scherpe overgangen tussen bos en omgeving). In M,H&E komt de soort enkel voor aan de 
Springputten in Meerdaalwoud, of er in 2005 nog een populatie voorkomt is twijfelachtig. In de Dijlevallei (de Doode Bemde) komt wel een zekere populatie voor en wordt de 
soort jaarlijks gezien.  

De Kleine ijsvogelvlinder leeft in vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie (= waardplant) waar schaduw en zon elkaar afwisselen. De favoriete 
eiafzetplanten staan aan de rand van brede bospaden of in licht beschaduwde delen van het bos, op plaatsen met een vrij hoge luchtvochtigheid. De Kleine ijsvogelvlinder 
komt op heel wat plaatsen in Meerdaalwoud voor.  

De Sleedoornpage kan men makkelijkst opsporen via de opvallende witte eitjes die ze afzet op Sleedoorn en soms ook op andere Prunus-soorten als pruim, kers en zelfs op 
Amerikaanse vogelkers. 

De Iepenpage is een zeer lastig waarneembare soort wegens zijn verborgen levenswijze. De soort zet haar eitjes af op iepen. De soort is historisch bekend van het 
Meerdaalwoud. Recent zijn er waarnemingen aan de parking van de Doode Bemde. Vermoedelijk komt de soort dus nog voor in of aan de rand van het Meerdaalwoud. 

De Grote vos plant zich voort in vrij grote, lichtrijke bossen, maar kan sterk zwerfgedrag vertonen. De wijfjes zetten de eitjes af rondom de buitenste twijgjes aan de zuidkant 
van Boswilg en iepensoorten, maar ook van Ratel- en Zwarte populier en fruitbomen van het geslacht Prunus. Hoewel er geen recente waarnemingen zijn, komt de soort 
mogelijk nog voor in het studiegebied. Er zijn diverse waarnemingen aan de stadsrand van Leuven die betrekking kunnen hebben op zwervers uit Meerdaalwoud. 

Figuur 2.52
Grote weerschijnvlinder 

Figuur 2.53
Kleine IJsvogelvlinder 
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De Eikenpage is een lastig waarneembare soort die recent aan de Springputten, Mollendaal en Kouterbos gezien is.  

Op 20 augustus 2004 is er aan de rand van het militair domein een vrouwtje Keizersmantel waargenomen door Robin Guelinckx, op het meest lichtrijke plekje aan het begin 
van de opengestelde dreef, net ten zuiden van de Weertse dreef. Het dier liet zich minutenlang bewonderen tijdens eiafzet op de schors van 2 Berken en een Grove den.  

Er is een waarneming van een zwervend Boswitje in Egenhovenbos. Deze soort neemt recent toe in Zuidoost-Limburg en kan in de toekomst mogelijk weer verwacht worden.  

 

Aanbevelingen voor het beheer: 

Voor alle  Rode-lijstsoorten die voorkomen in Meerdaalwoud is het belangrijk dat het beheer rekening houdt met: 
 Open plekken 
 Brede bospaden 
 Gevarieerde bosranden (mantel-zoomvegetaties) 

Voor de Grote weerschijnvlinder gelden deze ingrepen vooral in vochtige bossen. Voor de Grote vos is daarnaast de aanwezigheid van dood hout belangrijk als 
overwinteringsplaats. 

In de randgebieden moet er aandacht zijn voor (spontane) bosuitbreiding met Sleedoorn en Iepen.  

 

LIBELLEN 

In Vlaanderen komen 2 libellensoorten voor met een voorkeur voor waterlopen en plassen in bossen. Beide zijn bedreigd in hun voortbestaan,  Eén er van komt voor in het 
studiegebied, nl. de Gewone bronlibel het is onze grootste inheemse libel.  Ze komt voor in de snelstromende bovenlopen van heldere beken en kwelzones in venen.  
Voortplanting is bekend van meerdere plaatsen in het zuidelijk deel van Meerdaalwoud: De Kluis, De Warande, De Springputten 

Toch kan men nog meerdere andere soorten in het bos aantreffen. Er zijn soorten die: 
 Overwinteren in bos: de zeldzame Bruine winterjuffer, recent ontdekt in de Dijlevallei mogelijk overwinterend in M,H&E; 
 Hun eieren afleggen in bomen die over het water hangen: de zeer algemene Houtpantserjuffer, waargenomen in M,H&E.  
 Als larve in bomen klauteren om uit te sluipen tot adult: de vrij zeldzame Smaragdlibel, waargenomen in M,H&E (Warandevijver).  

Aanbevelingen voor het beheer  

Beheersrichtlijnen komen grotendeels overeen met die voor andere insectengroepen, die vaak een sterkere binding aan het bos hebben. Specifiek vermelden we toch dat er 
moet gezorgd worden voor: 

 Goede waterkwaliteit 
 Waterpartijen en waterlopen in het bos ten minste langs de zuidzijde niet te sterk beschaduwd (zeker geen naaldhout !) 
 Licht en structuur in het bos 
 Mantelzoomvegetaties aan de zuidranden van het bos (en geen scherpe overgangen) 

Als concrete maatregel voor libellen zou meer openheid aan de Paddepoel en langs de Warandebeek gewenst zijn (hakhoutbeheer). 

VLIEGEN (DIPTERA) 

ZWEEFVLIEGEN 

Enkele van de mooiste en meest bedreigde inheemse zweefvliegen hebben xylobionte (houtbewonende) larven, die zich voeden met levend of dood hout, 
uitstromend boomsap of schimmels. Sommige leven in gangen van houtborende kevers.  Van daar de bijzondere interesse voor zweefvliegen in M,H&E. 

In totaal zijn 120 soorten zweefvliegen vastgesteld in M,H&E het studiegebied (in België zijn ca. 320 soorten bekend). De meeste hiervan komen voor in 
Meerdaalwoud (114), slechts iets minder dan de helft (53) in Heverleebos. 
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Bijna de helft van de waargenomen soorten (54) staat op de voorlopige Rode lijst. Hiervan zijn 50 soorten waargenomen in Meerdaalwoud en 11 soorten in 
Heverleebos. Het deelgebied Pruikenmakers in Mollendaalbos heeft in dit opzicht de grootste waarde (29 soorten).  Een aantal is bedreigd in nagenoeg heel Europa. 

Enkele waargenomen soorten zijn afhankelijk van boorgaten van de Wilgehoutvlinder in overmature eiken en worden beschouwd als bedreigd in Europa.  Er zijn ook 
soorten die gebonden zijn aan sapstromen op gekwetste of overmature loofbomen en er is een soort die mogelijk gebonden is aan Meiklokjes. 

Zeer belangrijk is ook de aanwezigheid van enkele soorten die gespecialiseerd zijn op rottende eiken- of beukenstronken. 

Aanbevelingen voor het beheer  

Volgende elementen zijn voor zweefvliegen van belang: 
 Soortenrijke boom-, struik- en kruidlaag 
 De aanwezigheid van oude, overmature bomen die kernrot of sapstromen vertonen., ze zouden geïdentificeerd moeten worden en verdienen individuele 

bescherming. 
 ‘Dood hout’, in allerlei variaties is zeer belangrijk voor een aantal xylophage soorten. De verschillende soorten hebben verschillende eisen i.v.m. type 

(boomsoort), grootte, en standplaats (vochtig/droog, beschaduwd/in de zon, ...). 
 permanent open plekken op de meest geschikte locaties: moerassige beekdalen, droge zandige terreindelen (heide !) of mesofiele (matig vochtige) 

bosweides. Concreet zijn de Warandevallei, de verboste heide in de omgeving van de Godendreef en de voormalige zandgroeve de meest aangewezen 
plekken in de omgeving van het bosreservaat ‘de Pruikenmakers’. Mantel-zoomvegetaties zijn erg belangrijk, zelfs al worden ze gedomineerd door bramen: 
dit is een belangrijke waardplant voor een aantal zweefvliegen; 

 kruidenrijke vegetatie in Egenhovenbos (schermbloemen worden door brandnetelvegetaties verdrongen. 

DANSVLIEGEN (EMPIDIDAE) 

Volwassen dansvliegen zijn bloembezoekers of predatoren van kleine insecten. De larven leven in de bodem en zijn rovers. De larven van bepaalde soorten leven in 
vermolmd hout. Uit onderzoek in 56 bosplots in heel Vlaanderen bleken de locaties ‘Grote konijnenpijp’  (22 soorten) en ‘Drie Eiken’ (25 soorten) tot de soortenrijkste 
van Vlaanderen te behoren.  

Dit wijst op een goede structuur van het bos (afwisseling licht – schaduw), een voldoende luchtvochtigheid en goede bodemvochtigheid.  

 

KEVERS (COLEOPTERA) 

Kevers vormen een bijzondere groep omdat ze een belangrijke rol spelen bij de omzetting van dood hout en ander organisch materiaal. 

In 2000 werden er 106 soorten, behorende tot 34 families waargenomen.  

Er werden 3 bijzondere boktorren waargenomen, zo o.a. de Lederboktor als zeer zeldzame en grootste in België (5 cm). 

Ook bij de loopkevers waren er 3 rode lijstsoorten, zo o.a de Lederloopkever, onze grootste inheemse loopkever, ongevleugeld en typisch voor grote, oude loofbossen. In een 
recente studie in 56 bossen in heel Vlaanderen is deze soort enkel in Meerdaalwoud gevonden.  

Zandloopkevers (Cicindelidae) 

Zandloopkevers zijn vrij grote, mooie kevers die houden van goed opwarmende plaatsen met een open vegetatiestructuur. Twee soorten, de Groene en Bronzen 
zandloopkever, zijn alleen in de Kempen algemeen. Ze werden waargenomen inhet militair domein en de zandgroeve in het zuidwestelijk deel van Mollendaalbos. De Groene 
zandloopkever hield zich meer op de begroeide hellingen op en in de lage heide op de bovenrand van de groeve, terwijl de Bronzen zandloopkever de kale delen van de 
groevebodem en de kale wanden verkiest, waar ook kuilen van de Mierenleeuw  zijn waargenomen. 
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Lieveheersbeesten 

Waarnemingen in mei 2004: Oogvleklieveheersbeest in berm Naamsesteenweg, Tienstippelig lieveheersbeest langs Weertse dreef en Tweestippelig lieveheersbeest in de 
zandgroeve. 

 

Lucanidae 

Het Blauw vliegend hert is waargenomen in Meerdaalwoud.  Het Vliegend hert is een Europees bedreigde soort (Habitatrichtlijn bijlage II), die in het verleden geregeld werd 
waargenomen in het M,H&E. Een oproep bij alle boswachters leverde echter geen waarnemingen op. In augustus 2003 was er een waarneming aan de rand van Heverleebos 
(de Beukendreef). 

Glimwormen (Lapyridae) 

Er zijn 3 inheemse soorten: Grote (of Gewone), Kleine en Kortschildglimworm, ze worden deze vooral in bosrijke omgeving aangetroffen, mogelijk doordat kunstmatige 
verlichting een negatief effect heeft. Waarnemingen van Grote glimworm werd waargenomen in mei 2004 in de omgeving van de Warandevijver.  

Voor de larven zijn vochtige, vegetatierijke plaatsen met veel prooien (slakken, regenwormen) van belang (oevers van beekjes, bosweiden, mantel-zoomvegetaties). De 
wijfjes van nachtactieve soorten verkiezen open plaatsen in of bij het bos om te gloeien, zodat ze beter zichtbaar zijn voor de mannetjes (die kunnen vliegen). De 
aanwezigheid van verbindingselementen in het open landschap tussen bosjes is belangrijk, onder de vorm van houtkanten of ruigtestroken langs beken.. 

Bladsprietkevers (Scarabeidae) 

Meikever wordt geregeld waargenomen (o.a. 17 juni 2004 : mannetje in bovenloop Warandebeek). 

Over heel het bos komen zeer veel mestkevers voor. De dieren verzamelen met soms met tientallen bij uitwerpselen van paarden op de paden en worden dan ook,zeer veel 
waargenomen door recreanten.  Ze zijn ook terug te vinden op kadavers, zo vonden we in 2000 een ree in perceel ‘De Pruikenmakers’, wellicht als verkeersslachtoffer toch 
nog 100 m terug het bos in geraakt.  Op het kadaver zaten honderden mestkevers.  De hoge aantallen zijn interessant als voedsel voor onder andere zoogdieren, bijvoorbeeld 
voor de Das.   

Belang van dood hout 

Dood hout is erg belangrijk voor vele kevers. Het zorgt voor nestplaatsen, materiaal voor constructie van nesten, bescherming tegen predatoren / extreme omgevingsfactoren 
en voor overwinteringsplaatsen. De hele afbraakcyclus is belangrijk: van  de fase van stervende of verzwakte boom (vb. wonden), tot dode staande bomen tot liggend dood 
hout.  

SPINNEN 

Bij een onderzoek in 56 bossen in Vlaanderen bleek M,H&E het soortenrijkst.  Uit de verschillende studies die er werden uitgevoerd bleek dat er 40  Rode lijstsoorten 
voorkomen.  Een bijzondere soort die tijdens dit onderzoek aangetroffen is de Bonte bodemzakspin.  

Aanbevelingen voor het beheer in functie van  bosgebonden spinnensoorten: 
 Voldoende dood hout 
 Goed ontwikkelde vegetatiestructuur 
 Goed ontwikkelde bosranden (vaak bij voorkeur zuidgeoriënteerd) 
 Voldoende openheid in het bos 

Voor verschillende spinnensoorten zijn verschillende parameters van belang, die soms tegenstrijdig zijn. Zo kan voldoende openheid moeilijk te verzoenen lijken met goed 
ontwikkelde kruid- en struiklaag (i.e. goed ontwikkelde vegetatiestructuur). In dat geval moeten deze verschillende structuren elkaar ruimtelijk afwisselen: dus voldoende 
variatie. 
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SLAKKEN 

Er is nog niet veel bekend over de slakkenfauna van het bosgebied.  In het Kouterbos (aan de Zoete Waters) werden diverse soorten waargenomen die typisch zijn voor 
bronbossen. De bronbossen hebben een grote waarde voor slakken, wegens de hoge luchtvochtigheid en hoog calciumgehalte, de belangrijkste soort is de Zeggekorfslak 
(Habitatrichtlijn Bijlage II).   

MIEREN  

Er zijn 3 inheemse soorten ‘rode bosmier’, alle 3 kwetsbaar volgens de Rode lijst:  de Zwartrugbosmier, de Behaarde bosmier en de Kale bosmier. 

Rode bosmieren zijn zeer belangrijke doelsoorten voor het studiegebied. Een Rode-bosmiernest vormt een ecosysteem op zich (met veel gastsoorten uit vele diergroepen). 
Bovendien is er een hypothese dat de toename van teken deels te maken heeft (of mogelijk is) door de afname van Rode bosmieren, die anders veel van dat ‘gespuis  
opruimen. 

Rode bosmieren zijn nog te vinden op de overgang van Meerdaalwoud naar Kouterbos,  ten oosten van de Herculesdreef, in het Militair domein, in Mollendaalbos langs de 
Weertse dreef en de Milse dreef.  Rode bosmieren komen dus op (minstens) 2 ver van elkaar gelegen locaties voor. Merkwaardig is het ontbreken in de directe omgeving (ten 
noorden) van de zandgroeve, waar het gebied geschikt lijkt. 

Naast de bosmieren komen nog enkele  andere miersoorten voor (o.a. Bossteekmier, Humusmier, Lepelsteekmier en Kale bosmier),. 

Strikte bescherming van de nesten van rode bosmier is noodzakelijk ! 

OVERIGE 

De Hoornaar (Vespa crabro), de grootste inheemse wesp, kan geregeld waargenomen worden. De open plek aan de Warandevijver leverde bij elk terreinbezoek in mei-juni 
2004 waarnemingen op. Een oude boom met holtes of staand dood hout is erg interessant als nestgelegenheid, ook het bospaviljoen wordt geregeld als nestplaats 
uitgekozen.  

2.3.4.5 ALGEMENE BESLUITEN VOOR FAUNA: 

 De belangrijkste fauna-elementen zijn: 

Vogels:  op Vlaams niveau belangrijke populaties van enkele bijzondere soorten (Middelste Bonte Specht, Havik) en grote populaties Glanskop, Boomklever, Fluiter 
(sommige jaren) en Vuurgoudhaan. Het gebied is tevens interessant door de aanwezigheid van Houtsnip, Wespendief, Zwarte specht, Kleine Bonte Specht, 
Appelvink en Goudvink. 

Zoogdieren:  op Vlaams niveau is het gebied zeer belangrijk voor vleermuizen (11 soorten, waaronder Franjestaart, Bosvleermuis, Meervleermuis en mogelijk Kleine 
dwergvleermuis; allemaal op Habitatrichtlijn Bijlage IV en Meervleermuis ook op Bijlage II). Waarschijnlijk komt Boommarter nog steeds voor (onvoldoende 
gekend). In het verleden zat hier steeds een kernpopulatie van de Das en mogelijk zal dat in de toekomst weer zo worden. Vermeldenswaard zijn Eikelmuis 
en de grote populatie Ree.  

Reptielen:  goede populaties Hazelworm en Levendbarende hagedis 

Amfibieën:  goede populaties Vuursalamander en Vinpootsalamander; kleine populatie (?) Kamsalamander (HRL bijlage II).  

Sprinkhanen: Rosse sprinkhaan 

Libellen:  Gewone bronlibel, Smaragdlibel 

Dagvlinders: goede populaties Kleine ijsvogelvlinder en mogelijke aanwezigheid van 4 andere Rode lijstsoorten die erg moeilijk waarneembaar zijn: Grote 
weerschijnvlinder, Iepenpage, Sleedoornpage en Grote vos. 

Vliegen:  een zeer bijzondere zweefvliegenfauna met veel zeldzame soorten. 

Kevers:  hoewel er nog niet veel onderzoek verricht is, blijken volgende bijzondere soorten aanwezig: Lederboktor, Lederloopkever, Kleine poppenrover, Vliegend 
Hert (HRL bijlage II), Blauw vliegend hert, … Dit zijn allemaal bossoorten waarvoor dood hout erg belangrijk is. Twee bijzondere soorten die in de 
zandgroeve voorkomen zijn aan zonbeschenen, kale bodem gebonden (Groene en Bronzen zandloopkever). 

Spinnen:  meer dan 20 strikt bosgebonden Rode-lijstsoorten 

Mieren:  belangrijke populaties Rode bosmier en Lepelsteekmier en Kale bosmier; 

Slakken:  diverse interessante soorten in het natte Kouterbos; 

Figuur 2.54
Miereleeuwkuilen 

Figuur 2.55
Witte reus (Volucella pellucens) 
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22..33..55  PPAADDDDEESSTTOOEELLEENN  

Een volledige lijst met waargenomen paddestoelen is opgenomen in bijlage 20 met de ‘oude’ bosbeheerplannen voor de bosreservaten. 

Paddestoelen kunnen ingedeeld worden in 3 ecologische groepen volgens hun levenswijze: 
 Symbionten, leven samen (in symbiose) met andere organismen (vaak bomen), tot voordeel van boom en schimmel. De worteltopjes van de boom zijn vergroeid met 

de schimmel tot speciale orgaantjes (mycorrhiza’s). Verschillende boomsoorten kunnen zonder de schimmelhulp niet of nauwelijks overleven (vooral op arme 
gronden).  

 Parasieten leven ten koste van levende organismen (vaak bomen). Ze treden zelden massaal op. 
 Saprofyten of opruimers, leven van dood organisch materiaal (takken, bladeren, humus,…) 

De symbionten zijn de laatste (tientallen) jaren dramatisch achteruitgegaan. De meeste saprofyten daarentegen zijn vooruitgegaan. Over de groep der parasieten zijn de 
onderzoeksresultaten verdeeld, maar uit een analyse van Limburgse gegevens bleek alvast duidelijk dat de meeste soorten een negatieve trend vertonen.  

Paddestoelen van Heverleebos en Meerdaalwoud 

In bijlage 20 wordt een lijst van de aangetroffen soorten gegeven, deze is het resultaat van 20 jaar speurwerk door de ZWAM (Zelfstandige Werkgroep Amateur Mycologen).  

Voor Heverleebos zijn de bijzonderste onder andere  de Narcisamaniet en Brokkelzakamaniet, Gekraagde en Grote aardster en vooral de zeer zeldzame Bisschopsmuts.  

Voor het Mollendaalbos wordt de Geschubde boleet als meest zeldzame vermeld en speciaal voor de natte delen van het Meerdaalwoud het Beekmijtertje.  

In het Egenhovenbos levert de oude spoorwegberm goede soorten op, die gebonden zijn aan kalkrijke bodem (o.a.morieljes). In de omgeving van het kasteel aldaar zijn de 
westelijke bosrand en de dreef naar het kasteel belangrijk.  

In de oostelijke bosrand van Heverleebos staat Spechtinktzwam. De bermen van de Grezbaan waren erg interessant totdat de Amerikaanse eiken daar gekapt zijn. Ten 
westen van ‘De Rooi’ staan Hoorn-des-Overvloeds en Reuzetrechterzwam.  

In Mollendaalbos was het talrijk voorkomen van Vermiljoenhoutzwam op een dode beuk erg bijzonder. Voorts ook het voorkomen van Viltige maggizwam en Beekmijtertje in 
Mommedeel. Het bosreservaat ‘Pruikenmakers’ wordt als mycologisch belangrijk bestempeld.  

In Meerdaalwoud tenslotte is het reliëfrijke, vochtige deel van de Paddepoel erg belangrijk. Specifiek voor Spechtinktzwam zijn de Kromme dreef en Warandedreef 
interessant. 

Paddestoelen en hun binding aan boomsoorten  

De boomsoorten die het belangrijkst zijn voor mycorrhizavormers zijn Beuk, Wintereik, Zomereik en Grove den. Laanbomen hebben dikwijls meer begeleiders dan bossen.  Bij 
Grove den zijn vooral jonge bestanden zijn waardevol. De verarming van de paddestoelenflora bij veroudering van het bos hangt samen met atmosferische stikstofdepositie. 
Dennenbos met een ondergroei die duidt op verrijking met stikstof (dominantie Bochtige smele, Pijpenstrootje, Stekelvaren, Braam, Rankende helmbloem, Haakmos, 
Dikkopmos, opslag Amerikaanse vogelkers) zijn arm aan paddestoelen. 

Amerikaanse eik heeft in lanen veel begeleiders (minstens zo goed als Zomereik !), maar in bossen weinig. Dit heeft natuurlijk te maken met de strooiselophoping die in 
laatstgenoemde situatie plaatsvindt. Op voedselarme bodem hebben Berken ook vrij veel begeleiders.  

Kaalkap heeft vaak een ongunstig effect op de paddestoelenflora, vooral door de plotseling versnelde mineralisatie van de organische laag. Enkel stikstoftolerante soorten 
zoals Kastanjeboleet (Boletus badius) en Gewone krulzoom (Paxillus involutus) worden dan nog aangetroffen. Op droge, voedselarme bodems is het wenselijk na kaalkap zo 
veel mogelijk organisch materiaal te verwijderen.  

Paddestoelen zijn ook gevoelig voor verzuring en op de voedselarme zandbodems is een sterke achteruitgang geconstateerd. Daar vinden paddestoelen vaak een refugium 
in groeves, waar niet verzuurde en vermeste grond aan de oppervlakte gebracht is.  

Algemene vaststellingen: 
 Onder adelaarsvaren vindt men geen (interessante) paddestoelen.  
 Naaldhout scoort vaak zwak.  
 Bij jonge Berken komen veel symbionten voor.  
 Beuk is dan weer heel goed voor saprofyten (vb. heel waardevol exemplaar in Chartreuzenbos) Dat pleit ervoor om dode beuken te laten staan of liggen.  

Figuur 2.57 
Vliegenzwam 

Figuur 2.56 
Gele trilzwam 
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 Op sterk betreden plaatsen komen weinig paddestoelen voor (mycelium gevoelig voor betreding).  

Aanbevelingen voor het Beheer  
 staand en liggend dood hout sparen, maar liefst niet op hellingen en langs paden 
 verwijderen van strooisel, vooral op schrale bodem en langs paden 
 brandplekken maken: dit brengt een hele gemeenschap aan soorten met zich mee ! 
 betreding op paden is gunstig, erbuiten ongunstig 
 streven naar een gevarieerde leeftijdsopbouw 
 Een dichte ondergroei van bramen, varens en Klimop is voor paddestoelen ongunstig. 
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Figuur 2.60
Verhouding boomsoorten voor totale aangeboden volumes voor de periode 1993-

2004

Huidige oppervlakteverdeling boomsoorten in bosdomein
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Figuur 2.61
Huidige oppervlakteverdeling boomsoorten in het bosdomein 

2.4 OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 

22..44..11  EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  FFUUNNCCTTIIEE  

Het domeinbos MHE vervult een groot aantal functies voor de maatschappij.  In een studie van de KULeuven (Katrien Eggermont, Ellen Moons ….) werd de economische 
waarde van deze functies of de ‘gebruikswaarde’ ingeschat.  Dat gebeurde aan de hand van groots opgevatte tellingen en enquêtes en volgens internationaal erkende 
econometrische methodes. Welke ook de gebruikte methode was, de resultaten waren verrassend: de waarde van het bos voor de functies recreatie en ecologie scoorde veel 
scoorden dan de inkomsten uit houtproductie en jacht. 

De totale boswaarde werd geschat op 1,5 à 15 miljoen Euro/jaar, afhankelijk van de gebruikte methode.  Het gaat hierbij niet om effectieve inkomsten (joggers, wandelaars, 
zuurstof- en drinkwatergebruikers etc betalen immers niet voor hun directe of indirecte bosgebruik) maar om waarden die o.a. gerelateerd zijn aan de kosten die gebruikers 
effectief maken (vb. verplaatsingskosten, omzet van de horeca in de buurt etc.) of die ze bereid zouden zijn te maken. 

De jaarlijkse inkomsten uit jachtverpachting bedragen ca. €25.000 en de jaarlijkse inkomsten uit de houtverkoop bedragen ca. €250.000.  Andere effectieve en regelmatige 
inkomsten zijn er nagenoeg niet.  De inkomsten van zaadoogst zijn beperkt en onregelmatig (immers de meeste zaden worden zelf geoogst en opgekweekt in eigen 
kwekerijen of in contractteelt). 

Figuur 2.58 geeft een overzicht van de jaarlijks op stam te koop aangeboden volumes sedert 1993 voor het  hele domeinbos.   

De kapregeling uit het oude beheerplan was er o.a. op gericht de inkomsten jaarlijks relatief constant te houden. Tot 1997 bleek dit ook goed te lukken.  De schommelingen 
die vanaf dan optreden in de grafiek zijn het gevolg 
van o.a.: 

 1998: start omvormingsbeheer 
bosreservaten 

 2001: sterke beperking houtverkoop na 
desastreuze eindejaarsstormen in Frankrijke 
en Duitsland. 

 Het totale kapkwantum daalt uiteindelijk als 
gevolg van de instelling van een nulbeheer 
in ca. 180 ha bosreservaat, de jaarlijkse 
schommelingen worden groter aangezien de 
ligging van de integrale bosreservaten de 
indeling in kappen doorkruist. 

 Deze daling van het kapvolume wordt in 
2005 ten dele gecompenseerd door de 
kapping in ca. 90 ha militair domein 
(westelijk deel)  

De houtproductie bestaat uit drie grote sortimenten, 
namelijk brandhout en zaagkwaliteit van naaldhout en van loofhout. (zie reeks van 6 
taartdiagramma’s). 

De voorbije jaren was het jaarlijks geoogste volume in deze drie kwaliteitsklassen nagenoeg gelijk,  
als het hele bosdomein wordt beschouwd.  In Heverleebos lag het aandeel brandhout en naaldhout 
veel hoger, in Meerdaalwoud werd dan weer veel meer loofhout verkocht.  Dat is vooral het gevolg 
van de van de kaalkappen en daaropvolgende massale herbeplantingen na WO I. Maar ook in 
Meerdaalwoud is het aandeel naaldhout groot. De waardeproductie is er echter grotendeels toe te 
schrijven aan de zaaghoutproductie, en dan voornamelijk van de productie van loofhout.  

Figuur 2.58 
Jaarlijks op stam te koop aangeboden volumes voor het bosdomein over de voorbije 

13 jaar 

Kapquanta bosdomein

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05*

Vo
lu

m
e 

[m
³]

Gekapt Gemiddelde over 13 jaar*  Inclusief w estelijk deel van het militair domein

Gemiddeld +/- 12.700 m³ / jaar
Gemiddeld  6,2 m³/ha jaar

Figuur 2.59 
Volume-[m³] en waardeaandeel [€] voor het bosdomein en verder opgedeeld voor 

Heverleebos en Meerdaalwoud 
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Uit de taartdiagramma’s met het aandeel van enkele boomsoorten in het verkochte volume blijkt dat het aandeel van Amerikaanse eik en beuk veruit het grootste is.  Bij 
vergelijking met hun respectievelijke oppervlakteaandeel valt voornamelijk op hoe Amerikaanse eik en Corsicaanse den met hun eerder beperkt oppervlakte-aandeel (samen 
<20% van de bosoppervlakte) ruim 33% van de houtproductie voor hun rekening nemen.  Dat is het gevolg van hun sterke groeicapaciteit maar toch zeker ook aan het feit dat 
de Amerikaanse eik de laatste jaren (zie lijndiagramma) stelselmatig wordt omgevormd naar meer inheemse soorten, vanaf 1997 werd het  eerste omvormingsbeheer in de 
bosreservaten gestart. 

Bij de beuk is opvallend dat die met een relatief groot oppervlakte-aandeel en een sterke groei, toch maar een bescheiden volume-aandeel heeft.  De geeft aan dat er de 
laatste jaren een relatief grote volume-opbouw van beuk was. 

Aangezien de meeste loten die verkocht worden gemengde loten zijn (gemengd naar boomsoort, omtrek en kwaliteit) is het niet eenvoudig om goede prijsindicaties te geven. 

De houtprijs bedroeg gemiddeld 22,8 €/m³ (gewogen gemiddelde) en fluctueerde de laatste jaren sterk   De aangeboden volumes en de lotensamenstelling varieerden echter 
eveneens sterk.   

De licht stijgende tendens voor loofhout in Meerdaalwoud is volledig te wijten aan de zeer goede exportprijzen voor beuk.  In de dienstjaren 1999 en 2000 werd tot 7.000 
BF/m³ gegeven, omgerekend in Euro en de nieuwe ‘Ivanho-volumes’ betekent dit 127€/m³.  In jaren waarin er geen interesse is vanuit het Verre Oosten is de prijs eerder in de 
buurt van 75 tot 100€/m³ voor zaaghoutbeuken en in de buurt van 50 tot 60 €/m³ voor inlandse eik, esdoorn, Amerikaanse eik.  Deze prijzen zijn eerder laag te noemen voor 
loten met een gemiddelde omtrek van 190 cm.  Eén van de redenen voor deze relatief lage prijzen voor zwaar zaaghout van inlandse eik is de oude snoeitraditie.  Hierdoor 
zijn er zware fouten aanwezig in het hout.   Er zijn ook andere oorzaken: mitraille (granaatscherven), verkleurde kern (bij beuk en es wegens te zware afmetingen), 
loshartigheid. 

De verkoop in dienstjaar 2004 van een zeer zware eik (omtrek 428 cm en een volume van 23m³) leverde wellicht de historisch hoogste prijs in het BD op voor 1 boom: 3.900€ 
of 170€/m³. (zie figuur 2.63bis) 

De prijzen voor naaldhout waren de voorbije jaren relatief constant tussen de 10 en de 12 €/m³, voor mooi zwaar zaaghout van grove den werd tot 20€/m³ geboden, voor 
mooie douglas en lork tot 25€/m³.  Vezelhout werd verkocht aan 6 tot 8€/m³. 

Brandhout werd de voorbije jaren relatief gemakkelijk verkocht, zeker in Heverleebos (zeer goede bereikbaarheid), de laatste jaren is het prijsverschil tussen de bosplaatsen 
voor brandhout echter volledig verdwenen.  De prijzen zijn licht stijgend, in 12 jaar tijd nam de prijs met ca.20% toe tot ongeveer 12 €/m³. 
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Figuur 2.63
Evolutieaandeel boomsoorten in kap - bosdomein 

Figuur 2.62
Prijsevoluties brandhout en zaaghout (opgedeeld naar loof- en naaldhout) voor 

Meerdaalwoud en Heverleebos

Figuur 2.63bis 
Verkoop van een zeer zware eik in 2004 
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2.5 TYPERING PER BOSPLAATS 

22..55..11  EEGGEENNHHOOVVEENNBBOOSS  

Het Egenhovenbos (ca. 52 ha) is de kleinste bosplaats, het bosje ligt door de autosnelweg en de Dijlevallei afgescheiden van de rest van M,H&E.  De dikste levende olm 
(Ulmus laevis of Fladderiep) van het bosdomein, een historisch jachtslot, een groot zaadbestand van zomereik, een oude dreef met Moerascypressen en heldere beken met 
waterkers zijn enkele van de bijzondere aantrekkingspunten.  Het bos is in enkele decennia geëvolueerd van een productiebos met in hoofdzaak populieren naar een 
schitterend valleibos met rijke voorjaarsflora.  

 

22..55..22  BBOOSSPPLLAAAATTSS  AARRBBOORREETTUUMM  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  

Met zijn 18 ha is het arboretum de kleinste bosplaats.  Na een periode van intens beheer de eerste decennia na de aanleg tussen WO I en II raakte het arboretum wat in 
verval, zeker nadat de interesse voor exoten in de bosbouw  sterk afnam.  Het gevolg was een sterke overheersing door Amerikaanse eik.  Mede onder impuls van de 
plaatselijke boswachter werd het herstel ingeluid vanaf ca. 1997. 

 

22..55..33  BBOOSSRREESSEERRVVAATTEENN  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  

2.5.3.1 GROTE OMHEINING 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

De Grote omheining (ca. 32,2 ha) is een bosperceel dat vrij representatief is voor Heverleebos. De voornaamste boomsoort is ongetwijfeld de Amerikaanse eik.  Hij komt over 
een oppervlakte van ongeveer 20 ha voor in alle leeftijdsklassen en diameterklassen.   Enkele uitzonderingen niet te na gesproken is de maximale diameter van de 
Amerikaanse eik 70 cm.  In de meeste hooghoutbestanden op basis van Amerikaanse eik komen in de opperetage eveneens Lork en Douglas voor.  In enkele bestanden 
komen in de opperetage respectievelijk eveneens Inlandse eik (Zomereik en Wintereik) en groepen oude Beuk voor.  In de neven- en onderetage komen naast de massale 
verjonging van Amerikaanse eik meestal Tamme kastanje, Berk, Lijsterbes voor.  Het zijn dus ongelijkjarige gemengde loofhooghoutbestanden. 

Daarnaast komen over een oppervlakte van ongeveer 9.5 ha naaldhoutbestanden voor.  Zij bestaan uit Corsicaanse den (1943), Gewone den (1914, 1945) of een intieme 
menging (1951).  Ook in deze naaldhoutbestanden verjongt de Amerikaanse eik zich.  Plaatselijk komen dichte vegetaties voor van respectievelijk Adelaarsvaren en Bosbes. 

Typisch, en belangrijk voor de verdere evolutie van de omheining, zijn de dreven van Beuk en Amerikaanse eik van middelbare leeftijd welke rondom de Grote omheining 
voorkomen en van waaruit bezaaiing gebeurt. 

WAARDE EN POTENTIE 

De natuurlijkheid van deze bostypes is door de dominantie van exoten eerder gering.  Het bos is van beperkte ouderdom en omwille van zijn abiotische kenmerken (bodem, 
vocht, …) weinig kwetsbaar.  De bostypes zijn vrij algemeen en komen voor in grote delen van de zandleemstreek en zandstreek, zowel in privé-bos als in openbaar bos. 

De motivatie van erkenning als reservaat zit dan ook veeleer in volgende aspecten : 
 De grote aaneengesloten oppervlakte, ideaal gebufferd door een centrale ligging, met slechts enkele doorgaande (eventueel afsluitbare) dreven en de beperkte 

recreatieve druk in dit deel van het Heverleebos. 
 De grote representativiteit voor Heverleebos met de mogelijkheid de evolutie van de Amerikaanse eik te bestuderen op lange termijn onder volledig natuurlijke 

omstandigheid (integraal reservaat) of bij specifieke beheervormen als plentering, middelhout, … (gericht beheer).  Voornamelijk zijn gedrag ten overstaan van de 
Inlandse eiken en Gewone den, welke als enige inheemse boomsoorten voorkomen, is daarbij een interessant punt. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

In totaal werd sedert de erkenning als bosreservaat 1.965 m³ hout geëxploiteerd.  In het jaar van de erkenning zelf werd reeds gestart met een zware kap in de Grote 
Omheining.  Het Corsicaanse dennebestand (1943) werd voor de helft kaalgekapt  (ca. 1 ha, 267 m³) met als doel een grotere structuurvariatie te brengen en om na  te gaan 
hoe de spontane evolutie op deze met adelaarsvaren bedekte groeiplaats zou zijn.  Anno 2006 is er behalve Amerikaanse vogelkers (die manueel werd bestreden door 
uittrekken) geen andere verjonging opgetreden.   

Figuur 2.64 
Inleidend beheer Grote Omheining 
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Verder werd een verjongingsopening gemaakt in de oude beuken waar een deel werd afgerasterd en een deel niet.  In de noordoostelijke hoek waar de Amerikaanse eik uit 
een Grove dennenbestand werd verwijderd is het herstel van de bosbesvegetatie spectaculair. Er werd bij gebrek aan opleiding nog niet gestart met het plenterbeheer en de 
Amerikaanse eikendreef in de oostzone (Filosofendreef) werd nog niet gekapt. 

2.5.3.2 KLEIN MOERASSEN 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Het grootste deel van dit bosperceel (ca. 10.5 ha) bestaat uit bestanden met een complexe doch interessante structuur omwille van de intieme menging naar leeftijd en 
boomsoort.  In de opperetage komt voornamelijk Inlandse eik, Gewone es en Beuk voor, plaatselijk ook oude populierenklonen (Oxford en Serotina), Els, Abeel en Olm.  De 
Amerikaanse eik komt hier slechts sporadisch voor langs het hoogst (en droogst) gelegen deel nabij de Witte Bomendreef.  De onderetage bevat Hazelaar, Olm, verjonging 
van Gewone es, Kornoelje, ….  De kruidlaag is zeer rijk aan voorjaarsbloeiers zoals Speenkruid, Kruipende boterbloem, Daslook, Aronskelk, Meiklokje en Slanke 
sleutelbloem. 

Het reservaat is rijk aan bronnen en beken, is hierdoor plaatselijk moerassig en heeft een zeer hoge dynamiek omwille van watererosie, aanslibbing, windworp, ... 

De meest oostelijke en meest westelijke delen van de omheining werden ca 10 jaar geleden succesvol verjongd met Inlandse eik en Gewone es. 

De omheining is zeer arm aan naaldhout.  Langs de vijveroever komt een kleine groep Moerascypres voor.  Verspreid treffen we enkele Cryptomeria’s en oudere Lorken aan. 

WAARDE EN POTENTIE 

De natuurlijkheid, de natuurwaarde en de kwetsbaarheid van dit bosperceel zijn hoog tot zeer hoog omwille van : 

 De interessante abiotische uitgangssituatie : alluviale leem, steil reliëf en dagzomende tertiare lagen en grondwatertafel welke aanleiding geven tot het ontstaan van 
bronnetjes en moerassituaties en hieraan gekoppeld een zeer hoge dynamiek en een rijke voorjaarsflora. 

 De sterke dominantie van inheemse boomsoorten in alle leeftijdsklassen (Inlandse eik, Gewone es, Abeel, Beuk, Els, …) welke aanleiding geeft tot een interessante 
complexe structuur. 

 De nabijheid van het grote natuurcomplex ‘De Doode Bemde’ en de ligging tussen Heverleebos en Meerdaalwoud nabij grote vijverpartijen. 
 De zeldzaamheid van dergelijke vochtige bostypes op niveau Vlaanderen. 

Bij de genoemde motieven tot aanwijzing als bosreservaat voegt zich dat dit bosperceel reeds op het gewestplan als reservaatzone werd aangeduid. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

Bij de uitoefening van het inleidend beheer werd in totaal 201 m³ hout geëxploiteerd in dit perceel.  Ondanks de hoge recreatiedruk in de omgeving is de boswachter er toch in 
geslaagd om de Klein Moerassen voldoende te beschermen.  Dat gebeurde door de aanleg van een aantrekkelijk knuppelpad dat door de overgrote meerderheid van de 
wandelaars wordt gebruikt en op die manier betreding van de kwetsbare bosbodem vermijdt.  Ook de bronzone werd hersteld en tegelijkertijd beter beschermd (vlechtwerk, 
afgebakend pad, weren van wagens op de dijk …) 

De vervuiling door met meststoffen beladen afvalwater van de hoger gelegen manège blijft voortduren.  Momenteel stelt het oeverbeheer geen problemen (de vissers zijn 
gedisciplineerd en gebruiken de zuidelijke oever niet) maar naarmate  meer en meer bomen zullen omvallen en de oude drainagegreppels dichtslibben zal er zich een 
probleem van oeverbescherming stellen. 

De ecologische verbinding tussen de Putten van de Ijzerenweg en Klein Moerassen werd nog niet gerealiseerd. 
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2.5.3.3 PUTTEN IJZERWEG 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Putten van de Ijzerenweg (ca. 4.5 ha) is een zeer reliëfrijk reservaatgedeelte gelegen tegen de oostelijke dalwand van de Dijlevallei.  Het gebied is bronnenrijk en is dan ook 
dooraderd door grachten en beekjes, allen afwaterend naar een lager gelegen rietveld. 

Het grootste deel van het reservaat heeft nog vaag een middelhoutstructuur met een ijle opperetage bestaande uit Winter- en Zomereik.  Deze structuur is vervaagd door 
verschillende aanplantingen in het verleden : Gewone den en Lork (ong. 1950), Populier (1963), Es (laatste 10 jaar).  In grote lijnen zijn vijf bostypes te onderscheiden : 

 In het smalle noordelijk deel komen in de bovenetage vooral zware, oude Wintereiken en Populieren voor.  In de onderetage treffen we Hazelaar, Gewone esdoorn, 
Valse acacia, ... 

 Meer zuidelijk en lager gelegen komt naast de Inlandse eik ook veel Amerikaanse eik voor.  Een gedeelte hiervan is reeds geringd.  In dit deel komen ook enkele 
zware beuken en Lorken voor. 

 Op de natste plekken komen populieren voor in vervalfase met veel windworp.  Daar is massale verjonging van Gewone es, Els, Esdoorn en Wilg welke de 
onderetage uitmaken samen met een overvloedige voorjaarsflora. 

 Langs de hoger gelegen oostelijke rand van het reservaat, tegen de bebouwing aan, komen zware oude Eiken en oude Beuken voor.  Er bevindt zich eveneens een 
goede kunstmatige verjongingsgroep van Gewone es en een ruigte met varens. 

 Nabij het rietveld ligt een stuk moerasbos met Zwarte els en verschillende wilgensoorten. 
 Tot slot komt een kunstmatige vijver voor met vrij rechte oevers, gegraven bij de aanleg van de spoorweg. 

WAARDE EN POTENTIE 

Ondanks zijn beperkte oppervlakte bezit dit reservaat een grote ecologische rijkdom en fytosociologische variatie omwille van de sterke abiotische gradiënten (hellingen, 
droog-nat, rijk-arm, ...).  De waarde als bosreservaat zit dan ook veeleer in de ecologische diversiteit dan in zijn omvang. 

Het bosreservaat is inderdaad klein en is gelegen langs een drukke weg.  Het steile reliëf vormt wel deels een buffer naar deze weg.  Bovendien sluit dit bosreservaat langs 
westelijke zijde aan bij het omvangrijke natuurreservaat de Doode Bemde. 

Bij de genoemde motieven tot aanwijzing als bosreservaat voegt zich dat dit bosperceel reeds op het gewestplan als reservaatzone werd aangeduid. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

In dit kleine bosreservaat deel werd de opgang van de exoten gestopt door de Amerikaanse eiken te ringen (met succes) en door een zware Amerikaanse eik te takelen zodat 
de kluit mee loskwam. Hierdoor nam het aandeel dood hout sterk toe en werd meer structuur gebracht in dit bestand. De spontane verjonging (o.a. es, beuk, els, zomereik…) 
is abundant en oefent een sterke aantrekkingskracht uit op de reepopulatie (voedsel, dekking en transitie naar Doode Bemde).  Er werden geen exploitaties uitgevoerd, we 
zijn er nog niet in geslaagd om de vijver leeg te laten.  Het gevaar is niet denkbeeldig dat de vijver verland als niet wordt ingegrepen (aflaten of baggeren en vrij kappen van 
de oevers) 

 

22..55..44  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  

Het Heverleebos (ca. 491 ha excl. Dreven en bosreservaat) heeft het zwaarst onder de kaalslag tijdens WO I en II te lijden gehad.  Hierdoor is het jonger dan Meerdaalwoud 
en is het aandeel naaldhout en Amerikaanse eik er veel groter.  Dat laatste heeft natuurlijk ook te maken met de meer zandige bodem waarop die soorten goed gedijen.  Het 
dambordpatroon van de wegen in het noordelijk deel vormt een duidelijke link naar het parkbos bij het Arenbergkasteel van de laatste privé-eigenaars en trekt ook heel wat 
wandelaars en joggers aan.  De noordzijde werd zwaar aangetast door de aanleg van de E40 in de jaren 70.  De zuidzijde van het Heverleebos is ecologisch veel rijker dan 
de noordzijde.  De aanwezigheid van goede recreatieve infrastructuur (Zoet Water, manèges) en de nabijheid van natuurgebied ‘de Doode Bemde’ verhogend e recrreatieve 
aantrekkingskracht nog.   
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22..55..55  BBOOSSRREESSEERRVVAATTEENN  MMEEEERRDDAAAALLWWOOUUDD  

2.5.5.1 DRIE EIKEN 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Het betreft een zeer gevarieerde doch klein bosperceel (ca. 7.3 ha) bestaande uit : 
 een vrij jong zuiver beukenhooghout 
 een ouder beukenbestand in de randen met (5!) grote eiken 
 twee groepen pioniersbos van Ruwe berk 
 een jong lorkenbestand 
 meerdere homogene bestanden van Grove den van verschillende leeftijden (jong - volwassen - oud) 
 twee heideveldjes, waarvan één het restant is van een verlaten kwekerij 

Alle jonge bestanden zijn aangeplant (Beuk, Grove den, Lork) of ontstaan door natuurlijke verjonging (Ruwe berk) na een 4 ha grote kaalslag na sneeuwbreuk in 1973. 

Dit bosperceel wordt weinig recreatief gebruikt doordat ze langs twee zijden paalt aan het ontoegankelijk militair domein.  Ook het gebouw op de hoek van de Nethense baan 
en de Weertse dreef is eigendom van de militairen.  Wel is het perceel gelegen langs de vrij drukke Weertse dreef. 

WAARDE EN POTENTIE 

De waarde van dit perceel is vooral gelegen in twee vegetatietypes die verder in het Meerdaalwoud en a fortiori in het bosreservaat schaars of niet aanwezig zijn : 
 de opmerkelijke natuurlijke verjonging van Ruwe berk over dergelijke oppervlakte;  deze pioniersvegetatie laat toe de successie van Ruwe berk op zandleemgrond te 

volgen van beginstadium tot vervalfase; 
 de twee heideveldjes mede in relatie tot de nabijheid van het militair domein waar wel vrij veel heide voorkomt; de heideveldjes herbergen een populatie 

Levendbarende hagedis. 

Verder omvat dit bosperceel geen zeldzame bostypes.  De aanwezigheid van de twee genoemde vegetatietypes, de relatieve rust en de nabijheid van het militair domein met 
uitbreidingsmogelijkheden voor het bosreservaat waren de belangrijkste redenen voor erkenning als bosreservaat. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

Het inleidend beheer tot niets doen werd volgens de bijzondere beheerrichtlijnen uit het beheerplan uitgevoerd. Zo o.a. het kappen van een kleine beukendreef om te 
vermijden dat die het geheel zou gaan domineren.  Er werden kappingen uitgevoerd om de heideterreintjes vrij te houden en de esdoorns op de grens met het militair domein 
werden gekapt.  Ook een jonge beukengroep werd gekapt zodat de berken er onder vrij kwamen te staan.  Een groot deel van die berken is ondertussen  zeer sterk gebogen 
of omgewaaid.  In totaal werd ca. 350 m³ hout gekapt. 

Het militaire gebouw dat de zuidrand van het bosreservaat ontsierde en vervuilde is volledig verwijderd.  Ondanks de maai- en kapwerkzaamheden in de heideperceeltjes is 
de tendens tot dichtgroeien nog reëel.  De kappingen in het dennenbestand waren sterk maar nog onvoldoende om het doel: een halfopen bosstructuur met o.a. Blauwe 
bosbes te bereiken. 

2.5.5.2 EVERZWIJNBAD 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Het Everzwijnbad (ca. 27.5 ha) werd vóór 1918 gedurende eeuwen beheerd als voorraadrijk middelhout, met in de bovenetage Zomereik, Wintereik alsook Beuk, Gewone es, 
Grauwe abeel en Gewone esdoorn.  

In 1934 werd deze bedrijfsvorm verlaten en vervangen door groepsgewijze kappingen in het hooghout (femelslag).  Desondanks is de vroegere middelhoutstructuur nog vrij 
goed zichtbaar.  Niet enkel in de bosstructuur, de habitus van bomen, maar eveneens in het voorkomen van typische middelhoutsoorten (Hazelaar, ...). 

Vandaag bestaat Everzwijnbad voor 90 % uit eikenhooghout met bijmenging van Gewone es, Gewone esdoorn, Grauwe abeel, Amerikaanse eik, Boskers, Ruwe berk, Lork 
en Haagbeuk.  Er komt eveneens een strook beukenhooghout voor. 

Figuur 2.65
Inleidend beheer 3 Eiken 
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WAARDE EN POTENTIE 

Het gebied kende de laatste decennia weinig interventies, waardoor natuurlijke processen al sinds enige tijd bepalend zijn voor de bestandsevolutie met relatief zwaar dood 
hout als voornaamste resultaat. 

Volgende argumenten speelden mee bij de erkenning van Everzwijnbad als bosreservaat : 
 Het Everzwijnbad geeft een goed beeld van een oud zomereikenbos (tot 200 jaar) over een relatief grote oppervlakte; 
 De voorgeschiedenis leidde tot een waardevolle verticale en horizontale structuur; 
 Het reservaat ligt in het midden van Meerdaalwoud en is daardoor bijzonder goed gebufferd; het is bovendien weinig toegankelijk door het gering aantal wegen; 
 Het reservaat is ecologisch waardevol met onder andere het frequent voorkomen van Hulst in de struiklaag en fytosociologisch een goede vertegenwoordiger van het 

Milio-Fagetum en Stellario-Carpinetum. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

Er was slechts een miniem inleidend beheer voorzien.  Dit werd uitgevoerd met o.a. de velling en exploitatie van een 2-tal zware Amerikaanse eiken die in de veiligheidszone 
stonden (jaar 2000), tegelijkertijd werden ook een 3-tal zware Amerikaanse eiken die verspreid stonden in het bestand op stam gedood.  Het aandeel dood hout is hierdoor 
maar ook door afscheurende takken en windworp sterk toegenomen.  De recreatiedruk is onder controle, o.a. doordat het centrale pad werd geëxonereerd (allen nog 
toegelaten op eigen risico).   Er werd in dit reservaatdeel heel wat bijkmend onderzoek gedaan, zo o.a. een volinventaris voor wat dikke bomen betreft en er werd een mooi 
monitoringrapport (insecten, bomen en struiken, zwammen …) afgewerkt door het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (zie samenvatting in bijlage) 

2.5.5.3 GROTE KONIJNENPIJP 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Het reservaatonderdeel ‘De Grote konijnepijp heeft een oppervlakte van ca. 25.2 ha).  Het grootste deel is een oud beukenhooghout (± 1870) waarin de laatste 30 jaar 
verjongingsgroepen zijn aangebracht van Beuk, Douglas, Linde, eiken, Tamme kastanje, Gewone esdoorn en Hemlockspar. 

In het oostelijk gedeelte (± 7 ha) bevindt zich een meer gevarieerd en jonger gedeelte (±1910) bestaande uit hooghout van Beuk, Amerikaanse eik, Europese lork en Inlandse 
eik. In 1973 was er een zware windworp van ± 4 ha, die groepsgewijze werd volgeplant met Inlandse eik, Gewone esdoorn, Japanse lork en Gewone den met natuurlijke 
verjonging van Berk. 

WAARDE EN POTENTIE 

Dit bosperceel heeft een redelijke natuurlijkheidsgraad door het aandeel inheemse boomsoorten, de groepsgewijze opbouw en het relatief grote percentage dood hout. 

De waarde wordt vergroot door de ouderdom van het bestand en de geringe verstoring : 
 het bezoekersaantal is vrij laag; 
 in het oostelijk deel wordt sinds meer dan tien jaar niet meer geëxploiteerd. 

Ondanks de Naamsesteenweg in het oosten is het gebied redelijk gebufferd doordat het aan twee zijden aan militair domein grenst. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

In dit bosreservaat zijn de voorbije jaren de zwaartse kappingen uitgevoerd om het aandeel exoten terug te dringen zodat de inheemse soorten meer kansen zouden krijgen.  
In totaal werd ca. 1.700 m³ gekapt (nagenoeg uitsluitend Amerikaanse eik en douglas).  De ontstane openingen worden in belangrijke mate door grove den maar ook door 
Amerikaanse eik ingenomen. 

Figuur 2.66 
Inleidend beheer Grote Konijnenpijp 
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2.5.5.4 DE HEIDE 

WAARDE EN POTENTIE 

Het bosreservaatdeel De Heide (ca. 32.2 ha) werd in een latere lichting dan de andere reservaatdelen aangeduid als bosreservaat.  Het is gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Bierbeek, zowat 7 km ten zuiden van Leuven. Dit reservaat wordt van het bosreservaatsdeel Pruikenmakers gescheiden door de Naamse Steenweg. 

Het bosreservaatsdeel heeft een goed gebufferd bosklimaat omwille van zijn centrale ligging in het Meerdaalwoud. 

De uitgangssituatie voor het instellen van middelhoutbeheer in de Heide is wellicht de meest gunstige van het gehele boscomplex: 
 De boomlaag is er ijler dan in andere bestanden waardoor de ingreep hier iets minder rigoureus wordt. 
 De hakhoutlaag is nog goed ontwikkeld. 
 Er treedt voldoende natuurlijke verjonging op. 
 Er is de nabijheid van de biologisch zeer waardevolle Springputten 
 In een experimentele fase werd reeds een aanvang genomen met een middelhoutkap. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

Hoewel nog niet officiëel erkend als bosreservaat werd dit bestand toch reeds behandeld volgens de bepalingen van het ontwerp beheerplan.  Er werd in totaal 925 m³ ut 
geëxploiteerd.  Onder meer een zeer zware eik die door een zomerstorm was gevallen in het middelhoutgedeelte.  De eerste middelhoutkapping ging met de nodige 
problemen gepaard (geen ervaring met middelhout in de praktijk, zeer slechte weersomstandigheden en de bijhorende bodemschade, weinig interesse vanwege de 
bosexploitanten).  Deze eerste middelhoutkap wordt dan ook beter beoordeeld als een oefening dan op de resultaten.   

2.5.5.5 KANT VAN DE RENISSART 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Het grootste deel van dit bosperceel, zo’n 13 van de 19 ha, is bezet met 100-jarige beuken. Deze hebben zwaar te lijden gehad van de voorjaarsstormen van 1990 omwille 
van de expositie van het bos aan de zuidrand van het Meerdaalwoud.  Verspreid komen voor Gewone es, Olm en Grove den. 

Er zijn ook jongere bestanden op basis van Inlandse eik (1953 - 1986), Beuk (1955 - 1980), Olm (proefbeplanting), Fijnspar en Reuzenzilverden.  Er is ook een 1 ha groot 
populierenbos uit 1955 met een onderbeplanting van Zwarte els. 

Wegens zijn ligging aan de rand van het bos is het gebied slecht gebufferd.  Het wordt omgeven door intensief gebruikt agrarisch gebied (mestinsijpeling) en gedeeltelijk door 
privé-bos met massale aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers.   

WAARDE EN POTENTIE 

De waarde van dit reservaat is vooral gelegen in de gunstige abiotische uitgangssituatie : 
 een reliëfrijk gebied met noordelijke expositie en doorsneden door twee diepe valleien; 
 de zuidelijk geörienteerde bosrand; 
 de zeer grote winddynamiek in dit gebied omwille van de ligging aan de zuidwestrand van het Meerdaalwoud. 

Verder zit de potentie van het reservaat in de ecologische rijkdom : 
 het bosreservaat is floristisch interessant met een aantal zeldzame plantensoorten (Wilde appel, Eenbloemig parelgras, ...); 
 het bosreservaat kent een sterke overheersing van inheemse boomsoorten en een gevarieerde, groepsgewijze en ongelijkjarige opbouw; 
 het bosreservaat heeft door zijn ligging grote mogelijkheden voor de uitbouw van een mantel-zoom-vegetatie en heeft een belangrijke relatie met het open veld; 

eveneens mogelijkheden tot bosuitbreiding; 
 het bosreservaat omvat van nature een populatie gezonde olmen en een wetenschappelijk opgevolgde proef met diverse soorten en herkomsten van Olm; 
 het bos heeft door deze ligging en door de aanwezigheid van een oude dassenburcht grote potenties voor de heropbouw van een dassenpopulatie; 
 het bosreservaat is belangrijk voor de amfibieënpopulatie van Meerdaalwoud door de aanwezigheid van exploitatiesporen met voorplantingsplaatsen van 

Vuursalamander, Bruine kikker en Gewone pad en de nabijheid van een belangrijke verspreidingsplaats van de Vuursalamander.  
Figuur 2.67

Inleidend beheer Kant van de Renissart 



DEEL 2 : ALGEMENE BESCHRIJVING II - 50 

 

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

De voorbije jaren werd, zoals gepland,  in totaal ca. 50 m³ hout geëxploiteerd in dit bosreservaat.  Het grootste deel (40 m³) maakte plaats voor ca. 50 are open plek in een 
jonge beukenbeplanting.  Sedertdien is er een massale verjonging van berk en bramen, verjonging van inlandse eik is uitgebleven.  De enkele mooie olmen (omtrek ca. 80 
cm) zijn ondertussen afgestorven.  In het aangrenzende perceeltje privébos is de Amerikaanse vogelkers redelijk onder controle en op de perceelsgrens is er heel wat dood 
hout bijgekomen als gevolg van enkele zeer zware, laag vertakte beuken die zijn afgestorven.   Er werd één zeer zware Amerikaanse eik geëxploiteerd (ca. 9 m³), drie andere 
werden geringd en zijn ondertussen afgestorven. 

De recreatiedruk is onder controle als gevolg van afsluiten van de wegen.  Insijpeling van meststoffen uit de aangrenzende landbouwgronden is nog steeds een probleem. 

Er werd een poging ondernomen om een amfibiepoel aan te leggen, doordat de ondoorlatende laag daarbij werd geperforeerd is dit experiment slechts gedeeltelijk mislukt, de 
poel is niet permanent waterhoudend. 

2.5.5.6 MOMMEDEEL 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Het bosreservaat Mommedeel (ca. 25.3 ha) is gelegen in de meest oostelijke hoek van het Meerdaalwoud en dankt zijn naam aan het beekje “Mommedeel” dat door dit 
bosperceel stroomt. 

Er is een vrij sterk reliëf en de hoogteligging bedraagt tussen de 65 en 100 m.  Geomorfologisch en landschappelijk merkwaardig is het zogenaamde Dovenbos dat als een 
beboste slurf in het landschap dringt.  Deze langgerekte heuvel is goed zichtbaar op de Ferrariskaart. 

Op de flanken van het bosreservaat ontspringen bronnetjes die een beek en een vijvertje voeden.   De samenstelling van de bodem bestaat zowel uit zand, leem als klei en is 
hierdoor zeer gevarieerd. 

Het bosbestand is zeer gediversifieerd met hooghout van Beuk (1929), Amerikaanse eik, Gewone den van ongeveer 100 jaar oud en een rijke ondergroei en vele vrij jonge 
groepen naaldhout (1956 - 1962) waaronder Abies grandis, Thya plicata, Tsuga heterophylla, Pinus nigra en Pseutotsuga menziesii. Hiervan werden maar enkele exemplaren 
bewaard. 

WAARDE EN POTENTIE 

De waarde van dit reservaat is vooral gelegen in de gunstige abiotische uitgangssituatie : 
 het gebied is geomorfologisch en bodemkundig rijk; 
 het gebied is reliëfrijk, vormt  als het ware een amfitheater en heeft dus verschillende exposities; 
 in het gebied komen meerdere kleine bronnetjes voor; 
 het Dovenbos is geomorfologisch merkwaardig. 

De waarde van dit bosperceel zit minder in het huidige bosbestand dat weining natuurlijk is maar wel in de ecologische potenties van het reservaat : 
 De natuurlijke vegetatie is in het hele bosreservaat nog aanwezig door het vrij grote aandeel van de inheemse soorten verspreid over het terrein; 
 Doordat de das hier slechts vrij recent verdwenen is, dient hier ook rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de burcht. Als de dassenpopulatie in de 

toekomst zou uitbreiden en dit bosgebied weer zou bereiken, kan Mommedeel hier weer een belangrijke rol in spelen. Er zijn momenteel nog sporen aanwezig van 1 
zeer grote burcht met 6 bijburchten, tot voor een paar jaar bewoond door de Vos. 

 Het bosreservaat is faunistisch rijk met de aanwezigheid van een rijke avifauna, amfibieënpopulatie, ... en mogelijks het voorkomen van de boommarter. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

In de Mommedeel werd sedert de erkenning als bosreservaat ca. 1.300 m³ hout gekapt, deze kappingen passen perfect in de omvorming naar inheems loofhout.  In het 
‘Dovenbos’ werd heropgeplant met wintereik, de aanplanting is goed geslaagd maar vereist nog enkele jaren vrijstelwerken.  Het open maken van de beekvalleitjes bleek niet 
realiseerbaar met één enkele behandeling.  Er kwam immers massale vorming van zaailingen van Hemlockspar nadat de douglassen waren gekapt.  Deze werden nagenoeg 
allemaal manueel uitgetrokken.  Een dennenbezaaiïng kwam in de plaats. De recreatiedruk is onder controle, te meer daar de recreanten in de schuilhut en in de speelbossen 
in de omgeving goed aan hun trekken komen.   

Figuur 2.68 
Inleidend beheer Kant van de Mommedeel 
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2.5.5.7 PRUIKENMAKERS 

OORSPRONKELIJKE BESCHRIJVING 

Dit bosperceel (ca. 48.6 ha) bestaat voornamelijk uit eikenhooghout uit 1790 à 1840 met bijmenging van Beuk, Amerikaanse eik, Gewone es, Berk, Gewone esdoorn en 
Grauwe abeel. 

Er komen tot 11 soorten per bestand voor. 

Vrij veel loofhoutverjongingsgroepen zijn vanaf 1955 aangeplant.  Het betreft groepen van Zomereik, Wintereik en Beuk.  Twee bestanden naaldbos zijn rond 1950 aangeplant 
op de hoogst gelegen gedeelten.  Er zijn de laatste 20 jaar geen exoten meer geplant. 

WAARDE EN POTENTIE 

De omheining is gekend om de verschillende secundaire inheemse boomsoorten die erin voorkomen : 
 Wilde appels; 
 Mispel; 
 Winterlinde; 
 Olm; 
 Meidoorn; 
 ... 

Het bosperceel is reliëfrijk en er  is een grote variatie aan abiotische factoren (bodemrijkdom, bodemvocht, helling en expositie, ...). Het is een ecologisch waardevol gebied 
met zeer goede potenties als bosreservaat.  Er is een uitgesproken verticale en horizontale structuur aanwezig.  De waarde wordt nog verhoogd door een grote 
soortenrijkdom in de struik- en kruidlaag. 

Als bijzondere reden van aanwijzing is het verspreid voorkomen van vrij veel inheemse secundaire soorten te vermelden (Wilde appel, Mispel, Olm, Winterlinde, ...). 

Het reservaat ligt in het midden van Meerdaalwoud en is zeer goed gebufferd tegen niet-bosklimaat.  Het reservaat heeft een voldoende grote oppervlakte en is een goede 
vertegenwoordiger van het Milio-Fagetum en Stellario-Carpinetum. 

REEDS UITGEVOERD INLEIDEND BEHEER 

Sedert de erkenning als bosreservaat werd in totaal ca. 110 m³ hout gekapt. Tijdens een zomers onweer werd één van de zwaarste inlandse eiken uit het bos omgeworpen.  
Zoals voorzien (nulbeheer) werd de boom niet geëxploiteerd, hij vormt een zeer interessant boomlijk en verhoogt op die manier de variatie in dit reeds zeer gevarieerde 
bosreservaat.  Nagenoeg alle douglassparren in de moeraszone vlak bij de Naamse steenweg zijn afgestorven, ze leveren een beperkte hoeveelheid dood hout.  Een groepje 
lindestoven die in een grote cirkel staan werd genetisch onderzocht.  De bomen blijken genetisch zeer sterk verwant maar niet identiek, ze zijn bijgevolg niet van één centrale 
stoof afkomstig. 

22..55..66  MMEEEERRDDAAAALLWWOOUUDD  

Het Meerdaalwoud (ca. 1.094 ha excl. Dreven en bosreservaat) is het grootste en tevens het waardevolste van de bosplaatsen.  Op één van de rijkste groeiplaatsen van 
Vlaanderen is dit gemengd loof- en naaldbos grotendeels aan de ontbossingen tijdens WO I en II voor landbouwdoeleinden ontsnapt.  Dat hangt wellicht samen met zijn  
status als jachtdomein voor de opeenvolgende privé-eigenaars tot in 1918.  Tot de highlights van het bos behoren de vele oude en dikke eiken, de gezonde reeënpopulatie, 
de massa zeldzame dier- en plantensoorten, de jaarlijkse houtverkoop met houtsortimenten die over heel de wereld worden geëxporteerd, de prachtige wandel-, fiets en 
ruiterpaden en de speelzone ‘De Speelberg’ bij het Scoutsdomein de Kluis.    

 

22..55..77  HHEETT  VVEERRBBIINNDDIINNGGSSGGEEBBIIEEDD  

Tussen het Heverleebos en het Meerdaalwoud ligt een landschappelijk zeer aantrekkelijk gebied van ca. 250 ha waarvan momenteel ca. 50.5 ha in beheer zijn van het 
Agentschap voor Natuur en Bos.  Het is een lappendeken van bosbouw, veeteelt, akkerbouw, wijnbouw en weiden behorende tot één van de grootste manèges van het land.  
De bossen zijn tot voor een 15-tal jaar grotendeels in handen van privé-eigenaars geweest die wellicht hadden gehoopt op een mogelijke hardere bestemming 
(weekendhuisjes, sportinfrastructuur etc.).  Dat weerspiegelde zich in een verwaarloosd bosbeheer met veel exoten en in het bijzonder Amerikaanse vogelkers.  Het 
munitiedepot van Meerdaalwoud sluit dit Verbindingsgebied langs de zuidzijd af.  

Figuur 2.69
Inleidend beheer Pruikenmakers 
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22..55..88  BBOOSSPPLLAAAATTSS  DDRREEVVEENN  

De dreven (ca. 103.3 ha met 57 km lengte) werden samengebracht in een afzonderlijke bosplaats omdat ze een bijzonder beheer vergen. De aanleg dateert van ca. 1727.  De 
dreven hebben een belangrijke landschappelijke en ecologische stempel gedrukt op het bos, voornamelijk op de noordzijde van Heverleebos waar het dambordpatroon met 
zijn bijzondere articulllatie- en knikpunten nog grotendeels intact is.  Rode beuk en Amerikaanse eik (vrnl. in Heverleebos) zijn de belangrijkste soorten.  De dreven hebben 
een grote ruimte impact waardoor hun invloed op de op de ecologisch en economische bosfunctie vaak onevenredig veel groter is dan hun landschappelijke waarde.   Ze 
hebben een belangrijke ecologische waarde, o.a. voor vleermuizen maar verhinderen aan de andere zijde ook de ontwikkeling van structuurrijke bosranden.   Deze spanning 
tussen elementen pro en contra is er waarschijnlijk de oorzaak van dat een aantal dreven de voorbije decennia wat verwaarloosd werden.   
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33  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  
Multifunctionaliteit en duurzaamheid, zoals gedefinieerd in en opgelegd door het bosdecreet (1990), vormen de peilers voor het actuele beheer in het domeinbos MHE en voor 
het beheer zoals het wordt uitgestippeld in dit beheerplan. 

Bij het opstellen van een structuurvisie voor Meerdaalwoud, Heverleebos & Egenhovenbos (2000) (zie bijlage 8) werd nader ingegaan op de recreatie en de ecologische 
functie. Er wordt van uitgegaan dat het aantal recreatieve bosgebruikers in de toekomst zal stijgen en dat het bosbeheer er over moet waken dat het recreatief gebruik van het 
bos in evenwicht blijft met de ecologische functie.  Er worden een aantal belangrijke principes naar voor geschoven die moeten helpen dit evenwicht te realiseren. Ze hebben 
voornamelijk impact op de realisatie van de recreatiefunctie en de natuurfunctie maar er is ook een belangrijke indirecte impact op de productiefunctie.  De sleutelwoorden zijn 
ontsnippering (intern en extern) en zonering.  Via de uitwerking van het begrip externe ontsnippering werd expliciet aangegeven dat het beheer van het bos er ook moet op 
gericht zijn het bos beter te kaderen binnen de ruime omgeving.  Het is van groot belang dat deze principes in concensus werden ontwikkeld en onderschreven door een zeer 
ruime groep van betrokkenen  (de lijst van de leden van de stuurgroep en de begeleidingsgroep bij deze structuurvisie vindt u als bijlage 9).   

Deze elementen die uitgewerkt werden in de beheervisie komen ook uitgebreid aan bod in de beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen (2001) (zie bijlage 10), 
deze geeft het kader weer binnen het welke het bosbeheer verplicht moet passen.  
De beheervisie stelt als principe dat de verschillende functies van het bos de draagkracht van het ecosysteem niet mogen overschrijden.  Die draagkracht is niet dezelfde voor 
alle ecosystemen en afhankelijk van de tijds- en ruimteschaal (vandaar onze peiler  zonering).  Er wordt ook in gesteld dat de beslissingen die aan een bepaald bos gebonden 
zijn binnen een ruimere landschaps- en beheervisie moeten gesitueerd worden (externe ontsnippering). Uiteraard worden ook alle andere richtlijnen voor een duurzaam 
bosbeheer uit die beheervisie in de praktijk gebracht in dit beheerplan.  Samengevat en sterk vereenvoudigd gaat het over de volgende thema’s: 

 natuurlijke processen (veroudering, sterfte, verjonging, succesie en de daaraan gebonden wijzigingen in boomsoortensamenstelling) moeten de basis vormen 
waarop met beheeringrepen wordt ingespeeld; 

 de schaal waarop die ingrepen (dunning, eindkap, planting, boomsoortenkeuze …) worden uitgevoerd moet vergelijkbaar zijn met die van de natuurlijke processen.  
In West-Europese laaglandbossen is die schaal doorgaans kleiner dan 0,5 ha.  Dit geldt ook voor de open plekken die samen ca. 5 – 15% van de bosoppervlakte 
innemen. 

 Globaal wordt een houtproductie-niveau van 4m³/ha/jaar als norm naar voor geschoven, jacht is een beheermaatregel die als een onderdeel van het globale beheer 
tot doel heeft om een gezonde reewildstand in evenwicht met de omgeving te creëren/behouden. 

De Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (vastgelegd in een Ministerieel Besluit, zie bijlage 11) worden in dit beheerplan effectief gebruikt als leidraad bij het maken van 
beheerkeuzes.  
Duurzaam Bosbeheer wordt omschreven  als  "het rentmeesterschap  en  het gebruik  van  bossen op  een dusdanige  manier  en  snelheid  dat  hun biologische  
verscheidenheid,  hun productiviteit,  hun regeneratiecapaciteit, hun  vitaliteit en  hun vermogen om  nu  en in  de  toekomst op  verschillende  ruimtelijke schalen  
(lokaal,nationaal, mondiaal)  relevante ecologische, economische en sociale functies te  volbrengen, niet in  het gedrang komen  en dat er geen  schade berokkend wordt aan 
andere ecosystemen".  
Het Besluit laat toe dat in bepaalde uitzonderlijke gevallen niet alle criteria simultaan kunnen worden vervuld. 

In de bosreservaten (240 ha in MHE) wordt de groei en de ontwikkeling vrijgelaten of wordt gestreefd naar het behoud of het tot stand brengen van bijzondere bostypes.  De 
ecologische en de wetenschappelijke bosfunctie primeren er.  Voor deze bosreservaten werd reeds een beheerplan goedgekeurd, behalve voor het onderdeel ‘De Heide’ (ca. 
32 ha), daarvoor loopt de goedkeuringsprocedure nog.   
In overleg met de adviescommissie voor de bosreservaten (1 april 2004) werd beslist om de bosreservaten in het nieuwe beheerplan volledig te incorporeren en samen ter 
goedkeuring aan de minister voor te leggen.  Dit komt de leesbaarheid (slechts één document) en de duidelijkheid (vb. zelfde looptijd van het beheerplan voor het volledige 
bos) ten goede.  Verder accentueert deze werkwijze ook de samenhang van alle bosonderdelen die wordt nagestreefd door dit bosbeheerplan. De actuele beheerplannen 
worden evenwel behouden ttz de beheervoorstellen uit de nieuwe versie mogen nergens verschillen van die van de goedgekeurde versie.  

Het opwaarderen van de ecologische waarde van het bos geschiedt door onder meer het uitbreiden van de bosreservaten, het kanaliseren van de recreatie, het omvormen 
van naaldhoutaanplantingen en het creëren en beheren van open plekken. Hiervoor kan maximaal gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige heidevegetatie. Het 
beheer zal zich ook richten op het verhogen van de natuurlijkheidsgraad en het volwaardig tot ontwikkeling laten komen van spontane bosevolutiestadia.  
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Figuur 3.2
Inschatting Productiefunctie

Boven : Huidige toestand – Onder : Toekomstsituatie 

Met dit beheerplan worden de doelstellingen nagestreefd uit de tekst ‘Ruimtelijke, ecologische en 
juridische onderbouwing voor de aanduiding van gebieden als “Grote Eenheid Natuur” (als onderdeel van 
een Vlaams Ecologisch Netwerk) in de provincie Vlaams-Brabant’ (zie bijlage 12).  Er wordt hierbij 
aangenomen dat de analyse uit deze tekst in grote mate de basis zal vormen voor het nog op te stellen 
Natuurrichtplan voor het GEN waartoe het Meerdaalwoud behoort. 

 

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN MBT DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

De economische functie bestaat in hoofdzaak uit de houtproductie en (in beperkte) mate de inkomsten uit 
beheerjacht en verkoop van zaden.    

In het beheerplan van Meerdaalwoud, Heverleebos & Egenhovenbos neemt bosexploitatie een belangrijke 
plaats in.   
Bosexploitatie is belangrijk omdat mensen er hun boterham mee kunnen verdienen en omdat op die 
manier bossen in andere delen van de wereld minder zwaar belast worden.  Zo lang we in Vlaanderen 
hout verbruiken moet dat hout ergens vandaan komen.  De omstandigheden (klimaat, bodem …) voor 
houtproductie zijn goed in Vlaanderen.  Bijgevolg gaan we er van uit dat het logisch en ecologisch is om 
die productie voor een belangrijk deel in eigen streek te doen. 

Maar ook o.w.v. cultuurhistorische redenen en om de betrokkenheid bij bos/natuur te onderhouden/op te 
bouwen is lokale houtproductie van belang. 

Iedere bosfunctie legt beperkingen op aan de andere bosfuncties en heeft ook invloed op het bosmilieu.  
Uiteraard mag nooit het voortbestaan van het bos bedreigd worden.   Daarom moet de bosexploitatie aan 
regels worden onderworpen . Een aantal van die regels gelden voor heel Vlaanderen en liggen vast in het 
bosdecreet en een aantal zijn specifiek voor het bos waarop ze betrekking hebben.  Bij het opstellen van 
de exploitatiestrategie voor het domeinbos Meerdaalwoud, Heverleebos&Egenhovenbos staat het 
tegengaan van bodemdegradatie centraal   

Waar de opgelegde regels de bosexploitatie onzinnig duur of gevaarlijk maken, daar moet van 
houtproductie worden afgezien. Hoe dan ook zullen de opgelegde beperkingen een kostprijs hebben die 
zich wellicht op korte termijn zal weerspiegelen in een verlaging van de prijs die op de houtveiling wordt 
geboden. 

We gaan er van uit dat de voorgestelde mix van maatregelen de duurzame exploitatie in het domeinbos 
M,H&E in belangrijke mate kan helpen garanderen 

De inkomsten die beoogd worden met de houtverkoop, de jachtverpachting of de verkoop van andere 
bosproducten vormen geen op zichzelf staand doel, ze kunnen met andere woorden niet los gezien 
worden van de andere bosfuncties.  En net zoals bij de andere bosfuncties zijn er plaatsen in het bos waar 
de productiefunctie belangrijker is en andere plaatsen waar die functie nagenoeg geen belang heeft.  Om 
een idee te krijgen van de actuele toestand en om een houvast te geven aan de toekomstige beheerders 
werd de volgende oefening gemaakt: 

 per bestand werd een score tussen 0 en 5 gegeven voor de mate waarin het vandaag de 
productiefunctie vervult. 

 per bestand werd vastgelegd in welke mate de beheerder de productiefunctie in de volgende 20 
jaar meer of minder belang wil geven.  

In Figuur 3.2 werd de bestandenkaart in tinten van blauw gekleurd om de actuele (boven) en de 
toekomstige (onder) productiefunctievervulling aan te geven.   

0

1

2

3

4

5

EB HB MW VG

W
aa

rd
eo

or
de

el

Huidig Lange termijn

Bosdomein huidig Bosdomein lange termijn

Figuur 3.1 
Evolutie van de productiefunctie 

WIJZE WAAROP DE SCORES VOOR ACTUELE PRODUCTIE WERDEN 

GEGEVEN: 

Het betreft geen exact 100% wetenschappelijk reproduceerbaar 
cijfer maar kan worden omschreven als ‘best professional 
judgement’.  Volgende elementen werden in rekening gebracht:  

 Boomsoort: bestanden met boomsoorten die een grote 
marktwaarde hebben krijgen een hogere score 

 Groeiplaatsgeschiktheid, omdat de productiefunctie 
bovenal duurzaam moet zijn wordt veel gewicht gegeven 
aan de overeenstemming tussen boomsoort en groeiplaats. 

 Kwaliteit: mooie rechte, takvrije stammen scoren uiteraard 
het hoogst 

 Leeftijd: de eerste 20 jaar is de productiefunctie uiteraard 
nihil, en ze piekt bijvoorbeeld voor berken sneller dan voor 
eiken. 

 De ecologische waarde wordt niet in rekening gebracht 
 Bereikbaarheid: bestanden die werden ingericht met 

houtstapelplaatsen en goed bereidbare exploitatiewegen 
scoren hoger dan moeilijk bereikbare. 

WIJZE WAAROP DE TOEKOMSTIGE SCORES VOOR PRODUCTIE WERDEN 

GEGEVEN: 

De spanning tussen de actuele en toekomstige score voor productie 
geeft de beheerder meer inzicht in de wijze waarop de 
beheervoorstellen moeten worden uitgevoerd.  Dat toetsingskader is 
zeker belangrijk wanneer zich onvoorziene situaties voordoen 
waarop met het beheer moet geanticipeerd worden.    
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Tabel 3.1 Overzicht van te verwachten houtvolumes binnen de diverse 
kwaliteitsklassen  
 

 Volume (m³) 
Procentueel 
aandeel (%) 

 LH NH Tot LH NH 

Brand- en vezelhou 79.460 57.540 137.000 58% 42% 

Licht zaaghout 27259 44.103 71.735 38% 62% 

Zaaghout 38.400  38.400 100% 0% 

Om een idee te krijgen van de mate waarin de productiefunctie wordt ingevuld voor  heel het bosdomein of voor onderdelen er van werden gewogen gemiddeldes gemaakt en 
weergeven in de staafjesdiagrammen van figuur 3.1.  
Het linker staafje geeft telkens de actuele productievervulling en het rechter staafje geeft aan in welke richting we de productiefunctie willen laten verschuiven in de volgende 
20 jaar. 

Op iedere bestandsfiche wordt de actuele en toekomstige productiefunctievervulling (blauw) getoetst aan deze van het volledige bosdomein (grijs).  
Globaal gaat de productiefunctie met 30% achteruit in de volgende 20 jaar.  Deze afname is vooral het gevolg van omvorming van exoten en het maken van open plekken.  
Ook de omvorming van snelgroeiende beukenbestanden drukt op de productiefunctie. In figuren 3.4  en 3.5  worden de belangrijkste tendensen weergegeven. 

Op basis van de beheermaatregelen (zie hoofdstuk 4) kan het kapkwantum (wat zal er effectief gekapt worden) voor de volgende 20 jaar worden berekend.    
Een goede manier om te evalueren of er eerder veel dan weinig wordt gekapt in een bepaald bos is door het kapkwantum te vergelijken met de groeicapaciteit. 

Het kapkwantum wordt als volgt gedefinieerd:  
Het volume dat in een bepaalde periode in een bos per jaar en per oppervlakte-eenheid effectief  werd gekapt.  De eenheid is m³/ha/jaar. 

De totale Groei Capaciteit (tGC) wordt in dit beheerplan als volgt gedefinieerd:  
Het volume hout dat, bij de gegeven boomsoortensamenstelling en bedrijfstijd en in de evenwichtstoestand1, jaarlijks/ha gemiddeld aangroeit.  Het is gelijk aan het volume dat 
jaarlijks kan worden gekapt zonder dat de productiecapaciteit in het gedrang wordt gebracht. De eenheid is m³/ha/jaar. 

33..11..11  KKAAPPKKWWAANNTTUUMM  IINN  DDEE  VVOOOORRBBIIJJEE  PPEERRIIOODDEE  ((11999922--22000055))  

In de periode 1993 – 2005 bedroeg het kapkwantum voor het volledige Bosdomein 6,2 m³/ha/jaar.  Dit cijfer is flink hoger dan het richtcijfer uit de beheervisie voor openbare 
bossen in Vlaanderen.  Als het kapkwantum uit de periode 1993-2005 wordt vergeleken met de totale Groei Capaciteit in die periode, tGC =  8,4 m³/ha/jaar dan kan gerust 
worden geconcludeerd dat in die periode de staande voorraad in het bosdomein toenam en dat er dus zeker niet aan roofbouw werd gedaan 

33..11..22  KKAAPPKKWWAANNTTUUMM  IINN  DDEE  TTOOEEKKOOMMSSTT  ((PPEERRIIOODDEE  22000066  ––  22002266))  

Het toekomstig te kappen volume kan worden geraamd op basis van de beheervoorstellen zoals ze 
worden geformuleerd in hoofdstuk 4 en zoals ze per bestand worden voorgeschreven in de 
bestandsfiches. Het toekomstige kapkwantum bedraagt met 6,09 m³/ha/jaar (247.135 m³/ha in 20 
jaar) ca. 42 % meer dan de effectieve groei (4,29 m³/ha/jaar) en is ca. 50% groter dan het streefcijfer 
voor heel Vlaanderen als wordt uitgegaan van de beheervisie voor openbaar bos in Vlaanderen.   
Uit deze vergelijking blijkt duidelijk dat de periode waarin er aan opbouw van de bestandsvoorraad 
werd gedaan,  zal worden afgesloten.  Dit is geen doel op zich maar een gevolg van omvormingen:  

 de beslissing om niet langer op grote schaal bomen zo lang op stam te houden tot hun 
houtwaarde afneemt (zie 4.5.4). 

 De verwachte klimaatwijziging zal wellicht ook resulteren in frequentere stormen. Die houden 
een groter economisch risico in bij hoge voorraden op stam. 

 de beslissing om meer licht in de bestanden zelf te brengen om beter te kunnen verjongen en meer structuurdiversiteit te krijgen. 
 de beslissing om bepaalde agressieve exoten in een aantal gevallen versneld te vervangen.  Deze omvorming van Amerikaanse eik levert 49.000 m³ (24 %) op de 

volgende 20 jaar, de omvorming van naaldhout kan als volgt worden ingeschat: Corsicaanse den 37.554 m³ (15 %), idem voor lork 17.298 m³ (7%), douglas 9.021 m³ 
(3%) en ander naaldhout 10.832 m³ (4%). 

 De beslissing om het aandeel open ruimte te laten toenemen.  Het gaat hierbij om ca. 25.500 m³ (10%), en daarenboven de voorziene kap in dreven. 

Tabel 3.1 geeft weer welke houtkwaliteiten de volgende 20 jaar op de markt mogen worden verwacht: 
 Brandhout en vezelhout 137.000 m³ (58 % loofhout, 42 % naaldhout) 
 Licht zaaghout 71.735 m³ (38 % loofhout, 62 % naaldhout) 
 Zaaghout.   38.400 m³ (100 % loofhout, geen naaldhout) 

Op de langere termijn (> 20 jaar)  zullen de secundaire soorten ook in het kapkwantum een belangrijkere rol gaan spelen. 

                                                      

1 met evenwichtstoestand wordt bedoeld dat er van elke leeftijdsklasse een zelfde oppervlakteaandeel is (bosbouwers spreken in dit geval van een ‘normaal’ bos). 
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Figuur 3.5
Overzicht van te verwachten houtvolumes per boomsoort en kwaliteitsklasse 
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Figuur 3.3
Evolutie van de productiefunctie volgens procentueel oppervlakteaandeel 

Figuur 3.4
Detail overzicht van de belangrijkste verhoudingen binnen de evolutie van de 

productiefunctie
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METHODE VOOR DE BEREKENING VAN DE GROEI CAPACITEIT : 

De manier waarop die groeicapaciteit werd berekend, is misschien op het eerste zicht wat complex.  Voor de wiskundeliefhebber zijn tabel 3.2 en figuur 3.6  zeker waard om er even bij stil te staan. 

 voor iedere boomsoort werd het oppervlakte-aandeel berekend 
 voor iedere boomsoort werd op basis van de relatie hoogte/leeftijd een groeiklasse (GK) bepaald (het zogenaamde boniteren).  Die groeiklasse geeft (m³/ha/jaar) de maximale Gemiddelde Jaarlijkse Volume-Aanwas (GJVA) weer voor die bepaalde soort. 

Tabel 3.2.  geeft  per boomsoortengroep die groeiklasse weer, dit gebeurt afzonderlijk voor Meerdaalwoud en Heverleebos omdat de GJVA sterk samenhangt met de bodemkwaliteit. 
 

Tabel 3.2 Groeiklasse per boomsoort voor Meerdaalwoud en Heverleebos  
 

 B iE=iLH gEd gD cD Do L=aNH tK=uLH aE 

GK - Meerdaal 10,5 8 12 10 17 17 17 9 9,5 

GK - Heverleebos 8,5 6,5 9,5 8,0 13,5 14,0 14,0 7 7,5 

 de Gemiddelde Jaarlijkse Volume Aanwas is niet alleen gekoppeld aan de boomsoort en aan de bodem maar ook aan de leeftijd, zoals je kan aflezen in figuur 3.6.  Het is eenvoudig te verstaan dat je, door een beukenbestand op 30 jarige leeftijd te kappen, 
de maximale volumeproductie niet zal realiseren (‘de kip met de gouden eieren slachten’ zeggen de boswachters daartegen).  Evenmin zal je die maximale GJVA bereiken door beuken te kappen op 300 jarige leeftijd (want dan is de groei al vele jaren zeer 
laag en zijn vele bomen al van ouderdom gestorven).  Het is dus klaar dat er ergens een leeftijd moet zijn waarop die GJVA maximaal is.  Door ieder bestand op die leeftijd te kappen en te verjongen door een nieuwe aanplanting, wordt de volumeproductie 
gemaximaliseerd.  Maar uiteraard zijn er nog andere parameters die bepalen wanneer we een bestand gaan verjongen, m.a.w. er wordt niet per se altijd op het tijdstip van maximale productie gekapt.  De leeftijd waarop een bestand gemiddeld wordt gekapt 
noemen we de bedrijfstijd (BT).  De maximale GJVA hangt samen met die BT. 

 per soort (soortengroep) werd de gemiddelde BT bepaald, deze is voor de meeste soorten groter dan de leeftijd waarop de GJVA maximaal is, immers we streven ook oude, ecologisch interessante bomen na (zie ook verder in hoofdstuk doelstellingen) 
 per soort, werd voor die BT de GJVA bepaald.  Dat gebeurt door af te lezen in de grafiek die de relatie tussen leeftijd en GJVA weergeeft.  We noemen dit cijfer de Groei Capaciteit (GC).  Zoals reeds gezegd is dit cijfer meestal lager dan de Groei Klasse 

(GK).   
 de afgelezen GJVA werd vermenigvuldigd met het oppervlakte aandeel voor die soort. (fictief voorbeeld: beuk met 100 ha in Meerdaalwoud met een GJVA van 10 m³/ha/j en met 50 ha in Heverleebos met een GJVA van 8 m³/ha/jaar geeft een Groei 

Capaciteit van 9,33 m³/jaar)  
 door die jaarlijkse volumes (die telkens met een boomsoort samenhangen) op te tellen en te delen door de totale oppervlakte van het bos wordt de Groei Capaciteit van het bos bepaald.  Dit cijfer geeft aan hoeveel m³ je op duurzame manier (zonder de 

houtvoorraad in het gedrang te brengen) per jaar en per hectare kan blijven kappen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.6  
GJVA en LJVA per boomsoort voor Meerdaalwoud 

en Heverleebos, gebaseerd op de productietabellen 
van Janssens, Jansen, Faber en Sevenster, ze 

werden aangepast op basis van eigen metingen en 
ervaringen 
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METHODE VOOR DE VAN DE EFFECTIEVE GROEI EN HET EFFECTIEVE KAPKWANTUM IN DE VOLGENDE 20 JAAR  

Het leek ons nuttig om de analyse van het toekomstige kapkwantum wat nauwkeuriger te doen dan bij de berekeningen die slaan op het verleden.  

 Groei Klasse (GK): De groeiklasse geeft in [m³/ha/jaar] de maximale Gemiddelde Jaarlijkse Volume-Aanwas (GJVA) weer voor een bepaalde boomsoort. Analoog hieraan kan de groeiklasse voor een totaal bos worden gedefinieerd.  Deze GK geeft dan voor 
een bepaald bos bij de gegeven boomsoortensamenstelling en onder de voorwaarden van een ‘normaal’ bos de maximale duurzame jaarlijkse houtproductie weer in [m³/ha/jaar].  Om die te bereiken zou telkens moeten gekapt worden bij die leeftijd waarop 
de Gemiddelde Jaarlijkse Volume Aanwas maximaal is.   Met ‘normaal’ bos wordt bedoeld dat in het bos alle leeftijdsklassen evenredig verdeeld voorkomen.   

 Totale Groei Capaciteit (GC-Tot): Bij de gegeven boomsoortensamenstelling en bedrijfstijd (in dit beheerplan wordt voor een aantal boomsoorten voorgesteld de bedrijfstijd te verlengen met als gevolg een minder hoge productie) en onder de voorwaarden 
van ‘normaal’ bos, geeft de tGC de maximale duurzame houtproductie weer in m³/ha/jaar. 

 Groei Capaciteit (GC): idem als GC-Tot maar exclusief de niet productieve oppervlakte (het donkergroene stukje in de figuur, het slaat op de 
productie die ‘gederfd’ wordt in permanente open plekken of andere zones waarin niet gekapt wordt zoals o.a. integrale bosreservaten) 

 Effectieve Groei (Eff): het bos is actueel niet ‘normaal’ (zie hoofdstuk 2 leeftijdsverdeling), de groei die de volgende 20 jaar te verwachten valt is 
bijgevolg niet gelijk aan de GC.  Bij de Eff wordt rekening gehouden met de actuele boomsoorten en actuele leeftijdsverdeling. 

 Het kapkwantum in de volgende 20 jaar (Eff Gekapt) wordt geraamd door rekening te houden met de effectief in de bestandsfiches voorgestelde 
dunningen (50%) en eindkappingen. (50%).   

 Scenario beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen (SC): in de beheervisie wordt een kapkwantum van 4m³/ha/jaar als gemiddelde voor 
Vlaanderen geponeerd. 

Het toekomstige kapkwantum bedraagt met 6,09 m³/ha/jaar (247.135 m³/ha in 20 jaar en is ca. 50% groter dan het streefcijfer voor heel Vlaanderen als 
wordt uitgegaan van de beheervisie voor openbaar bos in Vlaanderen. 

 

 

Figuur 3.7 
Vergelijking van de voorgestelde kappingen met de groei in de periode 2006-2026 in MHE 

Bij de berekening van het volume dat de volgende 20 jaar zal worden gekapt werd uitgegaan van de volgende gegevens: 

 Groepenkap of eindkap: in de kapregeling (zie bestandsfiches) wordt per bestand aangegeven wanneer welk 
percentage van het bestand in eind- of groepenkap zal komen, hierbij wordt ook aangegeven welke boomsoort zal 
worden gekapt.  Je vindt eveneens in de bestandsfiches het volume op stam; Zo kan gemakkelijk worden bepaald 
welk volume door eindkap zal worden gerealiseerd.   
Voorbeeld: de bestandsvoorraad van een bestand dat in 2016 in eindkap gaat = (de bestandsvoorraad in 2006) + 
(de LJVA x 10 jaar) -  de dunningen in de periode 2006-2016).  De LJVA kan worden afgelezen in de figuur 3.6.  
Het totale volume dat bij eindkap beschikbaar komt = 120.000 m³  
Hiervan is 44.000 m³ afkomstig van (deels) versnelde eindkappingen in beukenbossen, 45.500 m³ van versnelde 
eindkap in Amerikaanse eik en 23.000 m³ van versnelde omvorming naaldhout.  
Verder is er 25.500 m³ dat vrijkomt bij de creatie van open plekken en bosranden. 

 Dunning:  er wordt uitgegaan van eerder sterke dunningen die vrij veel ruimte geven voor groei.  Tabel 3.3 geeft 
per boomsoort en per omtrekklasse (in feite worden maar drie omtrekklassen opgegeven < 120 cm brand- en 
vezelhout, 120-200 cm licht zaaghout, > 200 cm zaaghout) welk deel van de aanwas bij de dunning wordt 
voorgesteld om weg te nemen.  Het gedeelte dat niet wordt ‘weggedund’ draagt bij aan de opbouw van het volume 
op stam.  

Uiteraard zijn dit alles eerder theoretische bespiegelingen en zal er in de praktijk geregeld van worden afgeweken.   

Tabel 3.3 Dunningspercentage per boomsoort en per omtrekklasse  
 

boomsoort  doelomtrek 
(cm) 

groeiklasse 
MW / EB 

groeiklasse 
HB / VG 

Bedrijfstijd 
(jaar) 

% dunning t.o.v. 10 jarig gemiddelde LJVA per dikteklasse 

      % < 120 cm omtek %120-200 cm omtrek %> 200 cm omtrek 

Beuk B 240 10,5 8,5 100 50 70 80 

Inlandse eik iE 300 8,0 6,5 170 55 75 85 

Gewone esdoorn gEd 200 12,0 9,5 70 50 70 80 

Inheems loofhout iLH 160 12,0 6,5 80 55 75 85 

Grove den gD 220 10,0 8,0 120 60 80  

Corsikaanse den cD 220 17,0 13,5 100 55 70  

Douglas Do 220 17,0 14,0 110 40 60 65 

Lork L 220 17,0 14,0 80 55 70 75 

Ander naaldhout aNH 180 17,0 14,0 65 55 70 75 

Tamme kastanje tKa 200 9,0 7,0 65 50 70 80 

Amerikaanse eik aE 240 9,5 7,5 80 50 70 80 

Uitheems loofhout uLH 140 9,0 7,0 50 50 70 80 
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Figuur 3.9
Evolutie van ecologische functie 

Figuur 3.10
Evolutie van de ecologische functie volgens procentueel oppervlakteaandeel 
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3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN MBT DE ECOLOGISCHE FUNCTIE 

Analoog aan de inschatting van de productiefunctie werd per bestand een score (tussen 0 en 5) gegeven voor de vervulling van de ecologische functie, de actuele en 
toekomstige vervulling van de ecologische functie worden in figuur 3.8 op bestandsniveau 
weergegeven.  

In Figuur 3.8 werd de bestandenkaart in tinten van groen gekleurd om de actuele (boven) en de 
toekomstige (onder) ecologische waarde weer te geven.   

Om een idee te krijgen van de mate waarin de ecologische functie wordt ingevuld voor heel het 
bosdomein of voor onderdelen er van werden gewogen gemiddeldes gemaakt en weergeven in de 
staafjesdiagrammen van figuur 3.9.  
Het linker staafje geeft telkens de actuele productievervulling en het rechter staafje geeft aan in 
welke richting we de productiefunctie willen laten verschuiven in de volgende 20 jaar.  
Op iedere bestandsfiche wordt de actuele en toekomstige ecologische functievervulling (groen) 
getoetst aan deze van MHE (grijs). 

Nagenoeg alle maatregelen die worden voorgesteld hebben een gunstig effect op de ecologische 
functie.  Omdat in één bestand vaak verschillende maatregelen gecombineerd worden voorgesteld 
is het moeilijk om een rangorde van belangrijkheid aan te geven. 

De hoogste scores voor ecologische functievervulling worden uiteraard bereikt in de bosreservaten.  
Hun oppervlakte aandeel zal toenemen van ca. 13% naar ca. 16%. De grootste ecologische winst 

wordt echter verwacht van maatregelen die nagenoeg over gans het bos worden genomen (met 
accent op de zuidrand) en die moeten leiden tot: 

 Een grotere verticale structuurrijkdom (etagevorming, meer licht in het bos, dood hout…) 
 Een grotere horizontale structuurrijkdom (variatie in bostype, open plekken, bosranden …)  
 Betere ecologische links naar de omgeving 
 Tegengaan verdonkering en verzuring 
 Toename aandeel inheemse loofboomsoorten 
 Minder verstoring 
 Een grotere biodiversiteit met meer mogelijkheden voor zeldzame fauna en flora.   
 Bijzondere aandachtssoorten voor de fauna zijn o.a. das, boommarter, enkele rode lijst-

vleermuizen-soorten, middelste bontespecht, vliegend hert,  

 Bijzondere aandachtssoorten voor de flora zijn o.a. de kensoorten van het eiken-
haagbeukenbos., de bosbes en heischrale vegetaties 

Uit de figuur 3.10 kan worden afgeleid dat de globale ecologische waarde van MHE met ca. 40% zal toenemen. In figuur 3.9 worden de belangrijkste tendensen geanalyseerd. 

'Aangezien er nog geen natuurrichtplan bestaat voor het gebied werd het beheer getoetst aan de habitatrichtlijn en enkele andere parameters .  Actueel 
wordt 14% van het bos beheerd met het oog op de ontwikkeling van één van de habitattypes waarvoor het gebied werd aangeduid.  De volgende 20 jaar 
wordt een omvorming nagestreefd van ca. 81 ha exoten (naaldhout, Amerikaanse eik en cultuurpopulier), ca. 80 ha beuk en 89 ha grove den.  De 
omvorming zal in het geval van de exoten op termijn  leiden tot één van de beschermde habitattypes (9120 beukenbos, 9160 eiken-haagbeukenbos, 4030 
droge heide of 91E0 valleibos).  De omvorming van beuk zet in de meeste gevallen een onvolledig habitat 9120 (beukenbossen met hulst en taxus) om in 
habitat 9160 (eiken-haagbeukenbos).  De omvorming van grove den is er op gericht beukenbos (9120) of droge heide (4030) of een half open bosstructuur 
te ontwikkelen.  Grosso modo kan gesteld worden dat het aandeel beschermd habitat zal toenemen met minstens 125 ha in de volgende beheerperiode of 
een toename van 14% tot 20%' 

 

 Figuur3.8 
Inschatting Natuurfunctie 

Boven : Huidige toestand – Onder : Toekomstsituatie 
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WIJZE WAAROP DE SCORES VOOR ACTUELE ECOLOGISCHE FUNCTIE 

WERDEN GEGEVEN 

Het betreft geen exact 100% wetenschappelijk reproduceerbaar 
cijfer maar kan worden omschreven als ‘best professional 
judgement’.  Volgende elementen werden in rekening gebracht:  

 Voorkomen van habitats waarvoor de valleien van de Dijle, 
Laan en IJse met aangrenzende bos- en Moerasgebieden 
door Europa werden aangeduid als habitatrichtlijngebied en 
de mate van volledigheid (voorkomen dood hout, 
verjonging …)  van die habitats 

 Voorkomen van zeldzame fauna- en flora-elementen.  In 
het bijzonder soorten waarvoor het gebied werd aangeduid 
(Kamsalamander en o.a. ook rode lijst soorten, regelmatig 
weerkerende broedgevallen van soorten als havik…. 

 Voorkomen van meer complexe bestandsstructuren 
(verticale en horizontale gelaagdheid) 

 Afwezigheid van verstoring en vervuiling (geluid, licht, 
betreding …) 

 Aanwezigheid van bijzondere natuurlijke abiotische 
omstandigheden (bronnetjes, hellingen …) 

De toekomstige score geeft aan in welke mate het beheer in de 
volgende 20 jaar de ecologische waarde zal doen toe- of afnemen.  
De spanning tussen de actuele en toekomstige score voor productie 
geeft de beheerder meer inzicht in de wijze waarop de 
beheervoorstellen moeten worden uitgevoerd.  En meer nog dan bij 
de productiefunctie biedt de gewenste evolutie voor de ecologische 
functie een toetsingskader  voor beslissingen die in onvoorziene 
situaties moeten worden genomen. 
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Figuur 3.12
Evolutie van recreatieve functie 

Figuur 3.13
Evolutie van de ecologische functie volgens procentueel oppervlakteaandeel 
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3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN MBT DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE 

Van oudsher wordt in M,H&E een grote waaier aan recreatiemogelijkheden benut. De omvang van het gebied, de diversiteit aan natuur- en landschapsbeelden en de 
nabijheid van de stad Leuven liggen aan de basis hiervan. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van dit beheerplan om dit diverse recreatieaanbod te behouden en waar mogelijk 
zelfs uit te breiden. 

Volgende hoofddoelstellingen/principes staan voorop:  
 er wordt gekozen voor natuurgerichte recreatie waarbij het natuurlijk karakter van het 

gebied zo veel mogelijk wordt behouden en versterkt. Dit vormt immers de basis voor de 
aantrekkelijkheid naar de bosbezoekers toe; 

 de intensiteit van de recreatie dient met een zoneringsbeleid afgestemd te worden op de 
draagkracht van het gebied.  Deze varieert in M,H&E grosso modo van noord (meer 
draagkracht) naar zuid (minder draagkracht).  De huidige bezoekersintensiteit (ca. 700.000 
bosbezoeken/jaar) wordt als goed haalbaar ervaren in het licht van de gestelde 
randvoorwaarden.  Toename van dit aantal kan alleen als de zuidrand wordt ontlast;  

 Met ‘draagkracht van het gebied’ wordt gerefereerd naar het voortbestaan van het bos met 
al zijn functies.  We willen immers ten allen prijze vermijden dat het bos wel zou blijven 
bestaan maar dat het als gevolg van de hoge gebruiksdruk zou verschralen of banaliseren 
(verdichte bodem, kleinere soortenrijkdom …°);  

 De as ‘Zoet Water – De Kluis’ en de omgeving van het arboretum en van onthaalweide ‘De 
Torenvalk’ worden ontwikkeld als de belangrijkste aantrekkingspolen voor recreanten.   

 de prioriteit gaat uit naar kwaliteitsverbetering van het recreatieaanbod.  Het genot van de 
ene recreant/recreatievorm mag dat van de andere niet wezenlijk hinderen; 

 wandelen en andere impactlage recreatievormen krijgen voorrang; 
 er moet meer aandacht gaan naar informatie en educatie;  
 de recreatieroutes binnen het bos dienen zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande 

routes of bewegwijzering buiten het bos 
 de recreatieve basisvoorzieningen blijven in principe gratis 
 de toegankelijkheid met openbaar vervoer moet sterk verbeteren 

Volgende recreatievormen worden aangemoedigd: 

 Wandelen op de wandelwegen: zowel de buur die dagelijks een ommetje maakt als de 
zondagswandelaar, de avontuurlijke wandelaar of de minder mobiele 
wandelaar/rolstoelgebruiker, ze zijn allen welkom met een hun maat afgestemd 
parcours/inrichting.  Het bos onderscheidt zich o.a. van een park door de grotere 
oppervlakte, de onverharde wegen, grote wandellussen, beperkte bewegwijzering.  

 Wandelen buiten de wandelwegen, dit wordt door kinderen of andere avontuurlijk 
ingestelde wandelaars erg geapprecieerd, om de rustverstoring te beperken is het alleen 
toegelaten in de speelbossen en in het arboretum 

 Wandelen met hond.  Voor veel mensen is het hun hond die hen aanzet tot een gezonde 
wandeling.  Alle wandelwegen zijn opengesteld voor aangelijnde honden, in uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde delen worden afgesloten voor honden. 

 Fietsen: via het toegankelijkheidsreglement wordt een zeer groot percentage van de wegen opengesteld voor de individuele fietser.  Het aantal verharde fietspaden 
blijft beperkt.  Georganiseerde alle terreinfietsers moeten zich houden aan de voor hun uitgestippelde Bloso-lussen, desgewenst aangevuld met boswegen 
aangeduid op de ATF-kaart in bijlage 18.  

 Natuurobservatie 
 Paardrijden op een daartoe ingericht parcours (zie gebruikerskaart: kaarten 4.21, 4.22 en 4.23); 
 Gebruik maken van de drinkwaterbronnen het Zoet Water en de Hertebron. Iedere dag komen, vaak tientallen mensen te voet water drinken/halen;  
 Spelen in de speelbossen die er zijn in diverse uitrustingsniveau’s. 

Figuur 3.11 
Inschatting Recreatiefunctie 

Boven : Huidige toestand – Onder : Toekomstsituatie 
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Een aantal recreatievormen waarvoor wel degelijk een maatschappelijke vraag bestaat worden sterk beperkt om ze in overeenstemming te houden met de hoger 
gedefinieerde randvoorwaarde. Voorbeelden zijn:  wandelen buiten de wandelwegen, koetstochten, nachtelijke activiteiten, oriëntatietochten, activiteiten met competitie-
karakter, kamperen,  plukken van bosbessen, noten, kastanjes, paddenstoelen; 

Een aantal recreatievormen is verboden:  
Gemotoriseerde sporten, sporten waarbij (speel)wapens worden gebruikt, rust of stilte verstorende activiteiten.  
De jacht wordt niet als een vorm van recreatie benaderd maar als wildbeheer, een onderdeel van het globale bosbeheer. 

Net zoals bij de functies productie en natuurontwikkeling werd een analyse van de huidige en de toekomstige functievervulling gemaakt. Bij de inschatting van de 
recreatiewaarde van een bosbestand werden volgende parameters in rekening gebracht: speelbossen (hoogste score), goed toegankelijke bestanden met veel bospaden, 
rustbanken etc (hoge score), bestanden met weinig paden of recreatieve infrastructuur (lage score), landschappelijk erg aantrekkelijke bestanden die (desgevallend 
uitsluitend) van op een afstand kunnen worden bewonderd (hoge score), bestanden met bijzondere monumenten (o.a. dikke eik) Hieruit blijkt dat de recreatieve functie 
ongeveer 20 % aan belang wint. 

Op de middellange termijn moet onderzocht worden in weke mate het bosgebied recreatief beter kan aansluiten op de omgeving (open akkergebied langs de zuid en zuidoost 
zijde, de Dijlevallei aan de westzijde, de stad Leuven langs groene vingers die tot in de stad reiken).  De aanwezigheid van twee NMBS-stations (in de toekomst mogelijks een 
bijkomende ter hoogte van het Arenbergkasteel) in de onmiddellijke omgeving opent wellicht mogelijkheden voor wandel- of fietstochten van station x naar station y.  Ook de 
verblijfsmogelijkheden voor doortrekkers (fietsers, wandelaars, ruiters) of voor mensen die enkele dagen in het gebied willen verblijven, zullen onderzocht worden.  Hiervoor 
zijn samenwerkingsverbanden met andere beheerders/beleidsniveau’s sterk aangewezen. 

 

3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN MBT DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE. 

Het M,H&E vervult een belangrijke milieubeschermende functie voor de omgeving, volgende aspecten kunnen worden onderscheiden: 

 erosiebestrijding; 
 bescherming van waterwinningsgebied 
 buffer voor verkeerslawaai (noordzijde E40) 
 water- en luchtzuiverende functie 
 klimaatregeling 
 landschapsbeschermende functie 

Deze functies mogen niet worden aangetast en zullen waar mogelijk beter worden uitgebouwd. 
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3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN MBT DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

Door zijn intrinsieke waarde en door de nabijheid van de KULeuven vervult het M,H&E en in het bijzonder ook het arboretum van Heverleebos reeds sedert lang een 
belangrijke wetenschappelijke functie. 

Deze functievervulling heeft een groot aantal positieve gevolgen gehad voor het M,H&E zoals: 
 het ontstaan van een brede maatschappelijke groep geïnteresseerden; 
 de erkenning van een aantal van de intrinsieke kwaliteiten van het bos en de bescherming er van (o.a. oprichting bosreservaten, bescherming archeologisch en 

bodemkundig patrimonium, vernieuwde interesse voor middelhout) 
 een beter begrip van de natuurlijke processen en het daarop gebaseerde advies m.b.t. het beheer van M,H&E en andere bossen (recent o.a. verzuringsprocessen, 

ontstaan van gesloten depressies, ravijnen …)  
 de erkenning, bescherming en gebruik van enkele belangrijke genenbronnen (o.a. voor wilde appel)    

Deze grote belangstelling houdt natuurlijk ook enkele gevaren in zoals verstoring (van de rust, van de bodemprofielen …) of vervuiling (visuele vervuiling door allerhande 
markeersystemen, bodemvervuiling door ongekontrolleerd achterlaten van allerlei zaken). 

In de volgende beheerperiode zal in overleg met de  uitvoerders van het wetenschappelijk onderzoek een aantal maatregelen worden uitgewerkt die er toe moeten leiden dat 
de nadelige gevolgen verdwijnen. 

Er zal naar gestreefd worden dat er een optimale doorstroming is van relevante onderzoeksresultaten naar de praktijk van het bosbeheer en waar relevant naar het publiek. . 

 

3.6 BEHEERDOELSTELLINGEN PER BOSPLAATS 

We streven er naar om ook de volgende 20 jaar, net zoals de voorbije 8 jaar de internationale erkenning als duurzaam beheerd bos te blijven verdienen.   Uiteraard staat 
hierbij het waardevolle bospatrimonium centraal.  Het behoud van een gemotiveerde en competente ploeg boswachters/bosarbeiders, een degelijke infrastructuur en een 
open geest naar de buitenwereld zijn onontbeerlijk 

 

33..66..11  EEGGEENNHHOOVVEENNBBOOSS  

Het accent zal van productiefunctie verschuiven naar ecologie.  Onder meer omdat de bodem lokaal erg gevoelig is voor bosexploitatie zullen een aantal bestanden na 
omvorming uit productie worden genomen. Recreatie blijft belangrijk maar is mede door de eerder kleine oppervlakte en de wat geïsoleerde ligging in hoofdzaak gericht op de 
lokale bevolking. 

 

33..66..22  AARRBBOORREETTUUMM  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft zich tot doel gesteld om wetenschappelijk verantwoorde arboreta en plantencollecties uit te bouwen die toegankelijk zijn voor zowel 
de specialist als voor de leek. 

Bij het beheer van dit arboretum kan in feite gekozen worden tussen twee opties: 
 Beheer volgens de principes van ‘Harmonisch Park- en Groenbeheer’ die door het ANB werden opgesteld voor alle openbare parken en collecties in Vlaanderen; 
 Toepassing van de beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen (zie bijlage 10). Dit kan perfect aangezien het bosdecreet (Art. 3. § 3) alleen de‘arboreta die 

buiten het bos gelegen zijn’ uitsluit. 
Beide voorstellen hebben hun voor- en nadelen. Voor de eenvoud wordt gekozen voor de tweede optie: beheervisie openbare bossen. Op een aantal punten zal worden 
afgeweken van deze bosbeheervisie en zullen elementen uit het ‘Harmonisch Parkbeheer’ worden overgenomen. Concreet gaat het om volgende elementen: 

 er wordt in het arboretum eerder een soortgericht dan een procesgericht beheer gevoerd; 
 er wordt geen duurzame jaarlijkse houtoogst vooropgesteld; 
 de nadruk ligt bij exoten; 
 de voorkeur gaat resoluut naar kunstmatige verjonging; 
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De educatie- en de recreatiefunctie zijn in het arboretum van Heverleebos even belangrijk als de wetenschappelijke functie. 

Met het educatieve aspect richten we ons op  
 de modale bosbezoeker (volwassenen en kinderen) ,  die moet er op een aangename manier meer kunnen vernemen over de ‘wondere wereld van de bomen’ met 

accent op de diversiteit aan soorten, vormen, voorkeuren… het arboretum is daartoe overdag ook buiten de paden toegankelijk voor het publiek 
 de algemene onderwijsinrichtingen uit de ruime omgeving die het arboretum graag inlassen in de lessen biologie of een bosbezoek; 
 enkele meer gespecialiseerde instellingen of verenigingen (KULeuven, Tuinbouwschool de Wijngaert, Horteco, de dendrologische verenigingen …)  

De recreatiefunctie wordt hier vooral vertaald in een belevingswaarde die we via een aantal nieuwe concepten (o.a. ‘Massa&Ruimte’) willen uitwerken.  Hierbij is er dus ook 
aandacht voor de gewone wandelaar, die niet specifiek naar het arboretum komt om iets bij te leren. 

Als we het over de wetenschappelijke functie hebben dan gaat het om een wetenschappelijk verantwoord collectiebeheer, zowel naar soortenkeuze als naar archivering, 
etikettering ….De studie van exoten die voor de bosbouw in Vlaanderen van belang zijn, werd afgerond en vormt dus niet langer een drijfveer voor het beheer. De collectie zal 
worden uitgebreid met soorten uit aangrenzende klimaatgordels die bij een mogelijke klimaatswijziging meer op de voorgrond kunnen komen in Vlaanderen.  Dit zal veeleer uit 
educatief dan uit wetenschappelijk oogpunt gebeuren. 

Bij de opstelling van de desideratalijst van planten, in overleg met de werkgroep Vlaamse bosarboreta, werd rekening gehouden met de hierboven geschetste 
beheerdoelstellingen.  Deze lijst telt 377 plantensoorten, waarvan 292 uitheemse en 85 inheemse planten.  De criteria die aanleiding gaven tot deze lijst zijn biodiversiteit, 
soortechtheid en samenwerking.  Deze criteria werden als volgt benaderd: 

 Biodiversiteit, niet als drijfveer om een zo groot mogelijke ‘postzegelverzameling’ te maken. Wel om via die biodiversiteit ook een grotere structuurrijkdom en stabiliteit 
te bekomen; 

 Soortechtheid, dit betekent 2 dingen:  er worden geen cultivars geïntroduceerd en  alle gebruikte planten moeten met zekerheid gedetermineerd zijn; 
 Samenwerking met andere collecties om bedreigde soorten in een arboretum te bewaren (ex-situ bescherming sluit aan bij het concept biodiversiteit) 
 Afstemming tussen plantencollecties op Vlaams niveau. Onder de diverse plantentuinen en arboreta in Vlaanderen bestaat de officieuze afspraak dat iedere collectie 

zich specialiseert. De achterliggende reden is dat geen enkele plantentuin een volledige verzameling van alle planten kan uitbouwen.  Zo specialiseert Arboretum 
Bokrijk zich o.a. in hulst (Ilex), Arboretum Kalmthout o.a. in toverhazelaars (Hamamelis), de Nationale 
Plantentuin van België o.a. in eik (Quercus), het Arboretum van Groenendaal in beuk (Fagus), haagbeuk 
(Carpinus) en hickorynoot (Carya) enz.  
Arboretum Heverleebos opteert voor berk (Betula), eik (Quercus) en jeneverbes (Juniperus) en voor het 
uitbouwen van een zo volledig mogelijke collectie inheemse boom- , struik- en varensoorten. 
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3.6.3.1 GROTE OMHEINING 

In het noordelijk gedeelte van het reservaat ligt de nadruk op de toepassing van een gericht beheer van 
plenterkap. Alhoewel de uitgangssituatie voor deze bestanden vrij verschillend is, zullen zij allen evolueren naar 
eenzelfde eindtoestand : een ongelijkjarig, structuurrijk bos op basis van Amerikaanse eik en Inlandse eik met 
bijmenging van Tamme kastanje, Lijsterbes, ... Het beheersysteem is in eerste instantie gericht op de creatie en 
het behoud van een open bosstructuur zodat de doelvegetaties voldoende zonlicht en warmte krijgen. Tot op 
heden werden de voorziene plenterkappen onvolledig uitgevoerd door een gebrek aan ervaring bij de beheerders. 
Een opleiding in het toepassen van de regels voor plenterkap dringt zich bijgevolg op. 

In een tweede zone (overwegend bestaand uit de oostelijke zone) wordt er ingespeeld op potenties van enkele 
bestanden om via gericht bijzonder beheer open bos te ontwikkelen met heide-achtige vegetatie met als 
voornaamste soorten Blauwe bosbes en Struikheide. Bedoeling is structuurvariatie in het bestand te krijgen door 
aanwezigheid van  de verschillende successiestadia van Blauwe bosbes- en Heidevegetaties en natuurlijke verjon-
gingsgroepen van Gewone den en zijn begeleiders. 

In de meest zuidelijke zone wordt er gestreefd naar een integraal beheer van ‘niets doen’. 

BEHEERDOELSTELLINGEN BOSRESERVATEN 

De doelstellingen die in de bosreservaten van toepassing zijn, werden reeds 
kort aangehaald met betrekking tot de ecologische en wetenschappelijke 
functie. Het is aangewezen deze doelstellingen te verduidelijken in functie van 
het type reservaat. 

De Vlaamse bosreservaten hebben een tweeledig, onlosmakelijk verbonden, 
doel : 

 enerzijds hebben bosreservaten een belangrijke wetenschappelijke 
functie te vervullen in het kader van het verwerven van een breder 
inzicht en diepere kennis, nodig voor een meer natuurgetrouw beheer 
van onze Vlaamse bossen; 

 anderzijds worden bosreservaten, net zoals in natuurreservaten in de 
bossfeer, gestreefd naar het behoud of de verhoging van de 
ecologische waarde. 

Het verwerven van kennis in verband met de autonome levensprocessen in het 
bos bij integrale reservaten en de invloed van specifieke, gerichte 
beheersmaatregelen op de natuurwaarde in het bos in de gerichte reservaten 
primeert echter boven het onvoorwaardelijk nastreven van een verhoging van 
de ecologische waarde. 

Zoals reeds hierboven aangegeven komen in de praktijk twee soorten 
bosreservaten voor: de gerichte en de integrale.  Deze tweeledige visie op 
bosreservaten wijkt enigszins af van het originele principe van bosreservaten, 
namelijk stukken bos, al dan niet in primaire toestand, die ingericht worden als 
strikt reservaat.  In Duitsland, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk en Hongarije 
bestaat reeds een zeer lange traditie van onderzoek in integrale reservaten.  In 
ons Vlaams netwerk van bosreservaten is de doelstelling natuurbehoud 
vanwege deze tweeledige visie dan ook explicieter aanwezig. 

Gerichte reservaten  
Gerichte reservaten worden ingesteld om via aangepast beheer bepaalde 
levensgemeenschappen, bosbedrijfsvormen (middelhout, hakhout), 
bosstructuren (open bos, bosranden, open plekken ...), specifieke soorten en de 
daarmee samenhangende natuurwaarden te creeren, hercreëren of behouden.  
Zij hebben dus bij uitstek een natuurbehoudsfunctie doch zijn ook 
wetenschappelijk van belang, bijvoorbeeld voor het opvolgen en beoordelen van 
concrete beheersactiviteiten. 

Integrale reservaten  
Integrale reservaten zijn de enige plaatsen waar bosdynamieken spontaan 
kunnen verlopen en niet door de mens in één of ander richting worden 
bijgestuurd.  Enkel hier kan men spontane successie- en ontwikkelingsstadia in 
het bos, de concurrentie tussen soorten en de processen van veroudering, 
degradatie en heropbouw bestuderen. 

Een twintigtal landen waaronder België werken momenteel mee aan de uitbouw 
van een Europees netwerk van integrale reservaten, representatief voor alle 
belangrijke natuurlijke bostypes van Europa, met afspraken wat betreft 
gemeenschappelijke, gestandaardiseerde metingen zodanig dat uitwisseling 
van gegevens mogelijk is. 

Figuur 3.14
Beheer bosreservaat Grote Omheining ( 
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3.6.3.2 KLEIN MOERASSEN 

In de centrale zones van het reservaat wordt een integraal beheer van ‘niets doen’  uitgevoerd omwille van de interessante ecologische uitgangssituatie en abiotische 
variatie: 

 grote dynamiek in bronamfitheaters  
 het bronhoofd verlegt zich door terugschrijdende erosie en biedt telkens nieuwe groeiplaatsen voor een typische bronflora; 
 de beek slibt aan met tertiare zanden waardoor telkens weer nieuwe aquatische levensgemeenschappen ontstaan; 
 in de vijver wordt een puinkegel van erosiemateriaal afgezet waarop zich spontaan successie zal voltrekken; 
 er is door de hoge grondwaterstand en het vrij spel voor de wind over de vijvers van nature veel windworp; hierdoor ontstaan kuilen en kluiten met een eigen 

microklimaat en een vermenging van bodemlagen; op kluiten kunnen specifieke begroeiingen voorkomen gerelateerd aan armere bostypes; in kuilen kunnen ook 
niet-bossoorten als water- en moerasplanten en moddertherofyten voorkomen (De Schrijver et al., 1998). 

Een gericht beheer bufferzone in de oostelijke en westelijke uitlopers zal in de praktijk bestaan uit de traditionele bosbouwkundige handelingen (zuiveringen, selectieve 
positieve dunningen, groepenkap, ...) met aandacht voor alle aspecten van natuurgetrouw bosbeheer.  Dit beheer impliceert aandacht voor kleinschaligheid, natuurlijke 
verjonging, menging van inheemse soorten, struiken, dood hout, ...  

Bijkomende opportuniteiten liggen in de aanleg van een (watervoerend) amfiduct tussen dit bosreservaat en de overzijde van de Waversebaan (met name de Putten van de 
Ijzerweg en Dijlevallei) en een verbetering van de toesstand van een beekje dat water van een hoger gelegen manège naar de vijver voert en een eutrofiërende invloed, 
nefast voor de bron- en voorjaarsvegetaties, heeft. 

3.6.3.3 PUTTEN VAN DE IJZERWEG 

Vanwege de intrinsieke ecologische waarde wordt er in dit reservaat een integraal beheer van ‘niets doen’ vooropgesteld.   Op deze algemene regel zijn enkele afwijkingen 
voorzien.  In eerste instantie gaat het om veiligheidsvellingen langs de waverse baan en langs de spoorlijn.  Een tweede uitzondering wordt gemaakt voor het vrijhouden van 
de oever van de vijver.  Tijdens het terreinbezoek van de adviescommissie voor bosreservaten werd voorgesteld om de beuken langs de zuidelijke en oostelijke oever te 
kappen (vellen en laten liggen) om te  vemijden dat de oever volledig in de schaduw komt te liggen.  De evolutie van de oeverbegroeiïng zal verder worden opgevolgd, naar 
alle verwachting zal de ingreep die in de winter 2006-07 voorzien is, voldoende adequaat zijn en is verder ingrijpen d eeerste 20 jaar niet nodig. 

33..66..44  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  

Het Heverleebos blijft de komende 20 jaar een bij uitstek multifunctioneel bos met iets meer nadruk op recreatie en houtproductie.  Toch zullen de kansen voor verhoging van 
de natuurwaarde worden gegrepen, o.a. door omvorming naar meer gemengde bestanden met inheems loofhout, open bosstructuren met zware oude dennen en blauwe 
bosbes in de kruidlaag.  Globaal genomen zal het aandeel Amerikaanse eik en exotisch naaldhout sterk afnemen.  Gedurende de hele beheerperiode zal er een hoge 
productiviteit blijven gezien het grote aandeel relatief jonge bestanden die in hun meest productieve fase komen.  Er zal veel aandacht gaan naar de restauratie van het 
drevenpatroon en naar een de bosrecreatie.  Wandelen blijft centraal staan,  er wordt gehoopt op een grote kwaliteitsverbetering als gevolg van de bouw van een geluidswal 
langs de E40..  Accenten voor de meerwaardezoekers uit de ruime omgeving: het arboretum, de omgeving van het Zoet Water met bron, knuppelpad, kapel … en de 
speelbossen.  Er wordt gestreefd naar een ecologische verbinding met de Dijlevallei en het natuurgebied van ‘De Doode Bemde’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.15 
Beheer bosreservaat Klein Moerassen 

Figuur 3.16 
Beheer bosreservaat Putten Ijzerenweg 
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3.6.5.1 DRIE EIKEN 

In functie van het inleidend beheer wordt er in enkele bestanden nog voorzien de resterende Amerikaanse eik te verwijderen.  

Quasi het volledige reservaat zal nadien onder een integraal beheer vallen om de natuurlijke evolutie van een pioniersbos van Ruwe berk, 
een kaalvlakte en een zeer sterk te dunnen jong Grove dennenbos in de tijd te volgen.  Deze evolutie kan vanuit drie verschillende 
uitgangssituaties worden opgevolgd. 

De uitbreiding en het herstel van heide binnen een gericht beheer werd vanuit volgende redenen geargumenteerd : 
 Met heide zijn een aantal planten- en diersoorten geassocieerd die niet of zeer weinig in andere vegetatietypes voorkomen. Over 

het algemeen geldt hoe groter het heidegebied, hoe groter de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een volledig heide-
ecosysteem. 

 Heideveldjes dienen voldoende groot te zijn in functie van bezonning.  Voldoende zon is nodig om de typische fauna verbonden 
met heide te kunnen behouden.  Dit geldt in het bijzonder voor de Levendbarende hagedis. 

 Grotere heidevelden geven meer mogelijkheden tot gefaseerd beheer, bijvoorbeeld het maaien van heide in meerdere fasen. 
 Heide is zeldzaam in het domeinbos Meerdaalwoud. 

3.6.5.2 EVERZWIJNBAD 

Gezien de zeer beperkte nood aan inleidend beheer, werd er voor dit reservaat vrijwel onmiddellijk een integraal beheer als doel (cfr. 
artikel 25 van het Bosdecreet) gesteld ter: 

 bevordering van de natuurlijke flora en fauna 
 bevordering van de inheemse boomsoorten 
 bevordering van de natuurlijke verjonging 
 bevordering van de ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
 bevordering van het ecologisch evenwicht 

3.6.5.3 GROTE KONIJNENPIJP 

In dit reservaat wordenbij instelling van het integraal beheer voornamelijk ecologische en wetenschappelijke doelstellingen gesteld : 
 De broedvogelstand in deze omheining is vrij hoog en in het bijzonder voor de Havik.  Alle inspanningen dienen te worden gedaan om de rust hier te handhaven. 
 Als goede vertegenwoordiger van het wintereiken-Beukenbos kan dit reservaat ingeschakeld worden in een netwerk van integrale reservaten. 
 Open plekken worden gecreëerd of ijle bosgedeelten door de kapping van exoten.  Een interessante natuurlijke successie is daar te verwachten. 

Eens het inleidend beheer is beëindigd, zal een monitoringsprogramma worden ingesteld waarbij de spontane ontwikkeling in detail wordt opgevolgd.  Er zal gewerkt worden 
met een netwerk van permanente steekproefcirkels en een kernvlakte waar elke 10 jaar de boom- en kruidvegetatie zal worden opgenomen.  Hieraan kan ook ander 
multidisciplinair onderzoek worden gekoppeld zoals bodemfauna-inventarisatie (reeds lopend in dit reservaat), broedvogelinventarisatie, ... 

3.6.5.4 HEIDE 

De doelstelling om in dit reservaat over een oppervlakte van ca. 20 ha een gericht beheer middelhout in te stellen, is gestoeld op volgende argumenten: 
 Aan het middelhout zijn specifieke natuurwaarden gekoppeld. 
 Het middelhoutbeheer biedt mogelijks meer kansen voor secundaire soorten. 
 Het middelhoutbeheer was eeuwenlang de belangrijkste beheervorm in het Meerdaalwoud (net zoals in de rest van West-Europa). Een herstel ervan heeft dus 

eveneens een belangrijke cultuurhistorische en educatieve waarde. 
 Vanuit bosbouwwetenschappelijk oogpunt biedt het middelhoutbeheer interessante vergelijkingsmogelijkheden (bv. vergelijken van de natuurlijke verjonging binnen 

het middelhoutbeheer ten opzichte van de integrale reservaten en vergelijking van het vooropgestelde referentiebeeld van middelhout vanuit de literatuur met de 
werkelijke toestand in het reservaat). Daarnaast zal het ook interessant zijn om de fauna en flora in het middelhoutgedeelte te vergelijken met andere delen van het 
Meerdaalwoud. 

Aan de oostelijke zijde (Naamsesteenweg) wordt er verder voorzien in een gericht beheer van omvorming naar een habitat dat vergelijkbaar is met de Pruikemakers, aan de 
andere zijde van het ecoduct, met behoud van naaldhout als wildbeschutting. De gordel die hierrond ligt valt onder een integraal beheer. 

Figuur 3.17 
Beheer bosreservaat Drie Eiken 

Figuur 3.18
Beheer bosreservaat Everzwijnbad 

Figuur 3.19
Beheer bosreservaat Grote Konijnepijp 
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3.6.5.5 KANT VAN DE RENISSART 

Vroeger was de economische functie in dit bosperceel niet onbelangrijk.  Er worden echter na een afgesloten periode van inleidend beheer geen bomen meer geruimd 
waardoor dit reservaat niet langer een economische functie heeft. 

Het behoud van kleine groepjes van bijvoorbeeld Douglas of Corsicaanse den met een belangrijke wildschut-, faunistische (o.a. goudhaantjes) en/of landschappelijke functie 
en/of bosbouwhistorische betekenis wordt vooropgesteld, tenzij er gevaar is voor natuurlijke verjonging van deze ongewenste naaldboomsoort.  Een nieuwe evaluatie na de 
periode van inleidend beheer is dan ook aangewezen. 

Daarnaast betreft een belangrijke functie voor (de omgeving van) dit bosreservaat de creatie van een mantel-zoom-vegetatie waardoor de relatie bos-open veld verbetert en 
autochtone bosrandsoorten een kans krijgen.  Dit helpt mee bij het vergroten van de kansen voor de Das.  

In de onmiddellijke omgeving van het reservaat (noordzijde) wordt jaarlijks een diversiteit aan amfibieën waargenomen.  Op verspreidingskaarten is te zien dat Bruine kikker, 
Vuursalamander, Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander hier in vrij grote densiteiten aanwezig zijn.  Deze dieren worden teruggevonden in waterhoudende 
sleepsporen, die het gevolg zijn van exploitatie.  Ook binnen het reservaat zelf kon bij nader onderzoek voortplanting van enkele van deze soorten vastgesteld worden.  
Daarenboven is ook de Gewone pad waargenomen. Gezien het grootste deel van deze omheining onder een integraal beheer zal vallen, zulen er geen nieuwe 
voortplantingsplaatsen voor amfibieën meer bijkomen.  In de onmiddellijke omgeving (Perceel Renissart) zijn nog legio exploitatiesporen die voldoende waterhoudend zijn.  

Voor de meeste bosreservaten is de evolutie van de wildstand ingebed in het reewildbeheer voor het volledige Meerdaalwoud.  Voor deze aan de bosrand gelegen omheining 
met hoge wilddruk is dit veel minder het geval.  Een deel van het reservaat zal daarom verpacht worden in functie van afschot van reewild.  Dit omwille van de (potentieel) 
zeer belangrijke schade voor de uitgestrekte graanakkers op Waals grondgebied en in het licht van een goed nabuurschap met de grondeigenaars en vruchtgebruikers van 
deze akkers. In concreto zal de jacht vanaf kansel worden toegelaten (geen bersjacht).  De verpachting gebeurt uiteraard binnen WBE-verband die ook de jacht op Waals 
gewest pacht. In deze zones wordt bijgevolg een gericht beheer uitgevoerd omdat de jacht verboden is in integrale bosreservaten.  Nochtans zullen in deze zones geen 
andere ingrepen worden toegelaten zodat, met uitzondering van het gericht afschot van reewild, het bosreservaat beschouwd dient te worden als integraal reservaat. 

In deze omheining gebeurt vandaag reeds wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de Olm.  Deze proef wordt opgevolgd door het INBO. Lokaal werd er ook een stuk 
reevrij afgespannen om de vergelijking te kunnen maken tussen begraasd en niet-begraasd bos. Vooral de natuurlijke verjonging van Inlandse eik biedt interessante 
onderzoeksmogelijkheden. 

3.6.5.6 MOMMEDEEL 

Dit reservaat behoudt na het inleidend beheer grotendeels het multifunctineel karakter dat het in het verleden ook had. In het zuidoostelijk deel zal een integraal beheer 
gevoerd worden.  Ook de jacht wordt in deze zone uitgesloten.  Er wordt aanbevolen om het inleidende beheer vol te houden tot alle exotische naaldhout uit de vallei van de  
Mommedeel is verdreven (manueel uittrekken of afzetten).  In het deel waar de klemtoon ligt op de zeer geleidelijke omvorming naar meer natuurlijk bos met zware, oude 
bomen blijft de economische functie bestaan. Het gericht beheer van omvorming streeft m.b.v. de traditionele bosbouwkundige ingrepen (voornamelijk dunningen) naar oude 
bosbestanden.  Dit kan door te blijven dunnen in deze bestanden en geen eindkapping te voorzien.  Geleidelijk aan zullen inheemse soorten, die ook in deze bestanden nog 
verspreid voorkomen, de leiding overnemen van de exoten waarvan de meesten zich niet of slecht verjongen.  Daartoe worden bij elke dunning de inheemse soorten zeer 
sterk bevoordeeld. In feite betreft het een omvorming op zeer lange termijn waarbij de aanwezige houtvoorraden economisch geëxploiteerd worden en waar ook andere 
natuurwaarden dan deze verbonden aan de inheemse bostypen een kans krijgen.  Bovendien zijn de zeer zware overstaanders van naaldhout die hier op termijn zullen 
voorkomen interessant voor tal van broedvogels.  We noemen Zwarte mees, Kuifmees, Goudhaantje, Havik, ... Er worden ook nog andere soortgerichte inrichtings- en 
beheermaatregelen getroffen. voor amfibieën, Hazelworm en in de toekomst eventueel de Das, ... In het Mollendaalbos wordt jaarlijks een grote diversiteit aan amfibieën 
waargenomen.  Op verspreidingskaarten is te zien dat Bruine kikker, Vuursalamander, Vinpootsalamander en Alpenwatersalamander er in vrij grote densiteiten aanwezig zijn.  
Maar ook het beheer ten behoeve van de Hazelwom en mogelijks in de toekomst de Das wordt als doel gesteld. 

Verder wordt er ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd (proef met Boskers, INBO) en is er veel recreatie in de omgeving van de boshut. 

 

 

 

 

 

Figuur 3.20 
Beheer bosreservaat Kant van de Renissart 

Figuur 3.21 
Beheer bosreservaat Mommedeel 
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3.6.5.7 PRUIKENMAKERS 

Het integraal beheer, dat in quasi gans dit reservaat ingevoerd is, werd door de adviescommissie naar voor geschoven omwille van de hoge natuurwaarde van dit reservaat, 
de vrij goede uitgangssituatie, de representativiteit voor het Milio-Fagetum en Stellario Carpinetum en de inschakeling in een internationaal netwerk van bosreservaten waarin 
de voornaamste bostypen zijn vertegenwoordigd. Het groot aantal inheemse boomsoorten in dit reservaat kan zorgen voor een belangrijke en zeldzame genenbron voor 
soorten als Wilde appel, Olm, Winterlinde, ...  Er kan zaad worden geoogst dat kan worden gebruikt voor opkweek en herintroductie op plaatsen buiten het bosreservaat waar 
de soort verdween. Na afloop van de huidige jachtverpachting (31 december 2006) wordt ook de oostelijke zone als integraal reservaat beheerd. 

In het zuiden van het reservaat valt een deel onder gericht beheer bufferzone.  
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Het Meerdaalwoud moet de volgende 20 jaar complexloos kunnen uitgroeien tot een topvoorbeeld van multifunctioneel bos in één van de drukst bewoonde regio’s van West 
Europa.  Wat de productiefunctie betreft houdt dit in dat er resoluut gekozen wordt voor kwaliteitshoutproductie van voornamelijk zomereik en secundaire boomsoorten en met 
een afname van het volume aan beuk en exotisch naaldhout.  Ecologisch is vooral de restauratie van het eikenhaagbeukenbos en het maken van verbindingen met de 
Dijlevallei, de dassenburchten in Waals Brabant en met het Heverleebos van belang.  Er valt een belangrijke toename van het aandeel open plekken te verwachten met als 
bijzonder aandachtspunt het opstarten van een begrazingsbeheer over een oppervlakte van ca. 60 ha (o.a. militair domein en  aangrenzende weilanden).  De zware oude 
zomereiken die zo belangrijk zijn voor tal van organismen, met als ‘top of  the bil’l de groeiende populatie Middelste Bontespecht, zal worden gered van de oprukkende beuk.  
Restauratie van middelhout en natuurlijke verjonging van zomereik en secundaire soorten zullen veel aandacht krijgen. 

Door het verder uitwerken van een zoneringsconcept met aangename onthaalparkings aan de bosrand van waaruit een netwerk van wandel,fiets en ruiterpaden vertrekt willen 
we een dubbelslag slaan: recreanten uit heel Vlaanderen en erbuiten een unieke natuur-boservaring aanbieden en tegelijkertijd de ecologische waarde van het bos verder 
laten toenemen.   

3.6.6.1 DE SPRINGPUTTEN 

Bij de aanduding van de eerste reeks bosreservaten in Meerdaalwoud in 1995 werd er, ondanks zijn bijzondere fauna en flora, bewust voor geopteerd om de ‘Springputten’ 
niet aan te duiden als bosreservaat.  De oppervlakte (2 ha) werd als te klein aanzien, bovendien was er onzekerheid over de haalbaarheid/wenselijkheid om de bijzondere 
fysische voorwaarden van ‘bomkraters’ te bevriezen.  Na gesprekken binnen de adviescommissie bosreservaten, met geschiedkundigen en met militaire deskundigen werd de 
optie om de toestand te bevriezen verlaten omwille van de volgende redenen: 

 om de poelen weer permanent waterhoudend te maken zijn artificiële ingrepen nodig zoals het opnieuw tot ontploffing brengen van munitie, het aanbrengen van een 
ondoordringbare folie of van een kleilaag.  Dergelijke ingrepen zijn gevaarlijk (nog aanwezige munitie) en/of erg artificieel; 

 spontaan gevormd inheems loofbos van ca. 25 jaar oud, over een oppervlakte van ca. 2 ha en in een niet verzuurde situatie is voor M,H&E net zo zeer een unicum 
als de kruidachtige vegetatie die zich kon ontwikkelen in de open periode.   

Er werd in de ‘Springputten’ gekozen voor een verdere spontane evolutie tot een sterk gemengd inheems loofbos.  Door de sterke menging van pioniersboomsoorten die 
reeds aan het aftakelen zijn en meer klimaxsoorten in volle ontwikkeling krijgt het geheel de aanblik van een ‘oerbos’.  Deze impressie is waardevol en moet voor de 
wandelaar beleefbaar zijn van op de aangrenzende dreef.  De restanten die herinneren aan de militaire geschiedenis moeten bewaard blijven.  Andere open plekken moeten 
de leemte, die is ontstaan door het dichtgroeien van de ‘springputten’, goedmaken.  De aanwezige populatie van amfibieën moet worden versterkt en verbonden met andere 
populaties in het bos.   

 

33..66..77  HHEETT  VVEERRBBIINNDDIINNGGSSGGEEBBIIEEDD  

De naam van deze bosplaats zegt het zeer kernachtig, de volgende 20 jaar willen we dit gebied verder uitbouwen als een volwaardige ecologische en recreatieve verbinding 
tussen het Heverleebos en het Meerdaalwoud.  Er zal veel aandacht zijn voor landschapswaarden, harmonisch samengaan met de andere functies van het gebied (landbouw 
en ruitersport) en voor een verhoging van de natuurwaarde door kansen te geven aan spontane ontwikkeling van inheemse soorten, veelal onder een ijl scherm van 
overstaanders (naaldhout).  Vogelkersbestrijding zal nog veel aandacht moeten krijgen om deze spontane evolutie niet te laten ontsporen.  

    

Figuur 3.22
Beheer bosreservaat Pruikenmakers 
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33..66..88  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  MM..BB..TT..  DDEE  DDRREEVVEENN  ((LLAANNDDSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  FFUUNNCCTTIIEE))  

Vooral historische en landschappelijke redenen pleiten er voor om de dreven in het bosdomein te bewaren. Er is evenwel ook een aantal argumenten dat eerder pleit voor 
afbouw van het aantal dreven.  De dreven zijn aangelegd in een periode waarin rechtlijnige dambordpatronen erg in de mode waren.  Vandaag weten heel wat bosbezoekers 
de imposante dreven nog zeer sterk te appreciëren, een groot aantal bosbezoekers is echter ook meer en meer geïnteresseerd in de belevingswaarde van een slingerend 
bospad.  De ecologisch waarde van paden met een meer structuurrijke randbeplanting is groter dan die van een dreef en ten slotte werken dreven vaak sterk beperkend op 
de bosverjonging in aanpalende bestanden.   

Deze tweespalt heeft er toe geleid dat een groot aantal dreven in het verleden onvoldoende tot ontwikkeling kon komen, er werd immers tegen op gezien om zwaar te kappen 
in aanpalende bestanden. 

Dit willen we in de toekomst vermijden door een duidelijke opdeling te maken tussen dreven die we de moeite waard vinden om te behouden en dreven die we niet zullen 
behouden.  De te behouden dreven willen we alle ontwikkelingskansen geven en in de mate van het mogelijke ook zo veel mogelijk als een eenheid beheren.   

Figuur 4.75 (deel4) geeft aan dat in de volgende beheerperiode ca. 70% van de dreven zal behouden blijven of verjongd worden, de rest wordt afgebouwd.  

In het Heverleebos is het historisch dambordpatroon van dreven en bestanden meer uitgesproken en beter bewaard dan in het Meerdaalwoud. Deze formele vorm past ook 
beter bij de nabijheid van de stadsrand dan in het  ecologisch meer waardevolle en meer afgelegen Meerdaalwoud. De drevenstructuur van het Heverleebos loopt via de 
villawijken door tot aan het Arenbergkasteel.  Bij het drevenbeheer komt het accent dan ook op het Heverleebos te liggen. 

Vleermuizen gebruiken dreven als vliegroute en oude dreefbomen hebben een onmiskenbaar ecologische waarde (ruwe schors,  spleten en holten …Daarom zullen ook in 
het Meerdaalwoud de belangrijkste dreven worden behouden.  Er wordt hierbij in eerste instantie gedacht aan de noord-zuid verlopende dreven omdat die een kleinere 
belemmering vormen voor de aangrenzende bestanden dan oost-west georiënteerde dreven, bij deze laatste immers valt er langs de noordzijde de ganse dag een diepe 
schaduw. 

Bij het beheer van dreven moet de veiligheid van de wandelaar steeds primeren. 

Dreven worden niet aangeplant met opbrengst als doel. Dreven worden aangeplant op grote afstand en er vindt geen selectie plaats. Gevolg: de bomen zijn laag vertakt, 
vorken komen veel voor en de stam is dikwijls knoestig. Een geringe houtkwaliteit dus.  
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44  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  
4.1 BOSVERJONGING 

De boomsoortenkeuze is in belangrijke mate bepalend voor de opbrengst uit de houtverkoop. Op dit ogenblik is beuk wellicht de economisch meest rendabele boomsoort.  
Het is echter niet geweten of dat over pakweg 120 jaar nog het geval zal zijn, wanneer de zaailingen van vandaag, uitgegroeid zijn tot zwaar zaaghout.  Daarom wordt er, ook 
van het oogpunt van de economische functie, gestreefd naar een evenwichtige boomsoortenverdeling.   

Figuur 4.1 geeft aan welke de beheerdoelstelling is op het vlak van boomsoortenverdeling.   

De nagestreefde verlaging van het aandeel beuk is niet ingegeven uit economische bekommernis maar is gerelateerd aan de zorg voor de groeiplaats en anticipeert op een 
klimaatwijziging met mogelijks drogere zomers en met hevige winterstormen, dit zijn twee factoren waar beuk gevoelig aan is. 

De beoogde toename van de inheemse eik en van de gewone esdoorn en de andere inheemse boomsoorten is in hoofdzaak gebaseerd op ecologische en duurzaamheids 
overwegingen maar ook in belangrijke mate op economische doelstellingen.  Het is immers de bedoeling om het aangeboden volume kwaliteitshout van soorten als Gewone 
esdoorn, Es, Boskers, Linde, Haagbeuk etc. in het bosdomein op termijn sterk te doen toenemen.  De figuur sugereert dat Gewone esdoorn op lange termijn zou 
achteruitgaan.  Dat is echter maar schijn, Gewone esdoorn wordt immers in een aantal opnames als inheemsloofhout meegeteld.   Alleen op de zeer rijke bodems zal nog 
zomereik worden geplant, elders waar mogelijk wintereik.  Wintereik is minder gevoelig voor verdroging die wellicht samenhangt met de aan gang zijnde klimaatwijziging. 

De beperkte afname van de oppervlakte Gewone den is sterk bepaald door economische overwegingen, immers momenteel groeit de Grove den vaakop plekken die ook 
meereisende soorten kunnen voortbrengen. 

Het aandeel inheems loofhout zal toenemen, toch willen we de oppervlakte Corsicaanse den, Douglas en Lork slechts beperkt doen afnemen.  Dit heeft te maken met de 
belangrijke opbrengsten die met die soorten de komende jaren te verwachten zijn (vele van die bestanden komen nu in hun meest productieve fase).   Ook de meerwaarde 
die de afwisseling van loof- en naaldbestanden voor recreanten met zich brengt, speelt hierin mee.  

De oppervlakte Tamme kastanje zal constant worden gehouden, in feite betekent dit het actief tegengaan van de ze soort want de natuurlijke verbreiding is sterk.  De redenen 
zijn van economische en ecologische aard.  Immers de Tamme kastanje brengt bij ons slechts sporadisch waardevol zaaghout voort en de ecologische waarde van het 
hoogproductieve kastanjehakhout voor afrasteringen is laag.  

Het aandeel Amerikaanse eik zal sterk afnemen de volgende decennia, dit niettegenstaande de relatief hoge economische opbrengst. 

De bestandsfiches geven aan welk aandeel van de bestandsoppervlakte in de volgende 20 jaar zal worden verjongd, op welke wijze en met welke boomsoorten. In principe 
wordt groepsgewijze verjongd, ttz in groepen met een oppervlakte van minimaal 20 are (voor schaduwtolerante soorten als beuk, douglas, fijnspar, haagbeuk)  tot maximaal 
50 are, in uitzonderlijke gevallen kan uitgebreid worden tot 1 ha.  Het richtcijfer voor verjongingsgroepen is 30 are wat overeenkomt met een diameter van 2 x de boomhoogte 
(30m).  In gemengd loofhout op basis van inheemse eik zal ervaring worden opgedaan met omvorming tot onregelmatig hooghout.  Door het grondvlak sterk te reduceren (2-
3m² struiklaag + 15 m² boomlaag) worden stabiele bomen met productieve kruinen bekomen en de verjonging kan gebeuren in kleine openingen met veel zijdelings licht. 

44..11..11  VVEERRJJOONNGGIINNGGSSWWIIJJZZEE    

4.1.1.1 NATUURLIJKE VERJONGING 

WANNEER NATUURLIJKE VERJONGING TOEPASSEN?.  

Overal waar voldoende zaaddragers van de gewenste soort aanwezig zijn en het risico voor inzaai met ongewenste soorten beperkt is, zal natuurlijke verjonging (NV) worden 
nagestreefd.  De verjongingsperiode zal minstens 3 - 5 jaar bedragen, ttz er zal in principe niet worden overgeschakeld op kunstmatige verjonging (of inboeten) binnen de 5 
jaar na de eindkap.   

Kenmerken geslaagde natuurlijke verjonging:   
 aantal zaailingen: > 1/m²; 
 > 1,2 m (eindbot vrij van reevraat); 
 gezond en goed gevormd. 

Figuur 4.1
Bosdomein : Gewenste evolutie boomsoorten : 2001 – 2025 –Lange termijn 

Figuur 4.2
Evolutie boomsoorten tussen 1960 en 2001 (enkel voor Meerdaalwoud) 
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WELKE BIJKOMENDE MAATREGELEN NEMEN BIJ NATUURLIJKE VERJONGING? 

Waar een dikke strooisellaag voorkomt die de vestiging van zaailingen kan belemmeren, kan die bijeengeschoven worden met een toestel dat de bodem maximaal 10 cm 
diep verwondt.  

Waar wildschade te vrezen valt, zal worden afgerasterd met Ursusdraad > 1.80m tegen reeën, het onderste deel eventueel aangevuld met kippengaas tegen konijn/haas. 
Rasters moeten worden weggenomen zodra de zaailingen uit de kritische faze zijn (meestal na 4 tot 7 jaar).  Op die manier komt nieuwe fourageer- of rustruimte vrij voor het 
wild.  

Wellicht zal na enkele jaren, naarmate er meer voedsel voor reeën beschikbaar komt in open plekken, de reeschade afnemen.  Als er niet wordt afgerasterd is een goede 
opvolging van mogelijke wildschade bijgevolg noodzakelijk.  Plaatsing van het wildraster na de velling van de zaaghoutbomen is organisatorisch sterk aan te bevelen maar 
kan bij extreme wilddruk te laat zijn. 

Voor soorten die niet alle jaren voldoende zaad produceren (in het bijzonder zomer- en wintereik, in mindere mate beuk, boskers, haagbeuk …) zal met natuurlijke verjonging 
geanticipeerd worden op de aanwezigheid van zaailingen.  Er werd met deze techniek reeds goede resultaten geboekt.  Werken ‘sur des semis acquis’ is een techniek die ook 
in Frankrijk (Futaie irrégulière) meer en meer wordt gebruikt.  De nadelen van een lichtingskap (sterke uitbreiding van bramen en varens, risico op onvoldoende vestiging van 
zaailingen) worden er door vermeden.  (Voeg figuur Beatrijs in als figuur 4.3 bis)   
 
Hierbij wordt het schema in tabel 4.1 gevolgd.  

Aangezien de zaailingen van meer schaduwtolerante boomsoorten enkele jaren kunnen overleven onder scherm, kan tabel 4.1 ook voor die soorten worden aangepast.  Bij 
o.a. es, beuk, haagbeuk kan de exploitatie van de hakhoutlaag wellicht een jaar langer worden uitgesteld en kan bijgevolg hakhout en zaaghout preferentiëel in 1 winter 
worden geveld. 

 

4.1.1.2 KUNSTMATIGE VERJONGING 

WANNEER KUNSTMATIGE VERJONGING TOEPASSEN?  

 Waar niet de gewenste boomsoort/herkomst aanwezig is (bijvoorbeeld bij omvorming van exoten), wordt kunstmatig verjongd (KV); 
 Waar natuurlijke verjonging heeft gefaald (5 jaar na eindkap nog geen geslaagde NV).  In dit geval stelt zich de keuze: opteren voor aanplanten of opteren voor een 

open plek. 
 Waar sneller resultaat wordt beoogd, zo appreciëren buren het vaak dat het perceel grenzend aan hun tuin netjes wordt aangeplant of voorkom je onbegrip bij de 

duizenden passanten op een drukke weg als je snel na de kap aanplant.  Je krijgt immers niet de kans om al die passanten te informeren over de reden waarom je 
wacht met planten.   

WELKE BIJKOMENDE MAATREGELEN NEMEN BIJ KUNSTMATIGE VERJONGING? 

Bij kunstmatige verjonging gelden dezelfde voorschriften m.b.t. wildbescherming.  Er wordt voor gegroepeerde bescherming geopteerd omdat zo ook de spontane opslag 
beschermd wordt.  Waar die spontane opslag daarentegen moet worden bestreden of teruggedrongen kan voor individuele boombescherming worden geopteerd 
(behandeling eindbotten met geurstoffen genre Cornitol).  Bescherming met gaas of spiralen is specifiek op konijnen- of hazenvraat afgesteld en dus niet aangewezen in 
periodes waarin er weinig konijnen of hazen zijn.  Individuele bescherming genre Tubex-tree-shelters is niet aangewezen omdat het gebruik bij onvoldoende toezicht al te veel 
schade meebrengt voor de te beschermen boom. 

Voor alle boomsoorten waarbij kwaliteitshoutproductie wordt nagestreefd zal steeds worden gewerkt met plantsoen dat afkomstig is van ter plaatse of van geselecteerde, 
gekeurde of geteste herkomsten.  Voor struiksoorten is een gekende autochtone herkomst noodzaekelijk. Indien niet voorradig zal worden besloten te wachten of andere 
soorten aan te planten.  

Iedere geplante boom moet voldoende potenties hebben om door te groeien tot in het eindbestand. Er wordt gebruik gemaakt van gezond bosplantsoen, bij voorkeur in de 
maat 120-150, zorgvuldig gesnoeid vóór de aanplanting.  Omwille van de onbeschikbaarheid/hoge kostprijs zal enkel in uitzonderlijke gevallen gewerkt worden met groot 
plantsoen gekend als ‘spillen’, bijvoorbeeld in dreven.  Waar onderdrukking door varens of bramen te vrezen valt zal mechanisch worden vrijgesteld. Het feit dat meer met 
natuurlijke verjonging zal worden gewerkt compenseert een deel voor deze arbeidsintensieve keuze. 

Figuur4.3 
Boomsoorten bij verjonging 

Tabel 4.1  Werkwijze bij natuurlijke verjonging boomsoorten met beperkt aantal 
zaadjaren, vb. zomer- of wintereik  
 

SCHEMA NATUURLIJKE VERJONGING MEERDAALWOUD – HEVERLEEBOS - EGENHOVENBOS 
tijdstip leeftijd beheer 

September 2006  0 Observatie goede  eikeloogst 

September 2006  0 Eventueel strooisellaag (>5cm) wegschuiven. 

Juli-augustus 2007  1 Observatie 1-jarige zaailingen (referentie > 10 
goede zaailingen/m²)  

Oktober –december 2007  
 

 1 Vellen/ruimen hakhout, eventueel kappen van 
enkele grote bomen die anders in raster 
zouden moeten vallen 

Januari 2008  2 Bij zeer grote wilddruk: plaatsen wildraster 

Juni 2008  2 Observatie 2- jarige zaailingen, op basis van 
kwaliteit en aantal (> 10/m²) beslissen tot 
hamering (onafhankelijk van omloop) 

Juni 2008  2 Hameren zaaghout 

Oktober 2008  2 Verkoop zaaghout 

31 maart 2009   3 Einde exploitatie zaaghout (velling en ruiming) 

April 2009  3 Indien nodig plaatsen raster 

Juli - augustus 2011   5 Controle verjonging door boswachter, 
eventueel vrijstellen/herstel raster 
Als < 1 zaailing/m²: beslissing inboeten  

Juli – augustus 2013  7 Controle verjonging door boswachter, 
eventueel vrijstellen/vormsnoei, herstel raster 
Als > 1 zaailing/m² > 150 cm raster wegnemen,  

November–maart 2015 - 18 
November–maart 2023 - 26 
 

  9 à 12 
17 à 20 

Hamering Volle/Halve/Kwart omloop: eventueel 
uitbreiden verjonging of zuivering 

November – maart 2031 - 34 25 à 28 Hamering Volle/Halve/Kwart omloop, eerste 
dunning  indien omslagpunt bereikt is 
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De uitgangsstamtallen moeten voldoende groot zijn om een snelle dichtsluiting te realiseren met snelle natuurlijke stamreiniging en met voldoende slectiemogelijkheden.  
2.500/ha is het minimum, dit komt overeen met een plantafstand 2,2m (tussen de rij) x 1,8m (in de rij).  Gezien de kleine verjongingsoppervlakte en de meestal massale 

natuurlijke verjonging is aanplanting op rechte rijen (schuin 
georieënteerd t.o.v. de exploitatie-sporen) geen bezwaar. 

Aanplanting gebeurt meestal met de woelboor, wanneer er 
een dikke strooisellaag is (> 5cm) , dan dient die eerst te 
worden op zij geschoven om te vermijden dat de planten te los 
komen te staan in de menging van grond en onverteerd 
strooisel.  Als vuistregel kan worden aangenomen dat de 
stabiliteit van de planten in het gedrang komt als er meer dan 
30% onverteerd strooisel in de plantkuil is.  Deze verhouding 
wordt bereikt zodra de strooisellaag dikker is dan 5 cm.  In 
kleine openingen kan natuurlijk ook met de plantschop worden 
gewerkt waarbij dit probleem van vermenging eenvoudig op te 
lossen valt. 

Menging bij de planting gebeurt bij voorkeur groepsgewijs, 
zowel voor struiken als bomen:  

 in kleine groepjes van 9 (3x3) of 16 (4x4) stuks, dit 
geeft op termijn aanleiding tot individuele menging 

 in groepjes van 100 (10 x 10) stuks, dit geeft op 
termijn bijmenging van groepjes van telkens enkele 
bomen. 

 abeel kan worden bijgemengd als individuele boom. 

Rijenmenging wordt niet toegepast. 

Door variatie te brengen in de kroonsluiting of door in naburige 
bestanden de hakhoutlaag te kappen, wordt er voor gezorgd 
dat nieuwe groepen naadloos overgaan in de omringende 
oudere groepen.  Waar dit niet mogelijk of wenselijk is, daar 
mag de nieuwe beplanting nooit dichter komen dan tot 4 m van 
de buitengrens van de vertikale kroonprojectie van de oudere 
bomen. 

Tot ca. 5 jaar na de planting wordt de beplanting intensief gekeurd door de boswachter en vrijgesteld, een vormsnoei gegeven etc. nadien wordt het raster verwijderd. 

Tijdens de volgende beheerperiode zal in totaal ca. 429 ha (of 23% van de totale bosoppervlakte exclusief dreven en bosreservaten)  worden verjongd.  Dat komt neer op een 
verjonging van ca. 21 ha per jaar (14 ha in Meerdaalwoud, 5,5 ha in Heverleebos, 1 ha in het verbindingsgebied en 1 ha in Egenhovenbos.  
Figuur 4.4 vergelijkt deze jaarlijks te verjongen oppervlakte met de jaarlijks te verjongen oppervlakte uitgaande van een ‘normaal’ bos (alle leeftijdsklassen) gelijk 
vertegenwoordigd) en een bedrijfstijd van 100 jaar (gewogen gemiddelde van alle boomsoorten met de voorgesteld bedrijfstijd, zie tabel 3.3).  
Het hoge verjongingsritme heeft voornamelijk te maken met de vermindering van het aandeel exoten en de versnelde omvorming van beukenbossen in het 3de kwadrant van 
Meerdaalwoud.  
Grosso modo  zal van het totaal aandeel verjonging de helft natuurlijk worden verjongd, een kwart kunstmatig (planting) en een kwart gefusioneerde verjonging (spontaan 
aangevuld met planting). Dat betekent dat jaarlijks ca. 14.000 stuks bosplantsoen moeten worden aangekocht voor de herbebossing in Meerdaalwoud, 
Heverleebos&Egenhovenbos. Kaart 4.01 geeft aan in welke bestanden de volgende 20 jaar zal worden verjongd.  
Tabel 4.3 geeft bij benadering hoe die aantallen over de verschillende boomsoorten verdeeld zullen zijn. Tabel 4.4 geeft per bostype aan welke boomsoorten zullen geplant 
worden in het bosdomein. Van deze tabel kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken, de motivatie wordt gegeven in de staat van ligging. 

Figuur 4.4
Jaarlijks te verjongen oppervlakte 

Figuur 4.5
Aandeel verjonging binnen bosdomein en bosplaatsen 

Tabel 4.2  Werkwijze bij kunstmatige verjonging  
 

SCHEMA BEPLANTINGEN MEERDAALWOUD – HEVERLEEBOS - EGENHOVENBOS 

tijdstip Jaren voor 
omloop 

beheer 

Mei  Jaar -02 Staat van ligging met opgave geplande verjongingskappen en eerste 
raming aantal benodigde planten 

november-maart  Jaar -02/-01 Hamering verjongingsopening voor aanplanting, steeds onder zeer ijl 
scherm (1 à 3 bomen/ha) 

maart Jaar -01 Opmeting groepgrootte en definitief voorstel beplanting: boomsoorten, 
aantal, afrastering …Hamering zaaghout (groepenkap of schermkap) 

april Jaar-01 Bestellen bosplantsoen door de Houtvesterij 

Oktober  Jaar -01 Houtverkoop 

Oktober- december Jaar -01/00 Vellen en ruimen 

December - Maart  Jaar 00/01 Desgevallend plaatsen wildraster en beplanten 

augustus  Jaar 01 Controle verjonging door boswachter, eventueel vrijstellen, herstel raster, 
beslissing in te boeten en doorgeven aantal planten aan HV … 

November – december   Jaar 01 

 

Desgevallend inboeten, vormsnoei, vrijstellen 

Augustus   Jaar 02 tot 05 Controle verjonging door boswachter, eventueel vrijstellen, vormsnoei, 
herstel raster  

December  Jaar 06 Controle verjonging door boswachter, eventueel vrijstellen, vormsnoei, 
verwijderen raster 

November-maart Jaar 13-14 Volle omloop, bij hamering omliggend bestand eventueel opening 
vergroten, eventueel beslissen tot zuivering 

 
Tabel 4.3  Aantal bomen nodig voor het realiseren van de verjonging via planting 

(kunstmatige verjonging).  
 

OVERZICHT VAN BENODIGD PLANTSOEN VOOR BOSDOMEIN 

Beuk B 1819 

Corsikaanse den cD 39 

Grove den gD 204 

Gewone esdoorn gEd 1135 

Inlandse eik iE 5543 

Inheems loofhout iLH 4819 

Lork L 245 

Tamme kastanje tK 131 

Uitheems loofhout uLH 242 

Totaal  14175 
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Tabel 4.4  Aantal te planten opgedeeld per bostype.  
 

 
Boom soort Zaadbron INBO- Groep-

Categorie Iepen- Eiken- Eiken- Eiken- grootte
essen haagbeuk beuken berken

Zomereik M,H&E, 5, Bassin Parisien 1 200 m² (50 stuks)
Wintereik M,H&E, 5,7 Bassin Parisien 2 200 m² (50 stuks)
Beuk M,H&E, 5,7 1 ten N Weertse dreef ten N Weertse dreef  50 m² (10 stuks)
Es M,H&E, 5,7Bassin Parisien 1 200 m² (50 stuks)
Gew one esdoorn M,H&E, Wallonië 1 200 m² (50 stuks)
Ruw e iep M,H&E 3 50 m² (10 stuks)
Boskers 5,7 Wallonië 1 200 m² (50 stuks)
Zw arte els 5,7 1 200 m² of   ijl scherm 
Haagbeuk M,H&E 2 50 m² (10 stuks)
Zomerlinde M,H&E 2 200 m² (50 stuks)
Winterlinde M,H&E 2 50 m² (10 stuks)
Trilpopulier M,H&E 2 als ijl scherm
Grauw e Abeel M,H&E 2 50 m² (10 stuks)
Lijsterbes M,H&E, 5 2 50 m² (10 stuks)
Veldesdoorn M,H&E 3 50 m² (10 stuks)
Hazelaar M,H&E 2 50 m² (10 stuks)
Wilde appel M,H&E 3 50 m² (10 stuks)
Europese vogelk M,H&E 3 50 m² (10 stuks)
Vlier M,H&E 2 alleen in bosrand
Mispel M,H&E 3 50 m² (10 stuks)
Eenst meidoorn M,H&E, 5 2 50 m² (10 stuks)
Gelderse roos M,H&E 3 50 m² (10 stuks)
Kardinaalsmuts M,H&E 3 alleen in borand
Sleedoorn M,H&E, 5 3 alleen in bosrand
Elsbes in Heverleebos proef
Corsicaanse den 30 are
Hulst 3 niet planten
Taxus 3 in Heverleebos in Heverleebos 50 m² (10 stuks)
Europese lork 40 are
Douglas in Heverleebos 50 m² (10 stuks)
Rode kornoelje M,H&E 2 niet planten
Aalbes M,H&E niet planten
Ruw e berk M,H&E, 5 2 niet planten
Bosw ilg M,H&E 2 niet planten
Vuilboom M,H&E, 5 2 niet planten
Grove den niet planten
Fijnspar niet planten
Tamme kastanje niet planten
Amerikaanse eik niet planten
Verklaring bij de gebruikte symbolen 1= vrij aan te planten Planten

2 = alleen autochtoon materiaal gebruiken Planten mits bemesting in plantkuil
3 = alleen na gunstig advies INBO Niet planten

Bostype
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4.2 BOSOMVORMING 

WAT IS OMVORMING?  

Bestandsomvorming betekent dat er versneld (vóór de normale bedrijfstijd) wordt overgegaan tot (gedeeltelijk) eindkap.  

WAAROM OMVORMING?  

Omvorming wordt in hoofdzaak voorgesteld om sneller variatie te brengen in homogene bestanden van exoten.  Het streefdoel is om te komen tot minstens 80% van de 
oppervlakte met inheemse, groeiplaatsgeschikte boomsoorten.  In de resterende bestanden van exoten moet er bijmenging van minstens 30% inheemse loofbomen komen.
    
Wat betreft het eerste criterium scoort het bosdomein lang niet slecht.  Ongeveer 70,8% bestaat uit inheemse soorten, dat aandeel zal in de volgende beheerperiode worden 
opgetrokken tot 80,8 %, om dit te bereiken zal 171 ha (108 ha Amerikaanse eik, 52 ha exotisch naaldhout ex NH, 11 ha Populier) worden omgevormd.  Hiermee wordt de 
richtlijn van de Beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen gehaald binnen deze beheerperiode. Op lange termijn (2075) zal het aandeel exoten nog dalen tot circa 11 
%. Dat zal vooral gebeuren door het aandeel Amerikaanse eik in te perken en door bosuitbreiding met inheems loofhout. 

Figuur 4.6  laat zien hoe het aandeel exoten in de verschillende bosplaatsen zal afnemen. 

Wat het twee criterium betreft: het aandeel inheems loofhout is eerder laag in de naaldhoutbestanden.  90% van de bestanden op basis van exotisch naaldhout zijn homogeen 
(geen bijmenging).  In de volgende 20 jaar zal in 40% van die bestanden (70 ha) de homogeniteit doorbroken worden door bijmenging met inheems loofhout. Bij grove den ligt 
die verhouding totaal anders, daar is slechts 25% homogeen, in nog eens 25% van de grove dennenbestanden is er bijmenging met inheems loofhout en in de helft van de 
gevallen is er bijmenging met exoten (Amerikaanse eik, tamme kastanje, Corsicaanse den, Lork …).  In de volgende 20 jaar zal het aantal bestanden op basis van grove den 
met inheems loofhout toenemen tot 50% (toename met ca. 134 ha).  

 

Conclusie: het aandeel exoten in het BD is eerder beperkt, maar waar exoten voorkomen, daar is er nagenoeg geen bijmenging.    
Promotie van  inheemse soorten is één zaak, we willen echter ook het aandeel groeiplaatsgeschikte soorten opdrijven.  Vooral over dit laatste element is er heel wat discussie 
geweest tijdens de voorbereiding van dit beheerplan.  Er werd geconcludeerd dat de beuk op korte termijn zeer goed gedeit op de eiken-haagbeuken-locaties maar dat hij er 

op langere termijn voor bodemdegradatie en verarming van de vegetatie zorgt.  
Daarom werd beslist om ook een aantal beukenbestanden om te vormen.  Ook in 
bestanden op basis van de inheemse grove den zal moeten omgevormd worden om 
het aandeel inheems loofhout (conform de beheervisie) er te doen toenemen tot > 
30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6 
Evolutie van exot sche boomsoorten volgens oppervlakteaandeel 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H
T

20
25 LT H
T

20
25 LT H
T

20
25 LT H
T

20
25 LT H
T

20
25 LT

BD EB HB MW VG

Pr
oc

en
tu

ee
l o

pp
er

vl
ak

te
aa

nd
e

cD Do L aNH aE uLH

De omvorming heeft natuurlijk een invloed op het kapregime.  Een groot deel van 
de kappingen werden reeds voorgesteld in de bosbestandsfiches.  We kunnen en 
willen echter niet alles reeds voor de volgende 20 jaar tot in detail vastleggen.  In 
de paragrafen over de omvormingsscenario’s wordt aangegeven welke 
oppervlakte er in totaal moet worden omgevormd.  Door jaar na jaar in tabel P  bij 
te houden welke oppervlakte wordt omgevormd zal nagegaan worden of de 
streefdcijfers worden gehaald. Omdat we weinig ervaringen hebben met zulke 
sterke omvormingen zullen de kappingen nauwgezet opgevolgd worden en zullen 
enkele tussentijdse evaluaties worden gemaakt van het effect op het bosklimaat, 
de verjongingsmogelijkheden, de recreant, de fauna… zodat eventueel kan 
worden bijgestuurd. 

Tabel 4.4  Procentueel oppervlakteaandeel van bestanden met aandeel inheems 
< 30 %  
 

 omvorming geen omvorming Totaal 

Egenhovenbos 19,71% 0,00% 19,71% 

Heverleebos 9,38% 15,49% 24,87% 

Meerdaalwoud 4,09% 2,73% 6,82% 

Verbindingsgebied 28,67% 12,04% 40,71% 

Bosdomein 6,66% 6,43% 13,09% 

 
Tabel 4.5  Samenvatting van de omvormingsinspanningen die moeten worden gedaan in de periode 2006 – 2025  

 

soort locatie Om te vormen in 20 jaar Om te vormen per jaar Reeds omgevormd in 2009 Reeds om gevormd in 2014 Reeds omgevormd in … 

Beuk Zuivere beukenbestanden kwadrant 3 95 ha 3,80 ha    

 Gemengde loofhoutbestanden in 
kwadrant 3 160 ha 6,40 ha 

   

Am. Eik Zone 1 66 ha 3,30 ha    

 Zone 2 46 ha 2,31 ha    

 Zone 3 45 ha 2,26 ha    

 Zone 4 117 ha 5,85 ha    

 Zone 5 61 ha 3,05 ha    

Exotisch NH Heverleebos 28 ha 1,41 ha    

 Verbindingsgebied 8 ha 0,41 ha    

 Kwadrant 1 3 ha 0,16 ha    

 Kwadrant 2 30 ha 1,50 ha    

 Kwadrant 3 27 ha 1,33 ha    

 Kwadrant 4 12 ha 0,59 ha    

Populier Egenhoven 11 ha 0,55 ha    
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44..22..11  OOMMVVOORRMMIINNGG  BBEEUUKK  

Uit de vegetatie-analyse (zie hoger) blijkt dat er een sterke verschuiving is van de flora van de meer 
lichtbehoevende, baseminnende vegetatietypes (eiken-haagbeukenbos) naar de meer schaduw- en 
zuurtolerante types.   De grootste potenties voor het eiken-haagbeukenbos zijn nog aanwezig zijn in de zuid-
westelijke zone van Meerdaalwoud.  De Weertse dreef (oost-west) en de Naamse steenweg (noord-zuid) 
verdelen Meerdaalwoud als het ware in 4 kwadranten.  De grootste potenties voor het eikenhaagbeukenbos 
bevinden zich in het derde kwadrant (links onder).  

Als we ons focussen op dat derde kwadrant constateren we dat het aandeel beuk (in zekere mate verzurend 
maar nog sterker schaduwleverend) er zeer hoog is (1/3).  Dit is in belangrijke mate het gevolg van de 
omvormingen van middelhout op basis van eik naar beukenhooghout.  Sedert ca. 1990 is de beuk zich 
daarenboven over het ganse bosdomein, in toenemende mate natuurlijk gaan verjongen.  Indien het beheer 
ongewijzigd blijft zal de dominantie van beuk de volgende 20 jaar dan ook sterk toenemen.  Van uit het oogpunt 
van houtproductie en rentabiliteit is dat, zeker op korte en middellange termijn, een goede zaak.   

Er werd evenwel besloten om in dit ‘derde kwadrant’ de ontwikkeling van een gemengd inheems loofbos te 
ondersteunen via een omvormingsbeheer.  Er wordt gestreefd naar het eiken-haagbeukenbos. 

Volgende (hoofd)boomsoorten zijn karakteristiek voor dit bostype: zomereik, beuk, secundaire soorten: gewone 
esdoorn, haagbeuk, hazelaar, lijsterbes, gewone es, boskers en linde.  Deze soorten komen nog voor in dit 
‘derde kwadrant’ maar raken al decennia in de verdrukking als gevolg van de oprukkende beuk.   

Opdat zo’n omvormingsbeheer succes zou hebben nog voor de kenmerkende soorten van het eiken-
haagbeukenbos volledig verdwenen zijn, is een sterke ingreep vereist.  Er werden diverse scenario’s overwogen.  
Uiteindelijk werd geopteerd voor volgend  omvormingsscenario voor beuk.  Deze beslissing om het aandeel beuk 
in te perken kan ook klimatologisch onderbouwd worden.  Naar alle waarschijnlijkheid zal de beuk in heel 
Vlaanderen sterk te lijden hebben onder een warmere en vooral drogere zomers.  De meeste klimatologen zijn 
van oordeel dat een dergelijke klimatologische evolutie zich d evolgend eeeuw zal afspelen.  
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Tabel 4.6 Omvorming beuk in het derde kwadrant van bosplaats Meerdaalwoud incl bosreservaat  
 

Zonering  beukenomvorming opp beheertype beheersmaatregelen 

Zone 1: kernzone gemengd loofhout 160 ha Omvormingsbeheer type 1 Individueel kappen van alle beuken > 120 
cm omtrek , interval 4 jaar 

Zone 2: kernzone zuivere beuk 95 ha Omvormingsbeheer type 2 Groepsgewijze kappen van alle beuken, 
beuken > 280cm omtrek tot laatste 
bewaren.  Interval 8 jaar. 

Zone 3: bosreservaat 63 ha Niets doen/hakhoutbeheer  Niets doen 

Zone 4: overgangszone 126 ha Aandeel beuk constant houden Streefomtrek beuk 240 cm 

Zone 5: naaldhoutbestanden 60 ha Aandeel beuk mag toenemen Natuurlijke verjonging beuk laten 
binnendringen in naaldbos 

Totaal ‘derde kwadrant’ 504 ha  Inl. eik, esdoorn, es …> 280 cm behouden 

4.2.1.1 OMVORMINGSSCENARIO VOOR BEUK 

In het ‘derde kwadrant’ van Meerdaalwoud werden 5 zones 
onderscheiden: 

Zone 1 (gemengd): 

 Beschrijving: restant van het eiken-haagbeukenbos.  
Het vormt een deel van de kernzone in kwadrant 3 
met oude hooghoutbestanden op basis van een 
beperkt aantal zware zomereiken, secundaire 
soorten en beuk  (zowel oude als jonge beuken die 
de andere soorten plaatselijk sterk wegdrukken). 

 Beheer: In deze zone wordt een omvormingsbeheer 
voorgesteld dat er op gericht is de nog aanwezige 
zomereiken en secundaire soorten op korte termijn betere ontwikkelingskansen te geven.  Hiertoe worden alle beuken van zodra ze een bedreiging vormen voor die 
soorten gekapt.  De richtlijn is dat alle beuken > 120 cm omtrek in 2 zware dunningsingrepen met een tussentijd van 4 jaar worden weggenomen (er wordt m.a.w. 
gekapt in halve, volle en kwartomloop voor zover het dunningsvolume > 30m³/ha) .  De eerste dunning haalt de helft van het volume aan beuken > 120 cm omtrek 
weg, bij de tweede dunning wordt een zelfde volume weggenomen en bij de volgende dunningen worden  telkens alle bomen > 120 cm omtrek gekapt.  Op deze 
manier krijgen de soorten van het eiken-haagbeukenbos goede groeikansen en wordt tegelijkertijd nog een zeker rendement bekomen (vanaf 120 cm omtrek kan 
een beuk zaaghout opleveren wat meer waard is dan brandhout)   Volgens onze theoretische berekeningen zullen de laatste beuken worden gekapt in 2031 wanneer 
er tegelijkertijd voor gezorgd wordt dat de plaats van beuk door andere soorten wordt ingenomen (bij voorkeur natuurlijke verjonging, indien dit niet lukt door 
planting). 

Zone 2 (zuiver beuk): 

 Beschrijving: kernzone in kwadrant 3 met nagenoeg zuivere beukenbestanden in groepen met variabele oppervlakte en ouderdom.  
 Beheer:  In deze zone zal groepsgewijze (grootte ca. 70 are) worden verjongd.  Er wordt eveneens in 2 fasen maar dan wel met 8 jaar tussentijd gewerkt (de kwart 

omloop wordt niet gebruikt omdat de ingrepen minder dringend zijn dan in zone 1). In de eerste doorgang wordt de helft van het volume weggehaald, 8 jaar later 
volgt nog eens een even groot volume, de ingroei volgt bij de derde ingreep.  Beuken > 280 cm omtrek worden zo veel mogelijk behouden tot 2026. 

Zone 3 (bosreservaat): 

 Beschrijving: kernzone in het derde kwadrant, zoals zone 1 maar aangeduid als bosreservaat Everzwijnbad, in hoofdzaak eiken-haagbeukenbos.   
 Beheer: Hier wordt, conform het reeds goedgekeurde beheerplan, een beheer van niets doen volgehouden. 

Zone 4 (overgangszone): 

 Beschrijving: overgangszone tussen de drogere en meer zandige noordzijde van Meerdaalwoud (‘eerste kwadrant’ met o.a. het militair domein) en de kernzone en 
deels gelegen rond het bosreservaat Everzwijnbad.   

 Beheer: Deze zone krijgt geen omvormingsbeheer, beuken worden behandeld zoals in de rest van Meerdaalwoud (o.a. streefomtrek 240 cm, natuurlijke verjonging 
van beuk waar mogelijk …).  Er werd voor geopteerd om hier niet om te vormen omdat: 
 beuk zich toch van uit het bosreservaat verder kan blijven verspreiden  
 het als gewenst wordt beschouwd dat beuk op natuurlijke wijze binnendringt in de drogere en meer zandige zone net te noorden.  

Zone 5 (naaldhout) 

 Beschrijving: in hoofdzaak naaldhoutbestanden met beperkte bijmenging van loofhout, w.o. beuk.  
 Beheer: Hier is het omvormingsbeheer eerder gericht op een verlaging van het aandeel naaldhout en een verhoging van het aandeel loofhout door natuurlijke 

verjonging of planting.  Beuk zal evenwel niet worden geplant.  
Het vellen van een groot aantal zware beuken in het derde kwadrant heeft niet alleen positieve effecten.  Er zijn ook een aantal ecologische en recreatieve minpunten aan 
verbonden.  Zo zijn de zeer dikke beuken niet alleen landschappelijk waardevol, ze zijn ook van groot belang voor o.a. de Zwarte specht, vleermuizen en allerlei 
zwammen.  Ter compensatie zal in het derde kwadrant zeer behoudend worden opgetreden tegenover exemplaren van andere boomsoorten met zware afmetingen.  In 
principe zullen in het derde kwadrant geen inlandse eiken, esdoorns, essen … > 280 cm worden gekapt in de volgende 20 jaar.  Om de toestand op de voet te kunnen 
volgen zal er in het derde kwadrant, telkens bij het doorlopen van een bestand in Volle of Halve Omloop een volinventaris worden gemaakt van de alle bomen > 280 cm.  
Er is een tussentijdse evaluatie voorzien in 2016. 

Figuur 4.7 
5 verschillende zones in het derde kwadrant van meerdaalwoud 
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4.2.1.2 IMPACT VAN DE OMVORMING VAN BEUK OP HET KAPKWANTUM 

Om een idee te krijgen van de snelheid waarmee de voorgestelde omvorming werkt en de impact er van op het kapkwantum en op de bosstructuur in het boskomplex en in 
het derde kwadrant werd de evolutie van een aantal dendrometrische parameters berekend. 

Basisgroeigegevens voor beuk  
Voor deze berekeningen werd er van uitgegaan dat de gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas voor beuk hier 2.5 cm bedraagt en de gemiddelde jaarlijkse volumeaanwas 
12 m³/ha/jaar. (de modelboom heeft een omtrek van 165 cm, de groeiklasse bedraagt 12)  Het oppervlakteaandeel beuk in dit derde kwadrant bedraagt ca. 168.6 ha.  De 
actuele jaarlijkse aangroei voor beuk in dit derde kwadrant bedraagt m.a.w. ca. 2.000 m³.  Ter vergelijking: het oppervlakteaandeel beuk bedraagt over het ganse boskomplex 
ca. 586 ha (de modelboom heeft een omtrek van ca.158 cm, de groeiklasse bedraagt 10) en de actuele jaarlijkse aangroei  is ca.  5.800 m³. 

Onder het door ons voorgestelde omvormingsregime zullen in de periode 2006 – 2031 volgende volumes beuk worden gekapt in het derde kwadrant: 

zone Totaal te kappen volume beuk Beuk te kappen per jaar Jaarlijkse volumeaanwas beuk 

Zone 1 (gemengd) 17.636 m³   

Zone 2 (zuiver) 35.585 m³   

Zone 3 (bosreservaat) 0 m³   

Zone 4 (overgangszone) 39.312 m³   

Zone 5 (naaldhout) 0 m³   

Totaal 92.533 m³ 3.559 m³  2.023 m³ 

Figuur 4.8 geeft aan hoe het volume beuk in het derde kwadrant zal evolueren in de loop van de tijd. Hieruit blijkt dat het aandeel in de bestanden die omgevormd zullen 
worden tot 0 zal herleid zijn in 2031.  Ondertussen zal het totale aandeel beuk in het volledige derde kwadrant teruggebracht zijn tot ca. 20.000 m³ of ca. 50 ha.  Het komt er 
op neer dat in de periode 2006 -2031 het aandeel beuk in dit derde kwadrant zal zijn teruggebracht van 30% tot 10%. 

Figuur 4.9 geeft aan hoe de kappingen gespreid zullen zijn in de tijd, de figuur slaat enkel op de zones die omgevormd zullen worden.  De grote onregelmatigheden in de 
volumes hangen samen met de indeling in hakken, er wordt immers niet ieder jaar in ieder bestand gekapt. Het jaarlijks kapvolume voor beuk in het derde kwadrant bedraagt 
zo wat 1/3de (met uitschieters tot 80%) van gemiddelde kapkwantum voor het hele bosdomein in de voorbije 10 jaar.  Het is dus duidelijk dat dit omvormingsbeheer met zeer 
zware kappingen gepaard zal gaan.  Het volume dat ten gevolge van de omvormingskappen zal vrijkomen ligt ca. 25.000 m³ hoger dan de kappingen die reeds expliciet zijn 
aangegeven in de bestandsfiches. 

4.2.1.3 IMPACT VAN DE OMVORMING VAN BEUK OP HET AANDEEL DIKKE BOMEN 

Bij de uitwerking van het voorliggende omvormingsplan werd rekening gehouden met een groot aantal 
factoren, zo werd, onder meer op sterk aandringen van de begeleidingscommissie, een bijzondere 
studie gewijd aan de evolutie van het aandeel dikke bomen (> 280 cm omtrek of 90 cm diameter) onder 
invloed van de omvorming.  Meerdaalwoud is immers uniek in Vlaanderen voor wat betreft het aandeel 
oude, dikke bomen.  Er werd bijkomend opzoekingswerk verricht  om de verwachte evolutie van die 
ecologisch belangrijke bomen te kunnen inschatten.   

In het derde kwadrant komen 1.220 dikke bomen (> 280 cm) voor, dat komt neer op 2,5 stuks/ha.  
Figuur 4.12 geeft aan in welke percelen het grootste aantal zeer zware bomen terug te vinden is .  
Figuur 4.11 geeft de verdeling over de boomsoorten. Grosso modo komt dit neer op 1 zware beuk per 
ha, deze vertegenwoordigt 10% van het volume op stam. 

 
 
 
 

Figuur 4.8
Evolutie bestandsvoorraad beuk in derde kwadrant tgv omvormingsbeheer 

Figuur 4.9
Dunningsvolumes die vrijkomen tgv de omvorming van beuk in het 3de kwadrant 

Figuur 4.10
Volume beuk per omtrekklasse in het 3de kwadrant 
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Figuur 4.11
Soortenverdeling volgens aantal zware bomen in het derde kwadrant van 
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4.2.1.4 BIJZONDERE RICHTLIJNEN VOOR OMVORMING VAN BEUKENBESTANDEN.  

Na de eindkap laat men de natuurlijke zaailingen 2 of 3 jaar groeien waarna alles wordt gemaaid.  Er wordt op gespeculeerd dat de zaailingen van beuk niet of zwak zullen 
uitschieten terwijl de andere gewenste soorten dat wel zullen doen.  Desgevallend zal ingeboet worden en zal bij o.a. es, boskers en linde een startbemesting in het plantgat 
worden gegeven omdat de slaagkansen op de verzuurde bodem lager zijn dan de PNV doet vermoeden.  Tabel 4.4 geeft aan welke boomsoorten op welke plaatsen (al dan 
niet met startbemesting) kunnen worden aangeplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testcase: 

Voor een centraal gebied in het derde kwadrant (128 ha groot) werd een zeer gedetailleerde simulatie uitgevoerd om na te gaan wat de invloed van de omvorming zou zijn op het aandeel dikke bomen.  Uit deze simulatie blijkt dat het aantal zware bomen 
beperkt afneemt in deze omvormingsfase.  Om dit effect wat op te vangen wordt besloten om in de homogene beukenbestanden de zware beuken > 280 cm indien mogelijk pas te kappen op het einde van de beheerperiode.  Op basis van de tussentijdse 
evaluatie die voorzien is in 2016 kan dan desgevallend nog worden bijgestuurd.   

Testcase over 128,4 ha (29,5 ha bosreservaat,  66 ha eiken-haagbeukenbos,  32,9 ha homogeen beuk) Aantal > 280 subaantal 

ACTUEEL: 528   

AANTAL BOMEN > 280 TE KAPPEN in de volgende 20 jaar 269   

Beuk te kappen in gemengde bestanden   109 

Beuk te kappen in homogenen beukenbestanden   160 

RESTERENDE BOMEN die actueel reeds > 280 cm zijn 259   

Beuk in bosreservaat   35 

Inlandse eik    178 

ander loofhout    46 

INGROEI VAN 50% van de bomen in categorie 250 - 280 naar de categorie > 280  320   

ingroei inlandse eik   146 

ingroei beuk in bosreservaat   13 

TOEKOMST 2026: aantal bomen > 280 cm  479   
Figuur 4.12

Aantal bomen met omtrek > 280 cm in het 3de kwadrant 
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44..22..22  OOMMVVOORRMMIINNGG  AAMMEERRIIKKAAAANNSSEE  EEIIKK  

Het effect van de Amerikaanse eik op de verdonkering, de verzuring en de homogenisering van de vegetatie is nog veel groter dan dat van de beuk.  De Amerikaanse eik is 
een boomsoort die zonder tussenkomst van de mens nooit zou gekomen zijn.  Het actuele oppervlakte-aandeel van de Amerikaanse eik bedraagt ca. 10% en zal na deze 
beheerperiode zijn teruggebracht tot ca. 4.6 %. 

4.2.2.1 OMVORMINGSSCENARIO VOOR AMERIKAANSE EIK 

Om dit streefcijfer te bereiken wordt het domeinbos in 5 zones onderverdeeld: 

ZONE 1   
Deze zone bestaat uit de noordzijde van Heverleebos (boven de Parnassusbergdreef) en heeft ook een aanzienlijk oppervlakteaandeel Amerikaanse eik.(25%), de kwaliteit is 
eerder matig. Er treedt massaal natuurlijke  verjonging op.  Gezien het grote recreatieve belang van dit bosgedeelte en het grote aandeel Amerikaanse eik wordt er geen 
bestrijdingscenario voorgesteld.  Wij stellen een matig omvormingsbeheer voor waarbij aan het einde van deze planperiode nog drie-kwart van het aanwezige 
oppervlakteaandeel op stam is, dat komt neer op ca. 19%.  De dunningen beogen een verhoging van de kwaliteit met een streefomtrek van 240 cm.  Natuurlijke verjonging in 
combinatie met andere soorten kan. 

ZONE 2  
Het zuiden van Heverleebos (ten zuiden van de Parnassusbergdreef), hier is het oppervlakteaandeel zeer hoog (ca. 41%) en de kwaliteit matig terwijl de potenties voor 
ecologisch rijker bos groot zijn.  Daarom wordt ook hier een bestrijdingsscenario voorgesteld dat het aandeel van 41% terugdringt tot ca. 13%.  Zo wordt er bvb. in belangrijke 
delen van het bosreservaat ‘De Grote Omheining’ niet aan bestrijding gedaan omdat er een plenterbos met bijmenging van o.a. beuk en gewone esdoorn wordt nagestreefd. 

ZONE 3   
Het verbindingsgebied tussen Heverleebos en Meerdaalwoud, hier is het aandeel Amerikaanse eik relatief hoog (26,2%), er is massale natuurlijke verjonging en de kwaliteit is 
niet optimaal.  Zelfde bestrijdingsscenario als in zone 2.  Het oppervlakteaandeel van de Amerikaanse eik wordt teruggebracht tot ca. 3%. 

ZONE 4  
het gedeelte van Meerdaalwoud ten noorden van de Weertse dreef.  Het oppervlakte aandeel bedraagt ca. 10% en er wordt plaatselijk massale natuurlijke verjonging 
waargenomen die de inheemse boomsoorten sterk verdrukt. De stamkwaliteit van de Amerikaanse eiken is plaatselijk beter dan in Heverleebos en kan goed worden 
genoemd.  Er wordt geopteerd voor een bestrijdingsscenario waarbij aan het einde van de planperiode 90% van het oppervlakteaandeel van de Amerikaanse eik is gekapt.  
Met andere woorden het oppervlakteaandeel wordt teruggebracht van 10,3 naar 1%.  Het gedeelte dat niet gekapt wordt, slaat op jonge bestanden die beter 
commercialiseerbaar zijn als ze bvb. nog een tiental jaar langer op stam kunnen blijven (op voorwaarde dat er geen belangrijke belemmering van natuurwaarden op die plaats 
te verwachten valt). 

ZONE 5  
Het gedeelte van Meerdaalwoud dat gelegen is ten zuiden van de Weertse dreef.  Het oppervlakteaandeel van Amerikaanse eik is relatief laag (3,1%) en er wordt tot nog toe 
geen natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik waargenomen.  Er wordt een uitdoofscenario voorgesteld waarbij er geen verjonging meer wordt uitgevoerd/toegelaten  en 
waarbij een streefomtrek van 240 cm wordt aangehouden.  Op deze algemene regel dienen volgende uitzonderingen te worden gemaakt: 

 als er natuurlijke verjonging wordt waargenomen worden de betreffende bomen onmiddellijk gekapt en hun verjonging wordt bestreden; 
 Amerikaanse eiken die inlandse eiken, haagbeuken etc. (alle bomen van het eiken-haagbeukenbos uitgezonderd beuk in het derde kwadrant) hinderen, worden 

onmiddellijk gekapt; 
 In een zeldzaam geval (maximaal 5 stuks in heel zone 1) kan een niet storende Amerikaanse eik omwille van landschappelijke redenen tot afmetingen zwaarder dan 

240 cm omtrek worden bewaard. 

Een nog strenger regime ten aanzien van de Amerikaanse eik wordt op deze plaats ongeschikt geacht omdat er al zo zwaar moet worden ingegrepen ten aanzien van de 
beuk in het derde kwadrant.  Het oppervlakte aandeel van de Amerikaanse eik zal op het einde van de planperiode nog ca. 2,6% bedragen. 

 

 

 

 

Figuur 4.13
Beheerindeling omvorming Amerikaanse eik 

Figuur 4.14
Procentuele oppervlakteverdeling Amerikaanse eik 
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4.2.2.2 EFFECT VAN DE OMVORMING VAN AMERIKAANSE EIK OP HET KAPKWANTUM 

Om dit bestrijdings- en omvormingsscenario voor Amerikaanse eik uit te voeren moet in een periode van 20 jaar ca 56.000 m³ worden gekapt. Het jaarlijks kapkwantum van = 
2.457 m³ wordt in figuur 4.15 vergeleken met het kapkwantum voor de Amerikaanse eik in de voorbije twaalf jaar. 

4.2.2.3 DE OMVORMING VAN BESTANDEN MET AMERIKAANSE EIK  

Wanneer massale natuurlijke verjonging (opslag en/of zaailingen) aanwezig is of  te verwachten valt en toch voor omvorming werd geopteerd, daar is afzetten en instrijken 
van de stobben met glyfosaat (liefst onverdund en zonder uitvloeieren) aangewezen.  De zaailingen zullen met bladbespuiting (glyfosaat met uitvloeier) moeten worden 
onderdrukt. Nadien kan eventueel gebruik gemaakt worden van natuurlijke verjonging (vb. grove den, beuk, douglas, Corsicaanse den …) in vele gevallen zal aanplanten van 
de gewenste soort echter noodzakelijk zijn.  Maar ook in dit geval zal een intensieve opvolging tot de bestandssluiting (ca. 10 jaar)  noodzakelijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.15 
Vergelijking van de kapquanta voor de planperiode met het recent verleden 
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Tabel 4.8 Oppervlakte exotisch naaldhout jaarlijks te verjongen / Om te vormen (ha)  
 

Zone Opp jaarlijks te kappen Opp exot NH jaarlijks te verjongen Opp ex NH jaarlijks om te vormen 

Bosdomein 5,4 2,7 2,7 

Heverleebos 1,4 0,7 0,7 

Verbindingsgebied 0,4 0,2 0,2 

Kwadrant 1 0,2 0,1 0,1 

Kwadrant 2 1,5 0,8 0,8 

Kwadrant 3 1,3 0,7 0,7 

Kwadrant 4 0,6 0,3 0,3 

44..22..33  OOMMVVOORRMMIINNGG  NNAAAALLDDHHOOUUTT  

4.2.3.1 GROEI VAN HET EXOTISCH NAALDHOUT 

De bestanden met exotisch naaldhout nemen samen ca. 336,7 ha (19%) in. Om de groei voor dit naaldhout te modelleren werd van volgende gegevens vertrokken in tabel 4.7 

Op basis van de omtrekklassenverdeling en de groeiklasse per boomsoort kon voor alle exotisch naaldhout te samen een lopende  jaarlijkse volumeaanwas worden berekend 
van 14,2 m³/ha/jaar.  Dit cijfer is relatief hoog als gevolg van de goede groeiomstandigheden en de relatief jonge leeftijd. 

4.2.3.2 OMVORMINGSSCENARIO EXOTISCH NAALDHOUT  

De voorstellen die in de bestandsfiches worden gedaan m.b.t. de kappingen in exotisch naaldhout komen neer op een kaalkap van  ca. 28 ha.  Dit cijfer is erg conservatief in 
vergelijking met wat in een ‘normaal’ (alle leeftijdsklassen gelijk verdeeld) bos met doelomtrek 220 cm, in die periode zou moeten worden gekapt namelijk 108 ha. Wanneer de 
oefening wordt gemaakt voor de actuele leeftijdsverdeling en met doelomtrek van 220 cm dan komt de te verjongen oppervlakte op 12 ha, wat veel te laag is.  Zelfs bij een 
doelomtrek van 190 cm wordt nog steeds een veel te lage verjongingsoppervlakte bekomen van ca. 34 ha. 

Daarom wordt voorgesteld de cijfers die overeenstemmen met normaal bos aan te houden.  In regel worden hierbij eerst de minst groeiende of zefs kwijnende bestanden 
geselecteerd.  Corsicaanse den aangetast door Brunchorstia zal wellicht als eerste in aanmerking komen voor omvorming.  Een tweede selectiecriterium is de 
landschappelijke waarde, immers veel recreanten appreciëren de menging met exotisch naaldhout sterk, het ecologische aspect speelt niet voor iedereen even sterk.  Zo zal 
in het derde kwadrant, waar al zeer veel beuken 
zullen worden gekapt, het omvormen van exotisch 
naaldhout in de periode 2006-2015 wat worden 
afgeremd. 

Tabel 4.8 geeft per zone aan hoe groot de jaarlijks 
te verjongen en om te vormen oppervlakte is.  

Hoewel het exotisch naaldhout zeker een rol speelt 
bij de verzuring en de verduistering van het 
bosdomein wordt de voorkeur gegeven in te grijpen 
in de beukenbestanden van het derde kwadrant en 
in de Amerikaanse eiken omdat: 

 het derde kwadrant nog het meeste 
potenties heeft voor het eiken-
haagbeukenbos 

 de beuk en de Amerikaanse eik zich sterk verjongen 
 de exotische naaldhoutsoorten zich in het bosdomein MHE slechts in beperkte mate verjongen; 
 een soort als de lork wellicht erg weinig bijdraagt tot de negatieve vegetatieshift; 
 de naaldhoutbestanden gemiddeld nu in een fase komen waarin ze snel meer licht doorlatend worden. 

In totaal zal in de volgende 20 jaar ca. 54 ha exotisch naaldhout worden omgevormd naar inheems loofhout.  Hierdoor zal het aandeel exotisch naaldhout van ca. 18% 
gereduceerd worden naar 15,5%.  Deze groepsgewijze omvorming van exotisch naaldhout kadert in de richtlijn van de beheervisie voor Openbare Bossen in Vlaanderen dat 
maximaal 20% van de bestanden op exoten mag gebaseerd zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aandeel exotisch naaldhout nog onder de 15,5% zakken omdat 
onverhoopt de vitaliteitsdaling als gevolg van Brunchorstia-infecties ernstiger is dan in 2004 kon worden voorspeld.   

Daarnaast schrijft die beheervisie ook voor dat op bestandsniveau een bijmenging van 30% inheems loofhout moet worden nagestreefd in bestanden van exotisch naaldhout.. 
In grote naaldhoutbestanden zal die 30% worden nagestreefd door er groepsgewijze loofhout in te brengen.  In alle andere bestanden wordt de bijmenging van inheems 
loofhout bevorderd door een ijlere stand als gevolg van het veralgemeend toepassen van de toekomstbomenmethode of door het aanleggen van een structuurrijke bosrand.  
Op die manier zal in ca. 70 ha de homogeniteit van het exotisch naaldhout worden doorbroken.  De lijst van deze bestanden wordt gegeven in bijlage 14.  Dit betekent dat aan 
het einde van de volgende beheerperiode het aantal bestanden van exotisch naaldhout zonder bijmenging van minstens 30% inheems loofhout zal zijn teruggebracht van ca. 
90% tot ca. 65%.   

Figuur 4.16
Beheerindeling omvorming exotisch naaldhout 

Tabel 4.7 Parameters ter modellering van de groei van exotisch naaldhout  
 

soort streefomtrek bedrijfstijd Jaarlijkse 
omtrekaanwas 

Corsicaanse den 220 120 1,8 

Lork 220 110 2,0 

Douglas 220 100 2,2 

Ander exotisch NH 220 110 2,0 



DEEL 4 : BEHEERMAATREGELEN IV - 14 

 

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

4.2.3.3 EFFECT VAN DE OMVORMING VAN EXOTISCH NAALDHOUT OP HET KAPKWANTUM  

De beheervoorstellen die zijn opgenomen in de bestandsfiches leveren de volgende 20 jaar onvoldoende omvormingssnelheid op voor het exotisch naaldhout. 

Daarom werd het hierboven geschetste omvormingsscenario uitgewerkt.  Bij strikte toepassing ervan zal het afgeleverde volume nagenoeg verdubbelen tot 74.500 m³, 
waarvan ca. 23.000 m³ eindkap.  De piek in figuur 4.17 komt overeen met de doelomtrek 195 cm, uiteraard zullen er ook zwaardere naaldbomenworden gekapt, maar eerder 
uitzonderlijk.  

Deze cijfers zijn echter zeer grove benaderingen.  Het staat immers nog niet vast welke bestanden met exotisch naaldhout, naast diegene die al in de beheerfiches zijn 
opgenomen, nog extra zullen worden kaalgekapt. 

Daarom wordt bij de berekeningen van het kapkwantum voor de volgende 20 jaar rekening gehouden met een cijfer juist tussen de 2 in, nl. 55.000 m³. 

4.2.3.4 BIJZONDERE RICHTLIJNEN BIJ DE OMVORMING VAN BESTANDEN MET EXOTISCH NAALDHOUT  

Tot ca. 1990 werd er nagenoeg geen verjonging van het exotisch naaldhout waargenomen in M,H&E.  Sedertdien is er lokaal een krachtige natuurlijke verjonging van 
voornamelijk douglas en in mindere mate lork.  Ook Corsicaanse den en fijnspar en Hemlockspar verjongen zich spontaan maar slechts in beperkte hoeveelheden.  Deze 
verjongingspotentie zal in de mate van het mogelijk worden aangewend in die bestanden waar er een verjonging met exotisch naaldhout gewenst is.  Eén van de voordelen 
van deze werkwijze is dat nagenoeg zeker 30% bijmenging op bestandsniveau (cijfer opgelegd door de beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen)  zal tot stand 
komen (bijmenging van berk, wilg, lijsterbes …).   Momenteel is het onzeker of de verjongingspotentie van Corsicaanse den groot genoeg is, daarom kan deze soort, als enige 
exotische naaldboomsoort, nog wel worden aangeplant   Grosso modo zal de verjonging van exotisch naaldhout in de richting worden gestuurd als aangegeven in tabel 4.9 

Gezien de eerder beperkte verjongingspotentie van het exotisch naaldhout zal, zeker in eerste instantie bij de omvorming naar inheems loofhout, kunnen worden volstaan met 
het mechanisch vrijstellen van de aanplanting.  Het voorkomen van een beperkt aantal exotische naaldbomen in beplantingen van inheems loofhout wordt, in deze 
omstandigheden, eerder als een voordeel gezien.  Deze bijmenging zorgt voor structuurvariatie en kan een interessante economische vooropbrengst geven. Omvorming via 
spontane verjonging kan evenwel alleen wanneer alle zaaddragers van exoten in de omgeving zijn weggenomen en wanneer er er voldoende goede andere zaadbronnen zijn. 
Door in het groeiseizoen één of 2-jarige zaailingen van exotisch naaldhout te klepelen kan het inheems loofhout uit spontane bezaaiïng extra kansen krijgen. 

4.2.3.5 OMVORMING GROVE DEN GEWENST ? 

De grove den is geen exoot, hij wordt bijgevolg niet meegeteld bij de berekening van het totale aandeel exoten.  Er is m.a.w. geen plan ter inkrimping van het areaal waarover 
de grove den voorkomt.  De beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen legt echter wel op dat het aandeel inheems loofhout in grove dennenbestanden wordt 
opgetrokken tot > 30%.  In ongeveer 134 ha komt de grove den voor met > 70% van het grondvlak.  Het aandeel zal de volgende 20 jaar in ca. 50 ha naar beneden worden 
gehaald door rechtsreekse omvorming naar een meer gemengde toestand (de lijst van deze bestanden wordt gegeven in bijlage 15).  In de resterende 85 ha worden geen 
directe maatregelen voor de toename van het aandeel inheems loofhout genomen.  In ca. 6% van de oppervlakte gaat het om bosreservaat, ca. 32% is gelegen in het derde 
kwadrant (waar we de omvormingen van andere boomsoorten dan beuk willen afremmmen).  In 17% wordt de nadruk gelegd op exotenbestrijding, in 7% wordt een rand 
aangelegd, beide maatregelen die leiden tot meer inheems loofhout.  En van de resterende 30 ha heeft het merendeel een aandeel inheems loof van meer dan 15%, een 
aandeel dat door toepassing van de T-boommethode zeker spontaan zal toenemen. 

 

44..22..44  OOMMVVOORRMMIINNGG  PPOOPPUULLIIEERR  

Het aandeel cultuurpopulier is erg laag in M,H&E.  Uitsluitend in het Egenhovenbos zijn nog restanten te vinden van proefaanplantingen met diverse populierenklonen. 
Aangezien alle relevante informatie over die klonen is verzameld en de bomen al relatief zware afmetingen bereiken, zullen de meeste populierenbestanden in de volgende 
beheerperiode worden gekapt. Het gaat in totaal over 11 ha, (kijk dit na) aangezien er niet opnieuw met populier wordt aangeplant (de meeste gronden zijn te nat voor 
bosexplotatie) kan van een omvorming worden gesproken. 

 

 

 

 

Figuur 4.17 
Totaal kapvolume exotisch naaldhout 2006 - 2025 

Tabel 4.9 Wijze van verjonging van exotisch naaldhout  
 

soort Aantal 
ha/jaar 

Locatie 

Corsicaanse den 0,8 Berken –Eikenbos/ Gedegradeerd Eiken-
Beukenbos 

Douglas 0,4 Eiken-Beukenbos/Wintereiken-Beukenbos 

Lork 0,4 Eiken-Beukenbos/Wintereiken-Beukenbos 

Ander exotisch naald-
hout 

0,4 Eiken-Beukenbos/Wintereiken-Beukenbos 
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4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

Aansluitend aan het Bosdomein werden 8 zones voor bosuitbreiding aangeduid (zie figuur en kaart). 

De topprioriteit ligt bij de zones 1 t.e.m. 4, de optie voor aankoop wordt ondersteund door de structuurvisie.   Voor deze zones werd een budgetimplementatieplan uitgewerkt,  
wat de aankopen vergemakkelijkt. 

De bijgevoegde kaart situeert de 8 zones voor uitbreiding op de ontwerpversie van de gewenste agrarische en natuurstructuur voor het Hageland.    

In 2001 werd de bosuitbreidingsdoelstelling voor het Bosdomein geformuleerd: 153 ha. 

Hiervan werd tot nog toe ca. 25 ha gerealiseerd.  De meest prioritaire bosuitbreidingszones, samen ca. 130 ha worden hieronder kort beschreven. 

 

44..33..11  ZZOONNEE  11  OOMMGGEEVVIINNGG  BBLLAANNDDEENN  

In zone 1 zal, na verwerving en mits vergunning, de nieuwe onthaal- en parkeerweide ‘De Torenvalk’ worden aangelegd. In totaal werd reeds 4,4 ha verworven, over 
eenzelfde hoeveelheid wordt medio 2006 nog onderhandeld met de eigenaars. 

Naast de zone voor groene parking, de inrichting van een bosrand aan de westzijde en een stukje bebossing (ca. 60 are) in de zuid-oostelijke hoek, voorziet dit plan een open 
landschap met enkele solitaire bomen en kleine boom- of struikgroepjes. Bij begrazings- of maaibeheer kunnen beheerovereenkomsten worden gesloten.  De akker gelegen 
langs de Prosperdreef blijft gedurende deze beheerperiode bewerkt als akker (met beheerovereenkomst) .  Langs de Prosperdreef wordt een zone van ca. 7m door het 
Agentschap voor Natuur en Bos als grasland beheerd, langs de noordzijde wordt zo mogelijk een pad voor wandelaars, fietsers en ruiters aangelegd. 

 

44..33..22  ZZOONNEE  22  OOMMGGEEVVIINNGG  CCHHAATTEEAAUU  HHAARRCCOOUURRTT  

In deze zone zijn nog geen onderhandelingen gestart met de eigenaars.  Na (mogelijke) verwerving zullen de gronden van zone 2 worden ingericht als open landschap met 
kleine landschapselementen (via aanplanting van inheemse bomen en struiken voor in totaal ca. 15% van de totale oppervlakte)  Het open gedeelte kan beheerd worden als 
akker of grasland (met beheerovereenkomst), afrasteringen kunnen alleen als ze de faunamigratie niet hinderen.  In samenwerking met Koen Berwaerts (dassenproject) werd 
een voorstel voor inrichting van een dassentunnel gegeven. 

Het gaat in totaal over ca. 5 ha. 

 

44..33..33  ZZOONNEE  33  KKRRUUIISSIINNGG  HHEERRCCUULLEESSDDRREEEEFF--WWEEEERRTTSSEE  DDRREEEEFF  

Hier werden in 2004 de meest prioritaire gronden aangekocht (ca. 12 ha).  De gronden langs de noordzijde werden als grasland beheerd, de gronden ten zuiden van de 
Weertse dreef werden als akker beheerd.  

Er werd een inrichtingsplan uitgewerkt dat voorziet in de aanleg van een secundaire toegangspoort in een halfopen landschap met veel nadruk op bosranden.   

 

44..33..44  ZZOONNEE  44  HHEERRCCUULLEESSDDRREEEEFF  

Er zal worden gepoogd om een strook langs de dreef aan te kopen ten einde de prachtige dreefbomen beter te beschermen en om voor een extra ecologische corridor te 
zorgen.  Een zone van maximaal 15 m langs oost en westzijde (totaal ca. 1,5 ha) zal na mogelijke verwerving als grasland worden beheerd (via een beheerovereenkomst of 
met eigen mensen van het Agentschap voor Natuur en Bos).  Indien meer gronden kunnen worden verworven zal de open structuur bewaard worden met uitbreiding van de 
bosranden (door planting aangezien er nog grote druk van Amerikaanse vogelkers is in de omgeving).  Er zal veel aandacht gaan naar het weren van rasters die 
faunapassage belemmeren. 

 

Figuur 4.18
Inrichtingsplan onthaal- en parkeerweide de Torenvalk 

Figuur 4.19
Inrichtingsplan Toegangspoort Sint-Joris-Weert 
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44..33..55  ZZOONNEE  55  VVEERRBBIINNDDIINNGG  MMEETT  DDIIJJLLEEVVAALLLLEEII  

In zone 5 zal gewerkt worden aan de verwerving van de nodige percelen voor een ecologische verbinding tussen het Bosdomein en de Dijlevallei.  Dit zal vooral gebeuren in 
het valleitje.  Het gaat in totaal over ca. 4ha die momenteel grotendeels reeds bebost is. 

 

44..33..66  ZZOONNEE  66  ZZUUIIDD--  EENN  ZZUUIIDDOOOOSSTTRRAANNDD  MMEEEERRDDAAAALLWWOOUUDD  

In zone 6 wordt gestreefd naar een structuurrijke overgang tussen bos en open landbouwgebied door uitbreiding die in hoofdzaak via spontane verjonging (aangekochte 
percelen) of beheer als braaklegging (beheerovereenkomst).  Beheerovereenkomsten of aankoop zijn hier allebei goede opties.  Recent (2006) gingen 2 landbouwers in deze 
zone een overeenkomst voor 5 jaar aan inzake perceelrandenbeheer voor ca. 1.8 kilometer lang en 12 m breed.  De boer engageert zich hier om niet te bemesten, geen 
pesticiden te gebruiken en de grasvegetatie niet te maaien vóór 15 juni.  Indien mogelijk willen we nog een stapje verder gaan door in een zone met 30 m breed en4 kilometer 
lang (ca. 12 ha, (zie kaart x)  een structuurrijke rand te laten ontstaat bestaande uit afwisselend jaarlijks gemaaide stroken (1/3), stukken die om de 3 à 5 jaar worden gemaaid 
(1/3) en bomen/struiken in hakhoutbeheer met korte rotatie (1/3).  
 

44..33..77  ZZOONNEE  77  MMIILLIITTAAIIRR  DDOOMMEEIINN  MMEEEERRDDAAAALL  

Tot voor een 4-tal jaren vervulde dit domein een functie als munitieopslagplaats met een groot aantal daarvoor noodzakelijke (al dan niet bouwvallige) infrastructuren.  Door 
het beheer over te dragen aan B&G werd met andere woorden aan bosuitbreiding gedaan omdat de militaire functies vervangen werden door de bosfuncties.  Deze 
functiewijziging gaat in stappen:  

 eerst verviel de functie als munitieopslagplaats; 
 naarmate de gebouwen, betonnen rasters  en dergelijke worden afgebroken neemt de ecologische en landschappelijke functie toe 
 de recreatiefunctie nam al toe met de openstelling van 2 wegen, maar kan nog sterk verhogen door extra wegen open te stellen en een betere landschappelijke 

inpassing (door de rommel op te kuisen) 
 slechts na aankoop wordt de functiewijziging definitief. 

Het is de bedoeling het gebied te beheren als een bos met grote stukken halfopen of zeer ijl bos. 

 

44..33..88  ZZOONNEE  88  DDEE  GGRROOTTEE  RROOOOYY  

In deze open plek in Heverleebos werden de voorbije jaren reeds enkele aankopen gerealiseerd (ca. 6 ha), gevolgd door bebossing met gemengd loofbos.  Wanneer nu nog 
bijkomende percelen kunnen aangekocht worden zal de nadruk komen te liggen bij bosrandversterking. Dit zal in hoofdzaak gebeuren met spontane verjonging, tenzij de druk 
van exoten te groot is.   Het open tot halfopen karakter van dit gebied zal m.a.w. bewaard blijven.  Er zal worden gestreefd naar een meer natuurgericht beheer van de open 
ruimte.  Dit zal gebeuren door het tegengaan vertuining, het weren van migratie-belemmerende rasters en van verharde wegen.  Het gebied (ca. 10 ha) kan na aankoop of na 
het afsluiten van beheerovereenkomsten met de gebruikers/eigenaars beschouwd worden als een open tot halfopen plek in het bos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.20 
Bebossing 
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4.4 BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN 

De bestandsfiches geven per bestand een volledig beheeroverzicht per jaar voor de volledige beheerperiode tot 2025.  Het beheer wordt er in opgesplitst in 
6 categoriën  waarbij telkens per categorie aan de hand van een aantal afkortingen wordt weergegeven over welke behandelingen het gaat. Tabel 4.10 geeft 
een overzicht 

Dunning, eindkap, beheer open plekken, bosrandbeheer en planting worden elders in de tekst uitvoerig beschreven. Uit die beschrijving blijkt ook dat het feit 
dat een bepaalde behandeling in één specifiek jaar wordt voorzien niet noodzakelijk wil zeggen dat die behandeling tot dat jaar beperkt blijft, er kan immers 
een voorbereidende periode en een nazorg noodzakelijk zijn.  Daarenboven kan op basis van terreinwaarnemingen beslist worden om enkele jaren te 
schuiven met de tijdstippen (vb. bij natuurlijke verjonging wordt  zaadvorming afgewacht/geprovoceerd).   

Onder de term ‘andere’ zitten naast de per bestand concreet gemaakte ingrepen nog een aantal  ingrepen die door de boswachters in overweging worden 
genomen ter gelegenheid van de halve of volle omloop of wanneer de noodzaak zich opdringt.  Ze worden bij het begin van het jaar opgelijst en besproken 
me de ploegbaas zodat die er het werk van zijn ploeg kan op afstemmen. 

Het gaat o.a. over vormsnoei, opsleunen, veiligheidssnoei, aanduiden van exploitatiepistes, beheer van ‘niets doen’… Ze worden achteraan dit hoofdstuk 
beschreven (4.4.4.)    

Exotenbestrijding wordt hier beschreven.   

Naast deze eerder universele beheeringrepen die over zo wat het hele bos kunnen worden uitgevoerd, is er nog het specifiek op het arboretum (4.4.2.) en 
op de dreven (4.4.3.) toegespitst beheer. 

 

44..44..11  EEXXOOTTEENNBBEEHHEEEERR    

In deel 4.2. werd uitvoerig ingegaan op het beheer ten aanzien van bestanden met exoten.  Het aandeel exoten zal als gevolg van het gevoerde beheer tijdens deze 
beheerperiode afnemen van ca. 29% naar 19%.  In dit beheer staan kappingen centraal, in de meeste gevallen kan met het kappen van de exoten worden gewacht tot ze een 
behoorlijke economische waarde vertegenwoordigen.  Om te vermijden dat zaailingen of opslag van exoten opnieuw voor een toename van het aandeel exoten zou zorgen is 
echter ook een belangrijk luik exotenomvorming of onderdrukking noodzakelijk.  In het geval van de Amerikaanse vogelkers is er zelfs geen sprake van economische 
valorisatie en komt het uitsluitend neer op bestrijding. 

Volgende soorten zullen in de beheerperiode 2006 – 2025 worden onderdrukt: Amerikaanse vogelkers (overal) , Amerikaanse eik (lokaal) en in enkele uitzonderlijke gevallen 
exotisch naaldhout. 

De onderdrukking gebeurt systematisch en planmatig in functie van de zone.  Dit houdt o.a. in:  
 dt er best jalons worden gebruikt om de werkzones duidelijk zichtbaar te maken; 
 dat een opgestarte behandeling ook wordt opgevolgd met nabehandeling tot het gewenste resultaat is bereikt; 
 dat er niet systematisch wordt bestreden op locaties waar de verjongingsdruk van externe zaadbronnen te groot is.  Op die plaatsen kan wel een tijdelijke 

onderdrukking plaatsvinden tot de verjonging van de gewenste soorten in dichtwasfase is gekomen; 
 dat er wordt gestart in die zones waarin het meeste ecologische winst wordt geboekt (vb. rond bosreservaten); 
 dat de bestandsfiches aangeven wanneer een behandeling in een bepaald perceel ten laatste moet gestart worden.  Bijlage 13 geeft een overzicht van welke 

bestanden in welk jaar worden aangepakt.  Het betreft aanvullende behandelingen, aanvullend aan de zo mogelijk eerder ook op deze plaats uitgevoerde 
systematische onderdrukking. Er wordt evenwel de voorkeur aan gegeven om de behandeling te starten na opening van het kronendak zodat de aanwezige zaden 
maximaal tot ontwikkeling kunnen komen en weggenomen of besproeid worden. 

 Er wordt nooit glyfosaat gebruikt in de periode waarin voorjaarsbloeiers er gevoelig voor zijn.  

Glyfosaat is het enige chemische product dat kan worden ingezet voor de behandeling van exoten. 

Bij bladbespuiting is het dragen van een stofmasker verplicht.  Alle aankopen van dit product worden ingeschreven in een register dat bewaard wordt op de plaats waar het 
product wordt gestockeerd (loods De Vlakte).  Bladbespuiting mag alleen gebeuren door uitvoerders die daarvoor een specifieke opleiding hebben gekregen. Bij ieder gebruik 
van glyfosaat (ook door externen) wordt volgende fiche ingevuld.  Mocht er in de loop van de volgende beheerperiode een nieuw product aandienen op de markt dat even 
efficiënt is als glyfosaat en nog minder neveneffecten heeft en/of sneller afbreekt, dan zal op dit product worden overgeschakeld. 

Tabel 4.11 Overzich in te vullen door de boswachters bij het gebruik van 
glyfosaat  
 

Datum gebruik      

Locatie  

Blad/stobbe  

Oppervlakte  

Aantal liter zuiver glyfosaat  

Met uitvloeier/zonder uitvloeier  

Met kleurstof/zonder  

Uitvoerders  

weersomstandigheden  

Tabel 4.10 Categorieën gehanteerd bij het beheeroverzicht per bestand
  
 

DUNNING 

D Dunning 

EINDKAP 

EK Eindkap 

GK Groepenkap 

ZSK Zoomschermkap 

HK Hakhoutkap 

MK Middelhoutkap 

BEHEER EXOTEN 

baE Beheer Amerikaanse eik 

baV Bestrijding Amerikaanse vogelkers 

bE Beheer exoot 

btKa Beheer Tamme Kastanje 

BEHEER OPEN PLEKKEN 

EKO Eindkap ter creatie van open plek 

GKO Groepenkap ter creatie van open plek 

M&A Maaien en afvoeren 

BOSRANDBEHEER 

BRHA Bosrand beheren als hakhout 

EKBR Eindkap ter creatie bosrand  

GKBR Groepenkap ter  creatie bosrand 

PBR Planten ter creatie bosrand 

ANDERE 

NV natuurlijke verjonging 

NV/P natuurlijke verjonging desgevallend aangevuld met planten 

P planten 

HOB half open bosstructuur, max 15 m² grondvlak, kansen voor heide, bosbes… 
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4.4.1.1 BESTRIJDING AMERIKAANSE VOGELKERS 

Amerikaanse vogelkers zal overal in M,H&E worden bestreden. Figuren 4.21, 4.22 en 4.23 geven 
weer waar Amerikaanse vogelkers meest voorkomt.   Waar de externe verjongingsdruk groot is zal 
de boswachter de buren contacteren en een gezamenlijke bestrijding trachten op het getouw te 
zetten (bosgroep, vrijwilligerswerk, combinatie met bosverjonging, militaire overheid…)   

Volgende situaties kunnen worden onderscheiden 

AMERIKAANSE VOGELKERS MET ZWARE AFMETINGEN 

De stuiken of bomen worden afgezet aan de grond.  De bruikbare stukken worden verwerkt tot 
brandhout.  Het niet bruikbare takhout wordt op rillen of hopen getrokken.  De stobben worden met 
onverdund glyfosaat zonder uitvloeier ingesmeerd, liefst met toegevoegde kleurstof om controle 
beter toe te laten.  Het insmeren dient om praktische redenen onmiddellijk na het afzetten te 
gebeuren, behalve  bij regenweer of te sterke opwaartse sapdruk.  Deze eerste fase kan worden 
uitbesteed aan personen die in ruil voor de stobbebehandeling en het ruimen van de takken het 
brandhout mogen meenemen. De glyfosaat wordt ter beschikking gesteld door het Agentschap voor 
Natuur en Bos, de boswachter voert de controle uit. In de loop van de maand augustus wordt op het 
opschot een bladbehandeling toegepast (met kleurstof en met uitvloeier).  Deze behandeling wordt 
gecombineerd met het uittrekken van jonge zaailingen en dient herhaald te worden tot het 
gewenste effect is bereikt.  Het trekken van zaailingen is een uitermate geschikte 
vrijwilligersactiviteit als ze gecombineerd wordt met een cursus planten herkennen. 

AMERIKAANSE VOGELKERS MET GERINGE AFMETINGEN 

Alles wat lager is dan manshoog kan onmiddellijk in augustus een bladbehandeling krijgen met 
glyfosaat met uitvloeier en kleurstof.  Nabehandeling zoals bij zware afmetingen. 

Wanneer er zich problemen zouden voordoen met andere aggressieve exoten zoals Japanse 
duizendknoop, vlinderstruik … dan kan op dezelfde manier bestreden worden. 

4.4.1.2 OMVORMINGSBEHEER AMERIKAANSE EIK 

Alleen in de zones 2, 3 en 4 wordt de Amerikaanse eik omgevormd.  (zie figuur 13 in hoofdstuk 4.2.2) Het omvormingsbeheer gebeurt telkens gekoppeld aan een verjonging.  
Verder identiek aan de techniek die gebruik wordt bij de Amerikaanse vogelkers.  

In de meest zuidelijke zone (5), op de rijkere bodems wordt geen natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik verwacht, mocht die toch opduiken dan zal onmiddellijk tot 
onderdrukking worden overgegaan.  Waar zich problemen zouden stellen met Valse accacia (Robinia pseudoaccaia) zal ,op dezelfde wijze behandeld worden. 

4.4.1.3 OMVORMINGSBEHEER EXOTISCH NAALDHOUT 

Tot nog toe is er geen noodzaak geweest om exotisch naaldhout te bestrijden omdat er geen ‘agressieve’ verjongingdruk van uit ging.  Dit hangt ten dele samen met het feit 
dat het naaldhout in onze streken geen opslag vormt.  Het is evenwel niet uitgesloten dat er in bepaalde zones de komende decennia massale spontane verjonging van 
exotisch naaldhout zou voorkomen terwijl dat de voorbije decennia niet voorkwam.  Mogelijke oorzaken hiervoor zijn o.a. maturiteit van bestanden op basis van exotisch 
naaldhout, verhoogde lichtstelling als gevolg van zware kappingen, klimaatswijzigingen.  

Dit hoeft zeker niet overal als een nadeel te worden beschouwd.  Immers er wordt gestreefd naar 80% autochtone boomsoorten.  Die 20% exoten kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren tot de economische en de recreatieve functie van het bos. Ook ecologisch kunnen ze een meerwaarde hebben (ransuilen broeden graag in dicht gesloten 
bestanden van exotisch naaldhout, goudhaantjes fourageren graag in de ruwe schors van oude Corsikaanse dennen, Douglassen, Lorken of fijnsparren).  Over een duidelijk 
afgelijnde oppervlakte (jaarlijks ca. 2,7 ha over het ganse bosdomein) zal van natuurlijke (of kunstmatige) verjonging van exoten gebruik gemaakt worden.  Waar het exotisch 
naaldhout belangrijke ecologische waarden hypothekeert of wanneer het streefdoel van 2,7 ha/jaar ernstig overschreden wordt, zal als volgt worden gewerkt: 

 
 

Figuur 4.21 
Amerikaanse vogelkers in de boomlaag 

Figuur 4.22 
Amerikaanse vogelkers in struiklaag 

Figuur 4.23
Amerikaanse vogelkers : zaailingen 
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 manueel uittrekken van jonge zaailingen; 
 bij massale opkomst van zaailingen waar deze niet gewenst zijn is de inzet van Glyfosaat in de vorm 

van blad(naald)bespuiting toegelaten wanneer voldoende informatie beschikbaar is over de werking 
er van op de beoogde boomsoort (dat kan door zelf een proefbehandeling op beperkte schaal toe te 
passen). 

 afzetten van oudere bomen (bosmaaier of boskapper)  

4.4.1.4 EXOTENBEHEER ARBORETUM HEVERLEEBOS 

Aangezien een rijke verzameling exoten één van de streefdoelen is, zal bestrijding van exoten zeker geen 
algemene regel zijn.  Dit geldt echter wel voor de Amerikaanse vogelkers, zo willen we vermijden dat er van 
het arboretum uitzaaiïng zijn. Selectieve exotenbestrijding kan ook worden toegepast om de onderdrukking van 
ene bepaalde soort of de superdominantie van een andere soort te doorbreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.24
Amerikaanse eik in de boomlaag 

Figuur 4.25
Amerikaanse eik : zaailingen 

Figuur 4.26
Exotisch naaldhout in de boomlaag 

Figuur 4.27
Exotisch naaldhout : zaailingen 
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44..44..22  AANNDDEERREE  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  

4.4.2.1 VORMSNOEI  

Bij aanplantingen gebeurt de vormsnoei vóór de planting en wordt indien nodig herhaald bij de terreincontroles in jaar 0 t.e.m. jaar 5.  Vormsnoei heeft alleen betrekking op het 
wegnemen van dubbele toppen en kan zowel in augustus als in de winter gebeuren. 

In spontane verjongingen wordt in principe geen vormsnoei toegepast, het grote uitgangsstamtal moet voldoende goed gevormde jonge bomen opleveren die bij de eerste 
dunning als toekomstboom worden aangeduid. Bij zijn jaarlijkse controle van de verjonging zal de boswachter een beperkt aantal beloftevolle exemplaren met de snoeizaag 
bijsturen wanneer ze omwille van een uitwendige oorzaak een dubbele top of een zeer zware tak vormden en wanneer het aantal goede bomen anders te klein dreigt te 
worden.     

4.4.2.2 OPSLEUNEN 

Opsleunen is een zuiver economisch gerichte maatregel waarbij de stam takvrij wordt gemaakt tot op een bepaalde hoogte.   Voor opsleunen gelden volgende basisregels: 
 beter voorkomen door een groot stamtal of een goede stamverpleging; 
 alleen bij bestanden met een goede stamvorm en een goede groei die later zullen geëxploiteerd worden; 
 altijd bij kleine diameters (<10 cm) bijvoorbeeld vlak na het aanduiden van de toekomstbomen of als markering van toekomstbomen; 
 maximaal 80 – 120 stuks/ha; 
 standaardbehandeling bij kwaliteitsbestanden van Corsicaanse den, Lork, Douglas, Fijnspar, Grove den, cultuurpopulier en Boskers.  Bij inlandse eik en beuk alleen 

uitzonderlijk; 
 desgevallend in 2 beurten tot maximaal 8m hoogte; 
 om esthetische redenen kan o.a. in het arboretum of bij dreefbomen afgeweken worden van deze basisregels. 
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4.4.2.3 VEILIGHEIDSSNOEI  

Overal waar nodig zal veiligheidssnoei worden uitgevoerd.  Er kunnen zich volgende gevallen voordoen: 

VEILIGHEIDSSNOEI IN DREEFBOMEN  

Jaarlijks (oktober/november) zal iedere boswachter in zijn gebied een controleronde uitvoeren in alle toegankelijke dreven.  Deze lijst met dreven is terug te vinden in het 
hoofdstuk over toegankelijkheid.  Van deze ronde wordt een kort verslag genoteerd in het rondeboek.  Bomen die een onmiddellijk veiligheidsrisico inhouden worden 
gehamerd en zo snel mogelijk geveld.  Als het risico minder accuut is worden ze onderhands verkocht aan de koper die in de omgeving vellingen uitvoert of worden ze op de 
‘staat van ligging’ gezet voor verkoop in het volgend dienstjaar.  Als het risico uitgaat van dode of afgebroken takken dan worden ze op een lijst gezet die aan de ploegbaas 
wordt gegeven voor veiligheidssnoei in diezelfde winter.  

VEILIGHEIDSSNOEI LANGS DOORGAANDE WEGEN  

Het betreft hier uitdrukkelijk alleen die bomen die tot het bosdomein behoren. 

Jaarlijks (oktober/november en juni/juli) zal iedere boswachter in zijn gebied 2 controlerondes uitvoeren langsheen de N25, de Naamse steenweg, de Waversebaan, de 
Noestraat.  Van deze ronde wordt een kort verslag genoteerd in het rondeboek.  Bomen die een onmiddellijk veiligheidsrisico inhouden worden gehamerd en zo snel mogelijk 
geveld.  Als het risico minder accuut is worden ze onderhands verkocht aan de koper die in de omgeving vellingen uitvoert of worden ze op de ‘staat van ligging’ gezet voor 
verkoop in het volgend dienstjaar.  Als het risico uitgaat van dode of afgebroken takken dan worden ze op een lijst gezet die aan de ploegbaas wordt gegeven voor 
veiligheidssnoei in diezelfde winter.  

VEILIGHEIDSSNOEI LANGS AANGRENZENDE PERCELEN  

Bij iedere hamering (halve en volle omloop) zal de boswachter in zijn gebied bijzondere aandacht geven aan de bomen langsheen de perceelsgrenzen.  Hij zal overleggen 
met de aanpalende igenaar over bomen die takken hebben die tot over de perceelgrens reiken.  Waar dit als hinderlijk of gevaarlijk wordt geoordeeld zal in de regel worden 
gekozen voor de opbouw van een gestructureerde bosrand o.a. door velling van de probleembomen.  Slechts in uitzonderlijke gevallen (vb. esthetische ) zal worden 
geopteerd voor veiligheidssnoei of snoei om hinder weg te nemen. 

4.4.2.4 AANDUIDEN EXPLOITATIEPISTES 

Nieuwe of moeilijk zichtbare exploitatiepistes worden in het bos bij voorkeur aangeduid door de vegetatie te klepelen. (zie kaart 4.15)). Waar dit de exploitatiepistes 
onvoldoende zichtbaar maakt zal op ooghoogte een verticale streep met witte verf op de randbomen worden gezet.  Het aanduiden van deze pistes gebeurt of wordt herhaald 
vóór de hameringen worden uitgevoerd.  Zo kan bij de hamering rekening worden gehouden met de ligging van de exploitatiepistes. (zie ook 4.6) 

4.4.2.5 BEHEER VAN NIETS DOEN 

In een aantal bestanden zal een beheer van ‘niets doen’ worden uitgevoerd (zie figuur 4.35 - hoofdstuk 4.6).  Het gaat enerzijds om bestanden waar om wetenschappelijke 
redenen geen verdere beheerdaden meer zullen worden gesteld of waar gezien de geringe draagkracht van de bodem niet meer zal worden geëxploiteerd.  In een aantal 
gevallen zal dit beheer van niets doen worden voorafgegaan door een inleidend beheer, zoals het bestrijden van exoten het kappen van populieren etc.   

Figuur 4.28 situeert de locaties waar een beheer van niets doen zal worden ingesteld samen met het jaar vanaf het welke alle ingrepen zullen worden gestopt.  Ten laatste in 
2015 zal een evaluatie worden gemaakt van dit nulbeheer.  Wanneer blijkt dat zich een evolutie voordoet die een gevaar oplevert voor de rest van het bos, dan kunnen 
bewarende maatregelen worden uitgevoerd.  Deze kunnen worden gezien als een verlenging van de periode van inleidend beheer.  Wanneer mocht blijken dat het nulbeheer 
voor het bestand zelf resulteert in een evolutie die minder gunstig is dan wat was verwacht dan kunnen de doelstellingen desgevallend opnieuw worden gedefinieerd en kan 
een wijziging van het beheerplan worden voorgesteld.   

4.4.2.6 GEBRUIK VAN VUUR BIJ HET BEHEER 

Bij het bosbeheer zal slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik worden gemaakt van vuur.  

Het kan o.a. gaan om het verbranden van takhout dat hinderlijk is voor de verjongingswerkzaamheden of om verbrandingen in het kader van wetenschappelijk opgevolgde 
experimenten (o.a. houwverzorging in middelhout) .  In principe zal geen vuur gebruikt worden bij het reguliere beheer van open plekken (o.a. heidebeheer).  

Onder 4.7 wordt aangegeven welke voorzorgen dienen te worden genomen bij het gebruik van vuur als beheermaatregel. 

Figuur 4.28 
Beheer van niets doen 
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4.4.2.7 GRONDBEWERKING 

Er zal geen volle grondbewerking toegepast worden in het BD gedurende deze beheerplanperiode. 

Wel kan de strooisellaag bijeengeschoven worden zodat bij zaadval het zaad na kieming onmiddellijk in de minerale bodem wortel zou kunnen vormen.  Hiermee wordt 
vermeden dat wanneer de strooisellaag in de zomer uitdroogt de jonge zaailingen mee zouden uitdrogen. Deze bewerking gebeurt met de ‘loft’, dit is een stel van 2 zeer grof 
getande schijven  die tegen mekaar in draaien en het strooisel in lange banen over een afstand van enkele decimeters verschuift en ophoopt.  Ook andere toestellen met een 
gelijkaardig effect kunnen worden toegepast.  Deze toestellen moeten op de eerste plaats hun doel (betere vestiging van zaailingen toelaten) ze mogen het bodemprofiel 
echter niet dieper dan 20 cm beroeren. 

4.4.2.8 DRAINAGE 

Er zullen in het Bosdomein geen nieuwe drainagegrachten worden aangelegd, maar waar zich rijke bosbestanden hebben kunnen ontwikkelen omdat er in vroegere 
generaties ontwaterd werd via een greppel en grachtensysteem mogen deze onderhouden worden.  In integrale bosreservaten zal dit echter ook niet gebeuren om de 
natuurlijke evolutie in overeenstemming met de groeiplaats te kunnen opvolgen.  In het bosreservaatdeel ‘Kleine Moerassen’ werden ooit grachten gegraven die het water 
parallel aan de vijvers van het Zoet Water moesten opvangen om het op een aantal plaatsen te lozen in de vijver.  Dit kan lokaal nodig blijven om oeververval tegen te gaan.  
Omdat de vijvers en hun oevers geen eigendom zijn van het Vlaams Gewest zal het beheer van deze grachten in overleg met de vijverbeheerder gebeuren. 

Het bestaande drainagesysteem van Egenhovenbos kan desgevallend wel worden aangepast aan de nieuwe situatie die zal ontstaan na inwerkingtreding van het 
overstromingsgebied, dit mag echter niet leiden tot grondwaterpeilen die lager zijn dan voor de aanleg van de het overstromingsgebied. 

4.4.2.9 AFVALWATERBEHANDELING 

De boshuizen ‘het Zoet Water’ en ‘De Vlakte’ en de loods ‘De Vlakte’ werden uitgerust met een individueel afvalwaterzuiveringssysteem.  De andere boswachterswoningen 
die geen mogelijkheid hebben om aan te sluiten op de openbare riolering zullen vóór 2010 worden uitgerust met een aangepast individueel zuiveringssysteem.  ‘De Kluis’ 
werd aangesloten op de riolering.  Het bospaviljoen en de jachthut hebben geen afvalwaterbehandelinssysteem, de bezetting is er zeer laag en er wordt opgelegd om 
uitsluitend bioafbreekbare detergenten te gebruiken.  Er wordt gewerkt met een sceptische put.  Op de onthaalparkings waar sanitair voorzien is zal aangesloten worden op 
de riolering (De Torenvalk) of wordt met composttoilet of sceptische put gewerkt. 

4.4.2.10 BEMESTING 

Nergens in het Bosdomein zal volle grondbemesting worden toegepast, wel kan individueel in het plantgat een startbemesting worden gegeven om boomsoorten die er van 
nature thuishoren maar die door de recente verzuring geen slaagkansen meer hebben, te herintroduceren. Dit kadert in het natuurlijke bodemherstel.  Momenteel wordt niet 
overwogen om volle grond bekalking uit te voeren.  Wanneer nieuwe wetenschappelijk inzichten zouden aangeven dat dit verkieselijk is dan zal ter plaatse  grondig worden 
onderzocht en afgewogen met een multidisciplinair team alvorens de techniek eventueel ook in het Bosdomein toe te passen. 

4.4.2.11 BEHEER KLIMPLANTEN 

Alleen bij de vrijstellingen in bosverjonging zullen klimplanten als klimop, clematis, kamperfoelie (en ook bramen die eenzelfde effect op jonge planten kunnen hebben als 
klimplanten) zeer plaatselijk rond de jonge boompjes bestreden worden met bosmaaier, boskapper…  In oudere bestanden zullen klimplanten niet worden weggesneden. 
Chemische bestrijding van deze planten zal niet worden toegepast.  In 2005 en 2006 werd waargenomen dat een groot aantal klimopplanten in bomen langs dreven en langs 
de N25 werden afgezaagd met een handzaag.  Er wordt een oproep gedaan aan de ‘onbekende zager’ om deze activiteit onmiddellijk te staken, het bosdecreet voorziet ten 
andere zware straffen.  Het respect voor klimop heeft te maken met de landschappelijke waarde ervan, met de aantrtekingskracht die klimop op allerlei insecten en vogels 
uitoefent maar ook met de goede kwaliteit van het strooisel van klimop, zeker in omstandigheden waar verzuring een probleem is kan klimop een deel van het 
gezezingsproces inluiden. 
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4.5 KAPREGELING 

Voor kwantitatieve gegevens over het kapkwantum en bedrijfstijden wordt verwezen naar hoofdstuk 3.  

De bedrijfstijden die in dit beheerplan gelden, worden bekomen door de streefomtrek te delen door de gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas.  Ze gelden als een richtcijfer op 
bestandsniveau en zijn gebaseerd op een groot aantal parameters.  Zo o.a. kennis over het tijdstip waarop  

 de groei sterk afneemt; 
 de houtkwaliteit sterk afneemt; 
 uitslepen problematisch wordt omwille van het grote gewicht; 
 de markt interesse verliest of juist grote interesse heeft. 

Aangezien nagenoeg nooit met Kaalslag wordt gewerkt, geldt de bedrijfstijd niet voor alle bomen in het bestand.  Zo zal in de meeste bestanden een beperkt aantal bomen op 
stam worden bewaard tot op het tijdstip van de fysische kapbaarheid (of nog langer) of wordt met een schermkap gewerkt.  

De kapregeling wordt weergegeven in bijlage 16 en is gebaseerd op een systeem met een ‘volle omloop’ van 16 jaar waarin bij voorkeur alle fundamentele kappen worden 
uitgevoerd.  Bij ‘halve omloop’ (8 jaar) kunnen fundamentele ingrepen die niet kunnen worden uitgesteld ook worden uitgevoerd.  Meestal zal het echter om dunningen gaan in 
de ‘halve omloop’.  In jonge bestanden of wanneer snel optreden om andere redenen noodzakelijk is, kan ook in de ‘kwart omloop’ worden gekapt.  Alleen in uitzonderlijke 
gevallen kan van dit systeem worden afgeweken,  vb. bij een uitzonderlijk goed zaadjaar waarvan men gebruik wil maken, of na een zware storm. 

De organisatie van de volle, halve en kwart omloop en de indeling in reeksen (zie figuur 4.29 en kaarten 4.28 – 4.47) moet leiden tot volgende voordelen: 
 minder frequente verstoring van het bosecosysteem door exploitatie 
 minder frequente schade aan boswegen 
 een beter bedrijfsrendement doordat de gekapte volumes per ingreep groter zijn 

Het overgrote deel van de bestanden in het bosdomein zal de volgende 20 jaar worden beheerd als hooghout, 15 % van de bestanden kent geen exploitatie (in totaal 276 ha - 
zie deel 4.4). 

Volgende bedrijfssoorten zullen worden toegepast 

 

44..55..11  EEIINNDDKKAAPP    

In totaal zal in de volgende beheerperiode (tot 2025) 463 ha in eindkap gaan  Het jaar waarin de eindkap wordt aangegeven is indicatief, zoals hoger 
aangegeven kan ook in een andere halve of hele omlooop worden gewerkt en waar nodig zelfs op een ander tijdstip (vb. inspelend op mastjaar, zie tabel 
4.1) . 

Figuur 4.30 geeft de verhouding tussen de toegepaste bedrijfssoorten aan. Bijlage 16 geeft in tabelvorm weer welk type kap in welk jaar wordt voorzien per bestand.   
 Eindkap (EK) 
 Groepenkap (GK) 
 Schermkap (SK) 
 Zoomschermkap (ZSK) 
 Hakhoutkap (HK) 
 Middelhoutkap (MK) 
 Plenterkap (PK) 
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Figuur 4.30 
Procentuele oppervlakteverdeling eindkap 

Figuur 4.29 
Voorbeeld van kapregeling : Volle omloop, halve oploop en kwartomloop in 2008 
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4.5.1.1 EINDKAP 

In het kaalslagbedrijf worden alle bomen in een bestand verwijderd door middel van één enkele definitieve kap waarna tot bosverjonging wordt overgegaan. 

Het aantal kaalkappen in M,H&E is zeer beperkt. Kaalkap wordt voornamelijk toegepast in Egenhovenbos waar na de kaalkap van de oude populieren wordt overgegaan op 
een nulbeheer waardoor spontane verjonging zal optreden. Zoals uit de tabel blijkt wordt alleen in uitzonderlijke gevallen (omvormingsbeheer) over een oppervlakte groter dan 
1 ha kaalgekapt. 

4.5.1.2 GROEPENKAP 

Het bosdomein en in het bijzonder Meerdaalwoud is gekend voor zijn groepenkap (femelslagstelsel voor de kenners).  Het grootste aantal bestanden zal dan ook via 
groepenkap worden verjongd   Ook in de volgende beheerperiode wordt de groepenkap de belangrijkste.  Bij de groepenkap wordt een bestand over een relatief lange 
verjongingsperiode (enkele tientallen jaren) groepsgewijze verjongd.  Dit betekent dat sommige delen van het bestand sneller, andere trager worden verjongd.  Dit laat toe om 
rekening te houden met lokale verschillen, gedeelten van het bestand die niet aan de verwachtingen voldoen worden sneller gekapt, de meest vitale gedeelten kunnen ouder 
worden en sommige groepjes worden nooit gekapt.  Bij de keuze van de groepen wordt daarnaast zo veel mogelijk rekening gehouden met de latere kappingen, zo kan 
worden vermeden dat de bomen die in de toekomst worden geveld door de pas ontwikkelde verjongingszones moeten worden gesleept (figuur 4.31)  

In de volgende beheerperiode zal worden gewerkt met groepen van minimaal 20 are (diameter 1,5 x de maximaal bereikbare boomhoogte van 35 m) tot 40 are (diameter 2 x 
de maximaal bereikbare boomhoogte van 35m).  Door bij de volgende volle omloop aangrenzend aan de bestaande groep een nieuwe groep te kappen worden zich 
stelselmatig vergrotende verjongingsoppervlaktes gevormd die uiteindelijk aaneensluiten tot het hele (of bijna hele) bestand is verjongd. 

4.5.1.3 ZOOMSCHERMKAP 

Bij de zoomkap wordt in stroken verjongd vanaf de bestandsgrens.   

Bij de schermkap wordt het bestand over gans zijn oppervlakte gelijktijdig verjongd onder een betrekkelijk ijl bovenscherm dat geleidelijk wordt verwijderd naarmate de 
lichtbehoefte van de verjonging groter wordt. 

In enkele bestanden zal een zuivere schermkap worden uitgevoerd, meestal echter zal het gaan om Zoom Scherm Kap.  Dat betekent dat er strooksgewijze wordt gekapt 
maar dat er telkens voor gezorgd wordt dat een beperkt aantal bomen blijft staan zodat een ijle bovenscherm behouden blijft.  Dit is een zeer geschikte bedrijfsvorm om 
natuurlijke verjonging te bevorderen.  De bomen uit het ijle bovenscherm zorgen voor schaduw en zaadval, tegelijkertijd kunnen ze nog een mooie houtaanwas realiseren en 
zorgen ze als het ware voor een permanente aanwezigheid van het bestand. 

Er moet op toegezien worden dat het aantal bomen in het bovenscherm niet te hoog is.  
Bij lichtboomsoorten (o.a. grove den, zomereik, lork) moet het aantal bomen sterker gereduceerd worden dan bij meer schaduwverdragende soorten (o.a. beuk, douglas). 
Tabel 4.12 geeft enkele richtwaarden voor het scherm dat wordt behouden bij (zoom)schermkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12 Enkele richtwaarden voor het scherm dat wordt behouden bij 
(zoom)schermkap  
 

boomsoort Grondvlak na schermkap Stamtal/ha Tussenafstand 

Grove den, zomereik 7 m²/ha 20-25 20 m 

Corsicaanse den  10 m²/ha 40 16 m 

beuk 10 m²/ha 12 29 m 

douglas 10 m²/ha 33 17 m 

lork 7 m²/ha 50 14 m 

Figuur 4.31
Groepsgewijze verjonging in verschillende fasen en uitgaande van de transportgrens

(Van Miegroet et al., 1976) 
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Figuur 4.33
Stamtal/ha actuele middelhoutreserve versus modellen 'De Heide' dj 2007 

Figuur 4.34
Stamtal/ha middelhoutkap 'De heide' dj 2007 
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4.5.1.4 PLENTERKAP  

In een plenterkap vallen dunning en eindkap samen.  Deze bedrijfssoort stamt uit het boerenbos uit de Vooralpen en wordt klassiek uitgevoerd in het mengbos van 
schaduwtolerante soorten als beuk, fijnspar, zilverden.  In bijlage 13 worden de bestanden aangegeven waarin ervaring met de plenterkap zal worden opgedaan.  
Er is in Vlaanderen zeer weinig ervaring met deze bedrijfssoort.  In het bosreservaat Heverleebos (Grote Omheining) zal de volgende 20 jaar gëxperimenteerd worden met de 
plenterkap voor beuk, al dan niet in combinatie met Amerikaanse eik en in een gedeelte met zomereik en begeleiders.  In dit laatste geval zal de plenterkap meer het karakter 
krijgen van een onregelmatig hooghout, hierbij zullen de aanbevelingen van Bary-Lenger en Nebout (‘Culture des chênaies irrégulières’, 2002) worden gevolgd 
Volgende regels zullen hierbij in acht worden gehouden: 

 bij de plenterkap wordt tegelijkertijd in alle dikteklassen gekapt 
 het resultaat van de kap moet zijn dat alle dikteklassen intiem gemengd voorkomen 
 de verhouding tussen de stamtallen van opeenvolgende diameterklassen moet de plentercurve benaderen, met wellicht best een tikje overwicht voor de zwaardere 

diemaeterklassen. (zie verder ‘Middelhout’) .  De bevindingen van Barry-Lenger en Nebout wijzen uit dat het beter is om een groter grondvlak voor te behouden aan 
de zwaardere diameterklassen omdat die per m² grondvlak een lagere bedekking geven dan een zelfde grondvlak van dunnere bomen.  Hierdoor verhoogt niet 
alleen de ecologische waarde maar krijgt verjonging meer kansen. (zie ook beheer bosreservaat ‘De Heide’)  

 het grondvlak moet permanent voldoende laag worden gehouden om voldoende lichtinval voor de verjonging te kunnen geven. 
 Wanneer natuurlijke verjonging uitblijft moet er een nieuwe evaluatie gebeuren. Het betreft een experiment, het is immers nog niet geweten hoeveel zaailingen nodig 

zijn om voldoende doorstroming te krijgen. In eerste instantie zal in dit experiment gepoogd worden om de dunning met de toekomstbomen methode te organiseren, 
in eerste instantie zal om de 4 jaar worden ingegrepen zodat snel kan bijgestuurd worden;  

 De verjonging moet (in groep) beschermd worden tegen wildvraat en/of exploitatieschade. 
 In deze bestanden kan de plenterkap slechts slagen indien alle leeftijds- en omtrekklassen intiem gemengd voorkomen volgens een plentercurve. 
 Tabel 4.13 en figuur 4.32y geven richtwaarden voor het stamtal per omtrekklasse. 

4.5.1.5 MIDDELHOUT 

In het bosreservaat van Meerdaalwoud ‘De Heide’, bestand A zal het oude middelhoutbeheer over een 
oppervlakte van 23,6 ha worden hersteld.  Dat zal gebeuren met een omloop van 16 jaar, door met 8 
hakken te werken wordt er om de 2 jaar ca. 3 ha verjongd.  
Ook dit betreft een experiment, de ervaring om met middelhout te werken is er niet meer in Vlaanderen 
en er zijn nog slechts zeer weinig bestanden met een middelhoutstructuur.  Zo zijn er in ‘De Heide’ nog 
wel een aantal elementen van de middelhoutstructuur terug te vinden (rijke soortenmenging, 
aanwezigheid van zowel hakhout als hooghoutelementen, enkele bomen met  de typische diepe 

middelhoutkroon. Vóór iedere middelhoutkap zal een volinventaris worden gemaakt en zal voor het 
betreffende blok een kwantitatief dunningsvoorstel worden opgesteld.  Er wordt gestreefd naar een 

grondvlak van 8 – 10 m²/ha na de middelhoutkap.  
Tot nog toe is onvoldoende duidelijk wat het karakter moet zijn van de eerste kap, die tot de restauratie 
van de middelhoutstructuur moet leiden.  Wat echter vast staat is dat een zwakke ingreep onvoldoende 
licht op de bodem laat vallen om natuurlijke verjonging toe te laten.  De eerste ervaringen wijzen uit dat 
het ideaal zou zijn om ook hier te werken met bestaande zaailingen. Om te vermijden dat beuk het hele 
opzet zou dwarsbomen (beuk hoort niet thuis in het middelhout omdat hij geen opslag geeft) kan beslist 
worden de beuken in een inleidende kap weg te nemen.  Op die manier is de kans ook eerder klein dat 
er massale beukenverjonging komt onder de schaduwdruk van het bestand.   De eerste jaren zal 
ervaring worden opgedaan met  

 sterkte van de ingreep, in één maal of in 2 maal naar het nagestreefde grondvlak toe werken.  
Wanneer in 2 stappen wordt gewerkt, zal de eerste kap in hoofdzaak bestaan uit een 
hakhoutkap die de bestaande verjonging voldoende licht moet bezorgen.  Het vereiste aantal 
bomen in iedere categorie wordt op het terrein aangeduid. 

 afrasteren of niet, reevraat kan veel schade met zich brengen maar zou eventueel ook een al te uitbundige esdoornverjonging kunnen temperen; 
 alle takhout zorgvuldig opruimen of niet (i.v.m. mogelijke verruiging) 

Tabel 4.13 Streefwaarden plenterbestannden in Meerdaalwoud en Heverleebos 
 

STREEFWAARDEN PLENTERBESTANDEN IN MEERDAALWOUD EN HEVERLEEBOS 

Zomereik Beuk & Amerikaanse eik Gemiddelde 
omtrekklasse 
(cm) 

  stamtal/ha grondvlak/ha stamtal/ha grondvlak/ha 

20 54,00 0,17 250 0,80 

40 40,00 0,51 150 1,91 

60 29,00 0,83 90 2,58 

80 22,00 1,12 55 2,80 

100 16,00 1,27 33 2,63 

120 12,00 1,38 20 2,29 

140 9,00 1,40 12 1,87 

160 6,00 1,22 7 1,43 

180 5,00 1,29 5 1,16 

200 3,40 1,08 3,5 1,11 

220 2,50 0,96 1,6 0,62 

240 1,80 0,83 1,0 0,46 

260 1,30 0,70     

280 1,00 0,62     

totaal 203 13,39 627,60 19,65 

Figuur 4.32 
Streefwaarden plenterbestanden in Meerdaalwoud en Heverleebos 
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 na de middelhoutkap zal een verpleging worden doorgevoerd om de zaailingen van gewenste soorten vrij te stellen, de hakhoutstoven uit te dunnen, ongewenste 
soorten te verwijderen… 

 of die‘restauratie’ tot de gewenste structuur leidt is nog de vraag..  Het gevaar is niet denkbeeldig dat er alleen of in overgrote mate opslag van esdoorn komt.  In dat 
geval zal bijgeplant worden met groot plantsoen (spillen) van zomereik en eventueel es, linde, haagbeuk. 

 De ideeën van Barry-Lenger en Nebout zullen worden getoetst. 
Figuren 4.33 en 4.34 toetsen de middelhoutkap die voor dienstjaar 2007 werd gehamerd. De middelhout-modelcurve waarvoor uiteindelijk, na uitgebreid overleg in de 
adviescommissie voor bosreservaten,  werd geopteerd streeft een grondvlak van 16 m² na kap na.  Dit grondvlak is flink hoger dan de modellen die Huffel (9 m²)  en Poskin 
(10 m²)  nastreven bij middelhout.  Het model dat Barry-Lenger en Nebout aanbevelen voor onregelmatig hooghout heeft een grondvlak van 16 m² met een sterk accent op de 
zwaardere omtrekklassen.  Ze gaan er van uit dat een m² grondvlak in een zwaardere omtrekklasse minder kroonbedekking geeft dan een m² grondvlak in een lagere 
omtrekklasse.  Hierdoor kan bij een grondvlak van 16 m² wellicht een even goede verjonging worden bekomen dan bij 10 m² grondvlak terwijl er toch een hoger stamtal dikke 
bomen kan behouden worden.  Dat is ecologisch en landschappelijk interessant. 

44..55..22  DDUUNNNNIINNGG  

De kapregeling in bijlage 16 geeft duidelijk aan wanneer een dunning in volle of halve omloop dan wel facultatief in kwart omloop is geprogrammeerd.  Het jaar voor de 
dunning wordt uitgevoerd zal de boswachter de lijst maken van alle bestanden die in aanmerking komen voor een dunning.  De ‘staat’ van ligging die wordt opgemaakt, geeft 
aan of er al dan niet effectief gedund zal worden.  Immers er kunnen tal van redenen zijn dat een bepaalde geprogrammeerde dunning niet wordt uitgevoerd.    
De doelstelling van iedere dunning zal zijn dat het bestand na de dunning waardevoller moet zijn dan er voor.   

4.5.2.1 TOEKOMSTBOMENMETHODE  

In de periode 2006-2025 zal de ‘toekomstbomenmethode’ de regel zijn bij jonge bestanden die voor het eerst worden gedund. Uitzonderingen moeten gemotiveerd worden in 
de ‘staat van ligging’.  Deze staat dient voor oudere bestanden te vermelden of er al dan niet met de T-bomenmethode zal worden gewerkt.   
De 10 tips voor Blessers van ‘Klingen Bomen’ vormen een goed richtsnoer.  Ze werden aangepast aan de lokale omstandigheden en inzichten. 

TOEKOMSTBOMENMETHODE : 10 TIPS VOOR DE HAMERING (NAAR ‘KLINGEN BOMEN’) 

1. ALTIJD EERST TOEKOMSTBOMEN AANDUIDEN, DAN PAS DUNNEN 

Dat geeft inzicht in kwaliteiten en mengverhoudingen, het vergemakkelijkt de hamering en helpt bij het overleg.  Het aanduiden kan met een touwtje, 
door op te sleunen of met een groene verfstip aan de voet. 

2. ER ZIJN 3 SOORTEN TOEKOMSTBOMEN 

Een boom wordt aangeduid als toekomstboom omdat we hem in het eindbestand willen hebben. 

Natuurtoekomstbomen (Tn) leveren een bijzondere bijdrage aan de natuurwaarde, ze zijn steeds inheems  en worden gekozen o.w.v. nestboom, 
goede humusvormer, ruwe schors, brengt variatie/structuur in het bestand, dode boom …  

Belevingstoekomstbomen (Tb) zijn zichtbaar voor de bosbezoeker en verhogen de belevingswaarde van een bosbezoek (zeer dikke boom, 
bijzondere vorm, een ‘tweeling’ , opgedragen aan een bijzonder iemand of gebeurtenis…) het kan ook om exoten gaan. 

Productietoekomstbomen (Tp)zijn bomen die we willen kappen als hun houtwaarde optimaal is 

Voor de hamering zal in de dunningsinstructies een prioriteitenlijstje worden vastgelegd.  

3. TOEKOMSTBOMEN ZIJN NIET HEILIG 

Het gaat om een hulpmiddel, inzichten en omstandigheden kunnen wijzigen (maar niet iedere 4 jaar) 

4. JE MOET DUNNEN ALS DE TOEKOMSTBOMEN MEER RUIMTE NODIG HEBBEN 

Een toekomstboom moet steeds 50-75% van zijn kruin vrij hebben 

5. DUN LAAT 

Houd het bos gesloten zolang je natuurlijke takreiniging wil.  Richtwaarden voor eerste dunning : 25 – 30 jaar 

TIJDSTIP EERSTE DUNNING 

Een dichte stand in de jeugd zorgt er voor dat de laagst ingeplante 
takken van een boom afsterven en afvallen.  Wanneer de bomen 
nadien verder dikker worden ontstaat een waardevol stuk stam 
zonder noesten of knopen (overgroeide takken).  Dit stamdeel is 
voor de meeste toepassingen het meest waardevol.  Daarom 
worden bestanden best gesloten gehouden tot die takvrije 
stamlengte voldoende groot is (vb. 8 tot 12 m).  Als te vroeg wordt 
gestart met het geven van ruimte aan de bomen, dan ontwikkelen 
laag ingeplante takken zich sterk en wordt de stam minder 
waardevol.  Als te laat wordt gestart met dunnen dan ontwikkelen 
zich instabiele bomen met een dunne stam, lange lengte en kleine 
kroon.  Met andere woorden: alles wat een bosbouwer niet wil.  Voor 
‘Klingen Bomen’ geeft het omslagpunt, waarop 2/5 van de 
bereikbare totale boomhoogte takvrij is, het startschot.  In dit 
beheerplan wordt dezelfde redenering toegepast, mits enige nuance: 

 2/5 takvrije stamlengte bij bomen van 35 m (ttz 14m) is wel 
erg hoog gekozen als gemiddelde; 

 er kan worden aangenomen dat kwijnende takken uit de 
onderste kroonregio ook bij verdere ontwikkeling van de 
kruin zullen afsterven.  

 Dit afsterven, ook nadat de dunningen is ingezet, zal bij 
lichtboomsoorten meer effect hebben dan bij 
schaduwboomsoorten; 

 Bij boomsoorten die hun takken zeer slecht afstoten 
(boskers, douglas, Corsicaanse den) is de natuurlijke 
takreiniging weinig ‘succesvol’ daarom kan de eerste 
dunning, in combinatie met opsleunen vroeger starten 

Op basis van deze gegevens werden de richtwaarden voor de start 
van de eerste dunning in dit beheerplan opgegeven: 
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6. ZUIVEREN IS NIET DUNNEN 

Zuiveren dient alleen om voorlopers met slechte stamvorm of van een ongewenste soort, tijdig weg te nemen vóór ze gaan domineren 

7. DIK EN GEZOND 

Productietoekomstbomen moeten dik, gezond en stabiel zijn 

Tp-loofbomen moeten gaaf en noestvrij zijn, een beetje kromming mag 

Tp-naaldhout moet vooral recht zijn 

In een rangschikking van 1 tot 10 komt alleen >7 in aanmerking 

8. NIET TE VEEL TOEKOMSTBOMEN AANDUIDEN 

Loofbos: 70 tot 100 stuks per ha (onderlinge afstand 10 tot 12m) 

Naaldbos: 100 tot tot 140 stuks per ha  (onderlinge afstand 8,5 tot 10m) 

Een goede spreiding is een pluspunt maar geen noodzaak 

9. GEEN TOEKOMSTBOMEN TE VINDEN ? 

Bij twijfel: geen touwtje hangen.  Met matige bomen gaan we niet de toekomst in.   

Als er geen toekomstbomen te vinden zijn, dan is het misschien tijd om te verjongen of om een opening te maken. 

10. LIEVER STEVIG DUNNEN EN MINDER VAAK 

Per toekomstboom de grootste concurrent(en) wegnemen zodat minstens 40% van de kruin vrij blijft tot aan de volgende dunning . 

Minimum 35 m³/ha dunnen.  

 

4.5.2.2 ANDERE DUNNINGSMETHODES 

Het klassieke dunningssyteem, zoals het tot op heden wordt toegepast in het BD, respecteert de meeste principes van de T-bomenmethode. Het belangrijkste verschil bestaat 
er in dat de toekomstbomen niet fysisch worden gemerkt.  In de praktijk betekent dit dat er iets meer flexibiliteit zit in het systeem.  Vooral bij oudere bestanden waar de 
toekomstbomen door de jarenlange dunningspraktijk al min of meer vastliggen kan het onzinnig zijn om tijd te investeren in het aanduiden van T-bomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUNNINGSINSTRUCTIES  

De dunning wordt altijd voorbereidt (meestal door de boswachter van 
het gebied, de adjunct of de houtvester).  Deze voorbereiding houdt 
in dat op basis van de beheerdoelstellingen die beschreven zijn in de 
bestandsfiches een tabel wordt ingevuld die aangeeft: 

Welke bomen (soort, aantal, kwaliteit) moeten bewaard worden en 
beter moeten worden als gevolg van de dunning.  Hier wordt ook 
uitgedrukt wat het criterium is om als toekomst boom te worden 
aangeduid (economisch, landschappelijk, ecologisch) 

Welke bomen zeker moeten weggenomen worden 

Hoeveel bomen moeten er weggenomen worden (vb. alle bomen 
van soort x, vb. minstens één boom per toekomstboom…) 

Met welke specifieke zaken moet rekening worden 
gehouden:aanwezigheid haviksnest, aanduiden exploitatiepistes, 
veiligheidsoverwegingen … 

Pas nadat iedere deelnemer de instructies heeft begrepen, wordt 
met de dunning gestart.   

BESTAND ‘X’ : CORSIKAANSE DEN 

Dunningskap met T-bomen, volgende dunning over 8 jaar 

Op stam bewaren Te kappen 

IN DE OPPERETAGE 

100 toekomstbomen per ha 

Alle inheems loof (Tn) + dikke 
Corsikaanse dennen (Tp) met zuivere, 
rechte stam, diepe kroon 

 

Voor iedere toekomstboom de 
belangrijkste concurrent, 40 % kroon 
takvrij tot binnen 8 jaar 

IN DE NEVENETAGE 

Al wat geen concurrent is van T-boom Alle exoten :  
Amerikaanse vogelkers  
Amerikaanse eik 

IN DE ONDERETAGE 

Alle inheems loof Alle exoten :  
Amerikaanse vogelkers  
Amerikaanse eik 
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4.6 BOSEXPLOITATIE 

Iedere bosfunctie legt beperkingen op aan de andere bosfuncties en zal ook invloed hebben op het bosmilieu.  Uiteraard mag nooit het 
Iedere bosfunctie legt beperkingen op aan de andere bosfuncties en zal ook invloed hebben op het bosmilieu.  Uiteraard mag nooit het 
voortbestaan van het bos bedreigd worden.   Daarom moet de bosexploitatie aan regels worden onderworpen .  Een aantal van die regels 
gelden voor heel Vlaanderen en liggen vast in het bosdecreet, een aantal zijn specifiek voor het bos waarop ze betrekking hebben.  Bij het 
opstellen van de exploitatiestrategie voor het domeinbos Meerdaalwoud, Heverleebos&Egenhovenbos staat het tegengaan van 
bodemdegradatie centraal.  In welke mate deze bodemdegradatie, naast verzuring en verdonkering heeft bijgedragen tot het verdwijnen 
van grote delen van het waardevolle eiken-haagbeukenbos is moeilijk te bewijzen.  Het staat evenwel vast dat bodemherstel nieuwe 
kansen biedt voor natuurlijke verjonging van secundaire boomsoorten en op die manier kan het beperken van exploitatieschade een 
actieve bijdrage leveren tot het herstel van dit ecologisch en economisch waardevolle bosecosysteem.  

Op plaatsen waar schadevrije bosexploitatie onzinnig duur of gevaarlijk is, zal dan ook niet langer geëxploiteerd worden.   

Natuurbeschermers, wetenschappers en de publieke opinie zullen bosexploitatie met blijvende schade aan de bosbodem, terecht, 
aanhalen als een argument om bosexploitatie te verbieden.  Aangezien we houtproductie als een  belangrijke bosfunctie zien willen we dit 
vermijden.  Daarom willen we garanderen dat eventuele uitsleepschade aan de bodem tijdelijk is en spontaan kan herstellen of mits lage 
kosten kan hersteld worden binnen een redelijke termijn.  Om dit te garanderen werd een schadepreventieplan bosexploitatie opgesteld. 

Mogelijk zullen hierdoor lokaal en tijdelijk prijsdalingen optreden bij de verkoop van bomen op stam.   

Dit preventieplan zal na 8 jaar grondig geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden. 

 

44..66..11  CCOONNCCRREETTEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  VVOOOORR  EEEENN  DDUUUURRZZAAMMEE  EEXXPPLLOOIITTAATTIIEE    

4.6.1.1 ERKENNINGSREGELING VOOR BOSEXPLOITANTEN 

De mens is de belangrijkste factor bij een veilige en ecologisch verantwoorde bosexploitatie.  Gelukkig heeft de houtvesterij Leuven altijd kunnen rekenen op een groot aantal 
ervaren en verantwoordelijke houthakkers en uitslepers.  Het aantal overtredingen en het aantal onbezonnen exploitanten bleef marginaal.  Om de kwaliteit van het werk 
constant te kunnen houden of zelfs nog te verbeteren rekenen we in belagrijke mate op de zelforganisatie van de sector.  Iedereen die in het domeinbos meer dan 50 m³ hout 
per jaar koopt of werkt in een lot > 50 m³, moet houder zijn van een erkenning die aantoont dat hij/zij ecologisch en veilig kan werken en geen overtredingen heeft begaan.  De 
sector organiseert deze erkenningsregeling, inlichtingen zijn te bekomen op het erkenningssecretariaat Grote Markt Westerlo.   

In Meerdaalwoud, Heverleebos&Egenhovenbos zal deze regeling uiteraard worden opgevolgd en gecontroleerd.  Er wordt momenteel gezocht naar een wettelijke oplossing 
die toelaat dat liefhebbers nog kruinhout zouden overkopen van houtkopers in een lot van > 50m³ .  We vinden het van belang dat deze grote groep van mensen hun hobby in 
het bos kunnen blijven beoefenen.  Uiteraard zullen zij ook aan alle veiligheids- en ecologische voorschriften moeten voldoen zoals de erkende exploitanten.  Aangezien ze 
echter alleen eenvoudig zaag- en ruimingswerk verrichten kunnen ze vrijgesteld worden van een aantal verplichtingen inzake opleiding en aansprakelijkheid.  Figuur 4.37 
geeft weer welke de belangrijkste veiligheidsvoorzieningen zijn die iedereen moet nemen die met de kettingzaag hout bewerkt in het BD. 

4.6.1.2 TOEZICHT OP EXPLOITATIE DOOR DE BOSWACHTER 

Een goede communicatie tussen boswachter en exploitant kan veel schade vermijden.  De boswachter moet de exploitant informeren,  motiveren en eventueel bijsturen of  
desnoods verbaliseren en de werken stil leggen bij overtredingen.  Het dagelijkse toezicht door de boswachter en de rapportering er van in zijn/haar rondenboek wordt 
centraal geplaatst in het schade-preventieplan. 

De boswachter zal gedurende de exploitatieperiode vooral actief en permanent aandacht hebben voor: 
 De veiligheid van de bosbezoeker 
 de weers- en terreinomstandigheden (o.a. hevige neerslag, dooi, hellingen, bodemtype) 
 bijzondere waarnemingen (vb. broedgeval in holte van boom die verkocht werd) die kunnen leiden tot stilleggen der werken 
 het bosgebruik en de publieke opninie.  Hij kan daar op inspelen door te informeren. 
 De kundigheid van de exploitant.  

 

Tabel XXX Schadepreventieplan bosexploitatie in Meerdaalwoud, Heverleebos en Egehovenbos  
 

SCHADEPREVENTIEPLAN M, H & E 

Organisatie Erkenningsregeling responsabiliseert de sector 

 Meer nadruk op toezicht boswachter 

 Opleiding (nieuwe technieken, machines, …) 

 Dunningsomloop wordt langer: 4/8/12/16 i.p;v. 3/6/9/12 

 Administratieve afhandeling verkoop versnellen 

Betere afweging kosten/baten Kwetsbare plekken niet exploiteren (15 % incl bosreservaten) 

 Doelomtrekken beperken (B en aE < 240 cm, iE < 300 cm) 

Exploitatietermijn Standaard exploitatiestop in sperperiode april - juni 

 Exploitatie stilleggen bij ongunstige omstandigheden 

 Brandhout (ook kophout) bij voorkeur uitslepen in zomerdroogte 

Vaste uitsleeppistes in ca 25 % van de exploiteerbare oppervlakte In alle bosreservaten 

 Op gevoelige bodems 

 Waar werken met harvester mogelijk/gewenst is 

Tabel 4.14 Schadepreventieplan bosexploitatie in Meerdaalwoud, Heverleebos en Egehovenbos  
 

SCHADEPREVENTIEPLAN M, H & E 

Organisatie Erkenningsregeling responsabiliseert de sector 

 Meer nadruk op toezicht boswachter 

 Opleiding (nieuwe technieken, machines, …) 

 Dunningsomloop wordt langer: 4/8/12/16 i.p.v. 3/6/9/12 

 Administratieve afhandeling verkoop versnellen 

Betere afweging kosten/baten Kwetsbare plekken niet exploiteren (15 % incl bosreservaten) 

 Doelomtrekken beperken (B en aE < 240 cm, iE < 300 cm) 

Exploitatietermijn Standaard exploitatiestop in sperperiode april - juni 

 Exploitatie stilleggen bij ongunstige omstandigheden 

 Brandhout (ook kophout) bij voorkeur uitslepen in zomerdroogte 

Vaste uitsleeppistes in ca 25 % van de exploiteerbare oppervlakte In alle bosreservaten 

 Op gevoelige bodems 

 Waar werken met harvester mogelijk/gewenst is 

Figuur 4.35
Bosexploitatie 
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4.6.1.3 EXPLOITATIETECHNIEKEN 

Boswachters en bosexploitanten moeten actief op zoek gaan naar betere en veiligere exploitatietechnieken en 
ze waar mogelijk gebruiken.  

4.6.1.4 DUNNINGSOMLOOP WORDT VERLENGD 

Door de dunningsomloop te verlengen van 12 jaar in volle omloop naar 16 jaar wordt 
 het bosecosysteem minder verstoord door exploitatie; 
 de schade aan de boswegen beperkt 
 het rendement van het bedrijf opgedreven 

De indeling in reeksen waarin in eenzelfde jaar wordt geëxploiteerd is ook ingegeven door een optimaal 
gebruik van boswegen zodat belangrijke toegangswegen voor recreanten na een periode van 2 jaar intensief 
gebruik bij bosexploitatie nadien preferentieel 6 jaar kunnen rusten. 

4.6.1.5 ADMINISTRATIEVE AFHANDELING 

Door de tijd tussen de verkoop en de start van de exploitatie te beperken wordt de periode waarin kan worden 
gewerkt verlengd.  Zo wordt er naar gestreefd dat de dag na de verkoop voor wie onmiddellijk betaalt reeds 
een kapmachtiging klaarligt op de houtvesterij.  Zo krijgen de exploitanten de kans om de dag volgend op de 
verkoop al aan de slag te gaan. Dat is gunstig zowel voor de exploitant als voor het bos en zijn gebruikers.  
Immers de kans op gunstige weersomstandigheden binnen de wettelijke exploitatietermijn neemt toe als de 
netto periode verlengd. 

Ook de administratieve procedures zelf (inning gelden, desgevallend aanmaning tot betaling, transfer van 
gegevens van ‘Financiën’ naar het Agentschap voor Natuur en Bos, uitschrijven van kapmachtiging…) zullen 
worden geoptimaliseerd met het oog op een verhoging van de klantvriendelijkheid, de betrouwbaarheid en de snelheid. 

4.6.1.6 AANLEG VAN STAPELPLAATSEN  

Er werd een stelsel van stapelplaatsen aangeduid en op kaart gezet waar de exploitanten in overleg met de boswachter hout kunnen stapelen.  Dit heeft als voordeel dat in 
gunstige periodes alle aandacht kan worden besteed aan het ruimen in de bestanden zelf.  Het afvoeren van op de stapelplaats naar de verwerkingsfabriek langs verharde 
boswegen of langs de openbare weg is immers minder afhankelijk van de weersomstandigheden.  Hoe paradoksaal het ook mag klinken: als er moet gekozen worden tussen 
schade aan de bosbodem in de bestanden en schade aan de boswegen,  dan wordt resoluut voor het laatste gekozen.  Immers die schade is herstelbaar en moet 
contractueel door de exploitant worden uitgevoerd als ze te wijten is aan onzorgvuldig werken.  Terwijl schade aan de bosbodem desgevallend wel vergoed wordt maar in de 
praktijk vele decennia blijft en praktisch onherstelbaar is. Kaart 4.15 geeft aan welke wegen verhard zijn en bruikbaar door boomtransport met vrachtwagen/opligger.  Tevens 
wordt aangegeven welke wegen nooit voor exploitatie mogen worden gebruikt.  

4.6.1.7 EXPLOITATIEVRIJE GEBIEDEN 

In een belangrijk deel van het bos (uiterst kwetsbare bodems, ecologisch zeer waardevolle gebieden en integrale bosreservaten) zal in de volgende beheerperiode niet meer 
geëxploiteerd worden.  Het gaat over ca. 15% van de  totale bosoppervlakte.  Om te garanderen dat dit effectief ook zo zal zijn werden deze exploitatievrije zones op kaart 
gezet (zie figuur 4.28) en wordt ze gevoegd bij iedere verkoopskatalogus. De boswachters zullen er ook op toezien dat dit exploitatieverbod effectief wordt nageleefd. 

4.6.1.8 DOELOMTREKKEN BEPERKEN 

De beheervisie stuurt aan op zwaardere doelomtrekken.  Hierdoor verhoogt immers veelal de ecologische en vaak ook de landschappelijke waarde van een boom.  Zware 
bomen zijn evenwel steeds moeilijker zonder schade uit te slepen.  Verder zijn er ook steeds minder zagerijen die zeer zware bomen kunnen verzagen en neemt voor een 
aantal bomen de verkoopbaarheid vanaf een bepaalde omtrek zeer snel af. 

Dit beheerplan garandeert een permanent hoog aantal waardevolle zware tot zeer zware bomen gekoppeld aan een vlotte exploitatie en optimale afstemming op de markt.  
Dit kan door een opdeling te maken tussen bomen met een ‘monumentstatus’ die ‘eeuwig’ op stam mogen blijven en bomen bedoeld voor de exploitatie.  Deze bomen komen 
in grote dichtheden voor in de bosreservaten maar ook als individuele bomen of bomengroepjes in andere bestanden.  Kaart 4.19 en de bestandsfiches verstrekken meer info 
over deze monumenten en hun locatie.  De commerciële doelomtrekken worden gegeven in tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Doelomtrekken  
 

boomsoort doelomtrek Bedrijfstijd doelomtrek 1964 

B 240 100 240 

iE 300 170 300 

iLH 160 70  

gEd 200 70  

gD 180 100 120 

cD 220 120 120 

Do 220 100  

L=aNH 220 110  

tKa=uLH 200 65  

aE 240 80  

Figuur 4.36 
Kapregeling in reeksen (hier zijn de volle opmloopjaren aangegeven) 

Figuur 4.37
Veiligheidsvoorschriften bosexploitatie 
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4.6.1.9 SPERPERIODE VOOR BOSEXPLOITATIE 

In de lente is de natuur en dus ook het bos bijzonder kwetsbaar voor verstoring.  Dat heeft te maken met voorjaarsbloeiers, vogels die nestelen, reeën en andere zoogdieren 
die jongen werpen, de vernieuwde sapstroom maakt de boombast zeer gevoelig voor confrontatie met uitsleepmachines … 

Daarom wordt in het BD in de periode april – juni een standaard sperperiode ingevoerd waarin er geen machinale ruiming is toegelaten.  Van deze sperperiode kan alleen in 
bijzondere gevallen en mits motivatie worden afgeweken.  

4.6.1.10 EXPLOITATIESTOP BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

Telkens wanneer de omstandigheden dit noodzaken zal de exploitatie worden stilgelegd.  Het kan gaan om dooi na een periode van strenge vorst, uitzonderlijke 
hoeveelheden neerslag, storm, bijzondere broedgevallen …  Dit kan gebeuren voor het hele BD of lokaal.   

De exploitatiestop kan alleen betrekking hebben op het bestand zelf om de bosbodem te beschermen maar kan ook slaan op de boswegen.   

4.6.1.11 BRANDHOUT UITSLEPEN IN ZOMERDROOGTE 

Ook exploitanten van kleine loten brandhout zullen gebruik kunnen maken van de vaak gunstiger exploitatieomstandigheden tijdens de zomermaanden, wanneer de bodem 
vaak het droogste is en dus het meeste draagvermogen heeft.  Daartoe wordt de ruimingsperiode uitgebreid van 1 juli tot 31 december. 

4.6.1.12 VASTE UITSLEEPPISTES 

WAAR WORDT GEWERKT MET VASTE UITSLEEPPISTES 

In ca. 25 % van de exploiteerbare  bosoppervlakte zal met vaste uitsleeppistes worden gewerkt.   

Het criterium om op een bepaalde locatie met vaste uitsleeppistes te werken, is de kwetsbaarheid van de bodem.  Om het zeker in een 
eerste ‘leerfase’ allemaal wat overzichtelijk te maken werden de bestanden met vaste uitsleeppistes geconcentreerd (zie figuur 4.35).  
Verder wordt exploitatie met houtoogstmachines (‘harvester’) alleen toegelaten in bestanden waarin vaste uitsleeppistes (tussenafstand 20 
m) werden aangeduid.  Dat is dus zeker het geval in de bestanden aangeduid op figuur 4.35, maar bijkomend kunnen in de loop van de tijd 
ook daarbuiten vaste uitsleeppistes worden aangeduid.  Desgevallend zal per lot in de houtkatalogus worden aangegeven of er met de 
harvester mag gewerkt worden.  In de loofhoutbestanden wordt de streefafstand tussen twee vaste uitsleeppistes 40m, er wordt zo veel 
mogelijk gewerkt op basis van bestaande sporen en wegen. 

In de gerichte bosreservaten, waar meestal exploitatie deel uitmaakt van het beheer, zal steeds  met vaste uitsleeppistes worden 
gewerkt. 

In bestanden met extreem kwetsbare bodem (en waar er bijzondere redenen zijn om toch te exploiteren) kunnen de vaste uitsleepsporen 
verder van elkaar worden gelegd en kan de uitsleepperiode beperkt worden tot de droogste maanden juli – september;  

BIJZONDERE REGELS BIJ TOEPASSING VASTE UITSLEEPSPOREN IN M,H&E 

Zie ook tabel 4.16 voor een samenvatting van de hoofdlijnen. 

Vellen van bomen in bestanden met vaste uitsleepistes 

 In bestanden waarin met de harvester wordt gewerkt en waar een aantal bomen te dik zijn om goed gericht te vellen van op de 
uitsleeppiste, daar moet verplicht met de kettingzaag geveld worden.  De grens wordt gelegd bij 140 cm (in afwachting van de 
eventuele  ontwikkeling van performantere machines).  Bij het vellen van dikkere bomen met de harvester is onze ervaring dat de 
velrichting onvoldoende precies kan worden gestuurd.  Met de harvester van de pistes afwijken om te vellen is ten allen tijde 
verboden;  

 In bestanden met zware bomen waarvan er een aantal gericht met de kabel moeten worden geveld, daar mag uitzonderlijk met de 
niet belaste tractor van de ruimingspiste worden afgeweken om de boom in de juiste richting te kunnen trekken.  Bij voorkeur echter wordt de velling begeleid 
van op de vaste uitsleeppiste, al dan niet met een katrol (met een linnen band bevestigd rond een andere boom) om in een hoek te kunnen trekken.  Met de skidder 
tot bij de boom rijden om de kabel van op de lier in de boom te hangen is altijd verboden (gebruik ladder is aangewezen).   

Tabel 4.16 Samenvatting richtlijnen bij het gebruik van vaste uitsleeppistes  
 

SAMENVATTING RICHTLIJNEN BIJ GEBRUIK VASTE UITSLEEPPISTES IN M,H&E 

Inkleuring op kaart in katalogus Kaart 

Plan met tracé voor exploitant   

Aanduiding op terrein Klepelmaaien (evt. witte verf) 

Harvester met bomen te zwaar voor machinale velling of buiten bereik Motormanueel vellen (kettingzaag) 

Eventueel ladder om kabel in boom te hangen 

Gebruik katrol waar mogelijk 

Als velling met kabel moet begeleid worden    

Skidder mag slechts afwijken van piste in overleg met boswachter 

Uitslepen bomen < 200 cm Uitslepen met kabel, piste niet verlaten behalve in overleg met 
boswachter 

Uitslepen bomen > 200 cm Uitslepen met klem via kortste weg naar uitsleeppiste 

Tractor met kliefmachine tot aan boom  

Uitvoeren gekloven brandhout   

 manueel 

 max 1 stère op tractor, nooit met kar 

 met lange grijparm 

Brandhout (alle loten)      

 niet met kar 

Figuur 4.38
Exploitatie via vaste uitsleeppistes 
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UITSLEPEN VAN BOMEN IN BESTANDEN MET VASTE UITSLEEPPISTES 

 bomen < 200 cm omtrek moeten steeds met de kabel tot op de vaste uitsleeppiste worden getrokken.  Dit kan gebeuren door de kabel na de velling onder de boom 
door te steken, door de kabel op voorhand rond de boom vast te maken of op de grond te leggen zodat de boom er op valt, door een ‘suikertang’ of een ‘slede’ te 
gebruiken … In een uitzonderlijk geval waarin de boom achter de stronk ligt en niet langs de andere zijde via de kop kan worden uitgesleept, dan mag de onbelaste 
skidder naar de boom rijden om de boomstam over de stronk te lichten, de boswachter zal hiervan worden ingelicht.  Nadien moet de trekker onbelast terug naar de 
vaste uitsleeppiste alvorens de boom te mogen aantrekken; 

 bomen > 200 cm mogen met de klem worden uitgesleept naar de dichtsbijgelegen vaste uitsleeppiste.  Er moet maximaal van hetzelfde spoor gebruik gemaakt 
worden om meerdere bomen uit te slepen.  Deze afwijking wordt gemotiveerd door de grote complexiteit van uitslepen van zware bomen. In bestanden waarin er een 
groot overwicht is van bomen > 200 cm omtrek (nl. minstens 60% van het aantal bomen in het lot > 200 cm) en waar deze zware dikteklasse niet geconcentreerd op 
één locatie voorkomen, daar mogen alle bomen desgevallend met de klem worden uitgereden.  Dit zal in de katalous worden vermeld 

UITVOEREN VAN BRANDHOUT IN BESTANDEN MET VASTE UITSLEEPPISTES 

 de niet belaste tractor mag (zonder kar) tot bij de boom rijden om te klieven (tenzij de bodemtoestand dit niet zonder schade toelaat); 
 Uitvoeren van brandhout in die bestanden moet gebeuren door maximaal 1 stère te laden op de tractor, door manueel uitdragen of met de laadarm van de 

uitrijcombinatie (die mag nooit de wegen of pistes verlaten).  Uitrijden met de kar is alleen toegelaten op vaste uitsleepsporen, of wanneer het een speciaal voor dit 
doel ontworpen kar met aandrijving en brede banden betreft. 

 De boswachter kan tractoren die niet voldoen aan de omstandigheden (te smalle banden, banden met weinig profiel, geen vierwielaandrijving in vochtige of reliëfrijke 
omstandigheden, te zwaar…)  weigeren.    

 wanneer met het paard wordt uitgesleept mag van de pistes worden afgeweken om het paard in te spannen en dan de minst schadelijke weg naar de vaste 
uitsleeproute te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.39 
Exploitatie via vaste uitsleeppistes 
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4.7 BRANDPREVENTIE 

Volgende maatregelen werden genomen om bosbranden te vermijden: 

44..77..11  FFYYSSIIEEKKEE  BBEERREEIIKKBBAAAARRHHEEIIDD  VVOOOORR  HHUULLPPDDIIEENNSSTTEENN  

Het bosdomein heeft een uitgebreid netwerk van wegen die toegankelijk zijn voor hulpdiensten. (zie figuur 4.40).  Een groot aantal van deze wegen is afgesloten met houten 
barelen die allemaal met een zelfde sleutel kunnen worden geopend.  Volgende diensten kregen een sleutel van deze barelen, samen met de kaartafdrukken uit het noodplan. 

 Stad Leuven  
 Gemeente Oud-Heverlee 
 Gemeente Bierbeek 
 Brandweer Leuven   
 Politie Sint Joris Weert 
 Plaatselijke geneesheer: Inge Barbier 

 

44..77..22  TTEELLEEFFOONNIISSCCHHEE  BBEERREEIIKKBBAAAARRHHEEIIDD  VVOOOORR  HHUULLPPDDIIEENNSSTTEENN  

Anno 2006 is de telefonische bereikbaarheid in het BD sterk verbeterd tegenover enkele jaren geleden.  Figuur 4.40 geeft aan waar de GSM-ontvangst  , afhankelijk van het 
seizoen en de weersomstandigheden, problematisch kan zijn.  In het bos zijn er op volgende plaatsen vaste telefoontoestellen: boshuis De Vlakte, boshuis De Warande, 
boshuis De Dauw, boshuis Het Spoor, boshuis Zoet Water, boshuis De Linderonde 

  

44..77..33  BBRRAANNDDPPRREEVVEENNTTIIEEMMAATTEERRIIAALLEENN  EENN  BBRRAANNDDPPRREEVVEENNTTIIEEIINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

De waterpartijen die bluswater kunnen leveren en de aanwezigheid van blustoestellen staat op kaart 4.16.  Deze blustoestellen zullen door een daartoe verantwoordelijk 
gestelde bosarbeider conform de wettelijke verplichtingen voor de periodieke controles worden aangeboden en desgevallend vervangen.   

Er worden geen brandwegen aangelegd of als dusdanig onderhouden omdat het aantal wegen (vrij van vegetatie) reeds zeer groot is en de oppervlakte naadhout relatief 
beperkt en afnemend.   

 

44..77..44  OOPPLLEEIIDDIINNGG  

In het verleden werd ad hoc reeds enkele keren een opleidingsuur brandpreventie gegeven aan de bosarbeider en boswachters. In  2006 werd via het hoofdbestuur gevraagd 
om een basiscursus brandpreventie met periodieke actualisatie te organiseren specifiek gericht op de noden van de houtvesterij waaraan alle en boswachters en 
bosarbeiders zullen deel nemen. 

 

Figuur 4.40
Brandpreventiemaatregelen 
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44..77..55  TTOOEEGGAANNKKEELLIIJJKKHHEEIIDD  EENN  TTOOEEZZIICCHHTT  

Het Bosdomein is nagenoeg op alle wegen toegankelijk voor het publiek, dit houdt enerzijds een 
risico op brandstichting in maar garandeert ook een zekere vorm van sociale controle. 

Ten aanzien van het publiek gelden volgende wettelijke bepalingen: 
 Het is, zonder machtiging van de woudmeester, verboden om in open lucht vuur te maken 

op minder dan 100m van het Bosdomein.    
In de ‘De Kluis’, op de onthaalweide ‘De Speelberg’ en aan ‘De Vlakte’ wordt door de 
woudmeester een vuurplaats gemachtigd. in het kader van de jeugdwerking of eigen 
activiteiten van de houtvesterij.  Deze machtiging is voorwaardelijk en houdt o.a. in dat ze 
niet geldt in brandgevaarlijke periodes (zie verder).    
Op ‘de Speelberg’ zal een experiment worden uitgewerkt om recreanten toe te laten in een 
speciaal daarvoor ingerichte vuurhaard houtskool te gebruiken om voedsel te roosteren.  
De concrete voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten moeten nog uitgewerkt worden.  
Houtkopers kunnen alleen vuur maken tijdens hun werkzaamheden op de door de 
boswachter aangeduide plaatsen (Bosdecreet art 99)  
Vuur als beheermaatregel, is op basis van het bosdecreet, in principe toegelaten in het 
ganse Bosdomein (incl. bosreservaten cfr. Bosdecreet art. 20 en 30). 

 Wanneer de houtvester zou beslissen om een tegenvuur aan te leggen in het domeinbos 
(cf. bosdecreet art. 102) zal dit alleen gebeuren in overleg met, met goedkeuring van en in 
aanwezigheid van de lokale brandweer. 

 Alle bosgebruikers en bosbezoekers dienen hulp te verlenen in geval van bosbrand. 
 De houtvester kan in brandgevaarlijke periodes beslissen het Bosdomein of delen er van 

af te sluiten voor het publiek.  De woudmeester kan deze beslissing eveneens nemen voor 
de tussenliggende privébossen.  Praktisch kan dit uitgevoerd worden door barelen te 
sluiten en aanplakborden aan te brengen, al dan niet in combinatie met nadar-afsluitingen 
en markeerlint.  

Toezicht op het bosgebruik en handhaving behoort tot de kerntaken van de boswachters.  Ze 
hebben de bevoegdheid van officier van de gerechtelijke politie met bevoegdheden die beperkt zijn 
tot de relevante wetsgebieden.  Ze doen zowel tijdens de week als in de weekends en bij nacht 
controlerondes, te voet, per fiets of per 4x4. 

 

44..77..66  BBRRAANNDDVVEEIILLIIGGHHEEIIDD  LLOOOODDSSEENN  EENN  AANNDDEERREE  GGEEBBOOUUWWEENN    

In alle gebouwen en loodsen zullen de aanbevelingen worden opgevolgd die door de bevoegde diensten worden geuit naar aanleiding van de periodieke wettelijk controles 
m.b.t. de brandveiligheid.   

Dit geldt zowel voor wat betreft de infrastructuur (brandvrije deuren, brandblusapparatuur …) als wat betreft de opslag van brandgevaarlijke stoffen en het omgaan er mee.  

 

 

 

 

 

Volgende maatregelen zullen worden genomen telkens vuur wordt 
gebruikt bij het bosbeheer 

 er wordt een geschikte periode uitgekozen 
 de boswachter is ter plaatse aanwezig en kan gebruik 

maken van een GSM ter plaatse; 
 de brandweer wordt voorafgaandelijk geconsulteerd 
 als aan de bosrand wordt gewerkt worden buren op 

voorhand verwittigd 
 er zal ter plaatse voor voldoende brandbestrijdingsmateriaal 

worden gezorgd (brandblusapparaten, water, zand, 
schoppen, vuurkloppers …); 

 de plaats van de werken wordt niet verlaten voor het vuur 
volledig is geblust 

 de plaats waar vuur zal worden gebruikt wordt 
voorafgaandelijk afgebakend van de rest van het bos door 
de vegetatie te verwijderen of onder te ploegen. 

Brandgevoelige periodes zijn doorgaans:  
 April: afgestorven bovengrondse delen van adelaarsvaren 

zijn droog en zeer ontvlambaar, idem voor de strooisellaag 
in naaldbos, vaak treedt in april een periode op van schrale 
uitdrogende oostenwinden.   

 Augustus: zomerdroogte  
 In deze periodes zal er verscherpt toezicht zijn en zal 

desgevallend via de infoborden informatie over 
brandpreventie worden verstrekt.  Er zal in die periode ook 
op toegezien worden dat er niet gerookt wordt in het bos.  

 De meest brandgevoelige plaatsen worden aangegeven op 
figuur 4.41, het  zijn de naaldbossen en de bestanden met 
adelaarsvaren  

Figuur 4.41 
Voorkomen van Adelaarsvaren en naaldhout 
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4.8 OPEN PLEKKEN 

Anno 2006 voldoet het Bosdomein niet aan de door de beheervisie opgelegde norm voor open plekken.  Hun aandeel bedraagt slechts ca. 3%.  De ecologische en 
landschappelijke waarde van het boscomplex kan sterk verhogen door een  aantal maatregelen te nemen die leiden tot een significante verhoging van het aandeel ‘open 
natuur in de bossfeer’.  Dat doen we liefst door terreinen die grenzen aan het os of die tussen de bossen in zijn gelegen mee in het bos&natuurbeheer te integreren.  Open 
plekken in het midden van het woud hebben echter ook hun meerwaarde, er zal dan ook naar gestreefd worden. 

Het gaat hierbij om een breed gamma van terreinen die niet allemaal permanent of volledig open zullen worden gehouden.  Ze krijgen een aangepast beheer en vervullen 
verschillende complementaire functie.  Kaart 4.18 geeft voor deze toekomstvisie aan waar de zwaarste inspanningen zullen worden gedaan.  Het uiteindelijke aandeel open 
natuur moet in 2025 ca. 206 ha of ca. 10% bedragen wat ruim boven de minimumnorm is en wat  nagenoeg op een verdrievoudiging neerkomt.  Wanneer de bosranden en de 
recreatief open ruimtes niet worden mee gerekend, dan komen we uit op 151 ha ca. 7,3%  

 

44..88..11  TTIIJJDDEELLIIJJKKEE  OOPPEENN  PPLLEEKKKKEENN  

Onder West-Europese klimaatsomstandigheden (en dus ook in Vlaanderen) evolueert nagenoeg iedere open plek spontaan tot een bos na verloop van tijd.  Alleen 
uitzonderlijk arme (stuifduinen) of zeer natte (open water, moeras …) groeiplaatsen blijven na braaklegging van nature permanent open. Zulke arme groeiplaatsen komen in 
M,H&E niet voor, wel enkele natte tot zeer natte groeiplaatsen waar geen bos mogelijk is en overgangsvormen met o.a. struwelen en moerasbos. 

In alle West-Europese bostypes komen van nature echter wel tijdelijke open plekken voor die ontstaan zijn na een zware storm, een brand, sneeuwbreuk, ziekte, …  Na 
verloop van enkele jaren evolueert zo’n plek van nature weer terug tot bos.  Dat bos kan in eerste instantie zeer ijl zijn maar (bij afwezigheid van zeer zware wild- of 
begrazingsdruk) , evolueert zo’n open plek stilaan naar de dichtwasfase en krijgen we weer gesloten bos.  Door de opeenvolging van deze fenomenen komt er gemiddeld in 
West-Europese bosreservaten 15% open tot half-open bos voor dat in de loop van de tijd van locatie wisselt we spreken van ‘zwervende open plekken’.   

In M,H&E is het aantal calamiteiten dat tot zulke open plekken aanleiding geeft veeleer beperkt o.a.  als gevolg van brandpreventie en - bestrijding.  Het volledige ecosysteem 
met open fasen, halfopen jong bos, gesloten volwassen bos, de vervalfase van oud bos en opnieuw open bos kan bijgevolg maar aanwezig zijn als die calamiteiten worden 
nagebootst.  Dat gebeurt o.a. bij het maken van verjongingsgroepen.  We gaan er van uit dat een groep na de eindkap nog 4 jaar open blijft.  Aangezien er 429 ha zal 
verjongd worden in de volgende 20 jaar zal er in die periode gemiddeld ca. 71 ha tijdelijk open zijn. Deze oppervlakte wordt niet beheerd met het oog op die open vlek maar 
wel met het oog op bosverjonging. 

 

44..88..22  PPEERRMMAANNEENNTTEE  OOPPEENN  PPLLEEKKKKEENN  

Een andere optie kan zijn om open fasen te ‘bevriezen’ met het beheer. Voor deze optie wordt gekozen omwille van algemene natuurbehoudsredenen en in het bijzonder het 
grote aantal organismen dat er mee samenhangt en het educatieve/landschappelijke element. Het gaat om ca. 75 ha permanent open ruimte die specifiek met het oog op de 
waarde van het open terrein zullen worden beheerd.  Het gaat om een breed gamma aan terreintypes o.a. 

 een zandgroeve waaruit jaarlijks nog ca. 300 m³ zand voor het markeren van de ruiterpaden in het Bosdomein wordt gebruikt; 
 open stukken grenzend aan de speelweides met een beheer van maaien en afvoeren à rato van jaarlijks tot eens om de 5 jaar; 
 delen van het militair domein die tot 2000 open werden gehouden voor het stockeren van munitie, verwachte evolutie is naar heide of heischraal grasland; 
 houtstapelplaatsen die gemiddeld om de 8 jaar gebruikt worden, sporadisch ook met interval van 4 jaar.  De verwachte evolutie is naar heide. 
 bosonderdelen die na kaalkap volledig dichtgroeien met adelaarsvaren.  Het kan meer dan tientallen  jaren duren voor er spontane bosvorming is die tot dichtsluiting 

leidt 
 weides waarop een begrazings of maaibeheer wordt toegepast.   Het maaibeheer houdt in dat er 1 of 2 maal per jaar wordt gemaaid (rond 15 juni en zo mogelijk 

einde september) met afvoer.  Wanneer er begraasd wordt dan wordt de voorkeur gegeven aan stootbegrazing en wordt er noch bemest noch met pesticiden 
gewerkt 

 zorgvuldig uitgekozen bosgedeelten die niet worden herbebost na kaalkap en jaarlijks worden gemaaid.  Voorbeelden zijn een deel van de Springputten in functie 
van amfibieën, een open plek aan de schuilhut van de Mommedeel in functie van reptielen, de Tomberg… Meestal zullen deze plekken evolueren naar heide. 

 
 
 

Figuur 4.42
Evolutie naar meer open plekken in de beheerperiode.

BR = bosrand/ MH = middelhout/ HOB = half open bos/PO = permanent open 
TO = tijdelijk open/ W = water/WD = weide/ RC= recreatie  

Figuur 4.43
Huidige toestand open plekken 
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44..88..33  HHAALLFF  OOPPEENN  BBOOSSSSTTRRUUCCTTUURREENN  

In het Heverleebos, op locaties met een potentieel natuurlijke vegetatie van zomereiken-berkenbos, wordt er in een aantal naaldbestanden voor geopteerd om te werken naar 
een half open bos door de aanwezige Amerikaanse eik volledig te kappen.  In een volgende fase wordt er ook een lichtingskap uitgevoerd in de grove dennen en wordt het 
grondvlak verlaagd naar ca. 15 m²/ha.  Door de verhoogde lichtinval door het kruinendak en doordat er geen deken van onverteerde bladval meer op de struiken ligt, profiteert 
de vaak nog fragmentair aanwezige vegetatie van bosbes en heide sterk van deze ingreep.  Lokaal zal zich ook een verjonging van grove den, berk, beuk, inheemse struiken 
ontwikkelen.  Waar aggressieve exoten zich uitzaaien zullen deze bestreden worden.   

Bij het bereiken van de doelomtrek kan worden kaalgekapt en overgegaan tot verjonging.  Dit bostype leent zich echter ook uitstekend tot het ‘eeuwig’ op stam houden van 
individuele bomen (grove den, berk, inlandse eik) of bomengroepjes.  Daartussen kunnen zich lokaal kleine verjongingskernen ontwikkelen zodat een permanente 
aanwezigheid van het bos, vergelijkbaar met een plenterstructuur, kan ontstaan.  

In totaal gaat het om ca. 42 ha in, grotendeels in  Heverleebos. 

 

44..88..44  MMIIDDDDEELLHHOOUUTT  

In bosreservaat de heide wordt een blok van ca. 32 ha in een omloop van 16 jaar als middelhout beheerd.  Er wordt om de 2 jaar gekapt zodat telkens zeer ijle blokjes van 3 à 
4 ha ontstaan.  Globaal kan men stellen dat in dit middelhoutstuk permanent ca. 3,5 ha als open kan worden beschouwd. 

 

44..88..55  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  OOPPEENN  PPLLEEKKKKEENN  

Anno 2006 wordt reeds ca. 4 ha open plek recreatief ingericht (De Speelberg).  Een klein deel daarvan wordt intensief gebruikt, de andere delen zijn veel extensiever bezocht 
en hebben bijgevolg ook een minder intensief beheer nodig.  Dit aantal zal toenemen met ca. 4 ha aan  ‘De Torenvalk’ en ca. 1 ha aan boshuis ‘De Dauw’.  Totaal ca. 9 ha. 

 

44..88..66  OOPPEENN  WWAATTEERR  

Anno 2006 is er ongeveer 2 ha open water dat deel uitmaakt van M,H&E.  In al deze vijvers zal volgend beheer worden gevoerd ten einde ze open te houden en te behoeden 
van eutrofiëring.  Hetzelfde beheer zal in/rond de poelen worden gevoerd. 

 zorgen voor voldoende belichting door de oeverbegroeiïng een hakhoutbeheer te geven, al dan niet met afvoer van het hout.  Op vele plaatsen staan zware beuken 
langs de vaak kunstmatig aangelegde oevers, hun bladafval is zeer ongunstig, daarmee zal bij de kappingen rekening worden gehouden; 

 bij te grote slibophoping of verlanding kan geopteerd worden voordrooglegging om het slib te laten inklinken door compostering of baggeren.  Baggerspecie kan ter 
plaatse worden verwerkt bij dijkherstel of kan worden afgevoerd. 

 De kunstmatige oevers van o.a. de Warandevijver zullen worden afgebouwd en vervangen door een natuurlijke oever 
 De vegetatie langs de zuidelijke oevers van de vijvers van het Zoet Water zal geregeld worden afgezet langsheen de vijvers waarop gevist en gevaren wordt.  Dit zal 

gebeuren om de oever te beschermen, de bomen zullen desgevallend met een ponton worden weggenomen.  Hierover is een overeenkomst met de eigenares van 
de vijvers mevrouw Bellefroid afgesloten. Langsheen de meest oostelijke vijver mogen bomen desgevallend in het water vallen en een verlandingszone induceren, 
voor zover dit de werking van de vijveroverloop niet in het gedrang brengt. 

 De bron van de Paddenpoel (Everzwijnbad C) zal worden vrijgekapt zodat er meer lichtinval is en de Amerikaanse eiken er onmiddellijk boven zullen worden 
vervangen door heide (ca. 0,5 ha) 

 Ook aan de vijver in bosreservaat Heverleebos ‘Putten van den Ijzerenweg’ zullen aan de zuidzijde enkele zware bomen op de rand worden geveld (en ter plaatse 
gelaten)  

 

 

 

 

Figuur 4.44 
Toestand open plekken 2025 
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44..88..77  BBOOSSRRAANNDD  

Het actuele aantal bosranden of hun oppervlakte is vandaag eerder beperkt.  In de volgende beheerperiode zal er veel meer aandacht naar uit gaan.  Dat zal gebeuren door 
meer bosranden te creëren en door een specifiek beheer.  In 2025 zal de oppervlakte bosrand ca.46 ha bedragen.  Het beheer is gericht op een structuurrijke bosrand dat 
betekent een bosrand die de geleidelijke overgang vormt van open naar gesloten.  De bosranden vertonen ook een gerafelde of gekartelde randen zodat er een grote variatie 
aan oriëntaties ontstaat.  Bosrandbeheer houdt in dat de zoom  jaarlijks of om de twee jaar wordt gemaaid en dat de volgende zone om de 4-8 jaar wordt gekapt of geklepeld.  
De zone dichtst bij het bos gelegen kan als hakhout gekapt worden om de 8 – 16 jaar waarbij het lokaal een boom kan blijven doorgroeien.  Waar minder plaats is kan een 
bosrand eenvoudiger van opbouw zijn (vb. zonder zoom of zonder hakhoutelement).  

Bosranden zijn niet alleen ecologisch zeer interessant om wille van de vele ecologische niches die ontstaan, ze zijn ook recreatief en landschappelijk interessant.  Ook in 
relatie tot de aangrenzende stukken bieden bosranden heel wat voordelen.  Bosranden vormen de ideale overgang tussen bos- en landbouwgebied en bosranden kunnen in 
bepaalde gevallen ook ‘grensconflicten’ met buurtbewoners helpen oplossen.  Uiteraard kan de ecologische waarde nooit als argument worden ingeroepen om een 
landschappelijk uiterst waardevolle dreef te vervangen door zo’n bosrand.  In de mate van het mogelijke zal er voor gezorgd worden dat het bos uitbreid door de aanleg van 
een bosrand.  Dat wordt bijvoorbeeld nagestreefd langs de zuidrand van Meerdaalwoud.  Waar dat niet mogelijk is kan de eerste 20 m van het bos in omvorming worden 
gesteld naar een structuurrijke rand, dat kan o.a. met een variant van de Zoom Scherm Kap.  

Een ander type interne bosrand zal ontstaan door een aantal minder waardevolle, oost-westgeoriënteerde dreven te kappen en te vervangen door een structuurrijke bosrand 
die de overgang vormt van de wandelweg naar het bos.  Het beheer is volledig vergelijkbaar met dat van externe bosranden.  Oost-west georienteerde dreven die worden 
omgevormd tot interne bosrand evolueren best tot een assymmetrische rand aangezien de zuidflank de grootste potenties heeft, wordt die best zo structuurrijk uitgevoerd. 
Van de 43ha bosrand wordt ca. 10 ha dreef omgevormd tot interne bosrand.   

 

44..88..88  AANNDDEERREE  

Er zijn nog andere open plaatsen in het bos waarvan de ecologische waarde minder hoog is of die alleszins geen specifiek daarop gericht beheer krijgen.  Het betreft  
 akkers; 
 wandelwegen; 
 boswachterswoningen en aanhorigheden 
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4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING 

44..99..11  OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGG  VVAANN  BBOOSSRRAANNDDEENN  

Volgende types van bosrand zullen worden ontwikkeld:  
 externe bosranden. Externe randen zullen in de mate van het mogelijke door bosuitbreiding tot stand komen.   Waar dit echt niet mogelijk is kan de bosrand in het 

bestaande bos ontwikkelen.  Vaak zal het gaan om een combinatie van beide, zo bvb. aan de Speelberg, daar wordt de oostzijde van bestand Oud Huis Busca B 
rafeliger gemaakt door zware Amerikaanse eiken tot aan de dreef en door de fijnsparren op de grens met de weide te verwijderen.  Daarna zal een struikgordel met 
golvende rand worden aangeplant als mantel en zal een maaibeheer worden ingesteld om een zoom te laten ontwikkelen.  Een positieve evolutie is dat er aan de 
zuidrand van Meerdaalwoud recent door enkele landbouwers aan perceelrandenbeheer wordt gedaan op een strook van 12m grenzend aan het bos (totale lengte 
ca. 1.800 m).  Hierdoor wordt het bos beter gebufferd en is er een structuurrijkere overgang van open naar gesloten. 

 interne bosranden ontstaan waar open plekken volledig ingesloten liggen in bos, zo bijvoorbeeld langsheen de poelen, of waar een ipening wordt gemaakt om 
reptielen meer kansen te geven (vb. nabij de schuilhut Mommedeel)  

 een bijzondere vorm van interne randen ontstaan door het kappen van een dreef die niet meer voldoet aan de verwachtingen (meestal oost-west georiënteerde 
dreven.  Op dit ogenblik volgen de dreven het strakke patroon van de wegen. Bij de aanleg van de bosranden is het interessant om gedeeltelijk af te wijken van dit 
strakke patroon. Op sommige plaatsen kan de bosrand immers iets breder zijn op andere plaatsen iets strakker. Ecologisch is dit interessant omdat er meer 
structuurvariatie wordt gegenereerd. Recreatief is het ook interessant want door afwisseling te brengen in breedte van mantel en zoom worden ‘verrassingszones’ 
gecreëerd (zie kaart 4.11) 

De interne bosranden bestaan uit de luwtes die aangelegd werden in functie van een vlindervriendelijk beheer. De beheergradiënt langsheen de boswegen werd gebaseerd 
op volgend schema: langsheen de centrale weg wordt over een breedte van een viertal meter om de 2 jaar gemaaid om een ruigere vegetatie in stand te houden. Vervolgens 
worden twee stroken van 5 à 10 meter gereserveerd voor een zoomvegetatie. Deze zoomvegetatie kan bestaan uit struweel dat om de 2 à 4 jaar gekapt wordt en verder een 
mantel met  hakhout dat om de 8 à 20 jaar gekapt wordt. Een dergelijk beheer realiseert interessante overgangssituaties, beginnend op maainiveau aan de bosweg en 
langzaam opklimmend tot de boometage van de aangrenzende bestanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.45 
Schematisch voorbeeld van een bosrand 

Figuur 4.46 
Creatie van interne bosranden (best via een grillig patroon) 

Tabel 4.17 Beheermaatregelen bosranden  
 

Zone binnen bosrand Gemiddelde 
breedte 

Beheer & frequentie 

Kruidzone 4 meter Maaien om de 2 jaar 

Mantel 5 – 10 meter Kappen om de 2 – 4 jaar 

Zoom 5 – 10 meter Kappen om de 8 – 20 jaar 
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4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FAUNA EN FLORA 

Tijdens de voorbereiding van dit beheerplan werd ons een massa boeiende informatie over fauna en flora in M,H&E bezorgd door tientallen specialisten, professionele en 
amateurs.   Een belangrijk deel van die informatie is relatief nieuw.  Voorbeelden zijn o.a. info over verzuring en verdonkering, over vroegere ontginningen in Meerdaalwoud, 
sterke populatie vuursalamanders, recente waarnemingen van das … 

De analyse van de fauna-inventaris geeft aan dat ‘terreinheterogeniteit binnen de bossfeer’ het sleutelbegrip is.  Voor de diverse fauna-groepen kwamen steeds dezelfde 
bijzondere plekken terug:  

 - Vochtige tot natte plaatsen: Warande (vijver en beek), Springputten, Paddepoel 
 - Droge plaatsen: omgeving Godendreef, Schoonzicht/Mommedel, voormalige zandgroeve en Militair domein . 

Er zijn drie niveau’s waarop met deze nieuwe informatie over fauna en flora zal worden gewerkt: 
 sensibilisering van de bosbeheerders zelf en van het publiek 
 bijsturing van reeds lang toegepaste beheermaatregelen 
 nieuwe maatregelen  

 

44..1100..11  SSEENNSSIIBBIILLIISSEERRIINNGG  VVAANN  DDEE  BBOOSSBBEEHHEEEERRDDEERRSS  EENN  VVAANN  HHEETT  PPUUBBLLIIEEKK  

We trachten de  kennis van en de gevoeligheid van de bosbeheerders aan te scherpen door:  
 de informatie over fauna en flora een belangrijke plaats te geven in dit beheerplan, 
 die informatie zo leesbaar mogelijk te brengen 
 geregelde contacten met de inventariseerders op het terrein. 

Dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat voorgestelde wijzigingen succesvol zouden worden.   

Maar ook het publiek moet openstaan voor wijzigingen (zie bijlage 17) 

 

44..1100..22  BBIIJJSSTTUURREENN  VVAANN  KKLLAASSSSIIEEKKEE  BBOOSSBBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  TT..BB..VV..  FFAAUUNNAA  EENN  FFLLOORRAA  

Eerder in de tekst, onder de beheermaatregelen bosverjonging (4.1), bosomvorming (4.2.), bebossingswerken (4.3.), behandelings- en verplegingswerken (4.4.) en 
kapregeling (4.5.) werden tientallen klassieke beheermaatregelen beschreven. 

De eerste 4 beheermaatregelen worden allemaal ingeleid door beslissingen die te maken hebben met de kapregeling.  De kapregeling wordt concreet gemaakt in de bovenste 
twee rijen van het beheeroverzicht dat per bestand wordt gegeven in de bestandsfiches. 

Al deze klassieke beheermaatregelen werden niet dogmatisch benaderd maar werden telkens opnieuw tegen het licht gehouden om na te gaan of ze een bijdrage leveren tot 
een betere functievervulling in het algemeen en tot een verhoogde natuurwaarde in het bijzonder.  Ze zijn niet specifiek soortgericht eerder procesgericht. 

In het kader van dit beheerplan zijn ‘nieuwe beheermaatregelen’ die acties die nog niet voorzien waren in het vorige beheerplan, namelijk dat van 1964. 

4.10.2.1 BOSVERJONGING 

Door bij de bosverjonging de nadruk te leggen op natuurlijke verjonging (> 50%) zal de verjongingsperiode verlengen waardoor de horizontale structuur in 
het bos toeneemt.  Tegelijkertijd zal ook de verticale structuur toenemen doordat gemiddeld genomen meer soorten in de menging zullen aanwezig zijn en 
elk van die soorten zijn groeisnelheid heeft.  

Door resoluut te kiezen voor inheemse soorten, door secundaire soorten veel meer op het voorplan te brengen en door exotisch naaldhout te beperken 
wordt gewerkt aan een verbetering van de bodemfauna en krijgt de kruidlaag opnieuw kansen. 

Ook het afrasteren van jonge beplantingen zal de structuurdiversiteit doen toenemen.   
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4.10.2.2 BOSOMVORMING 

Bosomvorming is een klassieke bosbouwterm, tot ca. 1960 had de omvorming vooral betrekking op omschakeling van hakhout en middelhout naar het financiëel 
interessantere hooghout of om het versneld afvoeren van slecht groeiende bestanden. 

De volgende 20 jaar wordt met de omvorming in M,H&E een beter groeiplaatsbeheer (tegengaan  verzuring) en een verhoogde natuurlijkheid (terugdringen exoten, opnieuw 
werken met middelhoutstructuur) nagestreefd.  Hierdoor krijgen fauna en flora veel meer kansen . 

Bij de uitwerking van het omvormingsprogramma voor beuk in het derde kwadrant werd veel aandacht gegeven aan het thema ‘oude bomen’;    

Ook bij het omvormingsprogramma voor dreven krijgen fauna en flora meer kansen.  Dreven die geen grote landschappelijke meerwaarde kunnen bieden, worden in 
belangrijke mate omgevormd naar interne bosranden die bijdragen tot meer horizontale structuur. 

 

4.10.2.3 BEBOSSINGSWERKEN 

De bosuitbreidingsplannen voor de volgende 20 jaar zijn nagenoeg volledig gericht op  meer kansen voor de fauna: 
 verbinding van Heverleebos met Meerdaalwoud door half-open bosstructuren; 
 verbinding met de Dijlevallei door aankoop sleutelpercelen, o.a. vijvers; 
 uitbreiding van externe bosranden. 

Het is dus duidelijk niet de bedoeling om ‘meer van het zelfde’ te bekomen maar om de variatie te vergroten.   

 

4.10.2.4 BEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN  

Enkele van de beschreven werken hebben een duidelijke link met fauna en florabeheer: 
 aanleg van vaste uitrijpistes zal een gunstige invloed hebben op bodemfauna en op flora 
 door het gebruik van vuur als beheermaatregel sterk te beperken worden o.a. populaties van reptielen beter beschermd.  Voor het opruimen van kapvlaktes (in 

functie van bemaaiïng of om beplanting te vergemakkelijken) is verbranding vaak nog steeds één van de gemakkelijkste technieken.   Voor een ganse reeks van 
paddestoelensoorten zijn brandplekken zeer bijzonder.  Het maken van één of twee brandplekken per jaar (zie ook 4.4.4.6) blijft dan ook aangewezen.   

 

4.10.2.5 KAPREGELING 

De klassieke kapregeling die in het vorige beheerplan nagenoeg volledig op opbrengst was gericht, wordt in de volgende beheerperiode sterk bijgestuurd met het oog op 
fauna en flora (bijlage 16): 

 15% wordt niet langer geëxploiteerd.  Een aantal van de zones zijn voldoende groot om op termijn tegelijkertijd alle fases van ontwikkeling en verval te bevatten.  
Andere zones zijn op natuurlijke wijze ; 

 er wordt een netwerk van zeer oude, kwijnende en dode  bomen gevormd.  Dit zal een sterk positief effect hebben op een ganse reeks paddestoelen en op een groot 
aantal diersoorten: insecten, vleermuizen, uilen, spechten, boomkruipers… 

 Verlenging van de omlooptijd van 3/6/9/12 tot 4/8/12/16 beperkt verstoring, vooral van belang voor schuwere soorten, bodembroeders etc.; 
 Er worden enkele voor M,H&E nieuwe bedrijfssoorten ingevoerd die de link tussen de generaties versterken: (zoom)schermkap en middelhoutkap.  Deze systemen 

werken structuurbevorderend. 
 Er wordt een schadepreventieplan voor bosexploitatie uitgewerkt waarin veel aandacht wordt gegeven aan fauna en flora.  Zo o.a. de schoonperiode in functie van 

de voortplantingsperiode van vogels, kalverperiode van reeën,  beperking van doelomtrekken zorgt voor minder bodemcompactatie en is gunstig voor bodemfauna 
en kruidlaag. 
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44..1100..33  NNIIEEUUWWEE  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  TT..BB..VV..  FFAAUUNNAA  EENN  FFLLOORRAA..  

In het kader van dit beheerplan zijn ‘nieuwe beheermaatregelen’ die acties die nog niet voorzien waren in het vorige beheerplan, namelijk dat van 1964. 

Er worden een aantal soortgerichte maatregelen voorgesteld,  toch blijft de nadruk (conform de beheervisie) liggen bij procesgerichte ingrepen.  

Grosso modo gaat het hier over de maatregelen uit het onderste deel van het beheeroverzicht : bestrijding exoten, beheer open plekken en bosranden en andere. 

Bestrijding van exoten werkt voornamelijk structuurbevorderend (zie 4.4.1.). 

Het beheer van open plekken en bosranden levert wellicht de belangrijkste bijdrage tot structuurvariatie  (zie 4.8).  Bij de aanleg en het beheer wordt soms specifiek (maar 
zelden exclusief) gemikt op een aantal soorten.  

 

4.10.3.1 SPECIFIEKE MAATREGELEN T.B.V. REEËN 

Specifieke maatregelen : 
 beperking van verstoring door het afsluiten van een aantal bospaden in rustzones en bosreservaten (ook belangrijk voor een aantal vogelsoorten zoals havik, 

wespendief…); 
 aanleg/beheer open plekken en bosranden ter verhoging van het voedselaanbod (o.a. bramen) en beschutting 
 er zal worden onderzocht of er van uit het Kouterbos of ter hoogte van de beek (kasteel Van Eyl) een ondertunneling van de Waverse baan en van de spoorweg 

(Leuven-Wavre) kan worden gemaakt die voor reeën bruikbaar is. In combinatie met een raster moet dit de reepopulatie beter beschermen en gevaarlijke situaties 
voor automobilisten op de Waverse baan voorkomen; 

 de aankoop en beheer of het sluiten van beheerovereenkomsten met grondgebruikers in Steenbergveld moet een betere migratie van reeën mogelijk maken (o.a. 
vermijden van rasters die reemigratie bemoeilijken) 

 Reeën en andere grotere zoogdieren (everzwijn, marterachtigen, vos, haas, konijn) vormen een belangrijke doelgroep bij de aanleg van ecoducten en grotere 
ecotunnels.  Voorbeelden: beheer ecoduct ‘De Warande’, studie en  zo mogelijk aanleg van een 2de ecoduct (met medegebruik van recreanten) net ten zuiden van 
het militair domein in Meerdaalwoud.  Studie van een alternatief voor dit ecoduct in de vorm van een grote ecotunnel in combinatie met een voetgangerstunnel ter 
hoogte van het Margrietenpad. 

 Ter beschikking stellen van mineralen via natuurlijke likstenen, ca. 10 stuks verspreid over M,H&E. 
 Onderhoud raster langsheen Naamse steenweg; 
 Anno 2005 loopt er een uitgebreide wetenschappelijke studie over reeën (populatiedichtheid, gezondheid) in samenwerking met INBO en de jagers.  Indien uit die 

studie aanwijzigingen voor aanpassing van de jachtverpachtingsvoorwaarden of voor het afschot volgen, dan zullen deze worden doorgevoerd.  De hoofddoelstelling 
van de jacht (zie 4.13) is immers de instandhouding van een gezonde reewildpopulatie in evenwicht met het bosgebied.  Er wordt gezocht naar mogelijkheden ter 
ondersteuning van de reeënpopulatie in het Heverleebos. 

 

4.10.3.2 SPECIFIEK MAATREGELEN T.B.V. DE DAS 

Het dassenproject van het Regionaal Landschap resulteerde reeds in een groot aantal nuttige voorstellen (zie bijlage 23).  Hier worden die maatregelen opgesomd die 
effectief zullen worden nagestreefd in de volgende beheerperiode. 

 ecoduct (zie reeën) 
 raster: overleg met Waalse collega’s inzake mogelijke uitbreiding naar het zuiden; 
 simultaan met de vernieuwing van het wegdek op de N25 is de aanleg van een tiental dassentunnels gepland.   
 onderzoek naar mogelijkheden voor dassentunnels onder de M. Noestraat (ter hoogte van kasteel Harcourt) en onder de Waverse baan (Kouterbos); 
 bescherming van bestaande dassenburchten: o.a. visuele afscherming door bvb. een boomkruin waar wandelwegen te dicht aansluiten bij de burcht, verbod om 

burchten te betreden met exploitatiemachines 
 vergroting voedselaanbod door onderhoud en uitbreiding aanleg van een fruitboomgaard in de oude kwekerij ‘De Dauw’, omgeving ‘De Vlakte’, omgeving Harcourt 

na mogelijke aankoop percelen in Verbindingsgebied.   Indien bijkomende gronden kunnen verworven worden aan de  zuidrand van Meerdaalwoud zal daar ook een 
hoogstamfruitgaard worden aangelegd. Door sterk te lichten in de eikenbestanden wordt de vorming van eikels en de groei van hazelaar in de onderetage bevorderd 
; 
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 Goed overleg met jagers, verbod op vossenjacht in de omgeving van dassenburchten.  Bij vernieuwing van de pachtovereenkomst zullen een aantal percelen niet 
verpacht worden (zie kaart 4.27), 90% van de oude dassenburchten vallen op die manier buiten de verpachte oppervlakte. 

 Bij bosexploitatie in de omgeving van dassenburchten zullen bijkomende voorwaarden worden opgelegd zoals het ruimen van takhout in de onmiddellijke buurt van 
de toegang, waar momenteel takhout hinderlijk aanwezig is zal dit worden verwijderd.     

 Beperking van nachtelijke activiteiten in de zuidrand van Meerdaalwoud (ten zuiden van de Weertse dreefen ten oosten van de Jamaicadreef) via het systeem van 
machtigingen. 

Er wordt momenteel niet overwogen om de das via een nieuw introductie project naar Meerdaalwoud te halen.  Indien er zich spontaan een koppel zou vestigen zal in overleg 
met de dassenspecialisten worden onderzocht of ‘aanvulling’ met streekeigen dassen mogelijk/wenselijk is 

 

4.10.3.3 SPECIFIEKE MAATREGELEN M.B.T . DE BOOMMARTER 

Indien de aanwezigheid van boommarter met zekerheid wordt bevestigd zal een marterbrug over de N25 worden gebouwd (een soort van kabel tussen 2 bomen aan 
weerszijde van de weg).  In ieder geval wordt er naar gestreefd dat er op een aantal plaatsen grote bomen aan tegenover elkaar, aan weerszijde van de N25 en de Naamse 
steenweg in Heverleebos aanwezig. 

  

4.10.3.4 SPECIFIEKE MAATREGELEN M.B.T . VLEERMUIZEN 

Specifieke maatregelen : 
 de ijskelder van kasteel Harcourt wordt ingericht en onderhouden ten behoeve van vleermuizen; 
 één of meerdere bunkers in het militair domein zullen na verwerving worden ingericht als vleermuizenverblijf 
 Indien de geluidswal langsheen de autosnelweg kan worden gebouwd dan zal langs de zuidzijde (omgeving arboretum) een ondergrondse verblijfplaats voor 

vleermuizen worden ingericht met educatieve meerwaarde.  Samen met de Afdeling Wegen Vlaams Brabant zal onderzocht worden in hoeverre een ‘hop over’ voor 
vleermuizen realiseerbaar is in het verlengde van de Prosperdreef. 

 Boswachters dienen de gekende ‘nestbomen’ van vleermuizen te kunnen situeren op het terrein en zullen deze zo lang mogelijk op stam bewaren. 

 

4.10.3.5 SPECIFIEKE MAATREGELEN M.B.T. VOGELS 

Specifieke maatregelen : 
 gekende nestbomen van bvb. havik zullen niet worden gekapt (tenzij om veiligheidsredenen), ook in de onmiddellijke omgeving zullen geen bomen worden geveld of 

zal de velperiode worden gespecifieerd om verstoring van het nest te vermijden. 
 Het zelfde geldt voor nestbomen van holenbroeders 
 Over de invloed van bosexploitatie op bodembroeders (o.a. nachtzwaluw, houtsnip) is onvoldoende bekend.  Er zal gezocht worden naar mogelijkheden om dit effect 

te onderzoeken.  Dit kan eventueel leiden tot een aangepaste sperperiode in enkele specifieke percelen. 
 Het beheer van dikke bomen zal resulteren in meer kansen voor soorten als fluiter, middelste bonte specht en wespendief. 
 Nestkasten worden enkel toegelaten in het kader van een duidelijk afgelijnd onderzoeks- of educatief project.  Momenteel is dat enkel het geval voor een onderzoek 

over bosuilen.   
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4.10.3.6 SPECIFIEKE MAATREGELEN M.B.T. AMFIBIEËN 

Specifieke maatregelen : 
 de maatregelen die genomen worden voor open water (zie 4.8.6.) zullen een gunstig effect hebben op amfibieën; 
 bij beheerwerken aan poelen zal er voor gezorgd worden dat er steeds een gedeelte van de oever beschaduwd blijft en bij baggerwerken zal steeds een deel van de 

poel intact blijven; Dit is vooral voordelig voor de Vuursalamander. 
 de poelen van perceel ‘De Springputten’ waren lange tijd, tot einde van de jaren ’80 een zeer interessant biotoop voor amfibieën.  Nu de poelen niet meer permanent 

waterhoudend zijn, is  een deel van hun potentie verdwenen.  Opnieuw water houdend maken van de poelen behoort niet tot de opties.  Dat zou kunnen met een 
plastiekfolie of met een kleilaag.  Wegens te kunstmatig en te gevaarlijk werd deze mogelijkheid verworpen.  Er zit immers nog steeds munitie in de grond, dat kwam 
tot uiting op en werkkamp met jongeren.  Na die ontdekking werd beslist om bij het beheer de bodem niet meer te beroeren.  Het beheer zal beperkt blijven tot het 
geven van licht aan de poelen.  Dat zal gebeuren door iedere kwart omloop rond één of twee poelen grotendeels de vegetatie te kappen en ter plaatse te laten 
(opening van 5 tot 10 are).  Tussen ‘De Springputten’ en de Warandevijver zullen, in bosreservaat ‘De Heide’ twee poelen worden gegraven om de migratie van 
amfibieën te stimuleren. 

 Indien de vispopulatie een probleem wordt voor amfibieën zal er worden afgevist; 
 Tussen perceel ‘Klein Moerassen’ en de Dijlevallei zal een veilige oversteekplaats worden gezocht voor amfibieën (mogelijk zelfde ondertunneling als voor 

zoogdieren).  Ook de M. Noestraat zal gescreend worden op mogelijkheden voor amfibieëntrek.  
 

4.10.3.7 SPECIFIEKE MAATREGELEN M.B.T. REPTIELEN 

Specifieke maatregelen : 
 vooral kleine open plekjes op hoog gelegen locaties zijn van belang voor reptielen.  Naast het heidebeheer en de halfopen vegetatie in het militair domein, zullen 

specifiek op die plaatsen waarvan geweten is dat ze aantrekkelijk kunnen zijn voor reptielen, maatregelen worden genomen.  Zo bvb. in de omgeving van de 
schuilhut aan de Mommedeel, op de Tomberg en aan het Herculessalon zal voor een kleine permanente open plek worden gezorgd. 

 als overwinteringsplek voor de Hazelworm en Levendbarende hagedis is zwaar liggend dood hout van groot belang.  Daar zal zeker in de omgeving van de hoger 
vermelde open plekken voor gezorgd worden (o.a. op zonnige plekken in het westelijk deel van het mlitair domein). 

 

4.10.3.8 SPECIFIEKE MAATREGELEN M.B.T. ONGEWERVELDEN 

Specifieke maatregelen : 
 bij maaiwerkzaamheden zal altijd een deel van het gebiedje ongestoord worden gelaten.  Zo bijvoorbeeld perceel Mommedeel F, waar flink zal gekapt worden aan 

de bosrand van het open plekje om voldoende licht toe, te laten.  Hier kan bij het maaien ingespeeld worden op de ontwikkeling van een gestructureerde bosrand; 
 om bosranden aantrekkelijker te maken voor o.a. vlinders zal, waar mogelijk voor een gerafelde structuur worden gezorgd.  Dergelijke structuren bevatten meerdere 

oriëntaties zodat een groter gamma aan organismen met uiteenlopende voorkeuren aan zijn trekken komt.  Zo wordt bvb een vrij zware ingreep gepland aan de 
westzijde van Oud Huis Busca D, aan de rand van ‘de Speelberg’.  

 Wanneer er beweiding zal worden toegepast zal gebruik gemaakt worden van ontwormingsmiddelen met zo klein mogelijk neveneffecten.  
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4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

De inventarisgegevens over dood hout zijn afkomstig van de steekproefinventaris.  Achteraf is gebleken dat dit geen erg goede methode was.  
Steekproefinventarissen geven geen goed beeld van zeldzame en/of heterogeen gespreide parameters zoals liggend en staand dood hout.  De inventaris 
biedt echter wel voldoende gegevens om een aantal maatregelen ter verbetering van de situatie voor te stellen.   

 

44..1111..11  LLIIGGGGEENNDD  DDOOOODD  HHOOUUTT  

Uit de inventaris van liggend dood hout kan worden afgeleid dat in slechts 40% van de bestanden  liggend dood hout voorkomt en dat er bijna nergens zeer dik liggend dood 
hout is.  Deze lage cijfers zijn wellicht te wijten aan de steekproefwijze, desalniettemin geven ze toch aan dat de sortimenten dik of zeer dik dood hout weinig voorkomen.  
Over het Egenhovenbos en het Verbindingsgebied zijn geen gegevens beschikbaar, het zijn relatief jonge bossen waardoor er kan van uitgegaan worden dat het aandeel 
liggend dood niet hoger zal zijn dan in de rest van het bos.  De beheervisie voor openbare bossen in Vlaanderen geeft een groot aantal ecologische argumenten die ervoor 
pleiten dat dit aandeel zou worden opgedreven.    

Ondanks dit lage aandeel liggend dood hout zijn er toch enkele bestanden waarin een aantal uitzonderlijke stammen  blijven liggen: zo o.a. bosreservaat  ‘de grote 
Omheining’ , ‘Putten van de Ijzerenweg’ ‘Everzwijnbad’ en ‘Pruikenmakers’.  In dit laatste ligt een eikenstam met een omtrek van ca. 350 cm, gevallen tijdens een zomerstorm 
in 2004. 

DE BEPERKTE AANWEZIGHEID VAN LIGGEND DOOD HOUT IN M,H&E HEEFT TE MAKEN MET VOLGENDE FACTOREN:  

 Een diepgewortelde angst voor dood hout.  Dood hout kan zeker de brandgevoeligheid van een bos verhogen; 
 de reflex: ‘opgeruimd staat netjes’; 
 een aantal wettelijke bepalingen mbt dood hout.  Het KB van 19 november 1987 legt volgende maatregelen op:  

 Zieke iepen moeten geveld en ontschorst worden, dode takken en schors moeten verbrand worden. In Vlaanderen sterven nagenoeg alle iepen vanaf een 
zekere omvang (ca. 60 cm omtrek), m.a.w. men zou zich kunnen afvragen of het niet te laat is voor deze maatregelen.  Er wordt momenteel geen prioriteit 
gemaakt van deze maatregel in M,H&E;.  

 Populieren met populierenkanker moeten geveld worden, voor zover ons bekend is, zijn grauwe abelen niet gevoelig en andere populieren komen bijna niet voor 
in M,H&E.  Er wordt geen prioriteit gegeven aan deze maatregel in M,H&E;.   

 Naaldbomen die aangetast zijn met de letterzetter, de nonvlinder of de dennebladwesp moeten geveld en ontschorst worden.  Deze insecten (en o.a. ook de 
dennescheerder en de dennesnuitkever die grove den aantasten) kunnen in zeer grote homogenen naaldhoutbestanden zware schade veroorzaken.  In M,H&E 
wordt deze schade vermeden door preventief te werken en een rijkere menging voor te staan. 

 de wens om valoriseerbaar hout, effectief te gebruiken.  Deze behoefte is eigen aan de mens en  is zeker aangescherpt door grote houtschaarste tijdens de beide 
wereldoorlogen en na de recentere oliecrisisen.  Op sommige ogenblikken kan zelfs in ruil voor het tak- en stamhout een vogelkersbestrijding worden uitbesteed; 

 tot voor enkele jaren legden de bijzondere verkoopsvoorwaarden op dat alle takhout  met een doormeter van  meer dan  5 cm moest worden geruimd, sedert 
dienstjaar 2006 werd die grens opgetrokken tot meer dan 10 cm.  Er zal worden onderzocht in hoeverre deze bepaling niet kan vervangen worden door een bepaling 
die alleen van toepassing is op kunstamtig te verjongen oppervlaktes. 

 er is nog geen grote opbouw geweest van liggend dood hout in de zones zonder exploitatie, de inventaris dateert van de periode 1997-2000 en de bosreservaten 
werden pas aangeduid in 1997 

 De hoge energieprijzen maken dat er relatief intensief wordt opgekuist en dat soms vogelkersbestrijding kan worden uitgevoerd in ruil voor het brandhout dat er in zit 
 De inventarisatiemethode. 

Tabel 4.18 Overzicht liggend dood hout  
 

 Bosdomein Heverleebos Meerdaalwoud Steenbergveld 

LIGGEND DOOD DUN 

<5 stuks/ha 13,5% 26,0% 9,5% 0,0% 

>100 stuks/ha 29,0% 44,3% 24,7% 10,7% 

5-100 stuks/ha 0,5% 1,3% 0,3% 0,0% 

Totaal 43,0% 71,6% 34,5% 10,7% 

LIGGEND DOOD DIK 

>10 stuks/ha 0,7% 0,0% 1,1% 0,0% 

1-10 stuks/ha 17,1% 19,6% 17,1% 10,7% 

Totaal 17,9% 19,6% 18,2% 10,7% 

LIGGEND DOOD ZEER DIK 

>3 stuks/ha 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 

1-3 stuks/ha 4,0% 4,2% 4,3% 0,0% 

Totaal 4,2% 4,2% 4,6% 0,0% 

Figuur 4.47 
Liggend dood hout : Amerikaanse eik 

Bosplaats Bosreservaat Heverleebos – Bosperceel Putten IJzerenweg 
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MAATREGELEN DIE IN DE VOLGENDE BEHEERPERIODE ZULLEN WORDEN GENOMEN EN DIE ER MOETEN TOE LEIDEN DAT ER MEER LIGGEND DOOD HOUT KOMT IN HET BOSDOMEIN: 

Directe maatregelen  die het aandeel liggend dood hout zullen verhogen: 

 wijziging van de exploitatievoorwaarden (voorzien vanaf dienstjaar 2007) waarbij de verplichting alle takhout te ruimen nog alleen zal gelden als het expliciet wordt 
gevraagd.  Dit kan lot per lot gebeuren (vb. in bestanden waar er kunstmatig zal verjong worden); 

 er zullen geen bomen meer gekapt en/of verkocht worden in 15% van het bos, door natuurlijke sterft en takafstoting zal de voorraad liggend dood hout sterk 
toenemen op deze plaatsen. 

 Vanaf dienstjaar 2007 zal er ook in de normaal geëxploiteerde bestanden een expliciet verbod gelden op het hameren van liggend hout.  Dit verbod is echter niet 
absoluut (garanderen  toegankelijkheid, uitzonderlijk financiëel waardevolle stammen, wettelijke verplichtingen). 

 Er worden een beperkt aantal vellingen voorzien waarbij het hout ter plaatse blijft (bvb. beuken langs Walendreef op grens met bosreservaat Pruikenmakers) 

Indirecte maatregelen die het aandeel liggend dood hout zullen verhogen: 

 vogelkersbestrijding: sedert 2002 is intensief werk gemaakt van de vogelkersbestrijding, dit heeft recent geleid tot aanzienlijke hoeveelheden dun dood hout in een 
aantal bestanden in het ‘Verbindingsgebied’ en in de omgeving van de Kluis en de zuidrand van het Heverleebos.  De tendens zal zich voortzetten tot alle vogelkers 
is bestreden. 

 In ca. 25 % van de bestanden zal met vaste exploitatiepistes worden gewerkt, dit houdt in dat alle hout naar deze pistes moet gedragen of gesleept worden.  Een 
nevenresultaat zal zijn dat er meer liggend dood hout achterblijft in het bos. 

 Er is een tendens om meer met harvesters te werken, de ervaring leert dat het aandeel takhout dat achterblijft in het bos dan toeneemt. 

 

44..1111..22  SSTTAAAANNDD  DDOOOODD  HHOOUUTT  

De steekproefinventaris voor staand dood hout werd niet gebruikt omdat die vertekend is.  Meer nog dan bij liggend dood hout gaat het bij dood hout op stam om zeldzame 
zaken, daarvoor is sampling niet aangewezen.  Er is nog een bijkomende redenen waarom de inventaris een slechte benadering is: in een strook van ca. 30 m rond de 
wandelwegen worden dode bomen sneller worden geveld om risico’s te beperken.  Alle steekproefcirkels in die zone zijn m.a.w. vertekend.   

Daarom werd voor de inventaris van staand dood hout, in afwachting van een betere inventaris (zie verder) een beroep gedaan op de kennis van de boswachter van het 
gebied.  Er werd gevraagd om per bestand aan te geven of er dode bomen  met omtrek groter dan 120 cm op stam voorkomen. (zie bestandsfiches in bijlage 1).   Op basis 
van deze inschatting weten we dat in ca. 177 ha één of meerdere dode bomen op stam voorkomen.  Ruw geschat gaat het om ca. 1000 dode bomen op stam, als wordt 
uitgegaan van een gemiddelde omtrek van 135 cm dan komt dat overeen met iets minder dan 1 m³/ha.  Dit is een zeer laag cijfer in vergelijking met de norm in de Criteria 
voor Duurzaam Bosbeheer (zie bijlage 11).  Deze norm is  4% van de totale voorraad op stam. Er wordt daarbij van uitgegaan dat de helft liggend en de helft staand dood 
hout is.  Uitgaande van een gemiddelde voorraad van ca. 340 m³/ha komt de norm van de Criteria Duurzaam Bosbeheer op 6,8 m³/ha. Volgens de bosinventaris is het 
gemiddelde voor Vlaanderen ca. 3 m³/ha voor staand dood hout.  Met andere woorden, het aandeel dood hout op stam is erg laag in Meerdaalwoud. 

Desalniettemin zijn er een aantal erg imposante dode bomen op stam terug te vinden, voornamelijk in bosreservaat ‘De Grote Konijnenpijp C en D’, daar werd al van vlak na 
de stormen van 1990 in een zone gestopt met het kappen van dode of zwaar aftakelende bomen. 

DE BEPERKTE AANWEZIGHEID VAN STAAND DOOD HOUT IN M,H&E HEEFT TE MAKEN MET VOLGENDE FACTOREN: 

 Dezelfde redenen als die welke gelden voor liggend dood hout en daarenboven 
 dode bomen worden geveld omdat ze een risico inhouden voor exploitant of bosbezoeker; 
 in tegenstelling met liggend dood hout zijn ze vaak nog goed commercialiseerbaar; 
 kwijnende bomen worden vaak weggenomen om te voorkomen dat ze andere bomen zouden besmetten.    Ook bij soorten waarvoor dat niet verplicht is (zie hoger) 

zoals de inlandse eik werd dat systhematisch toegepast.  Tot ca. 1990 werden de kwijnende inlandse eiken uit voorzorg gehamerd en verkocht.  Ondertussen is er 
nog steeds geen duidelijkheid over de oorzaak voor dit afsterven.  

 

 

 

Figuur 4.48 (Dries Clauwaert)
Liggend dood hout : Inlandse eik

Bosplaats Bosreservaat Meerdaalwoud – Bosperceel Pruikenmakers 

Figuur 4.49 (Dries Clauwaert)
Liggend dood hout : Berk

Bosplaats Bosreservaat Meerdaalwoud – Bosperceel Grote konijnepijp 

Figuur 4.50 (Dries Clauwaert)
Liggend dood hout : Berk

Bosplaats Bosreservaat Meerdaalwoud – Bosperceel Grote konijnepijp 
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Figuur 4.51
Liggend dood hout : Inlandse eik

Bosplaats Bosreservaat Meerdaalwoud – Bosperceel Pruikenmakers 
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MAATREGELEN DIE IN DE VOLGENDE BEHEERPERIODE ZULLEN WORDEN GENOMEN EN DIE ER MOETEN TOE LEIDEN DAT ER MEER STAAND DOOD HOUT KOMT IN HET BOSDOMEIN: 

Directe maatregelen die het aandeel staand dood hout zullen verhogen: 
 er zullen geen bomen meer gekapt en/of verkocht worden in ca. 15% van de bosoppervlakte, dit zal uiteraard op termijn tot sterfte leiden; 
 ook in de bestanden waarin nog wel geëxploiteerd wordt, zullen een aantal bomen ‘eeuwig’ mogen blijven staan.  In de bosbestandsfiches is dat aangegeven als 

‘dood toekomst’ dat betekent dat bewust een aantal (dat wordt in de fiche omschreven als ‘enkele’ of een ‘groep’)  bomen bij iedere hamering gespaard wordt (zie 
verder).  

 Individuele bomen die de realisatie van de beheerdoelstellingen hinderen en die moeilijk exploiteerbaar zijn zullen geringd worden.  Voorbeelden zijn:      
 Een beuk aan de zuid-oever van vijver in bosreservaatdeel  ‘Putten van de Ijzeren weg’  neemt alle licht weg en geeft zeer veel bladval in de poel die erdoor te 

veelorganisch materiaalopstapelt.  Evploitatie is er zeer moeilijk en ongewenst (integraal reservaat) De boom zal worden geringd worden geringd in het kader 
van het ‘inleidend beheer tot niets doen’; 

 In zone 1 (gemengd loofbos) in het 3de kwadrant zal het zeker enkele voorkomen dat voor de exploitatie van één bepaalde zware beuk of Amerikaanse eik ver 
van een exploitatieweg staat.  In plaats van hem met veel kosten en gevaar op bodemschade te ruimen zal hij geringd worden.  
Naarmate de economische waarde van de boom;kleiner is wordt die beslissing reeds bij een kortere afstand tot de weg 
genomen.  Positief aan dit verhaal ,is dat die lagere economische waarde vaak samengaat met een hogere ecologische. 

 staande dode bomen zullen vanaf dienstjaar 2007 nog slechts gehamerd en verkocht worden: 
 als ze een gevaar vormen voor bosexploitanten of bosbezoekers; 
 als het wettelijk verplicht is; 
 als het om economisch uitzonderlijk waardevolle bomen gaat (te verantwoorden in ‘staat van ligging’) 

Indirecte maatregelen die het aandeel staand dood hout zullen verhogen: 
 door een sterke lichtstelling is het gevaar reëel dat een aantal oude eiken en dennen zullen sterven als gevolg van de ‘lichtschok’.  

Aangezien het overe enkele honderden ha gaat (omvorming derde kwadrant ‘type 1’ ca. 160 ha, middelhout ‘De Heide’ ca. 23 ha, half 
open bosstructuur in dennebossen ca. 45 ha) zal het aandeel staand dood hout ongetwijfeld toenemen.  Aangezien de zwaarste 
bomen het meest gevoelig bzijn aan deze lichtstelling zal het aandeel zwaar dood hout op stam zeker toenemen in de eerstvolgende 
jaren. 

Bij de hamering in Volle en Halve Omloop zal een volinventaris worden gemaakt van alle dode bomen op stam (soort, omtrek op borsthoogte 
en totale hoogte), analoog aan de volinventaris voor bomen > 280 cm.  
Figuur 4.52 geeft aan hoe, als gevolg van de natuurlijke sterfte het aandeel staand dood hout zal toenemen.  Er kan evenwel niet worden 
gegarandeerd dat deze evolutie zich effectief op een periode van 20 jaar zal afspelen, wij gaan er eerder van uit dat dit cijfer slechts zal 
worden gehaald over pakweg 75 jaar.  Het tijdstip waarop bomen zullen afsterven van ouderdom kan immers niet exact worden ingeschat.  
Omwille van nhet sterk artificiële en kapitaalsvernietigende karankter van ‘ringen’ wordt het aantal bomen dat op ‘stam wordt gedood’ beperkt..  
De beheervisie voor openbaar bos in Vlaanderen schrijft voor dat een verdubbeling van het aandeel dood hout moet worden nagestreefd.  Uit 
figuur 4.52 kan worden afgeleid dat er een stevige vooruitgang zal zijn .  De bestandsoppervlakte waarin dood hout op stam zal voorkomen zal 
op lange termijn toenemen van ca. 180 ha naar 1060 ha. 

 

44..1111..33  OOUUDDEE  BBOOMMEENN  

4.11.3.1 INVENTARIS OUDE BOMEN 

Oude bomen leiden tot structuurvariatie in bossen, dit zowel op bestandsniveau (hoogteverschillen , ruwer kronendak, etageopbouw …) als op 
niveau van één boom (ruwe schors, zware takvorken, holtes en spleten…).  Het aantal ecologische niches neemt toe en daardoor zal ook op 
één bepaald moment de  biodiversiteit groter worden.  De biodiversiteit neemt echter ook toe in de tijdsdimmensie omdat de aanwezigheid van 
zeer oude bomen en bomen in de vervalfase ook een zeer belangrijke ecologische verbindingsschakel kunnen zijn tussen 2 generaties van 
bomen. Het voorkomen van enkele zeer zeldzame diersoorten (Middelste Bontespecht, Bosvleermuis, Boommarter) is ongetwijfeld verbonden 
aan deze zware bomen.  
Daarnaast hebben oude, zware bomen heel vaak ook een grote landschappelijke, recreatieve en historische betekenis.   
Bij oude inlandse eiken kan tot op zeer hoge leeftijd het aandeel kwaliteitshout jaar na jaar flink toenemen.    
Voor dit beheerplan hebben we de grens voor oude bomen arbitrair vastgesteld op > 280 cm omtrek (90 cm diameter) .  We gaan er van uit dat 

‘DE DIKKE EIK’ 

De zwaarste boom van het M,H&E ‘Den Dikke Eik’ (bestand ‘Pruikenmakers D’) bewijst de stelling 
dat de aangroei bij oude inlandse eiken nog behoorlijk kan zijn.  In 1995 kon uit deze boom met de 
boor van Pressler een ‘potlood-dun’ staafje hout tot in de kern worden gehaald om de jaarringen van 
dit monument te tellen en te meten.  De boom wordt hierbij niet blijvend beschadigd.  Uit detailstudie 
van de het boorspaantje bleek dat ‘De Dikken Eik’ ca. 320 jaar oud was.  Bij deling van de omtrek 
(525 cm) door de leeftijd bekomt men de jaarlijkse omtrektoename: 1,64 cm van de diameter.  Dit 
groeiritme is merkwaardig goed constant gebleven gedurende het leven van de boom.  Zelfs laat in 
de zomer steekt zijn bladerdek nog donkergroen af tegen de rest van het bestand. Echt 
kwaliteitshout levert deze boom niet meer omdat hij als gevolg van takbreuk in 1963 een zware 
beschadiging opliep. 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt ‘De Dikken Eik’ nog voor het einde van deze beheerperiode in 
omtrek voorbijgestoken door ‘Den Dikken Beuk’ (omtrek 475 cm, bestand ‘Groot Moddergat B’). 

 

Figuur 4.52
Evolutie van het aandeel bestanden waarin staand dood hout wordt voorzien 
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Figuur 4.53
Jaarringanalyse Dikke Eik 
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een boom van 280 cm omtrek in M,H&E minstens 110 (beuk) tot 190 jaar (zomereik) is.  De inventaris vermeldt er meer dan 2.900 of ca. 1,4 stuks/ha. (zie ook 4.2.1.4, 
Bijzondere richtlijnen voor omvorming van beukenbestanden).  Kaart 4.19 geeft op kaart weer in welke bestanden bomen > 280 cm voorkomen in M,H&E.  
Het grote aantal oude, dikke bomen is werkelijk één van de handelsmerken geworden van Meerdaalwoud.  
Zo voorgesteld lijkt het alsof het opdrijven van het aantal oude bomen een succesverhaal is, zonder nadelen.   

Bezwaren tegen een mogelijke vergrijzing van het bomenbestand: 
 een toenemende vergrijzing kan leiden tot een generatieconflict, m.a.w. de verjonging komt in het gedrang 
 niet alle zware bomen zijn even sterk gegeerd op de houtmarkt.  Dat kan te maken hebben met de capaciteit van de zaagmachines (er zijn weinig zagerijen in 

Vlaanderen die bomen > 400 cm omtrek aankunnen of met de afnemende houtkwaliteit (erg uitgesproken bij es en beuk) 
 zware bomen zijn moeilijker te exploiteren; 

Figuur 4.54 geeft het aantal oude bomen per boomsoort en per dikteklasse weer, we kunnen er uit afleiden dat:  
 de categorie  ‘bijna dikke bomen’ (250– 280) 1,5 keer meer bomen bevat dan de categorie > 280 cm; 
 de soortenverhouding bij de ‘bijna dikke bomen’ totaal verschilt van die bij de echte oude bomen.  De eerste categorie bevat 6 keer meer beuken dan inlandse eiken, 

terwijl die verhouding in de categorie echt oude bomen nog op 1,4 ligt. 

Met andere woorden: er is een echte vergrijzingsgolf in aantocht en in de toekomst zal, zonder krachtdadig optreden, het aandeel oude zomereiken sterk 
ondervertegenwoordigd zijn  in vergelijking met de beuk. 

Figuur 4.55 geeft weer hoe die oude bomen zijn verdeeld over de bosplaatsen.  Hier valt op dat het grootste aandeel oude bomen voorkomt in Meerdaalwoud.  Het aandeel 
zware bomen is in relatieve termen het hoogste in de dreven, daarin vinden we 12 oude bomen per ha, in Meerdaalwoud zijn er dat gemiddeld 3,5/ha en in Heverleebos 
1,5/ha.  De aantallen in het verbindingsgebied en Egenhovenbos zijn veel kleiner. 

Maatregelen m.b.t. oude bomen in M,H&E 

 de omvorming in beuk leidt zeker tot meer kansen voor de oude eiken, essen, kersen, haagbeuken…  We gaan er van uit dat het aantal zware bomen (> 280 cm) de 
volgende 20 jaar hierdoor nagenoeg constant zal blijven in het derde kwadrant.  Elders in het bos zal het zwaar toenemen; 

 bij de omvorming in het 3de kwadrant wordt in zone 2 de velling van minstens de helft van de zware beuken (> 280 cm) uitgesteld tot na een tussentijdse evaluatie; 
 in vele bestanden worden groepjes bomen aangeduid die ‘eeuwig’ op stam zullen blijven.  Wanneer in de bestandsfiches de rubrieken ‘merkwaardige bomen’ en 

‘dood toekomst’ zijn ingevuld dat betekent dit dat een groepje of een individu ‘eeuwig’ op stam zal blijven.  Kaart 4.19 geeft weer welke bestanden dit zijn. 
 soorten die sterk aan kwaliteit inboeten bij ouder worden zullen sneller worden geëxploiteerd (vb. es vanaf 160 cm omtrek), anderzijds zullen exemplaren van deze 

soorten die hun ‘economiche houdbaarheidsdatum’ gepasseerd zijn ( > 240 cm) niet meer worden geveld.  Uitzonderingen zullen in de  ‘staat van ligging’ worden 
verantwoord. 

 In een groot aantal bestanden wordt met de Zoom Scherm Kap gewerkt, deze laat toe dat individuele bomen van goede kwaliteit (vitaliteit, stabiliteit) zeer lang op 
stam  kunnen blijven.  Het zelfde geldt voor de bestanden waarin naar een half open bosstructuur wordt gestreefd of in de middelhoutbestanden. 

 Het drevenbeheerplan voorziet in een aantal omvormingen uit veiligheidsredenen. Hierdoor zal het aantal oude dreefbomen afnemen (zie 4.4.3)  
 De oude bomen die ‘eeuwig’ op stam mogen blijven zullen, net zoals het liggend en staand dood hout worden beschermd door de exploitanten te verbieden er hout 

tegen te stapelen, kabels aan vast te maken, bomen tegen te laten vallen, dicht langs hun stam te passeren met tractoren… Deze verbodsbepalingen zullen worden 
opgenomen in de verkoopsvoorwaarden en door deze bomen of bomengroepjes aan te duiden op de exploitatiekaarten. Vaste uitsleeppistes zullen ver genoeg 
verwijderd blijven van deze bomen, waar dat niet kan zal een fysische barrièrre worden aangelegd om de boom in kwestie te beschermen (een palissade of 
vlechtwerk van takken, een rij van in de grond geklopte palen etc.)  Kaart 4.19 geeft de locatie van deze ‘monumenten’ weer.  

 in princiepe zullen geen bomen, andere dan beuken, > 320 cm omtrek worden geëxploiteerd.  De uitzonderlijke gevallen waarin dit toch moet gebeuren zullen 
individueel gemotiveerd worden t.o.v. de Centrale Diensten.  Dat zal gebeuren bij het voorleggen van de ‘staat van ligging’ voorafgaand aan de kapping 

 Er zal in de regel geen boomchirurgie worden toegepast om bomen langer op stam te houden.  We gaan er van uit dat we het aantal aantal zware bomen op 
natuurlijke wijze hoog genoeg kunnen houden om dergelijk dure maatregelen niet te moeten nemen.  Daarenboven:  alle leven is sterfelijk.  Uiteraard kunnen 
uitzonderingen worden gemaakt voor enkele monumenten (vb. Den Dikken Eik), wanneer met eenvoudige maatregelen verdere schade kan vermeden worden dan 
zal dat gebeuren.  Zo bijvoorbeeld het  inkorten van zware takken om inscheuren te vermijden, wegsnijden van dode schors om een betere callusvorming te 
bekomen etc.   

 

 

Figuur 4.54 
Dikke bomen opgedeeld volgens boomsoort 

Figuur 4.55 
Dikke bomen opgedeeld volgens bosplaats 
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4.12 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MBT DE TOEGANKELIJKHEID 

44..1122..11  PPLLAANN  WWEEGGEENNNNEETT  ––  OOPPEENNGGEESSTTEELLDDEE  BBOOSSWWEEGGEENN  

Er werd een toegankelijkheidsreglement opgesteld (zie bijlage 18 en ook afgedrukt in de tekst) dat een toegankelijkheidskaart bevat waarop alle wegen staan ingekleurd die 
voor het publiek toegankelijk zijn. Deze kaart werd opgenomen in de domeinbosfolder (zie kaarten 4.20, 4.21, 4.22 en 4.23). Conform het bosdecreet zijn alle wegen die niet 
expliciet zijn afgesloten (fysisch of met toegankelijkheidsbord) vrij toegankelijk voor wandelaars ( en fietsers tot 9 jaar).   

Deze toegankelijkheidskaart bestaat uit drie deelkaarten: de wandelkaart, de alle-terrein-fiestkaart en de ruiterkaart. 

4.12.1.1 WANDELWEGEN 

De wandelkaart geeft aan welke wandelroutes bewegwijzerd zijn op het terrein. De totale lengte aan toegelaten wandelwegen bedraagt ca. 120 km of gemiddeld ca. 6 km/100 
ha.  Ze vertrekken allemaal aan goed uitgeruste onthaalparkings aan de bosrand.  In eerste instantie, zo lang er geen stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de 
onthaalpoorten ‘De Torenvalk’ en ‘De Speelberg’ kan dit aanleiding geven tot verwarring. Het opstellen van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan kan de basis vormen voor een 
vergunning. Aan de opmaak van dit RUP wordt dan ook prioriteit gegeven. 

In principe zijn de wandelwegen niet verhard of zijn ze uitgerust met een waterdoorlatende verharding (dolomiet, porfierzand, gebroken beton, grintgazon …).  In de 
onmiddellijke omgeving van de onthaalzones ‘De Torenvalk’ en ‘De Speelberg’ wordt voorgesteld om de wandelpaden te verharden met een dolomietlaag.  Volgende 
dolomietpaden zullen een degelijk jaarlijks onderhoud krijgen (o.a. bladblazer) om toe te laten dat ook minder mobiele mensen (rolstoelgebruikers, kinderen in buggy’s…) een 
mooie boswandeling kunnen maken: Torenvalkpad, arboretumpad, Brembergpad, wandeling Grote Konijnenpijp en het Speelbergpad,  in totaal ca. 6 km (zie 
toegankelijkheidskaart). Aan de Torenvalk is een picknickplaats voor rolstoelgebruikers aan een amfibiepoel gepland. Al deze paden zullen uitgerust worden met enkele 

parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.   

De niet verharde wandelpaden zullen eveneens een jaarlijks onderhoud krijgen (streefdatum is 
telkens begin Paasvakantie) dat eerder is toegespitst de infrastructuur en op het begaanbaar houden 
voor wandelaars met stapschoenen of laarzen.  Zo wordt vermeden dat wandelaars op zeer moeilijk 
begaanbare plaatsen zelf paralele paden zouden gaan maken met ontoelaatbare verstoring tot 
gevolg. Anderzijds zou een intensiever beheer eerder een park- dan een natuur-bossfeer oproepen. 

Een aantal wegen heeft sedert zeer lange tijd een asfalt- of betonverharding.  Het wegnemen van die 
verharding is een dure aangelegenheid en niet altijd zinvol omdat de wegen ook door bvb. fietsers 
worden gebruikt.  Wanneer het westelijk deel van het militair domein definitief wordt verworven, zullen 
een aantal van deze wegen worden opgebroken en verwijderd.  Enkele belangrijke wandelwegen die 
een asfaltverharding hebben, zullen degelijk worden onderhouden en bvb. een nieuwe slijtlaag krijgen 
als dat nodig is.  Er zullen geen nieuwe asfalt- of betonwegen voor wandelaars worden aangelegd. 

Langs de oevers van het Zoet Water loopt een knuppelpad.  Dit intensief gebruikt pad vergt ook een 
intensief onderhoud met het oog op de veiligheid van de gebruiker en om ontoelaatbare verstoring of 
schade aan de oevers te vermijden.  De voetgangers- en fietsersbrug over de Naamse Steenweg zal 
door de bosarbeiders een zelfde onderhoud worden gegeven.  Onderhoud en herstel met betrekking 
tot de stabiliteit wordt verzorgd door de wegbeheerder. 

Het Grote Routepad (GR 512 van Tongeren naar het Zoniëwoud) loopt van oost naar zuid west door 
het Meerdaalwoud en is op de klassieke manier bewegwijzerd.  Het staat niet als dusdanig aangeduid 
op de wandelkaart. 

Anno 2006 is er slechts één veilige oversteekplaats voor wandelaars (houten brug ter hoogte van 
Weertse dreef).  Er wordt naar gestreefd om in aansluiting bij de inrichting van de 
onthaalinfrastructuur ‘De Torenvalk’ een tweede vaste verbinding in te richten.  Meest ideaal zou een 
tunneltje zijn voor voetgangers, fietsers en ruiters tussen de Langendaalstraat en het Margrietenpad.     
Een goed, zeer intensief gebruikt voorbeeld is te zien in domein Planckendael. 

!
Doorgang op eigen risico

Dit pad wordt niet onderhouden
Gevaar voor vallende takken

Bosreservaat Heverleebos
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Dit pad wordt niet onderhouden
Gevaar voor vallende takken
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Figuur 4.57 
Infobord ‘doorgang op eigen risico 

Figuur 4.56
Wandelpaden 
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Het Agentschap voor Natuur en Bos staat er voor in dat alle toegankelijke paden veilig kunnen worden gebruikt door het publiek.  Omdat een bos een stuk natuur is en 
onmogelijk alle omstandigheden in acht kunnen genomen worden, wordt de toegang tot het bos bij storm ontraden.  Maar ook bij minder hevige wind of zelfs op windstille 
dagen kunnen in een bosreservaat waar een ‘nulbeheer’ wordt gevoerd, zware takken of bomen afbreken.  We willen geïnteresseerden de kans bieden om ook eens in een 
integraal bosreservaat aan natuurobservatie te doen, daarom werden drie wandelwegen door bosreservaat voorzien van een bordje dat het risico aanwijst wijst en het gebruik 
alleen op eigen risico toelaat (zie figuur 4.57).  Ze worden op de wandelkaart aangeduid met het icoontje. In juridische termen spreekt men van een exoneratiebeding dat de 
beheerder van vervolging vrijwaart. (zie bijlage). 

Voor individuele wandelaars zijn alle wandelpaden aangeduid op de gebruikerskaart het ganse jaar door, dag en nacht, behoudens ter plaatse aangduide 
uitzondering, opengesteld.   Voor wandelingen met een commercieel aspect is een machtiging van de woudmeester noodzakelijk. 

4.12.1.2 ALLE TERREIN FIETS PADEN 

De kaart voor Alle Terrein Fietsers (toegankelijkheidsfolder zie kaart 4.22) geeft suggesties voor individuele en georganiseerde ATF-tochten. Het aantal machtigingen voor 
ATF-tochten is gecontingenteerd en er werd een sperperiode voorzien die deels samenvalt met de periode waarin geen hout mag worden geruimd of geveld, (april-mei-juni en 
1-15 oktober).Organisaties dienen de rijrichting aangeduid op de kaart te respecteren.  Tevens werden een aantal wegen op kaart aangeduid die bijkomend mogen worden 
gebruikt om toe te laten de nodige variatie in deze tochten te leggen .  In totaal gaat het om ca. 60 km ATF-paden die kunnen worden ingeschakeld in vergunde toertochten 
(zie kaart 4.22).  Aanvragen voor georganiseerde ATF- tochten die van andere boswegen gebruik maken zullen worden geweigerd.  Ook andere wegen kunnen voor 
individuele fietsers opengesteld zijn met de voorgeschreven gebodsborden 

Alle paden voor Alle Terrein Fietsers zijn in principe toegankelijk voor de gewone fietser.  Deze zal het, zeker in een regenachtige periode, vaak niet gemakkelijk hebben op 
deze routes.    

Momenteel is het aanbod goed bereidbare paden voor de gewone fietser zeer beperkt (zie 
fietssnelwegenkaart 4.24).  Aangezien het voor gewone fietsers in hoofdzaak om zogenaamde 
doorsteken gaat (als onderdeel van een grotere fietstocht) moeten er meer wegen buiten het bos of 
wegen die beheerd worden door andere instanties dan B&G bij betrokken worden.  De op de 
fietssnelwegenkaart aangeduide noord-zuiddoorsteek (Herendreef-arboretum-Grezweg – 
Prosperdreef – Weertse dreef – Grezbaan) wordt nu reeds door ANB onderhouden met het oog op 
een goede bruikbaarheid door fietsers (periode Paasvakantie einde oktober).  Dit geldt ook voor de 
verbinding arboretum Heverleebos – de Speelberg over de Linderonde. De Noord-zuidverbinding 
langs de N25 vanaf Blanden tot aan de taalgrens (en in de toekomst misschien verder over de oude 
trambedding) zal door de beheerder van de N25 in de periode vanaf 2008 worden aangelegd 
(breedte 2,5 m asfalt, gescheiden van de rijbaan).  Voor de aanpassing ten behoeve van fietsers 
van de oost-west verbinding van de ‘Speelberg’ naar  ‘Brise tout’ zullen gesprekken worden 
aangeknoopt tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeenten Oud-Heverlee en Bierbeek 
en de administratie voor Ruimtelijke ordening.  Het zelfde geldt voor de fietssnelweg parallel aan de 
E40, één van de mogelijkheden is om die te integreren in de geluidswal die wordt gepland. 

4.12.1.3 RUITER PADEN 

De ruiterkaart geeft aan welke wegen voor ruiters zijn opengesteld, op het terrein is het 
voorgeschreven gebodsbord (G03) aangebracht naast gekleurde hoefijzers die het circuit 
aangegeven.  Andere wegen zijn niet toegankelijk voor ruiters.  In totaal gaat het om ca. 40 km 
ruiterpad.  In de mate van het mogelijk worden de ruiterpaden afgewerkt met een laag zand (uit 
eigen zandgroeve) of porfierzand.  Dat is een veilige en aangename bedekking voor ruiters en werkt 
tevens als ‘wegwijzer’.  
Een beperkt aantal ruiterpaden zijn niet geschikt voor medegebruik door wandelaars en fietsers.  
Dat is ter plaatse aangeduid, zo o.a. het pad dat van aan de Walendreef onder de Warandevijver 
door langs de taalgrens, door bosreservaat ‘De Pruikenmakers’ over het ecoduct leidt.   

Het onderhoud van deze ruiterpaden is er op gericht dat ruiters niet van het pad zouden afwijken 
om bvb een zeer modderige plek te ontwijken, dit leidt immers tot ontoelaatbare verstoring. Op een 
aantal hellingen zijn ruiterpaden erg erosiegevoelig. Enkele jaren geleden is een gedeelte van de 

Figuur 4.58 
Alle terrein fietspaden 

Figuur 4.59
Ruiterpaden 
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Herculesdreef grondig gerestaureerd met een koffer van gebroken beton in een honinggraadstructuur. Niet goedkoop maar wel met blijvend resultaat. Een andere techniek 
met trapsgewijze aanleg gaf eveneens goede resultaten. Beide technieken zullen op bestaande wegen op steile hellingen worden toegepast. Toch zal een tochtje te paard 
door Meerdaalwoud altijd meer blijven vergen van ruiter en paard dan in het Heverleebos waar de hellingen minder steil zijn, de wegen breder en de bodem beter 
waterdoorlatend. 

In principe zijn alle ruiterpaden ook toegankelijk voor koetsen.  Wanneer bepaalde delen van het ruiterpad niet geschikt zijn voor dergelijke koetsen (te smal, te steil, 
dwarshelling …) dan zullen deze uitgerust worden met een bareel om koetsen te weren.  De wel voor koetsen toegankelijke ruiterpaden zullen desgevallend worden uitgerust 
met een sluis (breedte 160 cm) passeerbaar voor koetsen en niet voor 4x4-voertuigen. 

Het aantal machtigingen voor georganiseerde ruitertochten is gecontingenteerd en kent dezelfde sperperiode als voor ATF-tochten (april-mei-juni en 1-15 oktober) 

De ruiterpaden zijn vlot bereikbaar van uit de omliggende manèges en o.a. van uit de hoofd toegangspoort ‘De Torenvalk’ waar ook parkeerplaats voorzien is voor trailers met 
paarden. 

4.12.1.4 WEGEN TOEGANKELIJK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 

Het aantal wegen dat toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer werd in goed overleg met de stad Leuven en met de gemeenten Oud-Heverlee en Bierbeek vanaf 2 oktober 
2005 sterk gereduceerd.  Figuur 4.61 geeft aan welke openbare wegen op dat ogenblik werden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het afsluiten van wegen voor auto’s 
gebeurde met de wettelijke bebording (V05) en met een houten bareel. (zie kaart 4.16 voor de locatie van barelen). Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het vlot 
passerbaar maken van barelen voor (minder mobiele) wandelaars, fietsers, ruiters. De afsluiting van een aantal boswegen maakt het mogelijk de op figuur 4.40 aangegeven 
barelen op zijwegen te verwijderen.  

Met de gemeente Grez-Doiceau wordt een regeling uitgewerkt waarbij inwoners van enkele straten grenzend aan het bos (omgeving boshuis ‘Het Spoor’) bij sneeuw of ijzel 
gebruik mogen maken van de Grezbaan om aansluiting te vinden op het openbare wegennet. 

 

44..1122..22  SSPPEEEELLZZOONNEESS  

Het Meerdaalwoud heeft anno 2006 zes speelzones (de wettelijk erkende term voor wat in M,H&E in de volksmond ‘speelbos’ heet).  Ze werden afgebakend op basis van 
overleg in de periode 1994-1995.  Ze zijn op de wandelkaart ingekleurd (zie figuur 4.56) en op het terrein aangegeven met het wettelijk voorgeschreven bord (G04).  

Er werd gestreefd naar een vlotte bereikbaarheid voor de jeugd, een logische afbakening en een goed leesbaarheid op het terrein. In afwijking op de algemene regel is het 
gebruik van speelzones in M,H&E niet voorbehouden aan de erkende jeugdorganisaties maar staan ze open voor alle bosbezoekers   
Een 7de speelzone wordt gepland van zodra ‘De Torenvalk’ wordt ingericht.   
Momenteel zijn er verder geen  plannen voor de uitbreiding van het aantal speelzones. 

In alle speelbossen zal een veilgheidsbeheer (jaarlijkse controle) worden gevoerd dat er op gericht is dode bomen en bomen met gevaarlijk dood takhout te vellen voor ze 
gevaar opleveren.  De kappingen zijn gericht op een grotere structuurdiversiteit om de aantrekkelijkheid voor de recreant te verhogen met afwisseling tussen ondoorzichtige 
dichtgesloten zones en meer open bosstructuren tot open plekken (10 – 30 are).  Bij de aanplanting zal, aangepast aan de groeiplaatsomstandigheden een grotere 
soortendiversiteit worden nagestreefd.  Planten met eetbare bessen of zaden worden waar mogelijk ingebracht.  Giftige soorten worden vermeden.  Iedere speelzone wordt 
uitgerust met een megapicknicktafel.  Aangezien de speelzones voornamelijk door de jeugd worden gebruikt, is het plaatsen van vuilnisbakken niet nodig (de jeugd is anno 
2006 een milieubewuste generatie). 

Een neveneffect van dit beheer is dat er, voor de minder verstoringsgevoelige fauna en flora, extra kansen ontstaan.  

Alle speelzones worden jaarlijks door een wettelijk gemachtigde organisatie gekeurd op veiligheid volgens de normen toepasselijk op speeltuinen.  

Speelbos Patrijzen 

Gelegen in bosbestanden Patrijzen A,B en C (7,5 ha) aan de noordrand van Heverleebos op grondgebied van de stad Leuven ( 2 km van de Oude Markt) vlak bij  
jeugdlokalen en tussen twee grote residentiële wijken gelegen. De speelzone wordt frequent gebruikt, voornamelijk door de Scouts.  Er werden geen bijzondere 
inrichtingswerken uitgevoerd of gepland. 

 

Figuur 4.60
Fietssnelwegen 

Figuur 4.61
Beperkt gemotoriseerd vervoer 
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Speelbos De Jacht’ 

Gelegen in bosbestand Koeigat B (2,5 ha) aan de noord-oostrand van Heverleebos op grondgebied van de stad Leuven ( 2,5 km van de Oude Markt) bij het klooster ‘De 
Jacht’.  Vlak bij jeugdlokalen.    Er werden geen bijzondere inrichtingswerken uitgevoerd of gepland. 

 

Speelbos Parnassusberg 

Gelegen in bosbestand Parnassusberg B en C (9,3 ha) vlak bij het Zoet Water op 500 m van de school in Oud-Heverlee en op 500m van de speelweide van de Linderonde 
(Heilige Michael C, 0,3 ha). 

Zeer gevarieerd terrein met hellingen en wisselende begroeiïng, mega picknicktafel en infobord als afspraakpunt. 

Momenteel één van de minder gebruikte speelzones. 

In overleg met de jeugdconsulent nagaan of het zinvol is maatregelen te nemen om de speelzone beter bekend te maken.   

 

Speelbos ‘De Speelberg’ 

Gelegen vlak  bij Scoutsdomein ‘De Kluis’ langs de Weertse dreef en de Herculesdreef in bosbestand Everzwijnbad (16 ha) .  Op wandelafstand (< 2 km) van het Zoet Water  
en van het NMBS-station van St. Joris-Weert.  Vlak bij wordt (streefdatum beging 2007) een goed uitgeruste secuindaire toegangspoort ‘De Speelberg’ ingericht (zie verder). 

Momenteel het drukst bezochte speelbos van de houtvesterij Leuven . 

Geïnspireerd door een bezoek aan enkele prachtige bossen van de Forestry Commission in Engeland en Wales (Grizedale, Forest of Dean, Kingsforest) startte de plaatselijke 
boswachter msamen met andere lokale kunstenaars met het maken totempaalachtige beelden en tot de verbeelding 

sprekende - houten beelden en constructies waarop kinderen kunnen spelen. Jaarlijks tegen de week van het bos worden versleten constructies hersteld of vervangen.  Alle 
constructies moeten maximaal opgebouwd zijn uit materiaal van ter plaatse zonder conserveringsmiddelen.    Het facet educatie werd uitgewerkt met kleurrijke afbeeldingen 
van fauna en flora uit de omgeving waarop een  "vraag en antwoordspel" werd gebaseerd. 

Er bestaat een begeleidende tekst met eenvoudige vragen en een invulformulier, deze kunnen worden aangevraagd op de houtvesterij of op de Kluis maar zijn ook 
beschikbaar via een ‘dispensor’ aan de startplaats (infobord kruising Weertse dreef – Herculesdreef). 

Het volledige parcours doorlopen vraagt ongeveer 2 uur tijd. 

Een verkorte versie zonder veel vragen en met meer spel kan natuurlijk sneller afgewerkt worden. 

 

Speelbos ‘De Stormvogels’ 

Gelegen vlak bij de sportvelden van ‘De Stormvogels’ en de jeugdlokalen  en op enkele honderden meters van de woonkern Blanden, in bosbestand Cressart F (4 ha) .  

Er zijn geen bijzondere inrichtingswerken voorzien. 
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Speelbos ‘De Dennen’ 

Gelegen langs de Schoonzichtdreef in bosbestand ‘De Dennen B’ en met een oppervlakte van ca. 7 ha.  Frequent gebruikt, voornamelijk door de jeugdverenigingen van 
Bierbeek. 

In 2000 werd dit speelbos ingericht door enkele bomen te vellen en te laten liggen, het reliëf wat te accentueren met kuilen ‘bergen’.  Ergens aan de rand van het speelbos is 
een uil verborgen (met dank aan de beeldhouwer Ad). 

 

Speelbos ‘De torenvalk’ 

Inrichting voorzien in 2007 samen met de inrichting van de primaire toegangspoort ‘De Torenvalk’. 

Het speelbosje zal deels in de oude bosboomkwekerij bij boshuis De Vlakte (Kriekelbergsbos C) en het aangrenzend bestand (Kriekelbergsbos A) en de nieuw verworven 
weide worden ingericht.  De oppervlakte zal ca. 2 ha bedragen.  De inrichting houdt o.a. volgende elementen in: enkele boomhutten van gevlochten twijgen, enkele 
speelkuilen en enkele zware bomen die geveld met boomkruin en al zullen blijven liggen.  Eén van de belangrijkste wandelpaden loopt door dit speelbosje. 

 

Speelbos ‘Egenhoven’ 

Piepklein speelbosje (40 are) gelegen op de oude spoorbedding in Egenhovenbos.  Wellicht het minst gebruikte speelbos van M,H&E.  In overleg met de jeugdconsulent van 
Leuven zal in 2007 worden beslist om het speelbosje aan te houden of niet. 

 

44..1122..33  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

De recreatieve infrastructuur wordt bewust beperkt gehouden (zie kaart 4.26).  Anderszijds wordt gestreefd naar topkwaliteit en een zeer degelijk en snel onderhoud of 
vervanging bij defect.  We gaan er van uit dat op deze manier de infrastructuur ook meer zal worden gerespecteerd door de bosbezoekers.  Defecten aan de infrastructuur 
kunnen door recreanten worden doorgegeven aan de boswachter die   zal toezien op een snel herstel/onderhoud.   

Alle infrastructuur die door de houtvesterij Leuven wordt aangebracht, wordt bij voorkeur vervaardigd uit hout uit eigen bestanden, wanneer dat dat niet kan wordt 
gecertificeerd hout uit andere bossen gebruikt dat eventueel op een milieuvriendelijke manier werd behandeld (vb. fysico-thermisch).  Chemisch behandeld hout wordt in 
principe geweigerd.  Een uitzondering wordt gevormd door de dragers voor infopanelen en toegankelijkheidsborden die reeds lang geleden door de Centrale Diensten in 
voorraad werden genomen. 

Volgende voorzieningen werden/worden ingericht om toe te laten dat een ruim publiek op een gezonde manier zou kunnen genieten van het bos zonder dat het bos er door in 
waarde verminderd: bewegwijzerde circuits en speelbossen (zie hoger), onthaalzones, infoborden, picknick- en rustbanken,  open schuilhutten, gesloten schuilhutten, 
fitometers, bosleerpaden, observatietoren, bronnen,. 
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4.12.3.1 ONTHAALZONES  

Onthaalzone ‘Arboretum Heverleebos’ werd in 2004 ingericht met een parking voor ca. 25 wagens, een open fietsenstalling, een groot infobord, een open schuilhut en een 
educatief parcours. Het arboretum zelf wordt tussen de Grezbaan, de Prosperdreef en de E40 volledig toegankelijk voor de bosbezoekers, ook buiten de wandelpaden.  Deze 
verruimde toegankelijkheid laat toe aan het  publiek om kennis te maken met de grote soortenrijkdom van het arboretum.    
Tot nog toe hebben alle andere onthaalzones een nog meer beperkte infrastructuur  met semi-verharde zone voor parkeren en een infobord.  
Conform de structuurvisie worden in 2006-07 twee bijkomende onthaalzones gepland. De infrastructuur zal er op gericht zijn de bosbezoeker aan te trekken voor een 
ontspannende hele of halve dag in het bos. 

Onthaalzone ‘De Torenvalk’ moet de primaire poort tot het boscomplex worden.  Figuur 4.18 geeft een impressie van de inrichting met volgende voorzieningen : 
 De infrastructuur zal bestaan uit een parking met een oppervlakte van ca. 75 are, geschikt voor ca. 130 wagens, volledig bestaande uit doorlatende verharding 

(grintgazon en kasseien met extra brede grasvoeg) die via 2 bestaande overbruggingen van de beek een op en afrit krijgt naar de N25.  
 Er is een open fietsenstalling voorzien voor 40 fietsen en een parkeerzone voor enkele trailers waar ruiters gebruik van kunnen maken. 
 De wagens op de parking zullen door twee begroeide taluds aan het oog worden onttrokken zodat het gebied zijn natuurlijke uitstraling behoudt. 
 Een uitkijktoren die wordt opgevat als een houten nest tussen de kruinen van 4 zomereiken moet fungeren als ‘eye-catcher’ zodat bezoekers onmiddellijk weten waar 

ze naar toe kunnen.  Van aan de toren vertrekken discreet bewegwijzerde wandel-, fiets of ruiterlussen van zeer kort 1,5 km tot lang (> 10 km) en een houten 
vlonderpad naar een picknickplaats (beiden ook geschikt voor rolstoelgebruikers) aan een poel nabij de Diewegstraat.  In de open toren zijn een toilet en infopanelen 
voorzien. 

 Achter de parkeerzone wordt een picknickweide ingericht met een 6-tal picknickbanken en een informele doolhof van inheemse struiken.  Ook wordt er een 
losloopzone voor honden voorzien, afgebakend met een kastanjehouten afrastering. 

 De gronden tussen de Diewegstraat en het bos worden als open landschap behouden met een wandel- en fietspad in dolomiet en een ruiterpad met zandbedekking. 
Er wordt een ‘rafelige’ bosrand aangelegd zodat de overgang open-gesloten natuurlijker en ook landschappelijk interessanter wordt. Een met gras ingezaaid pad 
loopt naar het speelbosje dat wordt ingericht in de oude kwekerij van de houtvesterij Leuven en sluit dan aan op het bestaande boswegennet. 

 De beplanting zal zeker geen formeel karakter krijgen maar zal veeleer het natuuraspect van het bos onderstrepen.  Dit betekent dat alle aangeplante soorten 
inheems en autochtoon zullen zijn (op enkel solitaire tamme kastanjebomen na), scheervormen zullen organisch zijn, grasvegetatie zal van intensief gemaaid 
(grintgazon, parking) tot zeer extensief  gemaaid voorkomen.  Op die manier kan de locatie ook nog een aantal ecologische sterke punten ontwikkelen (o.a. 
sprinkhanen).  Desalniettemin zal het onderhoud van deze toegangspoort veel intensiever zijn dan het gewone bosbeheer.  

 Op het belangrijkste wandelpad en slechts ca. 300 m van de parking ligt boshuis De Vlakte met een boswachterswoning, de centrale loods voor de bosarbeiders van 
het bosgebied en vanaf 2007 de administratie van de houtvesterij.  Er wordt naar gestreefd om in dit geheel ook een ontmoetingsplek in te richten die kan gebruikt 
worden bij educatieve bosexcursies.   

 We hopen in 2007 de nodige stedenbouwkundige vergunning en fondsen te kunnen verkrijgen voor een spoedige start der werken.  Er zal ook een voorstel tot 
aanleg van een veilige ondergrondse verbinding voor wandelaars, fietsers en ruiters (met meekoppeling van natuurwaarden) naar ‘Mollendaalbos’, aansluitend op 
het Margrietenpad worden aangekaart in de adviescommissie voor het beheer van Meerdaalwoud, Heverleebos&Egenhovenbos.  

Onthaalzone ‘De Speelberg’ moet samen met het arboretum van Heverleebos de belangrijkste secundaire toegangspoort tot het M,H&E bos worden met volgende 
onderdelen: 

  Ecologisch ingerichte parking voor 58 wagens (waarvan 2 voor personen met een handicap) in de zone ten zuiden  van de Weertse dreef.  De oppervlakte bedraagt 
ca. 21 are en zal volledig bestaan uit doorlatende verharding (grintgazon en kasseien met extra brede grasvoeg) 

 een open fietsenstalling voor 30 fietsen.   
 een open schuilhut/inforuimte van ca. 20 m² met sanitair. 
 een open verzamelruimte (o.a. als afspraakpunt met een wandelgids) afgebakend met houten pallisade   
 ca. 1 km wandelpad (dolomiet en grintgazon) ook bruikbaar voor mensen met een handicap. 500m wandelpad bestaande uit grintgazon (breedte 2.5m).  De 

wandelpaden naar de afspraakplaats met de bosgids en naar het speelbos worden geaccentueerd met een rij van gesculpteerde houten palen (vergelijkbaar met 
deze die langs de Herculesdreef staan)  

 een zestal houten picknictafels en 2 open barbecue stellen.  Deze worden vast geplaatst op ca. 250m van de parking en van de dichtstbijzijnde woning en worden 
voorzien van een genstervang.  Deze kleine gezinsbbq’s waarin geen open vuur kan worden gemaakt zijn niet bereikbaar met de wagen.  Het betreft een 
experimentele voorziening voor recreanten waarmee elders in Europa, ook in Wallonië zeer goede ervaringen zijn.  In overleg met de brandweer zullen de nodige 
brandpreventie en brandblusvoorzieningen worden aangebracht. 

De halfopen ruimte zal extensief worden begraasd of gemaaid, de beplanting wordt zodanig aangebracht dat enerzijds een degelijke afscherming van de aanpalende woning 
is en anderzijds de aantrekkelijke vergezichten open  blijven   



A
U

TE
U

R
 : B

AR
T M

E
U

LEM
AN

BOSBEHEERPLAN MEERDAALWOUD – HEVERLEEBOS – EGENHOVENBOS 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN-IV - 55  DEEL 4 : BEHEERMAATREGELEN 

   

Sinds het verdwijnen van de ‘ballon’-loods aan het Zoet Water (2003) wordt de tent met vertrekplaats voor geleide wandelingen, picknickfaciliteiten en tentoonstelling tijdens 
de week van het bos, ingericht op de Speelberg.  Op die manier worden duizenden jongeren echt in de bossfeer ontvangen bij een boeiend speelbos en de prachtige 
speeltuin van het Zoet Water blijft binnen wandelafstand. 

Onthaalzone ‘Bremberg’ is voor veel bosbezoekers uit Haasrode een interessante toegangspoort, anno 2005 was de Bremberg (congrescentrum met restaurant en bas) een 
belangrijke toegangspoort.  Momenteel is de verder ontwikkeling en de invloed er van op het bos ietwat onduidelijk.  Van hier uit vertrekt er een pad !(1200m) dat in overleg 
met de uitbaters van de Bremberg verder kan worden uitgewerkt voor medegebruik door rolstoelgebruikers.  In de oude bosboomkwekerij van boswachterswoning ‘De Dauw’ 
wordt in 2006/07 een zaadboomgaard voor o.a. linde ingericht.  Nadien zal de zuidzijde van de oude kwekerij verder worden ingericht als een halfopen gebied met ligweide, 
picknicktafels , hoogstamboomgaard etc. 

De onthaalzone Zoet Water biedt de bosbezoeker de unieke mogelijkheid om een bezoek aan één van de rijkste moerasbosreservaten van Vlaanderen te combineren met 
ontspannen genieten op een terrasje. De bijdrage van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de onthaalzone is zeer beperkt (enkele parkeerplaatsen voor wagens, een 
fietsenparking, een infobord en enkele picknickbanken.  De onthaalzone met zijn ruime aanbod en is door de organische groei goed geïntegreerd in het bos. 

De secundaire toegangspoort ‘Brise tout’ is een eenvoudige parking voor een 20-tal wagens zonder verdere voorzieningen.  Ze is in een prachtig glooiend landschap 
gelegen aan de oostrand van Meerdaalwoud. 

Daarnaast zijn er een groot aantal tertiaire toegangspoorten met een lokale functie.  Deze hebben slechts enkele of zelfs geen parkeermogelijkheid, ze zijn vooral gericht  
op de wandelaar en fietser of buurtbewoners.  Enkele er van hebben een bijzondere betekenis omdat ze intensief gebruikt worden door buurtbewoners of omdat ze een 
bijzondere sfeer uitstralen.  Zo bvb.  

 de Kapeldreef in het Egenhovenbos met een sfeerrijke toegang voor wandelaars en fietsers onder een historische duiventoren; 
 de Herendreef in het Heverleebos,  verzamelpunt voor joggers 
 de Linderonde, je kan er met de wagen tot aan de speelweide, vooral interessant voor bomma’s met hun kleinkinderen 
 de Kluis, vooral gebruikt door bezoekers van Scoutsdomein De Kluis. 

4.12.3.2 INFOBORDEN 

Er zijn 4 types van infoborden: grote infopanelen, infopanelen, toegankelijkheidsborden en kleine infobordjes.  

Grote infopanelen (250 x 90) bestaande uit een overdekt drieluik hebben groot middenpaneel met kaart en toelichting over het bos.  In de zijpanelen is er informatie over het 
bos die meermaals per jaar wordt aangepast.  Deze infoborden werden/worden geinstalleerd op alle belangrijke toegangswegen tot het bos.  Figuur 4.62 geeft hun locatie 
anno 2005 aan. (arboretum, torenvalk, speelberg, zoet water).  De noodzaak van een bijkomend groot infopaneel aan de Bremberg wordt onderzocht.  

Infopanelen (120x90) bevatten een kaart van het bos en beperkte extra informatie over wandelingen en andere activiteiten.  Ze werden/worden geïnstalleerd op alle 
secundaire toegangspoorten en in de speelzones.  Zie figuur 4.62  

Toegankelijkheidsborden: anno 2005 staan er bij benadering 900 toegankelijkheidsborden op de daartoe voorgeschreven  palen langs de boswegen.(zie figuur 4.62 met 
afdruk van alle toegankelijkheidsborden en hun aantal anno 2006).   Er zal worden onderzocht in welke mate dit aantal kan worden gereduceerd na de afsluiting van een groot 
aantal wegen voor gemotoriseerd verkeer in oktober 2005. 

Kleine infobordjes zijn er in diverse uitvoeringen 
 permanente naamplaatjes van bospaden in groen email zijn aangebracht op de palen van de toegankelijkheidsregeling op de belangrijkste bospaden.  In principe 

heeft ieder bospad dat op de toegankelijkheidskaart met naam benoemd een naamplaatje. 
 Permanente educatieve paneeltjes eveneens in groen email, zijn momenteel geplaatst in het arboretum, bij een beperkt aantal monumenten, in speelbos ‘De 

Speelberg’).  Anno 2006 zijn volgende ‘monumenten’ voorzien van een infopaneeltje: Minnebron en Hertebron, ‘Den Dikken Beuk’.  Het is de bedoeling dit aantal uit 
te breiden met o.a. alle boswachterswoningen, alle bosreservaten, ‘Den Dikken Eik’ . 

 Niet permanente infobordjes die toelichting geven bij bepaalde beheerdaden (bosexploitatie, maken van een open plek …) of een gevaar (reewildbeheer, 
vossenlintworm …). 

 Infobordjes die wandel- en andere routes markeren.  Er wordt naar eenvoud gestreefd, voor de eigen routes wordt toelating gevraagd om het in Waalse bossen wijd 
verspreide systeem met gekleurde symbooltjes te kunnen gebruiken.  Ook de symbolen van het grote routepad en van de Bloso-routes passen in deze filosofie.  
Andere bewegwijzering van routes die door het bos lopen zal worden getoetst aan de criteria discreet, duidelijk, op houten drager.  Er wordt graag ingegaan op het 
systeem van peterschap voor bepaalde routes (Blos, GR) waarbij iemand die lokaal bij de vereniging betrokken is aan de boswachter doorgeeft waar er tekorten zijn. 
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4.12.3.3 PICKNICK- EN RUSTBANKEN 

Kaart 4.26 geeft aan waar er anno 2006 picknicktafels/rustbanken zijn geplaatst en waar er voor 2010 zullen worden bijgeplaatst.   

Al dit meubilair wordt in eigen atelier vervaardigd uit inlandse eik, het hout wordt aan de bovenzijde jaarlijks met een vernis op waterbasis of ander natuurvriendelijk product 
behandeld zodat het hout snel kan opdrogen (en een natte broek zo veel mogelijk wordt vermeden).  

4.12.3.4 OPEN SCHUILHUTTEN 

Figuur 4.62 geeft de ligging van de open schuilhutten weer.  Anno 2006 zijn er 4 open schuilhutten (arboretum Heverleebos, Jong Eiken E, ‘speelweide de Linderonde’,de 
Mommedeel, zie kaart 4.26) waarvan recreanten vrij gebruik kunnen maken.  Voor 2010 zijn volgende bijkomende open schuilhutten voorzien: de Speelberg, de Torenvalk,  

4.12.3.5 GESLOTEN SCHUILHUTTEN 

In M,H&E zijn er 2 gesloten schuilhutten (zie kaart 4.26) , het Bospaviljoen gelegen in Perceel De Heide, niet ver van de Walendreef en ‘de jachthut’ langs de Nethense baan.  
Deze hutten hebben beperkte voorzieningen (niet aangesloten op het electriciteitsnet, zonnepalenen, waterput …)  
Ze vervullen volgende functies: 

 sanitair en schaftruimte voor bosarbeiders en boswachters; 
 vergaderingen m.b.t. het omliggende bos 
 recreatiebeheer, o.a. door  inschakeling als sanitair of schuilplaats bij grote wandel-, fiets- of ruitertochten. Deze worden in de periode april-mei-juni beperkt tot 1 per 

week en uitsluitend tussen 10.00 en 18.00 uur. 
 Jachtbeheer: afspraakplaats bij beheerjacht, ontweiden van wild en verzamelen van stalen voor verder onderzoek … 

4.12.3.6 BIJZONDERE ROUTES 

Er werden enkele speciaal uitgeruste parcourtjes uitgezet in M,H&E.  Het gaat over: 
 2 fitometers, ze worden onderhouden door de stad Leuven (vertrek Herendreef) en de gemeente Oud-Heverlee (vertrek stormvogels). Er zijn geen plannen voor een 

verdere uitbouw. 
 Bosleerpad, tussen het ‘Zoet water’ en ‘de Speelberg’, dit wordt ieder jaar naar aanleiding van de week van het bos geactualiseerd.  Een tweede is gelegen in het 

arboretum van Heverleebos, in de omgeving van ‘De Speelberg’.  Er wordt overwogen om nabij de onthaalweide ‘De Torenvalk’ een nieuw bosleerpad aan te leggen. 
 Speelzoektocht, in speelbos ‘De Speelberg’ 

4.12.3.7 OBSERVATIETORENS 

Momenteel wordt er één observatietoren gepland aan ‘De Torenvalk’.  Deze toren heeft vooral een educatieve functie en nodigt uit om het overgangsgebied van open terrein 
naar gesloten bos te observeren.  Er wordt overwogen om een 2de lagere observatietoren/hut te bouwen.  Er wordt gedacht aan een locatie met volgende kenmerken: 
bosrand, met een redelijke kans op fauna-observaties en toch  niet in de kwetsbare zuidrand.  Het is niet de bedoeling om dieren via voeder aan te trekken omdat we de het 
natuurlijke leven niet willen verstoren. 

4.12.3.8 BRONNEN 

In M,H&E werden twee bronnen ingericht met het oog op gebruik door recreanten.  Het betreft ‘De Minnebron’ aan het Zoet water en de ‘Hertebron’ nabij De Kluis (zie figuur 
2.10).   
De bronnen worden conform de wettelijke bepalingen terzake onderzocht  (drinkwaternormen, zie hoofdstuk 1).  Na iedere analyse worden de resultaten ter plaatse 
uitgehangen ten behoeve van de bosbezoeker samen met een korte toelichting.   Vanaf 2006 zal de analysefrequentie op vraag van de gemeente Oud-Heverlee worden 
verdubbeld tot half jaarlijks.  
Dagelijks komen vaak tientallen mensen met flessen en kruiken water putten aan de Minnebron.  Om de rust en de schoonheid van de omgeving te garanderen kan dat nog 
alleen te voet vanaf de parking aan de Noëstraat. 

4.12.3.9 GELUIDSWAL 

Als er een geluidswal zal worden gebouwd (zie 4.17) zal deze worden uitgerust met enkele educatieve en recreatieve elementen.  
Zo o.a. wordt overwogen om  

 een ‘kijkvenster’ te behouden in de geluidswal, met het oog op landschapsbeleving vanop de autosnelweg; 
 educatie over geluidswal en geluidsreductie te voorzien ter hoogte van het arboretum van Heverleebos; 
 een stukje Alle Terrein Fietspad  aan te leggen op een landschapsheuvel die deel uit maakt van de noordelijke geluidswal. 

Figuur 4.62 
Locaties voor picknick- en schuilgelegenheid 

Figuur 4.63 
Voorbeeld van de open schuilhut thv het Arboretum Heverleebos 

Boven : ontwerpfase – Onder : realisatie 
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4.13 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MBT DE JACHT 

In M ,H & B wordt geopteerd voor jachtverpachting o.w.v. de volgende redenen: 
 M,H&E bezit één van de oudste reewildpopulaties,  er wordt van uit gegaan dat die populatie hier spontaan gevestigd is na de ijstijden en nooit volledig is weg 

geweest.  Het hoofddoel van de jacht in M,H&E is het behoud van een gezonde reewildpopulatie.  Dit gebeurt o.a. door met een gericht afschot het aantal dieren in 
overeenstemming te brengen met de draagkracht van het gebied.  In feite wordt zo gecompenseerd voor de afwezigheid van predatoren (roofdieren).  De jager zal 
op die manier ook de geslachtsverhouding sturen en zal bij voorkeur zieke of gekwetste dieren afschieten. 

 Dit gerichte afschot moet er ook toe bijdragen dat de schade aan het bos beheerbaar blijft.  Door wildpopulatie en ecotoop op mekaar af te stemmen kunnen de 
natuurlijke processen plaatsgrijpen van bosverjonging en bosrandontwikkeling.  Dit neemt niet weg dat nog regelmatig verjongingsgroepen zullen moeten 
uitgerasterd worden. 

 De jacht vormt reeds eeuwen een belangrijk element in het bosbeheer, de weidelijke jacht in Meerdaalwoud heeft daarmee als het ware een erfgoedwaarde 
gekregen; 

 Door de reewildstand te regelen binnen bepaalde goed overwogen grenzen willen we het  aantal aanrijdingen met reeën sterk beperken.  Immers in een te grote 
populatie is er te veel onrust en een constante beweging van en naar het bos.  Dit verhoogt natuurlijk de kans op ongevallen. 

 We willen de reewildstand voldoende hoog houden opdat recreanten geregeld reeën zouden kunnen zien op hun wandeling door M,H&E. 
 We willen de waardevolle kennis van de jagers over het bos en het wild die een belangrijke bijdrage levert aan het dagelijkse bosbeheer liever niet zien verloren 

gaan. 
 in gebieden met een actieve jacht is de kans op stroperij kleiner.  Stroperij leidt tot leegschieten van bossen, afschot van beschermde soorten etc., dat willen we dus 

liever vermijden.  De 2 bijzondere veldwachters van de WBE ‘Meerdaal’ dragen daar uiteraard toe bij. 
 De jacht levert een (beperkte) extra bron van inkomsten. 

M,H&E maakt deel uit van de ‘WBE Meerdaal’ die een jachtgebied van meer dan 4000 ha beslaat met volgende begrenzing : 
 Dijlevallei 
 Vaalbeekvallei 
 De taalgrens 
 E40 
 Neervelp 

In 2007 zal tot een nieuwe openbare verpachting worden overgegaan.  De belangrijkste maatregelen om te komen tot een weidelijke en sociaal aanvaarde jacht die haar 
beheerfunctie kan vervullen zijn kort samengevat:  

 alleen de op kaart aangeduide gebieden mogen worden bejaagd (zie figuur 4.64) 
 de jacht bestaat in de praktijk alleen uit een beheerjacht op reeën, volgens een jaarlijks door de woudmeester opgelegd afschotplan; 
 de jacht op kleinwild is alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van de houtvester, maximaal gedurende 3 dagen per jaar en uitsluitend op haas en konijn; 
 er is geen jacht op zon- en feestdagen.  Tijdens het open seizoen is de jacht alleen toegelaten overdag (vóór 9.30 uur en na 16.00 uur); 
 er mag alleen gejaagd worden van op een kansel, zo wordt o.a. het mogelijk gevaar voor jachtongevallen beperkt;  
 geregeld overleg met de jagers en met de faunaspecialisten van het Instituut voor Natuur en Bos; 
 het aantal jagers wordt streng gereglementeerd tot een kleine groep zodat niet eender wie die een jachtverlof heeft, zonder enige kennis van het gebied en het 

beheer, hier kan komen jagen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.64
Alleen de groen gearceerde gebieden mogen bejaagd worden 

Figuur 4.65
Reebok - 2004 
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4.14 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MBT DE VISSERIJ 

Geen enkel van de open waters in M,H&E behoort tot de openbare hengelwaters.  Er is ook geen private verpachting van het visrecht.  Met andere woorden, nergens in 
M,H&E kan er gevist worden. 

De beperkte oppervlakte open water in het domeinbos heeft een belangrijke ecologische waarde waarbij rust en vermijden van vervuiling centraal staan.  Aanrijking door 
voeder in het kader van visserij moet vermeden worden. 

De vijvers van het Zoet Water behoren niet tot het M,H&E, ze zijn privébezit en worden gehuurd door de gemeente Oud-Heverlee. Ook deze 5 vijvers zijn geen Openbaar 
Hengelwater. Eén van de vijvers wordt uitgebaat door een lokale vissersclub die haar activiteiten in overleg met B&G organiseert. 

 

4.15 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN M.B.T. GEBRUIK VAN NIET-HOUTIGE BOSPRODUCTEN 

44..1155..11  ZZAAAADDOOOOGGSSTT    

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal het oogsten van zaad in de erkende zaadbestanden van M,H&E promoten .  Het gaat hierbij om het erkende zaadbestand van 
zomereik (perceel Wissenbeemd en Boonbos) en boskers (perceel Mommedeel) en om het oogsten van autochtone zaden op o.a. haagbeuk, mispel, wilde appel… In de 
toekomst zal de linde  aan dit lijstje kunnen toegevoegd worden 
Om deze zaadoogst te organiseren zijn er volgende mogelijkheden: 

 bij grote hoeveelheden kan openbaar verkocht worden; 
 bij kleinere hoeveelheden kan onderhands worden verkocht 
 B&G kan zaad voor eigen gebruik oogsten.  Het wordt verzameld, geschoond  en naar één van de eigen kwekerijen van het Agentschap voor Natuur en Bos 

verzonden of in de vorm van contractteelt aan een commerciële bosboomkweker bezorgd.  Dit kan gebeuren in samenwerking met het Rgionaal Landschap. 

Wanneer de zaadoogster wil gebruik maken van netten of lakens dan kan de boswachter daarvoor de toestemming gegeven. 

Anno 2006 zijn er twee zaadboomgaarden aangelegd door de houtvesterij, één productieve voor boskers in de Mommedeel en één in aanleg voor linde (oude kwekerij De 
Dauw). 

 

44..1155..22  PPLLUUKKKKEENN  VVAANN  BBEESSSSEENN  EENN  ZZAADDEENN  

Het plukken van bessen en zaden houdt een reëel risico in op tekenbeten of vossenlintworm. 

Op basis van een oude traditie is het toegelaten om vanaf 15 juni tot 15 juli in de naaldbestanden blauwe bosbessen (aanbevolen hoogte + 70 cm) te plukken mits volgende 
voorwaarden te respecteren: 

 niet in bosreservaten en niet ten zuiden van de Weertse Dreef, wel in de speelzones.; 
 niet voor commerciëel gebruik; 
 het gebruik van een kam of ander mechanisch of chemisch middel om het plukken te vergemakkelijken is verboden 
 Het verzamelen van noten, kastanjes, bramenbessen  en het snijden van paddenstoelen voor persoonlijk gebruik (max 1 kg/persoon/dag) wordt uitsluitend 

toegelaten in alle speelzones en ligweiden. 
 

44..1155..33    VVEERRZZAAMMEELLEENN  VVAANN  PPLLAANNTTEENN  

Het verzamelen van planten (meiklokjes, mos, korstmos, herfstbladeren …)  is niet toegelaten. Uitzonderlijk kan machtiging verleend worden voor bvb. het verzamelen van 
herfstbladeren (Amerikaanse eik).  Er is geen strooiselverkoop voorzien. 
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4.16 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MBT CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

M,H&E telt een groot aantal cultuurhistorische elementen, recent onderzoek toonde aan dat er een veel intenser en veel ouder gebruik van het bos was door 
de mens (zie 2.1.1.2).  Naast de klassieke cultuurhistorische monumenten verdienen de getuigenissen van die eerste menselijke aanwezigheid 
bescherming. 

 

44..1166..11  OOVVEERRBBLLIIJJFFSSEELLEENN  UUIITT  PPRRÉÉHHIISSTTOORRIIEE  EENN  RROOMMEEIINNSSEE  PPEERRIIOODDEE  

Het beschermingsbesluit tot rangschikking van het Heverleebos en Meerdaalwoud als Landschap biedt ter zake een kader.  Het verbiedt om ‘De aard van de beboste 
terreinen te veranderen, de vorm der vijvers te wijzigen, afval te storten, … steengroeven te openen of grondwerken uit te voeren die het uitzicht van het terrein zouden 
kunnen wijzigen, behoudens het wegnemen in het bos van materiaal bestemd voor het onderhoud van wegen’ 

In het kader van dit bosbeheerplan wordt die bescherming onder meer vertaalt in: 
 de wijze waarop er aan bosverjonging wordt gedaan, nl. zonder bodembewerking.  Het ‘wegschuiven’ van de onverteerde strooisellaag om een goede vestiging van 

de zaailingen te verzekeren, verstoort uitsluitend de bovenste 20 cm en beïnvloedt dus niet of nauwelijks archeologische vondsten; 
 geen of slechts zeer beperkte wijzigingen aan het bestaande wegenpatroon.  Indien dit toch zou gebeuren (o.a. bouw voetgangerstunneltje ter hoogte van het 

Margrietenpad, bouw 2de ecoduct) dan zal dat gebeuren in overleg met de Afdeling Monumenten en Landschappen en de archeologische verenigingen; 
 er zullen geen machtigingen worden gegeven voor bijkomend archeologisch of bodemkundig/geologisch onderzoek tenzij in goed overleg met de Afdeling 

Monumenten en Landschappen en de archeologische verenigingen; 
 het verbod om bij bosexploitatie de ondergrondse delen van de bomen uit te graven en/of mee te nemen. 
 Het verbod om bij de bosexploitatie bepaalde zones te doorkruisen met machines (o.a. ‘Tiense Groebe’en de tumuli) of het volledig verbieden van bosexploitatie in 

een aantal zones met diepe ravijnen. 

Tijdens het overleg dat we hadden met archeologen en bodemkundigen bleek dat dit beheer niet alleen goede garanties biedt voor préhistorische en cultuurhistorische resten 
maar ook van de bodem.  Bossen vormen immers in Vlaanderen zowat de enige plaatsen waar er nog ongestoorde bodemprofielen kunnen worden onderzocht. 

 

44..1166..22  DDRREEVVEENNPPAATTRROOOONN  

Het landschapsbeschermingsbesluit heeft geen bepalingen die specifiek op dreven slaan.  Er zijn wel een aantal elementen in het Besluit die er onrechtstreeks naar verwijzen 
 verbod om het uitzicht van het landschap te wijzigen; 
 verbod op de aanleg van nieuwe wegen, behalve deze nodig voor het beheer van het bos 
 het integrale behoud van de bevoegdheden van ‘het Bestuur van Waters en Bossen’; 

Deze elementen werden besproken met de Afdeling Monumenten en Landschappen en resulteerden in het drevenbeheerplan dat in dit bosbeheerplan werd geïntegreerd.   

Dit plan houdt o.a. in: 
 de restauratie van het dambordpatroon in de noordzijde van Heverleebos, om zo de architecturale band tussen kasteelpark en bos te verstevigen. 
 de restauratie van enkele van de bijzondere knoop en scharnierpunten op de dreven.  Met name de ster genaamd ‘de 4 barelen’ en het scharnierpunt ‘De 

Linderonde’. 
 In de omgeving van boshuis ‘De Vlakte’ is er een verbreding van de weg die doet vermoeden dat er ook daar een bijzonder articulatiepunt was.  Er zal worden 

onderzocht hoe dit kan worden heringericht om zijn oude functie te herstellen. Op die manier kan de aansluiting van het bestaande wandelpad door ‘Kriekelbergsbos’ 
op de Prosperdreef  meer geaccentueerd worden, wat de leesbaarheid van het landschap ten goede komt.  

 De restauratie van de houten barelen met arduinen palen uit de tijd van de aanleg van het drevenpatroon.  Hiertoe werden alle nog bruikbare of nog te repareren 
arduinen steunpalen verzameld en op de belangrijkste toegangspoorten gebruikt.  Aanvullend werden deze palen in dezelfde vorm maar in eikenhout uit één stuk 
nagemaakt.  
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44..1166..33  HHIISSTTOORRIISSCCHHEE  GGEEBBOOUUWWEENN  IINN  BBEEHHEEEERR  VVAANN  DDEE  HHOOUUTTVVEESSTTEERRIIJJ  LLEEUUVVEENN  

‘De Dauw’, ‘De Warande’, ‘Het Spoor’, ‘De Vlakte’ en ‘De Fonteyn’ (nu genaamd ‘Het Zoet Water’ zijn allemaal boswachterswoningen van uit de tijd van de hertog van 
Arenberg, ze zijn nu nog in gebruik.  Al deze gebouwen zullen hun functie in het kader van het beheer en de bewaking van het bos blijven behouden. Bij onderhoud, herstel of 
de mogelijk uitbreiding van de gebouwen of hun aanhorigheden (tuin, stalling…) zal het historische kader gerespecteerd worden. 

Boswachterswoning ‘De Jacht’(niet opgenomen in het beschermingsbesluit) is wegens de te slechte staat niet meer in gebruik als woning. 

 

44..1166..44  HHIISSTTOORRIISSCCHHEE  GGEEBBOOUUWWEENN  NNIIEETT  IINN  BBEEHHEEEERR  VVAANN  DDEE  HHOOUUTTVVEESSTTEERRIIJJ  LLEEUUVVEENN  

De prachtige kapel van Onze –Lieve-Vrouw-Van-Steenbergen wordt beheerd door de ‘Erfgoed Vlaanderen’ op basis van een erfpachtovereenkomst.  Deze overeenkomst 
garandeert een goed beheer van het historische gebouw en een gebruik in overeenstemming met de bijzondere directe omgeving (o.a. bosreservaat).  De site werd als 
landschap beschermd, o.a. omwille van de prachtige voorjaarsflora, tot de expliciete doelstellingen behoort de verbetering en herstel van de natuurlijke contactzone tussen de 
vijvers en de aangrenzende bossen. 

 

44..1166..55  AANNDDEERREE  TTEE  BBEESSCCHHEERRMMEENN  CCUULLTTUUUURRHHIISSTTOORRIISSCCHHEE  EELLEEMMEENNTTEENN  

Langs de N25 ter hoogte van perceel ‘De Begijnen’ staat een historische arduinen, rondgedraaide grenspaal.  Deze paal is voor zover we weten de enige in zijn soort en zal 
beschermd worden bij alle werken in de buurt. 

Verder zijn er nog een aantal zandstenen grenspalen met het symbool van Arenberg (zie figuur 2.3) deze zullen ter plaatse beschermd worden. 

Het oostelijke deel van de Weertse dreef bestaat uit een kasseiweg op een houten fundering.  Het wegdek is in een zeer slechte staat, op een aantal plaatsen zijn de kasseien 
reeds decennia verdwenen (gestolen ?).  In overleg met de beheerder (gemeente Oud-Heverlee en Bierbeek) en met de Afdeling Monumenten en Landschappen zal gezocht 
worden naar een formule om het wegdek te herstellen met behoud van zijn landelijk karakter in combinatie met een goede befietsbaarheid.  

De oude (nooit gebruikte) treinbedding in Heverleebos zal blijven bestaan. 

In ‘de Sprinputten’ zullen de twee ‘schuilplaatsen’ die gebruikt werden tijdens de gekontrolleerde vernietiging van munitie worden vrijgemaakt van vegetatie zodra die een 
bedreiging vormt voor de stabiliteit van de constructie.   
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4.17 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MBT DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Het M,H&E werd niet specifiek door de Vlaamse Regering conform art 16 van het Bosdecreet aangeduid als ‘Milieubeschermend bos’.  
Toch vervult het gezien zijn uitgestrektheid en zijn ligging alle in dit artikel opgesomde milieubeschermende functies:   
‘de bescherming van waterwinningsgebieden, de erosiebestrijding, de regulering van het debiet der waterlopen, de klimaatregeling, de waterzuivering, of die 
zones afschermen die het leefmilieu belasten’  
In deze beheerperiode zijn volgende maatregelen specifiek gericht op de milieubeschermende functie. 

 

44..1177..11  BBEESSCCHHEERRMMIINNGG  VVAANN  DDEE  WWAATTEERRWWIINNNNIINNGGSSGGEEBBIIEEDDEENN  

Een gedeelte van Egenhovenbos (percelen Klein Torfputten en Populetum) ligt in waterwingebied.  Het grootste deel ervan zal na kaalkap niet meer worden geëxploiteerd.  
Bij de exploitatie gelden bijzondere voorwaarden die bodemvervuiling nagenoeg uitsluiten.  Er wordt geen naaldhout gebruikt. 

 

44..1177..22  EERROOSSIIEEBBEESSTTRRIIJJDDIINNGG  

Een groot gedeelte van M,H&E heeft een bodemtype dat zeer erosiegevoelig is.  In tegenstelling met de akkers in de omgeving op vergelijkbare gronden is onder bos erosie 
nagenoeg onmogelijk. In bosreservaat ‘Klein Moerassen’ is er wel sprake van erosie die een grote puinkegel achterlaat in de Geert- of Gitsvijver (vijver 4).  De aanleiding tot 
de erosie ontstaat buiten het domeinbos en houdt mogelijk verband met de hoger gelegen manège.  In overleg met de uitbater en de gemeente Oud-Heverlee zal worden 
gezocht naar een oplossing voor dit probleem. 

Een andere vorm van erosie doet zich voor op een aantal wegen, vooral op de ruiterpaden (zie kaart 4.23). 

De Vaalbeek is in bepaalde periodes belast met een grote slibvracht die wordt afgezet in de meest oostelijke vijver (vijver 5).  Oorzaak en mogelijke oplossingen zullen in 
overleg met de waterbeheerder 2de categorie Provincie Vlaams Brabant) worden onderzocht. 

 

44..1177..33  RREEGGEELLIINNGG  DDEEBBIIEETT  VVAANN  WWAATTEERRLLOOPPEENN  

Een gedeelte van het Egenhovenbos maakt deel uit van het overstromingsgebied op de Dijle dat de stad Leuven moet beschermen tegen overstromingen. Een waardevol 
zaadbestand van zomereik werd door een beperkte verhoging van de omringende weg afgeschermd tegen frequente overstromingen.   

 

44..1177..44  KKLLIIMMAAAATTRREEGGEELLIINNGG  

Geen bijzondere maatregelen.    
 

44..1177..55  WWAATTEERRZZUUIIVVEERRIINNGG  

Het bos en de bosbodem heeft een waterzuiverende functie, in de filter zelf kan zich echter ook vuil opstapelen.  Ieder bos zuivert de lucht van stof door bladeren/naalden en 
takken.  Dat stof wordt met de regen van de bomen gespoeld en bereikt na verloop van tijd de grondwatertafel.  Naarmate het stof in de lucht meer gecontamineerd is, wordt 
ook de bosbodem hiermee belast en neemt op termijn zelfs de kans op grondwatervervuiling toe. Een gemengd bos als M,H&E  met een ruw kronendak en bijmenging met 
naaldhout heeft een groter luchtfilterend vermogen dan een homogeen bos. 

Om interne vervuiling te vermijden worden bosexploitanten verplicht om plantaardige kettingolie en benzeenvrije benzine te gebruiken.  Uiteraard worden die regels ook door 
de eigen bosdiensten gevolgd.  In de loop van deze beheerperiode zullen alle tractoren van de houtvesterij worden vervangen door minder milieubelastende types (anno 2005 
is dat biologisch afbreekbare motor- en hydraulisch olie en pure plantenolie als brandstof).  Naast glyfosaat, dat relatief snel afbreekt, worden geen chemicaliën gebruikt die 
het grondwater zouden kunnen vervuilen. 
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In de loop van deze beheerperiode zullen alle boswachterswoningen ofwel worden aangesloten op de riolering of worden voorzien van een individuele 
waterzuiveringsinstallatie.  Dat gebeurde reeds aan ‘De Vlakte’ en ‘Het Zoet Water’.  ‘De Kluis’ werd aangesloten op het rioleringsnet.  Door regelmatige wateranalyses 
(Hertebron en Paddepoelvijver) zal opgevolgd worden of er nog na-ijleffecten of lekkages zijn. 

Het sanitair bij de schuilhutten (bospaviljoen, jachtpaviljoen, de Torenvalk en de Speelberg) wordt op de riolering aangesloten waar mogelijk of regelmatig geruimd en 
afgevoerd. 

Bronnen van externe vervuiling zullen worden opgespoord en zo mogelijk gesaneerd.  Mestopslag op akkers aan de zuidrand van Meerdaalwoud en in de manège nabij het 
Zoet Water zullen bij prioriteit worden onderzocht en zo mogelijk beter ingericht om vervuiling in het bos of van het oppervlaktewater te voorkomen. 

De stroomgroep aan het bospaviljoen zal worden verwijderd, zodat alle energie van zonnepanelen komt.   Hierdoor wordt olielekkage bij vulling totaal vermeden.  Wanneer de 
zonnepanelen voor een specifiek gebruik (vb diaprojectie in de winterperiode, monitoring op het ecoduct) onvoldoende stroom leveren zal tijdelijk een mobiele groep worden 
gebruikt. 

Anno 2005 is er een wekelijkse vuilophaalronde door heel het bos waarbij alle vuilnisbakjes worden geledigd.  Deze vuilnis wordt samen met afval afkomstig van eventuele 
sluikstorten tijdelijk opgeslagen in een afgesloten schuurtje in de zandput.  Daar wordt het afval gesorteerd (hout, glas, metalen, rubber, inert materiaal en restafval) en twee 
maal per jaar afgevoerd.  Er zal zo snel mogelijk naar een alternatief worden gezocht om deze tijdelijke opslag uit het bos- en natuurgebied te kunnen halen.  Op die manier 
wordt weer een potentiële bron van watervervuiling uitgesloten.  Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een afvalvrij bos.  In eerste instantie wordt gedacht aan verwijderen van de 
vuilnisbakken uit het bos onder het motto ‘een leeggedronken blikje cola weegt minder in de rugzak dan een vol’.  We willen dit realiseren in overleg op een hoger niveau 
zodat de mentaliteitswijziging die daarvoor zeker nodig is sneller kan tot stand komen.  Een tweede aandachtspunt is het verbod op ‘geïmpregneerd’ hout.  De Houtvesterij 
zelf zal geen geïmpregneerd hout meer aankopen, een aantal producten die centraal worden aangeleverd zijn er echter anno 2005 nog niet vrij van. 

Anno 2005 wordt er gezocht naar mogelijkheden voor bijkomende bufferwerking voor oppervlakte water in de omgeving van de autosnelweg in Heverleebos. Dergelijke 
oppervlaktewaterbuffers kunnen een ecologische en recreatieve meerwaarde betekenen maar er moeten uiteraard garanties zijn dat er geen bijkomende bron van 
watervervuiling ontstaat.   

 

44..1177..66  ZZOONNEESS  AAFFSSCCHHEERRMMEENN  DDIIEE  HHEETT  LLEEEEFFMMIILLIIEEUU  AAAANNTTAASSTTEENN  

Het bos schermt de omringende bewoning (en de ecolgisch meest waardevolle bosplaatsen) af van de autosnelweg die vanaf 1970 door het Heverleebos werd getrokken.  
Die afscherming voor lichthinder en geluidslast is zeer belangrijk (ook qua perceptie) maar zeker niet sluitend.  Daarom zijn er plannen om een geluidswal te bouwen die de 
afschermende werking moet optimaliseren. (zie figuren 4.66, 4.67 en 4.68). 

Doordat er geen stroomvoorziening is in het Meerdaalwoud is er ook geen straat verlichting, op die manier wordt Meerdaalwoud en omgeving gespaard van lichtpollutie.  We 
willen dit ook expliciet zo houden.  Bij de inrichting van het ecoduct en is er een veiligheidsverlichting vereist (net zoals in de voetgangerstunnel onder de autosnelweg) deze 
wordt uitsluitend gevoed met zonnepalen wat een garantie is voor beperkte sterkte. Ook bij de inrichting van de onthaalzones ‘De Torenvalk’ en ‘De Speelberg’, bij de bouw 
van een snelfietspad parallel aan de E40 en bij de eventuele bouw van een voetgangers/fietsers/ruitertunneltje ter hoogte van het Margrietenpad zal beperking van 
lichtpollutie een belangrijk thema zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.66 
Huidig geluidsklimaat gemodelleerd op basis van ver-keersintensiteit, reliëf & 

bosdemping 

Figuur 4.67 
Gemodelleerd geluid bij toepassing van bermen of scher-men & geluidsarme 

wegbedekking 

Figuur 4.68 
Legende geluidscontouren 
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4.18 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MBT DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

44..1188..11  OORRGGAANNIISSAATTOORRIISSCCHHEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  MMBBTT  DDEE  WWEETTEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  FFUUNNCCTTIIEE    

De interesse van universiteiten, wetenschappelijke instellingen, hoge scholen, natuurverenigingen enz. neemt de laatste jaren toe. Opvallend is dat het interessespectrum is 
verbreed. Reeds lang geleden werd de zuiver bosbouwkundige interesse aangevuld met archeologisch en ecologisch onderzoek, de laatste 10 – 15 jaar werden er 
onderzoeken uitgevoerd door bodemkundigen, geologen, economen, geschiedkundigen, sociologen … 

Zoals hoger aangehaald is deze brede belangstelling positief voor een beter begrip van het bos en kon hierop met een beter gefundeerd beheer worden geanticipeerd. In 
overleg met de belangrijkste onderzoekers zal de mogelijkheid tot de oprichting van een ontmoetingsplatform voor al wie bij wetenschappelijk onderzoek in M,H&E is 
betrokken, worden overwogen.  Dat kan bvb. door een periodieke (jaarlijks of 2-jaarlijks)ontmoetingsdag te organiseren in het bos.  

Onderzoek is (terecht) vaak gekoppeld aan educatie en met de toenemende maatschappelijke interesse voor het bos stijgt ook het aantal studenten of cursisten.  

Via voorwaardelijke machtigingen en toezicht op het terrein kan het Agentschap voor Natuur en Bos vermijden dat het bos ernstige schade zou ondervinden van het 
onderzoek.   

Er werd een algemeen kader voor het afleveren van machtigingen voor wetenschappelijk onderzoek/educatieve oefeningen uitgewerkt dat uit 7 punten bestaat: 
 machtigingen worden gegeven voor een periode van maximum 1 jaar; 
 de belangrijkste resultaten van ieder onderzoek moeten op een voor de leek begrijpbare manier samengevat, ter beschikking worden gesteld van de houtvesterij.  Dit 

jaarlijks rapport vormt een voorwaarde voor een eventuele verlenging van de machtiging of voor nieuwe aanvragen van dezelfde instelling; 
 de houtvesterij krijgt de toelating om vrij (mits bronvermelding) gebruik te maken van alle onderzoeksresultaten bekomen in de domeinbossen; 
 alle onderzoeken moeten gebeuren volgens de regels van de kunst voor het betreffende vakgebied, zo wordt onder meer vermeden dat onderzoeken nodeloos 

moeten herhaald worden; 
 wetenschappelijk onderzoek in bosreservaten of in andere kwetsbare en ecologisch waardevolle bestanden wordt aangemoedigd als het te maken heeft met de 

ontwikkeling en/of het beheer van het betreffende bosreservaat/bosbestand.  Alle andere onderzoeksaanvragen of educatieve activiteiten worden er afgewezen.  
Iedere machtiging voor onderzoek in bosreservaten wordt voorafgaandelijk voor advies aan het INBO voorgelegd en in geval van twijfel aan de adviescommissie 
voor bosreservaten. 

 Aanduidingen op het terrein (op bomen, op de grond, op paaltjes etc.) worden liefst vermeden of beperkt en mogen slechts worden aangebracht na goedkeuring van 
het voorgestelde systeem. Er kan een borgsom worden gevraagd die door B&G kan worden aangewend wanneer de organisator niet tijdig zijn materiaal opruimt. 

 Het gebruik van voertuigen voor het bereiken van de onderzoekssite  wordt niet, tenzij in uitzonderlijke gevallen toegestaan. 

  

44..1188..22  UUIITTVVOOEERRIINNGG  VVAANN  BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  OOPP  BBEESSTTAANNDDSSNNIIVVEEAAUU  MMBBTT  DDEE  WWEETTEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  FFUUNNCCTTIIEE    

Hier volgt een opsomming van de belangrijkste lopende onderzoeken anno 2006. 

ONDERZOEK IN BOSRESERVATEN 

 regelmatige inventarisaties (in principe in alle bosreservaten) om de evolutie te volgen.  Geen bijzondere maatregelen (INBO Kris Vandekerckhove) 
 herstel van middelhout in ‘De Heide’.  Middelhoutkappingen/locale afrastering/locale strooiselroof (HVLV) 
 plenterbeheer in ‘De Grote Omheining’.  Plenterkapping/locale afrastering (HVLV) 
 monitoring ecoduct ‘Warande’. Plaatsing apparatuur en desgevallend stroombron (Aeolus) 
 fotografie van bijzonder flora en fauna in alle bosreservaten (VHMW Désiré Vanautgaerden en Aeolus) 
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ONDERZOEK IN VOLLEDIG BOSDOMEIN 

 Onderzoek mbt grondwater : grondwaterpeilbuizen langsheen Eleonoredreef 
 Onderzoek mbt natuurlijke verjonging van inlandse eik.  Diverse proefopstellingen in de bestanden in coördinatie met Beatrijs Van der Aa - INBO) 
 Onderzoek mbt wildbeheer, zwaartepunt westzijde militair domein, mogelijk over ganse bosdomein.  Tellingen/verzamelen stalen bij afschot (INBO, Jim Casaer) 
 Inventarisaties van flora en fauna en paddestoelen over heel het Bosdomein (Natuurgroep Dijleland, VHMW, ZWAM, vogelwerkgroep, Uilenonderzoek Jan De Boe 

…) 
 Bosgeschiedenis over het ganse bosdomein.  Geen bijzondere beheermaatregelen.  (INBO, Hans Baeté, Prof Van Ermen) 
 Onderzoek mbt bodemcompactatie door betreding (KULeuven) 
 Onderzoek mbt het gebruik van vaste uitsleeppistes 
 Onderzoek mbt plantenevolutie (Bram Bauwens en Bea Bossuyt – RUGent)  
 Bosinventarisatie (Bart Roelandt) 

ONDERZOEK IN HET ARBORETUM VAN HEVERLEEBOS 

 Nederlandse plantennamen: voor de meeste mensen bieden wetenschappelijke plantennamen geen echt houvast om te onthouden wat ze gezien hebben. Het 
arboretum wil daar aan tegemoetkomen door het gebruik van Nederlandse namen te promoten. Zij doet dat door consequent gebruik te maken van Nederlandse 
namen in overleg met de Nationale Plantentuin van België waar een werkgroep zich buigt over de uniformering van Nederlandse plantennamen. 

 Bedreigde struik- en boomsoorten: zonder dat echt veel mensen er weet van hebben herbergen de Vlaamse bosarboreta enkele boomsoorten die in het wild met 
uitsterven bedreigd zijn. Dat is b.v. het geval voor de Spaanse zilverspar of de tweestijlige meidoorn in Arboretum Heverleebos, of de Siciliaanse zilverspar en de 
kransspar in Arboretum Groenendaal.  
In dit kader sluiten de Vlaamse bosarboreta zich aan bij het International Plant Exchange Network (IPEN) waar ook andere botanische tuinen bij aangesloten zijn. Dit 
houdt verband met de Conventie Biologische Diversiteit welke een aantal maatregelen oplegt in verband met zaad- en plantenuitwisseling en de tracering van 
bedreigde planten. 

 Soortechtheid van het plantsoen: dit is niet alleen van belang voor autochtoon materiaal maar ook voor uitheemse planten. Door belang te hechten aan de 
soortechtheid van planten kan de bomenverzameling meer betekenen op het vlak van educatie en bescherming van soorten (genenbronnen). De beschikbaarheid 
van dat plantsoen is evenwel klein en vraagt meer aandacht. 

 Tenslotte betekent de collectie weinig als men niet weet welk vlees men in de kuip heeft. Daarom wordt de databank Vlaamse bosarboreta ontwikkeld.  Dezewelke 
werkt met de principes van meer professionele pakketten zoals BG-Base, een programma dat gekend is binnen botanische tuinen en waarrond thans een Europees 
project loopt op Belgisch niveau.  
De databank biedt de mogelijkheid om plantenlijsten te printen, bijkomende informatie over planten te verstrekken, etiketten af te drukken, de plantdata bij te houden, 
de soortechtheid of leverancier weer te geven en dergelijke meer. De databank omvat de drie Vlaamse bosarboreta van het Agentschap voor Natuur en Bos. De 
ruggengraat van het systeem zijn de accessienummers die aan planten toegekend worden. De nummers bestaan uit het jaartal, gevolgd door 4 nummers van de 
accessie. Bij voorbeeld: 2003.0003 is een bosroos (Rosa arvensis) die in het jaar 2003 als 3e plant van dat jaar uitgeplant werd in het arboretum van Groenendaal, 
van wilde herkomst is en geleverd werd door het Instituut Bos- en Wildbeheer.  
Het accessienummer wordt op een apart label aan de plant bevestigd. 

VOLGENDE THEMA’S VOOR ONDERZOEK STAAN NOG OP HET VERLANGLIJSTJE VAN DE HOUTVESTERIJ LEUVEN: 

 mogelijkheden voor toename aandeel Linde 
 effectiviteit van de genomen maatregelen tegen verdonkering en verzuring 
 houtkwaliteit van zomereik, es, esdoorn, kers in het BD en mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering 
 een experiment met het beschikbaar stellen van een picknickplaats met bbq-mogelijkheid (gebruik, verstoring …) 
 vitaliteit (inlandse eik, Corsicaanse den…) 
 verspreiding en effecten van tamme kastanje 
 monitoring van de bosbezoekers en van hun gedrag/appreciatie 
 mogelijkheden voor uitbreiding (kwalitatief en kwantitatief) van het soortenpalet in geval van klimaatswijziging Sorbus torminalis, Taxus,     
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4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN HET BOS WIJZIGEN 

44..1199..11  RREELLIIËËFFWWIIJJZZIIGGIINNGGEENN  

Bij de inrichting van de onthaalweide ‘De Torenvalk’ zijn volgende reliëfwijzigingen voorzien: 
 aanleg van twee begroeide  bermen  met een hoogte van ca. 2 m en  een lengte van ca. 100m.  Eén langsheen de N25 en één tussen de parking en de speelweide.  

Deze bermen worden aangelegd om te vermijden dat de geparkeerde auto’s het zicht van op de speelweide en van aan de bosrand zouden verstoren.  De nodige 
grond zal ter plaatse vrijkomen bij de aanleg van de parking. 

 Aansluitend op één van beide bermen zal een speelheuvel (hoogte ca. 5 m) worden aangelegd die zal begroeid worden met allerlei inheemse struiksoorten die in 
organische vormen zullen worden gesnoeid om op die manier een informele doolhof te vormen.  De nodige grond zal ter plaatse vrijkomen bij de aanleg van de 
parking en amfibiepoel.. 

 Langsheen de Diewegstraat, waar door de vorige eigenaar een mestvaalt werd aangelegd zal een amfibiepoel (ca. 1,5 are) worden aangelegd met een vlonder 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers; 

 In het speelbosje zal een speelkuil worden gegraven (diepte ca. 50 cm doormeter ca. 10m), de weggegraven grond wordt gebruikt om een berm aan te leggen 
langsheen de speelkuil zodat alle bijeen een hoogteverschil van ca. 1m ontstaat.  

Anno 2005 wordt een geluidswal langsheen de E40 in Heverleebos gepland.  De totale lengte bedraagt (Noord en zuidzijde samen) ca. 5 km.  Er wordt geopteerd voor een 
geluidswal met enkele landschapsheuvels eerder dan voor een strak ontwerp met kunstmatig steile taluds.  Het totale grondverzet zal ca. 250.000m³ bedragen.  De gronden 
zullen aangevoerd worden met in acht neming van alle wettelijke bepalingen ter zake.  Er worden enkele scenario’s uitgewerkt waarbij gebruik van gronden afkomstig van de 
bouw van nieuwe spoorwegbeddingen in Vlaams- en Waals Brabant wellicht tot de meest realistische behoort.  Dit scenario gaat er van uit dat de gronden buiten het 
domeinbos in depot worden geplaatst zodat de eigenlijke bouw met een vlotter en met minder verstoring zou kunnen gebeuren.  Ter hoogte van de bruggen moet met 
geluidsschermen worden gewerkt.  In de loop van 2006 zal het stedenbouwkundige vergunningsdossier worden afgewerkt en ingediend. In dezelfde constructieve sfeer 
waarin het ecoduct ‘De Warande’ tot stand kwam werd ook inzake de bouw van de geluidswal een overeenkomst bereikt waarin de Afdeling Wegen Vlaams Brabant aanbiedt  
het bouwheerschap en de opvolging der werken op zich te nemen. 

Het protocol m.b.t. de structuurvisie voor het bosgebied voorziet in de bouw van een tweede ecoduct iets ten zuiden van het militair domein.  Deze plaats werd uitgekozen 
omdat ze de beste combinatie vormt tussen een goede overstapplaats voor dieren en de realiseerbaarheid met een minimum aan grondverzet.  Het ecoduct zou half zo breed 
worden als het ‘ecoduct De Warande’.  Voor de bouw ervan zal een grondige evaluatie van dit ecoduct gebeuren vooral om na te gaan welke vormen van recreatief 
medegebruik mogelijk zijn.  

Anno 2005 wordt de mogelijkheid overwogen om ter hoogte van het Margrietenpad een tunneltje onder de N25 te bouwen voor voetgangers, fietsers en ruiters.  Dit tunneltje 
zou de centrale onthaalparking op een aangename en veilige manier in verbinding stellen met de oostzijde van het Meerdaalwoud.  Hiervoor zal ca. 1000 m³ grondverzet 
nodig zijn. 

Verder zijn er nog enkele kleinere ondertunnelingen voor amfibieën en dassen (M. Noestraat) en mogelijk ook voor reeën, dassen en amfibieën (Waverse baan) voorzien. 

Tussen de Warandevijver en de Sprinputten (perceel Vergeree) is de aanleg van twee amfibieënpoelen voorzien, elk met een oppervlakte van ca. 0,5 are. 

Bij het onderhoud van de ruiterpaarden is jaarlijks een volume zand van ca. 400 m³ nodig.  Dat wordt gewonnen in de locale zandgroeve (Pruikenmakers M).  Op die manier 
blijft de ecologisch interessante steilrand permanent bestaan.   

 

44..1199..22  VVOOLLGGEENNDDEE  NNIIEEUUWWEE  WWEEGGEENN  WWOORRDDEENN  GGEEPPLLAANNDD  IINN  DDEE  VVOOLLGGEENNDDEE  BBEEHHEEEERRPPEERRIIOODDEE  

Onthaalzone ‘De Torenvalk’: ca. 50 are parking in doorlatend materiaal, ca. 150 m houten knuppelpad, 250 m grintgazonpad en ca. 500 m dolomietpad 

Onthaalzone ‘De Speelberg’: ca. 21 are parking in doorlatend materiaal, ca. 500 m grintgazonpad en ca. 500 m dolomietpad 

Snelfietspad parallel aan de E40 autosnelweg, lengte totaal ca. 2.000 m fietspad  

 

Figuur 4.70
Aanleg van de geluidswal volgens verschillende mogelijke concepten, elk met hun 

eigen ruimtebeslag en nodige grondverzet 

Figuur 4.69
Situering van de locatie voor de aanleg van de geluidswal 
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44..1199..33  OONNDDEERRHHOOUUDD  DDRRAAIINNAAGGEE  

Er worden nergens nieuwe drainagegrachten gegraven, bestaande grachten worden manueel of met het kleine rupskraantje van de Houtvesterij onderhouden. 

 

44..1199..44  BBOODDEEMMBBEEWWEERRKKIINNGG  

Alleen zeer oppervlakkige bodembewerking (< 20 cm diep) zal worden uitgevoerd op plaatsen waar de vestiging van natuurlijke zaailingen wordt bemoeilijkt door een dikke 
strooisellaag.  Daar zal deze onverteerde organische laag worden opzijgeschoven zodat de minerale grond plaatselijk bloot komt te liggen. Verder wordt manueel of met een 
woelboor geplant. 

Bekalking en bemesting zullen uitsluitend in het plantgat en alleen op de sterk verzuurde bodems worden uitgevoerd bij soorten (zie tabel 4.4) die er van nature wel 
thuishoorden maar die actueel als gevolg van de verdonkering en verzuring geen vestigingskansen meer hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20 PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN 

De kaptabel in bijlage 19 geeft per bestand en per jaar weer welke maatregelen voorzien zijn.  Een aantal kappingen zullen wellicht ingeleid worden door kappingen in de 
hakhoutetage buiten de voorziene tabel.  Het gaat dan specifiek om kappingen die recent gevestigde zaailingen licht moeten geven om zich te kunnen vestigen.  De 
verjonging wordt dan later verder vrijgesteld door kappingen in de bovenetage die wel in Kwart, Halve of Volle Omloop worden uitgevoerd.. 

Arbeidersploeg van Meerdaalt 
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zomereik ca. 260 jaar, verkocht na windworp in omheining 'De Heide'- adviescommissie bosreservaten op terreinco,trole voorjaar 2005 in het 

middelhoutreservaat 'De Heide'met vlnr Bernard Vanelegem, Luc Vervoort, Chri Vandenbempt, Piet Debecker, Louis De Smet, Kris 

Vedekerckhove, Juul Buys, Herman Stieperaere, en zittend Beatrijs Van der Aa e Willy Verbeecke. 
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4.21 SPECIFIEKE BEHEERMAATREGELEN VOOR ENKELE BIJZONDERE BOSPLAATSEN 

44..2211..11  BBEEHHEEEERR  AARRBBOORREETTUUMM  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  

In het arboretum van Heverleebos primeren educatieve of landschappelijk gerichte beheermaatregelen. Er wordt dan ook niet met omloopstijden en bedrijfstijden gewerkt 
(behalve in de bestanden met getuigenbomen), wel overeenkomstig een faseringsplan dat opgemaakt is voor de komende 20 jaar (zie kaart 4.10). Er wordt bij het beheer van 
het arboretum vertrokken van 2 concepten, nl. het concept ‘Massa&Ruimte’ en het concept ‘Terreineenheden’. 

4.21.1.1 CONCEPT MASSA & RUIMTE 

Dit concept gaat in tegen het initiële opzet van het arboretum. Vroeger draaide alles rond de bestandsgewijze opdeling: blokjes van 1 of 2 are werden beplant met een soort. 
Het ene blokje naast het andere.  
Vanuit landschappelijk oogpunt werd dit geen succes.  
Dat is de reden waarom het concept Massa & ruimte in ’t leven geroepen wordt. De werkgroep Vlaamse bosarboreta stemde daar mee in en de sociale en educatieve functie 
zal erdoor gestimuleerd worden.  
De beheerkaart Massa & Ruimte geeft aan waar ‘open ruimte’ moet zijn, waar ‘massa’ hoort en waar ‘transparantie’ kan. 

‘RUIMTE’  

Hier wordt open ruimte in stand gehouden of gecreëerd. Zichtassen vallen ook onder de noemer open ruimte. In een open ruimte kunnen solitaire bomen voorkomen (max. 1 
per 10 are).  
Meetfactor: de oppervlakte van het arboretum moet min. 10 à 20 % open ruimte bevatten. 

‘MASSA’  

Getuigenbomen of beplantingen kunnen massa vormen in tegenstelling tot open ruimte of 
transparantie. We spreken van massa als de beplanting dicht is, met andere woorden als men er 
niet kan doorheen kijken. Het contrast tussen massa en ruimte zorgt voor gradiënten en 
differentiatie. 

‘TRANSPARANTIE’  

Soms is transparantie een pluspunt. Je merkt iets achterliggends op, het nodigt uit. In transparante 
terreineenheden wordt de onderetage of struiklaag zodanig aangepakt dat je door de eenheid kan 
heenkijken. Transparant is ook een terreineenheid waar je, dank zij de ruime plantafstanden tussen 
bomen/struiken of – groepen heen kan kijken. 

4.21.1.2 CONCEPT TERREINEENHEDEN 4422 

Los van massa & ruimte, los van de soortenkeuze enz. zijn de volgende 7 terreineenheden 
richtinggevend voor het beheer op het terrein. Elke terreineenheid staat voor een bepaald 
beheerscenario. We bespreken 7 te hanteren terreineenheden die u weervindt op de gelijknamige 
beheerkaarten. 

‘GETUIGENBOMEN’  

We hebben respect voor het verleden, daarom bakenen we in het arboretum één of meerdere 
perimeters af die refereren naar het oorspronkelijk concept van het bosarboretum. Die ‘getuigen’ 
zijn bijzondere boomsoorten in bosverband.  In deze getuigenblokken zal aangeplant, gezuiverd, 
gedund en kaalgekapt worden overeenkomstig de algemene richtlijnen voor beheermaatregelen. Er 
is één belangrijk verschilpunt: vroeger was zo’n blok homogeen wat leeftijd betreft, nu wordt 
gestreefd naar een goede leeftijdsklassenverdeling om op de lange termijn een continu beheer te 
kunnen voeren.  
Andere bosbouwtechnische concepten kunnen in het omringende bos uitgebouwd en toegelicht 
worden. Dat komt de wisselwerking tussen bos en arboretum ten goede.  

Figuur 4.71 
Concept Massa, Ruimte en Transparantie in het Arboretum Heverleebos 

Figuur 4.72
Totaal Arboretum Heverleebos ingedeeld in terreineenheden 
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In het bos rondom het arboretum zullen enkele ‘levende bosbeelden’ educatief worden uitgewerkt om de bosbeheervisie van het Agentschap voor Natuur en Bos te illusteren.  
Het zal zo o.m. gaan over  open ruimten, bosranden, oude bomen, dood hout, hakhout enz.  
Meetfactor: in het arboretum worden 2 getuigengroepen afgebakend met een totale oppervlakte van 1.5 ha. 

‘MONUMENTEN’  

Zeldzame, bijzondere, oude, dode bomen enz. worden aangeduid als monumenten. Een boomgroep kan ook een monument zijn. Zulke boommonumenten worden 
landschappelijk zichtbaar gemaakt, hun aanwezigheid wordt onderstreept met een ‘zichtas’, een ‘ronde’, een dode takkenril etc.  Boommonumenten worden waardevoller en 
mooier naarmate ze oud worden, ook na hun dood worden ze zo mogelijk op stam bewaard.  
Meetfactor: in het arboretum worden minstens 25 bomen als ‘monument’ geklasseerd.  

‘NATUUR’  

Hier overheerst het aspect natuur: een natuurvriendelijk maaibeheer, extensieve begrazing, heide, enz. Vele natuurlandschappen zijn half-open.  
In het arboretum sluit ‘natuur’ niet uit dat er nog uitheemse bomen voorkomen binnen de afgebakende perimeter.  
Meetfactor: in het arboretum wordt min. één blok open ‘natuur’ van 50 are afgebakend en beheerd. 

‘CULTUUR’  

Aandacht voor het cultuurhistorisch patrimonium, mogelijkheid tot inrichting van één of andere activiteit…  
Zulke initiatieven worden dan bij voorkeur georganiseerd binnen deze terreineenheid. B.v. het kruispunt van de ‘4 barelen’ of de omgeving van de schuilhut. 

‘INHEEMS’  

In het arboretum of de bosrand worden zones afgebakend waar het gebruik van inheems plantsoen de voorkeur geniet. Dat kan op verschillende manieren zijn: werken met 
varens, een collectie van autochtone struiken, aanleg van een zaadboomgaard…  
Het is de bedoeling dat er een zeer ruime collectie, op termijn misschien zelfs alle, inheemse boomsoorten komt. In confrontatie met exoten uit dezelfde familie krijgt de 
bezoeker een beter inzicht in de manier waarop de flora zich aanpaste aan de klimaat-omstandigheden.    
We hanteren hier met opzet de term ‘inheems’ en niet ‘autochtoon’. Omdat op die manier de waaier aan mogelijkheden groter is.    
Meetfactor: in en rond het arboretum worden minstens 3 perimeters ‘inheems’ afgebakend met een totale oppervlakte van 1 ha. 

 ‘UITHEEMS’  

De vandaag aanwezige verzameling zal worden behouden en verder worden uitgebouwd.  
Cultuurhistorische en educatieve belangen primeren hier.  
Meetfactor: in het arboretum is minstens 5 ha aan uitheemse planten aanwezig. 

Bij het realiseren van de hierboven beschreven principes ondergaat het arboretum 
momenteel heel wat structurele veranderingen. Daarvan wordt ook gebruik gemaakt om een 
aantal ‘ontdubbelingen’ door te voeren.  Dit houdt in dat op basis van de inventaris wordt 
gezocht naar soorten die zeer veel en op verschillende plaatsen in het arboretum 
voorkomen. Om de soortenrijkdom en diversiteit in het arboretum te verhogen en de 
beschikbare oppervlakte beter te benutten zullen een aantal van die ‘dubbels’ worden geveld 
en vervangen door andere soorten. 

De grootste ingrepen worden gefaseerd uitgevoerd om te vermijden dat het hele arboretum 
gedurende de werken zou verstoord worden en ongenietbaar zijn (zie figuur fasering). Alle 
werken voorzien tot 2005 zijn tot op heden uitgevoerd. 

 

 

 

 

Figuur 4.73
Fasering van de werkzaamheden in het Arboretum Heverleebos 

Figuur 4.74
Ontdubbeling van soorten 
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44..2211..22  HHEETT  DDRREEVVEENNBBEEHHEEEERR  

Kaart 4.11 geeft aan welke dreven de volgende beheerperiode zullen worden behouden en welke zullen worden afgebouwd. 

4.21.2.1 BEHOUD VAN DREVEN  

In ca. 35,9 km dreef zullen geen fundamentele beheeringrepen worden uitgevoerd.  Het beheer zal zich beperken tot een regelmatige controle mbt het gevaar op takbreuk (zie 
verder) en dunningen.  Bij de dunningen in de aangrenzende bestanden wordt er altijd op toegezien dat de dreefbomen voldoende licht krijgen voor een evenwichtige groei, 
m.a.w. ze krijgen voorrang op de bomen in het bestand.  In dreven waar de afstand tussen de bomen te klein is voor een mooie uitgroei kan overwogen worden om één op de 
twee bomen weg te nemen. Verder zal er op toe gezien worden dat er geen hout tegen dreefbomen zal gestapeld worden of op andere wijze schade zou berokkend worden. 

Een uitzondering vormen de zogenaamde ‘keerbomen’ dat zijn dreefbomen die in het verleden zwaar beschadigd werden bij het uitslepen van stammen.  In een beperkt 
aantal uitzonderlijke gevallen, vb. waar weinig manouvreerruimte is, kan beslist worden om deze bomen te behouden en verder te laten gebruiken om er bij het uitslepen 
bomen op te laten keren.  Alleen bomen die door de boswachter als dusdanig op het exploitatieplan werden aangegeven, mogen op die wijze worden gebruikt.  

4.21.2.2 VERJONGING VAN DREVEN  

Ongeveer 5,4 km versleten dreven zullen worden verjongd in de volgende 20 jaar: 
 Prosperdreef: alle nog niet verjongde delen tussen de Parnassusbergdreef  en ‘De Vlakte’. In het noordelijk deel, in Heverleebos, worden twee stukken Amerikaanse 

eik heraangeplant met Beuk. In het verbindingsgebied tussen Heverleebos en Meerdaalwoud zal verder Tamme kastanje worden aangeplant na kapping van het 
restant Amerikaanse eiken, rond 2010.  Het stuk tussen de Damendreef en de 
autosnelweg werd recent verjongd; 

 Grezbaan: tussen het militair domein en de grens met Wallonië zal de beukendreef 
worden gekapt en verjongd met zomereik of linde.  Er zal bij voorkeur worden gestart met 
de verjonging van de dreef zodra het aanpalende bestand in volle omloop komt.   In 2009 
wordt het stuk net ten zuiden van de Weertse dreef verjongd.  In 2011 een stuk net ten 
noorden en ten zuiden van de Kleine dreef.  In 2013 wordt verjongd vanaf de Walendreef 
tot aan de Kromme dreef; 

 Bierbeekpleindreef (westzijde): verjonging in 2008; 
 Harcourtdreef: tussen Bierbeekpleindreef en Damendreef en een stukje van de 

Filosofendreef worden verjongd in 2016. 

Bij de aanplanting van dreefbomen moeten volgende regels in acht worden genomen: 
 prefentieel de hele dreef in één of twee keer vervangen.  In het open landschap kan een 

groepje van de meest stabiele bomen langer op stam bewaard worden. Zo bvb. in de 
Prosperdreef waar centraal in de open ruimte van het Verbindingsgebied een groepje 
oude dreefbomen (Amerikaanse eiken), onder zorgvuldig toezicht, op stam worden 
gehouden tot de jonge dreefbomen wat meer zijn uitgegroeid.  Op dat ogenblik, wellicht 
nadat de nieuwe dreef ca. 15 jaar oud is (of vroeger als de bomen te slecht worden) 
worden de restanten gekapt en vervangen.  Hierbij wordt gekozen voor een zwaardere 
maat van de zelfde soort; 

 plantafstand voldoende ruim nemen, bij voorkeur 10 m.  Mits zonder bijzondere 
argumentatie kan die tot  8m worden verminderd (in functie van de oude stronken of 
wanneer een bijzonder effect beoogd wordt).  Er wordt de voorkeur gegeven aan een 
vaste plantafstand waarvan alleen hoogst uitzonderlijk wordt afgeweken.  

 In principe worden veren gebruikt (hoogte ca. 2,5m), ze zijn niet duur, kennen een goede 
hergroei na aanplanting en geven toch al onmiddellijk een mooi effect.  In uitzonderlijke 
gevallen kan met hoogstammen worden gewerkt (vb. 14-16).  Dit mag alleen als het 
plantgoed van zeer goede kwaliteit is en wanneer er voldoende garanties zijn op een 
probleemloze herneming van de groei na aanplanting (o.a. mogelijkheid tot aangieten 
voorzien).  

Figuur 4.75 
Overzicht beheer dreven 

Figuur 4.76
Huidige boomsoort dreven 
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 Iedere dreefboom krijgt steeds drie (onderling verbonden) steunpalen met een professionele bevestiging.  Deze palen moeten niet alleen de boom stevig verankeren 
maar ook beschadiging door maaien etc. voorkomen.  Alleen waar dat risico op schade verwaarloosbaar is kan met ondergrondse verankering worden gewerkt. 

 Aanplantingen dienen steeds perfect op een rechte lijn te gebeuren en waar mogelijk in 4-kantsverband. 
 Een professionele vormsnoei is noodzakelijk, niet alleen van uit esthetisch oogpunt maar ook om latere takbreuk, of inscheuring te voorkomen. 

4.21.2.3 AFBOUW VAN DREVEN  

Als beslist wordt om een dreef niet te behouden, dan wordt deze afgebouwd. Dit kan op drie manieren.  
1. Kappen en daarna opnemen als bosrand  

Alle bomen van een dreef of van een deel van de dreef, worden in één keer gekapt. Daarna volgt een beheer als ‘interne bosrand’. De overgang van weg (open) 
naar bos (gesloten) gaat geleidelijk. Naast de weg staan lage kruidachtige planten (jaarlijks maaien), wat verder vinden we ruigte-planten (om de twee tot vijf jaar 
maaien), vervolgens struiken (te behandelen als hakhout) en tenslotte bomen. De breedte die vrijkomt na het kappen van de dreef, bedraagt gemiddeld zo’n 25 
meter, inclusief het wegdek. De 4,3 km geplande interne bosrand levert op die manier ca.  11 ha bijkomende open plek.  

2.  Kappen en opnemen in aangrenzend bestand.  
Nadat alle dreefbomen werden gekapt wordt de vrijkomende ruimte beplant of natuurlijk verjongd en verder op dezelfde manier behandeld als het aangrenzende 
bestand. Op termijn zal het bladerdek zich sluiten boven de weg.  

3. Opnemen in aangrenzend bestand  
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de dreefbomen en de bomen van het aangrenzende bestand.  Er wordt op dezelfde manier gedund. 

 

44..2211..33  BBOOSSRREESSEERRVVAAAATT  HHEEVVEERRLLEEEEBBOOSS  

4.21.3.1 GROTE OMHEINING 

De maatregelen die als inleidend beheer werden uitgevoerd sinds de goedkeuring van het beheerplan voor de bosreservaten (1998), werden bijna integraal uitgevoerd. De 
bestrijding van de Amerikaanse eik en vogelkers in de volledige omheining heeft de vestigingskansen voor inheemse flora verhoogd doordat een agressieve concurrent (licht, 
voedsel) wordt uitgeschakeld ten voordele van inheemse struiken (Lijsterbes, Vuilboom, ...) en kruiden. Een nabestrijding van exoten is sowieso noodzakelijk (na afzetten 
uitgelopen stoppen Amerikaanse vogelkers met glyfosaat instrijken. 

Het bijzonder beheer open bos bestaat uit een opeenvolging van kaalkappen van groepen met een diameter van minimaal één en maximaal twee boomhoogten.  Naargelang 
deze groepen na verloop van tijd doorheen het volledige bestand voorkomen ontstaat een lappendeken van verschillende successiestadia van Blauwe bosbes- en 
Heidevegetaties en natuurlijke verjongingsgroepen van Gewone den en zijn begeleiders.  Ook verjonging van Inlandse eik vanuit naastliggende percelen is daarbij mogelijk.  
Per omloop kunnen voor alle bestanden samen een tweetal à drietal groepen worden kaalgekapt.  

4.21.3.2 KLEIN MOERASSEN 

Het inleidend beheer bestond uit het verwijderen van de Amerikaanse eik omwille van zijn agressief strooisel ten opzichte van de verjonging van inheemse 
standplaatsgeschikte soorten. De Amerikaanse eik was sterk vertegenwoordigd in een zone met een diepte van enkele tientallen meter vanaf de Witte Bomendreef.  Ameri-
kaanse vogelkers kwam maar in zeer beperkte mate voor. De uitroeiing door velling of ringing en nabestrijding van de exoten was succesvol en verdere nabehandeling lijkt 
niet noodzakelijk. Waar de aanplant van Haagbeuk werd uitgevoerd is wel nog een vrijstelling van het plantgoed ten nadele van Amerikaanse eik nodig. De aanwezige 
Cryptomeria en de Moerascypres worden niet bestreden omdat ze niet verder verjongen. 

De maatregelen in de jongwassen van Zomereik vallen onder een gericht beheer bufferzone omwille van een drietal redenen : 
 Vooreerst betreft het jongwassen van Zomereik waarvoor “niets doen” weinig ecologische noch wetenschappelijke meerwaarde levert. 
 Bovendien betreft het twee bestanden gelegen langs drukke verkeerswegen en langswaar het bosreservaat niet gebufferd is.  Het integrale reservaat Klein 

Moerassen is wellicht goed gebufferd met een stabiel en degelijk beheerd zomereikenbos. 
 De randstroken langsheen de Waversebaan, Witte Bomendreef en weg naar het Spaans dak langswaar veiligheidskappingen sowieso nodig blijven, zouden de 

oppervlakte van het gedeelte waar echt niets gedaan wordt bij een integraal reservaat toch sterk beperken. 
 
 
 

Figuur 4.77
Dreven – boomsoortensamenstelling 2025 



DEEL 4 : BEHEERMAATREGELEN IV - 72 

 

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

[____ WWW.MEERDAALWOUD.BE ____] N
ov

em
be

r 2
00

6
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
HOUTVESTERIJ LEUVEN

4.21.3.3 PUTTEN VAN DE IJZERWEG 

Het inleidend beheer dat in dit reservaat uitgevoerd werd, bestond in eerste instantie uit de bestrijding van plaatselijk massaal voorkomende Amerikaanse vogelkers en 
verwijdering van de Amerikaanse eik. Een eventuele nabehandeling kan hier van toepassing zijn. De aanwezige vijver werd reeds gedeeltelijk drooggelegd in functie van de 
verwijdering van het geotextiel en andere beschoeiing aan de randen van de vijver. Hierbij werden ook de kaperachtigen (belemmerend voor de ontwikkeling van een 
onderwater- en oevervegetatie) elektrisch afgevist. In de toekomst dienen plaatselijk omgevende bomen langs de vijver geringd te worden om meer licht te bieden en 
strooiselval in de vijver te reduceren. Indien mogelijk dient de oever verder afgeschuind te worden om een gradiënt te creëren. Dit is nog niet eerder uitgevoerd aangezien het 
waterpeil minder kon verlaagd worden dan voorzien wegens de relatieve hoogte van de afvoerende beek ten opzichte van de vijver. 

In de toekomst valt dit reservaat onder een integraal beheer. 

44..2211..44  BBOOSSRREESSEERRVVAAAATT  MMEEEERRDDAAAALLWWOOUUDD  

4.21.4.1 DRIE EIKEN 

Het inleidend beheer is erop gericht in enkele bestanden de resterende Amerikaanse eiken te verwijderen door ringing of door velling indien er veiligheidsrisico’s van 
toepassing zijn. Eerder werd al meerdere kappingen uitgevoerd (lork, Grove den, Amerikaanse eik en vogelkers). Nadien wordt er grotendeels een integraal beheer 
uitgevoerd.  

Het is duidelijk dat, gezien de kleine aanwezige oppervlakte, maaien (deels om de 4 jaar) een effectieve maatregel is voor het gericht beheer heide. Dit heidebeheer wordt 
eveneens verdedigd als soortgerichte maatregel voor het behoud van de Levendbarende hagedis. Veel organismen komen vooral in de randzones tussen bos en heide voor. 
Zo ook de hagedissen, die een afwisseling van schaduw en zon nodig hebben om de ideale lichaamstemperatuur aan te houden.  Daarom zullen de randzones minder 
gemaaid worden (eens om de 18 jaar bijvoorbeeld) waardoor een struikenopslag ontstaat van bijvoorbeeld Sporkehout, Ruwe berk, ....  Aldus ontwikkelt zich een interessante 
mantel-zoomgradiënt. Het ideale maaitijdstip is vroeg in het voorjaar, voor eind februari : de hergroei kan dan nog datzelfde jaar beginnen, en de hagedissen zijn nog niet uit 
hun winterslaap ontwaakt.  Als Pijpenstrootje moet worden tegengegaan kan best in augustus worden gemaaid. De reservestoffen zijn dan nog niet naar de stengelbasis 
getransporteerd, doch de hagedissen kunnen dan wel een probleem vormen. Bij te sterke vergrassing kan overwogen worden te plaggen.  Dit zal desgevallend besproken 
worden met de adviescommissie. 

Er dient vermeld dat indien het militair domein in beheer komt van de Afdeling Bos & Groen de mogelijkheden voor heide-ontwikkeling en beheer aanzienlijk vergroten.  Het 
beheer van het heideveld in bestand 9 zal dan bekeken worden in dit ruimer kader. 

4.21.4.2 EVERZWIJNBAD 

het inleidend beheer, beperkt in omvang, is reeds volledig uitgevoerd en bestond uit volgende ingrepen: 
 verwijdering van de Amerikaanse eik in het volledige reservaat; 
 bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in het volledige reservaat; 
 verdere beperking van de toegankelijkheid. 

Verdere maatregelen zijn er niet aan het integraal beheer gekoppeld. 

4.21.4.3 GROTE KONIJNENPIJP 

In dit reservaat werden verscheidene maatregelen uitgevoerd binnen het kader van een inleidend beheer: 
 Gezien het aggressieve karakter van de aanwezige Amerikaanse eik (incl. verjongingsgroep) en vogelkers werden deze soorten intensief bestreden. Toch zal een 

nabehandeling (stobbebehandeling)  in de komende periode nog noodzakelijk zijn. 
 Alle uitheems naaldhout werd gekapt.  Het betreft twee volwassen bestanden van Douglas en verschillende kleinere bestanden geplant als wildbeschutting (Tsuga, 

Lork en Fijnspar). Lokaal werd er wel nog verspreid staande Lork behouden. 
 Een jonge beukendreef werd gekapt aangezien deze weinig functioneel zou zijn gezien de reservaatfunctie. Immers, het past niet bij het imago van een bosreservaat 

en heeft een zeer brede hinderlijke randwerking. 

Het verwijderen van een verjongingsgroep Gewone es werd in het beheerplan voorzien, maar werd niet uitgevoerd. Hiertoe worden ook geen verdere stappen ondernomen. 

4.21.4.4 HEIDE 

Het inleidend beheer is reeds uitgevoerd, bestond uit volgende ingrepen:: 
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 verwijdering van de Amerikaanse eik in het volledige reservaat; 
 bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in het volledige reservaat; 
 kapping van Douglas, Tsuga, Corsicaanse den en Picea omorika 
 beperking van de recreatieve toegankelijkheid 

De bestrijding van exoten vereist wellicht nog verdere nazorg. 

Het gericht beheer ‘middelhout’ in het reservaat zal iets afwijken van het traditionele middelhout in die zin dat voorgesteld wordt om in de grootste omtrekklassen per hectare 
één boom te laten doorgroeien en te laten sterven op stam. Een andere afwijking betreft dood hout: niet alle zware stammen dienen te worden geveld, er kunnen ook bomen 
geringd worden. Ook dienen niet alle gevelde stammen afgevoerd te worden: een aantal kunnen blijven liggen als dood hout. 

Het gericht beheer ‘omvorming’ wordt uitgevoerd door met dunningen (om de 4 jaar) te streven naar een meer natuurlijk bos. Hierbij wordt het grondvlak gereduceerd van 30 
m²/ha tot 20 m²/ha. Concreet betekent dit dat ca. 1/3 van het naaldhout gekapt wordt. Hierna wordt een evaluatie gemaakt van het bestand en worden er al dan niet verder 
dunningen uitgevoerd. Door telkens een deel van de naaldbomen te kappen zullen geleidelijk aan de inheemse soorten de leiding overnemen van de exoten. De inheemse 
soorten worden bij elke dunning immers zeer sterk bevoordeeld. 

4.21.4.5 KANT VAN DE RENISSART 

De maatregelen die binnen het inleidend beheer werden uitgevoerd zijn o.a. : 
 Bevordering van de Inlandse eik, Olm, ... 
 De bestrijding van de plaatselijk massaal voorkomende Amerikaanse vogelkers.  Bestrijding van de moederbomen van Amerikaanse vogelkers in de omgeving.  Zo 

ook in de omgevende stroken privé-bos, vaak op Waals grondgebied, waar massaal volwassen exemplaren aanwezig zijn.  dit gebeurt uiteraard na overleg met de 
beheerders van deze bossen.  

 De verwijdering van de in de omheining schaars aanwezige Amerikaanse eik.  
 De groepskapping van ca. 100 are Beuk (80a uitgebreid met 20a) als brandhout voor de boswachters. 
 De afrastering van een klein deel van dezelfde zone om wildvraat te voorkomen (t.v.v. wetenschappelijk onderzoek).   
 Vrijstelling van de olmenproef. Na deze vrijstelling zullen de Olmen geen hinder meer kunnen ondervinden van concurrende vegetatie. 
 Het definitief fysisch ontoegankelijk maken van de toegangsweg na afloop van het inleidend beheer. 

Verder moet er in de komende jaren aandacht zijn voor: 
 Nabehandeling van de Amerikaanse vogelkers door stobbebehandeling 
 Het inrichten van een mantel-/zoomstruweel aan de bosrand en het kappen van de verjonging van Zomereik ter bevordering van herpopulatie van de Das 
 Facultatieve kapping van de 3 groepjes naaldbos met exoten (Zilverden, Fijnspar, Tsuga) na een tussentijdse evaluatie bij het eind van het inleidend beheer daar ze 

tegen die tijd hun wildschutfunctie mogeijks zullen hebben verloren.  De verspreid voorkomende Grove den wordt niet als exoot beschouwd. 

Er werd voorzien in de creatie van een poel om kansen te bieden aan de Vuursalamander en andere amfibieën om zich ook na het beëindigen van de bosexploitatie en het a 
fortiori verdwijnen van de exploitatiesporen voort te planten in dit bosreservaat. Bij de aanleg van de poel werd echter de waterdragende laag beschadigd zodat er ook 
afgezien wordt nieuwe pogingen tot aanleg te ondernemen. 

4.21.4.6 MOMMEDEEL 

Het inleidend beheer bestond voornamelijk uit de bestrijding van massaal aanwezige Amerikaanse eik en vogelkers. Dit is in hoofdzaak afgerond, maar nabehandeling is 
zeker noodzakelijk. Verder kwamen er verspreid groepen exotisch naaldhout voor (o.a. Fijnspar, Douglas, Tsuga, Thuya, Corsicaanse den) die op grotendeels door kapping of 
selectieve dunning verwijderd werden. Er ligt geen prioriteit bij het verwijderen van exemplaren die niet verjongen. Een bijkomend deel zal na omvorming ook onder het 
integraal beheer vallen, dat nu reeds in het zuidoostelijk deel ingevoerd werd. 

Het gericht beheer bestaat uit het herstel en de uitbreiding van open plekken (quasi ruigte). Verder werd er ook reeds stroomafwaarts vanaf de poel aan de boshut, aan de 
natuurlijke vlakte, een bijkomende poel gecreëerd. 

4.21.4.7 PRUIKENMAKERS 

Het gevaar bestaat dat bij een integraal beheer precies de zeldzame soorten  zoals Wilde appel, Olm, Winterlinde zullen verdrukt worden en veel minder zaad zullen dragen.  
Het is pas in een zeer groot natuurlijk bos waarin alle successiestadia voorkomen dat deze nevenboomsoorten goed vertegenwoordigd zijn.  Het zou niet logisch zijn om in 
afwachting van deze evenwichtstoestand niet de nodige maatregelen te nemen om deze soorten te laten overleven.  Daarom werd als noodoplossing voorgesteld om binnen 
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het integrale reservaat een beperkt aantal eilandjes rond die zeldzaamheden af te bakenen. Hierbinnen werden bij het inleidend beheer bomen gekapt (binnen een straal van 
ca. 15m) om te vermijden dat ze deze soorten zouden overwoekeren.  Doel van deze éénmalige ingreep was echter niet het individu te beschermen maar via promotie van 
zijn zaadzetting het waardevolle genetisch materiaal en natuurlijke verjonging te stimuleren. 

Verder werd tijdens het inleidend beheer Amerikaanse eik en vogelkers, alsook lokaal Corsicaanse den, verwijderd. Verder werd er een vernatting van het moerassig gebied 
in het westelijk gelegen valleigedeelte uitgevoerd door verhoging van de uitloop van de vijver.  Dit gebeurde door het aanvoeren van grond van op de oeverwal of door zeer 
beperkte uitbreiding of uitdieping van de vijver zelf. 

4.21.4.8  DE  SPRINGPUTTEN 

Hoewel ‘De Springputten’ (onderdeel van bestand Vergeree A) niet als een afzonderlijke bosplaats wordt gedefinieerd,werd er toch voor geopteerd om hier dieper in te gaan 
op de beheermaatregelen die zullen worden genomen in dit bijzondere stukje Meerdaalwoud.   

 het grootste gedeelte van de ‘Springputten’ komt onder ‘nulbeheer’.  Hierdoor zal het  intiem gemengde inheemse loofbos met referenties aan een ‘oerbos’ verder 
ontwikkelen; 

 De slagschaduw van de oost-west georiënteerde dreef die ‘De Springputten’ aan de zuidzijde begrenst werkt remmend op de bosontwikkeling en heeft een negatieve 
impact op de fauna in de poelen.  Daarom zal deze dreef langzaam worden afgebouwd en worden opgenomen in de aangrenzende bestanden.  Ter hoogte van een 
mooie, solitair opgegroeide, beuk zal nog een stukje dieper in het bestand worden gekapt zodat een kleine open plek ontstaat die een mooi zicht biedt op deze 
solitaire boom.  Het open plekje zal jaarlijks worden gemaaid; 

 De twee poeltjes die anno 2006 nog waterhoudend zijn, zullen oppervlakkig worden gedregt om de rottende bladmassa er uit te halen.  Jaarlijks zal ca.  5 are worden 
gemaaid rond die poeltjes; 

 Iedere halve omloop zal in een zone van ca. 20 are rond deze poeltjes een hakhoutkap worden uitgevoerd.  Het gevelde hout zal worden geruimd met minimale 
bodemverstoring (gevaar voor scherpe munitie);   

 tussen de ‘Springputten’ en de Warandevijver zullen, in bosreservaat ‘De Heide’, twee poelen (elk ca. 25m² groot en 1,5 m diep met zacht glooiende oever) worden 
gegraven.  De migratiemogelijkheden die aldus ontstaan tussen deze twee hotspots voor amfibieën zullen de stabliteit van de amfibiepopulatie bevorderen; 

 als referenties naar de periode waarin het gebied gebruik werd bij de vernietiging van munitie, zullen de twee primitieve schuilbunkers beschermd worden.  Dit houdt 
in de eerste plaats in dat te zware boomgroei op de golfplaten zal worden tegengegaan.  De geschiedenis van deze plek en het gevoerde beheer zullen met een 
eenvoudig infobord toegelicht worden.  
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4.22 TOEGANKELIJKHEIDSREGELEMENT MEERDAALWOUD, HEVERLEEBOS&EGENHOVENBOS 

Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing in het domeinbos Meerdaalwoud, Heverleebos & Egenhovenbos gelegen op het grondgebied van de gemeenten Leuven, Oud-
Heverlee en Bierbeek. 

Artikel 2 : Dit reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd op 18 mei 1999 en zijn uitvoeringsbesluiten. De belangrijkste 
ervan worden met pictogrammen aan de bosingangen duidelijk gemaakt 

Artikel 3 :  De toegankelijkheid wordt geregeld door de bijgaande kaarten + legende, die integraal deel uitmaken van het reglement en volgende definities:  

1. Wandelaars: wandelaars hebben toegang tot alle boswegen aangeduid op bijgevoegde kaart. 
2. Ruiters: De ruiterkaart geeft aan welke wegen voor ruiters zijn opengesteld, op het terrein is het voorgeschreven gebodsbord aangebracht. Ter 

inlichting zijn er ook gekleurde hoefijzers die het circuit aangeven. Andere wegen zijn niet toegankelijk voor ruiters.  
3. Gespannen: gespannen voortgetrokken door paarden zijn toegelaten op alle ruiterpaden die hiervoor geschikt zijn (zie aanduiding op kaart en op 

terrein).  
4. Fietsers/ATFietsers: fietsers worden toegelaten op alle boswegen, tenzij uitdrukkelijk verboden. ATFietsers moeten zich houden aan het parcours op 

de ATF-kaarten Georganiseerde ATF-tochten worden beschouwd als een sportwedstrijd met een commercieel karakter en vergen een afzonderlijke 
machtiging van het Bosbeheer. Fietsers en ruiters dienen steeds voorrang te verlenen aan de wandelaars. 

Artikel 4 : Van zodra er een krachtige wind staat, wordt de toegang tot het bos ten stelligste ontraden. Betreding van het bos gebeurt dan steeds op eigen risico. 

Artikel 5 : Wandelaars en andere gebruikers dienen steeds op de boswegen te blijven, alleen de ligweiden, de speelzones en het arboretum van Heverleebos zijn 
toegankelijk buiten de paden. 

Artikel 6:  Het is verboden om in/op grachten, waterlopen, moerassen en vijvers te zwemmen, te schaatsen, te varen, er stenen of andere voorwerpen in te gooien. 

Artikel 7 : Het is verboden drukwerk te verspreiden of aan bomen of infrastructuur te bevestigen, met uitzondering van tijdelijke wegaanduidingen voor goedgekeurde 
activiteiten en de informatie verspreid door het Bosbeheer.  

Artikel 8 : Op de gebruikerskaart en op het terrein werden speelzone aangeduid met het symbool . Binnen deze zone is overdag geen machtiging vereist voor het 
organiseren van bosspelen en het verlaten van de paden, dit geldt zowel voor de erkende jeugdorganisaties als voor andere bosbezoekers  Uiteraard blijven alle 
bepalingen van het Bosdecreet van toepassing, onder meer deze in verband met het verbod op het maken van vuur of het beschadigen van planten.  

Artikel 9:  Dit bos is van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang enkel toegankelijk op de boswegen. Ook voor de activiteiten op de ligweiden, de 
speelzones en in het arboretum van Heverleebos is dan steeds een machtiging van het Bosbeheer vereist. 

Artikel 10 : In een gedeelte van het Meerdaalwoud en het Verbindingsgebied is de jacht verpacht. De jachtperiodes worden meegedeeld aan de belangrijkste bosingangen 

Artikel 11 : Met het oog op de veiligheid is het de bosbezoeker verboden dieren, die worden ingezet bij het begrazingsbeheer of wilde dieren, te voederen. 

Artikel 12 : Aangelijnde honden zijn toegelaten op de boswegen. In de aangeduide ‘hondenzones’ kunnen hondenliefhebbers op eigen risico met hun niet aangelijnde hond 
spelen. Aan personen vergezeld van honden die agressief gedrag vertonen, kan de toegang geweigerd worden.  

 

Artikel 13 : In  de bosreservaten worden enkele wegen op de kaart en op het terrein aangegeven met het symbool  Het gevaar voor vallende takken en bomen is 
er reëel. Het Bosbeheer wijst hiervoor op deze ‘geëxonereerde’ paden elke verantwoordelijkheid af. In de legende van de kaart worden deze paden aangeduid 
met ‘doorgang op eigen risico’ 

Artikel 14 : Het verzamelen van noten, kastanjes, bramen, bosbessen en paddenstoelen voor persoonlijk gebruik (Max. 1 kg/persoon/dag) wordt toegelaten in alle 
speelzones en ligweiden. Het plukken van bosbessen buiten speelzones is voorwerp van een schriftelijke toestemming van de Bosbeheer 
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DEEL 4 : BEHEERMAATREGELEN IV - 76 
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Artikel. 15:  De woudmeester kan afwijkingen op bovenvermelde bepalingen toestaan. Alle aanvragen tot machtiging dienen minstens veertien dagen van te voren bij de 
woudmeester toe te komen. 

 

Leuven,  

27 november 

 

ir. Brigitte De Wever 

WoudmeesterVlaams-Brabant 

Agentschap voor Natuur en Bos 
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